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Драган Радић

Увод 
Је дан од нај зна чај ни јих пред став ни ка ан ти о хиј ске шко ле, од дав ни на до да нас, на-
ро чи то у по гле ду ње ног ег зе гет ског, али и док три нар ног ста но ви шта, је сте Те о дор 
Моп су е стиј ски. По след њих де це нијâ два де се тог ве ка бо го сло вље овог ве о ма зна-
чај ног бо го сло ва на шло се по но во у сре ди шту па три стич ких и би блиј ских сту ди ја1, 
и то не са мо у пра во слав ном, не го и у за пад ном хри шћан ском све ту. Па жња на уч-
ни ка усред сре ђе на је на по ку ша ју да те о ло ги ја древ ног је ре ти ка2 бу де са гле да на из 
дру гог угла и у но вом све тлу. То по нов но ин те ре со ва ње за бо го слов ско и ег зе гет-
ско де ло Те о до ра Моп су е стиј ског, при пи су је се, са јед не стра не, чи ње ни ци да је Те-
о дор оста вио иза се бе бо гат и до сто јан па жње ег зе гет ски рад, и са дру ге стра не, за-
хва љу ју ћи про на ла сци ма ру ко писâ по је ди них ег зе гет ских де ла на из вор ном је лин-
ском је зи ку, али и на си риј ском и ла тин ском пре во ду. Као ре зул тат тих от кри ћа 
по твр ђе но је ста ро ми шље ње да је Те о дор чо век — кључ за фор му ли са ње те о ло ги је 
ан ти о хиј ске шко ле. Ве о ма је ка рак те ри стич но ми шље ње јед ног од нај е ми нент ни-
јих пра во слав них бо го сло ва два де се тог ве ка, оца Ге ор ги ја Фло ров ског, ко ји за Те о-
до ра ка же сле де ће: „Те о дор Моп су е стиј ски је нај ти пич ни ји и нај ва жни ји пред став-
ник ан ти о хиј ске шко ле на по љу ту ма че ња Све тог Пи сма. Он са пра вом мо же да се 
ока рак те ри ше као нај пло до но сни ји пи сац те шко ле. На пи сао је ко мен та ре на ско-
ро све књи ге Све тог Пи сма, ба ве ћи се при том кри тич ким ис тра жи ва њем пи та ња 
као што су: хро но ло ги ја и аутор ство сва ког по је ди нач ног би блиј ског спи са. Он се 
че сто сма тра, од стра не но ви јих би бли ста, као пр ви ко ји је упо тре био ‘фи ло ло шку 
кри ти ку’ при ту ма че њу Све тог Пи сма“.3  

1 На ве шће мо са мо не ке нај е ми нент ни је на уч ни ке ко ји се ба ве бо го слов ском ми шљу Те о до ра Моп су-
е стиј ског: A. Min ga na, R. Nor ris, J. Qu a sten, A. Gril lme i er, R. De vre es se, G. Flo rovsky, J. Ro ma ni des, D. Za-
ho ro po u los, M. Ana stos, H. Kihn, L. Pi rot, H. Swe te  итд. Ве о ма оп шир на би бли о гра фи ја књигâ и чла накâ 
ве ћи не на уч ни ка мо же се про на ћи у члан ку про фе со ра Јо ва на Ро ма ни ди са: J. Ro ma ni des, “Hig hlights in 
the De ba te over The o do re of Mop su e stia’s Chri sto logy and so me sug ge sti ons for a Fresh Ap pro ach”, Gre ek Ort
ho dox The o lo gi cal Re vi ew, (1959–1960), 140–185.  

2 Те о дор Моп су е стиј ски је осу ђен пост хум но на Пе том Ва се љен ском Са бо ру 553. го ди не. Да нас је све 
ве ћи број на уч ни ка ко ји твр де да је Те о дор осу ђен на осно ву јед не ла жне и не при ја тељ ски на стро је не 
ан то ло ги је ко ја се при пи су је Ле он ти ју Ви зан тиј ском. Ви ше о то ме ви ди:  J. Qu a sten, Pa tro logy, III, 414–
415. Ва жно је да спо ме не мо име Роберта Девриса, са вре ме ног ри мо ка то лич ког ис тра жи ва ча, без чи јих 
ис тра жи ва ња би би ло не мо гу ће ба ви ти се бо го сло вљем Те о до ра Моп су е стиј ског. У свом по зна том де-
лу, Éssai sur Théodo re de Mop su e ste, он из вла чи сле де ћи, вр ло ка рак те ри сти чан, за кљу чак: „Да би смо до-
шли до исти ни те про це не Те о до ро вих ста во ва, ка да је у пи та њу ње го во хри сто ло шко уче ње, нео п ход-
но је да се од ба це не при ја тељ ски на стро је ни фраг мен ти ко ји се на ла зе у 66. то му Pa tro lo gia Mig ne, и да 
при бег не мо при ја тељ ским из во ри ма и си риј ским пре во ди ма бо го слов ских де ла Те о до ра Моп су е стиј-
ског“. De vre es se R., Éssai sur Théodo re de Mop su e ste, Stu di e Te sti 148, Cit ta del Va ti ca no, 1948, 277.    

3 Flo rovsky G., The Byzan ti ne Fat hers of the Fifh Cen tury, vol. VII, Va duz 1987, 197. Од мно гих при зна ња 
ис ка за них од стра не исто ри ча ра из два ја ју се ре чи  исто ри ча ра До не ра, ко ји  бе ле жи сле де ће: „Те о дор 
Моп су е стиј ски је кру на те о ло шке шко ле у Ан ти о хи ји. Ши ри на ње го вог зна ња, оштро ум ност и сна га 
ка рак те ра, уз ње гов не пре ки дан труд и рад на по љу уче ња Цр кве и мно гих те о ло га  тог пе ри о да, да ла 
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Има ју ћи у ви ду да по сто ји вр ло ма ли број, ка ко код нас, та ко и код за пад них 
би блиј ских ис тра жи ва ча, на уч них ра до ва ко ји се ба ве би блиј ско-ег зе гет ским из у-
ча ва њем Те о до ра Моп су е стиј ског4, на ше ис тра жи ва ње би ће усред сре ђе но на ег зе-
ге зу Све тог Пи сма, а не на Те о до ро ву хри сто ло ги ју5. То ис тра жи ва ње би ће ба зи-
ра но ис кљу чи во на аутен тич ним и до нас до спе лим Те о до ро вим де ли ма. Пре не го 
што пре ђе мо на кон крет но из ла га ње, пре до чи ће мо, у крат ким цр та ма, Те о до ро ве 
основ не би о граф ске по дат ке и на ве шће мо ње го ва нај ва жни ја бо го слов ско-ег зе гет-
ска де ла, ко ја се на ла зе у 66. то му Pa tro lo gia Mig ne, али и мно га де ла от кри ве на кра-
јем 18. и по чет ком 19. ве ка. 

1. Жи вот Те о до ра Моп су е стиј ског  
Те о дор је ро ђен у Ан ти о хи ји, у ути цај ној и ве ро ват но хри шћан ској по ро ди ци, око 
350. го ди не6, и био је уче ник Ди о до ра Тар сиј ског. Из у ча вао је ре то ри ку и књи жев-
ност код чу ве ног со фи сте и ре то ра Ли ва ни ја где упо зна је све тог Јо ва на Зла то у стог 
и са ко јим по ста је при ја тељ. Пре не го што је на пу нио два де сет го ди на, по на го во-
ру Јо ва на Зла то у стог7, на пу шта кла сич но обра зо ва ње и при кљу чу је се аскет ској за-
јед ни ци — Аски ти ри о ну ко ју је во дио Ди о дор8, ко ји је по ста вио основ не те ме ље те-
о ло шко-ег зе гет ском прав цу ко ји се да нас у на у ци кон вен ци о нал но на зи ва Ан ти о-
хиј ска ка ти хет ско-ег зе гет ска шко ла9. Уз др ман оче вом смр ћу, он на пу шта та кав на-
чин жи во та и од ла зи из за јед ни це, али се доц ни је, за хва љу ју ћи Јо ва ну Зла то у стом 
ко ји му је упу тио два пи сма, по но во вра ћа у за јед ни цу и аскет ском на чи ну жи во-
та10. По од ла ску Ди о до ра у Тарс, Те о дор Моп су е стиј ски по ста је нај по зна ти ји ег зе-

му је, не без раз ло га, на зив „Ma gi ster Ori en tis“. Dor ner J. A.,  Hi story of  the de ve lop ment of the doc tri ne of 
the per son of Christ, Div. II, Vol. I, 1862,  50. 

4 На ве шће мо са мо пар ра до ва ко ји об ра ђу ју на ве де ну те му:. Gre er R., The o do re of Mop su e stia: Exe ge te 
and The o lo gian, Lon don 1961; Pi rot L., L’ouevre Exégéti que de The o do re de Mop su e ste, Pa ris 1913; Bult man R., 
Die Exe ge se des The o dor von Mop su e stie, Stut tgart 1984; Ζαχαροπούλου Δ., Θεόδωρος ὁ Μοψουεστίας ὡς ἑρμη
νευτῆς τῶν Γραφῶν, Αθήνα 1999. 

5 Оп шир ни је о Те о до ро вој хри сто ло ги ји ви ди у: SUL LI VAN A., „The Chri sto logy of The o do re of Mop su-
e stia“, Ana lec ta Gre go ri a na, 82, (1956), 280–311.  

6 О жи во ту и де ли ма Те о до ра Моп су е стиј ског нај ви ше по да та ка цр пи мо на осно ву две ју по сла ни-
ца све тог Јо ва на Зла то у стог ко је су упу ће не Па лом Те о до ру (Ad The o do rum lap sum, PG 47, 277–316) и на 
осно ву Цр кве не Исто ри је бла же ног Те о до ри та Кир ског (PG 82, 1277А). Ви ше о жи во ту и де лу Те о до ра 
Моп су е стиј ског ви ди: Flo rovsky G., The Byzan ti ne Fat hers of the Fifh Cen tury, vol. VII, Va duz 1987, 195–197. 
Та ко ђе: Χρήστου Π., Πατρολογία Δ’,  Θεσσαλονίκη 1989, 413–422.  

7 Со крат Схо ла стик, Ἐκκλησιαστική  Ἱστορία, VI, 3.  
8 Ан ти о хиј ска шко ла  је у лич но сти Ди о до ра Тар сиј ског спо зна ла јед ног од сво јих нај ве ћих бо го сло ва 

и би би лиј ских на уч ни ка. У ње го во вре ме Ан ти о хиј ска шко ла је до жи ве ла про цват и ушла у злат ни пе-
ри од свог по сто ја ња. Ди о дор је био ве о ма обра зо ван и по зна вао је вр ло до бро кла сич ну је лин ску фи-
ло со фи ју, ко ју је из у чио у Ати ни, где је сту ди рао за јед но са Ва си ли јем Ве ли ким, Гри го ри јем Бо го сло вом 
и Ју ли ја ном От пад ни ком. О ње го вом кла сич ном обра зо ва њу мно го се го во ри ло још од дав ни на. Бла-
же ни Је ро ним, у свом де лу  De Vi ris Il lu stri bus, твр дио je да Ди о дор ни је по зна вао кла сич ну фи ло ло ги-
ју: „igon ra ti am spe cu lum lit te ra rum“. На ве де но де ло PL 23, 749B. Ви ше о жи во ту Ди о до ра Тар сиј ског ви-
ди: Παπαδοπούλου Σ., Πατρολογία Β’, Ἀθήνα 1999, 556–566. 

9 Ан ти о хиј ска ка ти хет ско-ег зе гет ска шко ла, за раз ли ку од Алек сан дриј ске шко ле, у сво јој по чет ној 
фа зи (око 260) ни је би ла уста но ва, не го тек доц ни је, она под окри љем Ди о до ра Тар сиј ског по ста је шко-
ла у пра вом сми слу те ре чи. При пад ни ци Ан ти о хиј ске шко ле су при да ва ли ве ћи на гла сак, ка да је реч о 
ег зе ге зи Све тог Пи сма, ли те рар но-исто риј ском зна че њу (али не и ис кљу чи во), док су се алек сан дрин-
ци по све ћи ва ли ви ше про у ча ва њу але го риј ског и ана го шког сми сла Све тог Пи сма тру де ћи се да от-
кри ју у ње му онај ду бљи, скри ве ни сми сао.  

10  Јо ван Зла то у сти, Ad The o do rum lap sum, PG 47, 277–316. Те о дор је био и остао до жи вот ни при ја тељ 
са Јо ва ном Зла то у стим, чак и ка да је Јо ван бо ра вио у из гнан ству. Све ти Јо ван Зла то у сти је у јед ној по-
сла ни ци, на пи са ној у из гнан ству, из ра зио бла го дар ност пре ма Те о до ру,  због ње го ве истин ске љу бав 
и при ја тељ ства. Ви ди: Јо ван Зла то уст, Ἑπιστολή 212, PG52, 669А. Ви ди та ко ђе: Со зо мен, Ἐκκλησιαστική 
Ἱστορία, 8,2. 
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ге та у Ан ти о хи ји по све ћу ју ћи се у пот пу но сти овој ак тив но сти до кра ја жи во та. 
Ан ти о хиј ски епи скоп Фла ви јан ру ко по ла же га 383. го ди не у чин пре зви те ра. У Ан-
ти о хи ји је Те о дор ве о ма мар љи во ра дио на ту ма че њу Све тог Пи сма и на за шти ти 
Пра во сла вља од стра не је ре ти ка, ка ко ари ја ни зма та ко и апо ли на ри зма. По сле из-
ве сног вре ме на пре се лио се у Тарс, ка ко би био у бли зи ни сво га учи те ља Ди о до ра.

По сле ње го вог по зна тог спи са О Ова пло ће њу11, ко ји је на жа лост из гу бљен, по-
ста је ве о ма по знат у цр кве ним кру го ви ма и Цр ква га од ре ђу је да као те о лог 392. го-
ди не уче ству је на Са бо ру у Ан за ра бу, у Ки ли ки ји, на ко јем се во ди ла рас пра ва са 
епи ско пи ма ме ке до ни јан ци ма. Да би рас пра ва мо гла да се во ди на истом ни воу је-
рар хиј ског до сто јан ства, Те о дор је иза бран за епи ско па. По сле ве ли ког успе ха на 
том Са бо ру, Цр ква му до дје љу је епи скоп ску ка те дру Моп су е сти је, у Ки ли ки ји, на 
ко јој оста је 36. го ди на, све до кра ја жи во та12. Све вре ме свог епи скоп ског де ло ва ња 
по све тио је ег зе гет ском ра ду и па стир ским бри га ма. 

Ка да је реч о ње го вом бо го слов ском ра ду, Те о дор је до жи вео слич ну суд би ну 
као и ње гов учи тељ Ди о дор. Вр ло је ка рак те ри стич но да Те о до ра за вре ме ње го вог 
жи во та на Ис то ку ни ко ни је оп ту жи вао за је рес. Шта ви ше, он је умро у ми ру и сви 
су га се се ћа ли са по што ва њем. По све до че њу бла же ног Те о до ри та Кир ског, Те о дор 
је сма тран и на зи ван као „про по вед ник исти не и учи тељ Цр кве“13. „Ње го во име бе-
ше слав но на Ис то ку и ње го вим де ли ма сви су се мно ги ди ви ли“, при ме ћу је све ти 
Ки ри ло Алек сан дриј ски. Ки ри лов на пад на Те о до ра по сле Тре ћег Ва се љен ског Са-
бо ра 431. го ди не14, на Ис то ку је до че кан са бур ним не го до ва њем. То је са мо по твр-
ди ло ко ли ко је тип Те о до ро вог бо го слов ство ва ња од го ва рао ре ли ги о зним иде а ли-
ма „ис точ них“.15 Ка рак те ри стич но је ми шље ње јед ног од нај фа на тич ни јих Те о до-
ро вих не при ја те ља, Ле он ти ја Ви зан тиј ског, ко ји ка же: „у то вре ме Те о дор Моп су е-
стиј ски је це ло Све то Пи смо про ту ма чио и у ве ли кој ча сти се упо ко јио и мно ги су 
му по хвал не го во ре пи са ли“16. 

За жи во та је, да кле, био по што ван и це њен, а по сле смр ти је као пред став ник 
ан ти о хиј ске шко ле био оп ту жи ван као пре те ча не сто ри ја ни зма, те као та кав осу-
ђен, 125. го ди на на кон упо ко је ња, на пе том Ва се љен ском Са бо ру 553.17 го ди не, због 

11  О овом Те о до ро вом де лу у ста ри ни се мно го го во ри ло. Тај по зна ти и вр ло ва жан спис про на ђен је у 
јед ном ру ко пи су у си риј ском пре во ду 1905. го ди не, али се, на жа лост, услед до га ђа ја Пр вог свет ског ра-
та не где не по врат но из гу био. Ви ди: De vre es se R., Éssai sur Théodo re de Mop su e ste, Stu di e Te sti 141, 44–48. 

12  Те о до рит Кир ски,  Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, 5, 40. 
13  Те о до рит Кир ски,  Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, 5, 40.
14  Ки ри ло Алек сан дриј ски је по сле осу де Не сто ри ја на Ва се љен ском Са бо ру 431. го ди не у Ефе су, по-

чео да оп ту жу је Те о до ра Моп су е стиј ског као пре те чу Не сто ри ја ни зма. Ње го во по зна то де ло, ко је ни-
је у пот пу но сти са чу ва но, не го са мо фраг мен тар но, Про тив Ди о до ра и Те о до ра упра во о то ме све до чи. 
Ви ди: Ки ри ло Алек сан дриј ски, Κατά τοῦ Διοδώρου καί Θεοδώρου,  PG 77, 340Α.   

15  Фло ров ски Г., Ис точ пни оци пе тог векa, стр. 13. На За па ду је Те о дор сма тран као отац и пре те ча 
Пе ла ги ја ни зма. На жа лост, ве о ма ва жан спис, на осно ву ко јег је Те о дор оп ту жи ван за Пе ла ги ја ни зам, 
О ис точ ном гре ху, је из гу бљен. Ви ди: Ma ri us Mer ka tor, Li ber sub no ta ti o num, PL 48, 109A.

16  Ле он ти је Ви зан тиј ски, Σχόλια, PG 86, 1221A. Кључ на лич ност за осу ду Те о до ра Моп су е стиј ског је-
сте упра во Ле он ти је Ви зан тиј ски. Он је, по на ло гу ца ра Ју сти ни ја на I, са ста вио 543. го ди не по зна ти до-
ку мент Три по гла вља, ко ји је ка сни је усво јен као зва нич ни акт Пе тог Ва се љен ског Са бо ра. У том до ку-
мен ту је Те о дор Моп су е стиј ски осу ђен као је ре тик. Ви ше о Три по гла вља ви ди: Φειδᾶς Β., Ἐκκλησιαστι
κή Ἱστορία Α’, Ἀθήνα 1994, 701–708.

17  О Те о до ро вој осу ди на осно ву до ку ме на та Пе тог Ва се љен ског Са бо ра и о Три По гла вља ви де ти: 
Man si IX, 368–388, (срп ски пре вод Ра до мир По по вић, Ва се љен ски са бо ри — ода бра на до ку мен та, 103–
107). Као што смо већ на по ме ну ли у увод ном де лу, из ве сни  ри мо ка то лич ки ис тра жи ва чи делâ Те о до ра 
Моп су е стиј ског до ка за ли су да је Пе ти Ва се љен ски Са бор за сно вао сво ју осу ду на јед ној не при ја тељ ској 
и ла жној фло ри ле ги ји. Ка да се фраг мен ти те ла жне збир ке упо ре де са ана лог ним тек сто ви ма не дав но 
про на ђе них Те о до ро вих де ла, уоча ва се да ти тек сто ви са др же ома шке, на мер не из ме не и скра ћи ва ње. 
То се мо же при ме ти ти при ли ком сва ког упо ре ђи ва ња тек сто ва и то све до чи да не тре ба да се пре ви ше 

драган радИћ
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че га су ско ро сва ње го ва де ла не по врат но из гу бље на. Ипак, на сву сре ћу, са чу ва на 
су не ка од ње го вих де ла и то углав ном ње го ви ко мен та ри на књи ге Све то га Пи сма, 
на осно ву ко јих и мо же мо да го во ри мо о ње му као ту ма чу, док су ско ро сва ње го ва 
дог мат ска де ла за у век из гу бље на. 

2. Де ла

Те о дор Моп су е стиј ски при па да бро ју нај зна ме ни ти јих ег зе ге та древ но сти. Свој 
спи са тељ ски рад за по чео је од мах по за вр шет ку сту ди ја у Аски ти ри о ну и на ста-
вио га је кроз цео свој ово зе маљ ски жи вот. Ње гов спи са тељ ски рад по стао је по-
знат и ван гра ни ца ње го ве епи ско пи је, а по је ди на де ла су, још за вре ме ње го вог жи-
во та, пре во ђе на на Си риј ски је зик18. За Си риј ске бо го сло ве и би бли сте Те о дор је 
пре Тре ћег Ва се љен ског Са бо ра, али и по сле ње га, био и остао по знат као Ме фе ска
на (ве ли ки ту мач Пи са ма)19. По ре чи ма све тог Ки ри ла Алек сан дриј ског: „по сто је 
мно га де ла ве ли ко га Те о до ра Моп су е стиј ског про тив Ари је ве и Ев но ми је ве је ре си, 
као, та ко ђе, и мно га дру га де ла ко ја ту ма че и об ја шња ва ју Еван ђел ске и Апо стол-
ске спи се“20. Је дан од нај ве ћих не при ја те ља Те о до ра Моп су е стиј ског био је Ле он ти-
је Ви зан тиј ски. Он је, по на ло гу ца ра Ју сти ни ја на, са ста вио јед ну ла жну ан то ло ги-
ју, на осно ву ко је је, као што је ре че но, Те о дор осу ђен 553. го ди не. Он, да кле, у том 
де лу, го во ре ћи о Те о до ро вом ег зе гет ском ра ду, вр ло оштро кри ти ку је Те о до ра због 
то га што је, по ње го вим ре чи ма, „по чео већ са 18. го ди на да по грд но ту ма чи Све то 
Пи смо у сво јим де ли ма“21. 

Те о до ров ег зе гет ски рад мо же да се по де ли у три фа зе. По ми шље њу јед ног од 
зна чај ни јих ис тра жи ва ча Те о до ро вог ег зе гет ског ра да, J. Vosté-а: „пр ви пе ри од је 
по све ћен у пот пу но сти ег зе ге зи Ста ро га За ве та и об у хва та пе ри од све до 383. го-
ди не, ка да је био пре зви тер. Дру ги пе ри од об у хва та го ди не од 383. до 400. ка да се 
Те о дор као Епи скоп ба вио пи са њем бо го слов ских де ла. Тре ћи пе ри од за по чи ње од 
400. го ди не и у том пе ри о ду Те о дор се ба ви ег зе ге зом Но во за вет них спи са. У вре-
ме тог тре ћег пе ри о да на пи сао је и Ко мен та ре на Јо ва и Књи гу Про по вед ни ка“.22 

2.1. Ко мен та ри на књи ге Ста рог За ве та
Те о дор је, да кле, про ту ма чио го то во све књи ге Ста ро га и Но во га За ве та. На жа лост, 
мно га де ла да нас ни су са чу ва на. На ве шће мо са мо она ко ја су бар фраг мен тар но са-
чу ва на и на ма до ступ на. Од књи га Ста ро га За ве та Те о дор је про ту ма чио сле де ће:1. 
Ко мен тар на књи гу По ста ња23. Ово де ло је са мо де ли мич но са чу ва но, тј. са мо пр ве 
три гла ве књи ге По ста ња. Сви ко мен та ри су за сно ва ни ис кљу чи во на исто риј ско-

осла ња мо на оста ле са чу ва не тек сто ве ко ји се на ла зе у 66. то му Ми ње о ве Па тро ло ги је, јер они не при-
ка зу ју аутен тич ну ми сао Те о до ра Моп су е стиј ског. Ви ди у: J. Qu a sten, Pa tro logy, III, 414–415.  

18  На пре во ђе њу ње го вих делâ ра ди ла су тро ји ца ње го вих уче ни ка, на че лу са управ ни ком бо го слов-
ске шко ле у Еде си Ивом Еде ским, док су име на дру ге дво ји це уче ни ка оста ла не по зна та. 

19  As se me ni  S. Jo sef, Bi bli ot he ca Ori en ta lis , Ro me 1762, vol. III, 19,30. Ту се, та ко ђе, на ла зи ве о ма ва жна 
сле де ћа ин фор ма ци ја о Те о до ро вом спи са тељ ском ра ду: „Ме фе ска на је на пи сао че тр де сет и је дан том“. 
Ibid. 19.31. 

20  Ibid. 67, 589A. Те о дор Моп су е стиј ски је, као што смо ре кли, био у до брим од но си ма са Све тим Ки-
ри лом Алек сан дриј ским све до 431. го ди не. То се нај бо ље да ви де ти из чи ње ни це да је Те о дор по све тио 
Ки ри лу сво је де ло Ко мен та ри на књи гу Јо ва.  

21  Ле он ти је Ви зан тиј ски, Κατά Νεστοριανῶν και Εὐτυχιανῶν,  PG 86, 1364C. 
22  Vosté  J., „La chro no lo gie de l’ ac ti vité lit te ra i re de The o do re de Mop su e ste“,  Re vue Bi bli que, XXXIV (1925), 78. 
23   Са чу ва не пр ве три гла ве ко мен та ра на књи гу По ста ња на ла зе су у: De vre es se R., Éssai sur Théodo re. 

Stu di e Te sti 141, Città del Va ti ca no, 1948, 8–24. 
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гра ма тич кој ме то ди. 2. Ко ме на три на књи гу Из ла ска24. И ово де ло је са мо фраг мен-
тар но са чу ва но. Кон крет но, са чу ва ни су ко мен та ри на сти хо ве 25, 8–20 (о Ки во ту 
За ве та), за тим 25, 23–29 (о тр пе зи при но са) и 25, 30–38 (о сед мо кра ком свећ ња ку). 
3. Ко мен та ри на Псал ме25. Ово де ло се сма тра Те о до ро вим пр вен цом на по љу ту ма-
че ња Све тог Пи сма. Де ло је на ста ло, нај ве ро ват ни је, од мах по за вр шет ку сту ди ја у 
Аски ти ри о ну. Би ло је ду го вре ме на из гу бље но али је на чу де сан на чин про на ђе но 
по чет ком два де се тог ве ка у Ам вро си јан ској би бли о те ци у Ми ла ну. По дат ке о овом 
де лу на ла зи мо код са мог пи са ца. У де лу Ко ме на три на два на ест ма лих Про ро ка, 
Те о дор се вр ло че сто по зи ва на по ме ну то де ло и упу ћу је чи та о ца на ње га. 4. Ко мен
та ри на 12 ма лих про ро ка26 су је ди но де ло ко је је у пот пу но сти са чу ва но и до нас 
до спе ло на је лин ском из вор ни ку. За у век су из гу бље ни Ко мен та ри на Ве ли ке Про
ро ке, Ко мен та ри на књи гу о Јо ву, Ко мен та ри на књи гу Про по вед ни ка, Ко мен та ри 
на Пе сму над Пе сма ма. Ва жно је да спо ме не мо да на осно ву до ку ме на та Пе тог Ва се-
љен ског са бо ра Те о дор не при хва та не ке ста ро за вет не књи ге као ка нон ске. Та ко на 
при мер Књи гу о Јо ву сма тра па ган ском де кла ма ци јом, док Пе сму над Пе сма ма сма-
тра Со ло мо но вом све тов ном љу ба вљу, ко ју је спе вао не кој еги пат ској прин це зи27.  

2.2. Ко мен та ри на књи ге Но во га За ве та
Те о дор се по ка зао и као вр ло до бар ег зе ге та Но во га За ве та. Од Еван ђељâ до нас су 
до спе ли са мо Ко мен та ри на Еван ђе ље по Јо ва ну28. Пр во бит но је де ло про на ђе но 
на си риј ском пре во ду, а по том, до ста ка сни је, R. De vre es se је ус пео да про на ђе и да 
из да 144. стра ни це на из вор ном је лин ском је зи ку. Ко мен та ри на из вор ном је лин-
ском је зи ку су оп ста ли за хва љу ју ћи то ме што су би ли при пи си ви ни дру гим све тим 
Оци ма.  Ко мен тар на Ма те је во Еван ђе ље ни је са чу ван у це ло сти, али су до нас до-
спе ли по је ди ни фраг мен ти ко ји се на ла зе у Pa tro lo gia Mig ne29. Ка да је реч о Ко мен
та ри ма на Лу ки но Еван ђе ље они су пот пу но из гу бље ни. Ме ђу тим, у јед ном дру гом 
Те о дор вом де лу, Ко мен та ри на 1 и 2 по сла ни цу Ти мо те ју30, он го во ре ћи о ге не а ло-
ги ји Ису са Хри ста, упу ћу је чи та о це на сво ја де ла по Ма те ју и Лу ки, ко ја су ра ни је 
на пи са на. У Pa tro lo gia Mig ne на ла зи се вр ло ма ли број фраг ме на та Те о до ро вог де-
ла Ко ме на тр на Еван ђе ље по Мар ку31. Те о дор је по све му су де ћи про ту ма чио и Де-
ла Апо стол ска. На жа лост, и ово де ло је у пот пу но сти из гу бље но, из у зев јед ног сти-
ха 2, 28, ко ји се на во ди у до ку мен ти ма Пе тог Ва се љен ског Са бо ра32. Нај зна чај ни је 

24  Ibid. 25–27.
25  Те о дор Моп су е стиј ски,  Ὑπόμνημα εἰς τούς Ψαλμούς,  PG 66, 648–697A. R.  De vre es se је вр ло успе шно 

са ку пио све де ло ве ово га де ла и из дао је дан ве о ма оби ман том. Ко мен та ри су ве ћи ном на је лин ском је-
зи ку, а има их и на ла тин ском пре во ду. Ви ди: De vre es se R., Le Com men ta i re de Théodo re  de Mop su e ste sur 
les Psal mes (I–LXXX), Stu di e Te sti 98, Città del Va ti ca no, 1939. 

26  Те о дор Моп су е стиј ски, Ὑπόμνημα εἰς τούς Δώδεκα Προφήτας, PG 66, 123–632. 
27  Ви ше о до ку мен ти ма Пе тог Ва се љен ског Са бо ра ви ди: Man si, IX, 223.
28  Те о дор Моп су е стиј ски, Ὑπόμνημα εἰς τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, у De vre es se R., Éssai sur Théodo re de 

Mop su e ste, Stu di e Te sti 141, Apen di ce, 290–419. Ово те о до ро во де ло је пр во бит но про на ђе но на си риј ском 
је зи ку у би бли о те ци си ро-хал деј ског ма на сти ра Све то га Ге ор ги ја 1868. го ди не, од стра не G.E. Khayyat-а, 
али је из да то од стра не Jean B. Cha bot-а, 1897. го ди не. Мно го го ди на доц ни је, 1940. го ди не,  J. Vosté је 
пре вео це ло де ло са си риј ског на ла тин ски је зик. Ви ди:  Vosté M. J., The o do ri Mop su e sti ni com men ta ri es in 
Evan ge li um Iohan nis apo sto li. Cor pus Scrip to rum Chri sti a no rum Ori en ta li um, scrip to res Syri. Lo u vain, 1940. 

29  Те о дор Моп су е стиј ски, Ὑπόμνημα εἰς τό κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιο,  PG 66, 703–713. Ви ди:  De vre es se 
R., Éssai sur Théodo re de Mop su e ste, Stu di e Te sti 141, 36–38. 

30  Те о дор Моп су е стиј ски, Co men ta rii in epi sto las eati Pa u li, изд.  H.B. Swe te, vol. II, 74 и 138.
31  Те о дор Моп су е стиј ски, Ὑπόμνημα εἰς τό κατά Μάρκον Εὐσγγέλειο, PG 66, 713–716. 
32  Man si, 537.  Ernst von Dobschütz је 1898. го ди не об ја вио Ко мен та ре на Де ла Апо стол ска ко ји, по свој 

при ли ци, при па да ју Те о до ру Моп су е стиј ском, ма да се не мо же са ве ли ком си гур но шћу твр ди ти.  Ви ше 
о то ме ви ду у: Ernst von Dobschütz, The Ame ri can Jo ur nal of The o logy, Vol. 2, No. 2.  1898), 353–387.
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де ло, ка да је у пи та њу ег зе ге за Но во за вет них тек сто ва, је сте Ко мен та ри на Па вло ве 
по сла ни це. Пре ње га са мо је Ори ген про ту ма чио све Па вло ве по сла ни це, као, та ко-
ђе, и ње гов при ја тељ Јо ван Зла то у сти. Ве ли ки део ко мен та ра на ове по сла ни це са-
чу ван је на чу де сан на чин на ла тин ском пре во ду из пе тог ве ка, за хва љу ју ћи чи ње-
ни ци да су при пи си ва ни све том Ам вро си ју Ме ди о лан ском. По сто је, та ко ђе, и дру-
га два то ма  фраг ме на та, ко ја је H. B Swe te про на шао у ко дек су Co i slin 204, а по том 
и из дао 1880–188233. Та ко ђе ва жан део Те о до ро вих ко мен та ра на Па вло ве по сла ни це 
Ри мља ни ма, 1 и 2 Ко рин ћа ни ма и Је вре ји ма34, про на шао је и из дао Karl Sta ab 193335. 
Од Са бор них по сла ни ца Те о дор је за ка нон ске сматраo са мо Ја ко вље ву, 1 Пе тро ву и 
1 Јо ва но ву, док је оста ле сма трао не ка нон ским спи си ма Но вог За ве та. От кри ве ње 
је та ко ђе сма трао не ка нон ским спи сом, као усо та лом и сви Ан ти о хиј ци.

 2.3 Дог мат ско- па стир ска де ла 
Из у зев ко мен та ра на књи ге Ста ро га и Но во га За ве та Те о дор је пи сао и дог мат ско-
па стир ска де ла. Јед но од ње го вих ва жни јих дог мат ских де ла је сте већ спо ме ну то 
де ло О Ова пло ће њу36, ко је је на ста ло мно го пре из бо ра у Епи скоп ско до сто јан ство. 
У ње му Те о дор опо вр га ва и бо ри се про тив Ари је вог, Ево но ми је вог и Апо ли на ри-
је вог уче ња. Да нас по сто је мно ги фраг мен ти на је лин ском, ла тин ском и си риј ском 
је зи ку. Ле он ти је Ви зан тиј ски у свом де лу Про тив Не сто ри ја на ца и Ев ти хи ја на ца 
на во ди 29. фраг ме на та из по ме ну тог Те о до ро вог де ла. По ред овог де ла, ва жно је да 
спо ме не мо и ње го ве Ка ти хет ске бе се де — оми ли је37, ко је су та ко ђе са чу ва не на си-
риј ском, а по том пре ве де не ен гле ски и фран цу ски38 је зик. Те о дор је Ка ти хет ске бе-
се де на пи сао за вре ме свог пре зви тер ског слу же ња у Ан ти о хи ји, из ме ђу 388-392. го-
ди не. Те о дор је пи сао и по ле мич ка де ла про тив Апо ли на ри ста, Про тив Ев но ми ја, 
Про тив Ма ке до ни ја на ца. Ва жно је, та ко ђе, да спо ме не мо и Те о до ро во де ло О Але
го ри ји и Исто ри ји ко је на жа лост ни је са чу ва но. 

3. Те о дор као ег зе ге та 

Те о дор Моп су е стиј ски је био уве ден у тај не ер ми нев тич ких ме тодâ уну тар око-
ли не Аски ти ри о на и ње гов ег зе гет ски рад се од ли ко вао бли ста вим по зна ва њем 
 Све тог Пис ма. Био  је један од  н ајеминен т ни ји х предс та вни ка Анти охи јске шк ол е.   
По  мишље њу  м ногих с ав ремених  б ибл иј ских на уч ника н ик о од  црк ве них Отаца не 
 може да  се упо ре ди са Т ео до ровим гр ам ат ичко-ис тор иј ским ерминевтич ким мет-

33  Swe te B.H, The o do ri epi sco pe Mop su e sti ni in epi sto las be a ti Pa u li co men ta rii. Vol. I. In tro dac tion, Ga la ti ans
Co los si a nas, Ce mrid ge 1880. Та ко ђе: Swe te B.H, The o do ri epi sco pe Mop su e sti ni in epi sto las be a ti Pa u li co men
ta rii. Vol. II. The sa lo ni ans —Phi le mon, Ce mrid ge 1882. 

34  Те о дор је, као и сви дру ги Ан ти о хиј ски бо го сло ви, при хва тао Па вло во аутор ство По сла ни це Је вре-
ји ма. Ви ди Те о до ров Про лог ту ма че ња по сла ни це Је вре ји ма у: Karl Sta ab, Pa u lu skom men ta re aus der gri
ec hischen Kir che, aus ka te nen handschrif en ge sa melt und he ra us ge ge ben, Münster, 1933, 200. 

35  Karl Sta ab, Pa u lu skom men ta re aus der gri ec hischen Kir che, aus ka te nen handschrif en ge sa melt und he ra us
ge ge ben, Mun ster, 1933, 113–212. 

36  О де таљ ним ин фор ма ци ја ма о ово ме де лу ви ди: De vre es se R., Éssai sur Théodo re de Mop su e ste, Stu di e 
Te sti 141, 44–48. 

37  Ка ти хет ске бе се де је про на шао и из дао је зу ит Al fons Min ga na на си риј ском је зи ку, а по том их пре-
вео на ен гле ски и из дао у два то ма:  а.) Min ga na A., Com men tary of The o do re of Mop su e stia on the Ni ce ne 
Creed, Wo od bro o ke Stu di es, 5. Cam brid ge 1932; б.) Min ga na A., Com men tary of The o do re of Mop su e stia on the 
Lord’s Preyer and on the Sac ra ments of Bap tism and the Euc ha rist, Wo od bro o ke Stu di es, 6. Cam brid ge 1933.  

38  Ton ne au R., Les Ho me li es Ca tec he ti qu es de Théodo re de Mop su e ste, Stu di e Te sti 145, Città del Va ti ca no, 1949. 
Ва жно је да спо ме не мо да је То ми слав Зден ко, про фе сор За гре бач ког Ка то лич ког бо го слов ског фа кул-
те та, пре вео Ка ти хет ске бе се де на хр ват ски је зик. Ви ди: Te o dor Mop su e stij ski, Ka te het ske Ho mi li je, Kr-
šćan ska Sa da šnjost, Za greb 2004.  
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одама и њ его вом  ориги на лн ошћу с та во ва. Његов и  ко ментари су, са једне стран е, 
потп ун о ослобођ ени  од ре тор ик е и  беседништва, а ,  са  друге с тране ,  он систе мат ски 
и зб ег ава символиз ме  и алего риј у. Он је био  и  остао  г лавни  ау то ритет з а сиријск е 
Нестор ија нце. При  свом е гзегетском  раду Теодор је пажљиво ишчитавао текст 
извора и удубљивао се у схватање његовог садржаја. Чврсто се држао историјског 
смисла, тако да га неки теолози с правом на зи ва ју «пр вим ра ци о на ли стом» и осни-
ва чем кри тич ке ме то де ко ја се до да нас одр жа ла39.
Иако ње го ва епо ха ни је би ла по зна та по објек тив но сти и не за ви сном из у ча ва њу 
Све тог Пи сма, Те о до ро ва са чу ва на де ла нам пру жа ју јед ну ве о ма ис тан ча ну сли ку 
о ње му као аутен тич ном ту ма чу. Чи та о ца ње го вих де ла за ди вљу је ње го ва објек тив-
ност, про ниц љив суд, ака дем ска сло бо да и не за ви сност од за кљу ча ка прет ход них 
ота ца и цр кве них пи са ца, по себ но оних ко ји су би ли под ути ца јем ко ри фе ја алек-
сан дриј ске шко ле, Ори ге на. На жа лост, де ла ње го вог учи те ља Ди о до ра Тар сиј ског 
ни су са чу ва на40, ка ко би смо би ли у мо гућ но сти да про ник не мо ду бље у ту те ма ти ку 
и про ве ри мо да ли је Те о дор вер но сле дио ег зе гет ске ста во ве и ме то де свог учи те ља 
и  ко ли ко је био ду бок ње гов ути цај на Те о до ра. Те о до ров ег зе гет ски ме тод је да нас 
од ско ро свих ока рак те ри сан као ан ти-але го риј ски ме тод41. Ње го во из гу бље но де ло 
О Але го ри ји и Исто ри ји је на пи са но у по ле мич ком ду ху са ци љем да оспо ри Ори ге-
на и ње гов ер ми нев тич ки ме тод — але го ри ју42. Упра во због те про тив ста вље но сти 
алек сан дриј ској шко ли, у по гле ду ме то де ту ма че ња, ан ти о хиј ска шко ла је по ста ла 
по зна та и ка рак те ри стич на у исто ри ји Цр кве43. 

Кри тич ко — ер ми нев тич ка на че ла на ко ји ма је уте ме љен Те о до ров ег зе гет-
ски ме тод са зна је мо, углав ном, на осно ву ње го ва два са чу ва на де ла: Ко мен та ри на 
Псал ме и Ко мен та ри на Два на ест ма лих Про ро ка. Оба де ла су на пи са на на са мом 
по чет ку ње го вог би блиј ског из у ча ва ња. Ње го во де ло Ко мен та ри на Два на ест ма
лих Про ро ка не са др жи мно го те о рет ских и прак тич них ин фор ма ци ја о ње го вој ег-
зе гет ској ме то до ло ги ји. Сто га ће мо се, углав ном, огра ни чи ти на ње го во де ло Ко
мен та ри на Псал ме, не из у зи ма ју ћи и дру ге до нас не дав но до спе ле, вр ло ва жне и 
вред не, ег зе гет ске ра до ве.

39  Ви ди: Та та кис В., Исто ри ја Ви зан тиј ске Фи ло со фи је, Вр њач ка Ба ња 1996, 21. 
40  „Ди о дор Тар сиј ски се мо ра сма тра ти пр вим пра вим пред став ни ком ове “шко ле”, пре све га због чвр-

сти не ње го вог те о риј ског опре де ље ња за до слов но ту ма че ње, на су прот але го ри ји, као и због до след но-
сти са ко јом је при ме њи вао сво ја ме то до ло шка на че ла у сво јој ег зе ге зи. Ди о дор је на пи сао јед но де ло 
О ра зли ци из ме ђу але го ри је и те о ри је, ко је је из гу бље но, у ко јем је раз ра дио сво ја ме то до ло шка на че ла 
о свом ту ма че њу. Не ста нак, ме ђу тим, го то во свих ње го вих де ла не до пу шта нам да га на пра ви на чин 
про су ђу је мо, ни ти са би блиј ског, ни ти са док три нар ног ста но ви шта. Ипак, не дав но из да ње јед ног де-
ла ње го вих Ту ма че ња Пса ла ма омо гу ћа ва нам да га упо зна мо као ег зе ге ту, те на осно ву овог уви да по-
ста је ја сно ко ли ко је ду бок био ње гов ути цај на Те о до ра“. M. Si mo net ti, „The o do re of Mop su e stia“, Hand
bo ok of Pa tri stic Exe ge sis, 2 vol. Le i den: Brill-Bo ston 2004, 783. 

41  Ин те ре сант но је да су ско ро сви Ан ти о хиј ски бо го сло ви у сво јим де ли ма го во ри ли про тив ме ха нич-
ке але го риј ске ме то де. Јо ван Зла то уст але го ри ју на зи ва „по ру гом“. Чак и нај кон зер ва тив ни ји од свих 
по пи та њу би блиј ских те ма, Те о до рит Кир ски, из бе га ва да ко ри сти тер мин „але го ри ја“. Он ра ди је упо-
тре бља ва уме сто ње га из раз „ду хов но ту ма че ње“.  

42  „Ори ген и алек сан дриј ска шко ла су тра жи ли су шти ну ве ре у ду ху (πνεῦμα) Све тог Пи сма, док је ан-
ти о хиј ска шко ла су шти ну тра жи ла у сло ву (γράμμα) Све тог Пи сма. Са др жај Све тог Пи сма по Ори ге ну 
је тро струк: пре све га у ње му по сто ји плот ски са др жај — онај што про из и ла зи из сло ва Све тог Пи сма, 
за тим сле ди пси хо ло шки са др жај — од но сно мо рал ни, и на кра ју ду хов ни — ко ји је је ди ни ми стич ки 
и про ро чан ски и ко ји са мо са вр шен чо век мо же да до ку чи“. Та та кис В., Исто ри ја Ви зан тиј ске Фи ло со
фи је, Вр њач ка Ба ња 1996, 22.

43  Глав ни пред став ни ци ан ти о хиј ске шко ле, по ред Лу ки ја на Са мо сат ског и Ди о до ра Тар сиј ског би-
ли су: Те о дор Моп су е стиј ски, Јо ван Зла то у сти, Не сто ри је, Ав гу стин  и Те о до рит Кир ски, ко ји је умео 
са јед не стра не да из бег не пре те ри ва ња але го ри ста, а са дру ге стра не ра ци о на ли стич ка за стра њи ва ња 
Те о до ра Моп су е стиј ског. Ви ди: Та та кис В., Исто ри ја Ви зан тиј ске Фи ло со фи је, Вр њач ка Ба ња 1996, 21. 
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Основ на осо бе ност ег зе гет ског ра да Те о до ра Моп су е стиј ског, као уоста лом и 
ско ро свих дру гих пред став ни ка ан ти о хиј ске шко ле, је сте у то ме што се он, у свом 
ег зе гет ском ра ду, тру дио да се што је мо гу ће бри жљи ви је др жи са мо га тек ста Све-
то га Пи сма, од ба цу ју ћи ег зе ге зу але го ри ча ра, ко ја ни је ни шта дру го до го ми ла из-
ми шљо ти на. Он је при том зах те вао да се ак це нат  ста вља на гра ма тич ки сми сао 
ре чи. Он је сма трао да ће му ис кљу чи во гра ма тич ко-исто риј ско про у ча ва ње тек-
ста омо гу ћи ти да се уз диг не до те о ри је, а ка да се јед ном до мог не те о ри је, ви ше ће 
па жње обра ћа ти на етич ки и исто риј ски еле ме нат, оста вља ју ћи по стра ни ми стич-
ки сми сао44.   

Као што смо на по ме ну ли Те о дор се, у уво ду ко ји уоби ча је но прет хо ди сва ком 
тек сту ег зе ге зе, усред сре ђу је на те ме и пи та ња оп ште при ро де, ко ја су се по ста-
вља ла пред ње га у окви ру ту ма че ња. Реч је о из у зет но зна чај ним уво ди ма због то га 
што је њи хов са др жај усме рен ка раз у ме ва њу по себ них од ли ка раз ма тра ног тек ста. 
У том сми слу, уво ди ко ји прет хо де ту ма че њи ма про роч ких тек сто ва има ју са свим 
раз ли чит тон од оних ко ји прет хо де Па вло вим тек сто ви ма или Јо ва но вом Еван-
ђе љу. Баш у овом де лу ту ма че ња Те о дор нај ја сни је по ка зу је спо соб ност за раз у ме-
ва ње би блиј ског тек ста на исто риј ски на чин, што мо дер не ег зе ге те пре по зна ју као 
нај о со бе ни ји и нај вред ни ји аспект ње го ве ег зе ге зе45. 

По што би на тај на чин утвр дио осо бе ни вид свог ту ма че ња, Те о дор би да ље 
пре ла зио на ана ли тич ко раз ма тра ње тек ста. Пре ма ка но ни ма гра ма тич ког ту ма-
че ња, ко ји ма је, та ко ђе, од го ва ра ла прак са фи ло соф ског на чи на ту ма че ња, у овој 
фа зи на сту па тек сту ал на кри тич ка ана ли за. Ипак, из гле да да Те о дор ни је обра ћао 
мно го па жње на овај аспект ту ма че ња. У Ту ма че њу Два на ест ма лих Про ро ка — је-
ди ном де лу ко је је до спе ло до нас у це ло сти у из вор ном је лин ском ори ги на лу, по-
сто ји, све у куп но гле да но, вр ло ма ло при ме ра тек сту ал ног раз ма тра ња, те чи та лац 
не на ла зи при бе жи ште из ван ту ма че ног тек ста, а то је увек пре вод Се дам де се то ри-
це, ни ти код дру гих грч ких пре во ди ла ца. По зи ва ња на је вреј ски текст и си риј ски 
пре вод крај ње су рет ка46, али ипак по сто је. За раз ли ку од Те о до ри та Кир ског ко ји 
је у слу ча је ви ма не раз у ме ва ња тек ста Сеп ту а гин те при бе га вао Ори ге но вој Хек са
пли, Те о дор Моп су е стиј ски је сле дио дру га чи ји ме тод. Он је у слу ча ју да не ки стих 
ни је био до вољ но ја сан при бе га вао три ма дру гим је лин ским пре во ди ма у из да њу 

44  Ви ди: Та та кис В., Исто ри ја Ви зан тиј ске Фи ло со фи је, Вр њач ка Ба ња 1996, 23. „Ан ти о хиј ска шко-
ла ра ди је тра жи људ ски еле ме нат у Све том Пи сму, а да то, мо жда, ни не при ме ћу је. Њен рад на уч но је 
ве о ма зна ча јан. Са ре ли гиј ске стра не, ме ђу тим, ни је. Све то Пи смо се не мо же раз ма тра ти са мо у ду ху 
ове ме то де, а да се не из ло жи мо опа сно сти да спис у ко ме је по хра ње на реч Бож ја ис тра жу је мо у истом 
ду ху као и људ ски спис, тј. да се не упад не у зам ку на уч ног ра ци о на ли зма. Ра ци о на ли стич ка скло ност 
ан ти о хи ја ца очи то ва ла се на на чин ко ли ко жив то ли ко и ја сан у од но су на је ре си ко је су иза зва ле хри-
сто ло шки про блем“. Ibid. 23.   

45  Ζαχαροπούλου Δ., Ὁ Θεόδωρος Μοψουεστίας ὡς ἑρμηνευτῆς τῶν Γραφῶν, Ἀθήνα 1999, 267.  
46   По сто је раз ли чи та ми шље ња о то ме да ли је Те о дор по зна вао је вреј ски је зик или не. По јед ни ма он 

је по зна вао са вр ше но је вреј ски је зик и при ту ма че њу ста ро за вет них тек сто ва ко ри стио је ис кљу чи во 
је вреј ски ори ги нал. По дру ги ма, Те о дор је вр ло шту ро по зна вао је вреј ски је зик. По ми шље њу За ха ро-
пу ло са „је вреј ски је зик за Те о до ра је био ter ra in cog ni ta, као уоста лом и за ве ћи ну Ота ца Цр кве. Мо гли 
би смо на ве сти мно штво при ме ра ко ји иду у при лог овој тврд њи, али за до во љи ће мо се са мо јед ним при-
ме ром, ко ји је вр ло ка рак те ри сти чан и по ка зу је Те о до ро во не по зна ва ње је вреј ског је зи ка. У свом де-
лу Ко мен та ри на про ро ка Со фо ни ју он се ба ви зна че њем име на про ро ка Јо не, но по што ни је по зна вао 
зна че ње тог име на он се рас пи тао код не ких Си ри ја ца, ве ро ват но кли ри ка, ко ји су му ре кли да име Јо-
на зна чи „го луб“, и од мах у на став ку чу ди се Си риј ци ма на зи ва ју ћи их из ван ред ним ми то ло зи ма. Ме-
ђу тим, Си риј ци су да ли пра вил но зна че ње ре чи Јо на, јер оно за и ста и на Је вреј ском и на Си риј ском 
зна чи исто, с об зи ром да су оба се мит ски ди ја лек ти. И по ред чи ње ни це да се ру га Си риј ци ма, он у на-
ства ку ниг де не из но си сво је ми шље ње о зна че њу име на Јо на. Чак ни у де лу Ко мен та ри на про ро ка Јо
ну он се не ба ви тим пи та њем“. Ζαχαροπούλου Δ., не ве де но де ло, 213–214.     
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Си ма ха. Та три пре во да, Си ма хов, Аки лин и Те о до ти о нов, би ли су за Те о до ра са мо 
ен цик кло пе ди ја ко ја му је пру жа ла тек сту ал не ин фор ма ци је, ко је го то во ни кад ни-
је при хва тао, не го је оста јао ве ран тек сту Сеп ту а гин те47. За раз ли ку, да кле, од ту ма-
че ња ста ро за вет них тек сто ва, у ње го вим ту ма че њи ма апо сто ла Јо ва на и Па вла, го-
то во да не ма ни тра га кри ти ци зму ове вр сте. 

Ана ли тич ко ту ма че ње тек ста тра ди ци о нал но је зах те ва ло, и у па ган ским и у 
хри шћан ским кру го ви ма, по де лу ана ли зи ра ног тек ста на пре ми се ма ње или ве ће 
ду жи не, а по том је сле ди ло де таљ но об ја шња ва ње сва ког из ра за. То ком об ја шња-
ва ња, не ки из ра зи пре ми се мо гли су би ти по но во раз мо тре ни ра ди ве ће ја сно ће об-
ја шње ња. Та ква је очи глед но би ла и Те о до ро ва прак са, са из ве сним нео бич но сти ма 
ко је за вре ђу ју па жњу48. Је дан при мер би ће до во љан да илу стру је лан ча ну ег зе гет-
ску струк ту ру. За кљу чу ју ћи ту ма че ње Гал. 1, 6, Те о дор за па жа:

       „И по што из гле да да он не до пу шта да мо же би ти не ко дру го је ван ђе ље, он 
[Павле] до да је: ‘Али не ма дру гог’ (1, 7). У ком сми слу он ка же ‘дру го’? ‘Ко је ни је дру-
го, са мо што вас не ки збу њу ју и хо ће да из вр ћу је ван ђе ље Хри сто во’ (1, 7). Он твр-
ди да је дру го је ван ђе ље из вр та ње је ван ђе ља. Он да, про тив оних ко ји су сма тра ли 
да тре ба да му су прот ста ве лич но сти апо сто ла, из ри че: ‘Али ако вам и ми’ (1, 8), да 
би по ка зао ка ко им се он не су прот ста вља, не го по твр ђу је сло бо ду, ван ко је сма тра 
да чак ни он ни шта не вре ди, на осно ву че га, још ви ше на гла ша ва ју ћи, ка же: ‘... Или 
ан ђео с не ба’ (1, 8). Он до да је ‘с не ба’ ка ко би се раз у ме ло да чак ни до сто јан ство ме-
ста по ве за ног са лич но шћу не мо же би ти на истом ни воу са исти ном“.49

У јед ном одељ ку Ту ма че ња Је ван ђе ља по Јо ва ну50 Те о дор при ме ћу је да је за да-
так ег зе ге те да об ја сни те шко ра зу мљи ве из ра зе у би блиј ском тек сту, не пра ве ћи 
при том ши ро ке ди гре си је ко је су до пу ште не у све ште нич кој про по ве ди. За и ста, 
глав на од ли ка Те о до ро вих ту ма че ња, ко ја су до шла до нас, је сте из у зет на са же тост 
из ра за. Он да је су штин ска об ја шње ња, не без из ве сног док три нар ног раз ја шња ва-
ња где је то сма трао нео п ход ним, али при том из бе га ва би ло ка кву гла го љи вост и 
пре ко мер не ди гре си је ко је су би ле ти пич не за Ори ге но ва ту ма че ња и за алек сан-
дриј ску тра ди ци ју уоп ште. Те о дор је при ту ма че њу би блиј ских тек сто ва тру дио се, 
за др жа ва ју ћи уоби ча је ну са же тост сво јих об ја шње ња, да свој ег зе гет ски дис курс 
учи ни је згро ви ти јим, флу ид ним и по ве за ним, из бе га ва ју ћи да га рас цеп ка на су-
ви ше сит не де ло ве. Због то га он мно го пу та не ке из ра зе из Еван ђе ља не да је у це-
ло сти не го их па ра фра зи ра и на тај на чин да је алу зи ју на њих у то ку об ја шња ва-
ња. Та ко на при мер у ту ма че ћи Јн. 4, 20. он ка же сле де ће: „Али ви, од дав ни на, по-
ла же те пра во на то да је Је ру са лим ска го ра оби та ли ште Бож је“51. Та са же тост и па-

47   „На осно ву ту ма че ња ње го вог де ла  Ту ма че ње Пса ла ма, у ме ри и на на чин на ко ји је то ре кон стру и-
сао Де врес (De vre es se),  мо же се уочи ти да се Те о дор по зи вао на дру ге пре во ди о це, на Си ма ха ви ше не-
го на Аки лу и Те о до ти о на“. Ви ди:  Ζαχαροπούλου Δ., Ὁ Θεόδωρος Μοψουεστίας ὡς ἑρμηνευτῆς τῶν Γραφῶν, 
Ἀθήνα 1999, 202. 

48  „Ори ген и Ди дим, а већ и Ипо лит пре њих, бе ху уоби ча ји ли да сле де пре ми су, ко ја је та ко ђе мо гла 
би ти при лич но ду га, при ме њу ју ћи та кво ту ма че ње у ко јем је низ пре ми са и об ја шње ња фор ми рао са-
мо до вољ ну струк ту ру, ко ју је сле ди ла дру га слич но са мо до вољ на струк ту ра итд. Овај ме тод струк ту ри-
ра ња ту ма че ња до бро је пред ста вљен и код Те о до ра. Са дру ге стра не, ако не, за пра во, у још ве ћој ме ри, 
он ви ше во ли отво ре ни ју струк тур ну фор му та ко да ту ма че ње ко је сле ди пре ми су, ко ја је са ма нај ве-
ћим де лом крат ка, за и ста вр ло крат ка, во ди у свом за кључ ку ди рект но у сле де ћу пре ми су итд. На тај 
на чин, он по ста вља низ ме ђу соб но по ве за них пре ми са и об ја шње ња“. Ви ди: M. Si mo net ti, „The o do re of 
Mop su e stia“, Hand bo ok of Pa tri stic Exe ge sis, 2 vol. Le i den: Brill-Bo ston 2004, 809.

49  Swe te B.H, The o do ri epi sco pe Mop su e sti ni in epi sto las be a ti Pa u li co men ta rii. Vol. I. In tro dac tion, Ga la ti ans
Co los si a nas, Ce mrid ge 1880,2.1.

50  Те о дор Моп су е стиј ски, Ὑπόμνημα εἰς τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, CSCO II, 6, 2.
51  Те о дор Моп су е стиј ски, Ὑπόμνημα εἰς τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, CSCO 116, 44. 
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ра фра зи ра ње би блиј ских тек сто ва су нај ка рак те ри стич ни ја вр ста ту ма че ња одељ-
ка тек ста. То се нај бо ље да ви де ти на при ме ру ту ма че ња По сла ни це Га ла ти ма где 
чи та мо сле де ће: „Као што смо већ ре кли, и са да опет ве лим: ако вам не ко про по ве
да је ван ђе ље друк чи је не го што при ми сте, ана те ма да бу де!’ (1, 9). Ако сви, би ло да 
сам то ја — ка же он — би ло да су то не ви дљи ве си ле, ни штав ни смо у по ре ђе њу са 
исти ном ко ја вам је већ об ја вље на. За тим, на ста вља ју ћи да се бра ни, ка ко би по ка
зао да је ова ко го во рио да би од бра нио исти ну, а не да би при дао ва жност они ма ко
ји му се су прот ста вља ју, он ве ли: ‘Зар ја сад на сто јим да љу де при до би јем или Бо
га? Или тра жим да љу ди ма уга ђам?’ (1, 10). И по ка зу ју ћи са мим чи ње ни ца ма да се 
овим не ба ви, он до да је: ‘Јер кад бих још љу ди ма уга ђао, не бих био слу га Хри стов’ (1, 
10). Ја сам та ко уга ђао љу ди ма он да кад сам ра дио у име це лог За ко на. А сад то сма
трам без вред ним јер ви ше во лим у вре ме ну ко је је пре да мном да ста вим се бе у слу
жбу Хри сту. ‘А да јем вам на зна ње, бра ћо, да је ван ђе ље ко је сам ја бла го ве стио, ни је 
од чо ве ка’ (1, 11). Го во рим вам ове ства ри у ве зи са со бом да не би сте ве ро ва ли ка ко 
сам кроз људ ску ми сао при мио уче ње ко је са да ко ри стим“52. Те о дор обил но ко ри сти 
ову вр сту па ра фра зе у свим сво јим ту ма че њи ма ко ја су до спе ла до нас. То се нај бо-
ље мо же ви де ти пре све га у ње го вим ту ма че њи ма По сла ни ца апо сто ла Па вла, по-
што је апо стол имао оби чај да се из ра жа ва у пр вом ли цу и да се не по сред но обра-
ћа сво јим адре са ти ма. Ме ђу тим, са мо по вре ме но би блиј ски текст би ва ту ма чен та-
ко да је про ста па ра фра за до вољ на да га об ја сни. Сто га је Те о дор вр ло че сто прак-
ти ко вао да сје ди ни па ра фра зу са дру гим об ја шње њи ма раз ли чи тог са др жа ја и ду-
жи не. Ка да се Те о дор рве са не ким ста ро за вет ним тек стом, ње го во ту ма че ње је је-
зич ког и ре то рич ког ка рак те ра, осо би то сто га што су обр ти је вреј ских из ра за че-
сто не ја сни у грч ком пре во ду. Он се тру дио да ука же на фи гу ра тив ни је зич ки из-
раз, на во де ћи ње го во зна че ње. 

На осно ву, да кле, ње го вих ер ми нев тич ких де ла мо гли би смо из ву ћи за кљу чак 
да Те о дор ин си сти ра на по је ди ним на че ли ма, ко јих се ту ма чи мо ра ју при др жа ва ти 
при ту ма че њу Све тог Пи сма, а то су: 1. Оба ве за сва ког ту ма ча Све тог Пи сма је сте 
да из бе га ва але го риј ски ме тод53. 2. Је ди ни ло гич ки ме тод ту ма че ња је сте исто риј-
ско — гра ма тич ки ме тод. 3. До слов но ту ма че ње, ка да се до бро и пра вил но при ме-
њу је, пру жа пу ни сми сао сва ком одељ ку Све тог Пи сма. 4. Ни је до бро да би ло ко ји 
ту мач ве ру је да се ис под ре чи тек ста на ла зе скри ве ни пој мо ви — тај не. 5. Ту мач је 
ду жан и тре ба да по шту је исто рич ност би блиј ских до га ђа ја и зби ва ња. 6. Ста ри За-

52  Swe te B.H, The o do ri epi sco pe Mop su e sti ni in epi sto las be a ti Pa u li co men ta rii. Vol. I. In tro dac tion, Ga la ti ans
Co los si a nas, Ce mrid ge 1880, 11. 

53  Не дав но из да ње Про тив але го ри ста омо гу ћа ва нам да до не кле од ре ди мо Те о до ро ву кри ти ку але-
го риј ског ту ма че ња. „Он оп ту жу је але го ри сте да на тај на чин они ту ма че ње тек ста под ре ђу ју во љи ту-
ма ча, а не же љи да об ја сне оно што је за и ста у тек сту, ка ко су са ми твр ди ли. По Те о до ру але го ри сти су 
оправ да ли сво ју прак су ука зу ју ћи на би блиј ске тек сто ве ко ји на из глед не ма ју при хва тљи во зна че ње, те 
су сто га нео др жи ви у до слов ном сми слу и мо гу се ту ма чи ти са мо але го риј ски. Те о дор да је раз не при-
ме ре тек сто ва ове вр сте, ме ђу ко ји ма Пс. 22, 20: ‘Из ба ви... из ру ке псе ће је ди ни цу мо ју’, и Пс. 98, 8: ‘Ре ке 
не ка за пље ска ју ру ка ма за јед но’. Он при ме ћу је да је ова на вод на те шко ћа, за пра во, са мо при мер упо-
тре бе фи гу ра тив ног је зи ка, на гла ше на из ве сним осо би на ма је вреј ског је зи ка. Ова два при ме ра по ста ју 
ра зу мљи ви ако се схва те као ме та фо ре ко је опи су ју од ре ђе не исто риј ске си ту а ци је ко ри сте ћи по ре ђе-
ња из све та жи во ти ња и при ро де уоп ште. Ов де се мо ра, у сва ком слу ча ју, при ме ти ти да ствар на те шко-
ћа у ту ма че њу и, са мим тим, по вод за су коб две ју ег зе гет ских тен ден ци ја, не про ис ти че то ли ко из ова-
квих слу ча је ва где је сви ма ја сно да је у би блиј ском тек сту ко ри шћен фи гу ра тив ни је зик, ко ли ко та мо 
где по сто ји не си гур ност — ка кву је Ав гу стин за па зио ма ње-ви ше у вре ме Те о до ра у De doc tri ne Chri sti
a na III. 5. 9 — око то га да ли би блиј ски текст тре ба раз у ме ти у до слов ном или фи гу ра тив ном сми слу. 
Ово је пре све га слу чај са 2. и 3. гла вом По ста ња, чи ја је ми то ло шка ат мос фе ра и ан тро по морф но пред-
ста вља ње Бо га на ве ло алек сан дриј це да их ту ма че у фи гу ра тив ном сми слу, док су се ан ти о хиј ци и ов-
де пре др жа ли бу квал ног зна че ња“. M. Si mo net ti, op. cit., 784.
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вет тре ба да се ту ма чи у све тло сти исто риј ског окру же ња, а ње го ви тек сто ви да се 
ста вља ју, где год је то мо гу ће, уну тар њи хо ве исто риј ске ко хе рент но сти. На осно ву 
све га до садa ре че но га мо гли би смо ре ћи да се Те о дор при ту ма че њу Све тог Пи сма 
углав ном при др жа вао два основ на ме то да: до слов ног (бу квал ног) — κατά γράμμα, 
и ти по ло шког — τυπολογία.    

3.1.  До слов но ту ма че ње
У сво јим ту ма че њи ма Те о дор Моп су е стиј ски ис кљу чи во се осла ња на исто риј ско 
— гра ма тич ку ана ли зу тек ста и за др жа ва се го то во увек на ње го вом до слов ном 
сми слу. Тај до слов но — бу квал ни сми сао је обо га ћен исто риј ским за па жа њи ма је-
зич ког и гра ма тич ког ка рак те ра, а ве о ма рет ко док три нар ног. Оно што је нај ти пич-
ни је, ка да су у пи та њу тех нич ки по ступ ци при ту ма че њу би блиј ског тек ста у до-
слов ном сми слу, је сте Те о до ро ва спо соб ност да при ла го ди сво је ту ма че ње исто риј-
ским окол но сти ма у ко ји ма је би блиј ска књи га на ста ла. 
Те о дор је свој ег зе гет ски си стем раз вио, као што смо ре кли, ис кљу чи во  у бор би 
про тив але го ри ста. Он се пре ма „крај но сти ма“ але го ри зма од но сио ве о ма оштро. 
Тај ан та го ни зам је, за пра во, плод дру га чи јег при сту па тек сту Све тог Пи сма. „Ори-
ген и Те о дор се су че ља ва ју са би блиј ским тек стом из са свим раз ли чи тих угло ва. За 
алек сан дриј це, текст је те жак за ту ма че ње уто ли ко што је ду бље зна че ње бо жан ске 
ре чи скри ве но ис под ве ла до слов ног сми сла, да би се обес хра брио по вр шан чи та-
лац, ко ји би тек сту при сту пио из пу ке ра до зна ло сти. За Те о до ра, ме ђу тим, је ди но 
зна че ње тек ста је оно ко је се чи та о цу пре но си ње го вим бу квал ним сми слом, те је 
сто га ту мач ду жан да га ра све тли и из ра зи са што ве ћом ја сно ћом и пре ци зно шћу, 
за то што тра же ње не че га дру гог осим тог сми сла пред ста вља про из во љан и бес ко-
ри стан чин. Са те тач ке гле ди шта, фи ло соф ско ту ма че ње, при ко јем је учи тељ тек-
сто ве Пла то на, Ари сто те ла или не ког дру гог ве ли ког фи ло со фа об ја шња вао са нај-
ве ћом мо гу ћом сло бо дом и оп шир но шћу, по ну ди ло се као ин стру мент је дин стве но 
при ла го ђен би блиј ској ег зе ге зи алек сан дриј ског ти па, док су са же тост и пре ци зно 
сле до ва ње ту ма че ном тек сту — од ли ке свој стве не гра ма тич ком ту ма че њу — од го-
ва ра ле ци љу ан ти о хиј ског ег зе ге те“54.

Те о дор Моп су е стиј ски је пре на гла ша вао исто риј ску ствар ност би блиј ског От-
кро ве ња и од ба ци вао је да са гле да из дру гог оп тич ког угла сим во лич ке и па ра бо-
лич ке од лом ке Све тог Пи сма. По ње го вом оп штем ис по ве да њу, Све то Пи смо ни-
је пре пу но тај ни или ми сте ри ја, и ни шта ни је скри ве но под сло вом. Иако је сма-
трао Пи смо као пи са ну реч Бо жи ју, и по ред то га, пре на гла ша вао је осе ћај за људ ски 
фак тор при ли ком пи са ња све ште ног тек ста. За ње га ни је би ла при хва тљи ва ме ха
нич ка бо го на дах ну тост. Ње го во ту ма че ње ни је би ло у ци љу да раз от кри је скри ве-
ни сми сао или ме та фи зич ке пој мо ве, већ да чу је реч Бо жи ју и да је про ту ма чи кроз 
чи та о це њи хо вих пи са ца. Сва ка књи га Све тог Пи сма је на пи са на у од ре ђе ној епо-
хи и исто риј ском кон тек сту, што зна чи да је њи хо ва пер спек ти ва би ла уско по ве за-
на са исто ри јом и жи во том Изра иљ ског на ро да, због ко јег је да то От кри ве ње сви
ше55. По Те о до ро вом ми шље њу От кри ве ње и Све то Пи смо, као пи сме на ри зни ца 
От кри ве ња, чвр сту су по ве за ни са исто ри јом. Бо жи је От кро ве ње љу ди ма де си ло се 
на раз ли чи те на чи не ко ји су се зби ли у од ре ђе ном вре ме ну и на од ре ђе ном ме сту у 

54  M. Si mo net ti, op. cit., 809.
55  Ви ди. Те о дор Моп су е стиј ски,  Ὑπόμνημα εἰς τούς Ψαλμούς,  PG 66, 648B. Та ко ђе: Те о дор Моп су е стиј-

ски, Ὑπόμνημα εἰς τούς Δώδεκα Προφήτας, PG 66, 124А.
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исто ри ји. Све то Пи смо је сто га ри зни ца свих тих от кри вењ ских до га ђа ја. Упра во 
ова кав Те о до ров став о Све том Пи сму при мо ра вао га је да ту ма чи и ис тра жу је сва-
ку књи гу или део књи ге ис кљу чи во исто риј ски — до слов но.   

Пр ва и основ на ду жност хри шћан ског ту ма ча је да до бро ослу шне пи са ну Бо-
жан ску реч, а то под ра зу ме ва је дан све стан по ку шај да жи ви уну тар исто риј ске ат-
мос фе ре би блиј ског све та и да, при том, не за по ста вља људ ску осо би ну тек ста. Ту-
мач не ма пра во да пот це њу је гра ма тич ко-исто риј ски сми сао Би бли је. Ни је му до-
пу ште но да се од се ца од би блиј ске исто ри је, јер у су прот ном, он не ће мо ћи да схва-
ти ствар ност би блиј ског от кри ве ња. Да би схва ти ли сми сао сва ког по је ди нач но 
тек ста, ан ти о хиј ци су ко ри сти ли сва исто риј ска и фи ло ло шка сред ства, али не и је-
вреј ски је зик, јер ни ко од њих ни је се ба вио ње го вим из у ча ва њем. Ме ђу тим, основ-
ни ак це нат ста вљан је на гра ма тич ки сми сао тек ста. При хва та ли су да Пи смо ко-
ри сти у ве ћи ни слу ча је ва ме та фо рич ки је зик, но то их ни је на ве ло да не ги ра ју гра-
ма тич ки сми сао ме та фо рич ког го во ра. У овом кон тек сту мо же се за па зи ти ње го-
во ста ра ње да ука же на хи пер бо лу, за то што су але го ри сти вр ло до бро ко ри сти ли 
упра во ову вр сту из ра за да би по би ли бу квал но зна че ње тек ста, или да би га ту ма-
чи ли у хри сто ло шком сми слу.  

3.2. Ти по ло ги ја
Ан ти о хиј ски бо го сло ви и њи хо ва исто риј ско — гра ма тич ка ме то до ло ги ја ни је по-
зна ва ла ком про мис ка да је у пи та њу би блиј ска ег зе ге за. Шта ви ше, они су и ти по ло-
шко ту ма че ње по је ди них би блиј ских тек сто ва осла ња ли на исто ри ју и сло во. Крај-
но сти алек сан дриј ске але го риј ске ег зе ге зе на те ра ле су ан ти о хиј ске би бли сте  да 
раз ви ју је дан стро го па жљив ме тод ту ма че ња, ка ко би про ту ма чи ли Пи смо у све-
тлу исто риј ске и објек тив не ствар но сти.  Циљ але го риј ског ту ма че ња Ста ро га За-
ве та био је да му се да хри сто ло шки сми сао. Ме ђу тим, Те о дор, као уоста лом и Ди-
о дор, ни је же лео да на те о риј ском пла ну по рек не овај сми сао, не го пре да са мо са-
чу ва ин те гри тет до слов ног зна че ња. У свом де лу Ко мен та ри на књи гу про ро ка Јо
не, Те о дор је на пи сао је дан нео бич но ду га чак увод, иако то обич но не прак ти ку је56. 
У том уво ду тер мин τύπος спо ми ње се се дам пу та. То на во ђе ње тер ми на τύπος Те-
о дор ве ро ват но чи ни с на ме ром да се Јо ни на стра да ња не би схва ти ла ме си јан ски, 
већ са мо ти по ло шки.   

У пред го во ру, да кле, Ту ма че ња Јо не57 он, по пут Ди о до ра, при ме њу је ши ро ко 
при хва ћен кри те ри јум по ко јем се не ки исто риј ски ва лид ни до га ђа ји из Ста ро га 
За ве та раз ма тра ју као τύποι Хри ста, про роч ки ан ти ци пи ра ни у ста рој ико но ми ји у 
функ ци ји бу ду ћег Ова пло ће ња. Он та ко ђе обра зла же усло ве ко је не ки ста ро за вет-
ни до га ђај мо ра да ис пу ни да би се сма трао као τύπος не ког но во за вет ног до га ђа ја: 
„На овај на чин на ла зи мо да су ста ре ствар но сти пре до бра зи оних ко је ће до ћи, ако 
има ју слич но сти са њи ма и, исто вре ме но, ако по ка зу ју свр сис ход ност у соп стве-
ном вре ме ну; но из са мих до га ђа ја по ста је ја сно ка ко су те ствар но сти ин фе ри ор-
не [према бу ду ћим стварностима]“.58 На овој осно ви, Те о дор не са мо да на ста вља да 
при ка зу је Јо ну као оно га ко ји, бо ље не го ико, сво јим до жи вља ји ма пре ди зо бра жа-

56  Те о до ро ви уво ди су обич но кра ћег оп се га. То се мо же ви де ти на осно ву ње го вих ту ма че ња на књи-
ге Два на ест ма лих про ро ка, где је увод ве о ма кра так и са жет и на осно ву Ко ме на та ра на Псла ме.  

57  Те о дор Моп су е стиј ски, Ὑπόμνημα εἰς Ἰωνᾶν, PG 66, 317. Из у зев овог де ла, Те о дор ве о ма рет ко ко ри сти 
ти по ло шко ту ма че ње, за раз ли ку од ње го вог бли ског при ја те ља Јо ва на Зла то у стог. Шта ви ше, он у сво-
јим де ли ма су жа ва мо гућ ност ти по ло шког ту ма че ња по је ди них ста ро за вет них од ло ма ка ко ји се од но се 
на Хри ста и Цр кву. Ви ди: Qu a sten J., Pa tro logy, III, 405. Та ко ђе: J. Da ni e lou, The Bi ble and the Li turgy,13–14. 

58  Те о дор Моп су е стиј ски, Ὑπόμνημα εἰς Ἰωνᾶν, PG 66, 320B. 
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ва до га ђа је Ису со вог људ ског жи во та, не го он, та ко ђе, сма тра да се ве ћи на ста ро-
за вет них до га ђа ја мо же ту ма чи ти на овај на чин, те на во ди и не ке слич не при ме ре. 
Та ко, на при мер,  у истом де лу на во ди, као при ме ре, Из ла зак Изра и ља из Егип та — 
осло бо ђе ње од гре ха;  крв не жр тве у хра му — Жр тва Хри сто ва, и брон за ну зми ју 
— рас пе ти Хри стос, те при ме ћу је да се ова три до га ђа ја по ми њу у Но вом За ве ту и 
ја сно упу ћу ју на Хри ста.59 Ипак, и по ред све га то га, Те о дор за пра во вр ло ма ло при-
ме њу је овај ег зе гет ски кри те ри јум у сво јим ту ма че њи ма.
По Те о до ро вом схва та њу, да би не ки од ло мак из Ста рог За ве та мо гао би ти тип — 
пра о браз Но во га, он мо ра има ти слич но сти са њи ме, мо ра би ти ко ри стан у свом 
вре ме ну и ни жи у од но су на бу ду ћу ствар ност. Те о дор је су зио на чин ти по ло шког 
ме то да тим што је су зио број ста ро за вет них од ло ма ка ко ји се мо гу ту ма чи ти као 
пра о бра зи у од но су на Но ви За вет са мо на пар тек сто ва. Сма трао је да са мо че ти ри 
Псал ма има ју Ме си јан ски ка рак тер ( 2, 8, 44, 109), и са мо пар про роч ких на ве шта ја, 
од ба цу ју ћи и тра ди ци о нал не ти по ло ги је, као што је она из књи ге про ро ка Ма ла хи
је 4, 2, „А ва ма, ко ји се бо ји те име на мо га, гра ну ће сун це прав де“, чи је хри сто ло шко 
зна че ње се же све до пр вих да на Цр кве.  

       По Те о до ру ти по ло ги ја ни је, и не тре ба да се сма тра, ер ми нев тич ки ме тод 
ко ји ту мач Све тог Пи сма ко ри сти ка ко би про ту ма чио све те тек сто ве. Јед но став-
но, то је јед на спо ља шња исто риј ска слич ност у оба За ве та. Не ма ју сви исто риј ски 
до га ђа ји Ста ро га За ве та слич но сти у Но вом, из у зев са мо пар слу ча је ва ко је ту мач 
мо же да ви ди и про ту ма чи као „ти по ве“, пра о бра зе ана лог них до га ђа ја Но вог За-
ве та, али и они су, по ње го вом лич ном ми шље њу, ве о ма за не мар љи ви. Ка рак те ри-
стич но је ње го во ми шље ње да ни је дан до га ђај Но вог За ве та ни је у пот пу но сти про-
и ко ни зо ван у ста ром За ве ту, па чак ни ова пло ће ње Хри сто во.  

Ка да је реч о Те о до ро вом ти по ло шком уче њу нео и ход но је да спо ме не мо и по-
сла ни цу Га ла ти ма 4, 22–31 ко ја је да ва ла ле ги тим ност але го ри сти ма. Све ти апо стол 
Па вле у окви ру ан ти те зе Са ра и Ага ра, и њи хо вих си но ва Исма ил и Исак бе ле-
жи сле де ћим ре чи ма: „а то је ре че но са дру гим зна че њем (Гал. 4, 24)60. Он ту ко ри-
сти тер мин ἀλληγορούμενα тј. ал ег ори јски. П авле и зр аж ава н ачин на к оји он схв ата 
о днос са Ст арим З ав етом: обе ж ене са њ их овим с ин ов има и з обр аж ав ају два С ав-
еза, с ино вски с авез ро пства и н ови С авез об ећ ања у Хр исту. На овом м есту се п ов-
ез ују ал ег ори јске и т ип ол ошке ц рте, п ошто се у д убљем см ислу ист ор ије сп ас ења 
к оја се н ал ази иза сл ова о ж ен ама и њ их овим с ин ов има, п ов ез ује и је дно и з обр аж-
ав ање д ог ађ аја сп ас ења у Хр исту. В е ома је к ара кт ер исти чно м ишљ ење Ј ов ана Зл-
ат о устог к оји т ум ач ећи 24. стих п осл ан ице Г ал ат има см атрао да је ап остол П авле 
н есм отр ено уп отр ебио реч „ал ег ори јски“, и да је тр ебао да к аже „т ип ол ошки“61. Т е-
одор т ум ач ећи овај стих ап ост ола П авла см атра да је см исао П авл овог о дло мка 
др уг ач ији од оног к оји пр ихв ат ају ал ег ор исти. По њ ему ап остол П авле пр ихв ата 
као исти нске и ства рне д ог ађ аје ист ор ије П исма, док ал ег ор исти н ег ир ају ист ори-
јску ства рност ових д ог ађ аја62. Он, т ак ође, у свом д елу Т ум ач ење Ева нђ еља по Ј ов

59  Те при ме ре на ла зи мо у Но вом За ве ту: 1. Кор. 10, 1–11; Је вр. 9, 13–14; Јов. 3, 14.
60  „ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα“. N ovum T est ame ntum Gr a ece, N estle-Aland. 
61  Јо ван Зла то уст, Ὑπόμνημα εἰς τήν πρός Γαλάτας ἐπιστολήν, PG 61, 662B. Све ти Јо ван Зла то уст је нај че-

шће ко ри стио ти по ло шки ме тод при ту ма че њу ста ро за вет них тек сто ва, но при ту ма че њу но во за вет-
них тек сто ва ко ри стио је реч але го ри ја и то са мо не ко ли ко пу та. Ви ди: Јо ван Зла то уст, Ὑπόμνημα εἰς τόν 
ἅγιον Ἰωάννην τόν Εὐαγγελιστήν, PG 57, 579А; Јо ван Зла то уст, Ὑπόμνημα εἰς τόν ἅγιον Ματθαίον τόν Εὐαγ
γελιστήν,  PG 59, 461.

62  „Те о дор ов де по но во до след но по ди же кри ти ку ко ју је већ Ди о дор био из ра зио про тив але го ри зма, 
упо ре ђу ју ћи але го риј ски ме тод алек сан дриј ских ег зе ге та са овим ме то дом код па ган ских ег зе ге та, ци-
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ану б ел ежи сл ед еће: „См атрам као д ужност св аког е гз ег ете да т ум ачи р ечи к оје су 
в ећ ини ве рн ика н ер аз умљ иве... Мн ого п ута п ост оји п отр еба за о пши рним и зл аг-
ањем, што см атрам к ор исним. Е гз ег ета не тр еба да се пл аши о пши рн ости, јер је она 
п отре бна, п ог от ову у оним сл уч ај ев има где су ј ер ет ици са зл обом и зм ен или см исао 
ст их ова“63. 

Упра во због ова квих те о ло шких прет по став ки и ње го ве ре ак ци је на алек-
сан дриј ски мак си ма ли стич ки але го ри зам, Те о дор ми ни ма ли зи ра Хри сто ву при-
сут ност у Ста ром За ве ту. Но ви За вет му не ства ра та кве про бле ме јер му у ње му 
до слов ни сми сао све ште ног тек ста пред ста вља Хри ста и Цр кву, па је сто га ње го-
во ту ма че ње про грам ски ли те рар но. Због то га је, с јед не стра не, ту ма че ње че твр-
тог Еван ђе ља, нео бич но бо га тог сим во лич ким де та љи ма, вр ло оси ро ма ше но овим 
при зе мље ним до слов ним ту ма че њем. 

На осно ву све га до са да ре че ног мо же се ја сно за кљу чи ти да је Те о дор Моп су-
е стиј ски био за и ста ве ли ки ту мач Све тог Пи сма и да је ње гов до при нос на по љу 
би блиј ског бо го сло вља од огром ног зна ча ја. Из исто ри је Цр кве по зна то је да су се 
Оци ко ри сти ли раз ли чи тим ме то да ма, и оне су увек у па три стич кој ег зе ге зи би ли 
до бро до шли. Цр ква ни је ни ка да при ви ле го ва ла или ап со лу ти зо ва ла не ку од ре ђе-
ну ме то ду ту ма че ња Пи сма ни ти је не ке дру ге ме то де од ба ци ла или их про гла си ла 
не по жељ ним у би блиј ској ег зе ге зи. За цр кве не Оце циљ ег зе ге зе је од у век био ва-
жни ји од са ме ме то де по мо ћу ко је се до ње га до ла зи. Је ди ни не до ста так код Те о до-
ра је ње го ва крај ња ис кљу чи вост пре ма але го риј ском ту ма че њу, ко ји је у осно ви и 
био по вод да се не увр сти у број све ти те ља Цр кве.

ља ју ћи на Фи ло на и Ори ге на. У ствар но сти, и Фи лон и Ори ген у са мо не ко ли ко слу ча је ва на мер но ели-
ми ни шу до слов ни сми сао тек ста ко ри шће њем але го риј ског ме то да ту ма че ња, и то је ди но оних ме ста у 
би блиј ском тек сту ко ја, по њи ма, има ју ис кљу чи во сим во лич ко зна че ње, као што су то мно ги де та љи у 
2. и 3. гла ви По ста ња. На про тив, у мно гим дру гим слу ча је ви ма, они су сво је ту ма че ње из ве ли тач но на 
Па влов на чин, од но сно без по ри ца ња бу квал ног сми сла, не го из вла че ћи из тек ста але го риј ски сми сао 
на ви шем ни воу. Ни Фи лон ни Ори ген, као ни Па вле, ни су на ме ра ва ли да по ри чу исто риј ско по сто ја-
ње Па три ја ра ха. Ме ђу тим, у овом раз ли чи том при сту пу Ори ге на тек сту Ста ро га За ве та, Те о дор ви ди 
са мо знак не до след но сти и на ла зи пот кре пље ње за сво је од ба ци ва ње Ори ге но ве ме то до ло ги је, на во-
де ћи гре шке за ко је су, у ње го во вре ме, би ли оп ту жи ва ни алек сан дриј ци“. M. Si mo net ti, op. cit., 805.

63  Те о дор Моп су е стиј ски, Ὑπόμνημα εἰς τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, CSCO II, 141. 




