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Кон тек сту ал ни при ступ. У осно ви сва ки при ступ би
блиј ском тек сту је кон тек сту а лан, та ко да су син таг ме кон тек
сту ал на те о ло ги ја или кон тек сту ал ни при ступ та у то ло шког 
ка рак те ра. Кон тек сту ал ност се мо же де фи ни са ти као кон
сти ту тив ни еле мент на стан ка бо го слов ског ис ка за, а та ко ђе 
и раз у ме ва ња Пи сма од стра не чи та ла ца који су условљени 
соп стве ним кон тек стом. Чи та лац при сту па тек сту са из ве
сним пред ра зу ме ва њем, ко је је усло вље но ње го вим ин те лек
ту ал ним, кул ту ро ло шким и пси хо ло шким про фи лом. Кон
тек сту ал ност као те о ло шкохер ме не у тич ки фе но мен ви дљи
ва је већ у фа зи на стан ка би блиј ских спи са. Та ко је нпр. од нос 
пре ма ца ру Да ви ду раз ли чит у дев те ро но ми стич кој исто ри
ји у од но су на 1/2Дн. Раз ли чит је био од нос пре дизг нан ских 
и по сле изг нан ских про ро ка пре ма со ци јал но угро же ним, 
кул ту, итд. Та к ва кон тек сту ал ност ви дљи ва је на ро чи то код 
еван ђе ли ста. Чи та ва кон цеп ци ја дво ји це еван ђе ли ста, иа ко 
је гра ђа слич на, те о ло шки је про фи ли са на њи хо вим при сту
пом, од но сно кон тек стом у ко јем су са ста вља ли Еванђе ља. 
Ма теј се обра ћао ју деохри шћан ској за јед ни ци, сто га код ње
га по сто је број на на во ђе ња ста ро за вет них про ро шта ва, Бе се
да на го ри, ро до слов до пра о ца Авра а ма и сл. Лу ка се обра ћао 
хри шћа ни ма из мно го бо штва, па отуд пра о тац Адам, при ча о 
ми ло сти вом Са мар ја ни ну, раз бој ни ку ко ји се ка је итд. 

Ег зе гет ска и те о ло шка кон тек сту ал ност ви дљи ва је и у 
па три стич кој епо хи, што се ви ди на осно ву отач ких ко мен
та ра. Као до бар при мер мо гу да по слу же ег зе гет ски освр ти 
на про ро ка Јо ну у фор ми дог мат ских рас пра ва (Ири неј Ли
он ски, Ме то ди је Олим пски), бе се да (Ки рил Је ру са лим ски, 
Јо ван Зла то уст), ко мен та ра (Те о дор Моп су е стиј ски, Те о до
рит Кир ски, Ки рил Је ру са лим ски, Је ро ним) и аскет ских од
го во ра (Мак сим Ис по вед ник). Сва ко од ота ца је на гла ша вао 
не ки аспект тек ста, што је би ло усло вље но кон тек стом из 
ко јег је про ми шљао. Кон тек сту ал ност је при сут на и у по гле
ду ег зе гет ске ме то де. Ра ни алек сан дриј ски бо го сло ви Пи смо 
ту ма чи ли су але го риј ски, што је усло вље но ши рим те о ло
шким и кул ту ро ло шким кон тек стом. У аскет ским кру го
ви ма Пи сму се при сту па ло у скла ду са мо на шкоаскет ском 
прак сом и иде а ли ма пу сти ње. На ро чи то је упа дљи во ка да 
се упо ре де ег зе гет ски при сту пи грч ких ота ца са си риј ским. 
Ва си ли је Ве ли ки ту ма чи Ше сто днев осла ња ју ћи се на фи ло
соф ска и на уч на са зна ња је лин ског све та. С дру ге стра не, 
Је фрем Си рин је пре пе ва вао би блиј ске тек сто ве у ду ху соп
стве не тра ди ци је.
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Фе но мен кон тек сту ал ног при сту па на ро чи то је до шао до 
из ра жа ја у са вре ме ној би блиј ској ег зе ге зи. То ме је допринела 
чињеница да се хришћанство раширило планетом, као и пост
мо дер ни стич ки сен зи би ли тет. Кон тек сту ал ни при ступ је на
ро чи то осо бен код син хро ног чи та ња тек ста, где је на гла ше на 
уло га чи та о ца. Не ки од са вре ме них при сту па иза зва ни су со
ци јал ним по ло жа јем од ре ђе них на ци о нал них и кла сних ску пи
на или по ло ва: те о ло ги ја осло бо ђе ња, фе ми ни стич ки при ступ. 
Та ко се при ступ би блиј ском тек сту раз ли ку је код угро же них 
за јед ни ца у тзв. зе мља ма тре ћег све та од при сту па ста нов ни ка 
бо га тих и со ци јал но уре ђе них скан ди нав ских зе ма ља. При по
вест о Из ла ску из Егип та или про роч ки по крет дру га чи је се 
чи та и раз у ме ва код со ци јал но угро же них љу ди не го код оних 
код ко јих та кви про бле ми не по сто је. Као до бар при мер мо
же да по слу жи при ча о ми ло сти вом Са мар ја ни ну (Лк 10 2837). 
Раз у ме ва ње при по ве сти у на шем, европ ском кон тек сту ло гич
но под ра зу ме ва по и сто ве ће ње чи та о ца са ми ло сти вим Са мар
ја ни ном, са по зи вом на ње го во ми ло ср ђе. Ме ђу тим, у дру гим 
де ло ви ма све та или код стра дал ни ка иден ти фи ка ци ја се де ша
ва на ли ни ји стра дал ник – стра дал ник. Ми ло сти ви Са мар ја
нин је ту из ба ви тељ, из вор на де да ће се не ко по ја ви ти и до не
ти из ба вље ње. Тај текст је исто вре ме но кри ти ка кле ри ка ли зма 
и вер ског фор ма ли зма. Усло вљен кон тек стом, Ори ген је овај 
текст ту ма чио у але го риј ском сми слу. За ње га је стра дал ник 
пр ви чо век – Адам; све ште ник и ле вит су За кон и про ро ци, ко
ји не мо гу да спа су чо ве ка; ми ло сти ви Са мар ја нин је Хри стос, 
го сти о ни ца је Цр ква итд. (Hom. Luc. 34). До бар при мер кон тек
сту ал не ег зе ге зе мо же се ви де ти у ка те на ма.

При ме ри са вре ме ног кон тек сту ал ног при сту па до бро се ви
де у Glo bal Bi ble Com men tary, збир ци ко ја пред ста вља ко мен та
ре на би блиј ске тек сто ве, чи ја се спе ци фич ност са сто ји у то ме 
да по је ди нач ни ау то ри са свих де ло ва пла не те ну де соп стве но, 
кон тек сту ал но ту ма че ње од ре ђе ног би блиј ског тек ста. Иа ко је 
сва ки при ступ тек сту кон тек сту а лан, по не када ту ма че то одведе 
пре да ле ко. То се ви ди нпр. код екс трем ног фе ми ни стич ког при
сту па или твр дог дог мат ског ту ма че ња. Ра ни је је то би ла пре
те ра на але го ре за. Због то га је Пи смо по треб но из у ча ва ти у ње
го вом соп стве ном исто риј скоте о ло шком кон тек сту, што је био 
уо би ча јен ег зе гет ски по сту пак још од вре ме на цр кве них ота ца. 
Ли те ра ту ра: D. Pat te (прр), Glo bal Bi ble Com men tary, Nas hvil le 2004; A. Po
po vić, Na če la i me to de za tu ma če nje Bi bli je, Za greb 2005; Р. Ку бат, Тра го ви ма 
Пи сма II: Ста ри Са вез – ре цеп ци ја и кон тек сти (ББГ 4), Бе о град 2015.
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