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Doktorand Peter Nastran je s svojim delom, ki obravnava krščansko molitev v
luči trinitaričnosti osvetlil pomemben del krščanskega nauka o molitvi. Disertacija
obsega dvanajst poglavij. Prvo poglavje je uvodne narave in na kratko prikaže doktrinalno in zgodovinsko umestitev obravnavne teme. To je status quaestionis, kjer
je natančneje opredeljen znanstveni pristop k izbrani tematiki. V drugem poglavju
je povzet osnovni nauk o krščanski molitvi skupaj z izhodišči za iskanje trinitaričnosti v molitvi. Avtor upošteva relevantne avtorje in njihove prispevke k opisovanju
trinitaričnosti krščanske molitve. V tretjem poglavju najdemo nauk o troedinem
Bogu skozi celotno zgodovino. Potrebujemo namreč opis življenja v troedinem
Bogu, to je opis Božjih oseb in njihovih medsebojnih odnosov. Tako terminologija
kot poznavanje notranjega življenja v troedinem Bogu sta osnova za določitev dogmatičnih prvin človekovega odnosa do Boga. Četrto poglavje seže v središčno
vsebino naloge in v dogmatično-sistematični obliki predstavi trinitaričnost krščanske molitve. Vsebina pomeni mysterium tremendum – poglobitev v samo skrivnost
troedinega Boga in trinitarične molitve. Temeljnim ugotovitvam sledi povezava
teme z drugimi teološkimi področji – nexus mysteriorum. V petem poglavju avtor
naredi sintezo trinitarične teologije molitve in teološke antropologije. Poglablja se
v skrivnost človekovega hrepenenja po Bogu in nakaže smer gibanja v duhovno
napredovanje v odnosu z Bogom. V šestem poglavju spoznamo Kristusa kot velikega molivca. Trinitarična molitev je prikazana v kristološki luči. Sedmo poglavjo se
osredotočili na svetopisemsko vsebino. V načinu Božjega razodevanja in v posameznih molitvah so spet podane trinitarične prvine. V osmem poglavju odkrivamo
navzočnost trinitarične molitve v Cerkvi, kolikor se ta povezuje z razvojem teološkega nauka, pa tudi s potrebami časa v praktični uporabi trinitaričnih molitev. Deveto poglavje obravnava trinitaričnost v bogoslužju. Bogoslužje je namreč postava
krščanske molitve in oblikuje krščansko molitev. V desetem poglavju je posebej
prikazana trinitaričnost krščanske meditacije. Tu spoznamo prvine trinitaričnosti v
sami metodi meditacije kot tudi v vsebini oziroma predmetu meditacije. Enajsto
poglavje obravnava trinitarizacijo kot učinek trinitarične molitve. Avtor nakaže, kakšne sadove naj bi takšna molitev prinašala za napredek pri gradnji medčloveških
odnosov. V dvanajstem poglavju še razločneje opiše soteriološkost trinitarične molitve ter obravnava povezave med trinitarično soteriologijo in trinitarično molitvijo.
V sklepu avtor povzame ugotovitve posameznih poglavij. Ugotavlja, kako je krščanska molitev v svojem jedru trinitarična in kaj to pomeni za sodobnega človeka v
današnjem vedno bolj sekulariziranem svetu.
Kandidat Peter Nastran je silno obsežno in zahtevno tematiko obravnaval ob
naslovnitvi na klasične in sodobne teologe. Pri tem je pokazal zrelost v presoji,
sposobnost za kritično vrednotenje in pregledno sintezo. Njegova doktorska di-
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sertacija predstavlja novost na tem področju. Po zgodovinski in doktrinalni umestitvi teme je v sintezi nauka o troedinem Bogu ter nauka o molitvi inovativno
opisal krščansko molitev v trinitarični luči. Temeljne ugotovitve je nato povezal še
s področji antropologije, kristologije, biblicistike, ekleziologije, liturgije in sociologije. Klasična teološka obravnava človekove molitve spada na področje dogmatične teologije, ki je vse do 16. stoletja povezovala teologijo in svetost, znanstveno
raziskovanje in molitveno življenje tako v kontemlaciji kakor liturgiji. Sistematični
dogmatični trinitarični pristop v tej disertaciji pokaže na trinitarične prvine: 1. v
človekovem notranjem doživljanju molitve, 2. v vsebini izrečene molitve ter 3. v
metodi molitve. Po logični poti poveže skrivnost troedinega Boga s skrivnostjo
molitve in skrivnostjo človeka. Logična povezava razkrije efektivnost molitve, ki je
soteriološka in trinitarična, vodi v tako imenovano trinitarizacijo posameznika in
družbe.
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