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Ved første øjekast kan Psychology Through the Eyes of Faith godt ligne en bog med en bred og almen målgruppe, men 
ved læsning af bogen er det en fordel at have alle faglige begreber kørt i stilling, idet den er bygget op om et skelet af 
psykologfaglige begreber som Biological Bases of Behavior, Sensation and Perception, States of Awareness, Learning, 
Memory, Thinking and Language, Intelligence, Motivation, Emotion, Personality, Psychological Disorders, Therapy, 
Social Psychology osv. Hver af de 16 dele i bogen er delt op i kapitler, som beskæftiger sig med feltet imellem psykologi 
og kristendom, tro og videnskab (her den psykologiske videnskab) og andre relevante problemkomplekser. Da hvert 
kapitel (grundet bogens omfang på kun 224 sider og en opdeling i 30 kapitler) kun er på i gennemsnit 7 sider, vil jeg 
faktisk sige, at der er tale om essaylignende causerier over højst komplekse videnskabelige problemstillinger. For det 
meste er tonen præget af videnskabelig seriøsitet men af og til eksemplificeres udfra mere muntre vinkler. Den lidt 
humoristiske vinkel kommer til udtryk i nogle af overskrifterne: “On living Peaceably with the Mysteries of the Faith” 
og On Discerning Sense from Nonsense”. Læseren må studere tankegangen i kapitlet grundigt for at knække nøden og 
fange poinen, der ligger skjult i de lidt pudsige overskrifter.

Stort set alle kapitler tager emner op, som er af yderste relevans for kristne psykologistuderende eller færdigud-
dannede kristne psykologer, som har lidt tid til overs til refleksion i feltet mellem psykologi og kristendom. Af kern-
eemner ud over de allerede omtalte kan nævnes: “Science and Christian Faith”, “Should there Be a Christian Psychol-
ogy?”, “Is Christianity Beneficial or Hazardous to Your Mental Health?”

Bogen kan læses som helhed, men man kan også med fordel fordybe sig i hvert enkelt kapitels tankegang for sig og på 
den måde få en overskuelig dosis inspiration til videre selvstændig reflektion, før man går videre til næste delemne.

Nøglen til Psychology Through the eyes og Faith ligger efter min mening i bogens Chapter 2: “Levels of Explanation”.

Som antydet her findes der i forhold til ethvert problemkompleks mange erkendelses- og forklaringsniveuaer. Det, det 
handler om i denne bog, er at fange tråden i forfatternes forarbejdelse og behandling af et enormt stort og kompliceret 
videns- og forskningsområde.
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