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ПРЕДГОВОР

Ова мала бележница састављена је од циклуса Шејфер 
предавања (Shaffer Lectures), која сам држао на Богослов
ском факултету Јејл универзитета окто бра 1951. године, 
и циклуса Кол предавања (Cole Lectures), одржаних на 
Вандербилт универзитету новембра исте године. Садржај 
ових серија предавања био је углавном идентичан.

Нека од предавања су одржана и на другим инситу
цијама: Wellesley College, Andover Newton Theological 
School и Boston University School of Theology; Chicago Uni
versity (Federated Theological Faculty) и Maywood Lutheran 
Seminary; Princeton Seminary и Drew Seminary; Hartford 
Theological Seminary; Emory University; Union Theological 
Seminary (New York) и Crozer Theological Seminary.

Са задовољством се сећам својих посета тим школама 
и осећам захвалност за љубазност са којом су ме свугде 
дочекивали, као и за све што сам научио у небројеним 
дискусијама са својм колегама.

Посебну захвалност дугујем Универзитетима Јејл и 
Вандербилт за позив и указану част да говорим у оквиру 
Шејфер и Кол циклуса предавања.

Коначно, своју захвалност изражавам професору Па
улу Шуберту, који је припремио рукопис за штампу, и 
професору Ерику Динклеру, затим господи Д. Е. Х. Вајт
лију и Виктору П. Фурнишу, који су му помагали у разли
читим фазама посла.

Рудолф БултманМарбург, април 1958.
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1.

Срце проповеди Исуса Христа је Царство Божије. Егзе
геза и теологија су током деветнаестог века разумевале 
Царство Божије као духовну заједницу сачињену од људи 
уједињених покорношћу вољи Божијој која има власт 
над њиховом вољом. Таквом покорношћу они су тежи
ли увећању Његове власти у свету. Они су градили, како 
се говорило, Царство Божије као духовну стварност, али 
унутар света, активну и делајућу у овоме свету, ону која се 
остварује у свету.

Године 1882. светлост дана је угледала књига Пропо-
вед Исусова о Царству Божијем (The Preaching of Jesus about 
the Kingdom of God) Јоханеса Вајса (Johannes Weiss). Ова 
књи га оповргла је до тада прихваћену интерпретацију 
Царства Божијег. Вајс је показао да Царство Божије није 
иманентно свету и да не израста као део светске историје, 
већ је, напротив, есхатолошки догађај; тј. Царство Божије 
је трансцендентно у односу на историјски поредак. Оно 
неће бити створено моралним настојањем људи, већ је
дино натприродним деловањем Бога. Бог ће изненада до
вести свет и историју до краја и успоставиће нови свет, 
свет вечног благостања.

Оваква концепција Царства Божијег није Исусова но
вотарија. Та концепција је била позната одређеним јев
рејским круговима који су интензивно очекивали крај 
овога света. Овакву слику есхатолошке драме пронала
зимо записану у јеврејској апокалиптичкој књижевности, 
од којих, као најранија, још увек постоји Књига пророка 
Данила. Исусова проповед се разликовала од уобичајене 
апокалиптичке слике есхатолошке драме и блаженства 
долазећег новог доба утолико што се Исус уздржавао од 
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