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Ко је теоог?1

Abstract: Разматрање о томе шта значи ити истински теоог; јаз између акаем-
ског изучавања теоогије и искуства у конкретним црквеним зајеницама и како 
га превазићи. Да и су и атеисти теоози? Неопхоност ичног искуства Бога.
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Сваки верник је теоог

Неки уи могу сматрати а се прави теоог мора шкоовати у некој чу-
веној огосовији ии стуирати на огосовском факутету, како тео-

ози треа а знају јеврејски, грчки и атински језик. Они треа успешно 
а пооже разноразне теоошке испите и морају имати макар окторат из 
теоогије. А заиста врхунски теоог вои катеру, превасхоно катеру за 
систематску теоогију, јер је систематска теоогија круна свих теоошких 
исципина. Нико није изна професора теоогије осим самог Бога. А Бог 
је раознао а открије шта професор има а каже о њему, и схоно томе 
је према њему трпеив са озом ожанске ироније. Аи како и сачувао 
професоре теоогије о преузношења, нешто веома непријатно огоио се 
прииком стварања. Легена попуарна у немачким акаемским круговима 
тека је на сеећи начин.

Након што је Бог створио уска ића, он је међу њима створио најепше, 
најпаметније и најивније створење које је могао замисити: немачког про-
фесора теоогије. И анђеи су приступии и ивии му се. Аи увече тог 
истог ана ђаво је ошао и створио најружније, најгупе и најовратније 
створење које се може замисити — ио је то професоров коега.

Ово је, наравно, веома застрашујуће за осионог професора, аи, на крају 
крајева, његов коега је такође само професор. Тако а свако риваство и 
конфикт, такорећи, остаје у пороици.

1 Текст преузет (26. 9. 2010) са интернет аресе: http://www.ptsem.edu/iym/lectures/1999/
Moltmann-What.pdf — Мотманово преавање оржано на Принстону 1999. Превеа с 
енгеског Анријана Маеновић.
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Међутим, стуенти преставају много озинији проем. Професори у 
Немачкој преају онако како могу и преставају сее управо као професоре. 
Оно што они вие пре соом у учионицама јесу потенцијани окторани, 
корисни асистенти и уући професори који су преоређени а јеног ана 
наставе њихов научни ра. Аи у стварности већина стуената у њиховим 
учионицама уопште не жее а се ате акаемске каријере. Они жее а уу 
свештеници у својим парохијама у Цркви. Жее а знају како ће им касније 
ове огосовске теорије помоћи у њиховим проповеима, пастирском рау 
и изграђивању зајенице. Аи о томе веики рој професора нема појма, јер 
они сами никаа нису ии свештеници у конкретној црквеној зајеници, 
и — макар у Немачкој — немају изак онос са својим оканим црквама.

Тако се на теоошким факутетима ствара јаз између акаемске теорије, 
с јене стране, и пастирске праксе, с руге — отворен и непријатан расцеп. 
И стуенти који након тога ођу у своје зајенице поносни на свој окторат 
из теоогије постају чуни и аеки оичним хришћанима; они, иако је то 
оно, морају а прекораче преко широког расцепа између оразованих и 
неоразованих, и најпре морају поново а науче а у Христу разика између 

„Грка и варвара“ ништа не престава, већ а су сви јено. Након свега, апо-
стои, и мушкарци и жене, нису имаи окторате и — можа изузимајући 
апостоа Пава — нико о њих не и ни поожио наше теоошке испите. 

Имам живо сећање на своју прву црквену зајеницу. Стуирао сам теоо-
гију у Гетингену, стекао окторат, и ошао у мау сеоску цркву изу Бре-
мена. Шезесет маих газинстава, 500 уша и 3 000 крава — тако а сам 
тамо стајао за проповеаоницом са свим својим знањем, осећајући се при-
ично као уаа. Срећом, провео сам нешто више о три гоине у тешкој 
„животној шкои“ и живео са сеацима и раницима у затвореничким ого-
рима у Шкотској и Енгеској. Таа сам проповеао на основу ових искустава, 
а не из својих еешки које сам воио на преавањима у Гетингену. Можа 
ја нисам ио сјајан учите својој зајеници у Васерхорсту (Wasserhorst), аи 
сам заиста тамо научио нешто: научио сам и схватио „теоогију нароа“. Сва-
ки хришћанин, ио мушкарац ии жена, ма ии стар, који верује и уоп-
ште промиша о тој својој вери — јесте теоог. У овим сеоским пороицама 
научио сам а вренујем уопштену теоогију свих верника. Разумео сам шта 
је Лутер мисио по оним што је рекао: Сви смо ми теоози.

Omnes sumus Theologi, то јест сваки хришћанин.
Omnes dicimur Theologi ut omnes Christiani. 

(WA 41, 11)

О таа сам знао а ако акаемски теоози не приазе уима, скупајући 
и учећи општу теоогију нароа и раећи за наро, изгуиће своје утемеење. 
Њихова теоогија ће постати апстрактна и стерина и неће имати шта више 
а каже стуентима који се уче на теоошким факутетима како и моги 
а суже у својим парохијским зајеницама на најои могући начин. Аи с 
руге стране, ово значи а теоогија није само заатак теоошких факутета. 
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Она је заатак цеог нароа Божјег; цеокупна хришћанска зајеница на 
земи тражи, чезне за разумевањем.

Акаемска теоогија није ништа руго о метоско, шкоско и науч-
но проирање и просветење онога што хришћани на сарањима сами 
промишају, ако верују и жее а живе са Христом. Дора теоогија — мис-
им на Атанасија, Августина, Лутера, Шајермахера и Кара Барта — јесте 
у основи јеноставна, јер је јасна. Само је нејасна теоогија сожена и тешка. 
Суштинске иеје сваког веиког теоошког система захтевају ништа више 
о јене стране. Истина је а је Кару Барту треао више о 8 000 страни-
ца за његову Догматику Цркве, а и таа она је иа још увек незавршена. 
Аи чак и накоњени критичари су оправано приговараи како „истина 
не може ити тако уга“. Барт је то знао, те је такође написао кратак уво и 
сажетак своје теоогије. Многе странице Догматике Цркве јесу огосовска 
оксоогија „ескрајно ареживог Бога“, како је Барт воео а назива Бога, 
а као што знамо, огосовско хваење Бога не зна за крај.

Рекао сам а свако ко верује и промиша о тој својој вери јесте теоог. 
Постоји зајеничка теоогија свих верника, која је основ шкоској теоогији 
на огосовским факутетима. Но, а и ово значи а хришћанска теоогија 
може ити само „октрина вере“, а искористимо име које је Шајермахер 
ао својој теоогији? Да и ово значи а само уи који су „верници“ ии 
су „поново рођени“ могу а изучавају и поимају огосове? Вера је срж 
огосова, а искуство „поновног рођења у живој наи“ јесте (из)ванрено 
искуство. Аи зог свега тога теоогија није ту само раи верујућих, јер Бог 
није само Бог верника. Бог је Створите неа и земе. Бог није искучив, 
попут веровања у Бога. Бог је васеенски, као што су то сунце и киша (Мт 5, 
45). Теоогија само за вернике иа и верска иеоогија хришћанске верске 
зајенице, секташки ментаитет јене групе, езотеријско, тајно учење које 
може схватити само група иницираних. Аи ово и ио у супротности са 
Богом који се јавно открио, Богом Аврама, Исака и Јакова, Оцем Исуса Хри-
ста. Немачки пијетизам је јено време неговао иеа теоогије препорођених 
(theologia regenitorum), поново рођених. Аи та теоогија није овеа јавној 
ојави Јеванђеа и мисионарској васеенскости.

Атеисти такође могу бити теоози

Расправајући о покушају а се теоогија ограничи само на хришћане, 
опустите ми а упитам: није и сваки неверујући човек који има неког раз-
ога за свој атеизам такође теоог? Атеисти који имају нешто против Бога, 
и стога поричу његово постојање, оично оро знају за то своје порицање 
ии гуење — понека ое и о верника који мање ии више пуштају 
а Бог уе Бог. Пре него што сам почео а изучавам теоогију, ио сам 
јено време пун ентузијазма према Фририху Ничеу, који је уоко утицао 
на савремени атеизам, нихиизам и анашњи постмоернизам. Аи каа 
сам прочитао његову књигу Антихрист, знао сам а је хришћанство са 
својим мораним саосећањем ио у праву, а не Ниче са својим немораом 
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натчовека. Сама ствар коју је он осуио за мене је иа најоа о свих. 
Постоји протестујући атеизам, који пориче Божје постојање зог страања 
невиних, чији се пач извија о нееса. Управо сам прочитао интервју са 
Пои Тојни (Polly Thoynbee) у часопису Трећи пут (Third Way, август 1998), 
у коме се она жаи: „Како се [Бог] усуио а створи патњу? Ја је не жеим.“ И 
протестоваа је: „Хришћани су, нажаост, у зауи.“ Овај атеизам ии анти-
теизам је уоко теоошки, јер питање теоицеје — ако постоји Бог, откуа 
сва ова патња? — јесте такође суштинско питање сваког теоога, о Јова о 
Христа, који умире на Крсту уз повик „Боже мој, зашто си ме оставио?“

Достојевски је изванрено описао ве стране теоогије, верујућу страну 
и страну сумње, ко раће Карамазових, Аоше и Ивана. Оојица се рву с 
Богом пре ицем есмисености страања у свету. Аи Аоша верује, а 
Иван се противи. Јеан се покорава, руги уни.

Прича коју Иван говори овоно је ужасна: руски земопосеник који је 
нахушкао своје псе на маеног ечака и опустио а га растргну. Дечакову 
мајку су присиии а то геа. „Каква је то хармонија у којој постоји пакао 
попут овог?“, вапио је Иван, и казао: „Постоји и у цеом свету иће које и 
мого и имао права опростити? Ја нећу хармонију, из уави према чове-
чанству је нећу. Бое а ја останем при неосвећеној патњи… Не а не при-
хватам Бога, него му само уазницу, са највећим поштовањем, враћам натраг. 
Схвати ме, ја прихватам Бога, аи не прихватам свет који је Бог створио. Не 
могу а се решим а га прихватим“.

А његов рат Аоша оговара аго: „То је поуна. Ти кажеш: Постоји 
и у свему свету иће које и мого и имао права опростити?“ Па то иће 
постоји, и оно може све опростити, све и свакоме, за све, зато што је оно 
само проио своју невину крв за све и за свакога. Ти си заоравио на њега, 
а аш на њему се зграа и зиа [мисио је на царство Божје], и њему ће се и 
ускикнути: Твоја је правда Господе, јер су сви Твоји путеви откривени“.

Протестујући атеизам ове, теоогија Крста тамо. Достојевски описује 
свој сопствени портрет у супротставености раће Карамазових. И мисим 
а је исто и са теоозима. Свесни смо а су у нама ое стране, унтовање 
против Бога који опушта тако есмисено страање и вера у распетог Бога, 
који страа са жртвама и опрашта зочинцима. Личност која се никаа није 

„суочиа“ са Богом попут правеног Јова, не разуме распетог Христа. И о-
ратно, ичност која не верује у Бога и Његову праву такође завршава тиме 
а се више не уни против овог света препуног неправе. 

Истинска вера у Бога није наивно, етињасто поверење. То је стано наи-
ажење неверовања: „Верујем, Госпое, помози моме неверју“. Дуока вера 
произраста из патње и сумње, муке и уњења која опуштамо. Живот није 
правеан, аи је Бог оар. Истинска вера јесте снага а се каже „ипак“ и а 
се постојано ооева у искушењима. Љуи који препознају Бога у ику рас-
петог Христа имају унутар сее протестујући атеизам — аи као нешто што 
су наиши. Тако, ја могу разумети атеисте који се ништа више не могу осо-
оити свог атеизма него што се могу осооити Бога кога оричу. 
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„Не воим ове атеисте“, рекао је јеном катоички писац Хајнрих Бо, који 
је ио изузетно важан за посератну Немачку. „Не воим ове атеисте. Они 
увек говоре о Богу.“ Искусио сам исту ствар као стуент свештеник у секу-
арном Бремену. Воео сам руштво „нецрквених“ атеиста, јер они имају не-
што против Бога. Док сам ио са њима, осећао сам се потпуно сооним а 
говорим о Богу и вери, понека чак сооније негои у руштву орих и 
верних који су ии у миру са Богом. Моје искуство из тог оа ме је научи-
о а теоогија није само нешто за „инсајере“; она је и за „аутсајере“ исто 
тако. Према томе, теоози не смеју а познају само оне посвећене и вое само 
верујуће; морају такође а знају езожне и а их вое.

Како се постаје истински теоог?

По „истинским“ поразумевам ове ичносну страну теоогије и њене 
егзистенцијане уине. Теоогија није нека ојективна наука која се ави 
оказивим поацима и установеним чињеницама. Она не припаа сфе-
ри ојективног знања којим можемо распоагати. Научни концепт знања 
није примењив на теоогију, зато што интересовање које постиче теоошко 
трагање за знањем не може ити „знање је моћ“ (Френсис Бекон). Теоогија 
нема као свој ци познање свог премета, Бога, како и њиме оминираа. 
Теоогија припаа оасти знања које поржава постојање, које нас охрарује 
а живимо и пружа утеху у умирању. Она је знање о стварима на које се мо-
жемо осонити. Она такође припаа оасти знања које нам пружа осонац, 
знања за којим трагамо како исмо увиеи стазу којом треа ићи.

Теоогија такође не припаа оасти техноогије, вештини коју усвајамо 
како исмо овааи стварима, контроисаи осећања и манипуисаи ру-
штвом. Наравно, сваки свештеник и учите има потреу за знањем како во-
ити цркву ии оржати час. Аи истински теоози су много више о орих 
верских менаџера/организатора, јер њихова срца морају ити у ономе што 
рае. Без ичне аутентичности, нико неће веровати у истину њихове поруке.

Теоогија има само јеан проем: Бога. Бог је наша страст, наша мука и 
наша наа. Аи као што се каже у моитви Чуј, Израиљу, Бог се може уити 
само „из свег срца својега, и из све уше своје и из све снаге своје“ (Позн. 6, 
5) ии се уопште не уити. Немогуће је воети Бога ако смо поовична срца 
ии ума, ии само у проазу, као ка и наша уав имаа рано време. Тео-
ог мора а принесе сопствено постојање у своју теоогију. Кјеркегор је ио у 
праву каа је рекао а је ове „сујективност истина“. Аи ако приамо своје 
сопствено постојање трагању за огосовским знањем, омах ћемо осетити 
а Бог није фиософска иеја нити реигијска тврња. Бог је застрашујућа 
а ипак фасцинирајућа тајна (mysterium tremendum et fascinosum). Затечени 
смо у ичној ори са Богом, попут Јаковеве оре на потоку Јаок (место 
Фануи). „Страшно је пасти у руке Бога живога.“ Ми изазимо из ових ор-
и са Богом не само храмући већ такође ивајући агосовени. Јер стара, 
мура огосовска изрека нам говори „познати Бога значи патити о Бога“. 
Ми „патимо о Бога“ каа осећамо његово осуство, каа Бог „скрива своје 
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ице“, како казују Псами; ми непосрено оживавамо огооставеност 
Исусову на Крсту каа се „тамна ноћ уше“ спушта на нас и не може пронаћи 
оговоре на нашу запитаност: Боже мој, зашто? Само ћутање. Лутер је ово 
описао на основу сопственог искуства у свом ругом преавању о Псами-
ма, 1519. гоине:

Живећи — не, још више умирући и уући осуђен на пакао — човек заиста 
постаје теоог, не знањем, читањем ии размишањем.
(Vivendo, immormoriendo et damnando fit theologus, non intelligendo, legendo 
aut speculando) 

(WA 5, 163)

Рекавши ово, он наравно није осуио учење, читање ии знање, већ је 
пак непогрешиво указао на ична искуства Бога из којих извире теоогија 
и рађају се теоози. Ова теоогија није попут науке ии техноогије. Ово је 
теоогија као мурост која је мура зог живота и искуства смрти: sapientia.

Пре него што су уи постаи психоанаитичари, мораи су најпре по-
вргнути сее анаизи. Мисим а је исто тачно и за истинске теооге. Истин-
ски теоог мора а се ораћа и суочи са својим ичним искуством Бога — са 
својим страхом о Бога и раостима у Богу. Теоози треа а саоразе своја 
ична искуства огооставених грешника и искуство Богом осоођене 
еце, којој је опроштено и која су поново рођена за истински живот. Они 
морају ити стано свесни ових ствари и не смеју их потискивати, нарочи-
то не негативна искуства сее пре Богом. Доро је ако можемо у човековој 
теоогији запазити њега самог, у есеи — проповеника и у руштву теоо-
га — уску ичност. Стога, теоозима треа храрост њихових сопствених 
ичних уеђења. Они морају сеити своју сопствену савест прво и највише, 
у свим стварима, и не смеју невоно геати на црквене ауторитете ии уа-
зити у суко са већином у зајеници. Нико не сме а еа супротно савести. 
То је ревни, универзани хришћански принцип.

Како се постаје истинским теологом? Лутер је за ово ореио јеноставан 
оразац и ак за памћење: oratio — meditatio — tenatio. Лутер је вероватно 
преузео ову тријау из монашког преања, аи је она такође о помоћи и у 
секуарном свету. 

Оratio: разумем а први израз, моитва, значи не само посено време за 
моитву већ свест о цеокупном животу са Богом и пре Богом, моећи се, 
агоарећи, жаећи се, сумњајући, патећи, певајући и раујући се, и са свим 
ругим пројавама живота. У свету ми вајамо своје животе и ео. Аи пре 
Богом ми простиремо свој живот, и оговарамо Богу за оно што чинимо. 
Моитва заиста није ништа руго о животна авантура са Богом. Најоа 
помоћ за ово може се наћи у Псамима и химнама. 

Потреа за нарочитом огосовском моитвом за познање Бога и сее 
темеи се на чињеници а наше знање о Богу није ојективно осежно, јер 
Бог није ојекат. Како исмо познаи Бога, Бог мора а нам опусти а уе 
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спознат. „У твојој светости виимо светост“ (Пс 36, 9). Стога свако познање 
Бога заправо започиње моитвом за Божје откривење и просветење у Духу: 
epiclesis. У моитви ми сее отварамо за оно што Бог чини у нама. Без овог 
унутрашњег отварања нико не може виети ко је Бог и шта он чини у нама. 
Ансемо Кентереријски је отпочео своју књигу о оказима за постојање 
Бога моитвом а га Бог просвети. За њега је теоогија још увек иа ве 
ствари: разговор са Богом и разговор о Богу. 

Снагом наше верске фантазије ми можемо оожавати многе преста-
ве Бога и измисити нова имена за ожанску тајну. Аи постоји и неки 
критериј који ће нам рећи шта је истина? Ја верујем а је моитва провера 
теоошке имагинације. Моећи се, агоарећи и савећи, осећамо шта ће 
учинити и шта неће. Каа се окружимо Божјим ораћањем нама, не само 
тиме што „све проази“, нити оним „а ће све ураити“. У моитви наша 
најоа теоогија постаје реативна. „Концепти стварају иое. Само чуђење 
схвата“, исправно је казао Григорије Ниски. А моитва је веико човеково 
чуђење пре неописивом изином Божјом, која нас окружује са свих стра-
на. У чуђењу ми поново постајемо као еца, и запажамо „ширину“ Царства 
Божијег које се пре нама отвара (Лк 18, 16 и ае). Почетак и ци сваког 
огосовског познања јесте чуђење.

Meditatio: Говорећи о меитацији, Лутер није препоручивао оно што 
ми анас поразумевамо по меитацијом: трансценентану меитаци-
ју, унутрашње повачење, самопроучавање. Он је препоручивао нарочит 
ви проучавања Биије, сичан оном који је Дјева Марија практиковаа 
каа, како нам ожићна прича казује, „чуваше све речи ове и сагаше их 
у срцу своме“ (Лк 2, 19). У овом начину иијског изучавања ми увои-
мо иијске речи у своје животе и пронаазимо се у иијским причама. 
Ове иу зајено огосовска егзегеза Светог писма и егзистенцијано, ич-
но тумачење. Они су компементарни и међусоно се проуују. Зајено се 
и истовремено рађају.

Доцније је Руоф Бутман назвао ова инивиуана авења Биијом, 
с јене стране, и ично искуство, с руге, „егзистенцијаним тумачењем“, по 
тим поразумевајући више о историјско-критичке егзегезе, с јене стране, 
ии ичног свеочења, с руге. У генерацији која је сеиа Бутмана ми 
смо прераси његову „егзистенцијану ерминевтику“ и „поитичку ерминев-
тику“ реаних, поитичких, економских и руштвених приика уи. Да-
нас омиени израз у екуменским круговима јесте „контекстуано тумачење“ 
иијског текста. Ово је појенако оступно свакој жени ии мушкарцу, 
етету ии старом човеку. Не раи се о некој напреној вештини. 

Оичан пример јесте Јеванђеље Солентинамеа (The Gospel of Solen-
tiname), које је Ернесто Карена написао на острву на језеру Никарагва, 
међу простим сеацима и риарима, током Сомозине иктатуре. Зајеница 
не оприноси само ичним мишењем током читања и сушања ииј-
ских прича и њиховим разматрањем. Љуи се такође изражавају повоом 
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својих практичних, посених оконости, и ставају иијски текст у свој 
сопствени контекст. 

Цеокупна иијска егзегеза је контекстуана, аи није свака егегеза тога 
свесна. Јеном каа тога постанемо свесни, морамо тумачити свој ични и 
руштвени контекст коико тумачимо и иијске приче; морамо огои-
ти везе између јеног и ругог током разматрања. Аи, као што сама реч 
„контекст“ говори, управо текст Биије оређује свој саашњи контекст, а 
не орнуто. Ако упореимо иијске приче и поруке са својом саашњом 
ичном и поитичком ситуацијом, оно што несумњиво произази нису само 
наовезивања и сагања, већ пре контраикторности и сукои између оног 
што чујемо у Биији и онога што виимо и имамо у сваконевном искуству. 
Само воа а се овај живот осоои о понижења и угњетавања извои из 
ових супротставености, тако а се оне могу претворити у сагасје. Постоје 
оконости у нашим животима које изгеају као а оговарају иијској 
поруци о Царству Божјем; аи има аеко више оконости у којима може-
мо виети само противречности. „Царство Божје није иниферентно према 
ценама у међунароној трговини“, пише немачки римокатоички теоог Ј. Б. 
Мец, јер о цена зависи живот и умирање сиромашних и еце, којима, пре-
ма Исусовом разумевању, припаа Царство Божје. 

Tenatio: Ово нас овои трећем чиниоцу који утиче на стварање теоога. 
То је суко у коме се јавају унутрашњи и споашњи непријатеи. Ово нису 
ични непријатеи; они су непријатеи осоађајуће и утешитеске Речи 
Божје. За Лутера у његово оа то су ии верски и поитички „тирани“, како 
их је он називао. Они су спречаваи и сузијаи „покрет Јеванђеа“, и њима 
се морао супротставити. Као што знамо, на Саору у Вормсу 1521, Лутер је 
ставен по царску зарану, и затим је ио прогнан. Остатак свог живота 
Лутер је провео као изван закона. 

Верници морају а се супротставе оваквим тиранима Бога раи и саве-
сти своје раи. Личности која не противречи неће ити противречено; ич-
ност која не пружа отпора такође неће ити гоњена. По напаима, Лутер је 
мисио на стварне поитичке и црквене противнике Јеванђеа. Каа је вера 
премет оваквог гоњења у споном свету, такође се јавају и унутрашња 
уховна искушења: страх и сумња, резигнираност, изаја самог сее, и ко-
начно прикањање јачој сии науштр савести. Споашњи непријатеи и 
унутрашња искушења нису жаосна страна са којом уи који се оје Бога 
морају више а се носе него руги уи. За Лутера они су такође врени 
показатеи правог пута: „Јер чим Реч Божја осване у вама, оази ђаво и 
куша вас“ (WA TR1, 146). Супротно, ако ђаво не приступа, ако нисте искуша-
вани, она очигено Реч Божја није правино „освануа“ у вама. Човек који 
нађе мир са Богом оази у суко са светом, који нема мира. Човек кога Бог 
оправа почиње а пати о неправе овога света и а му се супротстава.
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Посење питање: Да и је сами Бог теоог?

Ова иеја сасвим звучи као претпоставка, јер изгеа као а узиже тео-
оге на Божји ниво и чини их Божјим коегама. Аи посеица може ити 
такође скромна, јер Божје миси нису наше миси, нити су његови путеви 
наши путеви (Ис 55, 8). Међутим, иза овог питања скрива се јено уе: Да 
и наше сујективно познање Бога оговара ио чему ојективном у Богу, 
ии а и ми стварамо иузије за сее о несазнативој, неизрецивој тајни 
која је иска сваком уском ићу? Да и смо сами са својом теоогијом 
ии она оговара нечему с Божје стране? Да и смо огосовски реаисти 
ии уи верски фанатици? 

Рани протестантски огматичари су се чврсто ржаи Патона и рази-
коваи знање које Бог има о сеи и знање које створена ића могу имати о 
Богу. Први ви знања јесте theologia archetypos, руги theologia ektypos. Божје 
знање о сеи јесте Божја савршена и тренутна самосвест. Знање које ство-
рена ића могу имати о Богу јесте инференцијано знање, које кореспони-
ра Богу само из аине, и на посреан начин. Тако наша, уска теоогија 
јесте јеан несавршени покушај а оговоримо на Божју ваститу савршену 
теоогију. То је у исто време и њено оећање и њена мука. С јене стране, 
ми се истински наамо а се саоразимо с Богом својом теоогијом. С руге 
стране, остаје ескрајно широка уаеност између коначног уског ића и 
есконачног Бога. Наши теоошки искази о Богу нису ништа више о „сич-
ности у још увек много већој разичитости“, како је саопштено на Четвртом 
атеранском саору из 1215. Љуска теоогија је анаошка, метафоричка 
теоогија. Отуа је њен ео увек орична теоогија, тј. теоогија која поку-
шава а опише ии парафразира тајну Бога не анаогијама већ негацијама. 
Правосавна теоогија зна за ово кроз апофатичку теоогију. Према томе, 
свака анаошка тврња „Бог је…“ мора ити праћена негацијом „Бог није…“ 
— отац ии кра, на пример.

Позитивна могућност а коначна уска ића могу говорити о есконач-
ном Богу у анаогијама, и а им је опуштено а то чине, заснована је на 
Божјем присуству у ономе што је створио. Његово нарочито присуство се 
запажа у ићима која је створио а уу по његовом „ику“. Бити по ику 
упућује на сагање, сичност, рефексију, ехо и оговор. Даке, уски разум 
је створен тако а својим иејама и концептима може имати везу са Богом 
и може исказати његово вечно присуство у својим временским метафорама. 
Његовим општим присуством у створеном свету, Створите чини аутентич-
ним анаошко познање Бога кроз ића која је створио; јер познање ругог 
претпостава зајеницу оних који су разичити.

Аи ово је само општа, прирона теоогија. Нарочита хришћанска теоо-
гија отпочиње разичитим Божјим присуством у свету: Божје овапоћење 
у Исусу Христу. Даек, овојени онос Створитеа са својим створењима 
спајан је са Христовим унутрашњим оносом са Богом. Ово је реципрочно 
тројично познање, у коме Сина познаје Отац, и Син Оца, у Духу Светом. Ово 
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теоошки звучи некако компиковано, аи то само значи оно што се у Мт 11, 
27 и ае каже ругим речима:

Све је мени преао Отац мој, и нико не зна Сина о Отац; нити Оца ко зна о 
Син, и ако Син хоће коме открити. Хоите к мени сви који сте уморни и на-
товарени и ја ћу вас оморити.

Бог Син посеује савршено познање Бога Оца, који је исте прирое као и 
Он, и орнуто. Раи се о искучивом познању Бога Богом Оцем, и Оца Си-
ном, и Сина Оцем. Овај искучиви круг је прекинут каа је Син постао човек, 
и тиме открио тај круг. Како га је и коме открио? Позивајући уморне и натова-
рене к сеи, и окупајући их у своју зајеницу са Богом, тако а и они познају 
Бога онако како су Богом познати. У сооном зајеничарењу са Христом 
ми се више не авимо анаогним сикама Бога. Ове морамо а се авимо 
самим Богом, познањем Оца кроз Сина и Сина кроз Оца. Више не стојимо 
аеко о тајне Божје, већ смо кроз Христа у њу увеени, и прихваћени, и 
живимо у Божјој тајни. Ми познајемо Оца Исуса Христа и зовемо Га онако 
како је то сам Исус чинио: Ава, Оче наш. Ми познајемо сее као Исуса, а 
смо месијанска еца Божја. Окрепивање уморних и натоварених у овом 
свету јесте откривање и оитавање Тројичног Бога у свету. Ово више нису 
само метафоре за наземаску тајну Бога извучене из неаекватног уског 
света. Ово је сама тајна: „Хваим те, Оче, Госпое неа и земе, што си ово 
сакрио о мурих и разумних, а открио си езазенима“ (Мт 11, 25).

Ми се можемо осонити на ово откривење Божје кроз Исуса Христа; мо-
жемо се поузати на његов позив и његово окрепење. Морамо рећи за ме-
тафоре: мого и ити тако — можа! Аи Исусовом познању Бога и његовом 
откривању Бога ми оговарамо: Амин, ово је заиста истина! Са Исусом 
Христом уопштена метафоричка теоогија постаје конкретна и остварена 
теоогија, а језик анаогије постаје светотајински језик: „Којима опростите 
грехе, опраштају им се; и којима заржите, заржани су“ (Јн 20, 23). Ако и 
се неко окренуо и упитао: „Да и је ово истина?“, не исте моги оговорити: 
„Ах, то је само анаогија онога што и мого ити, ии, само сам се сужио 
метафором за несазнативу ожанску тајну, ии, можа“. Свака реченица 
може ити истовремено истинита и ажна. Мораш заузети став и оговори-
ти: опраштају се у времену и вечности. Амин, то је истина.
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What Is a Theologian?

Every believer is a theologian, from this standpoint starts Moltmann’s lecture on 
nowadays theologians, academic ones, and their roles in the concrete Church 

congregations. Academic theology is nothing other than methodical, scholarly, 
and scientific penetration and illumination of what Christians in congregations 
are thinking themselves, if they believe and want to live with Christ. Everyone 
who believes and thinks about that belief is a theologian. Moltmann insists that 
God is not just God for believers. God is the Creator of heaven and earth. God 
is not particularist, like belief in God. God is universal, like the sun and the rain 
(Matthew 5: 45). A theology just for believers would be the religious ideology of 
the Christian religious community, a sectarian in-group mentality, an esoteric, 
arcane teaching capable of being understood only by the group of the initiated. 

A true theologian has to have addressed and come to terms with his or her 
personal experiences of God-his or her fears of God and joys in God. Theolo-
gians have to assimilate their personal experiences as God-forsaken sinners and 
as God’s liberated children, pardoned and born again to true life.

Key words: theology, (academic) theologians, faith, revelation, Christ, God’s 
people, atheism, oratio – meditatio – tenatio.
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