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Teologija je po SSKJ veda o bogu in o
stvareh v odnosu do njega, vendar že ta
zelo kratka in skrčena definicija odpira
veliko in široko področje, na katero
sama veda posega. In podobno kakor v
novih krajih potrebujemo turistične vodnike, tudi v znanosti potrebujemo vodnike, da se lahko orientiramo. Prav takšnemu pojasnjevanju osnovnih terminov je namenjena ta knjiga. Njen avtor
je anglikanski duhovnik severnoirskega
rodu, profesor na teološki fakulteti univerze v Oxfordu in predstojnik katedre
za teologijo na Kings's Collegeu v Londonu. V angleškem svetu velja za enega
najbolj prepoznavnih sodobnih teologov, ki pogosto sodeluje v debatah o
obstoju Boga z različnimi apologeti njegovega neobstoja (Richard Dawkins,
Christopher Hitchens). V njegovi bogati
bibliografiji imajo različni teološki vodniki (ta prevod je narejen po peti izdaji izvirnika Christian Theology: An Introduction) pomembno mesto in verjetno
je samo vprašanje časa, kdaj bomo dobili v slovenščino prevedeno še kako
drugo njegovo delo.

Kdorkoli je kdaj razmišljal o vprašanjih krščanske teologije, je kmalu ugotovil, da so se z mnogimi med njimi ljudje že prej ukvarjali. Tako veliki teologi
niso mrtvi, še vedno nam govorijo, le
prisluhniti jim moramo znati, vendar pa
to ni vedno lahko, še posebno če ne poznamo časa in dejavnikov, v katerih so
delovali.

Knjiga izhaja iz predpostavke, da bralec o teologiji ne ve ničesar. Lahko je
vernik ali tudi ne. Namen je: razložiti,
ne prepričevati. Avtorju se je posrečilo
združiti vse glavne poudarke krščanske
teologije in jih predstaviti na razumljiv
način.

Zgodovino teologije avtor razdeli na
štiri obdobja: na patristično (obdobje
cerkvenih očetov, ki traja od okoli leta
100 do leta 700), na obdobje srednjega
veka in renesanse (obdobje samostanskih in katedralnih šol od okoli leta 700
do leta 1500), na obdobje reformacije
(obdobje začetka zahodnega razkola do
nastopa razsvetljenstva od okoli leta
1500 do okoli leta 1750) in na zadnje
obdobje, obdobje sodobnosti (obdobje
nastopa razsvetljenstva in različnih odgovorov nanj, od okoli leta 1750 do danes). Res izčrpno avtor obdela patristično dobo, ki je po njegovem mnenju
ključ za večino teološkega razvoja, hkrati pa najbolj vznemirljivo in najustvarjalnejše obdobje krščanske misli. Zelo
na kratko strnimo vse teološko dogajanje in razvoj vede z mislijo Lancelota
Andrewsa: »Pravoverno krščanstvo je
utemeljeno na dveh zavezah (stara in
nova zaveza svetega pisma), treh veroizpovedih (apostolska, nicejska in carigrajska), štirih evangelijih in petih stoletjih krščanske zgodovine.« (McGrath
2014, 20) V naštevanju ključnih teologov avtor začne s sv. Justinom in konča
z sv. Avguštinom, kateremu pripiše vlogo drugega utemeljitelja krščanske
vere.

Knjiga je razdeljena na dva dela. V prvem delu spoznavamo obdobja, teme
in osebnosti, v drugem delu obdelamo
vire in metode.

Drugo obravnavano obdobje je čas
srednjega veka in renesanse. To ni klasični pogled na temni srednji vek, temveč je s teološkega vidika izjemno
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ustvarjalen in inovativen čas. Na podlagi prejšnjega patrističnega obdobja se
razvijajo središča teološkega mišljenja,
dvori (karolinški), samostani in njihove
šole (cistercijani, dominikanci, avguštinci, frančiškani) in evropske univerze
(Sorbona, Oxford, Bologna, pozneje
tudi v nemškem svetu). Na ruševinah
rimskega cesarstva nastopijo tri skupine
sil, ki vsaka po svoje prispevajo k teologiji tistega časa. Najzgodnejši je Bizanc
(vzhodne Cerkve), zatem območje Zahodne Evrope (latinska Cerkev) s središčem v Rimu in nazadnje tudi islamski
kalifat (Janez Damaščan). V tem obdobju se dokončno izoblikuje razdelitev
med zahodno in vzhodno Cerkvijo (shizma leta 1054). Ključni teologi obdobja
se začnejo z Janezom Damaščanom in
končajo z Erazmom Rotterdamskim,
glavne teološke razvojne smernice obdobja pa lahko strnemo v izoblikovanje
sholastike (privedejo razum v teologijo,
razvijejo teološke sisteme in teologijo
milosti) in humanizma (vračanje k virom
krščanske teologije, kritika Vulgate, latinskega prevoda Svetega pisma).
Tretje obravnavano obdobje je obdobje reformacije. Slogi krščanske teologije, povezani s srednjim vekom, se
umikajo novim vzorcem. Cerkev naj bi
se vračala k bolj svetopisemskim temeljem. V istem obdobju sledi močno širjenje krščanstva prek meja Evrope. Rodijo se reformna gibanja (protestantizem kot skup med seboj različnih struj,
gibanj) in odgovor katoliške Cerkve nanje. Teologi tega obdobja segajo od
Martina Lutra, Jeana Kalvina in Jonathana Edwardsa do Roberta Bellarmina in
Terezije Avilske. Ključne teološke smernice obdobja obsegajo vire teologije,
nauk o milosti, nauk o zakramentih,
nauk o Cerkvi in razvoj teološke litera-
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ture (katekizmi, veroizpovedi, dela s pod ro č j a s i ste m at i č n e te o l o g i j e ) .
Za četrto obdobje, obdobje sodobnosti,
sta ključnega pomena preobrazba in
postavitev krščanstva na globalni ravni.
Teologiji in Cerkvi se nasproti postavi
razsvetljenstvo z izpostavljanjem razuma proti razodetju. Med ključne v tem
obdobju sodijo teologi od Schleiermacherja in predstavnikov liberarnega protestantizma do von Balthasarja in Pannenberga in do njune razlage božjega
razodetja. Nastopijo različne smeri razvoja teologije v katolištvu, v pravoslavju in v protestantizmu.
V drugem delu knjige se avtor posveča virom in metodam teologije. Ta del
razdeli spet na štiri poglavja.
V prvem se ukvarja z izhodišči: kaj
sploh je teologija (diskurz o Bogu, razmislek o Bogu, ki ga častijo in h kateremu molijo kristjani) in kako je potekal
razvoj najprej ideje in nato akademske
discipline, kakšna je zgradba (arhitektura) teologije. To je kompleksna veda, ki
povezuje številna sorodna področja,
včasih v nelahki povezavi: svetopisemske študije, sistematično teologijo, filozofsko, zgodovinsko in pastoralno teologijo in končno mistično teologijo. Kadarkoli govorimo o teologiji, ne moremo mimo vprašanja pravovernosti in
krivoverstev in kako so se stvari razvijale v zgodovinskem (krivoverska gibanja)
in v teološkem smislu (razmerje med
krščanstvom in posvetno kulturo).
V naslednjem poglavju govorimo o
virih teologije. Krščansko izročilo nekako prepozna štiri glavne vire: Sveto pismo, izročilo, razum in versko izkustvo.
Sveto pismo je zelo obsežna materija,
vse od same sestave Svetega pisma do
metod razlage in navdahnjenosti. V povezavi z izročilom (Vincencij iz Lerinsa)
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pomeni Sveto pismo bistvo razlikovanja
med katoliško in protestantsko teologijo. Naslednji vir je človeški razum. Čeprav razumu pripisujejo bistveni pomen
že cerkveni očetje, je šele vzgib razsvetljenstva dal razumu tisto bistveno pomembno mesto v teologiji, ki mu gre že
po naravi sami. Še vedno pa imamo v
teologiji tri različne modele povezovanja razuma in razodetja, od popolnega
sprejemanja do popolnega zavračanja.
Zadnji vir je versko izkustvo. Izkustvo
je težko določljiv pojem, do katerega avtor poskuša pristopiti na psihološki način, prek eksistencializma in končno človeškega izkustva, ki se zrcali v sfero
transcendence.
Sedmo poglavje opisuje, kako lahko
spoznavamo Boga. To je v bistvu vprašanje božjega razodetja. Govori o tem,
kaj je ideja razodetja in kateri so glavni
teološki modeli razodetja. Ideja razodetja je povezana z naravno teologijo ali z

vprašanjem, kako lahko (ali tudi ne) iz
same narave prepoznavamo Boga.
Zadnje, osmo poglavje avtor nameni
razmerju med filozofijo in teologijo: filozofija kot dekla teologije (tomizem) ali
kaj imajo Atene opraviti z Jeruzalemom
(Tertulijan); kako je mogoče z filozofijo
dokazovati Boga in kakšna je narava teološkega jezika (apofatičnost – katafatičnost, analogija, metafora). Kot posebni dodatek pete izdaje avtor predstavi študijo zgleda konflikta med teologijo in naravoslovnimi znanostmi: kopernikanski preobrat.
Za sklep lahko rečemo, da smo s to
knjigo dobili pomembno študijsko sredstvo za področje teologije, ki ne sme
manjkati na nobeni knjižni polici. Pričakujemo še zadnji (drugi) del knjige, ki bo
zaokrožil izvirno predstavitev angleškega avtorja.
Jona Vene

