KUNSKAP FÖR HUVUDET OCH NÄRING FÖR SJÄLEN
Ledarna för STI:s medlemsorganisationer publicerar i tur och ordning en andakt i denna spalt.

Lära och levande tro
Ordet teologi betyder läran om Gud. När vi hör ordet teologi tänker vi kanske i
första hand på någonting teoretiskt, alltså på kunskap för huvudet, medan vi förknippar näring för själen med bön och psalmsång.
Men enligt Bibeln är människan en helhet och en enhet. Gud befaller oss var och
en att älska Gud av ”hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd...”
(Luk 10:27). Här görs ingen skillnad mellan hjärtat, själen och förståndet. Intressant är också att vi uppmanas att älska med förståndet!
Det här betyder att när vi sysslar med teologi – läran om Gud – är det här inte
bara någonting som vi gör med vårt förnuft – med vår hjärna – utan också hjärtat/
själen är med.
”Credo ut intelligam” (jag tror för att förstå) sa Augustinus på sin tid. Hjärtats tro
– näring för själen – kom först och därefter förstod han också vad tron på Gud
handlade om. När den helige Ande föder tron i hjärtat upplyser han samtidigt vårt
förnuft så att vi kan förstå trons hemligheter.
Den lutherska ortodoxins teologer på 1600- och 1700-talet har ofta beskyllts för
att ha bedrivit enbart abstrakt intellektuell teologi för huvudet och försummat
näring för själen. Därför har man också karaktäriserat den lutherska ortodoxin
som ”den döda renlärighetens tid.”
De som tänkt och tänker så har antagligen inte bekantat sig med den lutherska
ortodoxins stora teologer som Martin Chemnitz, Abraham Calovius och Johann
Gerhard, – för att nu nämna några. Målsättningen med den teologi de ägnade sina
liv åt var människornas frälsning och de fungerade också som själavårdare i en
tid av krig, svält och pest. Tänkvärt är också att några av våra mest innerliga passionspsalmer är skrivna just av representanter för den lutherska ortodoxin.
När teologin är som bäst ger den både intellektuell stimulans och näring för själen. Vi behöver båda – inte minst i vår tid.
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