
Hvorfor trenger vi teologer? 
 

Det finnes kristne menigheter som ikke har en systematisk teologisk opplæring av 

sine åndelige ledere. Er det systematisk grunn til at menighetens åndelig leder skal ha 

dyptgående teologisk utdanning? 

Det første jeg må undersøke da er hva et teologisk studium er. I Aschehoug og 

Gyldendals store leksikon forklares teologi slik: «Teologien deles i alminnelighet i tre 

hoveddeler. Historisk teologi undersøker kristendommens opprinnelse og Bibelens 

religiøse innhold (bibelvitenskap). Disse undersøkelser fortsettes av kirkehistorien. 

Systematisk teologi fremstiller kristendommens lære og moralske krav (dogmatikk, 

etikk): Praktisk teologi er læren om det kirkelige arbeids metoder og midler». 

La oss tenke oss at menigheten selv skal ta seg av opplæringen av sine åndelige 

ledere, (menighetsforstander/prest). Hvordan ville en slik opplæring virke? 

Menigheten vil på et vis få forme sine åndelige ledere slik det passer med 

fremtredende oppfatninger i menigheten. Ville det være en god garanti for den best 

mulige innsikt i Guds ord slik Gud vil det skal lyde til oss i dag? 

Dersom vi levde under samme forhold som de personene tekstene i Bibelen er skrevet 

til — da ville kanskje dette kunne fungere greit. Da måtte forholdene i aktuelle 

menigheter rundt Middelhavet være de samme den gang som hos oss nå. Var det slik, 

da ville vi vite hva Paulus siktet til når han omtaler forhold i menigheten. Men slik er 

jo ikke verden. Våre ulike europeiske kulturer lever og tenker så ulikt at 

misforståelser lett oppstår når vi snakker sammen — vi som lever samtidig. Enda mer 

misforstår vi når vi leser tekster fra en fremmed europeisk kultur. Er så teksten noen 

hundre år gammel kan misforståelsene bli riktig ille. Det ville også være en stor 

fordel om språk og uttrykksformer aldri forandret seg. Nå er forholdene ikke så enkle. 

Vårt norske språk forandrer seg gjennom generasjonene. En bestemt uttrykksform 

kan ha en annen nyanse i innhold i dag enn den samme utrykksformen hadde for 100 

år siden. Derfor vil det stadig være viktig å kunne gå tilbake til grunntekstene og 

forklare på det grunnlaget. 

Menighetens åndelige leder står stadig overfor nye utfordringer. Hvordan skal 

menigheten møte nye idestrømninger som kommer? Gjennom alle tider har politiske 

og religiøse tanker vært en utfordring. For å kunne lede menigheten i slike situasjoner 

vil det være viktig at lederen har kunnskap om tilsvarende tanker/ideer og 

sammenhengen ideene står i. 

Dess mer jeg tenker på disse spørsmålene dess klarere blir følgende for meg: Dersom 

vi skal vokse i kjennskap til Gud og hans vilje med våre liv er teologene viktige for 

oss. Vi skal prise oss lykkelige som bor i et land med lang og grundig utdanning av 

kirkens prester.  
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