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Mednarodna teološka komisija

TEOLOGIJA DANES 
POGLEDI, VIRI N MERILA

UVOD

1. Leta, ki so sledila Drugemu vatikanskemu cerkvenemu 
zboru, so bila izjemno rodovitna za katoliško teologijo. Poja-
vile so se nove teološke ideje, predvsem iz vrst laikov, tako 
moških kakor žensk. Teologije so prišle iz novih kulturnih 
okolij, posebno mislimo na Latinsko Ameriko, Afriko in Azi-
jo. V razmislek so prihajala nova vprašanja, kot so mir, pra-
vičnost, osvoboditev, ekologija in bioetika. Stare téme pa so, 
zahvaljujoč prenovi bibličnih, liturgičnih, patrističnih in sre-
dnjeveških študijev, začeli obravnavati bolj poglobljeno. Prav 
tako so teologi postavili nove točke za razmislek: ekumeni-

Mednarodna teološka komisija se je začela podrobno ukvarjati s 
stanjem teologije v petletnem obdobju 2004–2008. Delo je opravila 
podkomisija, ki ji je predsedoval Santiago del Cura Elena, v njej pa so 
sodelovali še naslednji člani: mons. Bruno Forte, mons. Savio Hon Tai-
Fai, SDB, Antonio Castellano, SDB, Tomislav Ivančić, Thomas Norris, 
Paul Rouhana, Leonard Santedi Kinkupu, Jerzy Szymik in prof. dr. 
Thomas Söding.

Ker podkomisija ni končala dela z izdajo dokumenta, se je le-to na-
daljevalo v naslednjem petletnem obdobju. Zanj je bila ustanovljena 
nova podkomisija, ki ji je predsedoval mons. Paul McPartlan, člani pa 
so bili: mons. Jan Liesen, p. Serge Thomas Bonino, OP, Antonio Castel-
lano, SDB, Adelbert Denaux, Tomislav Ivančić, Leonard Santedi Kin-
kupu, Jerzy Szymik, s. Sara Butler, MSBT in prof. dr. Thomas Söding.

Glavni pogovori o tej témi so se odvijali na številnih srečanjih pod-
komisije in na plenarnih zasedanjih same Mednarodne teološke komi-
sije v Rimu med letoma 2004 in 2011. Besedilo je Komisija potrdila in 
forma specifica dne 29. novembra 2011 in ga predložila predsedniku 
kardinalu Williamu Levadi, prefektu kongregacije za nauk vere, ki je 
odobril njegovo izdajo.



6

zem, medverski in medkulturni dialog. Ta premik (razvoj) 
je v svojih temeljih pozitiven. Katoliška teologija si je priza-
devala slediti poti, ki jo je začrtal cerkveni zbor, ki je želel 
izraziti »solidarnost in spoštovanje celotni človeški družini« 
z vstopom v dialog z njo ter s podaritvijo »moči odrešenja, ki 
jo je Cerkev, pod vodstvom Svetega Duha, prejela od svojega 
Ustanovitelja«.1 V tem obdobju pa so se pokazale tudi neka-
tere razdrobljenosti teologije, ki se v že omenjenem dialogu 
vedno znova znajde pred nalogo, kako ohranjati lastno iden-
titeto. Postavilo se je vprašanje, katere so glavne značilnosti 
katoliške teologije, ki naj ji – glede na njene različnosti – da-
jejo jasno istovetnost v soočenju s sedanjim svetom.

2.  Jasno je, da Cerkev do neke mere potrebuje enotno 
oznanjevanje, če želi sporočati svetu edinstveno Kristusovo 
sporočilo, pa naj bo to na teološki ali pastoralni ravni. Upra-
vičeno torej lahko govorimo o nujnosti enotnosti v teologiji. 
Vsekakor pa moramo prav razumeti, kaj tukaj pomeni bese-
da enotnost, ki je nikakor ne smemo zamenjati z uniformira-
nostjo ali enim samim slogom. Enotnost teologije kakor tudi 
Cerkve, kakor izpovedujemo v veroizpovedi, mora biti tesno 
povezana z idejo katolištva pa tudi tudi svetosti in apostol-
stva.2 Katoliškost Cerkve prihaja od samega Kristusa, ki je 
Odrešenik sveta in človeštva (prim. Ef 1,3–10; 1 Tim 2,3–6). 
Zato je Cerkev doma v vsakem narodu in vsaki kulturi ter se 
trudi »za odrešenje in posvečenje«.3 Dejstvo, da imamo samo 
enega Odrešenika, kaže na nujno povezavo med katolištvom 
in edinostjo. V odkrivanju neizčrpne Božje skrivnosti in šte-
vilnih poti, po katerih Božja milost na različne načine deluje 
za odrešenje, teologija upravičeno in nujno privzema različ-
ne oblike, zato mora pluralnost v raziskovanju enotne resni-
ce o enem in troedinem Bogu in njegovem načrtu odrešenja, 

1 Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor, Pastoralna konstitucija 
Gaudium et spes – Cerkev v sedanjem svetu (1965), 3. 
2 Glede teh dveh vidikov glej št. 92–94 ter 10,25–32 tega dokumenta.
3 Henri de Lubac, Catholicism: Christ and the Common Destiny of Man, 
San Francisco: Ignatius Press, 1988, str. 298 (it. Cattolicimo. Aspetti so-
ciali del dogma, Jaca Book, Milano 1992).
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ki je osredotočen na edinega Gospoda Jezusa Kristusa, izra-
žati različne sorodne poteze. 

3. Mednarodna teološka komisija je preštudirala različne 
vidike nalog teologije v predhodnih dokumentih, od katerih 
so najbolj znani L' unita della fede e il pluralismo teologico 
– Edinost vere in teološki pluralizem (1972), Magistero e teolo-
gia – Cerkveno učiteljstvo in teologija (1975) in L' interpretazi-
one dei dogmi – Razlaga verskih dogem (1990).4 Naloga tega 
besedila je prikazati različne sorodne poglede katoliške teo-
logije.5 Ogledali si bomo temeljne perspektive in načela, ki so 
značilni za katoliško teologijo in ponujajo merila, po katerih 
bomo lahko različne teologije prepoznali kot izvirno katoli-
ške in delujoče v sklopu poslanstva katoliške Cerkve; to je 
oznanjati veselo novico ljudem vseh narodov, rodov, ljudstev 
in jezikov (prim. Mt 28,18–20; Raz 7,9) in oznanjujoč jim Be-
sedo edinega Gospoda, zbrati vse v eno čredo, ki ima enega 
pastirja (prim. Jn 10,16). To poslanstvo zahteva, da je v ka-
toliški teologiji vsebovano oboje, različnost v edinosti in edi-
nost v različnosti. Katoliške teologije bi morale biti kot take 
prepoznavne in imajo nalogo, da druga drugo podpirajo, kot 
so kristjani združeni v slavo Božjo v občestvu Cerkve. Besedi-

4 Te in druge tekste Mednarodne teološke komisije, ki bodo še omen-
jeni, lahko najdemo v International Theological Commission: Texts and 
Documents 1969–1985, ed. Michael Sharkey, San Francisco: Ignatius 
Press, 1989, ali v International Theological Commission: Texts and Docu-
ments 1986–2007, eds. Michael Sharkey and Thomas Weinandy, San 
Francisco: Ignatius Press, 2009. Prim. tudi italijansko izdajo: L’ interpre-
tazione dei dogmi, v: Civilta Cattolica, 1990, II, 144–173. (Opomba ur.: 
leta 1988 je Mednarodna teološka komisija izdala dokument Fede e 
l’inculturazione – Vera in inkulturacija). Op. ur.: omenjenih dokumentov, 
žal, nimamo prevedenih v slovenščino. Cerkveni dokumenti so začeli 
izhajati v zbirki leta 1979.
5 Izraz »katoliška« se tukaj nanaša na katoliško Cerkev, v kateri ob-
staja ena, sveta, katoliška in apostolska Cerkev, ki jo je ustanovil Kristus 
in skrb zanjo izročil Petru in apostolom (prim. Drugi vatikanski vesoljni 
cerkveni zbor, Dogmatična konstitucija o Cerkvi – Lumen gentium – (C 
– LG), 8; Odlok o ekumenizmu – Unitatis redintegratio (E – UR), 4; Izjava 
o verski svobodi – Dignitatis humanae (VS – DH), 1. V besedilu se izraz 
»teologija« nanaša na teologijo, kakor jo razume katoliška Cerkev.
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lo je sestavljeno iz treh poglavij, v katerih so izpostavljene na-
slednje téme: katoliška teologija je v bogati raznolikosti izra-
zov, predstavnikov, idej in okoliščin v svojih temeljih ena, če 
se rojeva iz pozornega poslušanja Božje besede (1. poglavje), 
če sama sebe zavestno in zvesto postavlja v občestvo s Cer-
kvijo (2. poglavje) in če je usmerjena v služenje Bogu v svetu 
s tem, da podarja Božjo resnico možem in ženam današnjega 
časa v razumljivi obliki (3. poglavje).
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Prvo pogl avje

POSLUŠANJE BOŽJE BESEDE

4. »Bog je v svoji dobroti in modrosti hotel razodeti same-
ga sebe in razkriti skrivnost svoje volje« (prim. Ef 1,9), da bi 
ljudje po Kristusu, učlovečeni Besedi, imeli v Svetem Duhu 
dostop k Očetu in da bi postali deležni Božje narave (prim. Ef 
2,18; 2 Pt 1,4)«.6 »Novost svetopisemskega razodetja je v tem, 
da se nam Bog daje spoznati v dialogu, ki si ga želi z nami.«7 
Teologija temelji v svoji raznoliki tradiciji, disciplinah in me-
todah na tem, da v veri poslušamo razodeto Božjo besedo, 
Kristusa. Poslušanje Božje besede je temeljno načelo katoli-
ške teologije; vodi k razumevanju, oznanjevanju in oblikova-
nju krščanske skupnosti. »Kajti Cerkev je utemeljena v Božji 
besedi, iz nje se poraja in živi«.8 »Kar smo torej videli in sliša-
li, oznanjamo tudi vam, da bi bili tudi vi v občestvu z nami 
– in mi smo v občestvu z Očetom in njegovim Sinom, Jezu-
som Kristusom« (1 Jn 1,3),9 »[…] da bi ves svet slišal oznanilo 
odrešenja in bi ob poslušanju veroval, v verovanju upal in v 
upanju ljubil.«10

 6 Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor, Dogmatična konstitucija o 
Božjem razodetju – Dei Verbum (BR – DV), 2.
 7 Benedikt XVI., Posinodalna apostolska spodbuda Gospodova beseda 
– Verbum Domini (GB – VD), Cerkveni dokumenti 131, Ljubljana 2011, 
6; prim. Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor, Konstitucija o Božjem 
razodetju – Dei Verbum (BR – DV), 2, 6.
 8 Janez Pavel II., Posinodalna apostolska spodbuda Gospodova bese-
da – Verbum Domini (GB – VD), 3.
 9 Če ni navedeno drugače, so vsi svetopisemski citati vzeti iz Sloven-
skega standardnega prevoda Svetega pisma (študijska izdaja), Svetopi-
semska družba Slovenije, Ljubljana 2001 (1996).
10 Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju, 1; prim. sv. Avguštin, De 
catechizandis rudibus 4, 8 (Corpus Christianorum Series Latina /CCSL/ 
46,129).



10

5. Teologija je znanstveno premišljevanje o Božjem razo-
detju, ki ga Cerkev v veri sprejema kot vesoljno odrešenjsko 
resnico. Polnost in bogastvo tega razodetja sta prevelika, 
da bi ju zajela ena sama teologija. Ker ga ljudje sprejemajo 
na raznolike načine, se porajajo številne teologije. V svoji 
raznolikosti pa je teologija vseeno združena v služenju eni, 
Božji resnici. Za edinost teologije ni potrebna uniformnost 
(izenačenost, enoličnost, op. ur.), temveč zgolj osredotočanje 
na Božjo besedo ter razlago njenega brezmejnega bogastva s 
strani teologij, ki so sposobne medsebojnega dialoga in pri-
občevanja. Prav tako pa raznovrstnost teologij ne bi smela 
ustvarjati razpršenosti ali nasprotij, ampak – glede na različ-
nost načinov – raziskovanje edine Božje odrešujoče resnice.

Prvenstvo Božje besede

6. »V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu 
in Beseda je bila Bog« (Jn 1,1). Janezov evangelij se začne 
s »prologom« (»uvodom«). Ta hvalnica osvetli vesoljni obseg 
razodetja in njegov vrhunec v učlovečenju Božje Besede. »Vse 
je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. 
V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi« (Jn 1,3–4). 
Stvarjenje in zgodovina ustvarjata prostor in čas, v katerem 
se razodeva Bog. Svet, ki ga je ustvaril Bog po svoji Besedi 
(prim. 1 Mz 1), pa je tudi prizorišče človekove zavrnitve Boga. 
Kljub temu je Božja ljubezen do človeka vedno neskončno ve-
čja: »In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela« (Jn 1,5). Uteleše-
nje Božjega Sina je vrhunec te neomajne ljubezni: »In Beseda 
je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno 
veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, 
polna milosti in resnice« (Jn 1,14). Razodetje Boga kot Oče-
ta, ki ljubi svet (prim. Jn 3,16.35), se uresničuje v razodetju 
Jezusa Kristusa, križanega in vstalega, Božjega Sina in »Od-
rešenika sveta« (Jn 4, 42). »Velikokrat in na veliko načinov je 
Bog nekoč govoril očetom po prerokih, v teh dneh poslednje-
ga časa pa nam je spregovoril po Sinu. Njega je postavil za 
dediča vsega in po njem je tudi ustvaril svetove« (Heb 1,1–2). 
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»Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očeto-
vem naročju, on je razložil« (Jn 1,18).

7. Cerkev zelo ceni Sveto pismo, pomembno pa je, da ra-
zume, da »krščanska vera ni 'religija knjige': krščanstvo je 
religija Božje besede, ne 'zapisane in neme besede, marveč 
učlovečene in žive Besede'«.11 Veselo oznanilo je izpričano 
v Svetem pismu Stare in Nove zaveze.12 Sveto pismo je »od 
Boga navdihnjeno in enkrat za vselej zapisano ter nespre-
menljivo podaja besedo Boga samega tako, da v besedah pre-
rokov in apostolov odmeva glas Svetega Duha«.13 Izročilo je 
zvesti prenos Božje besede, izpričano v kanonu Svetega pi-
sma, po prerokih in apostolih ter v liturgiji (leiturgia), priče-
vanju (martyria) ter služenju (diakonia) Cerkve.

8. Sv. Avguštin je zapisal, da so Božjo besedo slišali nav-
dihnjeni pisci in jo posredovali s svojimi besedami: »Bog go-
vori prek človeškega bitja na človeški način; in tako govoreč 
nas išče.«14 Sveti Duh ni navdihnil le svetopisemskih piscev, 
da so našli prave besede pričevanja, temveč spremlja tudi 
bralce Svetega pisma vseh obdobij, da v človeških besedah 
Svetega pisma razumejo Božjo besedo. Odnos med Pismom 
in izročilom (tradicijo) je ukoreninjen v resnici, ki jo razode-
va Bog po svoji besedi za naše zveličanje: »Svetopisemske 
knjige zanesljivo, zvesto in brez zmote učijo resnico, ki jo je 
Bog hotel imeti zaradi našega zveličanja zapisano v Svetem 
pismu«;15 skozi stoletja Sveti Duh »vodi vernike v vso resnico 
ter napravlja, da Kristusova beseda med njimi v obilju prebi-
va« (prim. Kol 3,16).16 »Božja beseda se nam daje po Svetem 

11 Benedikt XVI., Posinodalna apostolska spodbuda Gospodova beseda 
– Verbum Domini, 7; prim. Katekizem katoliške Cerkve (1992), Ljubljana 
1993, 108.
12 Prim. Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju, 7, 11, 16.
13 Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju, 21.
14 Sv. Avguštin pravi: ‘Deus … per hominem more hominum loquitur; 
quia et sic loquendo nos quaerit’ (De civitate Dei XVII, 6, 2; CCSL 48, 567); 
prim., Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju, 12.
15 Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju, 11.
16 Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju, 8.
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pismu kot navdihnjeno pričevanje, ki z živim izročilom Cer-
kve sestavlja najvišje vodilo vere«.17

9. Kriterij katoliške teologije je prepoznavanje in prizna-
vanje prvenstva Božje besede. Bog govori »velikokrat in na 
različne načine«: po stvarjenju, prerokih in modrih, po Sve-
tem pismu in končno po življenju, smrti in vstajenju Jezusa 
Kristusa, učlovečene Besede (prim. Heb 1,1–2).

Vera, odgovor na Božjo besedo

10. Sv. Pavel piše v Pismu Rimljanom: »Potemtakem je 
vera iz oznanjevanja, oznanjevanje pa je po Kristusovi be-
sedi« (10,17). Pavel izpostavi dvoje: po eni strani razloži, da 
vera sledi poslušanju Božje besede, vedno »z močjo Božjega 
Duha« (Rim 15,19). Po drugi strani pojasni načine, po katerih 
Božja beseda doseže človeka: po tistih, ki so bili poslani, da 
oznanjajo Besedo in vzbujajo vero (prim. Rim 10,14–15). Iz 
tega sledi, da se Božja beseda v vseh časih lahko avtentič-
no oznanja samo na temelju apostolov (prim. Ef 2,20–22) in 
apostolskega nasledstva (prim. 1 Tim 4,6).

11. Ker je Jezus Kristus, učlovečena Beseda, »hkrati sre-
dnik in polnost vsega razodetja«,18 je tudi odgovor, ki ga išče 
Beseda, namreč vera, prav tako oseben. Po veri se človek vse-
ga izroči Bogu v dejanju, ki vključuje »popolno pokorščino ra-
zuma in volje«; človek se izroči Bogu, ki se razodeva.19 »Poslu-
šnost vere« (Rim 1,5) je tako nekaj osebnega. Po veri se človek 
odpira poslušanju Božje besede ter molitvi in češčenju; člove-
kovo srce se odpre, da prejme Božjo ljubezen, izlito v njegovo 
srce po Svetem Duhu, ki nam je bil dan (prim. Rim 5,5), »v 
verovanju, da bi bili v môči Svetega Duha polni upanja« (Rim 
15,13), upanja, ki »ne osramoti« (Rim 5,5). Z živo vero lahko ra-

17 Benedikt XVI., Posinodalna apostolska spodbuda Gospodova beseda 
– Verbum Domini, 18.
18 Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju, 2.
19 Prim. Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju, 5, ki se sklicuje na 
Prvi vatikanski koncil, Dei Filius, 3. pogl. (DH 3008).
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zumemo tako sprejemanje upanja kot ljubezni. Poleg tega Pa-
vel poudarja, da vera, ki jo je obudila Božja beseda, prebiva v 
srcu in povzroči, da se ta izpove z besedami: »Če boš s svojimi 
usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, 
da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. S srcem namreč ve-
rujemo, in tako smo deležni pravičnosti, z usti pa izpoveduje-
mo vero, in tako smo deležni odrešenja« (Rim 10,9–10).

12. Potemtakem je vera izkustvo Boga, ki obsega védenje o 
Bogu, saj nam razodetje omogoča dostop do resnice o Bogu, 
ki nas rešuje (prim. 2 Tes 2,13) in osvobaja (prim. Jn 8,32). 
Pavel piše Galačanom, da so kot verujoči »Boga spoznali, am-
pak še več, tudi Bog vas (jih) je spoznal« (Gal 4,9; prim. 1 Jn 
4,16). Brez vere bi bilo nemogoče dobiti vpogled v to resnico, 
ker jo razodeva Bog. Resnica, ki se je razodela po Bogu in je 
sprejeta v veri, ni nekaj iracionalnega, temveč vodi v »duhov-
no bogoslužje (logike` latreia)«, za katero Pavel pravi, da vklju-
čuje obnovo uma (prim. Rim 12,1–2). Da Bog je in je eden, 
Stvarnik in Gospod zgodovine, lahko spoznamo s pomočjo 
razuma iz del stvarstva v dolgi tradiciji, ki je prikazana tako 
v Stari (prim. Prg 13,1–9) kot tudi v Novi zavezi (prim. Rim 
1,18–23).20 Samo v veri pa lahko spoznamo, da se je Bog raz-
odel z učlovečenjem, življenjem, smrtjo in vstajenjem svojega 
Sina za odrešenje sveta (prim. Jn 3,16) in da je Bog v svojem 
notranjem življenju (bistvu) Oče, Sin in Sveti Duh.

13. Izraz »vera« predstavlja oboje, dejanje verovanja ali za-
upanja, pa tudi to, v kar človek veruje, fides qua in fides quae. 
Vidika sta nerazdružljiva, saj je zaupanje zraščeno s presežno 
vsebino, izpovedi pa ne smemo omejiti zgolj na besede brez 
vsebine, temveč mora priti iz srca. Vera je hkrati resnično glo-
boko osebna in občestvena (cerkvenostna). V izpovedovanju 
vere kristjani rečemo oboje: »verujem« (»credo«) in »verujemo« 
(»credimus«). Vera se izpoveduje znotraj občestva (koinonie) 
Svetega Duha (prim. 2 Kor 13,13), ki združuje vse verujoče z 
Bogom in med seboj (prim. 1 Kor 16–17) ter dosega najvišji iz-

20 Prim. Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju, 3; tudi Prvi vati-
kanski koncil, Dei Filius, 2. pogl. (DH 3004).
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raz v evharistiji (prim. 1 Kor 10,16–17). Izpoved vere se je v sku-
pnosti verujočih razvijala od samega začetka. Vsi kristjani so 
poklicani k osebnem pričevanju svoje vere, vendar pa obrazci 
pomagajo tudi Cerkvi sami k izpovedovanju vere. Ta izpoved 
se ujema z naukom apostolov, veselim oznanilom, na katerem 
Cerkev stoji in v katerem je odrešena (prim. Kor 15,1–11).

14. »Med ljudstvom pa so nastopili tudi lažni preroki, ka-
kor bodo tudi med vami lažni učitelji, ki bodo skrivaj uvaja-
li pogubne ločíne« (2 Pet 2,1).21 Nova zaveza pokaže mnogo 
primerov, kako so od samega začetka Cerkve nekateri lju-
dje predlagali »krivoverne« razlage skupne vere, ki so v na-
sprotju z apostolskim izročilom. V Prvem Janezovem pismu 
je ločitev od občestva ljubezni pokazatelj lažnega učenja (1 
Jn 2,18–19). Krivoverstvo ne le, da izkrivlja evangelij, temveč 
škoduje tudi cerkvenemu občestvu. »Z besedo krivoverstvo 
označujemo po prejetem krstu trdovratno zanikanje katere 
od resnic, ki jo je treba verovati z božjo in katoliško vero ali 
trdovraten dvom o njej.«22 Tisti, ki so krivi za tako odklanja-
nje cerkvenega nauka, zamenjujejo poslušnost Božji besedi 
(formalni zgib vere), fides qua, z lastno presojo. Krivoverstvo 
nas opozarja, da je občestvo Cerkve zavarovano le na podlagi 
katoliške vere v njeni celovitosti, in Cerkev spodbuja po ve-
dno globljem iskanju resnice v občestvu.

15. Kriterij katoliške teologije je, da je vera Cerkve zanjo 
vir, okolje (kontekst) in merilo. Teologija združuje fides qua 
in fides quae. Nauk apostolov in veselo novico o Jezusu Kri-
stusu razlaga »kakor je v Pismih« (1 Kor 15,3,4), kot vodilo in 
spodbudo vere Cerkve.

Teologija kot razumevanje vere

16. Verovanje kot odgovor na Božjo besedo odpre verni-
ku nova obzorja razumevanja. Sv. Pavel piše: »Kajti Bog, ki je 
rekel: 'Iz teme bo zasvetila luč,' je zasijal v naših srcih zaradi 

21 Prim. tudi 1 Jn 4,1–6; 2 Jn 7; Gal 1,6–9; 1 Tim 4,1.
22 Katekizem katoliške Cerkve, Ljubljana 1993.
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razsvetljenja Božjega veličastva na obličju Jezusa Kristusa« 
(2 Kor 4,6). V tej luči vera zre na ves svet na nov način; vidi ga 
resničneje, saj je, okrepljena s Svetim Duhom, udeležena pri 
Božjem pogledu. Zato sv. Avguštin vsakogar, ki išče resnico, 
vabi: »Veruj, da bi razumel.« (»Crede ut intelligas.«)23 Prejeli 
smo »Duha, ki je iz Boga«, pravi sv. Pavel, »da bi mogli spo-
znati to, kar nam je Bog milostno podaril« (1 Kor 2,12). S tem 
darom smo pritegnjeni na raven spoznavanja, celo Boga sa-
mega, saj »Duh namreč preiskuje vse, celo Božje globine«. Z 
učenjem, da »imamo Kristusovo misel« (1 Kor 2,16), sv. Pavel 
nakaže, da smo z Božjo milostjo deležni Kristusovega spo-
znanja Očeta in tako Božjega samospoznanja.

17. Verniki, ki po veri prejmejo »neizsledljivo Kristusovo 
bogastvo« (Ef 3,8), skušajo v večji polnosti razumeti to, v kar 
verujejo, ter to premišljevati v svojem srcu (prim. Lk 2,19). Pod 
vodstvom Svetega Duha in ob popolni zavzetosti razuma te-
žijo k ponotranjenju nedoumljive vsebine Božje besede, da 
bi lahko postala luč in hrana njihovi veri. Boga prosijo, »da 
bi se izpopolnili po globokem spoznanju njegove volje, v vsej 
modrosti in duhovni razumnosti« (Kol 1,9). To je pot, ki vodi k 
razumevanju vere (intellectus fidei). Sv. Avguštin pojasnjuje, 
da takšno hrepenenje in prizadevanje po razumevanju izhaja 
iz dinamičnosti vere: »Nekdo, ki resnično razume, kar je prej 
samo verjel, ima zagotovo prednost pred onim, ki še zmeraj 
hrepeni razumeti, kar verjame. A če nekdo ne hrepeni in če 
misli, da je mogoče verjeti samo tisto, kar lahko razume, po-
tem se ta za vero sploh ne meni.«24 Po drugi strani prizadeva-
nje za razumevanje vere le-to hrani in ji omogoča rast.25 To 

23 Sv. Avguštin, In Joannis Evang. XXIX, 6 (CCSL 36, 287); prim. tudi 
Sermo 43, 7 (CCSL 41, 511).
24 Sv. Avguštin, Epist. 120 (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Lati-
norum – CSEL 34, 2, 704): »Porro autem qui vera ratione iam quod tan-
tummodo credebat intelligit, profecto praepondendus est ei qui cupit ad-
huc intelligere quod credit; si autem non cupit et ea quae intelligendae 
sunt credenda tantummodo existimat, cui rei fides prorsus ignorat.«
25 Prim. Sv. Avguštin, De Trinitate XIV, 1 (CCSL 50, 424): »Huic scientiae 
tribuens … illud tantummodo quo fides saluberrima quae ad veram beati-
tudinem ducit, gignitur, nutritur, defenditur, roboratur.«
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torej pomeni: »Vera in razum sta kot dve krili, ki omogočata 
človeškemu duhu, da se dvigne k zrenju resnice.«26 Pot intel-
lectus fidei je pot od verovanja, ki je njen vir in trajno načelo, 
do gledanja v slavi (visio beatifica – blaženo gledanje; prim. 1 
Jn 3,2), katerega predokus (anticipacija) je intellectus fidei.

18. Intellectus fidei privzema v življenju Cerkve in obče-
stvu verujočih glede na različno obdarjene vernike različne 
oblike (lectio divina, meditacija, oznanjevanje, teologija kot 
znanost itd.). Ta postane teologija v ožjem smislu tedaj, ko 
si vernik prizadeva za predstavljanje vsebine skrivnosti kr-
ščanstva na razumski in znanstven način. Teologija je torej 
toliko scientia Dei, kolikor je razumsko soudeleženje razmi-
šljanje spoznanja, ki ga ima Bog o sebi in o vseh stvareh.

19. Kriterij katoliške teologije je, da ima racionalno di-
menzijo, prav tako kot znanost o veri, o »veri ali verovanju, 
ki terja razumevanje« (fides quaerens intellectum).27 Teologija 
stremi po razumevanju tega, kaj Cerkev veruje, zakaj veruje 
in kaj lahko spozna v luči Boga (sub specie Dei). Teologija kot 
spoznanje Boga (scientia Dei) je razumsko in sistematično 
razumevanje odrešujoče Božje resnice.

26 Janez Pavel II., Okrožnica Vera in razum – Fides et ratio (1998), Cer-
kveni dokumenti 80, Družina, Ljubljana 1999, Predgovor.
27 Sv. Anzelm, Proslogion, Proemium (v: S. Anselmi Cantuariensis Archie-
piscopi Opera omnia, izd. F. S. Schmitt, t.1, str. 94). Zaradi tesne pove-
zanosti vere, upanja in ljubezni (glej zgoraj št. 11) lahko potrdimo, da 
je teologija tudi spes quaerens intellectum (prim. 1 Pet 3,15) in caritas 
quaerens intellectum. Zadnji vidik je posebej pomemben na krščanskem 
Vzhodu, saj pojasnjuje Kristusovo skrivnost, ki je razodetje Božje ljube-
zni (prim. Jn 3,16); teologija je ubesedena Božja ljubezen.
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Drugo poglavje

BIVANJE V OBČESTVU CERKVE

20. Pravo mesto teologije je v Cerkvi, ki jo je Božja Bese-
da zbrala. Cerkvenost teologije je njen konsitutivni vidik, saj 
teologija temelji na veri, vera pa je tako osebna kot cerkve-
nostna (občestvena). Božje razodetje vodi k vedno novemu 
zbiranju in prenovi Božjega ljudstva. Teologi po Cerkvi pre-
jemajo predmet svojega raziskovanja. V katoliški teologiji se 
je veliko razpravljalo o »mestih« (»locus, loci«) teologije, to je o 
temeljni referenčni točki glede naloge teologije.28 Pomembno 
je, da poznamo ne samo mesta (loca), temveč tudi njihovo re-
lativno težo in njihova medsebojna razmerja.

Študij Svetega pisma je duša teologije

21. »Preučevanje Svetega pisma« mora biti »duša svete 
teologije«.29 To je temeljna izjava Drugega vatikanskega cer-
kvenega zbora o teologiji. Papež Benedikt XVI. je to vnovič 
naglasil: »Kjer teologija ni v bistvu interpretacija Pisma v 
Cerkvi, ta teologija nima več temelja.«30 Teologija se mora v 
celoti podrediti Pismom in Pisma naj podpirajo in spremlja-
jo vse teološko delo, saj se teologija ukvarja z »resnico evan-
gelija« (Gal 2,5) in to resnico lahko spozna le, če preiskuje 

28 Prim. še posebno Melchior Cano, De locis theologicis, izd. J. Belda 
Plans (Madrid, 2006). Cano našteva deset mest (loci): Sacra Scriptura, 
traditiones Christi et apostolorum, Ecclesia Catholica, Concilia, Ecclesia 
Romana, sancti veteres, theologi scholastici, ratio naturalis, philosophi, 
humana historia.
29 Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju, 24.
30 Benedikt XVI., Posinodalna apostolska spodbuda Gospodova beseda 
– Verbum Domini, 35; prim. tudi št. 31.
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normativno  pričevanje v kanonu Svetega pisma31 in če pri 
tem povezuje človeške besede Svetega pisma z živo Božjo be-
sedo. »Katoliški eksegeti ne smejo pri svojem delu interpreta-
cije nikoli pozabiti, da razlagajo (interpretirajo) Božjo besedo 
… Cilj njihovega dela je dosežen, ko pojasnijo pomen biblič-
nega besedila kot danes dejavne Božje besede.«32

22. Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju vidi 
nalogo eksegeze v odkrivanju tega, »kaj nam je Bog hotel 
priobčiti«.33 Za razumevanje in razlago pomena svetopisem-
skih besedil34 mora uporabiti vse ustrezne filološke, zgodo-
vinske in literarne metode, da se Pismo pojasni in razume v 
svojem kontekstu in obdobju. Metodološko se tako upošteva 
zgodovinskost razodetja. Dogmatična konstitucija o Božjem 
razodetju (12. člen) posebej poudarja, da je treba pozornost 
nameniti literarnim oblikam: »Kajti resnica je zdaj tako zdaj 
drugače podana in izražena v tekstih, ki so na različen način 
zgodovinske, preroške ali pesniške narave, ali v drugačnih 
govornih vrstah.« Od koncila dalje se razvijajo nadaljnje me-
tode, ki lahko razkrijejo nove vidike pomena Svetega pisma.35 
Vendar pa Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju poka-
že, da je treba, če želimo priznati »nadnaravno razsežnost 
Svetega pisma« in doseči njegovo resnično »teološko« inter-
pretacijo, upoštevati tri temeljna merila:36 enotnost Pisma, 
živo izročilo Cerkve in analogijo vere.37 Koncil se sklicuje na 

31 Prim. Tridentinski cerkveni zbor, Decretum de libris sacris et de tradi-
tionibus recipiendis (DH 1501–1505).
32 Papeška biblična komisija, L' interpretazione della Bibbia nella Chi-
esa – Interpretacija Svetega pisma v Cerkvi (1990), Cerkveni dokumenti 
100, Ljubljana 2000, III, C, 1; prim. Benedikt XVI., Posinodalna apostol-
ska spodbuda Gospodova beseda, 33.
33 Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju , 12.
34 Prim. Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju, 12.
35 Prim. Interpretacija Svetega pisma v Cerkvi, I, B–E.
36 Benedikt XVI., Posinodalna apostolska spodbuda Gospodova beseda, 34.
37 »Ker moramo Sveto pismo brati in razlagati v istem Duhu, v katerem 
je bilo napisano [eodem Spiritu quo scripta est], je za pravilno ugotovitev 
smisla svetih besedil treba vestno upoštevati vsebino in enoto celotnega 
Svetega pisma kakor tudi živo izročilo vse Cerkve ter analogijo vere« (Do-
gmatična konstitucija o Božjem razodetju, 12)«.
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enotnost Svetega pisma, saj to pričuje o celotni odrešenjski 
resnici samo v njegovi razvejani različnosti.38 Eksegeza je 
razvila metodološke načine, da se kanon Pisma upošteva kot 
celota, kot hermenevtična referenčna točka za njegovo razla-
go. Tako se lahko ugotavlja pomen mesta in vsebine različ-
nih knjig in odlomkov. Kot uči cerkveni zbor, mora eksegeza 
stremeti k branju in interpretaciji svetopisemskih besedil na 
širokem prizorišču vere in življenja Božjega ljudstva, ki se je 
ohranjalo skozi stoletja z delovanjem Svetega Duha. Prav v 
tem kontekstu eksegeza išče literarni pomen in se odpira po-
polnejšemu ali duhovnemu smislu (sensus plenior) Svetega 
pisma.39 »Le tam, kjer sta upoštevani obe metodološki ravni, 
zgodovinsko-kritična in teološka, lahko govorimo o eni teolo-
ški eksegezi – o eksegezi, ki je primerna za to knjigo.«40

23. Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju s tem, ko 
pravi, da je preučevanje Svetega pisma »duša« teologije, misli 
na vse teološke discipline. Ta temelj v razodeti Božji besedi, kot 
ga izpričujeta Pismo in izročilo, je bistven za teo lo gijo. Njena 
primarna naloga je razlaganje Božje resnice kot odrešenjske 
resnice. Na posebno spodbudo Drugega vatikan skega cerkve-
nega zbora teži katoliška teologija v vsem svo jem delu k slu-
ženju Božji besedi in s tem k pričevanju Pisma.41 Zato naj »se 
najprej navajajo biblične misli«, in sicer pred vsem ostalim.42 
Ta pristop znova ustreza pristopu cerkvenih  očetov, ki so bili 

38 Prim. Benedikt XVI., Posinodalna apostolska spodbuda Gospodova 
beseda, 39.
39 Prim. Papeška biblična komisija, Interpretacija Svetega pisma v Cer-
kvi, II, B; prim. tudi Katekizem katoliške Cerkve, 115–118. Srednjeveška 
teologija je govorila o štirih pomenih Pisma: Littera gesta docet, quid cre-
das allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia.
40 Benedikt XVI., Posinodalna apostolska spodbuda Gospodova bese-
da, 34.
41 O osrednjem mestu, ki ga ima Pismo v teologiji, prim. sv. Bonaventu-
ra, Breviloquium, Prologus.
42 Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor, Odlok o duhovniški vzgoji – 
Optatam totius, 16. Prim. sv. Tomaž Akvinski, Summa Theologiae, Ia, q. 
36, a. 2, ad 1: »De Deo dicere non debemus quod in sacra Scriptura non 
invenitur vel per verba, vel per sensum«.
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»najprej in bistveno 'razlagalci Svetega pisma'«,43 in odpira 
možnost ekumenskega sodelovanja: »Skupno poslušanje Pi-
sem spodbuja dialog ljubezni in pospešuje dialog resnice.«44

24. Kriterij katoliške teologije je, da se naslanja na ka-
nonsko (priznano, op. ur.) pričevanje Pisma ter spodbuja 
zasidranost celotnega cerkvenega nauka in delovanja v tem 
pričevanju: »Kakor krščansko vernost sámo takó mora tudi 
vse krščansko oznanjevanje nahranjati in usmerjati Sveto 
pismo.«45 Teologija si mora prizadevati, da krščanskim ver-
nikom na široko odpre dostop do Pisem,46 da lahko stopijo v 
stik z živo Božjo besedo (prim. Heb 4,12).

Zvestoba apostolskemu izročilu

25. Apostolska dela opisujejo življenje prve krščanske 
skupnosti na način, ki je bistven za Cerkev vseh časov: »Bili 
so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju 
kruha in v molitvah« (Apd 2,42; prim. Raz 1,3). Ta jedrnati 
opis ob koncu poročila o binkoštnem prazniku, ko je Sveti 
Duh apostolom odprl usta, da so oznanjali, ter veliko tistih, 
ki so jim prisluhnili, privedel k veri, osvetljuje različne bistve-
ne vidike delovanja Duha v Cerkvi. Tu je že vnaprejšnji oris 
nauka Cerkve in zakramentalnega življenja, njene duhovno-
sti in zavzetosti za dobra dela. Vse to se je začelo v apostolski 
skupnosti in nadaljevanje tega je bistveno za način življenja 
v duhu apostolskega izročila. Glavni vidiki tega izročila so: 
pravilo molitve (lex orandi), pravilo verovanja (lex credendi) 
in pravilo življenja (lex vivendi). Sv. Pavel se sklicuje na izro-
čilo, v katero je bil kot apostol vključen, ko govori o tem, da je 
»izročil«, kar je »sam prejel« (1 Kor 15,1–11, prim. tudi 1 Kor 
11,23–26).

43 Benedikt XVI., Posinodalna apostolska spodbuda Gospodova bese-
da, 37.
44 Prav tam, 46.
45 Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju, 21.
46 Prim. prav tam, 22.
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26. Izročilo je torej nekaj živega, je stalen proces, v kate-
rem se edinost vere izraža v različnih jezikih in kulturah. Če 
se ne prenavlja, preneha biti izročilo. »To apostolsko izročilo 
v Cerkvi ob podpori Svetega Duha napreduje. Raste namreč 
spoznanje tako izročenih stvari kot tudi besed … Cerkev na-
mreč vztrajno teži v teku stoletij k polnosti Božje resnice, 
 dokler se v njej ne dopolnijo Božje besede.«47 Izročilo živi v 
moči Svetega Duha, ki, kakor je obljubil Jezus svojim učen-
cem, vodi Cerkev v vso resnico (prim. Jn 16,13) s tem, ko tr-
dno vzpostavlja spomin na Jezusa (prim. Jn 14,26), pri tem 
pa ohranja Cerkev zvesto apostolskemu izvoru, ji omogoča 
varen prenos vere in spodbuja vedno novo predstavljanje 
evangelija pod vodstvom pastirjev, naslednikov apostolov.48 
Ključne sestavine izročila so zato: stalen študij Svetega pi-
sma, bogoslužno češčenje, pozornost do učenja pričevalcev 
vere skozi zgodovino; kateheza, ki spodbuja rast v veri; de-
javna ljubezen do Boga in bližnjega; strukturirane cerkvene 
službe in služenje cerkvenega učiteljstva Božji besedi. Kar je 
izročeno, »obsega vse tisto, kar naj bi pospeševalo sveto ži-
vljenje Božjega ljudstva in pomnoževalo vero. In takó Cerkev 
s svojim naukom, z življenjem in bogačastjem trajno ohra-
njuje in vsem rodovom posreduje vse, kar je sama, vse, kar 
veruje.«49

27. »Izjave cerkvenih očetov pričujejo za živo navzočnost 
izročila, katerega bogastvo se izliva v dejavnost in življenje 
Cerkve, ki veruje in moli.«50 Ker imajo zahodni in vzhodni 
cerkveni očetje posebno mesto »pri zvestem podajanju in 
razlaganju posameznih razodetih resnic«,51 je njihovo pisa-
nje za katoliško teologijo posebna referenčna točka (locus). 
Izročilo, ki so ga poznali in živeli cerkveni očetje, je bilo ra-
znoliko ter polno življenja, kot nam kaže množica bogoslu-
žnih skupnosti in duhovnih ter eksegetsko-teoloških izročil 

47 Prav tam, 8.
48 Prim. prav tam, 7.
49 Prav tam, 8.
50 Prav tam, 8.
51 Prim. Odlok o duhovniški vzgoji, 16.
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(prim. aleksandrijska in antiohijska šola), raznovrstnost, ki 
je bila trdno zasidrana in zedinjena v eni veri. V času velikih 
teoloških nasprotij v 4. in 5. stoletju je prilagajanje nauka 
v skladu s cerkvenimi očeti ali proti temu nauku pričalo o 
pravovernosti ali krivoverstvu.52 Sv. Avguštinu je enotno pri-
čevanje očetov pomenilo glas Cerkve.53 Na Kalcedonskem in 
Tridentinskem cerkvenem zboru so pričeli slovesne razglasi-
tve z besedami »V skladu s cerkvenimi očeti …«54 Tridentinski 
cerkveni zbor in Prvi vatikanski cerkveni zbor sta jasno po-
kazala, da je »enotno mnenje« očetov trdno vodilo za razlago 
Svetega pisma.55

28. Veliko cerkvenih očetov je bilo škofov, ki so se ob dru-
gih škofih zbirali najprej na pokrajinskih, pozneje pa na ve-
soljnih ali »ekumenskih« zborih; ti zaznamujejo življenje Cer-
kve od prvih stoletij po zgledu apostolov (prim. Apd 15,6–21). 
Soočeni s kristološkimi in trinitaričnimi krivoverstvi, ki so 
ogrožala vero in edinost Cerkve v obdobju cerkvenih očetov, 
so se škofje zbrali na ekumenskih zborih: na Prvem nicej-
skem cerkvenem zboru, Prvem carigrajskem cerkvenem 
zboru, na zboru v Efezu, v Kalcedoniji, na Drugem carigraj-
skem cerkvenem zboru, Tretjem carigrajskem cerkvenem 
zboru ter na drugem zboru v Niceji, da bi obsodili zmote in 
razglasili pravo vero v veroizpovedih in opredelitvah vere. Ti 
zbori so nadaljevali s svojimi nauki, še posebno s svečanimi 
sklepi kot nečim, kar je normativno in splošno zavezujoče; 
njihove določitve odsevajo apostolsko izročilo, spadajo vanj 

52 Sv. Ciril Aleksandrijski je na koncilu v Efezu predstavil zbirko pa-
trističnih povzetkov; prim. Mansi IV, 1183–1195; E. Schwartz (ed.), Acta 
Conciliorum Oecumenicorum I, 1.1, str. 31–44.
53 Prim. Sv. Avguštin, Contra duas epistulas pelagianorum, 4, 8, 20 
(CSEL 60, 542–543); 4, 12, 32 (CSEL 60, 568–569); Contra Iulianum, 1, 
7, 34 (PL 44, 665); 2, 10, 37 (PL 44, 700–702). Tudi, Vincezo di Lerino, 
Commonitorium 28, 6 (CCSL 64,187): »Sed eorum dumtaxat patrum sen-
tentiae conferendae sunt, qui in fide et communione catholica sancte sa-
pienter constanter viventes docentes et permanentes, vel mori in Christo 
fideliter vel occidi pro Christo feliciter meruerunt.«
54 Prim. DH 301, 1510.
55 DH 1507, 3007.
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ter še naprej služijo veri in edinosti Cerkve. Zbori, ki so sle-
dili in jih na Zahodu priznavajo kot ekumenske, nadaljuje-
jo to izročilo. Drugi vatikanski cerkveni zbor se nanaša na 
učiteljsko službo ali učiteljstvo papeža in škofov Cerkve in 
pravi, da škofje, zbrani z rimskim škofom na ekumenskem 
cerkvenem zboru ali v občestvu z njim, čeprav razkropljeni 
po svetu, verodostojno učijo takrat, ko so enotni v tem, da je 
treba določen nauk o veri ali morali »sprejeti kot dokončno 
obveznega«. Papež kot voditelj zbora kardinalov uči nezmo-
tno, ko »bodisi rimski škof bodisi zbor škofov skupaj z njim 
opredeli kak nauk, ga izreka v skladu z razodetjem, katerega 
so se dolžni vsi držati«.56

29. Katoliška teologija priznava avtoriteto nauka ekumen-
skih cerkvenih zborov, redni in vesoljni nauk škofov in nauk 
papeža. Priznava poseben status verskih resnic, to je izjav, »v 
katerih Cerkev predlaga razodeto resnico kot dokončno. Na 
nek način je to za vesoljno Cerkev zavezujoče, in sicer tako 
zelo, da je njeno zanikanje zavrnjeno kot krivoverstvo in pade 
pod izobčenje.«57 Verske resnice so del živega in nepretrga-
nega apostolskega izročila. Teologi se zavedajo težav, ki spre-
mljajo njihove razlage. Tako je na primer potrebno razumeti 
ustrezno vprašanje ob upoštevanju in v luči zgodovinskega 
konteksta ter ugotoviti, kako sta pomen in vsebina verske 
resnice povezana z njeno razlago.58 Kljub temu so verske re-
snice trdne referenčne točke za vero Cerkve ter se kot take 
rabijo v teoloških razpravah in utemeljevanjih.

30. Po katoliškem prepričanju so Sveto pismo, izročilo in 
cerkveno učiteljstvo neločljivo povezani. »Sveto izročilo in 

56 Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor, Dogmatična konstitucija o 
Cerkvi, 25.
57 Mednarodna teološka komisija, L' interpretazione dei dogmi – Razla-
ga verskih dogem (1990), B, III, 3; Prim. L' unita della fede e il pluralismo 
teologico – Edinost vere in teološki pluralizem (1972), št. 6–8, 10–12.
58 Prim. Janez Pavel XXIII., Allocutio in Concilii Vaticani inauguratione, 
v: AAS 84 (1962), s.792; Pastoralna konstitucija Cerkev v sedanjem sve-
tu, 62. Za celovitejše razumevanje celotnega vprašanja glej Mednarodna 
teološka komisija, L' interpretazione dei dogmi – Razlaga verskih dogem.
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Sveto pismo sestavljata en sam Cerkvi izročen zaklad Božje 
besede« in »naloga obvezujoče razlagati zapisano ali izročeno 
Božjo besedo je zaupana živemu cerkvenemu učiteljstvu«.59 
Sveto pismo ni zgolj besedilo, temveč Božji govor (locutio 
Dei)60 in Božja beseda (verbum Dei),61 ki so ga prvi izpričali 
preroki v Stari zavezi in končno apostoli v Novi zavezi (prim. 
Rim 1,1–2). Sveto pismo je nastajalo sredi Božjega ljudstva, 
ki ga je zedinilo, bralo in razlagalo. Zato Sveto pismo pripada 
živemu izročilu Cerkve kot kanonična priča vere za vse čase. 
»Pismo je prvi člen v pisnem izročilu.«62 »Zato je treba Pismo 
oznanjati, poslušati, brati, sprejemati in živeti kot Božjo be-
sedo znotraj apostolskega izročila, s katerim je neločljivo 
povezano.«63 Ta proces ohranja Sveti Duh, »po katerem od-
meva živi glas evangelija v Cerkvi in po njej v svetu«.64 »Sveto 
pismo je namreč Božja beseda, kolikor je ob navdihovanju 
Božjega Duha pismeno zaznamovana; sveto izročilo pa Božjo 
besedo, ki sta jo Kristus Gospod in Sveti Duh zaupala apo-
stolom, v celoti predaja naprej njihovim naslednikom, da jo 
ob razsvetljujočem vodstvu Duha resnice v svojem oznanje-
vanju zvesto ohranjajo, razlagajo in razširjajo. To je razlog, 
da Cerkev svoje gotovosti glede vsega, kar je razodeto, ne za-
jema samo iz Svetega pisma.«65 Zajema tudi iz apostolskega 
izročila, saj je slednje živ proces, kako Cerkev posluša Božjo 
besedo.

31. Drugi vatikanski cerkveni zbor razlikuje med izroči-
lom in tistimi izročili, ki pripadajo posebnim obdobjem cer-
kvene zgodovine ali posebnim področjem in skupnostim, kot 

59 Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju , 10.
60 Prav tam , 9.
61 Prav tam, 24.
62 Johann Adam Möhler, Unity in the Church or the Principle of Catholi-
cism, Presented in the Spirit of the Church Fathers of the First Three Cen-
turies, Peter C. Erb, prev. in ur. (Washington DC: Catholic University of 
America Press, 1996), s.117; it. izdaja Citta Nuova, Roma 1969.
63 Benedikt XVI., Posinodalna spostolska spodbuda Gospodova bese-
da, 7.
64 Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju, 9.
65 Prav tam, 9.
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so redovi ali krajevne Cerkve.66 Razlikovanje med izročilom 
in izročili je ena izmed poglavitnih nalog katoliške teologije 
vse od Drugega vatikanskega cerkvenega zbora in na splo-
šno teologije zadnjih desetletij.67 Ta naloga je globoko pove-
zana s katolištvom Cerkve in ima veliko ekumenskih vplivov. 
Porajajo se številna vprašanja, na primer: »Ali je mogoče na-
tančneje določiti vsebino izročila in s kakšnimi sredstvi? Ali 
vsa izročila, ki zase trdijo, da so krščanska, res vsebujejo (iz-
virno) izročilo? Kako razlikujemo med izročili, ki pooseblja-
jo resnično izročilo, in takimi, ki so zgolj človeška? Kje naj-
demo resnično izročilo in kje obubožano ali celo izkrivljeno 
izročilo?«68 Po eni strani mora teologija kazati, da apostolsko 
izročilo ni nekaj abstraktnega, temveč je stvarno navzoče v 
različnih izročilih, ki so se oblikovala v Cerkvi. Po drugi stra-
ni pa mora teologija pretehtati, zakaj nekatera izročila niso 
značilna za vso Cerkev, temveč samo za določene redove, kra-
jevne Cerkve ali zgodovinska obdobja. Medtem ko kritičnost 
ni primerna z ozirom na samo apostolsko izročilo, pa morajo 
biti izročila zmeraj odprta za kritiko, da lahko poteka »stalno 
obnavljanje«, ki ga Cerkev potrebuje,69 in da se lahko Cerkev 
na svojem temelju, ki je Jezus Kristus, stalno obnavlja. Taka 
kritika želi preveriti, ali izročilo res izraža vero Cerkve v ne-
kem času in prostoru, ter jo hkrati okrepiti ali korigirati prek 
stika z živo vero vseh časov in krajev.

66 Prim. Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju, 8; Dogmatična 
konstitucija o Cerkvi, 13, 14; Odlok o ekumenizmu, 15, 17; Odlok o misi-
jonski dejavnosti Cerkve, 22.
67 Prim. Yves Congar, Tradition et traditions: I Essai historique; II Essai 
théologique, Paris: 1960 in 1963.
68 Četrta svetovna konferenca Vera in ustava (Montreal, 1963): »Scrip-
ture, Tradition and Traditions«, v: P. C. Rodger – Lukas Vischer (ed.), 
The Fourth World Conference on Faith and Order: Montreal 1963 (New 
York: Association Press, 1964), št.48, s. 52. Če pogledamo natančneje, 
kot navaja ta dokument, lahko razlikujemo Izročilo (zapisano z veliko 
začetnico) in izročilo (zapisano z malo). Izročilo je »evangelij sam, ki se v 
Cerkvi in po njej prenaša iz roda v rod«, je »sam Kristus, navzoč v življenju 
Cerkve«; in »izročilo je proces izročanja« (št.39, s. 50).
69 Prim. Odlok o ekumenizmu, 6.
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32. Kriterij katoliške teologije je zvestoba apostolskemu 
izročilu. Ta zvestoba zahteva dejavno in kritično sprejema-
nje različnih pričevanj in izrazov sedanjega apostolskega 
izročila. Obsega študij Svetega pisma, bogoslužja in spisov 
cerkvenih očetov ter svetnikov in pozornost do nauka cer-
kvenega učiteljstva.

3. Pozornost na sensus fidelium 
(verski čut)

33. V svojem Prvem pismu Tesaloničanom sv. Pavel piše: 
»Prav zaradi tega se tudi mi neprenehoma zahvaljujemo 
Bogu, da ste besedo, ki ste jo slišali in prejeli od nas, sprejeli 
ne kot človeško besedo, ampak, kar resnično je, kot Božjo be-
sedo, ki tudi deluje v vas, kateri verujete« (1 Tes 2,13). Te bese-
de ponazarjajo to, kar je Drugi vatikanski cerkveni zbor ime-
noval »nadnaravno razumevanje vere [sensus fidei] celotnega 
ljudstva«70 in »notranje uvidevanje duhovnih stvarnosti«,71  ki 
ga imajo verni, to je sensus fidelium. Nosilec vere je Božje 
ljudstvo kot celota, ki v moči Duha izpričuje Božjo besedo. 
Zato je cerkveni zbor izjavil, da je celotno Božje ljudstvo ude-
leženo pri Jezusovem preroškem poslanstvu72 in  ker je ma-
ziljeno od Svetega Duha (prim. 1 Jn 2,20, 27), se »ne more 
motiti v stvareh verovanja«.73 Pastirji, ki v službi vere vodijo 
Božje ljudstvo, so sami najprej člani občestva vernih. Zato 
Dogmatična konstitucija o Cerkvi govori najprej o Božjem 
ljudstvu in o sensus fidei, ki ga le-to ima,74 in šele potem o 
škofih,75 ki po svojem apostolskem nasledstvu v škofovstvu 
in prejemu svoje posebne charisma veritatis certum (gotove 

70 Dogmatična konstitucija o Cerkvi, 12.
71 Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju, 8.
72 Prim. Dogmatična konstitucija o Cerkvi, 35.
73 Dogmatična konstitucija o Cerkvi, 12.
74 Prim. Dogmatična konstitucija o Cerkvi, 2. poglavje.
75 Prim. Dogmatična konstitucija o Cerkvi, 3. poglavje.
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karizme resnice)76 predstavljajo, kot zbor v hierarhičnem  
občestvu s svojo glavo, rimskim škofom in naslednikom sv. 
Petra na apostolskem sedežu,77 cerkveno učiteljstvo. Do-
gmatična konstitucija o Božjem razodetju prav tako uči, da je 
bila Božja beseda »zaupana Cerkvi«, in se sklicuje na »celo-
tno Božje ljudstvo«, ki ji pripada, preden obrazloži, da imajo 
papež in škofje nalogo avtentično razlagati Božjo besedo.78 
Ta ureditev je osnova za katoliško teologijo. Kot je zapisal sv. 
Avguštin: »Vobis sum episcopus, vobiscum sum christianus« – 
»Za vas sem škof, z vami sem kristjan.«79

34. Naravo in umestitev sensus fidei ter sensus fidelium 
je treba pravilno razumeti. Sensus fidelium preprosto ne po-
meni večinsko mnenje v določenem času ali kulturi, kot tudi 
ni drugotna potrditev tistega, kar najprej uči cerkveno uči-
teljstvo. Sensus fidelium je sensus fidei Božjega ljudstva kot 
celote, ki je poslušno Božji besedi in ki ga pastirji vodijo po 
poti vere. Torej je sensus fidelium čut vere, ki je globoko za-
koreninjen med Božjim ljudstvom, ki sprejema, razumeva in 
živi Božjo besedo v Cerkvi. 

35. Za teologe je sensus fidelium zelo pomemben. Ni le 
predmet pozornosti in spoštovanja, ampak je tudi osnova in 
mesto (locus) njihovega dela. Po eni strani so teologi odvisni 
od sensus fidelium, ker vera, ki jo proučujejo in razlagajo, živi 
v Božjem ljudstvu. Torej je jasno, da morajo teologi sami so-
delovati v življenju Cerkve, ker ga le tako lahko resnično spo-
znajo. Po drugi strani pa je del posebnega služenja teologov 
znotraj Kristusovega skrivnostnega telesa prav to, da razlaga-
jo vero Cerkve, kot jo najdemo v Svetem pismu, liturgiji, vero-
izpovedih, dogmah, katekizmih in v samem sensus fidelium. 
Teologi pomagajo razjasniti in izraziti vsebino sensus fideli-
um; obenem pa prepoznavajo in pokažejo, da so vprašanja, 

76 Prim. Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju, 8; sv. Irinej, Adv. 
Haer., IV, 26, 2.
77 Prim. Dogmatična konstitucija o Cerkvi, 21, 24, 25.
78 Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju, 10; glej tudi 30. člen
79 Sv. Avguštin, Sermo 340 A (PL 38, 1483).
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povezana z versko resnico, zapletena, ter zahtevajo natančne 
raziskave.80 Prav tako morajo zaradi zvestobe apostolskemu 
izročilu občasno kritično preučiti izraze ljudske pobožnosti, 
nove miselne tokove in gibanja v Cerkvi. Pri tem morajo biti 
teologi vedno konstruktivni; svoja dognanja morajo podati s 
ponižnostjo, spoštovanjem in jasnostjo: »Spoznanje (gnosis) 
napihuje, ljubezen (agape) pa izgrajuje« (1 Kor 8,1). 

36. Pozornost do sensus fidelium je merilo za katoliško 
teologijo. Teologija si mora prizadevati za odkrivanje in točno 
izražanje tistega, kar katoliški verniki v resnici verujejo. Teo-
logija mora govoriti resnico v ljubezni, da verniki lahko zorijo 
v veri in jih ne »premetava in kot valove razburka vsak veter 
nauka« (Ef 4,14). 

4. Odgovorna poslušnost cerkvenemu učiteljstvu

37. V katoliški teologiji je cerkveno učiteljstvo bistven 
dejavnik, ker teologija sprejema Božjo resnico po Cerkvi, 
katere vero avtentično razlaga »samo živa učiteljska služba 
Cerkve«,81 to je učiteljstvo papeža in škofov. Teologija mora 
biti zvesta učiteljstvu, da je resnično lahko védenje o veri 
(scientia fidei) in dejavnost Cerkve. Pravilna teološka meto-
dologija torej zahteva ustrezno razumevanje narave in obla-
sti učiteljstva na njegovih različnih ravneh ter razmerij, ki 
praviloma obstajajo med cerkvenim učiteljstvom in teologi-
jo.82 Ško fje in teologi imajo različno poklicanost in morajo 
spoštovati posebno pristojnost drug drugega; v nasprotnem 
primeru cerkveno učiteljstvo zreducira teologijo le na pona-

80 Navodilo o cerkvenostnem poslanstvu teologov Dar resnice – Donum 
veritatis (1990) govori o resnici, ki jo Bog daje svojemu ljudstvu in »po-
slanstvo teologov« opredeljuje kot služenje Božjemu ljudstvu. 
81 Konstitucija o Božjem razodetju, 10.
82 Mednarodna teološka komisija je obravnavala to vprašanje v navo-
dilu Cerkveno učiteljstvo in teologija (1975), Kongregacija za verski nauk 
pa v dokumentui Dar resnice – Donum veritatis.
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vljajočo se znanost, ali pa si teologi dovolijo nadomeščati uči-
teljsko službo cerkvenih pastirjev. 

38. Razumevanje Cerkve kot občestva je ustrezen okvir, 
znotraj katerega lahko razmišljamo, kako se more razmer-
je med teologi in škofi oziroma med teologijo in učiteljstvom 
udejanjati kot plodovito sodelovanje. Najprej je potrebno pri-
znati, da so tako teologi pri svojem delu kot tudi škofje pri 
svojem učiteljstvu postavljeni pod prvenstvo Božje besede in 
nikoli nad njo.83 Škofje in teologi morajo spoštljivo sodelova-
ti; v ubogljivem poslušanju in zvestem oznanjevanju Božje 
besede; v pozornosti na sensus fidelium in v službi za rast 
in zorenje vere; v skrbi za posredovanje Božje besede priho-
dnjim rodovom, s spoštovanjem in odprtostjo do novih vpra-
šanj in izzivov; v zaupnem pričevanju ob že prejetih darovih. 
V vsem tem imajo škofje in teologi svoje edinstvene naloge v 
skupnem poslanstvu,84 iz  katerega takó učiteljstvo kot teolo-
gija prejemata vsak svojo lastno veljavo in vlogo.85 Teo logija 
raziskuje in izraža vero Cerkve, cerkveno učiteljstvo pa raz-
glaša to vero in jo avtentično razlaga.86

39.  Po eni strani cerkveno učiteljstvo potrebuje teologijo, 
da pokaže v svojih posegih ne samo svojo doktrinalno avtori-
teto, ampak tudi teološko sposobnost in zmožnost kritičnega 
presojanja; zato naj bi pozivalo teologe k strokovnemu sode-
lovanju pri pripravi in oblikovanju izjav učiteljstva. Po drugi 
strani pa je cerkveno učiteljstvo nepogrešljiva pomoč teologi-
ji zaradi avtentičnega posredovanja zaklada vere (depositum 
fidei), posebno v odločilnih primerih razločevanja. Teologi 
morajo priznati, da izjave cerkvenega učiteljstva prispevajo 
k teološkemu napredku, in pomagati pri splošnem spreje-
manju teh izjav. Posegi cerkvenega učiteljstva morejo spod-
bujati teološki razmislek, teologi pa bi morali pokazati, kako 

83 Prim. Konstitucija o Božjem razodetju, 10.
84 Prim. Cerkveno učiteljstvo in teologija, 2. teza. Razumljivo je, da tako 
danes kot nekdaj škofje in teologi niso (bili) dve povsem različni skupini.
85 Prim. Dar resnice – Donum veritatis, 21.
86 Prim. Dogmatična konstitucija o Cerkvi, 21–25; Odlok o službi škofov 
– Christus Dominus, 12; Konstitucija o Božjem razodetju, 10.
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so njihovi prispevki usklajeni s predhodnimi doktrinalnimi 
izjavami cerkvenega učiteljstva in jih poglabljajo. Vsekakor 
v Cerkvi obstaja neko »učiteljstvo« teologov,87 tod a ne gre za 
vzporedna, nasprotna ali izključujoča se učiteljstva88 ali  za 
stališča, ki bi ločevala teologijo od cerkvenega učiteljstva.

40. Ko gre za »pristno« razlago vere, ima cerkveno učitelj-
stvo posebno vlogo, ki si je teologija enostavno ne more prila-
stiti. Teologija ne more nadomestiti presojanja škofov s sodba-
mi, ki izhajajo iz znanstvene teološke skupnosti. Sprejemanje 
te vloge cerkvenega učiteljstva glede pristnosti vere zahteva 
priznavanje različnih ravni izjav cerkvenega učiteljstva.89 
Tem  različnim ravnem ustreza razločevalni odgovor vernikov 
in teologov. Vsi nauki cerkvenega učiteljstva nimajo enake 
teže. To že samo po sebi vpliva na delo teologije; vsekakor so 
različne ravni opisane kot »teološke ocene ali opombe.«90 

41 . Prav zavoljo različnih ravni poslušnost, ki jo teologi 
kot člani Božjega ljudstva dolgujejo cerkvenemu učiteljstvu, 
vedno obsega kritično, vendar konstruktivno vrednotenje 
in pojasnjevanje.91 Med tem ko za »oporekanje« cerkvenemu 
učiteljstvu ni prostora v katoliški teologiji, je preučevanje in 
spraševanje upravičeno in celo potrebno, da teologija izpolni 

87 Sv. Tomaž Akvinski je razlikoval magisterium cathedrae pastoralis in 
magisterium cathedrae magistralis; prvo se nanaša na škofe, drugo na 
teologe. Danes pod besedo magisterium ali magisterium ecclesiaticum 
razumemo predvsem prvo, kar uporabljamo tudi v našem dokumentu. 
Čeprav imajo teologi vlogo učiteljev, ki je lahko formalno priznana s stra-
ni Cerkve, tega ne smemo enačiti z vlogo škofov; prim. Sv. Tomaž Akvin-
ski, Contra Impugnantes, 2 pogl.; Quaest. Quodlibet., III, q. 4, a. 9, ad 3; In 
IV Sent., d. 19, q 2, ad 3, q. 3 ad 4; prim. tudi Dar resnice – Donum veritatis, 
opomba na str. 27.
88 Prim. Dar resnice – Donum veritatis, 34. 
89 Prim. prav tam, 13–20.
90 Prim. Mednarodna teološka komisija, L’ interpretazione dei dogmi – 
Razlaga verskih dogem, B. II, 3. Teološke razlage, ki so na raznih ravneh 
v nasprotju s cerkvenim učiteljstvom, so predmet negativne ocene ali 
ustrezne cenzure, kateri gredo naproti zagovorniki; prim. Janez Pavel II., 
Apostolsko pismo motu propio Ad tuendam fidem (1998).
91 Prim. Magistero e teologia – Cerkveno učiteljstvo in teologija, 8. teza.
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svojo nalogo.92 Naj bodo okoliščine kakršnekoli, samo for-
malna in zunanja poslušnost ali vdanost s strani teologov 
ne zadostuje. Teologi si morajo prizadevati za poglabljanje 
resnice, ki jo oznanja cerkveno učiteljstvo, ter morajo iska-
ti povezave tega oznanjevanja s krščanskim živjenjem in v 
služenju resnici. Samo tako teologi izpolnjujejo svojo nalogo 
in ne omejujejo nauka cerkvenega učiteljstva le na okrasne 
navedbe v teoloških razpravah.

42. Odnosi med škofi in teologi so pogosto dobri in zau-
pljivi z obeh strani, z ustreznim medsebojnim spoštovanjem 
poklicanosti in odgovornosti. Na primer, ko se škofje ude-
ležujejo in sodelujejo pri narodnih in območnih srečanjih 
teoloških združenj, se poslužujejo teoloških strokovnjakov 
za oblikovanje svojega lastnega nauka in idejnih usmeritev 
ter obiskujejo in podpirajo teološke fakultete in šole v svojih 
škofijah. Občasne napetosti v odnosih med teologi in škofi 
so in bodo neizogibne. V svoji globoki razčlembi razgibanega 
medsebojnega sodelovanja znotraj živega organizma Cerkve 
treh Kristusovih služb – preroške, duhovniške in kraljevske 
– je blaženi John Henry Newman priznal možnost takšnih 
»kroničnih trkov in nasprotij«; pomembno se je spomniti, 
da jih je videl kot »samoumevne«.93 »Teologija je osnovno in 
urejevalno načelo celotnega cerkvenega sistema,« je zapi-
sal, kljub temu »teologija ne more vedno uveljaviti svojega 
prav«.94 Glede  napetosti med teologi in cerkvenim učitelj-
stvom je Mednarodna teološka komisija leta 1975 izjavila: 
»Kjerkoli je pristno življenje, so vedno napetosti. Takih na-
petosti ni potrebno razlagati kot sovražnosti ali resnična 
nasprotovanja, ampak jih moramo razumeti kot življenjsko 

92 Prim. Dar resnice – Donum veritatis, 21–41.
93 J. H. Newman, Preface to the Third Edition, v: H. D. Wiedner (ed.), The 
Via Media of the Anglican Church, Oxford, Clarendon Press, 1990, 27.
94 Predgovor k tretji izdaji (str. 20–30): »Ni vsako spoznanje vredno 
vsekaga razuma; nek predlog je lahko pravilen, vendar je v določenem 
času in prostoru ‘drzen, napadalen za pobožne duše in tudi pohujšljiv’, 
čeprav ni ne ‘heretičen’ ne ’zmoten’«(str. 34).



32

moč in spodbudo za skupno izvajanje svojih nalog s pomočjo 
dialoga.«95 

43.  Svoboda teologije in teologov je zelo pomembno 
vprašanje.96 Ta svoboda »izvira iz resnične znanstvene od-
govornosti teologov«.97 Razumevanje zvestobe cerkvenemu 
učiteljstvu včasih spodbudi kritično primerjavo med tako 
imenovano »znanstveno« teologijo (brez predpostavk vere ali 
poslušnost Cerkvi) in tako imenovano »veroizpovedno« teolo-
gijo (dodelano znotraj veroizpovedi), toda takšna primerjava 
je pomanjkljiva.98 Druge  razprave izhajajo iz pozornosti do 
vernikove svobode vesti ali do pomembnosti znanstvenega 
napredovanja v teoloških raziskavah; cerkveno učiteljstvo 
je včasih prikazano kot zatirajoča sila ali zavora napredka. 
Raziskovanje takšnih vprašanj je že sámo po sebi del teolo-
škega prizadevanja, tako da se pravilno povežejo znanstveni 
in veroizpovedni vidiki teologije ter da je svoboda teologije 
razvidna znotraj obzorja Božjega načrta in Božje volje.

44. Merilo katoliške teologije je izkazovanje odgovorne 
poslušnosti cerkvenemu učiteljstvu v njegovih raznih sto-
pnjah. Katoliški teologi morajo priznavati pristojnost škofov, 
posebno še zbora škofov s papežem na čelu, da le-ti avtentič-
no razlagajo Božjo besedo, posredovano v Svetem pismu in 
izročilu.99

5. V  družbi teologov

45. Kakor velja za vse krščanske poklice, je poslanstvo te-
ologov, čeprav osebno, tudi skupnostno in zborno; to pome-
ni, da se izvaja znotraj Cerkve in za Cerkev kot celoto ter se 

95 Cerkveno učiteljstvo in teologija – Magistero e teologia, 9. teza. Medn-
arodna teološka komisija daje poleg tega tudi navodila, kadar obstajajo 
nasprotja (prim. 11. in 12. teza).
96 Prim. Magistero e teologia – Cerkveno učiteljstvo in teologija, 8. teza.
97 Magistero e teologia – Cerkveno učiteljstvo in teologija, 8. teza.
98 Glej št. 83 tega dokumenta.
99 Prim. Dogmatična konstitucija o Cerkvi, 25.
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živi v solidarnosti s tistimi, ki imajo isto poklicanost. Teologi 
se zavedajo in so upravičeno ponosni na globoke vezi soli-
darnosti, ki jih povezujejo med seboj v službi Kristusovemu 
telesu in svetu. Na mnogotere načine, kot kolegi na teoloških 
fakultetah in šolah, kot člani teoloških družb in združenj, kot 
sodelavci pri raziskovanju ter kot pisatelji in učitelji podpi-
rajo, spodbujajo in navdihujejo drug drugega ter služijo kot 
mentorji in vzorniki tistim, posebno podiplomskim študen-
tom, ki si prizadevajo postati teologi. Poleg tega se vezi soli-
darnosti praviloma razprostirajo v prostoru in času ter zdru-
žujejo teologe po vsem svetu v različnih deželah in kulturah, 
dobah in razmerah. Ta solidarnost je resnično dobra in ko-
ristna, kadar spodbuja zavest in upoštevanje meril katoliške 
teologije, kot je že bilo navedeno v tem dokumentu. Nihče ne 
more tako pomagati katoliškim teologom v njihovem priza-
devanju, da bi služili v skladu z resničnimi lastnostmi njiho-
ve discipline, kakor prav njihovi kolegi teologi.

46. Danes je vedno pogostejše sodelovanje v raziskoval-
nih in objevljenih projektih znotraj teoloških področij in med 
njimi. Priporoča se torej, da se gojijo priložnosti za predstavi-
tve, seminarje in konference, ki utrjujejo medsebojno zavest 
in vrednotenje kolegov na teoloških ustanovah in fakultetah. 
Poleg tega naj se prav tako pospešujejo možnosti za inter-
disciplinarna srečanja in izmenjave med teologi in filozofi, 
naravoslovci in družboslovci, zgodovinarji in podobno, ker je 
teologija znanost, kot je že bilo nakazano v tem dokumentu, 
ki se razvija v sodelovanju z drugimi znanostmi, kakor tudi 
druge znanosti uspevajo v plodoviti izmenjavi s teologijo.

47. Kot je v naravi njihove naloge, teologi pogosto delajo 
na področjih izkušnje in razmisleka o Cerkvi. Posebno da-
nes, ko se je povečalo število laišknih teologov, ki imajo iz-
kušnje na posebnih področjih medosebnega vplivanja med 
Cerkvijo in svetom ter med evangelijem in življenjem, česar 
teologi duhovniki in redovniki ne poznajo tako dobro, so ti 
teologi v novih okoliščinah ali v soočenju z novimi vprašanji 
vedno pogosteje pobudniki »vere, ki skuša razumeti«. Teolo-
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gi potrebujejo in si zaslužijo molitveno podporo celotne cer-
kvene skupnosti, posebno drug od drugega, v odkritih priza-
devanjih v korist Cerkvi. V takšnih okoliščinah pa je zlasti 
pomembna skrbna predanost osnovnim merilom katoliške 
teologije. Teologi morajo vedno priznavati omejenost svojih 
prizadevanj in prepuščati svoje delo v presojo in vrednotenje 
vsej Cerkvi.100

48. E na najdragocenejših in najkoristnejših uslug, ki jih 
teologi izkazujejo drug drugemu, je medsebojno postavljanje 
vprašanj in korigiranje, kot je bila na primer srednjeveška 
praksa disputatio in današnja praksa medsebojnega kritič-
nega prebiranja pisanih del, tako da se ideje in metode po-
stopoma prečiščujejo in izpopolnjujejo. Ta proces se na splo-
šno izvaja znotraj same teološke skupnosti.101 Po na ravi je 
to dolgotrajen in omejen postopek. Posebno v današnji dobi 
hitrih (instant) komunikacij in širjenja idej daleč preko stro-
gih meja teološke skupnosti je komaj mogoče pričakovati, da 
bi ta samopopravljalni mehanizem zadostoval v vsakem pri-
meru. Škofje, ki bdijo nad verniki, jih učijo in skrbijo zanje, 
gotovo imajo pravico spregovoriti in dolžnost poseči, in če je 
potrebno, tudi obsoditi teološko razpravo, za katero menijo, 
da je zmotna ali škodljiva.102 

49.  Ekumenski dialog in raziskovanje zagotavljata edin-
stveno ugodno in možno plodno področje za sodelovanje 
med katoliškimi teologi in teologi drugih krščanskih izročil 
(tradicij). Pri takšnem delu se s poglobljemim premislekom 
tehtajo vprašanja vere, pomena in govorice. Medtem ko po-

100 Prim. Dar resnice – Donum veritatis, 11.
101 Prim. Sv. Avguštin, Epist. 82, 5, 36 (CCSL 31A, 122), kjer v duhu 
prijateljstva in bratske ljubezni spodbuja sv. Hieronima, naj bo iskren 
v medsebojnih opozorilih; prim. tudi De Trinitate, I, 3, 5 (CCSL 50, 33), 
kjer zagotavlja, da bo prineslo velike sadove tistim, ki se z njim razhajajo, 
če jim bo uspelo zavreči njegovo mišljenje (teze) zagovarjajoč svoje z lju-
beznijo in resnico.
102 Prim. Mednarodna teološka komisija, L’ interpretazione dei dogmi – 
Razlaga verskih dogem, C, III, 6.
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spešujejo medsebojno razumevanje glede vprašanj, ki so bila 
mogoče že več stoletij in so še vedno sporna med njihovimi 
tradicijami, teologi delujejo kot ambasadorji svojih skupno-
sti v svetem opravilu iskanja sprave in edinosti med kristja-
ni, da bi svet veroval (prim. Jn 17,21). Ta posredniška naloga 
zahteva od katoliških udeležencev posebno vdanost tu opi-
sanim merilom, da se morejo mnogoteri darovi, ki jih vsebuje 
katoliška tradicija, resnično ponuditi kot »izmenjava darov«, 
kar ekumenski dialog ter sodelovanje v nekem širšem smi-
slu vedno je.103

50. M erilo katoliške teologije je, da se izvaja v profesio-
nalnem, molitvenem in dobrohotnem sodelovanju s celotno 
družbo katoliških teologov v cerkvenem občestvu; v duhu 
medsebojnega spoštovanja in podpore, s posluhom za potre-
be in pripombe vernikov in vodstva pastirjev Cerkve.

6. V dialogu s svetom

51. »Božje ljudstvo veruje, da ga vodi Gospodov Duh, ki 
napolnjuje ves svet.«104 Drugi  vatikanski cerkveni zbor je 
izjavil, da mora zato Cerkev biti pripravljena razločevati v 
»dogodkih, potrebah in hrepenenjih« današnjega sveta, kaj 
naj bi bila resnična znamenja dejavnosti Duha.105 »V vs eh 
časih Cerkev nosi odgovornost za branje znamenj časa [si-
gna temporum perscrutandi] in razlaganja teh znamenj v luči 
evangelija, kar je pogoj za opravljanje njene naloge. V jeziku, 
ki je razumljiv vsakemu rodu, mora Cerkev biti sposobna 
odgovarjati na stalno ponavljajoča se vprašanja, ki jih lju-
dje postavljajo glede smisla sedanjega življenja in življenja 
v prihodnosti in kako je eno povezano z drugim. Moramo se 
zavedati in razumeti prizadevanja, hrepenenja in mnogokrat 
dramatične poteze sveta, v katerem živimo.«106 

103 Prim. Janez Pavel II., Okrožnica Da bi bili vsi eno, Cerkveni dokumen-
ti 63, Ljubljana 1996, 28.
104 GS – CS, 11.
105 Prim. GS – CS, 11.
106 GS – CS, 4.
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52.  Vsi kristjani, ki svoje vsakdanje življenje prežema-
jo z vero, se soočajo z izzivom razlaganja dogodkov in kriz 
ter se vključujejo v pogovore in razprave, v katerih je vera 
neizogibno  postavljena pod vprašaj. Tu je potreben jasen 
odgovor. Cerkev živi na stičišču med evangelijem in vsakda-
njikom, ki je tudi ločnica med preteklostjo in prihodnostjo, 
ko življenje teče dalje. Cerkev je vedno v dialogu in gibanju; 
in znotraj občestva krščenih, ki so dinamično vključeni v 
tej dejavnosti, imajo škofje in teologi posebno odgovornost, 
kot je koncil jasno izrazil. »S pomočjo Svetega Duha je na-
loga vsega Božjega ljudstva, posebno pa njihovih pastirjev 
in teologov, poslušati in razločevati mnogotere glasove naše 
dobe in jih razlagati v luči Božje besede, da razodeta resnica 
bolj globoko prodre, da se jo bolje razume in bolj primerno 
predstavi.«107

53. V tem pogledu ima t eologija posebno pristojnost in od-
govornost. Preko stalnega dialoga z družbenimi, verskimi in 
kulturnimi tokovi sodobnega časa in s svojo odprtostjo dru-
gim znanostim, ki s svojimi lastnimi pristopi preiskujejo ista 
dogajanja, lahko teologija pomaga vernikom in cerkvenemu 
učiteljstvu uvideti pomen dogajanj, dogodkov in teženj v člo-
veški zgodovini ter razločevati in razlagati načine, po katerih 
more Sveti Duh preko teh dogajanj, dogodkov in teženj govo-
riti Cerkvi in vsemu svetu. 

54. »Znamenja časov« moremo opisati kot dogodke ali po-
jave v človeški zgodovini, ki v nekem smislu, zaradi svojega 
učinka ali obsega, zaznamujejo podobo dobe in izpostavijo 
posebne potrebe ter prizadevanja človeštva tistega časa. Z 
uporabo izraza »znamenja časov« cerkveni zbor pokaže, da je 
popolnoma prepoznal zgodovinskost ne samo sveta, ampak 
tudi Cerkve, ki je v svetu (prim. Jn 17,11.15.18), čeprav ni od 
sveta (prim. Jn 17,14.16). Karkoli se dogaja v svetu, dobro ali 
slabo, ne more nikoli pustiti Cerkve neprizadete. Svet je pro-
stor, v katerem Cerkev v hoji za Kristusom oznanja evangelij, 

107 GS – CS, 44.
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pričuje za Božjo pravičnost in usmiljenje ter je soudeležena 
pri drami človeškega življenja. 

55. Zadnja stoletja so bila priče velikih družbenih in kul-
turnih premikov. Pomislimo na gibanja, kot so razsvetljen-
stvo in francoska revolucija (z ideali svobode, enakosti in 
bratstva), gibanja za enakopravnost in uveljavljanje pravic 
žensk, gibanja za mir in pravičnost, osvoboditev in demokra-
tizacija ter okoljevarstveno gibanje. Zaradi negotovosti člove-
ške zgodovine je bila Cerkev v preteklosti do takšnih gibanj 
preveč previdna, tako da je videla le nevarnosti za krščan-
sko vero in nauk, ki naj bi jih takšna gibanja vsebovala, ni 
pa upoštevala njihove pozitivne strani. Vendar so se takšne 
drže polagoma spremenile, zahvaljujoč se sensus fidei Božje-
ga ljudstva, jasnovidnosti posameznih preroških vernikov in 
potrpežljivemu dialogu teologov z njihovimi obstoječimi kul-
turami. Prišlo je do boljšega razločevanja v luči evangelija in 
večje odprtosti, da bi videli, kako bi Božji Duh mogel govoriti 
po takšnih dogodkih. Razločevanje mora vsekakor skrbno 
tehtati med prvinami, ki so v skladu z evangelijem, in prvi-
nami, ki so z njim v nasprotju, med pozitivnimi prispevki in 
ideološkimi vidiki. Toda kritično razumevanje sveta, ki izha-
ja iz tega razločevanja, lahko le spodbudi večje vrednotenje 
Gospoda Kristusa in evangelija,108 ker je Kristus Odrešenik 
sveta. 

56. Dejavnost Cerkve bogati človeško kulturo, iz »zgodo-
vine in razvoja človeštva« pa se bogati tudi Cerkev. »Cerkev 
pridobiva izkušnje preteklih dob, spoznanja znanosti in iz 
skritega bogastva različnih kultur, po katerem pride do bolj-
še osvetlitve skrivnosti človeka in tako spoznava nova pota 
do resnice.«109 Poseb na naloga teologov je vestno delo pri 
vzpostavljanju koristnih povezav z drugimi znanostmi in 
kulturami, z namenom, da se poudari omenjena osvetlitev 
in da se odprejo nova pota do resnice. Razločevanje znamenj 

108 Prim. GS – CS, 44.
109 GS – CS, 44.
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časa pomeni veliko priložnost za teološka prizadevanja, ne 
glede na zapletena hermenevtična vprašanja, ki se pojavijo. 
Zahvaljujoč se delu številnih teologov je Drugi vatikanski 
cerkveni zbor mogel prepoznati razna znamenja časov v po-
vezavi z njegovim lastnim naukom.110

57. V poslušanju dokončne Božje besede v Jezusu Kristu-
su so kristjani odprti za odmeve Njegovega glasu v drugih 
ljudeh, krajih in kulturah (prim. Apd. 14,15–17; 17,24–28; 
Rim 1,19–20). Koncil je spodbudil vernike, naj »dobro pozna-
jo svoje narodne in verske tradicije ter spoštljivo odkrivajo 
semena Besede, ki so skrita med njimi«.111 Posebno  je nagla-
sil, naj katoliška Cerkev ne zavrne ničesar, kar je »resnično 
in sveto« v nekrščanskih verstvih, katerih predpisi in nauki 
»pogostokrat odsevajo žarek tiste resnice, ki razsvetljuje« vse 
ljudi.112 Odkrivan je takšnih semen in razločevanje takšnih 
žarkov je posebna naloga teologov, ki morejo in morajo po-
membno prispevati k medverskem dialogu. 

58. Eno izmed meril katoliške teologije je, da je v stalnem 
dialogu s svetom. Cerkvi mora pomagati prepoznavati zna-
menja časov, osvetljena z lučjo Božjega razodetja, in si iz tega 
pridobiti koristi za svoje življenje in poslanstvo. 

110 Prim. Drugi vatikanski koncil, Konstitucija O svetem bogoslužju, 43; 
Odlok Unitatis redintegratio – O ekumenizmu (UR – E), 4; Izjava Dignitatis 
humanae – O verski svobodi (DH – VS), 15; Odlok Apostolicam actuosita-
tem – O apostolatu laikov (AA – L), 14; Odlok Presbyterorum ordinis – O 
službi in življenju duhovnikov (PO – D), 9.
111 Odlok Ad gentes – O misijonski dejavnosti Cerkve (AG – M), 11.
112 Odlok Nostra aetate – O družbenih občilih (NAE – O), 2.
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Tretje pog lavje 

RAZUMSKO DOJEMANJE RESNICE O BOGU

59. Božja beseda, ki jo sprejmemo v veri, razsvetljuje ver-
nikov razum in dojemanje. Človekov razum ne sprejema 
razodetja samo pasivno. Nasprotno, vernikova razumnost 
dejavno objema razodeto resnico.113 Ker jo spodbuja ljube-
zen, si jo prizadeva ponotranjiti, saj ta beseda daje odgovo-
re na njegova najgloblja vprašanja. Kljub temu, da nikoli ne 
pričakuje, da bo izčrpala bogastvo razodetja, poskuša vre-
dnotiti in raziskovati dojemljivost Božje besede – fides quae-
rens intellectum – ter dati razumsko razlago resnice o Bogu. 
Z drugimi besedami – poskuša izraziti resnico o Bogu na 
razumski in znanstveni način, ki je lasten človekovemu ra-
zumevanju.

60. S pomočjo trojne raziskave, v kateri izpostavlja nekaj 
aktualnih vprašanj, obravnava to poglavje, prvič, nekatere 
bistvene vidike teologije kot človekove razumske dejavno-
sti, ki ima izviren in nenadomestljiv položaj znotraj razum-
skega raziskovanja. Teologija je predvsem dejavnost z vero 
razsvetljenega razumea (ratio fide illustrata), ki poskuša v 
razodetju izraženo Božjo besedo prevesti v znanstveni je-
zik. Drugič, različnost razumskih metod, ki jih uporablja, in 
pluralnost specializiranih teoloških disciplin, ki izhajajo iz 
tega, so kljub temu kompatibilne s temeljno enotnostjo teo-
logije v smislu, da ta govori o Bogu v luči razodetja. Tretjič, 
teologija je tesno povezana z duhovno izkušnjo, ki jo razsve-
tljuje, se iz nje ob svojem času hrani ter se po svoji naravi 
odpira pristni modrosti z živim čutom za presežnost Boga 
Jezusa Kristusa. 

113 Prim. sv. Tomaž Akvinski, Summa theologiae, IIa–IIae, q. 2, a. 10.
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1. Resnica o Bogu in razumnost teologije

61. V tem poglavju obravnavamo nekatere vidike zgodo-
vine teologije, od izzivov prvih časov do sedanjih, v odno-
su do znanstvene narave teologije. Poklicani smo spoznati 
Boga, spoznati resnico o Bogu: »Večno življenje pa je v tem, 
da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in njega, ki 
si ga poslal, Jezusa Kristusa« (Jn 17,3). Jezus je prišel, da 
bi pričeval o resnici (prim. Jn 18,37) in se je predstavil kot 
»pot, resnica in življenje« (Jn 14,6). Ta resnica je dar, ki pri-
haja od »Očeta, stvarnika luči« (Jak 1,17). Bog Oče je začel 
to delo razjasnjevanja (prim. Gal 4,4–7) in on ga bo pripeljal 
do dovršitve (prim. Apd 21,5–7). Sveti Duh je tako Paraklit, 
tolažnik vernih, kot tudi »Duh resnice« (Jn 14,16–17), ki nav-
dihuje in razsvetljuje resnico ter vodi vernike k »vsej resnici« 
(Jn 16,13). Končno razodetje polnosti resnice o Bogu bo za-
dnja dovršitev človeštva in stvarstva (1 Kor 15,28).V skladu 
s tem mora biti skrivnost Svete Trojice v središču teološke 
kontemplacije.

62. Resnica o Bogu, ki je sprejeta v veri, se sreča s člo-
vekovim razumom. Ustvarjen po Božji podobi in sličnosti 
(1 Mz 1,26–27), je človek zmožen, zahvaljujoč luči razuma, 
prodreti onkraj vidnega do najgloblje resnice stvari in se 
tako odpreti univerzalni resničnosti. Splošno sklicevanje 
na resnico, ki je objektivna in univerzalna, omogoča pri-
sten dialog med ljudmi. Človeški duh je tako intuitiven kot 
tudi razumski. Intuitiven je, kolikor spontano sprejema te-
meljne principe resničnosti in mišljenja. Razumski pa je, 
kolikor izhajajoč iz teh temeljnih principov in z uporabo na-
tančnih postopkov analize in raziskave postopoma odkriva 
resnice, ki so bile prej neznane, in jih skladno organizira. 
»Znanost« je najvišja oblika, ki jo lahko doseže razumska 
zavest. Označuje obliko védenja, ki je sposobno razložiti, 
kako in zakaj so stvari take, kot so. Človekov razum, ki je 
tudi del ustvarjene resničnosti, se ne omejuje na projicira-
nje v resničnost z vsem njenim bogastvom in kompleksno-
stjo, strukturami razumljivosti, ampak se prilagaja notranji 



41

razumljivosti stvari. V skladu s predmetom, ali bolje s po-
sameznim vidikom resničnosti, ki ga preučuje, razum upo-
rablja različne metode, primerne predmetu samemu. Razu-
mnost je torej ena, vedno pa se izraža na različne načine, ki 
so vsi natančna orodja, da bi prišli do razumevanja resnič-
nosti. V skladu s tem je tudi znanost večplastna, to pomeni, 
da ima vsaka znanost svoj predmet in način preučevanja. 
Obstaja moderna težnja, ki z izrazom »znanost« označuje 
samó tako imenovane težavne (zahtevne) znanosti oziroma 
hard sciences (matematiko, eksperimentalne znanosti itd.), 
medtem ko označuje za neracionalna oziroma preprosta 
tista spoznanja, ki ne odgovarja kriterijem prej omenjenih 
znanosti. Ta enoznačna vizija znanosti in razumskosti je 
omejevalna in neustrezna.

63. Razodeta resnica o Bogu torej zahteva in hkrati spod-
buja vernikov razum. Po eni strani mora resnico o Božji be-
sedi preučevati in raziskovati; tako nastane intellectus fidei, 
oblika, ki jo tu na zemlji rojeva vernikova želja, da bi videl 
Boga.114 Njen namen namreč ni, da bi nadomestila vero,115 
temveč, da se ta naravno razvije iz vernikovega dejanja vere 
in lahko dejansko pomaga tistemu, čigar vera omahuje pred 
nasprotovanji.116 Sad vernikovega razumskega razmišljanja 
je razumevanje verskih resnic. Z uporabo razuma vernik 
dojame globoke povezave med različnimi obdobji zgodovine 
odrešenja in tudi med različnimi skrivnostmi vere, ki se med-
sebojno razsvetljujejo. Po drugi strani vera spodbuja razum 
in širi njegove meje. Priganja ga k raziskovanju poti, za ka-

114 Prim. Sv. Anzelm, Proslogion, ch. 1, v: A. Anselmi Cantuariensis Archi-
episcopis Opera omnia, ed. F. S. Shhmitt, t. I, 100: Desidero aliquatenus 
intelligere veritatem tuam, quam credit et amat cor meum; glej tudi sv. 
Avguštin, De Trinitate, XV, 28, 51 (CCSL 50A, 534).
115 Prim. Sv. Anzelm, prav tam: »Non tento, Domine, penetrare altitudinem 
tuam … Neque enim quaero intelligere ut credam, sed credo ut intelligam. 
Nam et hoc credo: quia »nisi credidero, non intelligam«.
116 Prim. Origen, Contra Celsum, Prologus, 4 (ed. M. Boret), (Sources 
chrétiennes, vol. 132, str. 72–73; sv. Avguštin, De civitate Dei, I (CCSL 
47).
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tere sam ne bi niti slutil, da bo hodil po njih. Razum iz tega 
srečanja z Božjo besedo izide bogatejši, saj odkrije nova in 
nepričakovana obzorja.117

64. Dialog med vero in razumom, med teologijo in filozo-
fijo, je torej potreben ne samo za vero, temveč tudi za razum, 
kakor razlaga papež Janez Pavel II. v okrožnici Vera in razum 
(Fides et ratio).118 Potreben je, ker vera, ki zavrača ali zani-
čuje razum, tvega, da bo zašla v vraževernost ali fanatizem, 
medtem ko razum, ki se zavestno zapira veri, lahko sicer 
zelo napreduje, ne bo pa dosegel vsega tistega, kar je mogoče 
spoznati. Ta dialog je mogoč zahvaljujoč enotnosti resnice v 
različnosti njenih vidikov. Resnice, zaobjete v veri, in resnice, 
odkrite z razumom, ne samo, da si v zadnji analizi ne mo-
rejo nasprotovati, saj prihajajo iz istega vira, namreč resni-
ce same o Bogu, ki je stvarnik razuma in darovalec vere,119 
ampak se dejansko podpirajo ter medsebojno razsvetljujejo: 
»Pravilno uporabljeni razum namreč dokazuje temelje vere; 
a po veri razsvetljen razum goji znanost o božjih rečeh; vera 
osvobaja razum zmot, ga varuje pred njimi in ga bogati z 
mnogoterimi spoznanji.«120

65. To je najgloblji razlog, zaradi katerega je krščanstvo 
vero in filozofijo, kljub temu da sta si bili v antični misli 
pogosto nasprotni, že od začetka spravilo med seboj. Ko je 
prvo krščanstvo dobivalo obliko vere, je samo sebe pogo-
sto videlo ne kot novo verstvo, ampak kot pravo filozofijo,121 
sposobno priti do poslednjih resnic. Krščanstvo je menilo, 

117 Prim. Janez Pavel II., Okrožnica Fides et ratio – Vera in razum, Cerkve-
ni dokumenti 80, Ljubljana 1999, 73.
118 Prav tam, 77.
119 Prim. Prvi vatikanski koncil, Dei Filius (DH 3017); sv. Tomaž Akvinski, 
Summa contra gentiles, I, c. 7.
120 Prav tam (DH 3019).
121 Prim. Sv. Justin, Dialogus cum Tryphone, 8, 4, v: Iustini philosophi et 
martyris opera quae feruntur omnia, ed. C. T. Otto (Corpus apologetarum 
christianorum saeculi secundi, 2, Iéna, 1877, 32–33); Tazian, Oratio ad 
Graecos, 31, v: Corpus apologetarum christianorum saeculi secundi, 6, 
Iéna, 118; Janez Pavel II., Okrožnica Fides et ratio – Vera in razum, 38.
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da lahko uči resnico tako o Bogu kot tudi o človekovi izku-
šnji. V prizadevanju, da bi se približali resnici, so cerkveni 
očetje zavestno ustvarili razdaljo med svojo ter »mitično« in 
»politično« teologijo, tako kot so bile v tistem času razumlje-
ne. Mitična teologija je pripovedovala dogodivščine bogov 
na način, ki ni upošteval presežnosti božjega; politična te-
ologija pa je oblikovala povsem sociološki in utilitarističen 
pristop k verovanju in je puščala resnico ob strani. Cerkve-
ni očetje so krščanstvo postavljali ob bok »naravne teologi-
je«, ki je poudarjala, da lahko ponudi razumsko razlago »na-
rave« bogov.122 Z naukom, da je Logos, začetek vseh stvari, 
oseba z obličjem in imenom in da ta išče prijateljstvo s člo-
veštvom, je krščanstvo vsekakor prečistilo in preoblikovalo 
filozofsko idejo o Bogu in jo vpeljalo v dinamizem ljubezni 
(agape).

66. Veliki teologi Vzhoda so v srečanju med krščanstvom 
in grško filozofijo dojeli priložnost, poslano od Božje pre-
vidnosti, da bi razmislili o resnici razodetja, to je o resnici 
Logosa. Da bi ubranili in razsvetlili skrivnosti vere (konsub-
stancialnost oseb Svete Trojice, hipostatično združenje itd.), 
so brez odlašanja, a kritično sprejeli filozofske koncepte in 
jih postavili v službo določenemu razumevanju vere. Kljub 
temu pa so tudi odločno vztrajali pri apofatični razsežnosti 
teologije: teologija ne sme nikoli zmanjšati Skrivnosti.123 Na 
Zahodu je Boecij ob koncu patristične dobe uvedel teološki 
pristop, ki je poudarjal znanstveno naravo intellectus fidei. V 
svojem delu Opuscula sacra je zbral vse filozofske vire in jih 

122 Prim. Sv. Avguštin, De civitate Dei, VI, 5–12 (CCSL 47, 170–184).
123 V odnosu do teološkega racionalizma so kapadoški očetje in grško 
teološko izročilo vztrajali glede človekove nezmožnosti spoznati Božje 
bistvo samo v sebi tu na zemlji, ne po naravi ne po milosti, pa tudi ne v 
stanju nebeške slave. Latinska teologija pa je v prepričanu, da človekova 
blaženost obstaja lahko le v gledanju Boga, »kakršen je« (1 Jn 3,2) pa loči 
spoznanje Božjega bistva, obljubljeno blaženim, in popolno spoznanje 
Božjega bistva, ki je lastno le Bogu samemu. V Konstituciji Benedictus 
Dei (1336) je Benedikt XII. definiral, da blaženi gledajo samo bistvo Boga, 
iz obličja v obličje (DH 1000).
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dal v službo razjasnjevanja krščanskega nauka ter ponudil 
sistematičen in aksiomatičen pregled vere.124 Ta nova teolo-
ška metoda, ki uporablja sofisticirana filozofska orodja in 
teži k določeni sistematizaciji, je doživela določen razvoj tudi 
na Vzhodu, posebej pri sv. Janezu Damaščanu.

67. V vsem obdobju srednjega veka, predvsem pa z usta-
navljanjem univerz in razvojem sholastične metodologije, se 
je teologija progresivno oddaljila, ne pa nujno ločila od dru-
gih oblik intellectus fidei (na primer lectio divina, pridiganje). 
Oblikovala se je resnično kot znanost. Po merilu znanosti, 
ki ga je predstavil Aristotel predvsem v svojem delu Analyti-
ca posteriora, je teolog na osnovi svojega razmišljanja doka-
zal, zakaj je nekaj tako in ne drugače; izhajajoč iz principov 
je bilo mogoče z razmišljanjem priti do sklepov. Sholastični 
teologi so poskušali predstaviti dojemljivo vsebino krščan-
ske vere v obliki razumske in znanstvene sinteze. Da bi to 
dosegli, so člene veroizpovedi razglasili za principe teološke 
znanosti. Teologi so uporabili razum, da bi natančno določili 
razodeto resnico in jo branili z dokazovanjem, da ni naspro-
tna razumu, ali pa z dokazovanjem njene notranje umljivo-
sti. V tem zadnjem primeru so oblikovali določeno hierarhijo 
(ordo) resnic, med temi pa so iskali tiste, ki naj bi bile naj-
osnovnejše in bi torej lahko bolje osvetljevale vse druge.125 
Oblikovali so razumljive povezave med skrivnostmi in tako 
dosežena sinteza je prikazovala umljivo vsebino Božje bese-
de na znanstven način, v skladu s potrebami in sposobnost-
mi človekovega razuma. Ta znanstveni ideal pa se kljub temu 
nikoli ni izoblikoval v hipotetično-deduktivni sistem. Name-

124 Prim. Sv. Tomaž Akvinski, In Boethium De Trinitate, Prologus (ed. Leo-
nine, t. 59, 76): »Modus autem de Trinitate tractandi duplex est, ut dicit 
Augustinus in I de Trinitate, scilicet per auctoritates et per rationes. Quem 
utrumque modum Augustinus complexus est, ut ipsemet dicet; quidam 
vero sanctorum partum ut Ambrosius et Hilarius, alterum tantum modum 
prosecute sunt, scilicet per auctoritate; Boethius vero elegit prosequi per 
alium modum, scilicet per rationes, praesupponens hoc quod ab aliis per 
auctoritates fuerat prosecutum.«
125 Prim. Sv. Tomaž Akvinski, Summa theologiae, IIa–IIae, q. 1, a.7.
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sto tega ga je oblikovala resničnost, ki je daleč presegala spo-
sobnosti človekovega dojemanja. Kljub temu da so bili sho-
lastični teologi dejavni na raznih področjih in so uporabljali 
različne literarne zvrsti pisnega komentiranja, je bilo Sveto 
pismo živi vir njihovega navdiha. Teologija je namreč težila k 
vedno popolnejšemu razumevanju Besede. Tako sta bila sv. 
Bonaventura in sv. Tomaž Akvinski predvsen učitelja svetih 
spisov (magistri in sacra pagina). Najpomembnejšo vlogo je 
pri tem imel argument primernosti (argumentum ex conveni-
entia). Teolog ne razmišlja a priori, ampak posluša razodetje 
in preiskuje poti spoznanja, ki jih je Bog svobodno izbral v 
svojem načrtu ljubezni. Trdno utemeljena na veri je torej teo-
logija imela samo sebe za človekovo deležnost pri spoznanju, 
ki ga ima Bog o sebi in o vseh stvareh (quaedam impressio 
divinae scientiae quae est una et simplex omnium).126 To je bil 
primarni vir njene enotnosti.

68. Proti koncu srednjega veka se je poenotena struktura 
krščanske modrosti, katere osrednja prvina je bila teologi-
ja, začela drobiti. Filozofija in druge svetne vede so se vedno 
bolj ločevale od teologije, pa tudi teologija sama se je drobila 
v različne specializirane discipline, ki so večkrat izgubile iz-
pred oči svojo globoko medsebojno povezanost. V teologiji se 
je pojavila celo težnja po oddaljevanju od Božje besede, tako 
da je v nekaterih primerih postala popolnoma filozofsko raz-
mišljanje o verskih vprašanjih. Hkrati pa sta se morda prav 
zaradi tega oddaljevanja od Svetega pisma razblinila njena 
teološka razsežnost, duhovni cilj in duhovno življenje pa sta 
se začela razvijati ločeno od univerzitetne razumarskke teo-
logije in celo v nasprotju z njo.127 Tako razdrobljena teologija 
se je vedno bolj oddaljevala od realnega življenja krščanske-
ga ljudstva in ni zmogla odgovarjati na izzive sodobnosti.

126 Prav tam, Ia, q. 1. A. 3, ad 2.
127 Prim. Tomaž Kempčan, Imitatio Iesu Christi – Hoja za Kristusom, Mo-
horjeva družba, Ljubljana 1994, I, 3
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69. V času reformacije so sholastično teologijo kritizirali, 
češ da je pretiravala s pomenom razumnosti vere, premalo 
pa je upoštevala škodo, ki jo je razumu povzročil greh. Katoli-
ška teologija je odgovorila tako, da je močno poudarjala an-
tropologijo Božje podobe (imago Dei) ter sposobnosti in od-
govornosti razuma, ki je bil z grehom ranjen, ne pa uničen, 
in pokazala na Cerkev kot prostor, kjer Boga lahko resnično 
spoznamo ter znanost o veri resnično razvijemo. Katoliška 
Cerkev je tako pustila odprto možnost dialoga s filozofijo, 
filologijo ter z zgodovinskimi in naravoslovnimi znanostmi.

70. Razsvetljenstvo je prineslo še bolj korenito kritiko vere 
in teologije. V nekaterih pogledih je imelo celo versko pobudo. 
Ko so se razsvetljenski misleci postavili na stran deizma, so 
uvideli nespravljivo razliko med dejanskimi zgodovinskimi na-
ključji in naravnimi potrebami razuma. Resnice, po njihovem, 
naj ne bi našli v zgodovini, in razodetje kot zgodovinski dogo-
dek ne bi moglo več služiti kot zanesljiv vir človekovega véde-
nja. V mnogih primerih se je katoliška teologija na izziv raz-
svetljenskega mišljenja odzivala obrambno. Prednost je dala 
apologetiki namesto razumski razsežnosti vere; preveč je loče-
vala naravni red razuma in nadnaravni red vere ter namenjala 
veliko pozornost »naravni teologiji«, premalo pa intellectus fidei 
kot razumevanju skrivnosti vere. Zaradi slabe strategije je tako 
v tem soočenju utrpela precejšnjo škodo. Vendar pa si je v svo-
jih najboljših delih prizadevala za konstruktiven dialog z raz-
svetljenstvom in z njegovo filozofsko presojo. Kar zadeva Sveto 
pismo in cerkveno učiteljstvo, je teološka kritika letela le na 
samo razlago razodetja; ta je bila preoblikovana v smislu sa-
morazodevanja Boga v Jezusu Kristusu, tako da je bilo mogoče 
zgodovino razumeti kot prostor Božje odrešenjske dejavnosti.

71. Katoliška teologija se mora danes spopadati z novimi 
izzivi in s postmoderno krizo samega klasičnega razuma, ki 
ima resne posledice za intellectus fidei. Ideja »resnice« se zdi 
zelo vprašljiva. Ali »resnica« sploh obstaja? Ali je ena sama 
»resnica«? Ali ideja ene same resnice vodi v nestrpnost in 
nasilje? Katoliška teologija se tradicionalno opira na močno 
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zavest o zmožnosti razuma, da gre preko zunanjega videza in 
doseže resničnost ter resnico stvari, toda danes se na razum 
pogosto gleda kot na slabotneža, ki je načeloma nezmožen 
spoznati »resničnost«. Torej je problem v tem, da je metafi-
zična usmerjenost filozofije, ki je bila pomembna v prejšnjih 
oblikah katoliške teologije, še naprej v globoki krizi. Teologija 
more pomagati pri premagovanju te krize in oživeti pristno 
metafiziko. Katoliško teologijo vsekakor zanima dialog z vse-
mi sodobnimi filozofijami glede vprašanja Boga in resnice.

72. V okrožnici Vera in razum (Fides et Ratio) je papež Janez 
Pavel II. zavrnil tako filozofski skepticizem kot fideizem in 
pozval k nujni prenovi povezanosti med teologijo in filozofijo. 
Filozofijo je priznal za samostojno znanost in ključno sogovo-
rnico teologije. Vztrajal je, da se mora teologija nujno zatekati 
k filozofiji: brez filozofije teologija ne more ustrezno presoditi 
veljavnost svojih trditev niti ne razjasniti svojih idej ali razu-
meti različnih smeri mišljenja.128 »Vir in izhodišče« teologije je 
Božja beseda, razodeta skozi zgodovino in teologija si prizade-
va razumeti to besedo. Božja beseda pa je Resnica (prim. Jn 
17,17) in iz tega sledi, da more filozofija, ki je »človeško iskanje 
resnice«, pomagati k razumevanju Božje besede.129 

73. Merilo katoliške teologije je, da si mora prizadevati 
za znanstveno in razumsko prepričljivo predstavitev resnic 
katoliške vere. Za to pa mora uporabljati razum in priznati 
močno povezavo med vero in razumom, predvsem filozof skim 
razumom, da preseže tako fideizem kot racionalizem.130 

2. Enotnost teologije v mnoštvu metod in ved

74. Naslednja razmišljanja raziskujejo odnos med teologi-
jo in teologijami ter tudi razmerje med teologijo in drugimi 

128 Janez Pavel II., Okrožnica Fides et ratio – Vera in razum, 66.
129 Prim. prav tam, 73.
130 Prim. Prvi vatikanski koncil, Dei Filius (DH 3008–3009, 3031–3033).
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znanostmi. Katoliška teologija, ki jo sv. Avguštin opredeljuje kot 
»razmišljanje ali razpravljanje o Bogu«,131 je v bistvu ena sama 
in ima kot znanost razločevalne značilnosti. Njej lastni pred-
met proučevanja je eden in edini Bog, proučuje pa ga na njej 
lasten način, to je z uporabo razuma, razsvetljenega z razode-
tjem. Čisto na začetku Summe theologiae sv. Tomaž Akvinski 
razloži, da se v teologiji vse razume v odnosu na Boga, sub ra-
tione Dei.132 Velika raznolikost stvari, ki jih teolog raziskuje, se 
poenoti v končnem sklicevanju na Boga. Vse »skrivnosti«, ki jih 
vsebujejo razne teološke razprave, se nanašajo na eno samo 
absolutno Skrivnost v najstrožjem pomenu, to je na skrivnost 
Boga. Sklicevanje na to Skrivnost združuje teologijo v širnem 
dometu teoloških predmetov in kontekstov; ideja reductio in 
Mysterium more biti koristna kot izraz dinamizma, ki globoko 
združuje teološke trditve. Ker je skrivnost Boga razodeta v Kris-
tusu z močjo Svetega Duha, je Drugi vatikanski cerkveni zbor 
naročil, naj bodo vse teološke razprave »obnovljene preko bolj 
živega stika s skrivnostjo Kristusa in zgodovino odrešenja«.133 

75. Cerkveni očetje so poznali besedo »teologija« samo v 
ednini. Zanje »teologija« ni bila »mit«, ampak Logos samega 
Boga. V kolikor Božji Duh navdihne človeškega duha po ra-
zodetju Logosa in ga vodi k zrenju neskončne skrivnosti svoje 
narave in dejavnosti, so ljudje zmožni ustvarjati teologijo. V 
sholastični teologiji more raznolikost vprašanj, ki jih preučuje 
teolog, opravičiti uporabo raznih metod samo, če se nikoli ne 
porodi dvom o temeljni enotnosti teologije. Vendar se je proti 
koncu srednjega veka pojavila težnja po razlikovanju in celo 
ločevanju sholastične in mistične, spekulativne in pozitivne 
teologije, in tako dalje. Moderna doba pa vse bolj teži k rabi 

131 Sv. Avguštin, De divinitate ratio sive sermo (De civitate Dei VIII, 1; 
CCSL 47, 216–217).
132 Prim. Sv. Tomaž Akvinski, Summa theologiae, Ia, q. 1. A.7: Omnia 
autem pertractantur in sacra doctrina sub ratione Dei, vel quia sunt ipse 
Deus, vel quia habent ordinem ad Deum, ut principium et finem. Unde 
sequitur quod Dens vere sit subiectum huius scientiae.
133 Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor, Odlok o duhovniški vzgoji 
(OT – DV), 16.
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besede «teologija» v množini. Govori se o «teologijah» različnih 
avtorjev, dob in kultur; v mislih imamo značilne koncepte, 
pomembne teme in posebne poglede teh »teologij«.

76. K nastanku modernega mnoštva teologij so prispevali 
različni dejavniki:

– Sama teologija je vedno bolj razvejana v različne pano-
ge: biblične vede, liturgika, patristika, cerkvena zgodovina, 
osnovno bogoslovje, sistematična teologija, moralna teologi-
ja, pastoralna teologija, duhovnost, kateheza in kanonsko 
pravo. Ta razvoj je neizogiben in razumljiv zaradi znanstvene 
narave teologije in zahtev raziskovanja.

– Zaradi zunanjega vpliva drugih znanosti (filozofije, 
filologije, zgodovine ter družbenih, naravoslovnih in biološki 
znanosti) so teološki slogi vedno bolj raznoliki. Posledično 
v osrednjih področjih katoliške teologije danes sobivajo 
zelo različne oblike mišljenja: transcendentalna teologija in 
odrešenjsko-zgodovinska teologija, analitična teologija, ob-
novljena sholastična in metafizična teologija, politična teo-
logija in teologija osvoboditve.

– V teološki praksi je vedno večje število predmetov, kra-
jev, ustanov, namenov, kontekstov in interesov ter novo ra-
zumevanje za mnoštvo in raznolikost kultur.134 

77. Mnoštvo teologij je nedvomno nujno in upravičeno.135 
V temelju to mnoštvo izhaja iz bogastva same božanske resn-
ice, ki jo ljudje morejo dojeti le v določenih vidikih in nikoli 
kot celoto, poleg tega pa nikoli dokončno, pač pa vedno pod 
drugim vidikom. Mnoštvo teologij je nujno tudi zaradi razno-
likosti predmetov, ki jih teologija preučuje in razlaga (npr. 
Bog, človek, zgodovinski dogodki, besedila). Prav tako se mora 
teologija zatekati k mnoštvu panog in metod zaradi  razno-
likosti človeškega spraševanja,136 glede na naravo predmeta 

134 Prim. Mednarodna teološka komisija, Fede e inculturazione – Vera in 
inkulturacija (1988).
135 Prim. Mednarodna teološka komisija, L’ unità della fede e il plura-
lismo teologico – Edinost vere in teološki pluralizem (1972).
136 Prim. Mednarodna teološka komisija, L’ interpretazione dei dogmi – 
Razlaga verskih dogem (1990).
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v obravnavi. Mnoštvo teologij dejansko odseva katoliškost 
Cerkve, ki si prizadeva oznanjati edini evangelij vsem ljudem, 
vsepovsod in v vseh okoliščinah.

78. Mnoštvo (teologij) vsekakor ima tudi svoje meje. Ob-
staja temeljna razlika med zakonitim teološkim pluraliz-
mom na eni strani in relativizmom, heterodoksijo ali herezijo 
na drugi. Vendar je pluralizem problematičen, če ni komu-
nikacije med različnimi teološkimi panogami ali če ni dogo-
vorjenih meril, po katerih se razne oblike teologije prepozna-
jo – tako same kot s strani drugih – kot katoliška teologija. 
Bistveni pripomoček za izogibanje in premagovanje takšnih 
problemov je obče priznanje teologije kot razumske dejavno-
sti, scientia fidei in scientia Dei, tako da se more vsaka teolo-
gija vrednotiti v odnosu z občo univerzalno resnico.

79. Iskanje enotnosti v mnoštvu teologij danes zavzema 
številne oblike: vztrajanje pri sklicevanju na obče cerkveno 
teološko izročilo, prakticiranje dialoga in interdisciplinar-
nosti ter preprečevanje drugim disciplinam, s katerimi ima 
teologija opravka, da bi ji vsilile svoje »učiteljstvo«. Obstoj 
skupnega teološkega izročila v Cerkvi (ki ga moramo razliko-
vati od izročila samega, ne pa od njega ločiti)137 je pomemben 
dejavnik za enotnost teologije. V njej obstaja obči spomin, 
tako da določeni zgodovinski dosežki (npr. spisi cerkvenih 
očetov, tako vzhodnih kot zahodnih, in Summa theologica sv. 
Tomaža, ki je Doctor communis),138 ostanejo referenčne točke 
za današnjo teologijo. Res je, da včasih moremo in moramo 
opustiti nekatere vidike predhodnega teološkega izročila, 
toda delo teologa nikoli ne more shajati brez kritičnega skli-
cevanja na predhodno izročilo.

80. Različne teološke panoge, ki jih poznamo danes (npr. 
biblična, zgodovinska, osnovna, sistematična, praktična, 
moralna), so s svojimi viri, metodami in nalogami v teme-
lju združene v prizadevanju za resnično védenje o Bogu in 

137 Glej zgoraj, 2. poglavje, odnaslov 2: Zvestoba apostolskemu izročilu.
138 Prim. Odlok Optatam totius – O duhovniški vzgoji, 16.
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Božjem odrešenjskem načrtu. Iz tega dejstva torej izhaja 
zahteva po komunikaciji in sodelovanju med njimi. Dialog 
in interdisciplinarno sodelovanje sta nepogrešljivi sredstvi 
za zagotovilo in hkati izraz enotnosti teologije. »Teologija« v 
ednini nikakor ne kaže na enoličnost slogov ali pojmov, pač 
pa bolj služi kot pokazatelj skupnega iskanja resnice, sku-
pnega služenja Kristusovemu telesu in skupne predanosti 
edinemu Bogu.

81. Vse od antičnih časov je teologija sodelovala s filozo-
fijo. Medtem ko to sodelovanje ostaja temeljno, je teologija v 
moderni dobi našla nove oblike sodelovanja. Razvoj novih 
metod za analizo in razlago besedil ter novi načini za dokazo-
vanje zgodovinske verodostojnosti virov ter opisovanje druž-
benih in kulturnih dogajanj so pomagali bibličnim vedam 
in cerkveni zgodovini.139 Sistematična, osnovna in moralna 
teologija so veliko pridobile iz sodelovanja z naravoslovnimi, 
ekonomskimi in medicinskimi znanostmi. Praktični teologi-
ji so koristili stiki s sociologijo, psihologijo in pedagogiko. V 
vseh teh povezavah mora katoliška teologija ne samo spošto-
vati pravo skladnost metod in znanosti v uporabi, ampak se 
jih mora posluževati na kritičen način, v luči vere, ki je del te-
ologove lastne istovetnosti in spodbude.140 Delna dognanja, 
ki so bila pridobljena z metodo, privzeto od druge panoge, ne 
morejo biti odločilna za teologovo delo in morajo biti kritič-

139 Prim. L’ interpretazione della Bibbia nella Chiesa – Interpretacija 
Svetega pisma v Cerkvi, CD 87, Ljubljana 2000. Dokument predstavlja 
dragoceno paradigmo glede razmišljanja o možnostih in mejah raznih 
sodobnih eksegetičnih metod v območju teologije razodetja, utemeljene 
na samih Pismih in v skladu z naukom 2. Vatikanskega vesoljnega 
cerkvenega zbora.
140 Prim. Sv. Tomaž Akvinski, Summa theologae, Ia, q. 1. A.5, ad 2. Sv. 
Tomaž pravi o teologiji: »Haec scientia accipere potest qliquid a philo-
sophicis disciplinis, non quod ex necessitate eis indigeat, sed ad maiorem 
manifestationem eorum quae in hac scientia traduntur. Non enim accipit 
sua principia ab aliis scientiis, sed immediate a Deo per revelationem. Et 
ideo non accipit ab aliis scientiis tamquam a superioribus, sed utitur eis 
tamquam inferioribus et ancillis.«
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no vključena v teološko misel.141 Nekritična uporaba védenja 
in metod drugih znanosti po vsej verjetnosti izkrivi in (raz)
drobi delo teologije. Vsekakor je bilo prehitro zlitje med vero 
in filozofijo že označeno s strani cerkvenih očetov kot vir ver-
skih zmot.142 Skratka, drugim znanstvenim panogam se ne 
sme dovoliti, da bi teologiji vsilile svoje lastno »učiteljstvo«. 
Teolog mora vsekakor sprejemati in uporabljati dognanja, ki 
jih ponujajo druge panoge, vendar v luči teologiji lastnih na-
čel in metod.

82. Pri tej kritični integraciji in asimilaciji dognanj iz dru-
gih znanosti v teologijo igra pomembno vlogo filozofija. Tej 
razumski modrosti pripada naloga, da dognanja, pridoblje-
na v drugih znanostih, vstavi v bolj univerzalen pogled. Zate-
kanje k filozofiji v tej posredovalni vlogi pomaga teologu, da 
uporablja znanstvena dognanja z ustrezno pazljivostjo. Na 
primer, znanstveno védenje o razvoju življenja mora biti ra-
zloženo v luči filozofije, tako da se določita njegova vrednost 
in pomen, preden se to upošteva v teologiji.143 Filozofija tudi 
pomaga znanstvenikom pri izogibanju skušnjavam, da bi 
enoumno vnašali svoje lastne metode in izsledke svojih razi-
skav na verska vprašanja, ki zahtevajo drugačen postopek.

83. Posebno pomemben je odnos med teologijo in religij-
skimi znanostmi (npr. filozofijo religije, sociologijo religije). 
Religijske znanosti obravnavajo besedila, ustanove in pojave 
krščanskega izročila, toda po naravi svojih metodoloških na-

141 Kot na primer okrožnica Veritatis splendor – Sijaj resnice (1993), v 
kateri Janez Pavel II. spodbuja moralne teologe, naj pri uporabi sodob-
nih znanosti upoštevajo ustrezno razločevanje (prim štev. 33, 111 in 
112).
142 Prvi očetje so poudarjali, da herezije, zlasti različne oblike gnosticiz-
ma, pogosto izhajajo iz nekritičnega sprejemanja filozofskih teorij. Glej 
Tertulijan: De praescriptione haereticorum 7, 3 (Sources chrétiennes 46, 
96): Ipsae denique haereses a philosophia subornantur.«
143 Prim . Janez Pavel II., Messaggio ai partecipanti alla Plenaria della 
Pontificia Accademia delle Scienze – Poslanica udeležencem Plenarne 
seje Papeške akademije znanosti, 22. oktobra 1996; glej tudi Fides et ra-
tio – Vera in razum, 69.
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čel to delajo od zunaj, ne glede na resnico tistega, kar preu-
čujejo; zanje sta Cerkev in njena vera preprosto predmet raz-
iskovanja, tako kot drugi predmeti. V 19. stoletju je prišlo do 
večjih nesoglasij med teologijo in religijskimi znanostmi. Na 
eni strani je bila trditev, da teologija ni znanost zaradi pred-
postavke vere; le religijske znanosti naj bi bile »objektivne«. 
Na drugi strani pa smo bili priče trditvi, da so religijske zna-
nosti antiteološke, ker naj bi zanikale vero. Danes se doga-
ja, da se ta stara nesoglasja ponovno pojavljajo, toda zdaj so 
boljše možnosti za plodovit dialog med obema stranema. Po 
eni strani so religijske znanosti vključene v strukturo teolo-
ških metod, ker je potrebno, ne samo za eksegezo in cerkveno 
zgodovino, ampak tudi za pastoralno in osnovno bogoslovje 
raziskovati zgodovino, strukturo in fenomenologijo religij-
skih idej, obredov itd. Po drugi strani pa so fizikalne znanosti 
in na splošno sodobna epistemologija dokazale, da nikoli ne 
obstaja nevtralen položaj, s katerega se išče resnico; iskalec 
vedno s seboj prinese svoje lastne poglede, vpoglede in pred-
postavke, ki vplivajo na proučevanje v teku izvajanja. Vendar 
ostaja bistvena razlika med teologijo in religijskimi znanost-
mi. Teologija ima za predmet proučevanja Božjo resnico in 
o svojem predmetu preučevanja razmišlja z vero in v Božji 
luči, medtem ko imajo religijske znanosti za predmet prou-
čevanja religijske pojave, h katerim pristopajo s kulturolo-
škim zanimanjem, metodološko pa umaknejo pozornost od 
resnice krščanske vere. Teologija presega religijske znanosti 
s tem, da z vero in iz vere razmišlja o veri. Hkrati se teologija 
lahko poslužuje dognanj, do katerih so se religijske znanosti 
dokopale s pogledom na vero »od zunaj«. 

84. Katoliška teologija priznava samostojnost drugih zna-
nosti, prav tako profesionalno pristojnost in prizadevanja za 
védenje, ki ga imajo, saj je sama spodbudila razvojna doga-
janja v mnogih znanostih. Teologija tudi odpira pot drugim 
znanostim, da se lahko ukvarjajo z religijskimi vprašanji. S 
pomočjo konstruktivne kritike pomaga drugim znanostim, 
da se osvobodijo antiteoloških elementov, ki so jih pridobi-
le pod vplivom racionalizma. Z izločitvijo teologije iz družine 
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znanosti sta racionalizem in pozitivizem zmanjšala doseg in 
moč znanosti samih. Katoliška teologija obsoja vsako obliko 
samoabsolutizacije znanosti kot samoomejevanje in osiro-
mašenje.144 Prisotnost teologije in teologov v središču uni-
verzitetnega življenja in dialoga z drugimi panogami, ki ga ta 
prisotnost omogoča, pomaga pospeševati širok, analoški in 
celosten pogled na življenje. Kot scientia Dei in scientia fidei 
teologija igra pomembno vlogo v sozvočju znanosti in tako 
zavzema ustrezno mesto v akademskem svetu.

85. Merilo katoliške teologije je, da poskuša vključiti mno-
štvo raziskav in metod v združen projekt intellectus fidei ter 
vztraja pri edinosti resnice in s tem pri temeljni enotnosti 
teologije same. Katoliška teologija priznava metode drugih 
znanosti in jih kritično uporablja v svojem lastnem razisko-
vanju. Sama sebe ne izločuje od kritike in je odprta za znan-
stveni dialog.

3. Znanost in modrost

86. Zadnji del obravnava dejstvo, da teologija ni samo zna-
nost, ampak tudi modrost. Posebno vlogo namenja povezavi 
med človeškim védenjem in skrivnostjo Boga. Človek ni za-
dovoljen z delnimi resnicami, ampak si prizadeva povezati 
različne dele in področja védenja v razumevanje zadnje re-
snice in človeškega življenja samega. To iskanje modrosti, ki 
brez dvoma oživlja teologijo samo, daje teologiji tesno pove-
zavo z duhovno izkušnjo in modrostjo svetnikov. V širšem 
pogledu katoliška teologija vabi vsakogar k prepoznavanju 

144 Benedikt XVI. ugotavlja patologijo razuma, ko se le–ta oddaljuje 
od vprašanj glede poslednje resnice o Bogu. Posledica te škodljive 
samoizključitve je, da se razum podreja človeškim interesom in posta-
ne ‘instrumentalizirani razum’. Tako se odpira pot relativizmu. Zaradi 
teh nevarnosti sedanji papež pogosto poudarja, da je vera ‘očiščujoča 
moč za sam razum’: ‘Vera osvobaja razum njegove zaslepljenosti in mu 
omogoča, da je to, kar je. Vera dopušča razumu, da v kar najboljši meri 
opravlja svojo nalogo in spozna to, kar je njemu lastno’ (Okrožnica Deus 
caritas est – Bog je ljubezen, 2005, 28).
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presežnosti zadnje Resnice, ki je nikoli ni mogoče popolno-
ma dojeti ali spoznati. Teologija ni le modrost sama po sebi, 
pač pa je tudi povabilo k modrosti, do katere so se dokopale 
druge znanstvene panoge. Prisotnost teologije v znanstveni 
debati in univerzitetnem življenju ima potencialno koristen 
učinek, da spomni vsakogar na poklicanost človeškega uma 
in na prodorno vprašanje, ki ga Jezus postavi v Janezovem 
evangeliju: »Kaj iščeta?» (Jn 1,38).

87. V Stari zavezi se osrednje sporočilo modrosti pojavi tri-
krat: » Začetek modrosti je strah Gospodov» (Ps 111,10; prim. 
Preg 1,7; 9,10). Osnova za to geslo je vpogled izraelskih mo-
drecev, da Božja modrost deluje pri stvarjenju in v zgodovini. 
Tisti, ki to spoštujejo in cenijo, bodo razumeli smisel sveta 
in dogodkov (prim. Preg 7sl.; Mdr 7sl.). »Strah Božji« je prava 
drža v Božji navzočnosti (coram Deo). Modrost je umetnost 
razumevanja sveta in usmerjanja lastnega življenja v preda-
nosti Bogu. Pridigarjeva in Jobova knjiga zelo ostro razliku-
jeta meje človeškega razumevanja Božjih misli in poti, ven-
dar ne zato, da bi uničili človeško modrost, ampak da bi jo 
potopili v obzorje Božje modrosti.

88. Jezus je sam deloval v tej modrostni tradiciji Izraela in 
v njem je bila starozavezna teologija razodetja preoblikova-
na. Molil je: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to 
prikril modrim in razumnim, razodel pa malim« (Mt 11,25). 
Osramotitev tradicionalne modrosti se pojavi v evangeljskem 
kontekstu razglasitve nečesa novega: eshatološkega razode-
tja Božje ljubezni v osebi Jezusa Kristusa. Jezus nadaljuje: 
»Nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, 
razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti.« To nas uvede 
v njegovo povabilo: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obte-
ženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in 
učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli 
boste počitek svojim dušam« (Mt 11,27–29). To lahko razume 
le učenec, ki je v Jezusovi družbi. Samo On razlaga Pisma 
(prim. Lk 24,25–27; Jn 5,36–40; Raz 5,5), ker sta se Božja 
resnica in modrost razodeli v Njem.



56

89. Apostol Pavel obsoja »modrost sveta«, ki vidi križ Je-
zusa Kristusa samó kot »norost« (1 Kor 1,18–20). To norost 
pa razglasi za »Božjo modrost, skrivnostno in prikrito«, »dolo-
čeno pred veki in zdaj razodeto« (1 Kor 2,7). Križ je odločilen 
trenutek v Božjem odrešenjskem načrtu. Križani Kristus je 
»Božja moč in Božja modrost« (1 Kor 1,18–25). Verujoči, tisti, 
ki imajo »Kristusov um« (1 Kor 2,16), sprejmejo to modrost, ki 
jim daje dostop do »Božje skrivnosti« (1 Kor 2,1–2). Pomemb-
no je omeniti, da medtem ko protislovna Božja modrost, izra-
žena v križu, nasprotuje »modrosti sveta«, vseeno ne naspro-
tuje pristni človeški modrosti. Nasprotno, presega človeško 
modrost in jo izpolni na nepredvidljiv način.

90. Krščanska vera se je kmalu soočila z iskanjem modro-
sti pri Grkih. Opozorila je na omejenost tega iskanja, poseb-
no glede ideje odrešenja po samem spoznanju (gnosis), toda 
v svoje iskanje je vključila tudi izvirna spoznanja Grkov. Mo-
drost je združujoča daljnovidnost. Medtem ko si znanost pri-
zadeva po ročati o posebnih, omejenih in dobro opredeljenih 
vidikih stvarnosti ter osvetliti načela, ki razložijo lastnosti 
predmeta  v preučevanju, si modrost prizadeva podati enoten 
pogled celot ne stvarnosti. Modrost je dejansko spoznanje (vé-
denje) v skladu  z najvišjimi, najbolj splošnimi in tudi najbolj 
razvidnimi vzroki.145 Za cerkvene očete je bil m oder tisti, ki je 
vse sodil v luči Boga in večnih resnic, ki so norme za stvari 
tukaj na zemlji.146 Torej ima modrost tudi mor alno in duhov-
no razsežnost. 

91. Kot že izraz pove, filozofija sebe razume kot modrost ali 
vsaj kot ljubeče iskanje modrosti. Posebno metafizika predla-
ga pogled na stvarnost, ki je osredotočen na osnovne skrivno-
sti biti; toda Božja beseda, ki razodeva, »česar oko ni videlo in 
uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo« (1Kor 2,9), od-
pira ljudem pot k višji modrosti.147 Ta nadnaravna krščanska 

145 Prim. Sv. Tomaž Akvinski, Summa theologiae, Ia, q. 1, a. 6.
146 Prim. Sv. Tomaž Akvinski, De Trinitate, XII, 14, 21–25, 25 (CCSL 50, 
374–380).
147 Prim. Sv. Tomaž Akvinski, Summa theologiae, Ia, q. 1, a. 6
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mo drost, ki presega čisto človeško modrost filozofije, nastopa 
v dveh oblikah, ki se med seboj podpirata, ne smeta pa se 
zliti druga z drugo. To sta teološka in mistična modrost.148 
Teo loška modrost je delo r azuma, ki je razsvetljen z vero; je 
torej pridobljena modrost, čeprav vsekakor predpostavlja dar 
vere. Ponuja celostno razlago stvarnosti v luči najvišjih res-
nic razo detja ter razsvetljuje vse z vidika skrivnosti, utemelje-
ne na Sveti Trojici, katero upošteva tako samo po sebi kot po 
delovanju v stvarjenju in zgodovini. V tem pogledu je Prvi va-
tikanski cerkveni zbor izjavil: »Razum, osvetljen z vero, ko išče 
goreče, pobožno in trezno, doseže z Božjo pomočjo razumeva-
nje skrivnosti in najbolj plodovito razumevanje, tako preko 
analogije s stvarmi, ki jih naravno pozna, kakor tudi iz pove-
zav med skrivnostmi samimi in s človekovim končnim 
ciljem.«149 Umsko zrenje, ki izhaja iz  razumskega prizadeva-
nja teologa, je tako resnično modrost. Mistična modrost ali 
»spoznanje svetih« pa je dar Svetega Duha, ki pride iz združit-
ve z Bogom v ljubezni. Ljubezen dejansko ustvari ljubečo so-
naravo med človekom in Bogom; sonarava, ki omogoči duhov-
nim osebam poznanje in tudi trpljenje božanskih stvari (pati 
divina),150 ter jim pomaga, da jih v  resnici izkušamo. To véde-
nje ni pojmovno in je pogosto izraženo v poeziji. Vodi v zrenje 
in osebno združenje z Bogom v miru in tišini.

92. Teološka in mistična modrost sta formalno različni; 
pomembno je, da ju ne mešamo med seboj. Mistična mo-
drost nikoli ni nadomestilo za teološko modrost. Vendar je 
jasno, da obstajajo močne povezave med tema dvema obli-
kama krščanske modrosti, tako v osebi teologa kot v obče-
stvu Cerkve. Po eni strani je intenzivno duhovno življenje, 
ki si prizadeva za svetost, potrebno za izvirno teologijo, kot 
nam kaže zgled tako vzhodnih kot zahodnih cerkvenih uči-

148 Prim. Sv. Tomaž Akvinski, Summa theologiae, Ia, q. 1, a. 6, ad 3.
149 Prvi vatikanski koncil, Dei Filius, 4. pogl. (DH 3016).
150 Prim. Psevdo Dionizij Areopagita, De divinis nominibus, 2. pogl., 9 (v: 
Corpus Dionysiacum, I. Pseudo-Dionysius Areopagita, De divinis nomi-
nibus, her. Von Beate Regina Suchla (Praktische Texte und Studien, 33, 
str. 134)., 
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teljev. Prava teologija predpostavlja vero in se oživlja v ljube-
zni: »Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen« (1 
Jn 4,8).151 Razumnost zagotavlja teolo giji jasnoviden razum, 
toda srce ima svojo lastno modrost, ki očiščuje razumnost. 
Kar velja za vse kristjane, da so namreč »poklicani in sveti« 
(1 Kor 1,2), še posebej velja za teologe. Po drugi strani pa jim 
pravo izvajanje nalog teologije, to je podajanje znanstvenega 
razumevanja vere, omogoča potrjevanje pristnosti duhovne 
izkušnje.152 Zato je sv. Terezija Avils ka hotela, da njene re-
dovne sestre iščejo svèt teologov: »Kolikor bolj vam Bog daje 
milosti v molitvi, toliko bolj je potrebno, da vaša molitev in 
vsa vaša dela slonijo na trdnih temeljih.«153 Navsezadnje je 
cerkveno u čiteljstvo s pomočjo teologov pristojno, določiti kr-
ščansko pristnost katerekoli duhovne trditve.

93. Predmet teologije je živi Bog, zato življenje teologa ne 
more biti zunaj vpliva trajnega prizadevanja, da bi ga spozna-
ti. Teolog ne more živeti svojega življenja ločeno od prizadeva-
nja, da bi razumel Božje stvarstvo. Poslušnost resnici očiščuje 
dušo (prim. 1 Pt 1,22) in »modrost, ki je od zgoraj, je najprej 
čista, nato miroljubna, prizanesljiva, dovzetna, polna usmi-
ljenja in dobrih sadov, brez razločevanja in hinavščine« (Jak 
3,17). Iz tega sledi, da bi morala teološka prizadevanja očistiti 
teologov um in srce.154 Ta posebnost teološke deja vnosti nika-

151 Prim. Sv. Maksim Spoznavalec, Quattrocento testi sull’ amore: «Razum 
sprejme teološki dar, ko prevzame krila ljubezni in se usmeri v Boga. Tedaj 
razum v meri, kolikor je dopuščeno človekovim zmožnostim, premišljuje 
Božje lastnosti.« Glej: Ricardo di San Vittore, De praeparatione animi ad 
contemplationem 13 (PL 196, 10A): Ubi amor, ivi oculus; Tractatus de gra-
dibus charitatis 3, 23 (G. Dumneige, ed., Textes philosophiques du Moyen 
Age, 3, Paris 1955, 71): »Amor oculus est, et amare videre est˝ (Riccardo 
pripisuje ta stavek sv. Avguštinu).
152 »Privatna razodetja, ki so vedno v presoji cerkvene oblasti, imajo tudi 
tedaj, ko so pristna, »bistveno drugačen značaj od edinega javnega razo-
detja«; prim. Verbum Domini – Gospodova beseda, 14.
153 Sv. Terezija Avilska, Pot popolnosti, 5. pogl.
154 Prim. Mednarodna teološka komisija, L’ interpretazine dei dogmi – 
Razlaga verskih dogem, B, III, 4: »Razum prejme teološki dar tedaj, ko 
je nošen na krilih ljubezni usmerjen k Bogu in ob pomoči Svetega Duha 
spoznava Božje lastnosti.«
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kor ne krni znanstvenega značaja teologij, ampak je prav na-
sprotno v globokem sozvočju z njim. Za teologijo je torej značil-
na posebna duhovnost, ki jo sestavljajo: ljubezen do resnice, 
pripravljenost za spreobrnjenje srca in uma, prizadevanje za 
svetost ter predanost cerkvenemu občestvu in poslanstvu.155 

94. Teologi so prejeli po seben klic za službo v Kristusovem 
telesu, Cerkvi. Poklicani in obdarovani živijo v posebnem od-
nosu s telesom in vsemi njegovimi udi. Ker živijo v »občestvu 
Svetega Duha« (2 Kor 13,13), si morajo, skupaj z vsemi svoji-
mi brati in sestrami prizadevati, da bi uskladili svoje življe-
nje z evharistično skrivnostjo, »iz katere vedno izhaja in na 
kateri uspeva življenje Cerkve«.156 Ker so poklicani razlagati  
skrivnosti vere, morajo biti vsekakor še posebej povezani z 
evharistijo, ki vsebuje »celotno duhovno bogastvo Cerkve, na-
mreč Kristusa samega, naše velikonočno Jagnje«, čigar meso 
postane živo in oživljajoče po Svetem Duhu.157 Ker je evhari-
stija »vir in  vrhunec« življenja Cerkve158 in »vsega  oznanjeva-
nja eva ngelija«,159 je prav tako tudi vir in v rhunec vse teologi-
je. V tem smislu moremo teologijo v njenem bistvu razumeti 
kot »mistično« dejavnost.

95. Božja resnica potemtakem ni preprosto stvar, ki naj 
bi jo raziskali s sistematičnim razglabljanjem in utemeljili 
z deduktivnim sklepanjem; to je živa resnica, ki jo izkusimo 
z udeležbo v Kristusu, »ki je za nas postal modrost od Boga, 
pravičnost, posvečenje in odkupitev« (1 Kor 1,30). Kot mo-
drost je teologija zmožna povezati tako preučevane kot izku-
šene vidike vere in v službi Božje resnice preseči meje dose-
gljivega s strogo razumskega stališča. Takšno razumevanje 
teologije kot modrosti lahko pomaga rešiti dva problema, s 

155 Prim. Benedikt XVI., Okrožnica Caritas in veritate – Ljubezen v resni-
ci, 1.
156 LG – C, 26; prim. Janez Pavel II., Okrožnica – Ecclesia de Eucharistia 
– Cerkev iz evharistije (2003), 1.
157 PO – D, 5.
158 LG, 11; prim SC – B, 10.
159 PO – D, 5.



katerima se sooča danes: prvič, ponuja način premostitve vr-
zeli med verniki in teološkim razmislekom; in drugič, ponuja 
nov način razumevanja Božje resnice, s tem pa omogoča po-
slanstvo Cerkve v nekrščanskih kulturah, ki jih zaznamuje-
jo različna modrostna izročila. 

96. Občutek skrivnosti, ki resnično preveva teologijo, lah-
ko vodi v priznavanje omejenosti teološkega znanja, kar je v 
nasprotju z vsemi racionalističnimi prevzetnimi zahtevami 
po izčrpanju skrivnosti Boga. Učenje IV. lateranskega cer-
kvenega zbora je jasno: »Med Stvarnikom in stvarjo ni mo-
goče ugotoviti nobene podobnosti, ne da bi ugotovili še večjo 
različnost.«160 Razum, ki ga osvetljuje ve ra in vodi razodetje, 
se vedno zaveda temeljne meje svojega delovanja. Zato se 
more krščanska teologija zateči k »negativni« ali »apofatični« 
teologiji. 

97. Vendar negativna teologija nikakor ni zanikanje teolo-
gije. Katafatična in apofatična teologija ne smeta druga dru-
gi nasprotovati. Negativna teologija še zdaleč ni razvrednote-
nje ali izključitev razumskega pristopa k skrivnosti Boga, via 
negativa preprosto osvetli meje takega pristopa. Via negativa 
je osnovna razsežnost pristnega teološkega razpravljanja, 
vendar ne more biti ločena od viae affirmativae in viae emi-
nentiae. 161 Ko se človekov duh dviga  od učinkov k Vzroku, 
od stvari k Stvarniku, v popolnostih, ki jih odkrije v stvareh, 
prepoznava Boga (via affirmativa); potem zanika, da so tiste 
popolnosti v Bogu prisotne na nepopoln način kot so v stva-
reh (via negativa); končno prizna, da so prisotne v Bogu na 
pravilno božji način, ki presega človeško (raz)umevanje (via 
eminentiae).162 Teologija praviloma namera va govoriti resnič-
no o skrivnosti Boga, hkrati pa se zaveda, da je njeno véde-
nje, čeprav resnično, nezadostno v razmerju z resničnostmi 

160 Četrti lateranski koncil (DH 806).
161 Sv. Tomaž Akvinski, In IV Sent., d. 35, q. 1, a. 1, ad 2: »Omnis negatio 
fundatur in aliqua affirmatione«. 
162 Prim. Sv. Tomaž Akvinski, Quaestiones disputae de potentia, q. 7, a. 5, 
ad 2, kjer navaja razlago Dionizijevage nauka.
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Boga, katerega ne more nikoli »doumeti«. Kot je rekel sv. Av-
guštin: »Če doumeš, potem to ni Bog.«163 

98. Pomembno je, da se za vedamo občutka praznine in 
odsotnosti Boga, ki ga mnogi ljudje čutijo danes in ki pre-
žema velik del sodobne kulture. Prvenstvena stvarnost za 
krščansko teologijo je vendar Božje razodetje. Obvezna refe-
renčna točka je življenje, smrt in vstajenje Jezusa Kristusa. 
V teh dogodkih je Bog jasno govoril po svoji učlovečeni Be-
sedi. Afirmativna teologija je mogoča kot posledica pokorne 
poslušnosti Besedi, ki je bila navzoča pri stvarjenju in v zgo-
dovini odrešenja. Skrivnost Boga, z močjo Svetega Duha raz-
odeta v Jezusu Kristusu, je skrivnost ekstasis, ki je ljubezen, 
občestvo in vzajemno bivanje treh Božjih oseb druge v drugi; 
skrivnost kenosis, v kateri se Jezus odreče božanski naravi 
v svojem učlovečenju, da bi vzel nase podobo hlapca (prim. 
Flp 2,5–11); in skrivnost theosis, ko so človeška bitja poklica-
na k sodelovanju v življenju Boga in k deleženju v »božanski 
naravi« (2 Pt 1,4) po Kristusu, v Duhu. Ko teologija govori o 
negativni poti in neizrekljivosti, se sklicuje na občutek stra-
hospoštovanja pred trinitarično skrivnostjo, v kateri je odre-
šenje. Čeprav besede tega ne morejo popolnoma opisati, so 
po ljubezni verniki že udeleženi v skrivnosti. »Njega ljubite, 
čeprav ga niste videli. Verujete vanj, čeprav ga zdaj ne vidite, 
veselite se v neizrekljivem in poveličanem veselju, ko dose-
gate namen svoje vere, namreč odrešitev duš« (1 Pet 1,8–9).

99. Merilo katoliške teologije je iskanje Boga in veselje v 
Božji skrivnosti, ki je nespamet za svet (prim. 1 Kor 1,18–25; 
1 Kor 2,6–16). Katoliška teologija mora biti zakoreninjena 
v velikem modrostnem izročilu Svetega pisma; povezati se 
mora z modrostnimi izročili vzhodnega in zahodnega kr-
ščanstva in si prizadevati postaviti most do vseh modrostnih 

163 Sv. Avguštin, De Deo loquitur, quid mirum si non comprehendis? Si 
enim comprehendis, non est Deus« (Sermo 117, 3, 5); (PL 37, 663): »Si quasi 
comprehendere potuisti, cogitatione tua te decepisti« (Sermo 52, 6, 16); (PL 
38, 360).
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izročil. Ko išče resnično modrost v svojem preučevanju skriv-
nosti Boga, teologija priznava Božjo vzvišenost; zato naj si ne 
prizadeva posedovati ampak biti v posesti Boga. Torej mora 
biti pozorna na tisto, kar Duh govori Cerkvam po »spoznanju 
svetih«. Teologija vključuje prizadevanje za svetost in vedno 
globljo zavest Božje presežnosti.
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SKLEP

100. Kakor je teologija sl uženje Cerkvi in družbi, tako to 
besedilo, ki so ga pripravili teologi, poskuša ponuditi pripo-
moček našim kolegom teologom in tistim, s katerimi bodo 
katoliški teologi vzpostavili dialog. Napisano je bilo v polnem 
spoštovanju do vseh tistih, ki se ukvarjajo s teološkim raz-
iskovanjem, in z globokim občutkom veselja in privilegija 
poklicanosti k teološkemu ustvarjanju. Besedilo poskuša 
pokazati vidike in načela, ki so značilna za katoliško teolo-
gijo, ter predstaviti merila, v luči katerih jo je mogoče prepo-
znati. Če povzamemo, lahko rečemo, da katoliška teologija 
preučuje skrivnost Boga, razodetega v Kristusu, in razlaga 
izkušnjo vere, ki jo doživljajo tisti, ki so v občestvu s Cerkvijo 
in so deležni življenja Boga, po milosti Svetega Duha, ki vodi 
Cerkev k resnici (Jn 16,13). Teologija razmišlja o brezmejni 
ljubezni, s katero je Oče daroval svetu svojega Sina (prim. 
Jn 3,16), ter o slavi, milosti in resnici, ki so bile razodete v 
Njem za naše odrešenje (prim. Jn 1,14). Teologija poudarja 
pomembnost zaupanja v Boga bolj kot v ustvarjene stvari, 
poudarja pomembnost upanja, ki ga poskuša razložiti (prim. 
1 Pt 3,15). V vsem, kar uči, sprejemajoč Pavlovo spodbudo, 
naj se zahvaljujemo (Kol 3,15; 1 Tes 5,18) celo ob nasprotova-
nju (prim. Rim 8,31–39), je teologija v temelju doksologična 
in je zanjo značilno slavljenje in zahvaljevanje. Ker preučuje 
odrešenjsko delovanje Boga in neprimerljivo naravo njegovih 
del, je njej najprimernejši način slavljenje, kakor je Pavel učil 
ne samo s svojimi besedami, ampak tudi s svojim življenjem: 
»Njemu pa, ki more po môči, katera deluje v nas, v vsem na-
praviti neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo, nje-
mu slava v Cerkvi in v Kristusu Jezusu skozi vse rodove, na 
veke vekov. Amen« (Ef 3,20–21). 
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KRATICE

Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor

AA – L  Odlok Apostolicam actuositatem – O Laikih
AG – M  Odlok Ad gentes – O misijonski dejavnosti Cerkve
CCC – KKC  Catechismo della Chiesa Cattolica – Katekizem 

katoliške Cerkve, Ljubljana 1993
CD – Š  Odlok Christus Dominus – O škofih
DH – SV  Izjava Dignitatis humanae – O verski svobodi
DV – BR  Konstitucija Dei Verbum – O Božjem razodetju 
GS – CS  Pastoralna konstitucija Gaudium et spes – Cer-

kev v sedanjem svetu
LG – C  Dogmatična konstitucija Lumen gentium – O Cer-

kvi
OT – DV  Odlok Optatam totius – O duhovniški vzgoji
PC – R  Odlok Perfectae charitatsi – O prenovi redovni-

škega življenja
PO – D  Odlok Presbyterorum ordinis – O življenju in služ-

bi duhovnikov
SC – B  Konstitucija Sacrosanctum Concilium – O sve-

tem bogoslužju 
UR – R  Odlok Unitatis redintegratio – O ekumenizmu

Drugi dokumenti

CV – LR  Benedikt XVI., Okrožnica Caritas in veritate – Lju-
bezen v resnici, Cerkveni dokumenti 128, Druži-
na, Ljubljana 2009.

DCE – BJL  Benedikt XVI., Okrožnica Deus caritas est – Bog je 
ljubezen, Cerkveni dokumenti 112, Družina, Lju-
bljana 2005.

EE – CE  Janez Pavel II., Okrožnica Ecclesia de Eucharistia 
– Cerkev iz evharistije, Cerkveni dokumenti 101, 
Družina, Ljubljana 2003.

FR – VR  Janez Pavel II., Okrožnica Fides et ratio – Vera in 
razum, Cerkveni dokumenti 80, Ljubljana 1999.
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IDB – ISP  Mednarodna teološka komisija L' interpretazione 
della Bibbia nella Chiesa – Interpretacija Svetega 
pisma v Cerkvi, Cerkveni dokumenti 87, Družina, 
Ljubljana 2000.

VD – GB  Benedikt XVI., Posinodalna apostolska spodbuda 
Verbum Domini – Gospodova beseda, Cerkveni do-
kumenti 131, Družina, Ljubljana 2911.

VS – SR  Janez Pavel II., Okrožnica Veritatis splendor – Sijaj 
resnice, Cerkveni dokumenti 52, Ljubljana 1992. 

UUS – DBE  Janez Pavel II., Okrožnica Ut unum sint – Da bi bili 
eno, Cerkveni dokumenti 63, Ljubljana 1996.
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THEOLOGIA PERENNIS

Spremna beseda

Mednarodna teološka komisija je bila ustanovljena pri Kon-
gregaciji za verski nauk, nekdaj Sveti oficij, leta 1969. V spo-
minu mnogih je imel slednji predvsem nalogo ohranjati pravo 
vero ter skrbeti, da se ne bi v verski nauk in knjige vtihotapilo 
kaj heretičnega in neprimernega. Komisija je dobila druge na-
loge: spremljanje in podpiranje razvoja teologije in njej soro-
dnih ved, spodbuda teologom pri raziskovanju vprašanj, ki jih 
sprožajo dosežki na raznih znanstvenih področjih v globalizi-
ranem svetu, posredovanje teoloških spoznanj drugim, kakor 
določa Statut komisije (1969, 1982). 

Bežen pogled v objavljene dokumente pove, da je komisija 
v tem času pripravila in objavila 25 tém, ki obravnavajo podro-
čje teoloških in drugih znanosti, kot so antropologija, filozofi-
ja, religiologija, etika, pastorala ... Naj navedemo le nekatere: 
katoliško duhovništvo, moralne norme, cerkveno učiteljstvo 
in teologija, sprava in pokora, dostojanstvo človeka, enotnost 
vere in teološki pluralizem, vera in inkulturacija, upanje za 
nekrščene otroke, interpretacija dogem, krščanstvo in druge 
religije, spomin in sprava, v iskanju univerzalne etike. Nekaj 
prevodov, žal ne vseh, imamo tudi v slovenščini.

1. Nekaj uvodnih utrinkov

Močna spodbuda za ustanovitev komisije je bil 2. vatikan-
ski cerkveni zbor, na katerem so bili poleg koncilskih očetov, 
škofov, zbrani tudi tedaj najvidnejši katoliški teologi z vsega 
sveta. Kot teološki izvedenci (periti) in svetovalci škofom so 
imeli pomembno vlogo. Pripadali so raznim teološkim izroči-
lom Zahoda in Vzhoda z raznih celin, ki so se med seboj do-
polnjevala in bogatila.
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Čeprav je imel koncil izrazito pastoralni in ne doktrinal-
ni značaj, kakor ga je načrtoval in opredelil njegov sklicatelj 
papež Janez XXIII. (1881–1963), vendar ni mogel obiti teolo-
ških izhodišč. Težišče razprav je bila Cerkev, Božje ljudstvo, 
Kristusovo skrivnostno telo, njeno bistvo in poslanstvo. To je 
narekovalo tako izčrpnejša zgodovinska spoznanja kot tudi 
poglobljena teološka izhodišča. 

Temu je treba prišteti še tedanje družbene razmere in pre-
mike (razvoj znanosti, tehnologije, osvajanje vesolja, naspro-
tja med političnimi bloki), ki so vplivali na dogajanja v Cerkvi 
in v teološki znanosti oziroma v teološkem diskurzu. Kakor 
teologija ne podreja drugih znanosti svojim spoznanjem in mi-
selnim shemam ter spoštuje avtonomnost zemeljskih stvarno-
sti, tako je dolžna skrbeti za svoj razvoj in istovetnost. 

Pojavila so se še druga vprašanja, npr. pluralizem teolo-
ških pogledov, ki jih nekateri imenujejo »teologije«. Čeprav je 
mogoče na to vprašanje odgovoriti z vidika različnosti izročil, 
kultur in časovnih potreb, je bila skrb za enotnost katoliške-
ga nauka notranji in ne zgolj zunanji imperativ, ta pa se izra-
ža v doslednosti glede iskanja resnice in je njena obvezujoča 
moč.

2. Trije stebri katoliške teologije

Katoliški nauk poudarja, da obstajata dve poti spoznanja 
Boga: razum in razodetje. Človek, ustvarjen po Božji podobi, 
je sposoben Boga spoznati s svojim razumom. Starozavezni 
človek, zlasti psalmist in avtor Modrostne knjige (9,1–11), je 
odkrival Božjo navzočnost v zakonitostih in lepotah stvarstva, 
v skrbi Jahveja za izvoljeno ljudstvo. Na pomen zakonitosti 
stvarstva in človekove veličine je Rimljane opozoril tudi apo-
stol Pavel, ki je zapisal, da »je mogoče to, kar je v njem (Bogu) 
nevidno, z umom zreti po ustvarjenih bitjih: njegovo večno mo-
gočnost in božanskost« (Rim 1,20). V našem času, ki je po eni 
strani tako ponosen na spoznanja človeškega razuma in zmo-
žnosti, po drugi pa dvomi nad zmožnostjo spoznanja resnice o 
pomenu in cilju življenja, je spregovoril Janez Pavel II. v Okro-
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žnici Vera in razum (1998). Toliko o razumskem ali naravnem 
spoznanju Boga.

Katoliška teologija gradi na treh stebrih. Ti so: Sveto pismo 
(razodetje –revelatio), izročilo (traditio) in cerkveno učiteljstvo 
(magisterium).

a) Dokument definira teologijo kot »znanstveno premišlje-
vanje o Božjem razodetju, ki ga Cerkev sprejema kot  vesoljno 
odrešenjsko resnico«. Bog se človeku razodeva po svoji Besedi 
(Logosu), svojem Sinu Jezusu Kristusu, ki nam je spregovoril 
o Očetovi ljubezni in načrtu odrešenja. Bog je stopil v pogovor 
s človekom in človek z Bogom, iz česar se rodi izkustvo Boga, 
ki ga verujoči z oznanjevanjem posredujejo iz roda v rod. Skli-
cevanje na razodetje (Sveto pismo) vključuje tudi razumevanje 
tega, kar nam je Bog hotel povedati, to pa raziskuje svetopi-
semska znanost (hermenevtika, eksegeza). Naloga Cerkve je, 
da skrbi za avtentično razlago in nenehno poglabljanje razo-
detih resnic ter življenje v tem duhu. Tako je Sveto pismo duša 
vse teologije, teoloških znanosti in duša vsega krščanskega 
življenja.

b) Pomemben dejavnik teologije je izročilo (tradicija ali po-
sredovanje). Vera, ki je »iz oznanjevanja« in poslušanja (prim. 
Rim 10,17), je sad Božje milosti in človekovega odgovora. Gre 
za medosebno dogajanje ali proces z ene strani, z druge pa 
»za stalen proces, v katerem se edinost vere izraža v različ-
nih jezikih in kulturah«. Je torej »živ proces«, kako Cerkev po-
sluša Božjo besedo. Izročilo vsebuje in narekuje stalen študij 
Svetega pisma, njegovo mesto v bogoslužju in krščanskem ži-
vljenju, pričevanje kristjanov. Zato je eden izmed kriterijev ka-
toliške teologije »zvestoba apostolskemu izročilu«. Izročilo vse-
buje tudi čut(enje) vernikov (sensus fidelium), ki se ne izraža v 
večinskem mnenju, ampak v zakoreninjenosti vere (resnice) v 
vernikih, njihovem prepričanju in življenju. 

c) Cerkveno učiteljstvo (magisterium) je »bistveni dejavnik« 
v teološkem diskurzu. Njegova naloga je služenje Božji besedi, 
njena avtentična razlaga in poglabljanje. Magisterij in vloga 
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teologov sta postavljena pod prvenstvo Božje besede. »Teolo-
gija raziskuje in izraža vero Cerkve, cerkveno učiteljstvo pa 
razglaša to vero in jo avtentično razlaga.« Pri tem so teologi, 
tako kot vsi v poslušnosti cerkvenemu učiteljstvu, slednjemu v 
pomoč. Teologe je treba pri njihovem delu podpirati, spodbuja-
ti razne oblike razvoja in podanašnjenja teološke misli (sode-
lovanje pri projektih, znanstveni simpoziji in objave, ekumen-
ska prizadevanja, dialog  s svetom ipd.).

d) Z zgornjimi navedbami pa se nismo dotaknili najgloblje 
resnice, kako Bog človeka osebno išče in nagovarja, le-ta pa 
se osebno odziva na njegovo povabilo in prijateljstvo. Nago-
vorjena sta razum in srce, človek v enkratnosti in neponovlji-
vosti svoje eksistence – ne samo značaja, dednosti, vzgoje, 
okoliščin in spoznanja, ampak tudi hrepenenja in pričako-
vanj, dosedanjega izkustva Boga ali njegove odsotnosti. Bog 
nas namreč »uči  v globinah  človeškega srca in razuma«, pri-
jateljstvo z njim pa nas ne »omejuje, ampak povezuje. Gre za 
obvezo ljubezni, ne pa zakona«  (T. Radcliffe, Zakaj sploh biti 
kristjan, Družina, Ljubljana 2012, 58, 60).

3. Vloga razuma v dojemanju verskih resnic

Odgovor je treba iskati v človekovi razumni naravi, ustvar-
jeni po Božji podobi, ki tako sprejema sebe in svet okrog sebe. 
Vera, ki ne upošteva razuma, bo zašla na stranpot, razum, ki 
zanika vero, pa bo omejen v svojem spoznanju, ker se odpove-
duje preseganju že spoznanega. Obema je skupna resnica kot 
počelo in cilj. V krščanstvu je predstavitev Boga kot Besede – 
Logosa  ustvarila povezavo med razodeto vero in filozofijo. »Z 
naukom, da je Logos, začetek vseh stvari, oseba z obličjem in 
imenom in da ta išče prijateljstvo s človeštvom, je krščanstvo 
vsekakor prečistilo in preoblikovalo filozofsko idejo o Bogu ter 
jo vpeljalo v dinamizem ljubezni (agape).« Očetje Vzhoda in Za-
hoda so sprejeli filozofska orodja in jih porabili v razmišljanju 
o razodeti resnici. V besedni povezavi razumnost vere (intel-
lectus fidei) je izraženo spoznanje, da sta razum in vera nekaj 
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samobitnega, vendar usmerjena drug v drugega. Tega se je v 
začetku oklenila tudi sholastika. Pozneje se je teologija odda-
ljevala od filozofije, dokler se ni uveljavil deizem, kasneje še 
razsvetljenstvo (racionalizem) z ene strani in fideizem (apolo-
getika) z druge.

Naš čas si s katoliške strani prizadeva, da bi obnovil pove-
zanost med razumom in vero. Filozofija je »ključna sogovor-
nica teologije«, kajti »brez filozofije teologija ne more ustrezno 
presoditi veljavnost svojih trditev« (Janez Pavel II., Vera in ra-
zum, 66).

4. Teologija in teologije

Čeprav je teologija podobno kot druge človeške vede ena 
sama, so se glede na razne vidike in poudarke rodile nove 
teologije. Tudi v klasični teologiji poznamo razne šole, npr. 
tomizem, skotizem in druge, v moralni teologiji pa razne mo-
ralno-teološke sisteme. Kot razlog za obstoj in širjenje teologij 
dokument navaja razvejenost teoloških in sorodnih ved, vpliv 
drugih znanosti in družbenih razmer ter uveljavljanje pluraliz-
ma na raznih področjih. Med znanimi teološkimi smermi se je 
pred časom uveljavila tako imenovana teologija osvoboditve, 
ki je verjetno že v zatonu. Najbrž se bo kaj podobnega zgodilo 
tudi s feministično, afriško in kako drugo teologijo. Obstaja 
nevarnost, da se zaradi mnoštva teologij uveljavita relativi-
zem in subjektivizem.

Upravičenosti raznih teologij ni treba posebej ne dokazova-
ti ne opravičevati. Vsaka veda ima svoj materialni in formalni 
objekt. Upoštevajoč tri stebre katoliške teologije se lahko pre-
poznajo same in jih priznavajo tudi drugi. Teologija ima njej 
lastno metodo raziskovanja in spoznanja ene in iste (verske, 
moralne) resnice, medtem ko pozitivistične (eksperimentalne) 
znanosti raziskujejo njeno zunanjo pojavnost ali  fenomen 
(npr. sociologija religije, antropologija). To pa pomeni, da tudi 
druge vede lahko kritično presojajo teologijo. Avtonomija te-
ologije, filozofije in drugih znanosti je kriterij, ki usmerja nji-
hovo raziskovanje in zagotavlja pristnost spoznanj, ki bodo 
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odslej tudi drugim na voljo. Avtonomnost namreč ne pomeni 
samozadostnost, ampak različnost in bogastvo ter celovitost 
spoznanja v bogatenju, zaradi česar Cerkev zagovarja prepri-
čanje, da je navzočnost teologije na raznih ravneh šolskega 
sistema bogastvo za človeka in spoznavna področja. 

Končno je teologija modrost, ker je »umetnost razumevanja 
sveta in usmerjanja lastnega življenja v predanosti Bogu«. 
Gre za »spoznanje ali védenje v skladu z najvišjimi, najbolj 
splošnimi in tudi najbolj razvidnimi vzroki«. V tem pogledu je 
zanimivo poimenovanje filozofije – modroslovje, s katerim je 
teologija tudi po lingvistični plati povezana. Tako teologija kot 
filozofija sta na neki način s tem personificirani, kar ustreza 
razodeti resnici o večni Modrosti, katere delež človek išče v 
svojem bivanju in iskanju. Ne le teolog ali filozof, vsak človek 
je notranje usmerjen v njeno družbo. Merilo katoliške teologije 
je in ostane »iskanje Boga in veselje v Božji skrivnosti«.

5. Sklep

Kdo bi utegnil misliti ali pričakovati, da bosta razum in 
vera ali vera in razum človeka privedla do njunega končnega 
in popolnega spoznanja. Človekovo spoznanje je parcialno, 
človekova vera nepopolna. V slednji se srečujemo z Bogom kot 
skrivnostjo Njegove veličine, modrosti, ljubezni, ki presega vsa 
naša iskanja in pričakovanja. »Zdaj gledamo v ogledalu, me-
gleno, takrat pa iz obličja v obličje« (1 Kor 13,12).

Dokument je zahtevno branje in terja premislek. Namenjen 
je sicer ožjemu krogu teologov. Pozorno branje pa bo tudi laika 
prepričalo, da besedilo širi pogled njegove vere, tudi vloge teo-
logije in teologov, zlasti pa verskega čuta, katerega je deležen. 
Tedaj bomo, kakor priporoča dokument, ne samo podpirali 
tako cerkveno učiteljstvo in teologe s svojo molitvijo, ampak 
se bomo čutili povezani z izročilom, ki ga sedaj tudi sami do-
polnjujemo s svojo vero in prizadevanjem za njeno poglobitev.

Rafko Valenčič
urednik 
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