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Iz naslova in iz razčlenitve disertacije je razvidno, da se naloga Christopherja 
Scobieja opira na Prvo pismo Korinčanom apostola Pavla in se osredotoča na pri-
kaz in na kritično presojo vsebinske interpretacije izraza »Kristusovo telo« (gr. 
sōma tou theou) med katoliškimi in protestantskimi teologi binkoštne provenien-
ce. Doktorska disertacija v obsegu 528 strani je v skladu s tem namenom ustrezno 
razčlenjena. Napisana je v angleškem jeziku, na koncu pa ima tudi obsežen pov-
zetek v slovenskem jeziku. Celotna struktura je bila navedena že v dispoziciji di-
sertacije, ki obsega sedemnajst strani. Težišče naloge ni iskanje pomena izraza 
»Kristusovo telo« na podlagi literarne analize Prvega pisma Korinčanom v celo-
tnem kontekstu pavlinskega korpusa, temveč na primerjavi katoliške in protestant-
ske eksegeze relevantnih besedil, na umestitvi ugotovitev znotraj katoliške in bin-
koštne verske skupnosti in na teološkem diskurzu o možnosti dialoga med katoli-
čani in binkoštniki o »Kristusovem telesu« v Prvem pismu Korinčanom glede Go-
spodove večerje. Posebna vrednost naloge je v ekumenskem teološkem diskurzu 
s ciljem, da se spodbudi ekumenski dialog med dvema krščanskima konfesijama. 

Izhodiščna ugotovitev avtorja disertacije je, da med učenjaki ni skladnosti »v 
zvezi z vprašanjem tekstovne enotnosti, jasne strukture in teme« Pavlovega razu-
mevanja izraza »Kristusovo telo«. Iz tega lahko izvajamo sklep, da natančnejša 
analiza tega izraza v kontekstu celotnega pavlinskega korpusa ne bi bistveno olaj-
šala kritične presoje katoliške in protestantske interpretacije te teme in ekumen-
skega diskurza. Obstajajo pa še bolj temeljni razlogi za neizbežno pluralnost v in-
terpretaciji. Primarna podlaga interpretacije ključnih teoloških pojmov, ki označu-
jejo človekovo osebno religioznost in vključenost v versko skupnost, je antropo-
loška. Zato se vsa interpretacija giblje v razmerju med »realistično« in »metafo-
rično« razlago izraza »Kristusovo telo«. Sintetično gledano, je, kakor poudarja 
doktorand, prva značilna za katoliško, druga za protestantsko stran. 

Avtor disertacije je za razlago pomena izraza »Kristusovo telo« izbral »delibe-
rativno retorično metodologijo«. Eksistencialno gibanje med »realistično« in »me-
taforično« razlago v enaki meri omogoča enotnost kakor tudi razlike v pogledih. 
Prav ta ugotovitev je verjetno najpomembnejši znanstveni prispevek te disertaci-
je. Ontološka oziroma antropološka podlaga žive skupnosti je razlog, da je razmer-
je med enotnostjo in razlikami v strokovni interpretaciji približno enako akutno 
na najvišji znanstveni kakor na povprečni homiletični ravni. Avtor disertacije ustre-
zno ugotavlja, da je na podlagi obstoječega diskurza vendarle mogoče videti mo-
žnosti za nadaljnje raziskovanje podlag za ekumenski dialog. Glede na komple-
ksnost tematike bi od avtorja težko pričakovali možnost shematične definicije »no-
vosti« v njegovi raziskavi. Kritična analiza enotnosti in razlik v pogledih v medkon-
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fesionalnem strokovnem diskurzu presega specifični pojem teologije s širjenjem 
horizontov na širšem področju religiologije. S tem pa se problematika komple-
ksnosti samo še povečuje. Izvirni prispevek Christopherja Scobieja k spodbujanju 
dialoga med katoliškim in protestantskim razumevanjem podlag avtoritete Cerkve 
in pomena evharistije vidim v kritični presoji temeljnih dokumentov in najbolj 
znanih teologov ob vprašanjih, ki zaradi presežne vsebine in glede na markantni 
pluralizem v teološkem svetu ne dopuščajo osebnih dokončnih sodb glede priho-
dnje orientacije ekumenizma. 

Obseg interpretacije izraza »Kristusovo telo« med katoliškimi in protestantski-
mi teologi na različnih jezikovnih območjih je tako velik, da se je kandidat nujno 
moral omejiti na nekatere posebno znane teologe. Da je težišče na angleškem 
govornem območju, ima dva pomembna razloga: prvič, aktualnost ekumenskega 
diskurza v svetovnem angleškem prostoru; drugič, osebna jezikovna in kulturna 
pripadnost temu prostoru. Zaradi velike obsežnosti interpretacije ključne oznake 
krščanske skupnosti pri Pavlu je avtor disertacije nujno moral ravnati selektivno 
tudi znotraj angleškega govornega območja. Seznam bibliografije obsega tudi po-
membnejše vire in literaturo v angleškem, nemškem, poljskem, francoskem in v 
italijanskem jeziku.

Tema disertacije zadeva širše aplikacije raziskovanja o ekumenskih vprašanjih 
za teološki diskurz in za skupnost v širšem obsegu. Ta študija je oris sedanje kri-
tične perspektive in upravičuje pričakovanje, da bo raziskovanje doseglo napredek, 
ki bo presegel raziskovalni namen disertacije. To pomeni tlakovanje poti za priho-
dnje raziskovalce in razširja priložnost za vstop v akademsko razpravo. 
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