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Abstract: У посаницама Фиипанима (2, 6–11) и Риманима (1, 1–4) апосто 
Паве изаже своју и веру својих Цркава у Христа. На први поге ови оом-
ци као а су супротставени. У првом виимо јасно исповеање вере у Христа 
као Сина Божјег, који је у оичју Божјем, јенак Богу Оцу, ок у ругом читамо 
о Христу који је рођен по теу о семена Давиовог, а ојавен је за Сина Божјег 
у сии по Духу Светом васкрсењем из мртвих. Међутим, иако наизге противу-
речни, ови цитати преставају произво огосовског промишања апостоа 
нароа. Компексност проема и разумевање разога зог којих апосто Паве 
пише на овај начин мора се сагеати у цеовитости његовог раа, почев о жи-
вотних оконости, преко усовености ауиторијумом, па све о крајњег циа — 
изграње Цркве, азиране на исповеању вере а је Исус Назарећанин Христос. 
У првом еу овог чанка авићемо се фиоошким и итерарним контекстом 
поменутих оомака, а у ругом херменеутичко-огосовском анаизом.
Key words: Исус Христос, Нови завет, христоогија, христоошке формуе, 
посанице.

1. Уво

Апосто Паве је рођен почетком I века посе Хр. у киикијској оа-
сти, у огатом трговачком грау Тарсу. Паве ни на јеном месту сам 

не каже ге је рођен, аи нам то саопштава јеванђеиста Лука (Дап 22, 3; 21, 
39: „…познатога граа у Киикији…“). Роитеи су му ии Јевреји (2Кор 11, 
22; Фм 3, 5), који су ии римски грађани.1 Дап 16, 37–38 говоре а је Паве 
ио римски грађанин, а Дап 22, 25–29 а је то ио о рођења. Значајно је а 
нам Дап 25, 6–12 говоре а се Паве на суђењу позивао на цара, што је ио 
искучиво право римских грађана.

• markojeftic@yahoo.com
1 Дрејн, Џон, Увођење у Нови завет, Clio, Београ, 2004, 356. На ругој страни Р. Браун на-

вои поатак а неки (не прецизирајући ко је у питању) претпоставају а су грађани 
Тарса оии ту привиегију, аи Паве је грађанство могао насеити о роитеа, а не 
тиме што је ио Јевреј из Тарса. Brown, Raymond, Uvod u Novi Zavjet, Kršćanska sadašnjost, 
Zagreb, 2008, 416.
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Његова реигијска свест је у потпуности оређена јуејством, оном старо-
заветном неугасивом „жеђи за Богом Живим“, аи он је и римски грађанин 
не само „по окументима“ већ и по свом осећању света и по савести. Паве 
је стекао касично грчко оразовање у роном грау — Дап 22, 3 („рођен у 
Тарсу киикијском, васпитан у овоме грау“)2, а јуејско оразовање стекао је 
у Јерусаиму поре чувеног учитеа права Гамаиа („ко ногу Гамаиових, 
научен тачно закону отачком“, Дап 22, 3). Гамаи је ио вођа фарисејства.

Након знаменитог огађаја са пута у Дамаск, Апосто се у потпуности по-
светио Христу. Проповеи, „сужи Речи“, Паве је посветио сав свој живот, 
у њој он вии своје основно, готово искучиво призвање, а у њеним по-
овима — печат својег апостоства, које су неки оспораваи. Ти поови су 
ии — читава мрежа Цркава, које је основао у Маој Азији, Грчкој, а можа 
и у запаноме еу Римског царства. У Деима се посено истиче изарање 
Пава и његовог сапутника Варнаве о Духа Светога за проповеничка 
путовања, о којима се говори у свим остаим гавама књиге. То су знаме-
нита три мисионарска путовања апостоа Пава и путовање у Рим. На самом 
почетку ове проповеничке суже, пре Павом се у свој својој веичини 
поставио питање о месту ораћених незнаожаца у Цркви, кучно питање 
за свекоику ау суину хришћанства. Питање о приступању незнао-
жаца (многоожаца) у Цркву створио је извесне проеме и раи њиховог 
решавања сазван је, 48/49. гоине, такозвани Апостоски саор. Овај саор 
(Дап 15) у црквеном преању постао је узор свих каснијих саора, као мера 
саорности Цркве. На овом саору Паве је са веиким жаром ранио право 
цеога света на спасење и осоађање хришћана о ропства Закону. Овом 
саорском оуком Црква је показаа а је у потпуности схватиа своје свес-
ветско призвање и назначење и а је припремни — јуеохришћански перио 
њене историје завршен.

Већина аутора анас сматра а су као резутат еовања теоогије апосто-
а Пава настае Посанице, које су уше у канон по ауторством апостоа, 
аи не потичу о њега посанице Коошанима, Ефесцима, 2. Соуњанима, 
1. и 2. Тимотеју и Титу; готово ез изузетка иисти су уверени а апосто 
Паве није аутор посанице Јеврејима.3

У Павовим посаницама нећемо пронаћи систематско изагање његовог 
учења. Ту су пре свега заступени појеиначни фрагменти правоверја, који 
су о веиког значаја за зајеницу којој је писмо упућено. Паве је у поса-
ницама заржао оик античког писма, које је имао исту форму. Носио 
је у прескрипту: кваификацију писца, име и насов осое којој је писмо 

2 Н. д., 417. Већина ииста сматра а је Паве огојен и шкоован у Тарсу. Он је писао е-
пим грчким језиком, ио соино извежан у хеенистичкој реторици, цитирао Писмо 
на грчком, познавао евтероканонске књиге написане на грчком ит.

3 Шнее, Уо, Увод у новозаветну егзегезу, Правосавни огосовски факутет, Београ, 
2007, 181 и Каравиопуос, Јоанис, Увод у Нови Завет, Истина, Шиеник–Београ, 2004, 
255.
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намењено и позрав којим ми анас угавном закучујемо писмо.4 Име пис-
ца ии примаоца понека је мого ити тачније ефинисано.5 Оразац таквог 
писма виимо у Дап 23, 26–30, каа Кауије Лисије шае поруку Феиксу 
у време ка Паву треа а се суи.6 Паве оично сеи аје, уз своје име, 
и титуу апостол; у посаници Фиипанима, пријатеском писму, зове 
сее сугом. Уз своје име оаје оично своје саранике и раћу која су уз 
њега, нпр. у Фиипанима епископе и ђаконе. Свака посаница има у уво-
у почасне насове за примаоце као: уени о Бога, свети (Рим 1, 7). Сви 
ови приватни еементи посаница навоии су на питање а и су оне само 
приватна писма ии итерарне посанице. Писмо је инивиуано и ично, 
намењено примаоцу, а не јавности, зато је и посено заштићено о јавности. 
Посаница је, напротив, итерарна форма, као рама, епиграм, ијаог, те је 
оређена за јавност, тек јој је споашња форма зајеничка са писмом.7 Даке, 
гавна разика је у томе што је посаница оређена за јавност, ок писмо 
саржи приватно, интимно саопштење.

Маа су Посанице ие намењене оређеним уима и зајеницама, 
њихово свођење на просто писмо ио и нетачно и јенострано. У самим 
еима виимо а су она имаа каратер коективног и циркуарног писма, 
који је најижи итерарној посаници. Посанице су увек имае и јавни 
карактер, пошто је Паве хтео а се читају јавно на сарањима верних. Ко-
ективни и итерарни карактер вии се јасно из проога Павове посанице 
Риманима: „свима који су у Риму“ (Рим 1, 7). Паве жеи а његове Поса-
нице преазе границе зајенице којој су намењене. Тако каже Коошанима 
а размене посаницу која је њима писана са посаницом Лаоикејцима (Ко 
4, 16).

Ови и ројни руги примери из Посаница свеоче а су оне еа ите-
рарног карактера, а не само приватна писма. Сти, језик, начин цитирања, 
коришћење стиских фигура и утицај Павовог оразовања су и те како 
значајни прииком вреновања његових списа. Сви ови показатеи (за чију 
етану анаизу је потрена посена стуија) показују а је Паве темено 
раио на својим Посаницама и а није напречац писао8, како се оично 
пишу писма онима који траже хитну помоћ.

4 Burić, Viktor, Sveti Pavao kao pisac, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009, 51.
5 Исто.
6 Џ. Дрејн оаје а је Паве увек преузимао исту структуру у Посаницама које је писао 

Црквама. Дрејн, Џон, н. д., 394.
7 Burić, Viktor, н. д., 53.
8 Писма су мога ити писана на разне начине: понека их је могао писати пошиаац ва-

ститом руком, а нека је могао некоме иктирати. У овом зањем сучају писар је могао 
записивати сваку реч, а писац кориговати оше изаране изразе; ии пошто је пошиаац 
оквирно изразио оно што жеи а каже, писару је могао ати већу сооу а те иеје 
уоквири у коначни оик, тако а је писар ио у неку руку коаутор. У сучају Пава, он је 
могао својом руком написати мање Посанице, као нпр. Фиимону (Фм 1, 19). Поаци у 
већим Посаницама а је он неке стихове писао својом руком (1Кор 16, 21; Га 6, 11) ипак 
указују на то а је остатак отичне посанице написао руги писар; тако у Рим 16, 22 на-
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1.1. Опште напомене о посаницама Фиипљанима и Римљанима

Црква у Фиипима је иа основана прва на европском ту среином 1. 
века посе Христа. О њеном оснивању оавештава нас апосто Лука (Дап 
16, 11–40). Апосто Паве је имао оичај а ира значајне граове царства 
за ојавивање јеванђеске поруке, а можа нам је само о тим граовима 
Лука сачувао више оавештења. Посаница је писана у Ефесу 54. гоине пре 
Христа и из ње се вии а је апосто Паве имао иске оносе са Црквом у 
Фиипима, пошто је ово његова најичнија и најосећајнија посаница.

Ова посаница и се мога описати као „посаница раости“, јер тема 
раости и непрестано Павово постицање Фиипања а се раују осећа 
се у читавој посаници, иако и мога а се окарактерише као „посаница 
смиреноума“, јер ова тема преовађује, а њен врхунац је изванрена, чу-
есна и препуњена уокопознањем и откривењем химна Христу, који је 
напустио своје нееско остојанство, примио оичје суге и унизио се све 
о смрти на крсту (2, 6–11).

Литерарни интегритет посанице Фиипанима је најпроематичније 
увоно питање. Спорно је а и је ова посаница интеграан текст ии је 
саставена о више мањих посаница и, ако је то сучај, коико тексто-
ва је у питању. Аргументи који иу у приог тези а је анашња посани-
ца Фиипанима саставена о ве ии три Павове посанице упућене 
Фиипанима јесу сеећи:

А) У стиху 3, 1 наиазимо на изненани преки у тону и теми посанице, 
што еује као завршетак претхоних посаница. Приметан је и гру преаз 
са 3, 1 на 3, 2, ок се још у 2, 19 нагашава завршетак посанице.9

Б) У Фи 4, 10–20 Паве изражава своју захваност за помоћ коју су му 
саи Фиипани ок је ио у тамници. Логичније је а је ту захваност из-
разио на почетку, а не на крају посанице. Сугерише се а је то можа нека 
посена Павова посаница захваности.10

В) Поикарп, епископ Смирне, који пише Фиипанима у 2. веку говори 
како зна а им је Паве писао посанице.11

Г) О Фи 4, 4 гомиају се знаци приижавања краја. Фи 4, 4–7; 4, 8 ка-
рактеристични су сеом паренеза, којим стварају утисак упирања.12

И поре навеених оказа све већи рој истраживача сматра а је поса-
ница Фиипанима итерарно јеинствена, иако је огата темама, које имају 

азимо: „Позравам вас у Госпоу и ја Тертије, који написах ову посаницу.“ На основу 
свега овога не можемо разучити коико је Паве саржајем опскривао писара, тј. је 
и иктирао реч по реч ии су му помоћници помагаи као коаутори.

9 Каравиопуос, Јоанис, н. д., 215; Драгутиновић, Прераг, Основе новозаветне науке I: 
Увод у Нови Завет, Институт за теоошка истраживања, Београ, 2010, 91.

10 Каравиопуос, Јоанис, н. д., 217
11 Исто.
12 Драгутиновић, Прераг, н. д., 92.
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сау међусону структуру. Јена о претпоставки у приог итерарној инте-
граности је а су, као у 2Кор, постојае паузе у иктирању, које су се потом 
оразие на мисаони ток и орау тема.13

Са руге стране, није тачно познато ко је основао Цркву у Риму. Можа су 
то ии „ошаци Римани“ (Дап 2, 10), који су чуи пропове апостоа Пе-
тра на Пеесетницу. Хришћанска порука је ако пронаазиа пут о гавног 
граа Империје зог оре комуникације, а јуејска зајеница је иа веома 
ројна, посено након 61. гоине пре Христа, каа је Помпеј овео веики 
рој јуејских роова. Посаница је писана у Коринту 57. гоине након Хри-
ста, а оно што говори Паве у Рим 14 и 15, 1–13 претпостава а су Цркву у 
Риму чинии како јуеохришћани, тако и хришћани многоожачког порека, 
аи је ових посењих ио више.

Посаница Риманима, која је упућена Цркви коју није основао апосто 
Паве, престава, што се тиче огосова, најзначајнију и истовремено 
најоимнију његову посаницу.14 У савременој новозаветној науци постоји 
мишење а посаница Риманима није иа упућена само зајеници у 
том грау већ је написана имајући у виу реципијенте у Риму, Коринту и 
Ефесу.15 Ово престава новитет у хришћанској књижевности, преазак с 
конкретних аресата на истовремено ораћање већем роју зајеница и по-
четак хришћанске пуицистике.16 У посаници Риманима Паве се не 
ави конкретним проемима аресата, зог њихове специфичности, већ 
им престава своје виђење Христа као откривења правености Божје, који 
нуи спасење како Јеврејима, тако и незнаошцима. Посаница Риманима 
се оично описује као „јеванђее апостоа Пава“.17 Па ипак, ова посаница 
не саржи преге његовог огосова, него се изаже јеан о основних 
саржаја Павовог огосова: оправање грешног човека агоаћу Хри-
стовом, а не еовањем Закона. Павова намера је иа а изагањем овог 
„јеванђеа“ припреми своју посету Риму.

Хроноогија настанка Павових посаница уско је повезана са прое-
мом хроноогије његовог живота. Посанице су настае у кратком пери-
оу између 50. и 56. гоине посе Христа (ии 60, ако се претпостави а 
је посаница Фиипанима настаа у Риму). Постоје ве основне иније 
хроноогије у новозаветној науци, које се азирају на ве претпоставке о 
огађајима и гоинама (каа су се они есии) из апостоовог живота. Про-
ем је утоико већи што сам Паве у својим еима вро ретко прецизно 
говори о свом животу, а ни из Деа апостоских није могуће са тачношћу 
ореити хроноогију његовог еовања. По гоинама настанка сеам по-
саница, које се сматрају аутентичним, ие и поређане овако:

13 Исто.
14 Каравиопуос, Јоанис, н. д., 235.
15 Драгутиновић, Прераг, н. д., 97.
16 Исто.
17 Каравиопуос, Јоанис, н. д., 236.
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1. 1Со, Га (?), 1Кор и 2 Кор (изворно је постојао више писама упућених 
зајеници у Коринту), Рим;

2. 1Со, 1Кор и 2Кор, Га (?), Рим (Посанице Фм и Фи тешко је атирати.18)
Ситуација је сеећа, укоико се прихвати руга хроноогија и аутентич-

ност свих 13 Павових посаница:
1Со и 2Со (51/52, из Коринта)
Га (54, из Ефеса)
1Кор (проеће 57, из Ефеса)
2Кор (јесен 57, из Макеоније)
Рим (зима 57–58, из Коринта)
Ко, Фм, Еф, Фи (54–55, из Ефеса ии 61–63, из Рима)
1Тим, Тит (око 64, из Ефеса, Крита ии Макеоније)
2Тим (66–67, из Рима).19

Наројани поаци везани за посанице Риманима и Фиипанима тре-
а а нас увеу у проематику раа. Без увиа у основне информације веза-
не за њихов настанак није могуће разумети разоге постојања Фи 2, 6–11 и 
Рим 1, 1–4, као ни функцију ових оомака унутар посаница. Место, време, 
аи и реципијенти оставии су утицај на Павову итерарну еатност и, 
пре свега, на христоошке формуације.

2. Литерарни и реторички контекст Фи 2, 6–11

Са сигурношћу можемо рећи а Павове посанице преставају оговор 
на специфичне ситуације и а свака о њих стоји у оносу на питање којим 
је изазвано писање, исто као што оговор постоји у оносу на питање ии 
решење проема.

Паве у посаници оговара на ва гавна проема — страање и јеин-
ство. Ове ве теме су посено испрепетане у Фи 1, 27 – 2, 4. У ову мрежу 
Паве уацује значајан опринос оомка 2, 6–11 (и сеећи аргумент о 2, 
18). Без озира на то а и Паве оомак 2, 6–11 преноси из хришћанског 
преања ии га сам ствара, он то чини како и се текст оносио на упутства 
пренесена у 2, 1–4 (ии, још шире, у 1, 27 – 2, 4).20

2.1. Место Фи 2, 6–11 у оносу на остатак посанице

Из саме посанице се увиђа а је Паве имао иске и уготрајне о-
носе са Црквом у Фиипама. На самом почетку посанице говори а су 
Фиипани ии зајеничари са њим у Јеванђеу о самих почетака (Фи 

18 Драгутиновић, Прераг, н. д., 119.
19 Исто.
20 Oakes, Peter, Philippians, From People to Letter, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, 

188.
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1, 5) и своју присност са фиипанском зајеницом понава често у њој 
(Фи 1, 7–8, 24–27; 2, 2, 12, 16, 20, 24, 28; 3, 1, 17–18; 4, 1, 3, 9, 10–11). Посено 
етаан опис оази у Фи 4, 15–16, у којем Паве посећа Фиипане а и 
они сами знају а му у почетку нијена Црква у Макеонији није помагаа 
осим њих. Ови стихови сарже важне информације о раној Павовој вези 
са Фиипанима. Оно што их чини посено информативним јесте а они 
покушавају а повежу поатке из перспективе самих Фиипана („А знате 
и ви Фипани“, Фи 4, 15а). Ове можемо а завиримо у саморазумевање 
Фиипана, које Паве несумњиво узима у озир при процени ситуације у 
њиховој Цркви.

Новозаветне химне су препознативе по њиховој структури и метрици. 
Поре ве химне у јеванђеима (Лк 1, 46–55, Лк 1, 68–79), у науци се химно-
ошка преања сматрају за песме певане на огосужењу: Фи 2, 6–11, Ко 1, 
15–20, 1Пт 1, 18–21; 2, 21–25; 3, 18–22, Јев 5, 7–10, Еф 1, 3–14.21 Пошто се ко 
исповеања вере, химни и песама раи о преањима која су постојаа пре 
него што су их новозаветни писци унеи у своје текстове, у сучају Фи 2, 
6–11 критеријум који указује на присуство итургијске траиције је струк-
тура у стиховима22. Христоошка химна гаси:

Који, уући у оичју Божјем, није сматрао за отимање то што је јеанак са 
Богом,
Него је сее понизио узевши оичје суге, постао истоветан уима, и из-
геом се нађе као човек;
Унизио је сее и ио посушан о смрти, и то о смрти на крсту,
Зато и њега Бог високо узиже, и арова му име које је изна сваког имена.
Да се у име Исусово покони свако коено што је на неесима и на земи и 
по земом;
И а сваки језик призна а је Исус Христос Госпо на саву Бога Оца.
(Фи 2, 6–11)
Стихови 6–8 су оређени као изразито химнични, зог осуства чанова, 

огатства партиципа, који неостају у посењим стиховима. У посењим 
стиховима је присутно оксоошко саве. Дае, проем је што се стихови 
9–11 снажно насањају на Стари завет, посено Ис 45, 18–24, што није сучај 
са прва ва стиха.

Место на којем је Паве оучио а изожи христоошку химну није узе-
то тек тако. Она се наази на среини руге гаве посанице Фиипанима. 
Пре Фи 2, 6–11 Паве им саопштава:

Ако, аке, имате неку утеху у Христу, ако и топину уави, ако и зајеницу 
Духа, ако и саосећање и самиост,
Употпуните моју раост, а исто мисите, а исту уав имате, јеноушни, 
јеномисени:

21 Шнее, Уо, н. д., 138.
22 Исто.
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Ништа не чините из пркоса, нити за празну саву, него смирењем сматрајте 
јеан ругога већим о сее.
Не старајте се свако за своје, него свако и за оно што је ругих.
Зато нека је у вама иста мисао која је и у Христу Исусу.
(Фи 2, 1–5)
Пре саме химне Паве се осврће на проем несагасности унутар заје-

нице. Јасно је а међу хришћанима у Фиипима ваају неспоразуми и су-
ко. Вероватно су они уносии проеме у функционисање Цркве, те је ио 
неопхоно ати пример самог Христа.

А након химне сеи:
Тако, уени моји, као што сте свага ии посушни, не само у мојем при-
суству, него много више саа у осуству мојем, граите спасење своје са стра-
хом и трепетом.
Јер Бог је онај који чини у вама и а хоћете и а творите по његовом 
аговоењу.
Све чините ез гунђања и воумења,
Да уете еспрекорни и честити, еца Божја непорочна усре роа невааога 
и покваренога, у којему сејете као светиа у васиони,
Држећи реч живота на моју похвау за ан Христов, а ми не уе узау 
трчање, нити тру узау.
Аи ако се и приносим на жртву и сужу вере ваше, раујем се, и са свима 
вама се раујем.
Исто тако се и ви раујте, и уите раосни са мном.
(Фи 2, 12–18)
Ове се извои закучак, који произиази из христоошке химне. Фии-

пани треа а уу посушни, јер је то оно што Бог твори у њима. Тако ће 
они заиста свеочити своје изарање и посање међу онима који нису ео 
Цркве.

Наређујући Фиипанима а се не старају само о својим интересима него 
и о интересима ругих (Фи 2, 4), Паве је цитирао јену стару химну која 
је, ез сумње, иа позната његовим читаоцима, а можа и хришћанима из 
ругих Цркава.23 Очигено је а је ово место цитат: оно прекиа ток Пав-
овог језика, има сти химне са јасно утврђеним ритмом, риживо урав-
нотеженим стихом и „параеизмима“ својственим јеврејској поезији.24 Нема 
општеприхваћених оговора на питање ко је ову химну написао и оаке 
ју је Паве преузео, аи је јасно зашто ју је ове Паве уметнуо. Упореним 
прегеом текстова који итерарно урамују Фи 2, 6–11 можемо увиети 
а Паве химну не пише као спекуацију, већ а она сужи као опомена и 
постицај зајеници која је у проему.
23 Sanders, Jack T., The New Testament Christological Hymns; Their Historical Religious Back

ground, Cambridge University Press, Cambridge, 1971, 19. То је јасно зог тога што Паве 
ез икаквог увоа преази на химну.

24 Исто.
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2.2. Реторички оквир Рим 1, 1–4 и онос са остатком посанице

Христоогија престава основу и поазну тачку ове посанице. Пав-
ово разумевање Христа је јеина тема овоно широка а ујеини све 
појеиначне теме. Иако не постоји посеан оеак у октринаном еу 
посанице посвећен христоогији по сеи, не сме се занемарити Рим 1, 1–4, 
ге Паве описује саржај свог ојавивања раосне вести у христоош-
ким терминима. Други оомци чине Божје еовање у Христу центром 
Божјег есхатоошког откривења (3, 21–26; 5, 12–21) и све теме у посаници су 
утемеене у Христу.25 Божје еовање кроз Христа је поазна тачка Павовог 
размишања и иска је основи вере ране Цркве, па се може претпоставити 
а су римски хришћани еии ово уверење са њим.

Највећи ео посанице чини расправа о Павовом јеванђеу, која је уок-
вирена епистоарним отварањем (Рим 1, 1–17) и закучком (Рим 15, 14–
16, 27). Ово отварање и закучак имају многе сичности, при чему није 
најмања сичност нагасак на јеванђеу (осам о јеанаест појавивања у 
посаници Риманима термина „јеванђее“ и „евангеизовати“ се наази 
у овим оомцима). Неки истраживачи сматрају а су Павове посани-
це изазивае веику зуњеност ко реципијената у 1. веку посе Христа.26 
Није само терминоогија та која је овајаа Павова писма о уоичајених. 
Његове посанице су неупореиво уже о станарних првовековних пи-
сама, а Посаница Риманима, која саржи преко 7000 речи, најуже је Пав-
ово писмо. Но, то није јеино што ову посаницу чини већом о ругим. 
Она има и највећи прескрипт. Типично грчко писмо почиње јеноставним 
преставањем писца, навођењем примааца и позравом у јеној рече-
ници (нпр. Дап 15, 23; 23, 26; Јак 1, 1). Паве проширује ову форму у свим 
својим посаницама, аи ниге као у посаници Риманима. Преставање 
пошиаоца писма се протеже на првих шест стихова. Паве престава сее 
навоећи своје ожанско призвање (Рим 1, 1), поруку коју треа а ојави 
(Рим 1, 2–4) и посени заатак којим је окупиран (Рим 1, 5–6). Коначно, у 
првом еу 7. стиха оазе аресати, а у ругом еу истог стиха уоичајен 
Павов позрав. Дужина и огосовска оријентација прескрипта усовена 
је чињеницом а се Паве престава Цркви коју нити је основао, нити 
посетио.27

25 Оратити пажњу на константно, рефренско понавање у погавима 5–8 „у Христу Исусу, 
Госпоу нашем“.

26 Moo, Douglas J., The Epistle to the Romans; New International Commentary of the New Testa
ment, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, 40. Дагас Му оаје а зог теоошке 
сожености посаница савремени читаоци могу еити стање зуњености са коегама 
из ране Цркве.

27 Исто. Тој Цркви Паве жеи а пренесе своју поруку утемеујући своје апостоство.
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Christological formulas in the Phil 2, 6–11 and Rom 1, 1–4

In the Epistles to the Philippians 2, 6–11 and to the Romans 1, 1–4 the Apostle 
Paul exhibits his faith and the faith of his Churches in Christ. At first glance 

these excerpts seem to be opposed. In the first one, we see clear worship of the 
Christ as the Son of God, who is, in the God’s form, equal to the God the Fa-
ther. Meanwhile, in the other one, we read about the Christ who was born by 
the body of the seed of David, and proclaimed to be the Son of God by the Holy 
Spirit through the resurrection from the dead. However, although they seem to 
be contradictory, these quotes represent the product of the theological reflection 
of the Apostle of the Gentiles. The complexity of the problem and understanding 
of the reasons why the Apostle Paul wrote in such a manner must be reviewed 
in the wholeness of his work, from life circumstances, through conditionality by 
the auditorium, all the way to the final goal — the building of the Church, based 
on worship of the Jesus Christ of Nazareth. In the first part of this article we will 
pursue the philological and literary context of these passages, and in the second 
with hermeneutical-theological analysis.

Key words: Jesus Christ, New Testament, Christology, Christological formu-
las, epistles.
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