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Troens struktur Carl Didier Gautier Hent PDF Hovedtemaet i denne bog er ”troen” sådan som dette begreb
blev gennemanalyseret af den anglikanske teolog Richard Hooker i en serie prædikener, han holdt i The

Temple Church i London i 1585.

Hooker, der levede i Elizabeth-tidens England, er den første hos hvem en egentlig anglikansk,
traditionsdannende teologi kommer til udtryk. Gennem sin teologiske tilgang rører han ved det inderste i

anglikansk tænkning; også i hans prædikener om troen bliver dette synliggjort.

I Troens Struktur sammenholdes prædikerne med udsagn i Hookers senere produktion og med synspunkter
hos Thomas Aquineren og Calvin, der begge indgår i Hookers tankeverden. Også Luthers forståelse af troen

bliver inddraget på væsentlige områder.

Carl Didier Gautier (1913-2007), cand. theol. fra Københavns Universitet 1938, hvor han 1938-46 var ansat
ved Det teologiske Fakultet. Gautier begyndte studiet af Richard Hooker i 1938 og beskæftigede sig med
dette frem til sin død. Et studieophold i Oxford og London blev afbrudt af krigsudbruddet i 1939. Senere, i
1947, publicerede han i Festskrift til Jens Nørregaard artiklen Verdensorden og Evangelium i Richard
Hookers Theologi. I 1946 blev Gautier præst og var gennem en årrække bl.a. engageret i studier i liturgi.
Beskæftigelsen med Hooker blev genoptaget, og i 1998 udgav han på Museum Tusculanums Forlag Fra
Heavytree til The Temple. Dette værk omhandler formningen af Hookers tænkning i hans yngre år i mødet

mellem oldtid, middelalder, reformation og renæssance.
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