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У но вем бру 2015. об је ди ње ни 
су и пу бли ко ва ни ра до ви Ше стог 
ин тер на ци о нал ног ис точ но –за-
пад ног сим по си о на 
про у ча ва ла ца Но вог 
за ве та под на зи вом 
Све ти Дух и Цр ква у 
Но вом За ве ту, ко ји 
је одр жан на Пра во-
слав ном бо го слов-
ском фа кул те ту у Бе-
о гра ду од 25. до 31. 
ав гу ста 2013. го ди не 
у ор га ни за ци ји дру-
штва Stu di o rum No
vi Te sta men ti So ci e tas 
(SNTS). Пу бли ка ци ју 
на ен гле ском је зи-
ку под истим на сло вом – The Holy 
Spi rit and the Church ac cor ding to 
the New Te sta ment – при ре ди ли су 
Пре драг Дра гу ти но вић, Karl-Wil-
helm Ni e bu hr и Bru ce Wal la ce, а 
из да ла ти бин ген ска из да вач ка ку-
ћа Mo hr Si e beck.

Овим збор ни ком ра до ва до-
ку мен то ван је ва жан ме ђу на род-
ни ди ја лог из ме ђу пра во слав них, 

ри мо ка то лич ких и 
про те стант ских про-
у ча ва ла ца Би бли је 
о схва та њу уло ге и 
зна ча ја Све тог Ду ха 
у Цр кви на осно ву 
но во за вет них тек-
сто ва. Ана ли зи ра ни 
су раз ли чи ти ли те-
рар ни из ра зи ра но-
хри шћан ских пи са-
ца о Све том Ду ху, и 
њи хо ва ре цеп ци ја у 
па три стич кој ли те ра-
ту ри и ли тур гиј ском 

жи во ту. Све те ме су упо ред но раз-
ма тра не с пра во слав ног и „за пад-
ног“ гле ди шта, да би чла но ви раз-
ли чи тих хри шћан ских тра ди ци ја 
мо гли да по де ле сво ја ис ку ства и 
за кључ ке на пу ту ка са вр ше ном 
по и ма њу Ду ха. У том ци љу узет је 
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жи вот бу ду ћег ве ка. Ипак, чим оде 
во ље на лич ност – оста не пра зни на. 
При се ћа мо се и по ста је нам ја сна 
ла ко ћа ду хов не ат мос фе ре ко ја га је 
окру жи ва ла, те ко ли ко је без ње го ве 
уни кат не ха ри зме да са би ра, не гу је, 
гра ди и во ли19 те шко им про ви зо ва ти 
не што бар при бли жно то ме. Ако се 
не ка за јед ни ца оку пи око лич но сти, 
он да тре ба да се под се ћа на то да од-
ла зак те ује ди њу ју ће лич но сти пред-
ста вља ис пит ве ре. Ла ко је жи ве ти у 
на дах ну ћу, али жи вот хри шћан ски 
че сто про ла зи кроз оста вље но сти, а 
у тим ста њи ма тре ба би ти по сто јан, 
ду хов но ста мен. У том сми слу, пра-
зни на је сте ме ди јум љу бав не по е ти-
ке. У њој љу бав на ла зи сво је из ра зе, 
у њој љу бав по ста је очи глед на. Ка да 
гр ли мо во ље ну осо бу осе ћа мо он то-
ло шку уве ре ност, жи вот ну ис пу ње-
ност и је дин ство. Ка да ни је ту, гр ли-
мо ње ну од сут ност и уве ра ва мо се 
у не ви дљи ве љу бав не ни ти ко је нас 
ве жу, али и у то да ни шта ту пра зни-
ну не мо же по пу ни ти до са мо ње но 
при су ство. Та ко, искре но се на да мо 
у при гр љај у веч но сти и ра дост бу-
ду ћег ве ка.

Ра дуј се оче Ра до ва не, Бог ти се 
об ра до вао!
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но во за вет не пнев ма то ло ги је, ука-
зав ши на то ка ко су но во за вет ни 
пи сци кроз Све тог Ду ха при ка за ли 
по вра так Ја хвеа у лич но сти Ису-
са Хри ста. По ње го вим ре чи ма, 
Апо стол Па вле овај циљ по сти же 
ево ци ра ју ћи при чу о Из ла ску у 
По сла ни ца ма; а Еван ђе ли ста Јо-
ван ус по ста вив ши раз ли ку из ме ђу 
зва нич ног је ру са лим ског хра ма и 
Хри ста као хра ма ко ји је са здан 
из ли ва њем Ду ха. Wright сма тра да 
се ова квим раз у ме ва њем кон ти-
ну и те та и је дин ства Ду хом во ђе не 
исто ри је мо же пре мо сти ти древ на 
цр кве на по де ла (73–86).

Пи та ње пер со нал но сти Све тог 
Ду ха ис тра жи вао је на на ра тив ном 
и се ман тич ком ни воу Лу ки них 
тек сто ва Chri stos Ka ra ko lis. У ра ду 
под на зи вом The Holy Spi rit in Lu
keActs: Per so nal En tity or Im per so nal 
Po wer? A Synchro nic Ap pro ach (Све
ти Дух у Лу ки ном еван ђе љу и Де ли
ма апо стол ским: лич ни ен ти тет 
или им пер со нал на си ла? Син хро ни 
при ступ) он до ла зи до за кључ ка да 
је Дух у Лу ки ним спи си ма пред-
ста вљен као лич ност за то што су 
ак тив но сти Ду ха из ра же не истим, 
лич ним гла гол ским об ли ци ма као 
и ак тив но сти дру гих на ра тив них 
ли ко ва. И прем да Дух у Еван ђе љу 
от кри ва Ису сов иден ти тет, тек у 
Де ли ма се от кри ва иден ти тет Ду ха 
ње го вим лич ним, за себ ним и ак-
тив ним уче шћем у за јед ни ци вер-
ни ка. Апо стол Лу ка ти ме упу ћу је 
чи та о ца да Ду ха пој ми као лич-
ност и из ван на ра тив ног све та – у 
сва ко днев ном жи во ту и цр кве ној 

за јед ни ци ко јој при па да (87–109). 
О Апо сто лу Лу ки као при по ве да-
чу, ко ји на је дин ствен на чин ме ђу 
но во за вет ним пи сци ма при ка зу је 
учи нак Све тог Ду ха у осни ва њу и 
исто ри ји Цр кве, го во рио је и Da-
niel Mar gu e rat у при ло гу The Work 
of the Holy Spi rit in Lu keActs: A We
stern Per spec ti ve (Де ло Све тог Ду ха 
у Лу ки ном Еван ђе љу и Де ли ма апо
стол ским: За пад но гле ди ште). Он 
за кљу чу је да је у Лу ки ним спи си-
ма де ло Ду ха је дин стве на ва се љен-
ска Цр ква, у ко јој су уки ну ти сви 
со ци о ло шки, ре ли гиј ски, је зич ки 
и етич ки раз ло зи за раз дор ме ђу 
љу ди ма. Дух ра ђа и не при стра сно 
об ли ку је за јед ни цу све до ка и ми-
си о на ра Хри сто вих, ко ји све де ле 
у ме ђу соб ном је дин ству. Чи та лац 
Лу ки них де ла за то ни је по зван 
да о Ду ху раз ми шља, већ да узме 
уче шће у по ме ну тој за јед ни ци и 
у још увек ак ту ел ној хри шћан ској 
ми си ји (111–128). До уви да о су-
штин ској по ве за но сти Ду ха и Цр-
кве у Јо ва но вом Еван ђе љу до шао 
је Пре драг Дра гу ти но вић у са оп-
ште њу под на зи вом The Holy Spi rit 
and the Church in the Go spel of John. 
A Di sco ur se Analysis of John 20: 19–
23 (Све ти Дух и Цр ква у Јо ва но вом 
еван ђе љу. Дис кур зив на ана ли за Јн. 
20, 19–23). На вев ши основ на обе-
леж ја дис кур са као је дин стве не 
ко му ни ка тив не је зич ке це ли не, и 
дис кур зив не ана ли зе као при сту па 
ко јим се схва та уну тра шњи раз вој 
и ин тен ци ја тек ста, ау тор по сма-
тра сти хо ве Јн. 20, 19–23 син хро но 
у ма кро-струк ту ри Еван ђе ља, и на 

у об зир и ши ри ли те рар ни и ико-
но граф ски кон текст Но вог За ве та, 
као жи ви, ди на мич ни од јек но во-
за вет них тек сто ва у цр кве ним за-
јед ни ца ма. Уче сни ци су во ди ли 
ди ја лог са ино ва тив ном сме ло шћу 
и ме ђу соб ним по што ва њем, па су 
овај су срет до жи ве ли као „нај бо-
љи при мер при су ства Све тог Ду ха 
у хри шћан ским цр ква ма“ (455).

На кон пред го во ра (IX) и увод-
них ре чи (1–28) при ре ђи ва ча 
збор ни ка, тек сто ви су у књи зи по-
де ље ни у че ти ри де ла. У пр вом по-
гла вљу об је ди ње на су из ла га ња o 
Све том Ду ху и Цр кви с пра во слав-
ног аспек та и о про у ча ва њу Но вог 
За ве та у Ср би ји (31–70). Дру га це-
ли на об у хва та глав на са оп ште ња 
ко ја су из ло же на у окви ру ску па 
(71–284), и ко ја су осми шље на та-
ко да се из раз ли чи тих пер спек ти-
ва раз мо три те о ло шко са гле да ва-
ње Све тог Ду ха нај пре у Па вло вим, 
Лу ки ним и Јо ва но вим спи си ма, а 
за тим у ту ма че њи ма Све тих Ота ца 
и бо го слу жбе ним тра ди ци ја ма. У 
тре ћем де лу пу бли ка ци је су при-
ло зи са до дат них се ми на ра по те-
ма ма: Све ти Дух и ан тич ки ју да и-
зам (285–363); Све ти Дух и Цр ква 
у Еван ђе љи ма (365–403); Све ти 
Дух и хри шћан ски спи си дру гог 
ве ка (405–440). По след ње по гла-
вље са др жи за кључ на раз ми шља-
ња уче сни ка по во дом овог су сре та 
(443–455), а у до дат ку je из ла га ње 
о Све том Ду ху у пра во слав ној ико-
но гра фи ји (459–471). Сле ди по пис 
са рад ни ка (473–476) и уче сни ка 
сим по си о на (477), ин декс скра ће-

ни ца из Пи сма (479–484), ин декс 
мо дер них ау то ра (485–491) и те ма 
збор ни ка (493–479).

Епи скоп Ири неј Бу ло вић за-
по чео је овај ис точ но-за пад ни 
ди ја лог увод ним обра ћа њем под 
на зи вом The Holy Spi rit and the 
Church. An Ort ho dox Per spec ti ve 
(Све ти Дух и Цр ква. Пра во слав но 
гле ди ште), ре кав ши да се Све ти 
Дух у Цр кви са гле да ва на два на чи-
на: кроз Ње го во де ло ва ње из пер-
спек ти ве исто ри је и ми си је, и кроз 
Ње го во при су ство у чи ну Ев ха ри-
сти је. Епи скоп Ири неј је на гла сио 
да се са мо у про жи ма њу ових пер-
спек ти ва оства ру је пу но ћа по и ма-
ња Ду ха и на ди ла зе стран пу ти це 
атро фи ра не пнев ма то ло ги је, што 
пред ста вља циљ и за да так по де ље-
них хри шћан ских Цр ка ва (31–35). 
У јав ном пре да ва њу под на зи вом 
Ort ho dox New Te sta ment Scho lar ship 
in Ser bia (Пра во слав но но во за вет но 
обра зо ва ње у Ср би ји), Вла дан Та та-
ло вић је, на во де ћи жи вот не за слу-
ге свих про та го ни ста срп ске би-
бли сти ке и окол но сти ко је су њен 
раз вој оте жа ва ле, из ра зио уве ре ње 
да у Ср би ји упра во по чи ње кре а-
ти ван и кон струк ти ван пе ри од ове 
на у ке ко ји се оства ру је кроз син-
те зу бо га тог пре дањ ског на сле ђа и 
мо дер них на уч них при сту па.

У пр вом ме ђу глав ним са оп-
ште њи ма, под на зи вом The Glory 
Re turns: Spi rit, Tem ple and Escha
to logy in Paul and John (По вра так 
сла ве: Дух, Храм и ес ха то ло ги ја 
код Па вла и Јо ва на), N. T. Wright је 
скре нуо па жњу на ју деј ске ко ре не 
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ве та у ве зи с по ре клом Све тог Ду ха. 
Пи та ње „fi li o que“) на во ди ка ко су 
Ав гу стин и дру ги ве ли ки Оци Ис-
то ка и За па да ко ри сти ли на раз-
ли чи те на чи не би блиј ске ци та те и 
па ра фра зе, кре и ра ју ћи фи ло зоф-
ско-те о ло шке из ра зе да обра зло же 
раз у ме ва ње Све тог Ду ха у окви ру 
сво јих ег зе гет ских окол но сти и на-
ме ра (231–250). У по след њем у ни-
зу глав них са оп ште ња – The Holy 
Spi rit and the Church in Li turgy. A 
“We stern Per spec ti ve“ (Све ти дух и 
Цр ква у Ли тур ги ји. „За пад но“ гле
ди ште), Ha rald Buc hin ger је ана-
ли зи рао ли тур гиј ску об но ву ко ја 
се на За па ду до го ди ла кра јем 20. 
ве ка под ути ца јем пра во слав ног 
бо го слу же ња. Он је оце нио до пу ну 
Рим ске Ли тур ги је екс пли цит ним 
при зи вом Све тог Ду ха да осве ти 
да ро ве као ве ли ки еку мен ски по-
мак за цр кве За па да, при ме тив ши 
да је ме сто ко је је епи кле зи да то у 
овој об но вље ној струк ту ри Ли тур-
ги је по гре шно, чак и тра гич но, бу-
ду ћи да се раз два ја њем осве ће ња 
да ро ва од осве ће ња при ча сни ка 
ра за ра је дин ство Цр кве, Ли тур ги је 
и Све тог Ду ха (251–284).

У окви ру пр вог се ми на ра, 
у ра ду The Spi rit in the Wis dom of 
So lo mon and its Old Te sta ment Bac
kgro und (Дух у Пре му дро сти ма Со
ло мо но вим и Ње го во ста ро за вет но 
уте ме ље ње), Ро до љуб С. Ку бат на 
осно ву ан тро по ло шких, епи сте-
мо ло шких и те о ло шких аспе ка та 
д/Ду ха за кљу чу је да је, под ути-
ца јем хе ле ни стич ке фи ло зо фи је, 
схва та ње Ду ха у књи зи Пре му дро

сти ши ре у ме та фи зич ко-ко смо-
ло шком сми слу у од но су на дру ге 
ста ро за вет не тек сто ве (287–308). 
Ja mes Buc ha nan Wal la ce је у из ла-
га њу Spi rit(s) in the Te sta ments of the 
Twel ve Pa tri archs (Дух(ови) у Те ста
мен ти ма 12 па три ја ра ха) ис та као 
ан тро по ло шки аспект Ду ха у псе у-
до-епи граф ским ју деј ским тек сто-
ви ма (309–340). Carl R. Hol la day, 
ау тор при ло га Spi rit in Phi lo of Ale
xan dria (Дух код Фи ло на Алек сан
дриј ског), по ка зу је да је Фи ло но ва 
ми сао о Ду ху ду бо ко уко ре ње на у 
ста ро за вет ни кон цепт про ро штва, 
али и да је под вид ним ути ца јем 
Пла то на (341–363).

На дру гом се ми на ру, Ar mand 
Pu ig i Tàrrech из ла га њем Holy Spi
rit and Evil Spi rits in the Mi ni stry 
of Je sus (Све ти Дух и зли ду хо ви у 
Ису со вом по сла њу) пре до ча ва да 
Исус, на кон Кр ште ња и Ку ша ња 
у пу сти њи, сти че бо жан ску власт, 
ау то ри тет и си лу да по бе ди Са та-
ну, а за тим да из го ни де мо не, да 
ле чи од бо ле сти, и да исту моћ 
пре да уче ни ци ма и ти ме све до чи 
до ла зак Бо жи јег Цар ства. У осно-
ви овог успе ха је, осим по твр де ко-
ја до ла зи од Бо га Оца, и си ла Ду ха 
ко ји је у Хри сту сваг да при су тан 
(365–393). У окви ру овог се ми на-
ра, Joel Mar kus до но си но ве за-
кључ ке у при ло гу The Spi rit and the 
Church in the Go spel of Mark (Дух и 
цр ква у Мар ко вом еван ђе љу). На-
кон кри тич ког освр та на тра ди ци-
о нал на ту ма че ња, он ино ва тив но 
по ве зу је па ра бо лу о се ја чу и се ме-
ну (Мк. 4, 3–8; 4, 14–20) са сти хом 

осно ву њи хо ве по себ не хер ме не у-
тич ке по зи ци је и зна че ња за кљу чу-
је да је ис ку ство Све тог Ду ха увек 
до га ђај цр кве не за јед ни це ко ју Дух 
сво јим при су ством у љу ба ви кон-
сти ту и ше (129–147). An dre as Det-
twi ler је у из ла га њу The Holy Spi rit 
in the Go spel of John from a We stern 
Per spec ti ve (Све ти Дух у Јо ва но вом 
еван ђе љу са за пад ног гле ди шта), 
по шав ши од чи ње ни це да у Еван-
ђе љи ма не су сре ће мо „дог мат ску 
рас пра ву о пнев ма то ло ги ји, екс ли-
си о ло ги ји или дру гим кла сич ним 
те ма ма хри шћан ске дог ме, већ на-
ра тив... ко ји има сво ју ло ги ку, до-
след ност, и праг ма тич но деј ство“ 
(149), де таљ ним раз ма тра њем 
зна че ња спе ци фич ног тер ми на ὁ 
παράκλητος у ли те рар ном кон-
тек сту, по ка зао да је кључ на уло га 
Ду ха у Јо ва но вом Еван ђе љу да у 
пост ва скр шњем пе ри о ду под се ћа 
на Хри сто во зе маљ ско де ла ње. Дух 
ти ме по ста је је дин стве ни, лич ни 
ту мач Хри сто вих ре чи ко ји љу ди-
ма омо гу ћа ва да Хри ста схва те као 
Бо га и Ова пло ће ну Реч Бож ју, а то 
чи ни вер бал но и ра зум ски, кре а-
тив ним спо јем тра ди ци о нал ног и 
ино ва тив ног (149–171). John Fo-
to po u los у из ла га њу The Holy Spi rit 
in Paul from an Ort ho dox Per spec ti
ve (Све ти Дух код Па вла са пра во
слав ног гле ди шта) раз ма тра пнев-
ма то ло ги ју Па вло вих по сла ни ца, 
и ис ти че да је лич на и бо жан ска 
ди мен зи ја Све тог Ду ха код Па вла 
из ра же на кроз Ње го ва мно го број-
на и раз ли чи та де ла ња (во ђе ње, 
го вор, по сре до ва ње, пре о бра жа ва-

ње, ми шље ње, от кри ва ње...) и кроз 
за јед ни цу (од нос, уче шће, са рад-
њу) ко ју Дух има са Оцем, Си ном 
и љу ди ма (2. Кор. 13, 13). Пер со-
нал ност Ду ха је, по ре чи ма ау то-
ра, кључ на и ра ди кал на но ви на 
хри шћан ства у од но су на ан тич ка 
схва та ња (173–186). Vol ker Ra bens 
је опис Ду ха код Па вла, у ра ду The 
Holy Spi rit and De i fi ca tion in Paul: A 
‘We stern’ Per spec ti ve (Све ти Дух и 
обо же ње код Па вла: „За пад но“ гле
ди ште), раз ма трао у кон тек сту 
обо же ња. Ау тор тај про цес на зи ва 
ре ла ци о ном де и фи ка ци јом, јер се 
не оства ру је фи зич ким упли вом 
Ду ха у те ло, већ кроз ду бље по зна-
ње и лич ни од нос чо ве ка са Хри-
стом и за јед ни цом ве ру ју ћих ко је 
Све тих Дух по сре ду је и одр жа ва 
(187–220). De me tri os Bat hrel los 
го во ри о отач кој ре цеп ци ји но во-
за вет них сти хо ва о Све том Ду ху с 
пра во слав ног аспек та у из ла га њу 
The Holy Spi rit and the New Te sta
ment in St. Symeon of Thes sa lo ni ca 
†1429 (Све ти Дух и Но ви за вет код 
Св. Си ме о на Со лун ског †1429), ис-
ти чу ћи ка ко је Св. Си ме он ин тер-
пре ти рао Пи смо у окри љу Цр кве, 
и ка ко је на сто јао да до ка же за сно-
ва ност пра во слав не ве ре о Ду ху на 
би блиј ским сти хо ви ма као па стир 
ко ји шти ти Цр кву од је ре си у свом 
вре ме ну (221–230). Слич но то ме, 
Kat ha ri na Bracht у при ло гу Au gu
sti ne and His Pre de ces sors In ter pre
ting the New Te sta ment on the Ori gin 
of the Holy Spi rit. The Qu e sti on of „fi
li o que“ (Ав гу стин и ње го ви прет ход
ни ци у ин тер пре та ци ји Но вог За
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Књи га Тр нов ве нац До сто јев
ског (Бер нар, Ста ри Ба нов ци – Бе-
о град, 2015; пре вод На та ша По љак 
и На да Узе лац) об у хва та че ти ри 
тек ста ко ја је Сер геј Бул га ков, у 
пр ве две де це ни је два де се тог ве ка, 
на пи сао о До сто јев ском. При ре ђи-
вач Бла го је Пан те лић се у по го во-
ру де таљ но ба вио зна ча јем де ла (и 
лич но сти) До сто јев ског за ду хов ни 
раз вој овог, по ње го вом ми шље њу, 
„јед ног од нај зна чај ни јих бо го сло-
ва у исто ри ји хри шћан ске ми сли“ 
чи ја је ми сао „су штин ски од ре ди ла 
пра во слав ну те о ло ги ју на ших да-
на“, док ће мо се ов де по себ но освр-
ну ти на аспект ове књи ге ко ји би се 
мо гао на зва ти по ли тич ким.

Са ис ку ством Евро пе ко ја се у 
ме ђу вре ме ну, син хро ним на по ром 
су прот ста вље них по ли тич ко-иде о-
ло шких гру па ци ја а све у по ку ша ју 
да ви ше не бу де „гро бље“, у јед ном 
пе ри о ду пре тво ри ла у ма сов ну 
гроб ни цу (са мо гу ћом ре при зом у 
бли ској бу дућ но сти) са пла не тар-
ном до ми на ци јом оног ти па ци ви-

ли за ци је и дру штве ног устрој ства, 
од но сно оног ти па раз у ме ва ња чо-
ве ка на ко је је 
упо зо ра вао До-
сто јев ски, то ли-
ко да је та до ми-
на ци ја иза зва ла 
већ ин сти ту ци-
о на ли зо ва ну ре-
ак ци ју (при че му 
и са ма та ре ак-
ци ја до би ја не 
на ро чи то пер-
спек тив не обри-
се) – тај аспект 
књи ге се чи ни и 
нај ак ту ел ни јим.

Ако се већ ба ви мо „про сто ром 
ло го са“, од но сно пој мо ви ма и иде-
ја ма, не сме мо би ти рав но ду шни у 
од но су на то ка ко се ти пој мо ви и 
иде је при ме њу ју и ин сти ту ци о на-
ли зу ју од стра не раз ли чи тих цен та-
ра и но си ла ца мо ћи. Хри шћан ски 
те о лог и фи ло соф, та ко, ни ка ко не 
би смео да пре ви ђа про це се иде о-
ло ги за ци је са др жа ја хри шћан ске 

Мк. 13, 11, и за кљу чу је да Цр ква 
овог Еван ђе ља им пли цит но по сто-
ји упра во деј ством Ду ха кроз уче-
ни ке ко ји про по ве да ју реч-се ме 
вас кр слог Хри ста (395–403).

На се ми на ру о Све том Ду ху и 
спи си ма дру гог ве ка, To bi as Nic-
klas из ла га њем A Church wit ho ut 
Spi rit? Pne u ma to logy in the Wri
tings of Ig na ti us of An ti och (Цр ква 
без Ду ха? Пнев ма то ло ги ја у спи
си ма Иг ња ти ја Ан ти о хиј ског) на-
ла зи „скри ве ну“ пнев ма то ло ги-
ју овог све ти те ља у ср жи ње го ве 
хри сто ло ги је: нај ва жни је деј ство 
Све тог Ду ха про ја вљу је се у по др-
жа ва њу ау то ри те та епи ско па ко-
ји чу ва је дин ство Цр кве хи је рар-
хи јом цр кве ног кли ра (405–426). 
Ta ras Khomych при ло гом From 
Ma ra nat ha to Epic le sis? An In qu iry 
in to the Ori gins of Spi rit In vo ca ti
ons in Early Chri sti a nity (Од Ма
ран ата до епи кле зе? Тра га ње за 
по ре клом при зи ва Ду ха у ра ном 
хри шћан ству) по твр ђу је прет по-
став ку да ри ту ал на ин во ка ци ја у 
тек сту То ми на де ла је сте де лом у 
ко ре ну ли ту р гиј ске епи кле зе, али 
за ара меј ски из раз Ма ран ата у 
де лу Ди да хе сма тра да не ма мно-
го ве зе са при зи вом Ду ха на да-
ро ве, бу ду ћи да је ес ха то ло шког 
ка рак те ра и да се од но си на Бо га 
Оца (427–440).

У по след њем по гла вљу – за-
кључ ним раз ма тра њи ма сим по-
си о на, у ве зи са ана ли зи ра ним 
бо гат ством из ра за о Ду ху у Но вом 
За ве ту и раз ли чи тим те о ло шким 
тра ди ци ја ма, при ме ће но је да 

„упр кос по ли фо ни ји ко ја се мо-
же при пи са ти моћ ној и ди на мич-
ној уло зи Ду ха у Цр кви, по сто је 
ком пле мен тар не од ли ке у свим 
овим кон цеп ти ма…“ (450), и да је 
„нај ве ћи иза зов да се раз ви је раз-
у ме ва ње Све те Тро ји це ко је об је-
ди њу је све но во за вет не тек сто ве“ 
(454). Кон ста то ва но је да би за 
пра во слав ну те о ло ги ју зна ча јан 
на пре дак био рад на ин те гра ци ји 
отач ког на сле ђа и мо дер них ег зе-
гет ских ме то да, док је те о ло зи ма 
За па да пре по ру че но да ви ше пре-
зен ту ју ве ли ке Оце Ис то ка.

Сви по ме ну ти при ло зи пред-
ста вља ју ва жан и ино ва ти ван ме-
ђу на род ни до при нос у схва та њу 
од но са Све тог Ду ха, Цр кве и Но-
вог За ве та. По ред све о бу хват ног 
уви да у но во за вет не тек сто ве из 
пер спек ти ве раз ли чи тих цр кве-
них тра ди ци ја, и ра зно вр сних 
хер ме не у тич ких и фи ло ло шких 
при сту па, у овај збор ник је уткан 
и при јат ни ко му ни ка тив ни тон 
ат мос фе ре у ко јој су ра до ви из ло-
же ни. Пу бли ка ци ја пру жа пре глед 
слич но сти и раз ли ка у опи су и 
схва та њу Све тог Ду ха, и ука зу је на 
мо гу ћи пут ка на ди ла же њу по де ла 
ме ђу Цр ква ма. У том сми слу, она 
нео спор но пред ста вља за јед нич ки 
по мак те о ло га Ис то ка и За па да ка 
је дин стве ном цр кве ном по и ма њу 
Ду ха, као и под сти цај за да ље ди-
ја ло шко ту ма че ње и кон тек сту а-
ли за ци ју Но вог За ве та.
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