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ПРЕДГОВОР

Ова књига представља незнатно проширену вер-
зију предавањâ одржаних под називом “James W. 
Richards Lectures” на Универзитету у Вирџинији у 
јесен 1951. године. Наслов ове књиге представља 
централни проблем систематске теологије, а на-
рочито је горуће питање моје сопствене теолошке 
мисли. Философском језику који користим у свом 
теолошком раду често је критички супротстављана 
конкретна слика (сликовитост) библијског језика. 
Већи део ове књиге описује ову супротстављеност у 
њеној најрадикалнијој форми. Али, ја не извлачим 
закључак, изражен од стране неких мојих критича-
ра, да теологија треба да се уздржи од коришћења 
философских термина. Убеђен сам да ово нити је 
могуће, нити је пожељно, те да покушај да се то 
уради води до самообмане или примитивизма. 
Супротно таквим настојањима, ја покушавам да 
покажем да сваки од библијских симбола неизбеж-
но води ка онтолошком питању и да одговори које 
даје теологија нужно садрже онтолошке елементе. 
Развој одговора, наравно, био би изван оквира ових 
предавања; њихов потпуни развој се може изврши-
ти само у оквиру теолошког система. То је разлог 
релативне сажетости последњих поглавља.

Желео бих да изразим захвалност Универзитету у 
Вирџинији и фондацији “Richard Lecture” за позив 
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да одржим своја предавања; издавачкој установи 
University of Chicago Press, која је ову публикацију 
учинила могућом; и моме пријатељу и колеги Џону 
Диленбергеру (коме је ова књига посвећена), који је 
– као и много пута у прошлости – на најкориснији 
начин прегледао мој рукопис.

Њујорк, 
јун 1955.
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1. Разумевање „библијске религије“

Наслов „Библијска религија и потрага за крајњом ст-
варношћу“, сам по себи, може довести до одређеног 
броја скептичних питања. Овај скептицизам може 
порасти када кажем да, упркос огромној напетости 
између библијске религије и онтологије, они имају 
крајње јединство и дубоку међузависност. Као реак-
ција на такав исказ неки ће највероватније упитати: 
није ли сама природа библијске религије супротна 
философији? Зар библијска религија не уништава 
упоришта људске мисли силом божанског откри-
вења о којем сведочи? Није ли пророчки протест 
Карла Барта против синтезе хришћанства и хумани-
зма велики теолошки догађај последњих деценија? 
Није ли Барт за наше доба реинтерпретирао ради-
калну одвојеност хришћанства и философије, век 
раније откривену од стране Кјеркегора? Зар уверење 
да унапређење и примена јеванђеља служе у поку-
шају повезивања философије и библијске религије, 
није само несрећан повратак у теолошку ситуацију 
на размеђу векова? Ово су нека од питања којима 
ћемо се позабавити у току ове анализе.

Појам „библијска религија“ садржи у себи одређе-
не проблеме. Ако се Библија посматра као документ 
Божијег коначног самооткривења, у ком смислу тада 
можемо говорити о библијској религији? Религија је 
деловање људског ума; према данашњим теолозима, 
то је узалудан покушај човека да допре до Бога. Ре-
лигија се креће од човека ка Богу, док се откривење 


