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Abstract: Исус из Назарета је у време свог земаског еовања нарочиту пажњу 
покањао маргинаизованим, угроженим, оесним, социјано неупотреивим 
чановима руштва. За Исуса су онос према Богу и онос према уима нео-
војиви (Мт 22, 35–40), с тим што његови сееници чак и своје непријатее 
треа а сматрају ижњима (Мт 5, 43–38). У ранохтишћанским зајеницама ова 
ва оноса — према Богу и према уима — пројавиваи су се на ва нивоа: 
кроз крштење као уазак у нови онос са Богом (Рим 6, 1сс), који импицира 
ступање у зајеницу по свему равноправних чанова (Га 3, 28) и вечеру Господњу 
као место конкретне пројаве јеинства (свакако и социјаног!) свих који верују у 
Исуса Христа (уп. нпр. 1Кор 10, 17). Апосто Паве, описујући нову реаност коју 
хришћани живе, говори о Цркви као „теу Христовом“ (1Кор 10, 17; 12, 12с; Рим 
12, 3–8). Црква у периоу Новога завета ојективно није мога а своје схватање 
социјане праве примени и на шире руштвено окружење, и то не само зато 
што је иа „ван закона“ и упућена сама на сее већ и зог тога што је поимање 
социјане праве ио уско везано за теоошке ставове, који су ии генератор 
свих поступка, па и социјаних. Социјана етика је посеица нове вере, вере а 
о Бога примени ар може ити ае преат у виу материјане помоћи (2Кор 
8, 5), вере а се у сваком потреитом човеку може срести сам Христос (Мт 25, 40!). 
Тако практикована социјана права вои све који у њој учествују ка савењу и 
захваивању Богу (2Кор 8, 16; 9, 12–15). Овако схваћена, она остаје у границима 
верске зајенице и не претенује а мења руштвено окружење, тј. а га социјано 
оправени. Хришћани, опемењени својом вером, јеноставно еују социјано 
правено („ако је аке гаан непријате твој, нахрани га; ако је жеан, напој га“, 
Рим 13, 20), и то не остаје непримећено о стране окружења.
Key words: социјана права, Нови завет, огати, сиромашни, крштење, вечера 
Госпоња, римско руштво.

Штитите слабог и сиротог, оправдајте јадног и сиромашног! Изба-
вите потлаченог и убогог, истргните га из руку безбожних. 

Пс 82, 2–3
Борио се за право сиромашног и бедног и зато му беше добро. Зар то 
не значи мене познати — реч је Господња.
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Свуда на свету доминирају јаки. Наш Бог је пак изабрао слабе: он је по-
могао робовима да побегну из Египта и начинио их својим народом. Он 
је храбрио ратне заточенике депортоване у Вавилон. Приклањање 
овом Богу значи приклањање сиромашнима и слабима.1 

За разику о Старога завета, ге се иеја „социјане праве“ тематизује 
угавном на нивоу нације — ио а се наро Израиа позива а уе 

правеан према ругима уз посећање а је и сам ио туђинац (Понз 24, 
17–18. 19), ио а се апеује на социјану правеност унутар самога нароа 
у контексту критике кута (Ис 58, 6–7; Ам 5, 21–24; Мих 3, 2–3) — у Новоме 
Завету се иеја „социјане праве“ постава на ругачије основе. Тежиште се 
премешта, са реигијске тачке геишта, на ичност Исуса Христа и његову 
еванђеску поруку. Исус Христос саа постаје готово равночасни аутори-
тет са Јахвеом Старога завета, кога хришћани називају Оцем. Са социјане 
пак тачке геишта, мења се простор на коме се пројавује Бог и на коме 
уи зајеничаре у вери, и то са поа национаног на пое мутинацио-
наног, са поа партикуарног израиског огосужења на пое универ-
зане црквене зајенице. Без озира на ове трансформације, хришћани се у 
многим тачкама органски наовезују на Стари завет. Јена о њих је свака-
ко опште старозаветно виђење социјане равноправности и праве. Тако ће 
апосто Паве, јена о воећих ичности ранохришћанске Цркве, апеујући 
на своју раћу и сестре хришћане у Коринту а сакупе приог за сиромаш-
ну зајеницу у Јуеји, ез устезања моћи а се позове на старозаветни пса-
ам: „Просу, ае сиромасима, правда је његова правда вечна“ (111, 9). Ове 
се, аке, акт социјане праве, авања сиромасима, јасно карактерише, тј. 
усваја, као „права вечна“, нешто што има метавреност, која превазиази 
јеноставни акт авања миостиње. Поре тога, постава се питање а и 
се новозаветни текстови могу читати кроз призму „социјане праве“ она-
ко како се она анас схвата у социоошком, поитичком и економском реч-
нику савременог света. Да и се ранохришћанска Црква о почетка ориа 
за јеан социјано правени свет ии је своју поруку о социјаној „вечној 
прави“ покушаваа а пасира на руги начин? Коначно, какву параигму 
за анашње хришћанске Цркве нуи теорија и пракса раних зајеница у по-
геу међууских оноса, па самим тим и социјане праве? 

1. Исус Христос — наа сиромашних 

1.1. Центране поруке: оазеће Царство Божје и љубав
(1) Исус Христос се триесетих гоина нове ере појавује у Гаиеји као 

проповеник Царства Божјег које оази (Мк 1, 15; Мт 4, 17). Центрана 
порука његове еатности јесте а се приижио Царство нееско. Ова 
имензија Христове проповеи назива се „есхатоошком.“2

1 Theissen, G., Der Schatten des Galiläers. Historische Jesusforschung in erzählender Form, Ch. 
Kaiser, Gütersloh, 141999, 191. 

2 В.: Bryan, C., Render to Caesar: Jesus, the Early Church and the Roman Superpower, Oxford 
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(2) Истовремено, Исус је проповеник уави. Он у контексту ревита-
изације (Мт 5, 17–19) и раикаизације (Мт 5, 43с) старозаветне етике3 инси-
стира на уави као кучном и суштинском егзистенцијаном моменту (Лк 
10, 25–28): „то чини и живећеш“. Апе упућен човеку а вои и пројавује ту 
своју уав према свим уима (Мт 5, 45; сваком човеку у невои: Лк 10, 30с) 
може се сматрати најаекватнијим појмом којим се може описати Бог (Јн 4, 
16), критеријумом за разумевање Писма (Aug., De doctr. christ. 1. 36), стањем 
у коме се чека Царство које оази (Јн 17, 24, 26) и основом хришћанске ети-
ке уопште. 

(3) Исус из Назарета у време свог земаског еовања нарочиту пажњу 
је покањао управо маргинаизованим, угроженим, оесним, социјано 
неупотреивим чановима руштва.4 Каа је Јован Крстите посао воји-
цу ученика, како приповеа Матеј (10, 2–6), а питају Исуса је и он тај који 
ће оћи ии не, он оговара: „Иите и јавите Јовану оно што чујете и виите: 
с епи прогеавају и хроми хое, гуави се чисте и гухи чују, мртви устају 
и сиромашнима се проповеда Еванђеље. И аго ономе који се не саазни о 
мене.“ Евиентно је а је овакав Исусов онос према оеснима, немоћнима и 
сиромашнима могао а изазове саазан ко његових сунароника. Међутим, 
ага вест Христова упућена је првенствено онима који „нису срећни“, који 
не уживају у агоетима овога света. То је свакако јеан о разога што је 
Исус на својим проповеничким путовањима изегавао граове и кретао се 
по сеима, међу маим, социјано ниско рангираним уима. 

Некакав принципијени онос Исуса Христа према посеовању и огат-
ству на основу еванђеских извештаја тешко је установити. Богатство се 
често критикује (нпр. Мк 10, 25; Лк 6, 24; 16, 19–31), аи се не оија помоћ 
огатих симпатизера (као нпр. Јоване, жене Хузе, суженика у Ироовој 
управи [Лк 8, 3]; Јосифа из Ариматеје [Мк 15, 43]; огате грешнице [Лк 7, 36сс]; 
цариника Закеја [Лк 19, 1сс] ит.; уп. такође Јн 12, 42). Из овог нааза — из-
весне веране критике и практичног осањања на поршку огатих — може 
се говорити о амиваентности и „непринципијености“ у овом погеу, за 
разику о раним хришћанима савремених есена ии зиота, који су има-
и програмски негативан став према посеовању.5 Сично је и у каснијој 
рецепцији ове проематике у ранохришћанским зајеницама, ге раика-
на критика огатства поако уступа место „ефективном поравнању“ између 
сојева као кучној карактеристици социјаног етоса раног хришћанства.6 

University Press, New York, 2005, 144.
3 В.: Theissen, G., Soziologie der Jesusbewegung. Ein Beitrag zu Entstehungsgeschichte des Ur-

christentums, Kaiser Taschenbücher 35, Gütersloh, 71997, 98–99.
4 Уп. Rose, C., „Euer Überfluss diene ihrem Mangel — Biblisch-thеologische Gedanken zu Armut 

und Solidarität“, у: Karin Sanders/H. U. Weth (пр.), Armut und Teilhabe. Analysen und Impulse 
um Armut und Gerechtigkeit, VS Verlag für Sozialwissenschaft, Wiesbaden, 2008, 197–199.

5 Уп. Braun, H., Spätjudisch-häretischer und frühchristlicher Radikalismus, BHTh 24, Tübingen, 
1957, 7.

6 Уп. Hengel, M., Eigentum und Reichtum in der frühen Kirche. Aspekte einer frühchristlichen 
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Еванђее по Луки, највише о свих канонских Еванђеа, посеује израз-
иту социоошку црту. Лука почиње своју приповест рођењем Исуса Христа 
у веома тешким социјаним усовима. Он се рађа у штаи, ива повијен 
оећом и поожен у јасе (Лк 2, 7). Окружен је сиромашним пастирима који 
живе по верим неом чувајући своја стаа (Лк 2, 8). Они су први којима 
се аговести еванђее (Лк 2, 10–11). Лука вештим итерарним захватом 
врши импицитну параеизацију између поменутог цезара Августа, таа 
најмоћнијег човека на земи (Лк 2, 1) и Исуса Христа. Исус је „Спасите“ 
(Σωτήρ) и „Госпо“ (κύριος) (Лк 2, 11): ове ве титуе авае су се римским 
царевима, ок се гаго „евангеизовати“ користио за ојаву заповести ии 
орих вести везаних за цезара. Цезаров мир (Pax Romana ии Pax Augusta) 
реативизује се јер се говори о новом миру, који оноси Христово рођење: 

„Сава на висини Богу и на земи мир […]“ (Лк 2, 13). Ово изговара „нееска 
војска“ (Лк 2, 14), ок цезар оржава свој мир снажном војском, која терорише 
нарое. Коначно, очекивани јуејски „Месија“ (χριστός) (2, 11) не рађа се као 
веикаш овог света, чије рођење и наговестио његову моћ на нароима и 
осоођење Израиа о поитичке пороености. Месија се рађа као сиро-
мах међу сиромашнима, његов мир је ругачији о цезаревог. Његово рођење 
је првенствено ага вест за сиромашне, који су у приповести оичени у па-
стирима. Такође, аженства која Христос изговара оносе се невосмис-
ено на сиромашне, гане, несрећене и њега раи маргинаизоване (Лк 
6, 20–23). Црква је првенствено зајеница у коју су призвани сиромашни и 
несрећени (Лк 14, 21). Бог узиже понижене: „Заци сине са престоа и по-
иже понижене“ (Лк 1, 52). С руге стране, огатима се у уућности не пише 
оро, пошто су они своју утеху примии већ у земаском животу (Лк 6, 24). 
Иустративна је загрона суина езосећајног огаташа који се за живота 
није осврнуо на сиротог Лазара (Лк 16, 25). Сични мотиви не неостају ни 
ко Матеја. Онос према потреитом (ганом, женом, путнику, сиромаш-
ном, оесном, затворенику [Мт 25, 35–36]) иће критеријум за вечно а-
женство ии вечну осуу. Признати Исуса за Госпоа није овоно (Мт 25, 
44), јер ће се у ан суа многи позивати на своју веру и чак чуотворне праксе 
(Мт 7, 22), аи их Христос неће препознати, јер су чинии езакоње (Мт 7, 23), 
тј. нису учинии оро потреитом човеку (Мт 25, 45). Критика огатства 
се, аке, не заржава само на посеовању као таквом. Ко Луке се „тешко 
вама огаташима“ (Лк 6, 24) експицира на причи о огаташу и Лазару. Оно 
што се осуђује није огатство као такво, већ огаташев онос према потре-
итом. Ко Матеја се такође за критеријум припаности Христу не узима 
посеовање земаских оара, већ њихова употреа у корист потреитог чо-
века. Чињеница је а је огаташу тешко ући у Царство нееско (Мт 19, 23–24), 
јер се уи везују за своја ора (Мт 19, 22), аи „Богу је све могуће“ (Мт 19, 
25). Оно што је кучно у сеовању Христу није ни сиромаштво, ни огат-
ство, већ вера која кроз уав еа (Мт 25, 40!; уп. такође Га 5, 6). Тако нпр. 
ни ученицима који су све оставии, потпуно осиромашии Христа раи није 

Sozialgeschichte, Stuttgart, 1973, 65.
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загарантован имунитет у суњи ан (Мт 19, 30; 20, 23), маа они потенцијано 
могу стоструко примити сва ора која су на земи оставии. Сеовање 
Христу је ступање на простор неизвесности и ризика, потпуног орицања 
о сее и сопствених престава, жеа, поставки ствари. 

1.2. Вера у Христово васкрсење: Учитељеве поуке у новом свету
Оно што је суштински ореио уућност маог гаиејског покрета 

окупеног око Исуса из Назарета јесте вера а је Бог на крсту пострааог 
Учитеа васкрсао из мртвих (Рим 4, 24; 8, 11; Га 1, 1; 2Кор 4, 14; Дап 13, 33; 
17, 31; Ко 2, 12; Јев 13, 20). Наиме, посе Исусове насине смрти, изазване 
низом фактора и оноса који су карактерисаи таашње окано руштво 
(напетости између римских васти и Јуејаца, између сеоског и граског ста-
новништва, између аристократије и нароних маса) његови сееници на-
кратко су очајаваи (Лк 24, 21), међутим, свеочанства о јавању васкрсог 
Госпоа и вера а је он поигнут из мртвих у потпуности су преоријентисаа 
зајеницу Исусових ученика, која саа његове речи, поуке, чуа и упутства 
почиње а сагеава у новом свету, као речи Госпоње, као речи васкрсог 
Госпоа које имају изузетну тежину. Посеваскрсна перспектива ранохриш-
ћанске зајенице ациће ново свето на све што је Исус чинио и поучавао за 
време свог замаског живота. Најава оазећег Царства (1), заповест уави 
(2) и фаворизација социјано маргинаизованих и потреитих (3) оживеће 
јеинствену синтезу у животу ране хришћанске зајенице, ге се још увек 
неоазеће Царство трансформише у уавно изоражавање ок не ође (уп. 
1Кор 16, 22) — оно се, аке, саа и ове пројавује кроз међусону уав 
и соиарност. Овакав оживај нове вере отпочиње веома рано, у првој 
хришћанској зајеници у Јерусаиму. 

2. Прва Црква у Јерусаиму: „Све им беше зајеничко“ (Дап 4, 32–34)

Дела апостолска преставају наставак Еванђеа по Луки и описују 
рану историју Цркве, непосрено посе васкрсења и вазнесења Христовог 
па све о Павовог оаска у Рим. Ова књига саржи рагоцене поатке 
о апостоском периоу, ави се првим корацима хришћанства у Римској 
империји и веома је важна а се увии како рана хришћанска Црква разуме 
сама сее у оносу на окружење. 

2.1. Унутарцрквена „социјана права“ у пракси
А мноштво верујућих еше јено срце и јена уша; и нико не говораше за 
имање своје а је његово, него им све еше зајеничко. И апостои са веи-
ком сиом свеочаше о васкрсењу Госпоа Исуса Христа, а агоат веика 
еше на свима њима. Јер нико међу њима не еше у оскуици, пошто сви који 
су имаи њиве ии куће проаваи су и оносии новац о проатога и по-
агаи пре ноге апостоима; и авано је свакоме према потреи коју је имао 
(Дап 4, 32–34).
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Овим речима Лука описује стање у јерусаимској зајеници, која је по-
се Христовог вазнесења „иа постојана у науци апостоској, у зајеници, 
у омењу хеа и у моитвама“ (Дап 2, 42), пружајући тако упечатив 
пример и свеочанство окружењу, које је на хришћане све више геао 
са симпатијама (Дап 2, 47). Начин живота јерусаимске зајенице, њено 
огосужење и међууски оноси („све им еше зајеничко“ [Дап 2, 44]) 
оставао је утисак на Јерусаимане, који су се у све већем роју кршта-
ваи и постајаи чанови Цркве (Дап 2, 41; 5, 14–16). Унутар хришћанске 
зајенице свакако је иа запажена је социјана права. Лука, који пише своје 
ео неких 50 гоина посе огађаја које описује, својим читаоцима очарава 
ово јеинство ране зајенице — између остаог, и социјано — на теоош-
ки осмишен начин. Он, наиме, говори о зајеници као μία ψυχή, користећи 
при томе познати грчки соган „све им еше зајеничко“ (Дап 4, 32). Овај 
мотив (κοινὰ τῶν φίλων = „пријатеима је све зајеничко“, ἰσότης φιλὸτης = 

„пријатество значи јенакост“, γόνυ κνήμης ἔγγιον = „коено је иже о и-
ста [на нози]“), познат из грчке књижевности, среће се ко Аристотеа (Nic 
etic 9, 8, 2), Патона (Rep 5, 449c; Lys 270c), Јамиха (Vita Pyth 19, 92; 29, 162 
и р.), Лаертија (Vita Pyth 8, 9), Еурипиа (Andromache 376–377), Путарха 
(De amore prolis 20, 490) и р.7 Лука узима овај репрезентативни мое а 
и својим читаоцима помогао а схвате а су хришћани испунии грчки 
иеа пријатества који се, међутим, темеи на зајеничкој вери (πλῆϑος 
τῶν πιστευσάντων = „а мношто верујућих“, Дап 4, 32а).8 Наае, имајући у 
виу јеврејског читаоца, Лука се позива на Стари завет: формуација „нико 
међу њима не еше у оскуици“ рекурира на Понз 15, 4 (LXX: οὐκ ἔσται ἐν 
σοὶ ἐνδεής = „сиромаха ко тее неће ити“) као агосов који Израи при-
ма у оећаној земи. И јеврејском читаоцу треа а постане јасно а је овај 
иеа потирања сиромаштва остварен у хришћанској зајеници. Равноправ-
на поеа имовине, аке, оговара и грчком иеау пријатества (Дап 4, 
32) и наи која је посвеочена у Староме завету (Дап 4, 34). Лукин језик у 
описивању ревне зајенице показује његову тененцију а у хришћанској 
пракси сажме грчку тежњу и јеврејску нау. Тако се у социјаној прави 
јерусаимске Цркве остварују очекивања оа света, и грчког и јеврејског. У 
сваком сучају, рано хришћанство се показује као социјано веома ангажо-
вано. Сиромаштво се посматра као проем који се на новоу јене окане 
зајенице, у овом сучају јерусаимске, решава и неутраише. Имовина се 
„поагаа пре ноге“ апостоима, који су је наае разеиваи свакоме по 
потреи.9 

7 В.: Mitchell, A. C., „The Social Function of Friendship in Acts 2:44–47 and 4:32–37“, JBL 111 
(1992) 255–272.

8 Исто, 272: „a new view of friendship“.
9 Bassler, J., God and Mammon. Asking for Money in the New Testament, Nashville TN, 1991, 

124 и ае.
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3. Апосто Паве: „Само а се сећамо сиромашних“ (Га 2, 10)

Преазак нове вере са простора Гаииеје и Јуеје у хеенистички свет, 
не само географски него и ментани, овео је о реативно нагог повећања 
роја хришћанских црквених зајеница које је треао очувати и утврити у 
јеинству. Нарочито је ио важно очувати континуитет између новоосно-
ваних црквених зајеница у хеенистичким граовима, сачињених угав-
ном о ивших незнаожаца и матице цркве у Јуеји, сачињене угавном о 
јуеохришћана. 

3.1. Међуцрквена „социјана права“ у пракси:  
помоћ за сиромашне у Јуеји 
Јеан огађај из историје ранохришћанске цркве невосмисено свеочи 

а се практиковање „социјане праве“ унутар раних зајеница није заржа-
о само на оканом нивоу. Хришћани своју ригу за социјано угрожене 
износе и ван оканих граница, сеујући апеу апостоа а се „сећамо си-
ромашних“ (Га 2, 10). 

Јена о значајних активности апостоа Пава ио је што је сакупљао 
новчану помоћ за сиромашну раћу у Јуеји (Га 2, 10; 1. Кор 16, 3–4; Рим 15, 
25–26) и преавао је потреитима у Јерусаиму.10 Ова активност имаа је ши-
роке црквене размере, пошто је преставаа ео оговора о кога је ошо 
између апостоа Пава и руге војице веиких апостоа, „стуова“ (Га 2, 
9) таашње Цркве, Петра и Јована. Они су се, наиме, оговории а Петар 
и Јован проповеају веру „орезанима“, аке Јеврејима, а Паве и Варнава 

„неорезанима“, оносно незнаошцима (Га 2, 9), „само а се сећамо сиро-
машних, што се и старах а тако учиним“ (Га 2, 10), како навои Паве у 
наставку. Историјске поатке о томе а и су и како Јован и Петар испошто-
ваи овај ео оговора немамо, аи је извесно а је апосто Паве преано 
раио на овом поу, мотивишући хришћане из својих зајеница а сакупају 
новчану помоћ за раћу у Јуеји и на тај начин изразе своје зајеничарење 
са њима, захваујући им тако што им омогућавају а учествују у „теесном“, 
као што су они њима, као матична зајеница, отвории пут за „уховна“ о-
ра (Рим 15, 27). 

Апосто Паве у својим посаницама не користи ујеначену терминоогију 
каа говори о овом ратоуивом акту цркава из незнаоштва. Тако, он 
помиње τῶν πτωχῶν μνημονεύειν (Га 2, 10), ἢ λογεία ἢ εἰς τούς ἂγίους (1Кор 16, 
1), ἢ χάρις ὑμῶν (1Кор 16, 3), τὸ πλοῦτος τῆς ἂπλότητος (2Кор 8, 2), κοινωνία τῆς 
διακονίας τῆς εἰς τούς ἂγίους (2Кор 8, 4), ἢ προϑυμία ὑμῶν (2Кор 9, 2), ἢ δοκιμή 
τῆς διακονίας ταύτης (2Кор 9, 13), πλήρωμα εὐλογίας Χριστοῦ (Рим 15, 29) ит. 
О самог почетка апосто је приавао посену важност овом еу (уп. Га 2, 
9–10). За њега је сакупана помоћ преставаа значајно срество црквене 
комуникације између хришћана из многооштва и хришћана из јуејства. 

10 O социјаном стању у Јуеји: Ling, T. J. M., The Judean Poor and the Fourth Gospel, SNTS 
Monograph Series 136, Cambridge University Press, New York, 2006, 78–96.
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Лука је такође знао за ову активност (уп. Дап 24, 7), аи каа је он писао своја 
Дела апостолска, она није више постојаа.

Нарочито су се хришћани из Макеоније истиции у сакупању нов-
чане помоћи (2Кор 8, 3). Коринћани су се такође распитиваи како а 
сакупају новац, а Паве им је оговорио а сваког првог ана у нееи 
реовно сакупају приоге, тако а све уе спремно каа он ође (1Кор 
16, 1–4). Сараник апостоа Пава, Тит, ио је заужен за кооринацију у 
овој ствари (2Кор 8, 6, 16с). Апосто је рачунао са озином сумом новца за 
Јерусаимане (2Кор 8, 20). Жеа му је иа а, зајено са њим (Рим 15, 26), 
еегати из готово свих зајеница које је основао онесу сакупену помоћ 
сиромашној раћи у Јуеји (уп. списак еегација: Дап 20, 4). Раио се, аке, 
о јеном акту црквене соиарности који је емонстрирао суштинску повеза-
ност хришћана широм таашњег света. За Пава је ова акција иа о веи-
ког значаја. Она је свакако јеинствен огађај, пошто се преаја сакупене 
помоћи оиграа само јеном. Посе Павовог заточеништва, нема поата-
ка а је ошо о онавања ове међуцрквене активности. У сваком сучају, 
огађај је имао веику уогу у конкретној пројави јеинства цркве у апосто-
ском периоу.11 Новчана помоћ сиромашнима у Јуеји о раће хришћана 
из незнаоштва манифестоваа је њихову „зајеницу са Христом“ и њихову 
зајеницу међу соом, као оказ уави (2Кор 8, 8), као и континуитет вере 
у Христа о простора Јуеје па све о остатка Римског царства.

4. Два нова оноса: вера у Бога и зајеничарење с љуима 

За јеврејску старозаветну мисао онос према уима је посеица Изра-
иевог оноса са Богом. Ова ва оноса — хоризонтани и вертикани 

— суштински су повезани и не могу се овијати независно јеан о ругог. 
Десет Божјих заповести (Из 20, 2–17; Понз 5, 6–21) појавују се у ва еа, 
ве таице: први ео је концентрисан на онос према Богу, а руги — пре-
ма уима. За такав концепт незамисиво је а јена осоа уе „правена“ 
само на јеном о ова ва поа. Правеност је живот по ое таице Божјих 
заповести.12 Инсистирање на овом интеграном животу који оухвата ое 
имензије, хоризонтану и вертикану, среће се и у Исусовој проповеи. 
За Исуса су ове ве имензије неовојиве (Мт 22, 35–40), с тим што његови 
сееници и своје непријатее треа а сматрају ижњима (Мт 5, 43–38). 
У ранохришћанским зајеницама ова ва оноса — вертикани: према Богу 
и хоризонтани: према уима — пројавиваи су се на ва нивоа: кроз 
крштење као уазак у нови онос са Богом (Рим 6, 1сс) који импицира 
ступање у зајеницу по свему равноправних чанова (Га 3, 28) и „вечеру 
Госпоњу“ као место конкретне пројаве јеинства (свакако и социјаног!) 
свих који верују у Исуса Христа (уп. нпр. 1Кор 10, 17) 
11 Georgi, D., Der Armen zu gedenken. Die Geschichte der Kollekte des Paulus für Jerusalem, 

Neukirchener, Neukirchen-Vluyn, 21994, 62–64; уп. такође Rose, н. д, 202.
12 Уп. Dunn, J. D. G. – Suggate A. M., The Justice of God. A Fresh Look at the Old Doctrine of 

Justification by Faith, The Paternoster Press, Carlisle UK, 1993, 37–38. 
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4.1. Крштење: „Сви сте јено“ (Га 3, 28) 
Крштење је о самог почетка схватано као акт приступања зајеници 

оних који верују у Христово васкрсење и установавање јеног новог о-
носа са Богом.13 Паве је на крштење геао као на уазак у тео Христово. 
Сви који се крштавају, ез разике, испуњавају се јеним и истим Духом и 
постају уови јеног те истог теа (1Кор 12, 13). Сви се оаче у јенога и ис-
тога Христа и сви су „јеан“ (Га 3, 28), сви постају јено тео Христово (Рим 
12, 5). Схоно том Павовом схватању (Га 3, 27–28), крштење престава 
рисање свих прироних разика („нема више Јуејца ни Јеина, нема више 
роа ни соонога, нема више мушког и женског, јер сте сви јено у Исусу 
Христу“ [Га 3, 28]). Међу крштенима те разике постају иреевантне, пошто 
свако ко је крштен посеује појенаку искост са Богом. У том погеу сви 
крштени су равноправни. Међутим, изван зајенице, у сваконевном животу 
ове разике и ае постоје. Тако, хришћани реано живе у ва контекста: 1) 
јеном световном, у коме је њихова социjана уога оређена руштвом у 
коме живе и 2) јеном црквеном, ге су све ичности равноправне међу со-
ом и пре Богом.14 Како се, међутим, у црквеном контексту пројавиваа 
конкретизација јеинства свих? 

4.2. „Вечера Госпоња“: конкретизација „сви сте јено“
„Вечера Госпоња“ ии евхаристијско сарање ио је место конкретне 

пројаве нове реаности која се живи посе крштења. Светотајински ое 
на који се окупа хришћанска зајеница назива се „вечера Госпоња“, која је 
установена пре његове смрти и на којој се он просава као васкрси из 
мртвих. Они који се окупају на њој су његови гости на „трпези Госпоњој“ 
(1Кор 10, 21) и примају из његове руке оно што им он сам аје: његов хе, 
„хе Госпоњи“, и његову чашу, „чашу Госпоњу“ (1Кор 10, 27). У 1Кор 10, 
16 апосто Паве говори о „зајеници“ теа Христовог у вечери Госпоњој 
ии, тачније, о мистичком учешћу у Исусовој крви и теу, тј. његовој смрти. 
На овом учешћу заснива се зајеница Цркве: „Јер је јеан хе, јено смо 
тео многи, пошто сви у јеноме хеу учествујемо“ (1Кор 10, 17). Вертика-
но учешће у Христовој смрти заснива, аке, хоризонтану зајеницу међу 
хришћанима. Вечера Госпоња је огађај који окупа све чанове зајенице, 
све крштене ез разике, осим оних чији је начин живота у основи супро-
тан припаности Христу (уп. 1Кор 5, 2). Крштењско је јеинство, аке, кон-
кретно живео на сарању вечере Госпоње. Том прииком су нестајае све 
социјане разике, пошто је васкрси Христос у Духу ио први на сарању, 
омаћин свима који зајеничаре са њим (уп. 1Кор 10, 21; 10, 3). Очигено је 
а је проем у коринтској зајеници на вечери Госпоњој настајао управо 
зато што су појеини чанови у свој црквени животни контекст уносии 
13 Meeks, W. A., The Origins of Christian Morality. The first two Centuries, Yale University Press, 

New Haven and London, 1993, 92–96. 
14 Уп. Lampe, P., Die Wirklichkeit als Bild. Das Neue Testament als Grunddokument abendlän-

discher Kultur im Lichte konstruktivistischer Epistemologie und Wissenssoziologie, Neukir-
chener, Neukirchen-Vluyn, 2006, 115–118.
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световни, сваконевни контекст, што се пројавивао у томе што су неки јеи 
своју вечеру пре ругих, неки су гаоваи, а неки се опијаи (1Кор 11, 21). 
Дешавао се такође а су неки хришћани, вероватно из нижих социјаних 
сојева, зог сваконевних оавеза, каснии на сарање и самим тим на ве-
черу (1Кор 11, 33–34), а а их руги нису чекаи.15 Све то апосто осуђује и 
позива коринтске хришћане на јеинствено учешће у сарању. 

4.3. „Сви сте јено“: фикција ии стварност?
Ако имамо у виу ове проеме, постава се питање а и је апостоово 

„сви сте јено“ заиста ио нешто реано ии пука фикција и жеа. Свакако 
а су проеми ии ројни и а није ио ако на хришћанском сарању 
потпуно заоравити свој световни контекст, нпр. а јеан огаташ посматра 
сиромаха као сеи равног, ии а се жена не геа као жена, већ као равно-
правна ичност, ии пак а госпоари имају осећај соиарности са роо-
вима и с. Нарочито је то ио отежано укоико су осое из исте зајенице 
у световном контексту имае извесне оносе, посовне, сужене, рачне и 
с. У таквим сучајевима се поставао питање како помирити ва контек-
ста живота. Међутим, иникативна је чињеница а су хришћанска сарања 
укучиваа све социјане сојеве: огате, сиромашне, оразоване, нео-
разоване, жене, ецу, роове, ез озира на национаност и пореко, што 
престава значајну разику у оносу на окружење ге је таква врста свет-
ковина (вечера и симпозион) вршена унутар затвореног круга мање више 
социјано равноправних пријатеа.16 У сваком сучају, егзистенција посе 
крштења и њена конкретизација на евхаристијским сарањима иа је про-
жета новим етосом који су хришћани са мање ии више успеха покушава-
и а спровое. Време је показао а су хришћанске зајенице ие веома 
постојане, а се унутар њих наазио јеан спектар социјаних сојева, о 
огатих о веома сиромашних, оаке се вии социјално инклузивни карак-
тер оканих цркава. Све је то иа посеица нове вере и труа хришћана 
а аекватно оговоре на свој призив, што је црквене зајенице чинио вео-
ма атрактивним у окружењу. Тако, у 2. веку Пиније Мађи (ep. X 96, 9) из-
вештава а међу хришћанима има уи из свих социјаних сојева (omnis 
ordinis). 

15 В.: Lampe, P., „Das Korinthische Herrenmahl im Schnittpunkt hellenistisch-römischer Mahl-
praxis und paulinische Theologia Crucis (1Kor 11, 17–34)“, ZNW 82 (1991), 192; Theissen, G., 
Soziale Integration und sakramentales Handeln. Eine Analyse von 1Cor. XI 17–34, NT 16, 1974, 
182–185; Klauck, H.-J., Herrenmahl und hellenistischer Kult. Eine religionsgeschichtliche Un-
tersuchung zum Ersten Korintherbrief, NTA N.F 15, 1982, 293.

16 Уп. Lampe, „Herrenmal“, 198; Judge, E. A., „Christliche Gruppen in nichtchristlicher Gesell-
schaft: Die Sozialstruktur christlicher Gruppen im ersten Jahrhundert“, у: исти, The First Chri-
stians in the Roman World. Augustan and New Testament Essays, из. J. R. Harrison, WUNT 
229, Mohr Siebeck, Tübingen, 2008, 51.
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5. Да и је окружење виео хришћане као „социјано правеене“?

Апосто Паве, описујући нову реаност коју хришћани живе, говори о 
Цркви као „теу Христовом“ (σῶμα Χριστοῦ, 1Кор 10, 17; 12, 12с; Рим 12, 3–8) 
утемеујући тако своју екисиоогију.17 Ова метафора посећа на поитич-
ки језик Рима. Њоме се изражавао а је Империја у потпуности упућена 
на цезара као своју гаву, тако а је гава иа схватана као ујеињујући, о-
жански прицип (у стоичком смису: светски ух) и стварна сврха теа, чији 
чанови могу живети само за и кроз цезара (Tacitus, Ann I 12, 1– 3; Seneca, 
Clem I 1, 1–4; 3, 5c; 5, 1; Epict. Diss. II, 10, 4–5). Ко Пава, међутим, и у 1Кор и 
Рим у метафори неостаје гава, у центру су чанови зајенице ујеињени у 
Христу (мотив „гаве“ у метафори оази тек касније, у евтеропавовском 
корпусу Ко 1, 18 и Еф 5, 23). Како терминоошки, тако и у реаном постојању, 
црквене зајенице преставају антипо Римској империји. Тео као живи 
организам такође је иа омиена и распрострањена метафора у античкој 
књижевности. Позната је иа параоа о поуни теа против црева, коју је 
Риманин Меније Агрипа навоно испричао пеејцима који су отиши из 
Рима а и их охрарио а се врате (Livius, Ab urbe condita II, 32c). Поента при-
че је а су сви еови теа зависни о црева, која их хране, тј. а је цео тео 
јеан организам у коме сваки ео има оређену функцију. Патон је такође 
(Rep 462) јеинство ржаве пореио са јеинством теа и тиме ио прете-
ча ове метафоре за ржаву ии уопште за јеинство јене зајенице уи. 
Јосиф Фавије ју је користио за јуејски наро: сви чанови јуејске зајенице 
страају каа страа њен најважнији ео, Јерусаим (Bell 1, 507; 2, 264; 4, 406). 
Ова снажна метафора креће се у ва правца: нагашава важност појеинца за 
зајеницу и истовремено нагашава важност органског јеинства зајенице 
за појеинца.18 За Пава је о нарочите важности ио а нагаси а сва-
ки појеинац црпе свој иентитет из оноса са зајеницом. На тај начин је 
жеео а се супротстави еитистичким и ентузијастичким тененцијама 
појеиних чанова зајенице, који су сматраи а су изна остаих ии чак 
могу ез њих. Апосто је метафору теа, познату из фиософског и пои-
тичког речника окружења, ставио у сужу своје екисиоогије а и указао 
на важност, апсоутност и незамењивост сваког појеинца, ма ког порека, 
социјаног стања, уховних и теесних спосоности он ио.19 Диема која се 
често јава у новозаветној науци и теоогији, а и је метафора „теа Христо-
вог“ указиваа више на социјану имензију (нека врста античког руштва 

— collegia) ии пак на мистичну зајеницу онтоошки сјеињених верника у 
Христу — непотрена је. Апосто Паве је по „теом Христовим“ свакако 

17 Dunn, J. D. G., The Theology of Paul the Apostle, Grand Rapids, Edinburgh, 1998, 56–60.
18 Meeks, н. д., 213; Lee, V. Michaelle, Paul, The Stoics and the Body of Christ, SNTS Monograph 

Series 137, Cambridge University Press, New York, 2006, 27 и ае; Mitchell, M. Margaret, 
Paul and the Rhetoric of Reconciliation. An Exegetical Investigation of the Language and 
Composition of 1 Corinthians, Westminster John Knox, Louisville, 1993. 16: „the body […] was 
the most common topos in ancient literature for unity.“

19 Lee, н. д., 167 и ае.
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поразумевао ое имензије: хришћани светотајински сјеињени у Христу 
истовремено су социјано соиарни јени према ругима, преставају 
јеан „социјани организам који припаа Христу.“20 

Како је, аке, римско окружење мого виети јену овакву зајеницу? 
Да и су се хришћани у римском социјаном систему моги сагеавати 
као социјано правени и а и је то иа нека оика која је посено упа-
аа у очи?

Римско социјано уређење ио је пирамианог карактера.21 То значи 
а је постојаа пирамиа моћи на чијем врху се наазио цезар као „први“ 
(princeps, pater patriae / ἄρχων), који своју моћ еегира наниже својим ве-
икашима (imperium/ἐξουσία), који оеену моћ споровое наниже, о на 
пирамие (κατ-ἐξουσιάζουσιν). На нивоу руштва, у основи пирамие наа-
зио се „ом“, пороица са pater familias ии mater familias на чеу. Они су 
се најчешће наазии у штићеничком, кијентском (cliens) оносу према 
огатијим пороицама (patronus), које су се финансијски ринуе о њима, ис-
товремено оезеђујући сеи њихову поитичку поршку.22 Успон у руштву, 
тј. каријера, овијао се и на хоризонтаи, у мноштву компикованих оно-
са кијент – патрон, и на вертикаи, успону ка што већој поитичкој моћи. 
Социјани, економски и поитички напреак ии су, као и увек, уско пове-
зани. То је, укратко, ио социјани свет раних хришћана. Они су, међутим, 
као резутат своје вере унутар сее развии јеан атернативни социјани 
систем, атернативну, орнуту пирамиу23, чији је мото препознатив у Хри-
стовим речима (Мк 10, 42–45):

Знате а они који се сматрају ваарима нароа угњетавају их, и веикаши 
њихови зоставају их. Аи међу вама а не уе тако; него који хоће а уе 
међу вама веики, нека вам сужи; и који хоће први међу вама а уе, нека 
уе свима суга. Јер Син човечји није ошао а му суже, него а сужи, и а 
ае живот свој у откуп за многе. 

Онај ко је ове речи Госпоње узимао озино није могао ругачије него 
а сеује примеру Госпоа, у кога је поверовао и у кога је поожио сву 
своју нау. Хришћанска атернативна пирамиа заснована је на принципу 
оустајања о сваке врсте статуса! Уместо васти која се простире оозго на-
ниже, хришћани проповеају сужење оозо навише, и то за све оне који 
жее ити „веики“ у Божјим очима. Христови ученици су, оуше, оии 
моћ (Мк 6, 7), аи а изгоне емоне који уима наносе зо. Апосто Паве 
је моћан само у својој немоћи (2Кор 12, 9). Он проповеа Христа који је рас-
пет (1Кор 1, 23). Са руге стране, римско руштво је, као и свако руштво, 
20 Lampe, „Herrenmal“, 295.
21 За ову тезу која је наиша на широку рецепцију вии: Alföldy, G., Römische Sozialgeschichte, 

Wiesbaden 31984.
22 Judge, н. д., 486; Уп. такође: Malina, B. J., The Social World of the Jesus and Gospels, Routledge, 

London – New York, 1996, 144.
23 Lampe, P., „Menschliche Würde in frühchristlicher Perspektive“, у: Herms, E. (пр.), Menschen-

bild und Menschenwürde, VWGT 17, Ch. Kaiser, Gütersloh, 2001, 292.
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неговао иеа каријере и напретка. Веспазијанов успон на трон је актуаи-
зовао иеју „напретка“, сви су жееи а напреују као он. Свесно је неговао 
поитику поитичког успона и каријере. Он је своје војсковође позвао у сенат 
(Tac Hist II 82, 2), оеивши им тако највећу моћ у оучивању о суини 
царства. Каа се са овим тененцијама у руштву упореи Христов позив 
а се оустане о сваке васти, а је узимање крста јеино право сеовање 
Богу, она постаје јасно а је Црква заиста преставаа јену атернатив-
ну зајеницу, која је мога ити изузетно атрактивна за свет око сее, аи се 
мога сагеати и као поитички опасна за руштвено уређење, нарочито 
каа се оно, као у Откривењу Јовановом, отворено критиковао тако што се 
римска пирамиа Сатана – цезар – свештеници култа цезара иректно 
конфронтираа са хришћанском тријаом Бог – Христос – Дух.24 

У сваком сучају, у хришћанској социјаној пирамии која се конкртизо-
ваа у „теу Христовом“ сваки крштени појеинац — ез озира на сва спец-
ифична прирона својства — сматран је појенако изак Богу. Хришћанска 
зајеница која је живеа у напетости очекивања ругог оаска Госпоњег 
није оухватаа све уе, аи је принципијено иа отворена за све, управо 
зато што је Посреник све творевине својом смрћу на крсту читавој твореви-
ни понуио спасење (Ко 1, 15–20). Христова смрт и васкрсење оновии су у 
човеку потамњену икону Божју (Рим 1, 18 – 3, 20). Из ових верских уеђења — 
сваки човек је итан, створење и икона Божја — хришћани су свакако црпи 
свој осећај за социјану праву и тако испуњаваи реч Христову (Мт 5, 16):

Тако а се свети светост ваша пре уима, а вие ваша ора еа, и про-
саве Оца вашега који је на неесима. 

5.1. Богати и сиромашни у хришћанским зајеницама

Онај ко је јак нека се стара о слабоме, а слаби нека поштује јакога. 
Богати треба да подржава сиромашног, а сиромашан треба да се за-
хвали Богу што му је дао некога ко ће му помоћи у његовој мањкавости.

1.Кор Кимента Римског 38, 2

Овај апе Кимента Римског хришћанској зајеници у Коринту с краја 
1. века јасно оражава чињеницу а су хришћани прихватии римски 
социјани мое патрона – кијента, с том разиком што је у њега уне-
та изразита верска имензија: и о огатоме и о сиромашноме се стара 
Бог. Сично говори и јена ревна јуејска изрека: „Раи Јошуа је поуча-
вао: Више него што омаћин куће […] чини за сиромашне, чини он (Бог) за 
омаћина куће“ (Lev. Rabba 34). У сваком сучају, уместо раикаизације и 
заоштравања оноса између огатих и сиромашних, црквени етос се све 
више зааже за „ефективно поравнање“ социјаних сојева.25 Социјани мо-
е патрон – кијент (заштитник – штићеник) посвеочен је у низу новоза-

24 Исто.
25 Hengel, н. д., 65.
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ветних текстова.26 Најпознатији пример је Фива, коју апосто Паве помиње 
у Рим 16, 1, називајући је „заштитница“ ии „патрониса“ (προστάτις) омаће 
Цркве у Кенхереји.27 Ране хришћанске зајенице окупае су се на вечере 
Госпоње у кућама имућнијих хришћана, који су вероватно играи социјану 
уогу патрона у оносу на остатак зајенице (1. Кор 1, 14. 16; 16, 9. 15–18; 
Рим 16, 3–5. 23; Дап 18, 8. Апосто Паве, оуше, не користи социоошку 
терминоогију патрон – кијент, аи се из његових текстова, каа се упо-
рее са њима оновременим римским изворима28, може закучити а гово-
ри управо о овој врсти оноса. Имућнији хришћани, наае, који су имаи 
уогу патрона нису ии неки почасни чанови зајенице, већ су, у скау 
са саморазумевањем Цркве као теа Христовог, ии уови који врше своју 
функцију и не могу постојати независно о ругих уова (1Кор 12, 12–27; уп. 
такође 1Кор 8, 11). Њихова вреност унутар теа јенака врености неуге-
них, мање часних — аке, највероватније сиромашних и уховно и теесно 
потреитих. Паве нагашава а управо њима унутар теа, тј. унутар Цркве, 
припаа већа част, јер је они немају ван њега, тј. у световном контексту (1Кор 
12, 22–24):

Него, штавише, који се уови теа чине а су саији, неопхони су; и који 
нам се чине мање часни на теу, њима приајемо већу част; и неугени наши 
уови имају већи уге, ок оним угеним то не треа. Аи Бог тако сожи 
тео, авши саом уу већу част. 

Мањи рој чанова раних црквених зајеница свакако је омогућавао 
приснији суживот и ое старање јених за руге. Прецизније поатке о 
роју чанова оканих Цркава не посеујемо. У овом погеу се могу изне-
ти само претпоставке, и то угавном на основу веичине простора на којем 
су се хришћани сакупаи. Јено сарање у просечној кући тешко а је мог-
о ројати више о 30 чанова.29 Каа апосто Паве говори а се у Коринту 
цеа зајеница сакупа на јено место (1Кор 11, 20; 14, 23), она се вероватно 
раио о ванрено веикој кући у коју је мого а стане 100–200 осоа.30 То је 
вероватно иа кућа Гаја, који је — по Рим 16, 23 — примао „цеу зајеницу“. 
Коики је ио проценат имућних а коики сиромашнијих, тешко је ореи-
ти, пошто неостају поаци који и омогућии прецизну статистику.31 Апо-
сто Паве помиње а је у Коринту већина чанова скромног социјаног 

26 В.: Elliott, J. H., „Patronage and Clientism in Early Christian Society: A Short Reading Guide“, 
Forum 3, р. 4 (1987), 39–48.

27 За поеена мишења по том питању вии: Schmeller, T., Hierarchie und Egalität. Eine 
sozialgeschichtliche Untersuchung paulinischer Gemeinden und griechisch-römischer Vereine, 
SBS 162, Stuttgart, 1995, 58–59.

28 Вии нарочито тзв. акта руштава [collegia] из римског периоа, Schmeller, н. д., 96–115.
29 Извори у: Fotopoulos, J., „Τροφή, οίνος, και σεξουαλικές σχεσεις. Η ελληνορωμαϊκή παράϑεση 

δείπνου όπως διαφαίνεται μέσα από τις οδηγίες του Παύλου σχετικά με ειδωλόϑυτα (1 Κορ 8, 
1–11, 1)“, ΔΒΜ 23 (2005), 56.

30 Schmeller, н. д., 80.
31 Judge, н. д, 501.
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статуса (1Кор 26–29: „ни много мурих по теу, ни много моћних, ни много 
пеменита роа […] што је сао пре светом […] непеменито […] ништав-
но“), међутим, извесно је а су готово сви тамошњи хришћани које помиње 
по имену из имућнијег социјаног соја (1Кор 1, 14. 16 ит.). С руге стра-
не, Павове зајенице су ие у могућности а сакупају новчану помоћ за 
сиромашне у Јуеји (Га 2, 10; Рим 15, 15; 1Кор 16, 1; 2Кор 8–9), што говори 
о реативно ором општем економском стању. У сваком сучају, ар изве-
стан рој чанова црквених зајеница ио је из виших руштвених сојева.32 
Онос огатих и сиромашних у хришћанским зајеницама 2. века описује 
Јермин Пастир (Sim II 5c):

Каа се огат осони на сиромашног и аје му неопхоно за живот, таа верује 
а ће оити награу о Бога, каа се зааже за сиромашне. Сиромашни је пак 
огат у својим моењима и агоарењима и његова моитва има ко Бога 
веику снагу. Тако огати поржава сиромашног у свему ез окевања, а о 
огатога поржавани сиромах се мои Богу, каа агоари, и за оног који га 
је аривао. 

5.2. Фиимон: роб ии брат?
Зог конкретног повоа и краткоће Посаница Фиимону не саржи за 

Пава карактеристичне теоошке рефексије. У овој посаници он се ораћа 
Фиимону и његовој омаћој црквеној зајеници у грау Коосе са моом а 
прими наза роа Онисима, који је из неког разога ио напустио госпоа-
реву кућу.33 Маа је пово могао ити ороошао за осврт на тему ропства, 
тј. онос хришћанства према ропству, ова тема се се орађује, а још мање 
проематизује. То може а изненаи, с озиром на то а апосто Паве на 
ругим местима говори о превазиажењу социјаних, национаних и по-
них категорија у Цркви (нпр. Га 3, 28). Зашто она апосто својим ауторите-
том не настоји а Фиимон осоои Онисима, каа се такви оноси ионако 
превазиазе у Христу? Куч се наази у 1Кор 7, 20сс. Апосто Паве није 
за раикано киање постојећих социјаних веза, као пројаве унтовничке 
соое која и тооже иа у Христу. Свакако а жена остаје жена, мушка-
рац — мушкарац, Јеврејин — Јеврејин, ро — ро, аи суштинско у схватању 
апостоа Пава јесте а те категорије не ају коначни иентитет ичностима. 
Оне постоје као атости које се опет схватају као призвање (уп. 1Кор 7, 24) 
и самим тим носе изразито позитиван саржај. Што је Фиимон прихватио 
Онисима као рата у Христу, аје Оносиму нови иентитет, он није више 
просто ро, већ рат, „сооњак Христов“, као што и сам Фиимон није у 
оносу на њега просто госпоар, већ „ро Христов“ (1Кор 7, 22). Онос Фи-
имона и Онисима заоија јену нову, есхатоошку имензију: „Јер можа 
се зато и растае с тоом закратко а га оијеш за вечност, не више као 
32 Theissen, Soziologie, 108; Уп. такође: Манзариис, Г. И., Социологија хришћанства, 

Хришћански кутурни центар, Београ, 2004, 42–43.
33 Динамична искусија о разозима Онисимовог напуштања госпоареве куће у: Nicklas, T., 

„The Letter to Philemon: A Discussion with J. Albert Harill“, у: S. E. Porter (пр.), Paul's World, 
Brill, Leiden/Boston, 2008, 201–220.
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роа, него више о роа, рата љуљенога…“ (16). Суживот у Цркви чини 
све оносе новим. Свакако а прихватање ратског оноса повачи за соом 
оређено понашање према уеном рату. Не престајући у категоријама 
овога света а уу госпоар и ро, Фиимон и Онисим, свесни призива који 
имају у Христу, могу а постану раћа који се с пажњом и уаву оносе 
јеан према ругом, свесни такође а социјани иентитети попут „ро“, „го-
споар“ проазе зајено са оичијем овога света (1Кор 7, 31). Томе их је ар 
учио веики апосто Еванђеа.

Све ово треа имати у виу каа се говори о томе а је хришћанска црква 
„опринеа“ саењу и нестајању роовасничких оноса са историјске сце-
не човечанства. Црква то није учиниа чинећи јаком неку иеју јенако-
сти, позивајући на ревоуционарни раски са социјаним атостима (уп. у 
том смису Ко 3, 18 – 4, 1 као извесну коректуру Фмн ии ар извесних 
тумачења посење), већ је Црква томе опринеа јеноставно проповеајући 
Еванђее које позива на цеокупну промену става према свету, ио а се 
раи о национаним, поним, социјаним ии ма којим ругим атостима 
иоошког постојања. У том погеу Посаницу Фиимону не треа схвата-
ти као „рецепт“ за ранохришћански приступ ропству као институцији, нити 
као формуацију општих хришћанских ставова по питању ропства, већ као 
приступ јеном посеном и конкретном сучају: Фиимон а прихвати Они-
сима као рата, ез прекиа постојећег социјаног оноса, а не општи (пои-
тички) апе а се укине ропство, што и у таашњим економско-поитичким 
оконостима античког света иа утопија ез пресеана. 

5.3. Посаница Јаковљева: критика богатства 

Чујте, драга браћо моја, не изабра ли Бог сиромахе овога света да буду 
богати вером и наследници Царства које обећа онима који њега љубе? 

Јак 2, 5
Посаница Јаковева је новозеветни спис који, поре Еванђеа по Матеју 

изричито инсистира а еотворној, ефикасној вери: „Буите пак творци 
речи, а не само сушаоци, варајући сами сее“ (Јак 1, 22). Хришћани који су 
повероваи треа а се чувају о заорава, тј. а пазе а не заоравају речи, 
већ а их творе (1, 25; уп. 1, 27: поожност (ϑρησκεία) се састоји у посећивању 
уовица и сирочаи!). Вера је неовојива о еа (вера је ез еа мртва: Јак 
2, 26). У погеу социјане праве иустративан је најпре текст Јак 2, 2–7, 
који упозорава хришћане а на сарањима не праве разику између ога-
тих и сиромашних, што се свакако огађао („а ви понизисте сиромаха“, 
Јак 2, 6, упућено вероватно омаћинима [такође имућнијим!] ко којих су 
се окупаи хришћани). Аутор их посећа а су управо огати ти који их, 
имајући оговарајућу моћ која проистиче из огатства, „угњетавају […] и вуку 
на суове“ и „хуе на оро име којим сте названи“ (Јак 2, 7). Ово је чуан 
преокрет у тексту, пошто се навои а се и огати и сиромашни сакупају 
у хришћанској зајеници, те остаје питање како су ти огати (макар ии 
само посетиоци, „гости посматрачи“, а не крштени чанови зајенице, што и 
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могао а сугерише ст. 2: „јер ако ође на сарање ваше…“) са сарања истовре-
мено и они који угњетавају и хуе на хришћанско име. Биће а аутор узима за 
пово овај конкретни проем — протекцију огатих на сарањима — а и 
генерано осуио огатство као потенцијани извор невоа за хришћане. На 
овом месту оази о ужег прекиа у тематизацији огатства и сиромаштва 
а и читава тематика ескаираа у јеном готово поитичком манифесту 
социјане праве у цеокупном Новом завету (Јак 5, 1сс):

Хоите са, огаташи, 
пачите и риајте зог невоа својих
које оазе.
Богатство ваше иструну и оео ваше
појеоше моци.
Зато ваше и среро зарђа, и рђа њихова
иће свеочанство против вас, и
изешће теа ваша као огањ.
Нагомиасте аго у посење ане.
Ге, вапије пата раника који су
пожњеи њиве ваше, коју сте им закинуи;
и вапаји жетеаца ођоше о ушију
Госпоа Саваота.
Насађивасте се на земи и 
живесте раскаашно; ухранисте срца ваша,
као на ан закања.
Осуисте, уисте правеника 
и он вам се не успротиви.
Трпите, аке, раћо моја, 
о оаска Госпоњега… 

Ова у античкој итератури не тако честа, оштра осуа огатства азира-
ног на социјаној неправи мога и отаћи срце сваког ревоуционарног 
марксисте. Међутим, аутор овог хришћанског списа, упркос очигеној не-
прави, позива на трпење, стрпење, истрајавање у зопаћењу (Јак 5, 7сс) и 
међусоној хришћанској соиарности и зајеништву (Јак 5, 8–9. 16), пошто 
је изу Госпо који ће унети равнотежу у постојеће стање (Јак 5, 8). У сваком 
сучају, спис свеочи о ранохришћанској престави а је Бог Бог оних којима 
се наноси социјана неправа, Бог раника и жетеаца чија ненапаћена па-
та за уожени ра вапије ка неу. Да и су социјано оесправени хришћани 
овом визијом моги а утеше своје сапатнике који нису ии хришћани? 
Раи се, аке, о теми која ни најмање није изгуиа на актуености. 

6. Историја учинка новозаветне теорије и праксе социјане праве 

Сагеавање и практиковање социјане праве у новозаветним текстови-
ма имао је огату историју учинка у теорији и пракси Цркве. Ове ћемо се 
само укратко осврнути на ва карактеристична примера из историје Цркве: 
на Светог Јована Затоустог и савремену теоогију осоођења. 
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6.1. Свети Јован Затоусти и борба за социјану праву
Свети Јован Затоусти је ио јеан о највећих тумача иијских тек-

стова у хришћанској Цркви. Он се у својим омиијама освртао на многе 
аспекте иијских свеочанства, међу којима је свакако и њихова социјана 
имензија.34 Потакнут изразитим социјаним нејенакостима у Антиохији 
(PG 60, 97), ге је еовао као епископ, Јован се авио темом огатства, 
тачније огаташâ, које је поучавао како а уу ори хришћани. За све-
тог оца огатство је ствар еживотна и неитна. По сеи није ни ора ни 
оша. Човек је тај који својим оносом према огатству чини оро ии оше, 
вринско ии грешно. Богати треа а еују као „економи“ Цркве, а по 
потреи ају сиромашнима (PG 62, 562–563; PG 58, 692; PG 62, 563). Свети 
Јован је веичао иеа зајеничке имовине, навоећи пример јерусаимске 
зајенице (Дап 4, 32–35) и монаштва. У својим омиијама нуи занимиве 
статистичке поатке о социјаној структури Антиохије и Цариграа његовог 
оа: у Антиохији (таа око 500.000 становника) јена есетина становништ-
ва је иа огата, јена естина веома сиромашна, ок је остатак припаао 
срењем соју. Црква Антиохије имаа је прихое јеног осрењег огаташа, 
а сваконевно је помага и храниа више о 5.000 уи. Каа и, каже Јован, 
само есет огаташа опонашао Цркву и хранио сиротињу, не и ио ни 
јених ганих уста у грау. Мого и се, аке, зринути 50.000 потреи-
тих (PG 58, 630). У Цариграу је такође рој сиромашних ио око 50.000 (PG 
60, 97). Исти поступак и и тамо умањио проем сиромаштва и гаи. Све-
ти Јован је ио веома реаан у сагеавању социјаних проема. Знао је а 
нису ако решиви, нити а је примарни заатак Цркве а се њима ави. Сто-
га, хришћанима саветује а чине оно што је свакако у њиховој моћи: а ају 
миостињу.35 По њему је авање миостиње израз уави према ижњем, 
неопхона за спасење човека и потирање егоистичке самоовоности, пут 
ка врини (PG 299–300). Свети Јован је своја схватања социјане праве и 
могућности њене реаизације износио у виу тумачења новозаветних тек-
стова. Наахнут иијским свеочанствима, он је веровао а је ревна 
Црква параигма за Цркву свих времена и а текстови Новога завета не 
остају оковани у свом историјском контексту, већ а носе јену свевременску 
поруку која се у Цркви увек изнова актуаизује.36 

34 В.: Παπαδόπουλου, Σ. Γ., Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Τόμος Β .́ Η σκέψη του, η προσφορά του, η 
μεγαλοσύνη του, Αποστολική Διακονία, Αϑήνα, 1999, 356–374; Maxwell, Jaclyn, Christianiza-
tion and Communication in Late Antiquity. John Chrysostom and his Congregation in Antioch, 
Cambridge University Press, New York, 2006, 69–72. 

35 Παπαδόπουλου, н. д., 371.
36 За сучеавање Цркве патристичког периоа са феноменом сиромаштва вии сјајне сту-

ије Holman, R. Susan, The Hungry are Dying: Beggars and Bishops in Roman Cappadocia, 
Oxford University Press, Oxford, 2001; Иста, God Knows There’s Need: Christian Responses 
to Poverty, Oxford University Press, Oxford, 2009.
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6.2. Теоогија особођења — гас сиромашних
Теоогија осоођења појавиа се у на запаној Цркви сеамесетих го-

ина прошог века као реакција веиког роја сиромашних и потачених 
хришћана, угавном из трећег света, који су утеху за своје стање тражии 
управо у оним иијским текстовима који носе осоађајућу поруку сиро-
машнима, прогоњенима, потреитима и потаченима.37 Основнa каракте-
ристика овог теоошког концепта је захтев а теоогија треа а се огађа 

„оозо“, из азе нароа Божјег, а не а проповеа „оозго“, не узимајући у 
озир социјану реаност („Prinzip Wirklichkeit/Realität“) у којој живи ве-
ики рој чанова хришћанских цркава широм света.38 Раи се, аке, о 
јеном специфичном, контекстуаном разумевању иијске поруке из срца 
самог живота. Значај теоогије осоођења препознат је и у правосавној 
теоогији.39 Њена актуеност је анас, у гоаизованом свету са веиким 
ројем сиромашних и оесправених, отворени акт хришћанске оговор-
ности за цео свет. Нарочита засуга теоога осоођења је реактуаизација 
и контекстуаизација ројних иијских свеочанства која изражавају 
тежњу ка социјаној прави и проематизују сиромаштво и немаштину, 
као и ревитаизација теоошке миси у постмоерни.40 Зајено са теооги-
јом осоођења, посењих еценија прошог века развијао се и научно 
проучавање социјаног света Новога завета, које нам је у веикој мери при-
ижио социјану структуру античких хришћанских зајеница и њиховог 
окружења. Јеан о најзначајнијих увиа о кога се ошо је, на пример, 
то што еванђески текстови преставају јеинствен пример у античкој 
књижевности ге се чује гас сиромашних, потачених и оесправених 
сојева становништва Римске империје. Растуће интересовање за социјане 
атости на гоаном пану, како историјске, тако и савремене, овео је 
о поновног читања новозаветних текстова у свету њиховог оноса према 
социјаној тематици.41 

7. Екисијана социјана права 

Утицај раног хришћанства на социјани живот јеинизма није ио могуће 
остварити у периоу који истражујемо. Црква је у овом периоу живеа 
„ван закона“ у грчко-римском свету. Своје етичке и социјане парое („нема 
више Грка ни Јеврејина“, „нема више мушког и женског“ ит.) није упућиваа 

37 Sobrino, J., „Brief an den Generaloberen des Jesuitenordens“, у: K. Wenzel (пр.), Die Freiheit 
der Theologie. Die Debatte um die Notifikation gegen Jon Sobrino, Grünewald, Ostfildern, 2008, 
34–35.

38 О томе више у: Tamez, Elsa, Bible of the Oppressed, Wipf & Stock Publishers, 2006; Rieger, J., 
Remember the Poor. The Challenge to Theology in the Twenty-First Century, Pr. Trinity Press 
International, Harrisburg, 1998.

39 Уп. Πασσάκος, Δ. Κ., Ευχαριστία και Ιεραποστολή. Κοινωνιολογικές Προϋποϑέσεις της Παύλειας 
Θεολογίας, Ελληνικά Γράμματα, Αϑήνα, 1997, 265. 

40 Уп. Gutiérrez, G., Teologija oslobodjenja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1989, 306–327. 
41 В.: Schottrof, Luise, Die Gleichnisse Jesu, Gütersloh, 22007, 120 и ае.
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грчко-римском руштву, већ их је чуваа за хришћанску зајеницу. На исти 
начин је третираа и тему ропства. Није се ориа а грчко-римско рушт-
во промени став по овом питању. У погеу својих социјаних оноса 
хришћанин је могао а остане ро, иако и ио поже но а уе сооан. 
Унутар Цркве, међутим, ропство је као проем пре вазиђено путем уави. 
Исто важи и за сваки оик етике. Ма коико а се овое у питање разни 
оичаји грчко-римског руштва, етички захтеви упућују се само чановима 
Цркве. Етика је посеица „нове вере“ која се остварује у Цркви и не јеан 
аутономни појам који и могао ити опште примењиван. Ако неко не ожи-
ви искуство Цркве и не живи у њој, није могуће а у своме животу и животу 
зајенице примени ове „етичке“ заповести.42

Ако имамо у виу све о саа навеено, постава се питање а и може 
ити речи о „социјаној прави“ у раној Цркви. Укоико се ово питање са-
геа из перспективе Цркве, она је оговор јасан: а, и то како на ока-
ном, тако и на ширем, универзаном нивоу. Ако се пак питање постави са 
становишта неке црквене поитичке „руштвене теорије“ о социјаној прав-
и, она оговор мора ити негативан. Црква у периоу Новога завета није 
иа у ојективној могућности а своје схватање социјане праве приме-
ни и на шире руштвено окружење, и то не само зато што је иа „ван за-
кона“ и упућена сама на сее, већ и зог тога што је поимање социјане 
праве ио уско везано за теоошке ставове који су ии генератор свих 
поступка, па и социјаних. Социјана етика је посеица нове вере, вере а 
о Бога примени ар може ити ае преат у виу материјане помоћи 
(2Кор 8, 5), вере а се у сваком потреитом човеку може срести сам Христос 
(Мт 25, 40). Тако практикована социјана права све који у њој учествују 
вои ка савењу Бога (2Кор 8, 16; 9, 12–15). Овако схваћена, она остаје у 
границима верске зајенице и не претенује а мења руштвено окружење, 
тј. а га социјано оправени. Хришћани, опемењени својом вером, јено-
ставно еују социјано правено у свим правцима („ако је, аке, гаан 
непријате твој, нахрани га; ако је жеан, напој га…“, Рим 13, 20), и то не 
остаје непримећено о стране окружења.

У 1. веку посе Христа — аке, у периоу појаве и експанзије хришћанства 
— постоје извештаји о многим прироним катастрофама које су пустошие 
еове царства и оставае иза сее веики рој сиромашних и егзистен-
цијано угрожених. Тако Јосиф Фавије помиње јену сушу (65), јеан оркан 
(64), земотрес (31) ит. Такође је 46/47, у време цезара Кауија, заееже-
на веика га (Ant 20, 51cc; Дап 11, 28). Касније је јуејски рат, 70, онео 
свој анак. Хришћани у овом кризном периоу нуе свету сопствену визију 
стварности и међууских оноса коју сами покушавају а живе; то је пору-
ка коју ће на ширем руштвеном пану еимично реаизовати генерације 
хришћана које оазе, ио у временима страања и прогона, ио у време-

42 Зизијуас, Ј., Јелинизам и хришћанство. Сусрет два света, Хришћански кутурни цен-
тар, Београ, 2007, 99.



 Саорност 4 (2010) [15–39]|35

нима хармоничног сапостојања са ржавним вастима (каритативна еат-
ност Цркве о најранијих времена о анас).43 

Новозаветни текстови који на неки начин тематизују социјану праву не 
могу, аке, посужити као хришћански манифест за остварење социјане 
праве на поу поитике, света ван Цркве. Социјана права у хришћанском 
кучу остаје екисијана права, права која у крајњој инији не оази 
о човека, нити он може ити њен гарант, већ о Бога, који је извор сваке 
„правености“ (уп. Рим 3, 4). Тако, поитичка тежња за социјаном правом 
итно се разикју о екисијане праве, пошто се раи о разичитим поге-
има на човека као човека. Вера у световну социјану праву јесте вера а је 
човек сопственим моћима у стању а упостави социјано правено руштво. 
Човек 21. века може само а се осврне уназа и констатује потпуни неуспех 
и веико зо које су самозване социјано правене и ескасне ржаве о-
нее човечанству. Рана Црква не запаа у опасност а социјана права по-
стане њена иеоогија, нити сее сматра проповеником социјане праве, 
равноправности и јенакости. Она своје разумевање међууских оноса, 
па самим тим и социјане праве, темеи на ва антропоошка уеђења:

Љубав према својима по вери 
1) Христос је својим крстом и васкрсењем омогућио човеку а уе наново 

створен, а постане „нова твар“ (2Кор 5, 14–17; Га 6, 13–15). То значи а човек 
крштењем и уаском у црквену зајеницу постаје „нови човек“ који на живот 
и животне атости геа из јене нове перспективе, перспективе уави пре-
ма цеокупној творевини и вере у њено назначење за вечност (Рим 8, 18– 22; 
Еф 4, 24). У том смису хришћани јесу оптимисти. Они се саморазумевају као 
зајеница „нових“ створења Божјих и схоно томе се оносе јени према ру-
гима. Апосто Паве апеује на хришћане у Гаатији: „Зато, аке, ок имамо 
времена, чинимо оро свима, а осоито својима по вери“ (Га 6, 10). Ако је 
постао јасно а су хришћани у ревној Цркви неговаи изузетну међусону 
соиарност и на моменте оствариваи иеа социјане праве, постава 
се питање како су они геаи на уе ван црквене зајенице. Да и и њима 
треа чинити оро и зашто? Имају и они право на социјану праву? 

Љубав према сваком човеку у невољи
2) Мотив уави према непријатеима јеан је о најпознатијих етичких 

захтева хришћанства (Мт 5, 44), заснован на опонашању Бога, који појенако 
оржава у животу („сунцем оасјава“, „пушта аж“) зе и оре, на пра-
вене и неправеене (Мт 5, 45–46). У суштини, хришћани се позивају а не 
геајући ко је ко (које је национаности, статуса и с.) и ко је какав (оар, 
ош и с.), негују уавни онос према сваком човеку, нарочито према потре-
итом и према човеку у невои. Ове је иустративна прича о миостивим 

43 Stark, R., Η εξάπλωση του Χριστιανισμού. Πώς το άσημο και περιϑωριακό κίνημα του Χριστού 
εξελίχϑηκε σε κυρίαρχη ϑρησκευτική δύναμη στο Δυτικό Κόσμο μέσα σε λίγους αιώνες, Άρτος ζωής, 
Αϑήνα, 2005, 15 и ае.



36|Драгутиновић, П., Социјална правда у Новоме завету 

Самарјанину (Лк 10, 30–37): помоћ се пружа човеку раи човека („вие га и 
сажаи се“, Лк 10, 33), а не раи неке иеје, па иа она теоошки узвишена, 
мотивисана вером у Бога, не као цини мисионарски акт, већ као акт чисте, 
ничим трећим мотивисане уави према човеку. Такође и Мт 25, 31–46 (су 
свима, „и сараће се пре њим сви нарои“), престава пример уеђења а 
се само конкретним еима према потреитима верификује вера у Христа. 
Они који верују у Христа као Госпоа ивају осуђени зато што га нису пре-
познаи у сваком потреитом човеку који је прошао кроз њихов живот (Мт 
25, 40). Ове се невосмисено свеочи а се сам Христос јава у оичју 
потреитог, страаника. 

Сажимајући о саа изожене увие може се констатовати а у тексто-
вима Новога завета посвеочена Црква свој иентитет нити је темеиа, 
нити исцрпиваа у социјаној прави као таквој. Њена атрактивност за 
окружење и њено муњевито ширење по свим еовима таа познатог света 
ии су, међутим, у веикој мери посеица њеног конкретног постојања као 
човекоуиве зајенице, с вером у назначење човека за есмртност, оства-
рено у смрти и васкрсењу Исуса Христа.
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Die soziale Gerechtigkeit im Neuen Testament
Eine Skizze 

Es gehört zu den theologischen Grundlinien der Bibel, dass sie Gottes Option 
für die Armen in den Mittelpunkt stellt. In beiden Teilen wird deutlich, dass 

Barmherzigkeit und Solidarität auf Recht und Gerechtigkeit zielen. Im Neuen Te-
stament bricht sich das Reich Gottes in der Sendung Jesu die Bahn. Als Messias 
des Wortes verkündet Jesus den Armen das Evangelium (Lk 4, 18f) und warnt die 
Reichen vor dem Sammeln von Schätzen, die Motten und Rost zerfressen (Mt 6, 
19f; Lk 6, 24–26). Er lobt das „Scherflein der Witwe“ (Mk 12, 41–44) und mahnt 
zum rechten Gebrauch von Besitztümern (Lk 16). Als Messias der Tat sucht Je-
sus die Gemeinschaft mit Sündern (Mk 2, 13–17; Lk 19, 1–10) und Ausgestoße-
nen (Mk 3, 1–6). Er geht Verlorenen nach (Lk 15) und richtet Gekrümmte auf (Lk 
13, 10–17). Die christliche Kirche weiß sich der biblischen Botschaft verpflichtet. 
In ihren urchristlichen Anfängen hat sie solidarische Lebensmodelle entwickelt, 
die darauf abzielen, dass sich die Starken um die Schwachen kümmern (Röm 12 

— 14). Das Bild von der Kirche als „Leib Christi“ (1. Kor 12) lebt vom Grundsatz 
der Solidarität: „Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein 
Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit“ (1. Kor 12, 26). Obschon die 
neutestamentlichen Texte keine politischen Lösungen für die sozialen Ungerech-
tigkeiten anbieten wollen und können, die Art und Weise wie mit diesem Pro-
blem umgangen wird, geben eine unverkennbare Richtschnur für die christliche 
Kirche aller Zeiten. 
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