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Широм света тежи се гашењу траиционаних, конфесинаних теоош-
ких факутета, а они се евентуано интегришу у неке руге руштвено-

хуманистичке високошкоске установе. Нарочито се теоошки факутети 
трансформишу у оеења за реигијске стуије (religious studies, Religions-
wissenschaft). Ове тененције оговарају поитичким програмима савреме-
них емократских ржава — гавних финансијера просвете, које све више 
оијају а уу покровитеи партикуарних конфесија и њиховог начина 
оразовања, инсистирајући на универзаности и инкузивности реигијског 
оразовања. Стога реигијске стуије, историја реигије и реигиоогија све 
више постају акаемски оквири за новозаветну науку и теоогију. Посењих 
40 гоина у САД расте рој хришћанских теоошких факутета који се пре-
тварају у центре за реигијске стуије и постају место озиног ијаога о 
реигији. Ситуација у Европи постаје сична. Питање које се постава је а 
и ово новонастао стање треа а овее о резигнације у теоошким кру-
говима ии је пак интеграција теоогије на оеења за реигијске стуије 
огична посеица развоја савременог руштва и а ново стање нуи при-
ику за преосмишавање начина огосовствовања у савременом свету. Да 
и новозаветна наука може опстати као теоошка исципина у акаемским 
оквирима реигијских стуија?

Јеан о оптимиста у овом погеу, који се веома успешно ави, између 
остаог, иијском теоогијом у оквиру реигијских стуија јесте Лук Ти-
моти Џонсон (Luke Timothy Johnson), римокатоички амерички теоог и 
новозаветник, у овом тренутку јеан о најистакнутијих ииста на све-
ту. Тренутно пензионисани научник ио је професор реигоошких стуија 
на Универзитету у Инијани и касније професор Новога завета на Универ-
зитету Емори (Candler School of Theology). Он навеену промену параиг-
ме (new perspective) у интеектуаној кими не вии као хеникеп, већ као 
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нову шансу а се из реигијског искурса извое теоошки захвати аек-
ватни потреама савременог оа, које је са соом онео ефинитивне 
новине у погеу схватања, оживаја и вреновања реигије. Реигијске 
стуије омогућавају хришћанским теоозима а се на универзитетском ни-
воу озино аве феноменом реигије, реигијским пураизмом савреме-
ног гоаизованог света, импикацијама међуреигијског ијаога, аи и 
проучавањем и преиспитивањем сопственог насеђа које се потом пасира 
као свеочење сопствене вере.

Л. Т. Џонсон се на поу иијских наука опроао у веиком роју запа-
жених монографија, коментара на новозаветне текстове и чанака на разне 
иијске теме. Његови раови преставају пример црквено ангажоване и 
херменеутички осмишене теоошке егзегезе. По њему је немогуће говори-
ти о орој вести (Еванђеу), немогуће говорити о Исусу Христу ез речи̂ 
Писма. Јеном употреено а се њиме опише искуство Васкрсења, Писмо 
настава а игра центрану уогу у животу Цркве, ге Дух Свети отвара 
очи верницима за нова значења иијског текста. Књига која је пре нама 
нешто је ругачијег типа о оних које смо навики а читамо из пера Л. Т. 
Џонсона. Изазећи ван оквира специјаистички иијских истраживања, 
она престава изузетан пример како се теоогија интраисципинаризује 
и извои у јеном историјско-реигиоошком искурсу.

Књига о којој ће ити речи у наставку оитник је награе Grawemeyer за 
реигију 2011. гоине, коју оеује Louisville Presbyterian Theological Semi-
nary и Универзитет у Луивиу. За кратко време, коико је оступна научној 
јавности, оживеа је веики рој приказа, рецензија, критичких осврта и 
похваа. Пажња коју је књига привука на сее овоно говори о њеном ква-
итету. Данас, каа у току само јене гоине изази на стотине насова из 
оасти новозаветне науке, ране историје хришћанства и реигиоогије ши-
ром света, уопште није ако приоити тоику пажњу јавности. Са форма-
не тачке геишта књига престава јену стуију срењег оима — укупно 
461 страна, о чега јеан оар ео чине напомене (285–403), које свеоче 
о ауторовој теменој упућености у изворе и секунарну итературу, и оп-
ширни инекси (405–461), који читаоцу омогућавају ако снаажење у грађи. 
Структура књиге је прегена: нит која се протеже кроз цео текст јесте кон-
секвентно спровођење тезе о „четири типа реигиозности“ са јене стране, 
и јасна историјска периоизација раног хришћанства, са руге.

Тематици оноса хришћанства и грчко-римске реигије аутор присту-
па из јене свеже и специфичне перспективе. Већ у увоу он се хермене-
утички јасно позиционира: његова стуија се не креће на поу теоогије 
(у ужем смису речи), већ реигијских стуија (Preface), тачније реигијске 
феноменоогије. Посе кратког осврта на туруентни и на моменте несав-
ни историјат оноса између хришћанства и грчко-римске реигије (1–14) ау-
тор ефинише своју тачку геишта (15–31): ок је стари контекст у коме се 
овај онос овијао — пре свега на поу теоогије — оптерећен поемиком, 
апоогетиком, оацивањем и емонизацијом, постоји могућност промене 
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параигме и концентрисања на зајеничко „реигијско искуство“ ое стра-
не (стр. 17). Аутор показује а су ране хришћанске зајенице умногоме еи-
ие реигијска искуства са својим окружењем (нпр. феномен госоаије 
у Коринту, стр. 12–21 као опште место у античкој реигиозности). Нова 
сазнања из оасти археоогије (артефакти и записи) само потврђују овај 
уви. На овом месту се може приметити а аутор, поре констатације огатог 
материјаа из археоогије реигијских артефаката, своја аа истраживања 
ипак заснива искучиво на писаним свеочанствима, тако а је његов при-
ступ ипак „когнитивно теоошкији“ него што он заправо жеи. У наставку 
аутор нуи преиминарни профи грчко-римске реигије, са освртом на 
њене карактеристике (32–49), након чега презентује четири типа реигиоз-
ности („ways of being religious“, „modes of religiosity“) који се могу срести у њој, 
иуструјући их примерима из античке итературе (50–110). Тако аутор оа-
зи о центране тезе своје стуије, уз заршку а четири типа реигиозности 
не преставају апсоутне категорије и тешко их је наћи у „чистом“ оику, 
пошто се често међусоно прожимају. Међутим, важно је што у сваком о 
ових типова постоје оређени приоритети, оминирају и ивају нагашена 
оређена реигијска искуства у оживају ожанског. Раи прегености 
тематике напустићемо реосе изагања у књизи навоећи типове реи-
гиозности и њихове преставнике у грчко-римском свету и хришћанству.

А. Први тип реигиозности је „учешће у ожанским орима“ („religion 
as participation in divine benefits“). У овом типу реигиозности оминира ис-
куство ожанског присуства у виу разних реигијских пракси, као што су 
жртвоприношење, моитва, пророштво и исцеења. Нагашава се реано 
присуство ожанског у свету, по усовом а уи оријентишу своје животне 
праксе ка њему. Као преставника овог типа реигиозности у грчко-римском 
свету аутор анаизира Еија Аристиа (50–63), ок се у хришћанству овај тип 
реигиозности може срести ко коринтских хришћана, раном хришћанству 
у Фригији и нарочито ко Еванђеиста, ге се Исус Христос престава као 
оносиац и посреник ожанских оара (142–157).

Б. Други је оживај реигије као мораног преоражаја („religion as moral 
transformation“). У овом типу реигиозности не оминира значај орених 
пракси као пута ка познању и учешћу у ожанском, већ напор за мораним 
преоражајем, путем кога се ожанско пројавује у човеку и свету. Крунски 
преставник овог типа реигиозности је Епиктет (64–77), који у погеу ре-
игиозности показује много тога зајеничког са Еијем Аристиом, с том 
разиком што се по Еију ожанско пројавује изван човека и сусреће се са 
њим кроз разне врсте реигијских пракси, ок је по Епиктету ожанско има-
нентно човеку и изражава се пре свега кроз морани преоражај појеинца. 
Оговарајући реигијски оживај се у раном хришћанству среће пре свега 
ко Пава и у посаницама Јаковевој и Јеврејима (158–171) и касније ко 
раних отаца Цркве (194–213).

В. Трећи тип се огеа у трансценирању, напуштању света („religion as a 
way of transcending the world“). Карактеристично за овај тип реигиозности 
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јесте схватање а ожанско оитава у уховном свету и не може се иску-
сити у свету зе, проазне и смртне материје. Као пример овакве врсте по-
ожности аутор анаизира херметичку итературу, конкретно Пиманра, 
јену анонимну апокаиптичку компиацију (79–92), ок се она у раном 
хришћанству практикује ко гностика у 2. веку (214–233).

Г. Четврти тип се фокусира на реигију као стаиизујући фактор света 
и руштва („religion as stabilizing the world“). Док се прва три типа претеж-
но концентришу на инивиуу и њен реигијски оживај, овај тип става 
акценат на социјано-поитичку уогу реигије као фактора стаиности 
руштва. Овај тип реигиозности зарачунава претхоне само укоико о-
приносе очувању социјаног и поитичког поретка. Путарх је репрезента-
тиван за овај тип реигиозности (93–110), ок њега нема у списима Новога 
завета, каа се Црква још увек формира као зајеница многих оканих 
сарања и социоошки је маргинаизована и ез утицаја. Овај тип реи-
гиозности почиње а оминира кроз сужу епископа и орено уређење 
у нареним вековима (234–254), а и своју куминацију оживеа у епо-
хи цара Константина. Аутор констатује а веики теоози из 4. и 5. века „у 
својој ризи за иеоошко утемеење црквене стаиности унутар империје“ 
понајвише иче на Путарха, ок октринани испути о Никеје о Ха-
киона могу ити сагеавани као јена форма поитичке теоогије (264).

Да и се разумеа ова реигијска интеракција хришћанства са незнао-
жачком реигиозношћу, аутор посвећује јено погаве јуаизму у грчко-
римском свету, из кога је хришћанство понико (111–129). Јуејство се 

— поре настојања а очува своје кучне карактеристике и знаке распознавања 
у незнаожачком окружењу, као што су монотеизам, свест о изарању, и ри-
туане орее, попут ржања суоте, орезања и р. — у веикој мери ин-
вовирао у хеенистичку кутуру, свесно ии несвесно преузимајући многе 
еементе те кутуре у свој реигијски живот. Тако се хришћанска реигиоз-
ност о самог почетка формира унутар јуаизма који је у знатној мери „хее-
низован“ и коме четири типа реогиозности нису непознати.

Оно што произиази из ове не тоико форензичке анаизе изворних тек-
стова на које се аутор позива коико уопштене компарације кучних иеја 
и престава — јесте оно што у ствари престава суштинску тезу и ре-
зутат истраживања стуије: „Хришћани су ии реигиозни исто као што 
су и њихови незнаожачки сусеи ии реигиозни“ (271). Типови реиги-
озности А и Б су веома оро посвеочени у Новоме завету, ок се тип В 
развија угавном у 2. веку, а тип Г нешто касније, у 3. веку и наае, каа се 
и остварују неопхони социопоитички усови. Тако хришћанство у овом 
важном, реигијско-кутуроошком сегменту уске егзистенције ива пре-
познато и перципирано као интеграни ео света у коме живи, еује и про-
повеа. Аутор сматра а је оваква категоризација о веике помоћи не само 
за међуреигијски ијаог већ и за превазиажење међусоних неспоразума 
међу самим хришћанима разичитих реигијских сензииитета, пошто то 
о чему је ове реч није ствар теоогије, мораа нити чак ржавног уређења, 
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већ „реигијског темперамента“ (280). Занимиво је у којој мери анаи-
за оноса хришћанства са грчко-римском реигијом и покушај а се оно 
са поа теоогије измести на пое реигиоогије иуструје унутарцркве-
не оносе, који су често оптерећени ременом неосвешћене фаворизације 
сопственог, најчешће јеног типа реигиозности који је посеица психо-
ошких и социјаних испозиција, које пак оређују реигијске афини-
тете. Са најтопијим препорукама за читање ове изузетне стуије, које са 
соом оноси вишеструки профит свакоме ко се интересује за историју 
раног хришћанства посматрану кроз јену нову призму, навешћемо јену 
екисијану ијагнозу самог аутора, која може ити веома поучна свакоме 
ко осећа извесну црквену оговорност:

Акаемски преставници реигиозности Б — пастори иераних еноми-
нација, теоози свих еноминација и реигиоози — имају мао тога о-
рог а кажу о остаа три начина пројавивања хришћанства. Попуарно 
хришћанство (реигиозност А) искваификује се као сујеверје. Духовни 
тражитеи се вие као нарциси чија упућеност на саме сее ништа не о-
приноси свету. Епископи се сматрају групом уи која је привржена очувању 
институција по сваку цену, пре него кутивисању морано преоражених 
зајеница. Неповерење се пак узвраћа о свих остаих страна: епископи 
сумњиче теооге и пророке за рушење преања; уховни тражитеи мис-
е а стуенти реигије уништавају реигију срца својим инсистирањем на 
интеектуаном. А они хришћани који просавају присуство ожанског у 
исцеењима и говорењу језика посматрају универзитетске професоре као оне 
који не засужују а се називају хришћанима зог њиховог уха критичког 
истраживања. Јеан о најфасцинантнијих аспеката анашњег хришћанства 
је начин на који ове разичите реигиозне пројаве — свака имајући уг и 
опроан пеигре унутар хришћанства — суже а поее хришћанство на 
међусоно непријатеске таоре. (281).
На основу о саа навееног сматрамо а авење теоогијом у акаем-

ском контексту реигијских стуија може онети вишеструку корист самој 
теоогији и црквеном животу: „Изазов хришћанима је анас а оухвате све-
укупност реигијског сензииитета и израза, а не а се ее тако што ово-
е у сумњу оне начине а се уе хришћанин који им се чине чуним“ (282). 
Хришћани, аке, могу пуно тога а науче о сеи самима и а те нове уви-
е преточе у сопствени црквени живот. С руге стране, реигијске стуије 
показују а су хришћани у погеу начина реигиозности веома сични 
верницима ругих реигија, што је аутор риијантно показао на приме-
ру оноса раног хришћанства, јуејства и грчко-римске реигије. Шта о 
тога може ити основ за савремени међуреигијски ијаог, остаје а се 
проучи. Што се саме новозаветне науке тиче, проучавање реигијског кон-
текста новозаветних списа оувек је ио јеан о важних корака у проце-
су тумачења. Посетимо само — у контексту историјско-критичке метое 
— на реигијско-компаративну метоу и проучавање реигијских појмова 
и мотива који су из оконог света наши место у новозаветним списима. 
Вреновање ових увиа мењао се кроз историју новозаветне науке: о 
оушевења тоожњим открићем а је хришћанство у ствари у почетку 
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ио јена синкретистичка реигија са мноштвом позајмица из оконог 
реигијског света (Religiosgeschichtliche Schule) преко супротне, апоогет-
ске тврње а све параее из реигијског окружења преставају смо коз-
метичке моменте ез икаквог утицаја на јеинствени саржај хришћанства, 
о најновијих хеременутичких увиа а се откривењска хришћанска вера 
напросто опојмује и промиша у кутуроошким орасцима јуејства и 
хеенизма ивајући на тај начин интеграни ео света у коме се пројавује. 
Ово посење — опојмење и промишање вере у оквиру оговарајућих 
кутуроошких оразаца — остаје трајни заатак теоогије, укоико жеи 
а уе саговорник и сапутник свету коме се ораћа.
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