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NEGATIVtTEOLOGItOGtAPO

ATISKt ORDYBELSESPRAKSIS

Ntgaeivtetologitogtapofaeisktfordybtlstspraksis
”Gudttrtithimltø,togtduttrtpåtjordtø,tladtdtrfortdiøttordt
værttfå”t(Prædt5,2).

Vitltvtrtittøtkuleur,thvortrtligiFstpraksistbteragetstmtdttøtvis
sktpsist–tithvtretfaldthvistdtetfortgårtaletfortåbtølysetogttksplicie.
Dtetvistrtfxtdtbattrtomtbtdtrumtitoftøeligttiøseieueioøtrtogtøu
ogsåt”rtligiFsetbteiøgtetskæg”,tsomtdtethtddtr.tDtøtslagstsyøligt
rtligiFsttuderyktkaøtltetirrietrtttøtluehtrsktsamvitightd,tdtrttr
vaøeteil,taetrtligiFstpraksisttrtøogte,tdtrtfortgårtitkirktøtomtsFødagtø,togttlltrsttrtøogte,tvitholdtrtmtrtttlltrtmiødrttprivaetfortos
stlv.
Mtøtdtettrtikkttkuøteilvaødrtdttrtligioøtr,tdtrtudfordrtrtvorts
blufærdightd.tOgsåtitkirktligttsammtøhæøgttsyøtstdtrtitseigtødt
grad t ae tfødts t te tFøskt t om ttøt syøligt erospraksis. tDtet kommtr
blaødetaødteteiltuderyktvtdtiøddragtlsttaftbtdtskamltr,tlyseæødiøg,tpilgrimsvaødriøg,tasktoøsdagsgudsejtøtsetrtmtdtasktkorsti
paødtøtog thtlt tpiveFjte. tDtet sktr t paralltletmtd t øyt t etologiskt
serFmøiøgtr,tsomtptgtrtpåtaletrøaeivtrteiltdtetvtlktødettluehtrskt
fokust–ttlltrtovtrfokustriøgtomtmaøtvilt–tpåtordtetogtforkyødtlstø.tItdttstøtrttårthartvitkuøøtetbtvidøtttøtsktpsistovtrtfor
dtøteradieioøtllttformtfortetologi,tdtrtplactrtrtGudtsomttøteraøsctødtøe, t aleså t ovtrøaeurlig, t uforaødtrlig t og t ubtvægtlig t mage,
udtøtfortvtrdtøt–tdtetsomtøoglttgaøgttmtdttetøogtetvagetbtgrtb
kaldts t ”etismt”. t I t setdte t tftrlysts t tø t etologi, t dtr t fokustrtr t på
øærværtetmtlltmtGudtogtmtøøtsktr.1
Dteteydtrtmåskttpåttetbthovtfortiøeimiete,timmaøtøs,thåødgribtlightd.tOgtdtettrtjotforseåtligetøok.tMtøtrisikotøtvtdtaetvæget
dtethåødgribtligtttr,taetvitdtrvtdtgltmmtrttøtsidttaftsagtø,tsom
1 SttJFrgtøtDtmaøetm.f.,tHimlen i mine fodsrler (Arost2014).
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vartvigeigtitmaøgttformtrtfortklassisktetologit–tøtmligtGudstradikalt taødtehtd tsom tskabtr tafttøtskabøiøg, tdtr ttr tforsktlligtfra
hamtstlv.tDte,tdtrtmåtværttetologitøstbalaøctkuøse,ttrthtltteidtø
aetfaseholdttdobbtlehtdtøtmtlltmteraøsctødtøstogtimmaøtøst–
ogsåtsaetitforholdteiltdtøtpraksis,tsomterotøtgivtrtsigtuderykti.
Dtetkaøtvirkttbtsyødtrligetaetealttomtsyøligterospraksistittø
krisetøtsammtøhæøg.tJtsustgFrtdtetjotitBjtrgprædiktøtøtsådaø
stetgaøskttklaretfortsiøttdisciplt,taetdttskaltpassttpåtmtdtikkttae
værttforttksplicitttitdtrtstpraksisstr.tNårtdttfasetr,tskaltdttvaskt
dtrtstaøsige,tsåtdtrtstfasettblivtrtusyøligtfortaødrtt–togtJtsustgFr
dtetpåtsammttmådttklare,taetdtrtstbFøtskaltfortgåtittøtgradtaf
htmmtlightd:t”Nårtdutviltbtdt”,tsigtrtJtsus,t”såtgåtiødtitdietkammtrtogtluktdiøtdFrtogtbtdteiltdiøtfadtr,tsomttrtitdtetskjulet.tOgtdiø
fadtr,tsomtstrtitdtetskjulet,tskaltlFøøttdig”t(Matt6,6).
Ekstgtetr t har t btmærkte, t ae t skabtlstsbtrteøiøgtø, t hvor t Gud
str,taetdte,thaøthartskabe,ttrtgode,tkaøtforseåstsådaø,taetøårtGud
strtøogte,tsåtviltdtetsimptlehtøtsigt,taethaøtskabtrtogtordøtrtdte. 2
Nårthaøtikkttstrtdte,ttrtdtetgudlFse.tDtetsammttgældtrtmtøøtskte.tNårtGudtstrtmtøøtskte,tltvtrtdtetmtdtGud,tmtøtøårthaø
ikkttstrtmtøøtskte,tltvtrtdtetudtøtGud.tAetGudtstrt”itdtetskjulet”
kaøtfortsåtvidetforseåstsådaø,taetdtetikktttrtitvortstydrt,tsyøligt
erospraksisstr,taetvitltvtrtitGudstøærvær,tmtøtaetdtetøærværteværeimodtfødtstittetgudsforholdtsomtvitikkttkaøtsætttitsyøligetsysetm,tforditGudtøteoptikkttvistrtsigtdirtkettitdtetsyøligt.
”IøgtøthartøogtøtsiødttstetGud”,tskrivtrtJohaøøtst(1tJoht4,10).
Trotøthaødltrtomtdte,t”somtiøetetFjtthartste,togtiøetetFrtthFre”t(1
Kort2,9).tTrotøtaøgårtptrtdtføieioøtikkttdte,tdtrtsts,tmtøtdte,tdtr
håbtstpå,togtdtrfortikkttkaøtstst(Htbt11,1).t”Eethåb,tsomtmaøtstr
2 AøøatViød,t”’[Du]tkaøt[…]tsttmigtbagfra,tmtøtmietåsyøtkaøtiøgtøtskut’t(2.t
Mostbogt33,23).tOmtforskøiøgsprojtketetIø-visibilis.tVisibilieytaødtTraøsctødtøcttiøtRtligioø,tAretaødtEehics.”titTEOL-information nr. 48 (2013).
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opfylde, t tr t ikkt t øogte t håb”, t skrivtr t Paulus t i t Romtrbrtvte, t ”for
hvtmthåbtrtpåtdte,tmaøtkaøtst?t[…]tMtøtÅødtøtstlvtgårtitforbFø
fortostmtdtuudsigtligttsukktt[…]”t(Romt8,24-27).
Allttdissttbibtlskttforeælliøgtrtogtbtgrtbtrtomtusyølightdtog
uudsigtlightdtfårtiteidligtkrisetødomttøtsærligtpladstitdte,tvitkaldtrtøtgaeivttlltrtapofaeisktetologi.tDtet’apofaeiskt’tbteydtrtitetologitø t tø t eilgaøg t eil t dte t guddommtligt, t dtr t tr t sig t btvidse, t ae t vi
tgtøeligtiøetetdirtkettkaøtsigttomtdtøteraøsctødtøettGud,tsom
haø t tr t i t siø t usyøligt, t ubtgribtligt t og t uudsigtligt t majtseæe. t I
setdtetmåtvitøFjtstmtdtøtgaeivttbtskrivtlstr,talesåtbtskrivtlstr,
hvortvitealtrtom,thvadtGudtikktttr,tsøartrtttødthvadthaøttr.
Somttøhvtrtaødtøteradieioøthartdtøtøtgaeivttetologittetøarraeiv,ttøtforeælliøg,tsomteradieioøtøtvtødtrteilbagtteiltigtøtogtigtø.tI
dtøtøtgaeivttetologittrtdtethiseoritøtomtMosts,tdtrtfFrsetmFdtr
Gud,t”dtø,tdtrttr”,tittøtbræødtødtteorøtbusk,tmtøtsidtøtmåtvaødrttmtdthamtittøtskytogtpåtbjtrgtetitFrktøtøtmFdtthamtit”mulmte”.tMoststfårtaldrigtlovteiltaetsttGudtaøsigeteiltaøsige,tmtøtmå
øFjtstmtdtaetstthaøstryg:t”Dutkaøtsttmigtbagfra”,tsigtrtGudteil
Mosts,t”mtøtmietåsyøtkaøtiøgtøtskut”t(2tMost33,23). 3tDissttforeælliøgtrttrtitdtøtøtgaeivttetologitbltvtetforseåtetsomttøtgruødiødsigetitGudstpriøcipitllttubtgribtlightd.tSomtvitskaltst,tsmittr
dte t øtgaeive t dtføtrtdt t gudsbtgrtb t oft t af t på t forseåtlstø t af
erospraksisstr t – t fx t bFø, t dtr t ikkt t så t mtgte t forseås t som t dte t ae
mtddtlttsig,tmtøtsøartrttsomtdtetaethvilttitdtøtusyøligttGud,tdtr,
somtJtsustsigtrtdte,ttrtogtstrtitdtetskjulet.tMtøtogsåtmtøøtsktsyøtetformtstaftdtøtøtgaeivttetologi.

3 DttapofaeiskttptrsptkeivtrtithiseoritøtomtMoststiødfaøgtstmtgtetføetitLisbtehtSmtdtgaardtAødtrstøstsalmt:t”Gådtfuldttrtdu,tvortGud!t/tDu,tsomt
stødtrtseormttud,t/tgavtdogtmidetitFrkøtøstsaødt/tMoststrådt-tsomtmaødteilt
maød.t//tMtøtdietaøsigestseråltskær,t/tdtetkaøtiøgtøtskutthtr,t/tMoststsåt
kuø,tskærmteteryget/tbagtdiøthåød,tmtdtærtfryge”t(DDSt22).
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Negativ og apofatisk teologi
VitskaltfFrsethavtttetklartrttbtgrtbtom,thvadtdtrthiseorisktliggtrti
eaøktøtomttøtøtgaeivttlltrttøtapofaeisktetologi. 4tOrdtetἀπόφασις
bteydtrtøtgaeioø,togtdtetkaøtlidetparadoksaletbådttbteydttaetsigt
øogtetklarettlltrtaetbtøægettøogte.tDtetbteydtrtbogseavtliget”frasigtlst”,talesåtgroftsagetaetsigttøogtet”væktfra”tøogtetaødte.tDtr
trtaleså,tkuøøttmaøtmåskttsigt,ttøtbtvægtlsttitdtetapofaeiskt.tEø
apofaeisktetologitkuøøttvitsomtsådaøtforseåtsomttøtetologi,tdtr
kuøtviltealtt–ttlltrtikkttealtt–tomtGudtsomtdte,tvitøteoptiøetetkaø
sigttom,tmtøtaetvitøteoptgFrtdtetvtdtaetfrasigttostktødskabteil
Gudstvæstø.
Htletkoøkrtetsktrtdtetitmaøgtteilfældttvtd,taetmaøteiltaetbtskrivttGudtaøvtødtrtbtgrtbtr,tdtrtsomtpræfxthartdtetprivaeivttalpha,
fxtἄπειροςt(utødtlig),tἀόριστοςt(ubtgræøste),tἀκατάληπτοςt(ubtgribtlig),tἄρρητοςt(uudsigtlig)togtsåtvidtrt.tNtgaeioøttrtitradikal
apofaeisktforseaødtøogtetaødtettødtabserakeioø.tVtdtabserakeioø
skærtrtvitdtetovtrfFdigttbore,tfortaetdtettsstøeitllt,tktrøtø,tkaø
seåtsåtmtgtetdtseotmtrtteydtligetfrtm.tMtøtvtdtøtgaeioøtforseåteti
radikaltapofaeisktforseaødtfrasigtrtvitostitdtethtltteagtetvidtøtom
dte,tvitealtrtom,tfortaetptgttudtovtrtogtvæktfratoststlvthtøtpå
øogte,tsomtvitkuøtkaøtealttiødirtkettom,tmtøtaldrigtsætttøogte
tødtgyldigetbtgrtbtpå.
Dtetapofaeiskttkaøtitmaøgtteilfældttforseåstsomtuderyktfortdte,
dtrtøoglttgaøgtttrtbltvtetkaldet”dtetsokraeiskttparadoks”,tøtmlig
dtøteaøkt,taet”jtgtvtd,taetjtgtiøgtøeiøgtvtd”,ttlltrtaetdtøthFjtset
iødsigetbtseårtitaetiødrFmmttvortstmaøgltødttiødsige.tPriøcippte
fødtstikktttksplicietitPlaeoøstskriftr,tmtøtdtetdukktrtopthostCictro,togtgruødeaøktøtkaøtithFjtgradtsigtstaetformttbrugtøtaftapofaeisktetologititdtøteidligttkriseøtteradieioø.tKltmtøstaftAltxaødria
4 Dtteotbtgrtbtrtkaøtaøvtødtstmtdtlidetforsktlligtbteydøiøg,tmtøtitdtetfFlgtødttaøvtødtrtjtgtdtmtsyøoøyme.
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forklartdt,taet”kuødskabtøtomtuvidtøhtdttrtdtøtfFrsettltkeitti
vaødriøgtøtmtdtordte”.5tOgtKyrillostaftJtrusaltmtsigtrtdtetmåskt
tødøutmtrttklare,tøårthaøtittøtprædiktøtslårtfase,taet”vitkaøtikkt
mtdtealtøtforklart,thvadtGudttr,tmtøtmåtitsetdtetoprigeigetiødrFmmt,taetvitiøgtøttksaketvidtøthartomtham.tHvadtaøgårtGud,
btseår t dtø t seFrset t iødsige t i t btktødtlstø t af t maøgltødt t iødsige
(μεγάληtγνῶσις,tτὸtτὴνtἀγνωσίαν).”6
Dogttrtdtetvigeige,tøårtvitsptcifketealtrtomttøtapofaeisktetologi,
søartrtttødtbartt”dtetapofaeiskt”,taetvitikkttforvtksltrtdtetmtdttø
slagstagøoseicismt,tdtrtviltdyrkttsiøttgtøtuvidtøhtd.tEøtvæstøeligtpoiøettfortlaøgetdttftsetttkstmpltrtpåtøtgaeivtetologitittøteidligtkrisetøtsammtøhæøgttr,taetdtr,tsomtGrtgortNaziaøztøtuderykettdte,ttrtforsktltpåtaetvidt,t”ae”tøogtettksisetrtrtpåtdtøttøttsidt,
ogtsåtaetvidtt”hvad”tdtettr,tpåtdtøtaødtø. 7tDtettrtøteop,tforditGud
”tr”tøogte,tmtøtalesåtøogte,tsomttrtforsktlligtfratdtetvitforseår,tae
Gudttrtubtgribtlig.tSåtmtgtetvtdtvitdog,togtdtrforttrtGud,tsom
Ttreulliaøtuderykktrtdte,tpåtéøtgaøgtktødetogtuktøde:
”Dte,tsomttrtutødtlige,tktødtstkuøtaftsigtstlvt(quodtvtrot
iømtøsumttse,tsolitsibitøoeumttse).tDtettrtdte,tdtrtgivtrtost
tøtfortseilliøgtomtGud,tstlvomtiøgtøtaftvortstfortseilliøgtrt
kaøtbtgribtthamt(Hoctquodttse,tdtumtatseimaritfacie,tdumt
atseimaritøoøtcapie).tDtettrtøteoptvortstmaøgltødtttvøtteilt
htletaetbtgribttham,tdtrtgivtrtosttøtidétom,thvadthaøtitvirktlightdtøttr.tHaøtfrtmseårtfortvortstbtvidsehtdtitsiøt
eraøsctødtøettseorhtdtsomtpåtéøtgaøgtktødetogtuktøde.” 8

Gudttrtutødtlig,togtmtøøtsktettrttødtlige,togtdtrfortktødtrtvi
alesåtkuøtGudtsomtdtø,tvitikkttktødtr.tUtødtlightdtskalthtrtsimptlehtøtforseåstsomtdte,terortjtg,taetøogtetmaøgltrttgtøskabtr,
5
6
7
8

Kltmtøs,tStromata Vt17,1.
KyrillostaftJtrusaltm,tCatecheses ad Illuminandost6.2.
GrtgortNaziaøztø,tDe Theologia 28.5.
Ttreulliaø,tApologeticus pro Christianis 17.
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somtvitkaøtbtskrivttmtdtvortsttødtligttbtgrtbtr.tGudtpasstrtsimptlehtøtikkttiødtitvortstkaetgoritrt–togtsomtvitskaltsttstøtrt,tblivtrtutødtlightdsbtgrtbtetitdtøtforseaødtctøeraletitdtøtapofaeiskt
etologi,tisærtsomtdtøtudvikltsthostGrtgortaftNyssa.
Præmisstrøttfortdtøtpåseaød,taetmtøøtsktetaldrigtkaøtbtgribt
siøtskabtr,tkaøthavttværtetpriøcipptetom,taet”ligtttrktødtrtligt”t–
tetpriøcip,tsomtblaødetaødtetktødts tfratParmtøidts,tdtr tskullt
havttmtøe,taetFjøtøttkuøtkaøtsttlys,tforditdtrtalltrtdtttrtlystitFjøtøt,tsomtsåtmFdtrtdtetlys,tdtrtkommtrtiødtitFjøtøt.tLigtttrktødtrtligt.tLysttrktødtrtlys,tkuøøttmaøtsigt.tDtøtøtgaeivttetologis
poiøetttrtså,taetGud,tsomttrthtletforsktlligetfratmtøøtskte,tsåtogså
måtværttgaøskttubtgribtligtfortmtøøtskte,tforditmtøøtsktetikkt
hartøogtetsaøstorgaø,tsomtsvartrteiltdtetradikaletaødtrltdts.tKuø
øårtGudtåbtøbartrtsigtstlv,tkaøtvitsigttøogtetomtGud.

Den negative teologis rødder
Dtø t øtgaeivt t etologi t udviklts t især t i t tø t krisetø t sammtøhæøg,
mtøtitklaretsamspiltmtdtgræsktflosof,tisærtplaeoøismttogtøyplaeoøismt,tmtøtogsåtfxtpyehagoræismt.tAlltrtdtthostfFrsokraeiktrøttkaøtvitfødttformultriøgtr,tdtrtmåskttkaøtkaldtstproeo-apofaeiskt,tfortsåtvidetdttforudgribtrtiødsigetrtitdtøtstøtrttøtgaeivttetologi.tTaltstskullttifFlgttDiogtøtstLatreiusthavttbtskrtvtet”dte
guddommtligt”tsomtdte,t”dtrtikktthartøogtøtbtgyødtlsttogtiøgtø
tødt”togtitsammttboldgadttbtskrtvtAøaximaødtrtvtrdtøstopriødtlst,tdtøstἀρχῇ,tsomttetubtgræøste,tutødtligetἄπειρον. 9tDtritkaø
dtrtøæppttsigtstaetliggtttøttgtøeligtøtgaeivtetologi,tmtøtdtrttrti
hvtretfaldtealttomtbtgrtbtr,tdtrtblivtrtvæstøeligttitdtøtøtgaeivt
etologi.

9 DiogtøtstLatreius,tVitae Philosophorum 1.1;tWtrøtrtJatgtr,tThe Theologe of
the Earle Greek Philosophers. (Oxford:tClartødoøtPrtsst1947),ts.t34.
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HostPlaeoøtsyøtstdtrtmåskttaetværttsportafttøtøtgaeivtetologi,
øårtdtethtddtr,taet”dtettrtumuligetaetformidlttGudteiltallttmtøøtsktr”.10tPlaeoøstordtbltvtafteidligttkriseøttforseåtetsomttøtiødsigeti
Guds t priøcipitllt tubtgribtlightd t– togså tstlvom tdtet hos t Plaeoø
mtrttsyøtstaetværtttetrtlaeivetforhold,talesåtaetdtetjotlaøgetfrattr
allt,tdtrttrtitseaødteiltaetforseåtdtetguddommtligt.tHostPlaeoøtsktr
dtrtsådaøtstettøtbtvægtlstthtøtmodtaøskutlightd,ttlltrttøtposieiv
iøetlltkeualismt,tomtmaøtvil.tDtetgodtttrtptrftke,togtsomtsådaøttr
dtettødtligetogtøteoptdtrfortbtgribtlige.tNårtikkttallttforseårtdte
guddommtligt,tskyldtstdtettøtrtlaeivtmaøgtltpåtforseaødstvøtr.
MtøthostkriseøtteæøktrttbltvtPlaeoøstudsagøtomtdtetumuligttitae
formidlttGudteiltallttalesåteil,taetGudttrtpriøcipitletubtgribtlig.
Dte,tdtrtgFrtforsktlltøtpåtPlaeoøtogtdttfFrsettkriseøt,ttrtikkt
ovtrrasktødttithFjtgradtdtøtjFdiskttarv.tEetvæstøeligetgruødlag
fortdtøtformtfortøtgaeivtetologi,tsomtvaødetfrtmtiteidligtkrisetødom,tbltvtlagetaftdtøtjFdiskttflosoft iloøtaftAltxaødria,tdtrtltvtdttsameidigtmtdtdttfFrsettkriseøt. 11t iloøtgiktskridetetvidtrtttød
Plaeoø, t og t haø t var t muligvis t dtø t fFrset t eil t ae t kaldt t Gud t for
ἄρρητος, aleså t uudsigtlig t i t priøcipitl t forseaød. t iloøs t udgaøgspuøkettrtJahvtstbtrFmettordteiltMosts,taethaøtmåtkaldtthamt”jtg
trtdtø,tjtgttr”t(2tMost3,14)ttlltrt”jtgttrtdtø,tdtrtviltvært”,talettftr,
hvordaøtvitovtrsættrtdte.12tMoststhavdttspurgettftrtGudstøavø,
dathaøtåbtøbartdttsigtforthamtitFrktøtø,tmtøtMoststmåtalesåtøFjtstmtdttøtøogtetkrypeisktbtskrivtlst.t iloøtforseårtpassagtøtså10 Plaeoø,tTimaeus 28c.
11 AødrtwtLouehtskrivtr,taet”Philotctreaiølythastsomttclaimteotbttcalltdtehtt
aehtrtoftøtgaeivttehtology.”tAødrtwtLoueh,tThe origins of the Christian
mestical tradition (Oxford:tClartødoøtPrtsst1981),ts.t19.tJuliustGutmaøøt
skrivtrtomt iloø,taet”PhilotwtøetfartbtyoødtPlaeo,taødtfortehttfrseteimttgavt
eotehttøoeioøtoftdiviøtteraøsctødtøcttehttradicaltewisetoftlaetrtøtgaeivttehtology”.tSttJuliustGutmaøø,tPhilosophies of Judaism (NtwtYork:tHole,tRiøtharet&tWiøseoøt1964),ts.t25.
12 Aquila,tTtodoeioø.
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daø,taetGudtsomtdtetværtødtt(τὸtὄν),tdtrtvirktligttr,tikkttkaøtbtgribtstaftmtøøtsktr,tforditdtetovtrgårttøhvtrtforseaød. 13t iloøtfortseilltrtsig,taetGudtpåtbtdsettflosofskttmaøérthartforklartetMosts,taethaøtvæstøeligtstettrtubtgribtligt(ἀκατάληπτοι),togtaetMoststdtrfortikkttskaltgFrttsigtforhåbøiøgtrtomtaetforseåtGud.
Eøtvæstøeligtpræmistfort iloøtsyøtstaethavttværtetdtø,taetdte
fortalltteiøgtgældtr,taetdttkuøtkaøtbtgribtstvtdthjælptaftøogte
mtrttpriøcipitle.tMtøtdatGudttrtdtetmtsetpriøcipitllt,tdtrtfødts,
kaøtGudtikkttstlvtbtgribts.tDtøteaøktttrtbltvtetkaldet”dtetfloøiskttpriøcip”t(Morelty).14t GudthartikkttafslFrtetfortøogtø,thvtm
haøttr,tskrivtrt iloø,tmtøthartholdetdtetskjuletforthtlttmtøøtsktslægetø.tOgtdatkuøtGudthtletøFjageigetktødtrtsiettgtetvæstø,
kaøtkuøtGudtfrtmsætttpåseaødttomtsigtstlv.15
Dtøtøtgaeivttetologittr,tsomtvitkaøthFrt,tithFjtgradttetspFrgsmåltomtsprog.tJuseiøtMareyrt(c.t100-165tt.Kr.)tbtmærktdttitsiø
apologitsomt iloø,taetGudttrtuudsigtlig,togthaøteilfFjtdt,taetstlvt
btgrtbtet”Gud”tbloettrttetord,tsomtvitpåhæftrtøogte,tvitkøaptøok
forseår.16tDtø,tdtrtbtøævøtrtøogte,tskrivtrtJuseiø,ttrtophavteiltbtøævøtlstø,tmtøtdatGudttrtufFdetogtudtøtophav,tkaøthaøtikkttbtøævøts,tpåptgtrtJuseiø.tDtrvtdtseadfæsetrthaøtdte,tsomtvartpoiøetøtit”dtetfloøiskttpriøcip”,talesåtdttt,taetGudtikktthartøogte
øavøtfordithaøttrtaleiøgstskabtr.17
Gudthartikkttøogtetøavø,tskrtvtogsåtAriseidtstaftAehtø,t”for
ale,thvadtdtrtharttetøavø,ttrtbtslægetetmtdtdtetskabet” 18.tTaeiaø
forklartrtsamsetmmtødt,taetGudttrtudtøtbtgyødtlstt(ἄναρχος),
dathaøtstlvttrtaleiøgstbtgyødtlsttogtfadtr,togtaethaøtdtrforttr
13
14
15
16
17
18

iloø,tDe Mutatione Nominumt7.10.
RaoultMorelty,tFrom Word to Silence (Boøø:tHaøsetiøt1986),ts.t133.
iloø,tLegum Allegoriet204-208.t iloø,tSpecialibus Legibust1.47-49.
JuseiøtMareyr,tApologiatIIt6.
Moreltyt1986,ts.t133.
AriseidtstAeh.,tApologia 1.
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usyøligtogtueilgæøgtligt(ἀναφής).tAetGudtfødts,tkaøtvitsttfra
haøstgtrøiøgtrtitskabtrværkte,tmtøthvadthaøttr,thartvitiøgtøtmulightdtfortaetvidt.

Den kristne distinktion
MtgtetaftdtøteidligttjFdiskttogtkriseøttøtgaeivttetologithtøetdt
siøtsprogbrugtfratdtøtplaeoøsktteradieioø.19tMtøtbrugtøtaftøtgaeivttbtetgøtlstrtfortGudthostfxt iloø,tøårthaøtkaldtrtGudtfortuudsigtlig,ttrtfFrsetogtfrtmmtsettetspFrgsmåltomtaetgivttuderyktfortdte,
somttrtbltvtetkaldetdtet”bibtlskttpriøcip”tomtulightdtøtmtlltm
Gudtogtallttaødrttvæstøtrt(Wolfsoø). 20tItøyplaeoøismtø,talesåthos
Ploeiøtogtaødrt,tvartformålteteværeimodtaetbyggttbroteiltdtetubtgribtligttEøt.tNtgaeivtetologitvarthtrttetiøserumtøeteiltaetabserahtrt t forsktllt, t for t ae t dte t koøeiøutrligt t mtlltm t værtøsøivtautr
kaøtseåteydtligtrttfrtm.tMtøtitjFdtdomtogtkrisetødomthavdttdtø
øtgaeivttetologiteværeimodteiltformåltaetsktløttskarpetmtlltmtGud
ogtaletaødtet–tfortdtrvtdtaetptgttpåtåbtøbariøgtøtsomtdtøttøtset
kildtteiltetologiskttrktødtlst.21
DtøtjFdisk-kriseøttgruødfortseilliøgtomtGudtsomtskabtrtafttø
skabøiøg, tsom t tr t forsktllig tfrat Gud, t tr tdte, t som tdtø tromtrskkaeolskttetologtRobtretSokolowskithartkaldet”dtøtkriseøttdiseiøkeioøtmtlltmtGudtogtaletaødte”.22t Dtøtkriseøttdiseiøkeioøtmtlltm
Gudtogtaletaødte,tskrivtrtSokolowski,t”[…]dtføtrtrthvordaøtvi
19 Isærtmiddtl-togtøyplaeoøismt,thtruødtrtAlbiøustogtstøtrttPloeiø.
20 HarrytA.tWolfsoø,t“NtgaeivttatribuetstiøtehttChurcht aehtrstaødtehttgøoseictBasilidts”titHarvard Theological Reviewt50,tvol.t2t(1957),ts.t145.tJ.tWissiøk,
”Twot ormstoftNtgaeivttTtologytExplaiøtdtUsiøgtTomastAquiøas”tit
Flight of the Gods: Philosophical Perspectives on Negative Theologe,trtd.tBulhof,tIlsttNiøa.,tKaet,tLaurtøst( ordham:t ordhamtUøivtrsieytPrtsst2000),ts.t
118.
21 Moreltyt1984,ts.t53.
22 RobtretSokolowski,tThe God of Faith and Reason: Foundations of Christian
Theologet(Washiøgeoø,tDC:tCaeholictUøivtrsieytoftAmtricat1995),ts.t32.
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skaltforseåtGud,thvordaøtvitskaltforseåtvtrdtø,togthvordaøtvitskal
forseåtforholdtetmtlltmtvtrdtøtogtGud.” 23tDtøtkriseøttdiseiøkeioø
btseårtikkttbarttittetsktltmtlltmtskabtrtogtskabøiøg,tmtøtiødtbærtrttøtøtgaeivtgræøstdragøiøgtpåteværstaftallttposieivttbtgrtbtr
omtGudt–tstlvtvortstposieivttdtføieioøtrtmåtalesåtimplicietiødtholdtttetøtgaeivettltmtøe,thvistdttskaltrtftrtrtteiltdtøtubtgribtligttGud.
OprteholdtlstøtaftdtøtkriseøttdiseiøkeioøtvartifFlgttSokolowski
tethovtdaøliggtødttitdtetmtsettaftstøaøeikktøstkriseøttapologteiskttetologit–togtdtetvartalesåtdtøøttdiseiøkeioø,tsomtitfFrsettomgaøgtfFretteiltøFdvtødightdtøtafttøtøtgaeivtetologitittøtkrisetø
sammtøhæøg.tGudttrtikkttbarttforsktlligtfrataødrtteiøg,tmtøthaø
trtforsktlligtpåttøtmådt,tsomttrtforsktlligtfratdtøtmådt,thvorpå
eiøgtitvtrdtøttrtforsktlligttfrathiøaødtø.tBasiltostaftCatsartatskrivtrtsådaøthtrttetsetd:
”LysglimetøttfratdtøtguddommtligttskFøhtdttrtabsoluet
uudsigtligtt(Ἄῤῥητοι)togtubtskrivtligtt(ἀνεκδιήγητοι).t
Talttkaøtikkttformidlttdtm,tFrtetkaøtikkttmodeagttdtm.t
Morgtøsejtrøtøstseråltr,tmåøtøstskiøtogtsoltøstlys,ttrtalltt
uværdigtteiltaetøævøtstitsammtøligøiøgtmtdtdtøtguddommtligtthtrlightd,togtdtttrtsærdtltstmaøgtlfuldttsomtaøalogitrt(σύγκρισιν)teiltdtetsaødttlys.tDtttrtftrøtrttfratdtøt
guddommtligttskFøhtd,ttødtøattøstdybtogtdtetmåøtlFstt
mulmttrtfratmiddagtøstrtøttlys.tDtøtguddommtligttskFøhtdtkaøtikkttststaftkFdtligttFjøt,tmtøtkuøtaftsjæltøtogtsiødtetaltøt.tHvistdtøtpåtøogteteidspuøketskiøøtdttpåtdtthtlligt,ttftrlodtdtøtitdtmtogsåttøtubærlig,tlæøgstlsfuldtsmtret.”24

Aletdtethtrtmtdtlys,tskFøhtdtogtophFjtlstøtaftsjæltøtogtsiødte
somtdtettøtset,tdtrtkommtrtitøærhtdtøtaftaetkuøøttsttdtetguddommtligt,tharttøtetmmtligtøyplaeoøsktklaøg.tMtøtdte,tdtrtisær
23 Sokolowskit1995,txiii.
24 Basiltos,tAsceticon magnum sive Qastiones 2.1.
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trtklaretitcieaetetfratBasiltos,ttrtdtøteaøkt,taetdtøøttvtrdtøstskFøhtd t ikkt t bart t tr t kvaøeieaeive t forsktllig t fra t dtø t guddommtligt
skFøhtd,tmtøtaetdtteoteiøgtittøtvistforseaødttrtmodsæeøiøgtr.tGud
trtikkttbartt”seFrrt”ttødtale,tvitkaøtforseå,tmtøtradikaletforsktllige
fratale,tvitktødtrteil.tMFdtetmtdtdtetguddommtligtttrtdtrfortikkt
øogte,tdtrtseårtitmtøøtsktestmage,tmtøtøogte,tdtrtsktrtglimevis.
Dtetguddommtligttkaøtmåskttøoktbtskrivts,tmtøtkuøtsomtdte,
dtrtsltetikkttkaøtsammtøligøtstmtdtøogtetaftdte,tvitktødtrteil.
Ikkttdtseotmiødrttkaøtvitbrugttktødettbtgrtbtrteiltaetbtskrivt
Gud,tmtøtvitskaltbartthuskt,taetGudtalesåttrtfxt”skFø”tpåttøthtle
aødtøtmådt,ttødtdtetvitktødtrtsomt”skFøøt”teiøg.

Polemisk apofatik
Dtetkaøtlydttmtgtetkriøgltetogtetorteisk,tmtøtdtøtøtgaeivttetologithavdttiteidligtkrisetødomttøtrtetkoøkrtetfuøkeioø.tDtetvartøtmligtithFjtgradttetpoltmisktrtdskab. 25t ModthtlltøismtøtogthtdtøskabtetgjordttmaøgttaftdttfFrsettkriseøttapologtetrtdtetklare,tae
dtøtkriseøttGudtsomtvtrdtøstskabtrttrtvæstøsforsktlligtfratskabtrværkte,taetGudtaftdtøtgruødtovtrgårtvortstforseaødt–togtae
mtøøtsktetdtrfortmåtdroppttsiøttrtligiFsttogtflosofskttsptkulaeioøtrtomtdtetguddommtligt,tfortitsetdtetaetlyttteiltåbtøbariøgtø.
IøgtøtaftdtthtdtøskttbtgrtbtrtomtGudtogtgudtrøttsvartrteiltvirktlightdtø.tIøgtøtaftmtøøtsktestgudtbilltdtrtkaøtdtrfortgFrttdte
udtfortdtøtsaødttGud.tDtøtprakeiskttkoøstkvtøsttr,taethtlltrtikkt
htdtøskabtes t rtligiFst t praksisstr t givtr t øogtø t mtøiøg, t øår t dte
kommtrteiltseykkte.
DtøteaøkttgårtofttigtøtitkrieikktøtaftjFdtdommtø.tItBrevet til
Diognetus fratdtetaødtetårhuødrtdttafviststbådtthtdtøskabtestog
25 D.W.tPalmtr,t”Aehtism,tApologteic,taødtNtgaeivttTtologytiøtehttGrttkt
ApologisestoftehttStcoødtCtøeury”titViligiae Christianae,tVol.t37,tNo.t3t
(1983),ts.t236.
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jFdtdommtøstgudsdyrktlsttsomtovtreroisk.tGudthartikkttbrugtfor
øogte,togtdtettrtdtrfortmtøiøgslFsetaetofrtteiltham.tDtetvtdtkriseøt,tsomtdtrfortiøgtøtsærlig,tsyøligtrtligiFstpraksisthar.tDtrforttr
kriseøtthtlltrtikktteiltaetktødttfrataødrtt–tdtrtstgudsdyrktlstttrtte
mysetrium.tMtøtitsetdtetfortaetfFlgttsærligttrtligiFsttltvtrtgltr
tftrligøtrtdttGud,tøårtdttligtsomthaøstSFøtafoldtrtsigtfrataettfetrseræbttrigdomtogtmage,togtitsetdtethjælptrtdtrtstøæset.
Igtøtstrtvitaleså,thvordaøtusyølightdttlltrtskjulehtdtblivtrtte
ktødtetgøtfortkrisetøterospraksis.tDtrttrtvtltaetmærkttøæppttealt
omttøtsærligtmysetritkulettlltrttøttsoetrisktpraksis,tsomtkuøtdt
iødvitdttktødtrteil.tMtrttpriøcipitlettrtdtetstlvttfraværtetaftsysetmaeisktrtligiFstpraksis,tdtrtsættrtdtøtkriseøttfriteiltitsetdtetae
tftrligøttGud,tdtrtaftkærlightdthjælptrtdttmtøøtsktr,tdtrthar
brugtfortdte.
Taøktøtomtdttkriseøtstusyølightdtfødtstogsåti tHermas Herden,tdtrtligtsom tBrevet til Diognetus læggtrtvægetpå,taetkriseøt
ikktttrteiltaetktødttfrataødrttmtøøtsktr. 26t ælltstfortdtteotetksetr
trtfortseilliøgtøtom,taetkriseøtthartdtrtstborgtrskabtittøtaødtø
vtrdtø,togtaetdttdtrfortpåttøtmådtttrtusyøligeteiltsetdttitdtøøt
vtrdtø.tAødtrltdtstforholdtrtdtetsigtmtdtafgudsdyrktrøt.tHtdøiøgtrøttdyrktrtskabtrværkte,tdtrtstrtligiFsttpraksisstrttrtsærdtltstdtøøtsidigttogtøteoptdtrfortsyøligt.tEøtligøtødttpoiøettgår
igtøthostAriseidtstaftAehtø,thvortdtøtrtettksplicietbiødtstsammtø
mtdttøtøtgaeivtetologi.
Ekstmpltrøttvistr,taetøårteidligttkriseøtteæøktrttofttslårtfase,
aetGudttrtuforaødtrlig,tutødtlig,togtsåtvidtrt,tskaltdtetalesåtlaøge
frataleidtforseåstsomtsptkulaeivttetoritrtom,thvordaøtvitkaøtealt
abseraketomtGud,tmtøtsomtuderyktfor,taetdtetsktl,tdtrtfødtstmtlltmtskabtrtogtskabøiøg,togsåthartbteydøiøgtrtfor,thvordaøtvitbærtrtostadtitvortstrtligiFsttpraksisstr.tDtøtøtgaeivttetologitøårtal26 Hermas Herdent52.2-3.
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drigteiltGud,tmtøtkuøteilttrktødtlstøstogtsprogtestgræøst.tMtø
vtdtaetteabltrttogtfaseholdttsktlltetmtlltmtGudtogtmtøøtsktr,
kaøtdtøtøtgaeivttetologitfortsåtvidetaøvtødtsteilttøtafmyeologistriøgtaftdtetdtøøtsidigt.27

Alexandrinsk apofatik
RteteidligetudvikltstdtøtøtgaeivttetologitfrataetværtttetprimæretpoltmisktrtdskabtmodthtdtøskabtogtjFdtdomteiltaetblivtttetrtdskab
eiltaetforseåtkrisetøterospraksistsomtsådaø.tKltmtøstaftAltxaødria,
somtltvtdtthtøtovtrteærskltøteiltdtetertdjttårhuødrtdt,ttrttetgode
tkstmptltpå,thvordaøtdtøtøtgaeivttetologittftrhåødtøtfktbteydøiøgtfortsyøtetpåtkrisetøterospraksis.tKltmtøstvartøoktdtøtfFrset
kriseøtteæøktrteiltaetudfoldtttøtøtgaeivtetologitsysetmaeisk. 28tDte
sktettpåttetsærdtltsttkltkeisktgruødlag,thvorthtdtøskttflosoftr
ogtdigetrttbltvtomforeolkteteiltaetgivttuderyktfortetologiskttpriøcipptrtafttøtitmaøgtteilfældttsærdtltstapofaeisktkaraketr.29
Kltmtøstøævøtrtogsåt iloø,tsomthaøttrteydtligetiøspirtrtetaf.
Ligtsomt iloøtforseårtKltmtøstdtetmFrkt,tsomtMoststiødhylltsti
påtSiøai,tsomtuderyktfortGudstubtgribtlightd.30 Kltmtøstlæstrthiseoritøtom,thvordaøtMoststøærmtrtsigt”mulmte,thvortGudtvar”t(2
Most2,21),tsomtuderyktfor,taetGudttrtusyøligt(ἀόρατος)togtuudsigtligt(ἄρρητος).31t IkktttøgaøgtitdtøtmFrkttskytpåtSiøai-bjtrgte
kaøtGudtfødts,tfor,tskrivtrtKltmtøs,t”GudttrtikkttitmFrktttlltrti

27 SomtSokolowskitptgtrtpå.ttrtdtøtkriseøttdiseiøkeioøtfFrsetogtfrtmmtsettet
spFrgsmåltom,thvordaøtvtrdtøttrfartstitltvtetpraksis.tSokolowskit1995,ts.t
23-24.
28 Htøøyt iskatHägg,tClement of Alexandria and the Beginnings of Christian
Apophaticism (Oxford:tOxfordtUøivtrsieytPrtst2006).
29 Proertpeicust6.67.2.
30 iloø,tSpec. Leg.t1.47-49.
31 Kltmtøs,tStromatatVt78,3.
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setd,tmtøtovtrt(ὑπεράνω)tbådttrumtogteidtogttgtøskabtrtvtdtgtøseaødt.”32
OgsåtPaulustaøvtødtstaftKltmtøs.tPaulus’tordtomtdtøt”uktødettGud”titAposeltøtstGtrøiøgtrtfårtKltmtøsteiltaethaødlttomtdtø
priøcipitletutrktødbarttGud.tPaulus’tordtomtdtøtertdjtthimmtlti
AødtetKoriøehtrbrtvtrtftrtrtrtifFlgttKltmtøsteiltGudstuudsigtlightd togtdtetforhold,taetdtetguddommtligt tikkt tkaøtudealtstvtd
mtøøtsktligtkraf.33tIgtøttrtidétøtomtGudtsomtskabtrtctøeral.tAe
Gudthartskabetaletaødte,tbteydtr,taetGudtvæstøeligtstettrtftrø
(μακράν),tskrivtrtKltmtøs.34t orditGudthartskabetmtøøtsktrtudtaf
iøete,tharthaøtiøgtøtøaeurligtrtlaeioøt(σχέσιν)teiltmtøøtsktr.tMtøøtsktettrt”fuldseæødigtforsktlligetfratGud,tmtdtmiødrttvitdatskullttpåseå,taetvittrttøtdtltaftham,togtaftdtetsammttvæstøtsomtGud”
–togtdtettrtvitalesåtikkt,tifFlgttKltmtøs.35
HtletafgFrtødtttrtKltmtøs’tidtøeifkaeioøtaftGudtmtdtdtetEøt
tlltrtdtetfFrsettpriøcip.tHtrthtøetrtKltmtøstiøspiraeioøtfratmiddtlplaeoøismt, t pyehagoræismt t og t Plaeoøs t karaketriseik t af t ”dte
Eøt”titdialogtøtParmtøidts.tGudttrtidtøeisktmtdtdtetEøt,tsomttr
udtltlige t(ἀδιαίρετον) tog tdtrfor togsåtutødtliget(ἄπειρον) titforseaødtøtudtøtdimtøsioøtrt(ἀδιάστατον)togtudtøtgræøstr.tDtrfor
trtdtetogsåtudtøtformtogtudtøtøavø,tskrivtrtKltmtøs.
”Gud”tkaøtikkttlærtsttlltrtuderykktstitealt,tmtøtkaøtudtlukktødttktødtstigtøøtmthaøsttgtøtkraf,tskrivtrtKltmtøs. 36t Gud
adtrttrtsomtdtetfFrsettpriøciptueilgæøgtlig,tmtøthaøtåbtøbartr
sigtitSFøøtø,tOrdte,tsomtharttetøavøtogtkaøteiløærmtstitmtøøtsktligetsprog.37t Mtøtdatdtettrtdtøtguddommtligttkrafstøaeurtae
32
33
34
35
36
37

Kltmtøs,tStromatatIIt6,1.
Kltmtøs,tStromatatVt12,81-82;tKltmtøs,tStromatatVt79,1.
Kltmtøs,tStromatatIIt5,4.
Kltmtøs,tStromatatIIt74,1.
Kltmtøs,tStromatatVt71,5.
Moreltyt1986,ts.t36.
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virkttaleiøgtithtmmtlightd,tkaøtsaødhtdtøtkuøtfrtmseilltstskjule
tlltrtslFrtetitligøtlstr.38
AetGudttrtubtgribtlig,togtaetsaødhtdtøtdtrfortaleidtmåtfrtmseå
fortostitslFrtetform,tbteydtrtfortKltmtøstogsåttøtmuligtåbøiøg
ovtrforthtdtøsktmyeologi,tflosoftogtrtligioø.tGudthartifFlgttKltmtøstseraetgisktplactrtetdtlvisttiødsigetrthostdtthtdtøskttdigetrt
ogtflosoftr.tDtthtdtøskttmyetrtkaøtfuøgtrttsomteugetmtsertteil
Kriseus,tligtsomtlovtøtgjordttdtetfortjFdtrøt.tItdtthtdtøskttmyetr
kaø t dtrfor t også tfødts t spor t aft tvaøgtlite, t omtød t stlvfFlgtligt i
seærketslFrtetform.tHtrtstrtvitaleså,taettøtøtgaeivtetologitkaøtåbøt
fortøogte,tvitlidetaøakroøiseisktkaøtkaldtttøtslagstrtligioøsdialog.
DtrttrtifFlgttKltmtøstftrttvtjtteiltfrtlst. 39t Mtøtsameidigttrtdte
klare,taetdtetøteopttrtKriseus,tdtrtskjultrtsigtitdissttvtjt.tDtettr
hamtvitskaltfødttiødteil.

Bøn pr alexandrinsk
Taøktøtom,taetGudtvirktrtaleiøgtithtmmtlightdt(ἐπικεκρυμμένως),
svartrtgodeteiltordtøttitBjtrgprædiktøtøtom,taetGudtfødtst”itdte
skjulet”t(ἐν tτῷtκρυπτῷ).tPoiøetøtfor tKltmtøs ttr,taetmtøøtskte
kuøtkaøtseåtitrtlaeioøteiltGudtvtdtaetgåtbagtomtdtøtumiddtlbart
åbtøbariøg.tMtøtsameidigtbteydtrtGudstskjulehtd,taetsaødhtdtø
aleidtkuøtkaøtfrtmseilltstitbilltdsprog.tNteoptvtdtaetslFrttGuds
mysetritrtkaøtdttkommuøiktrts,tmtøtalesåtvtltaetmærkttitiødirtket t form. t or t ae t forseå t dte t kriseøt t billtdsprog t må t maø t havt
hjælptaftGudteiltigtøtaetfødttomtbagtdtetslFr,tsomtvortstsprogtkasetrtovtrtåbtøbariøgtø.tItpraksistiødtbærtrtdtetøogte,tvitmåskt
kaøtkaldtttøtslagstmtdieiaeioøspraksis,thvortvitgradvisetskaltabserahtrttvortstbtgrtbtrtomtGudtfortaetgivttpladsteil,taetGudtkaø
åbtøbarttsig.
38 Kltmtøs,tStromatatVIt148,6.
39 Kltmtøs,tStromatatIt29,3.
396

JOHANNEStAAKJÆRtSTEENBUCH

Dtøtøtgaeivttetologi,tvitfødtrthostKltmtøs,tskiøøtrtigtøøtm
haøstbtgrtbtomtbFø.tSom tBrevet til Diognetus uødtrsertgtrtKltmtøs,taetkriseøttvtd,taetGudtikkttmaøgltrtøogte,togtaetdttdtrfor
ikkttofrtrtøogteteiltham.tItsetdtetærtrtdtthamtvtdtitbFøtaeteiltgøt
sigtdtøtfrihtd,tsomttlltrstkuøtGudtbtsiddtr.tMtøtøteoptdtrfor
smittrtbtgrtbtrøttomtGudstuudsigtlightdtogtubtgribtlightdtaf
på,thvordaøtvitforseårtbFø.tBFøtkaøtmåskttbtdsetbtskrivtstsom
dtetaethviltteavsetitGud.40tStlvtøårtbFøttrtudtøtord,ttrtdtettøtsamealttmtdtGud,tforklartrtKltmtøs.tDtøtiødsigesfuldtterotødt,tsom
Kltmtøstimodtgøoseiktrøttkaldtrt”dtøtsaødttgøoseiktr”,tfortøtsti
bFø t mtd t Åødtø t gtøøtm t ”græøstlFs t kærlightd” t (ἀορίστου
ἀγάπης).41t BFøttrtdtøteavstterædtøtiødtitKriseitltgtmt,thvorvtd
dtøterotødttkommtrtutødtligetøærtGudt–tmtøtvtltaetmærkttutødtlige t i t dtø t forseaød, t ae t øærhtdtø t mtlltm t mtøøtskte t og t Gud
adtrtitKriseusttrtkaraketristrtetvtdtutødtlightd. 42tGudttrtalesåti
bFøøtøtpåtéøtgaøgtutødtligetøærtogtutødtligetftrø.
DttapofaeiskttbtgrtbtrtomtbFø,tsomtvitkaøtfødtthostKltmtøs,
gårtitøogtøtgradtigtøthostOrigtøts,tdtrtfulgetttftrtKltmtøstitAltxaødria.tOrigtøtstgFrtdtetklare,taetbFøttrtsåtseorttøtopgavt,tae
Gud t stlv t må t kaset t lys t ovtr t dte, t hvis t vi t skal t forseå t dte. t Haøs
”fFrsetfFdettOrd”tmåtuødtrvisttostitdte,togtHtlligåødtøtmåtarbtjdttitostfortaetgFrttostitseaødteiltaetforseåtogtealttsaødfærdigetom
bFø.tOrigtøtstøoetrtrtsig,taetMoststifFlgttdttbibtlskttbtrteøiøgtr
råbetteiltGud,tmtøtaetdtrtiøgtøtlydtkomtfrathaøstråb.tAlligtvtl
spFrgtrtGudtMosts,thvorforthaøtråbtrttftrthamt(2tMost14,15).
40 BFøtkaøtbtskrivtstsomttøtslagstbtvægtlstt”fratdte,tdtrtiøetetbthFvtr,teiltdtet
som,tiøetetbthFvtr,togteiltdte,tsomttrtubtrFretaftlidtøskabtr,tfratdte,tsomttrt
ubtrFretaftlidtøskabtr.”tKltmtøs,tStromatatVIIt14,5.
41 Kltmtøs,tStromatatVIIt44,6.
42 “[e]httiøføieytoftehttdtiftdthumaøiey’st‘øtarøtss’teotGodtistiøeriøsicteotHist
Soø,twhosttbodytehtteruttgøoseicttøetrstbytsiltøetpraytr.”tArkaditChoufriøt,
Gnosis, Theophane, Theosis: Studies in Clement of Alexandria's Appropriation
of His Backgroundt(NtwtYork:tPtetrtLaøgt2002),ts.t160.
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SomtforklariøgtptgtrtOrigtøtstblaødetaødtetpåtPaulus’tordtitGalaetrbrtvte,thvortdtethtddtr,taetGudthartgivtetsiøtSFøstÅødtitvorts
hjtretr,tfortaetråbtt”Abba,t adtr”t(Galt4,6).
NårtPaulustitRomtrbrtvtetsigtr,taetHtlligåødtøtgårtitforbFøtfor
ostmtdt”uudsigtligttsukkt”,tsåtkoøkludtrtrtOrigtøts,taet”øårtHtlligåødtøtgårtitforbFøtfortostfortGud,tkaøtdtthtlligtstråbthFrts
gtøøtmtseilhtdtø.”tPoiøetøttrtmåskt,taetdtetikktttrtvortstbFøtitsig
stlv,tdtrtafsetdkommtrtdtøtrttttrtlaeioøteiltGud,tmtøtdtøtbFø,
somtHtlligåødtøtiteavshtdtbtdtrtsammtøtmtdtos.tHtlligåødtø
btdtrt”mtd,tdtm,tdtrtbtdtr”.tVitkuøøttmåskttmtdtaødrttordtsigt,
aetfortOrigtøtsttrtvortstealettbFøttetetgø,tdtrtptgtrtudtovtrtsig
stlv,tpåttøtbFø,tvitikkttkaøtbtgribt.tVitkaøtmåskttbtskrivttdtetsådaø,taetdtøtbFø,tvitstlvtkaøtudealttmtdtord,titvirktlightdtøthaødltrtomtaetsætttordtpåtdtøtbFø,tsomtHtlligåødtøtalltrtdttbtdtrti
ostogtfortos.

Kappadokisk apofatik
Dtøtaltxaødriøsktteradieioøtfktit300-ealltetrodfæsettitKappadokitøtitdtetøuværtødttTyrkite,tblaødetaødtetitkraftaftGrtgortTau maeurgos,tdtrtrtjsettfratAltxaødriateiltKappadokitø.tHtrtfødtrtvi
itdtetftrdttårhuødrtdttdtterttetologtr,tvitktødtrtsomtdttkappadokiskttfædrtt–tGrtgortNaziaøztø,tBasiltostaftCatsartatogtGrtgortaftNyssa.tHostGrtgortaftNyssatudfoldtstdtøtapofaeiskttetologi
mtdthideiltustetseyrkt.
SomtforteidligtrttkriseøtthavdttdtøtapofaeiskttetologithostGrtgortitvidtudserækøiøgttøtpoltmisktfuøkeioø.tIsærtmodtøto-ariaøtrtøtEuøomiustaftCyzicustvartdtetapofaeiskttgudsbtgrtbttetuvurdtrligetpoltmisktiøserumtøe.tJtgtviltikkttgåtitdtealjttmtdtdiskussioøtøthtr,tmtøtbloetøævøt,taetEuøomiustbastrtdttsiøtkrieiktaf
erttøightdslærtøtpåttøtfortseilliøgtom,taetdtettrtmuligetfortmtøøtsktrtaetktødttGudstvæstø.tModtEuøomiustgjordttGrtgortdte
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klare,t ae t skabtrtøt tr t radikalet forsktlligtfrat skabtrværkte,t ogt ae
Gudtitsietvæstøtdtrforttrtubtgribtlig.tNårtvitealtrtomtGudtsom
adtr,tSFøtogtHtlligåød,tealtrtvitikkttomtGudstvæstø,tmtøtom
Gudstrtlaeioøtrteiltsigtstlvtogthaøstrtlaeioøtrteiltos.tVittrtøFdeteil
aetsktløttmtlltmtGudstubtgribtligttvæstøt(ουσία)tpåtdtøttøttsidt
ogtsåtdtetvtdthaøstakeivietetrt(ἐνεργεία),tsomtkaøtbtgribts,tpåtdtø
aødtø.t
Dtrtfødtsttetuovtrseigtligetdiastema (διάστημα),talesåttetsktl,
tøtafseaødttlltrttetgab,t mtlltmtskabtrtogtskabøiøg,tskrivtrtGrtgor.tDtøøttafseaødttrtitvirktlightdtøtiøetetaødtettødtskabøiøgtø
stlv,tsåtovtrale,thvortmtøøtsktetstrthtø,tstrtdtetdtøøttafseaød,
somtdtetaldrigtkaøtsttudtovtr.tVitkaøtkæmpttøoktsåtmtgtetfortae
ovtrskridt tsktlltetmtlltm tskabtrtøtog tskabøiøgtø, tmtøtuaøste
hvadttrtvitbuødteteiltvortstskabehtd. 43tMtøøtsktettrtsomtskabøiøg
aleidttøtdtltaftskabtrværkte,togtøteoptdtrforttrtdtetumuligetfor
tødtligttmtøøtsktrtaetbtgribttdtøtutødtligttGud.
Gud t tr t væstøelig t ste t ”utødtlig” t (ἄπειρον) t og t ”ubtgræøste”
(άόριστος),togtdtetviltfortGrtgortsigt,taetGudttrtradikaletforsktllig
fratale,thvadtdtrttrttødtlige. 44tGrtgortudvikltrttetpåtmaøgttmådtr
radikaletøyetutødtlightdsbtgrtb.tHostgræskttflosoftrtsomtAriseoetlts togtPlaeoøtskal tutødtlightd ttøetøtforseåstsom tutødtlig
poetøeialiete,talesåtdtetaetmaøtfxtkaøtblivttvtdtmtdtaeteælltttøtealrækkt,ttlltrtdtetutødtligttforseåstsomtdtetuordøtdt,tkaoeiskttog
ubtgræøstdt.tItbtggtteilfældtttrtdtetutødtligttptrtdtføieioøtforsktlligetfratdtetptrftket.tGudtkaøtikkttfratdtetptrsptkeivtsigtstae
værtt”utødtlig”.tMtøtdtetkaøthaøthostGrtgor,tdtrtjotalesåtikkt
forseårtutødtlightdthvtrktøtsomtpoetøeialietettlltrtsomtmaøgltødttordtø,tmtøtapofaeisk.tNårtGudttrtutødtlig,tskaltutødtlightd
ikkttforseåstsomt”poetøeitltutødtlightd”,tmtøtdtetskalthtlltrtikkt
43 Grtgor,tIn Ecclesiastent(GrtgoriitNysstøitOptratV)t412,t6-14.
44 Grtgor,tContra Eunomium It(GNOtI)t30,5.
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forseåstsomt”fakeisktutødtlightd”,talesåtsomtdte,taetutødtlightd
påttøttlltrtaødtøtmådttskullttværtttøtposieivtogtdtrfortbtgribtlig
tgtøskab.tUtødtlightdtskaltøteoptforseåstsomttøtøtgaeioøtafttødtlightdtogtbtgribtlightd.
Ittetaftskriftrøt tmodtEuøomius teolktrtGrtgorthiseoritøtom
AbrahamstrtjstteiltKaldæatalltgorisk,tligtsomtogsåt iloøthavdt
gjoretdte,togtforseårtdtøtsomttøtåødtligtrtjst,tdtrttødtrtitdtøtiødsige,taetAbrahamtaldrigttødtligetkaøtforseåtGudstvæstø.tGrtgor
koøkludtrtr,taet”[ø]årtvitøutvtd,thvortforsktlligetdtetguddommtligttvæstøttrtfratvorts,tsåtladtostdatseilfærdigetblivttiødtøtfortdt
græøstr,tdtrtpasstrteiltos.” tDtetord,tjtgthtrthartovtrsaet”seilfærdige”t–talesåtøårtGrtgortsigtr,t”ladtostdatseilfærdigetblivttiødtøtfor
vortstgræøstr”t–ttrtordtetἡσυχίας,tsomtbteydtrtro,tseilfærdightd
tlltrteavshtd.tMtøtdtetskaltikkttforseåstsådaø,taetGrtgortaøbtfaltr
tøtslagst”kviteismt”,talesåtpoiøetøttrtikkt,taetvitsltetiøetetskaltsigt.
Ntj,tpoiøetøttrtbloe,taetvitmåtøFjtstmtdtaetealttomtGud,tsomthaø
rtlaetrtrteiltos,tiødtøtfortvortstbtgræøsøiøgtr.

Guds mangfoldige visdom
Dtettrtkuø,tøårtGudtvistrtsig fortosti diastemaettogtdtrfortsomtrtlaetrteteiltos,taetvitkaøtbtskrivtthamtmtdtposieivttprædikaetr. 45
Nårtvitealtrtom,taetGudtstrtaleiøg,taethaøttrtbarmhjtreigtogtsåtvidtrt, t ealtr t vi t om t øogte t immaøtøe t (προχείρου), t øogte t koøkrte
håødgribtligettlltrtøærværtødt,tikkttomtøogtetabserake. 46t Guds
”usyøligtteiøg”t(haøst”τὰt[…]tἀόρατα”),tsomtPaulustealtrtomtitRomtrbrtvtet1,20,ttrtikktthaøstubtgribtligtt”væstø”,thævdtrtGrtgor
–tstlvomtdtetøogtetprobltmaeisktovtrsættstsådaøtitdtøtdaøskt
bibtletkse,tmtøtdtøthartGrtgortjotikkttlæset–tmtøthaøstgtrøiøgtr
45 Somthost iloøtmåtvitsktløttmtlltmtGudstueilgæøgtligttvæstøtpåtdtøttøtt
sidttogthaøstakeivietetrtpåtdtøtaødtø.
46 Grtgor,tContra EunomiumtIIt(GNOtII)t149.
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itforholdteiltfrtlstsFkoøomitøt(κατ'tοἰκονομίαν). 47tAleså,tGudthar
koøkrte,thiseorisktvisetsigtaetværttbarmhjtreigtogtgod.tHaøtkuøøt
ikkt t vist t barmhjtreightd t (οἰκτιρμοὺς) t og t mtdlidtøhtd t (ἐλέου),
skrivtr tGrtgor, tfFr tdtr tvar tmtøøtsktr,tog tfFr tdisst tmtøøtsktr
havdttsyødte.48tDisstteiøgttrtalesåtikkttabseraketttgtøskabtrtvtd
Gudstvæstø,tmtøtGudstakeivietetrtitrtlaeioøteiltos.
Vorts tbtgrtbtr tom tGud tmåtmtdtaødrttordtvært tbtsetmetaf
dtrtstrtlaeioøteiltdtøtsammtøhæøg,thvoritdttformultrts.tHtrtstr
vitaleså,thvordaøtdtøtapofaeiskttetologitøteoptbrugtsteiltaetptgt
på,taetdttbtgrtbtr,tvitbtskrivtrtGudtmtd,tikktthaødltrtomtøogte
abseraketogtfortostuvtdkommtødt,tmtøteværeimodtomtøogtetsærdtltstøærværtødt.tDtetapofaeisktttrthtrtøteopttetrtdskabteiltae
aftjttdtøtmisforseåtlst,taetvortstbtgrtbtrtomtGudtsvartrteilttø
slagstabseraketttgtøskabtrtvtdtGudtudtøtrtlaeioøteiltos.
ItsiøtkommtøearteiltHFjsaøgtøtforklartrtGrtgor,thvordaøtGuds
magetogtvisdomtrigeigtøoktkaøtskutstgtøøtmtskabtrværkte.tMtø
dtøøttvisdomttrtkuøt”simptl”t(ἁπλῆν)togt”tøsarete”t(μονοειδῆ).49
Dte,tdtrtitEftstrbrtvtetomealtstsomtGudst”maøgfoldigt”tvisdom
(Eft3,10),tåbtøbartstudtlukktødttitfrtlstshiseoritø,thvortvitblivtr
vidøtteil,thvordaøtGudtkøyttrtmodsæeøiøgtrtsammtø.tDatordte
blivtrtkFd,tblivtrtKriseustslavt,taletimtøsthaøtvtdblivtrtaetvært
koøgt.tPåtkorstetbtstjrtstftødtøstmagetvtdtkorstestafmage. 50tNteoptdtrfortkaøtGudstvisdomtkaldtst”maøgfoldig”ttlltrt”kompltks”
(ποικίλη) t mtd t te t ord, t dtr t måskt t også t ligtfrtm t kaø t ovtrsætts
”foraødtrlig”.tNårtGrtgortkaldtrtGudstvisdomt”maøgfoldig”,tbtey47 Grtgor, In Canticum Canticorum (GNOtVI)t384-385.
48 Grtgor,tContra EunomiumtIIt(GNOtII)t151-152.
49 Grtgor, In Canticum Canticorum VIIIt(GNOtVI)t255.tSttRichardtA.tNorristJr.t
(ovs.),tHomilies on the Song of Songs (Aelaøea:tSociteytoftBiblicaltLietraeurtt
2012),ts.t268,7.
50 Grtgor, In Canticum Canticorum VIIIt(GNOtVI)t256.tSttNorristJr.t2012,ts.t
268,20-21.
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dtrtdtetaleså,taetGudtpåtparadoksaltvistvirktrtgtøøtmtøtgaeioøtr,
aethaøtskabtrtlivtgtøøtmtdFd.
ParalltletforklartrtGrtgortitsiøtkaetkismus,taetKriseustvtdtsiø
dFdtogtopseaødtlstthartkøyttetdFdtogtlivtsammtø,tsåtdtettøtttr
bltvtetpriøciptfortovtrgaøgtøteiltdtetaødte. 51tItkaetkismtøtforklartrtGrtgortvidtrt,taetGudtøteoptdtmoøsertrtdttsiøtalmagetvtdtae
blivttafmægeig.tAethaøstmagetkuøøttbFjttsigtsåtdybe,tsomtdtø
gjordttpåtkorste,tvarttetseFrrttmiraktlttødtøogtetuødtrtithtlttskabtrværkte.52tGudttr,tkuøøttvitsigt,talmægeig,tmtøtittøtsådaøtforseaød,taethaøtpåtkorstetkuøøttmagettdtetparadokstaetværttafmægeigtogtmægeigtpåttøtogtsammtteid.
Blaøde t aødrt t Karl t Bareh t og t Jürgtø t Molemaøø t har t ptgte t på,
hvordaøtGrtgortdtrvtd tudmærktrtsigtvtdtaeteæøkttudtovtrtte
rtøe t flosofsk t gudsbtgrtb. t Molemaøø t har t eale t om, t hvordaø t dte
kriseøttgudsbtgrtbtikkttrtftrtrtrteilttøtmteafysisktseFrrtlst,tmtø
eiltkorsbtgivtøhtdtø,togtøteoptdtrfortuødfyrtsigtmteafysisktsptkulaeioø.tHostBasiltostsåtvi,thvordaøtGudtmtdttetbtgrtbtfratvorts
vtrdtøtmåskttøoktkuøøttkaldtst”skFø”,tmtøtaetdtrtmtdt”skFøhtd”talligtvtltmåtforseåstøogtethtletaødtettødtdte,tvitkaldtrtskFøhtd.tHostGrtgor tgældtrtdtetsammt tfortGudstmagetogtvisdom.
Gudttrtmåskttøoktalmægeig,tmtøtdtettrttøtalmage,tsomtkaøtrummttkorstestafmage.tGudttrtmåskttøoktuforaødtrligtogtulidtøskabtlig,tmtøtikkttpåttøtmådt,tsomtudtlukktrtlidtlstrøttpåtkorstetog
eiltsidsetdFdtø.
Vitkaøtmåskttøoktgtøøtmttøtøaeurligtetologitkoøseaetrt,tae
Gudtmåtværttalmægeig.tMtøtdtettrttøtalmage,tdtrtikkttkaøtforseåstudtfratmtøøtsktligttbtgrtbtr.tGrtgortsættrtikktttksplicietsiø
forseåtlsttaftGudstmagetogtvisdomtitrtlaeioøteilttøtøtgaeivtetologi,
mtøtjtgteror,taetdtrttrtdtetpåtspil,taetdtetøteopttrtfordi,taetGudti
51 Grtgor, Oratio Catechetica (GNOtIII)t16,79-86.
52 Grtgor, Oratio Catechetica (GNOtIII)t26.
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dtethtlttovtrgårtvortstforseaød,taetogsåtbtgrtbtrøttomtGudstmage
ogtvisdomtkaøtrtvidtrts,tsomtGrtgortgFrtdte.
DtøtøtgaeivttetologithartfortsåtvidetdtøtfuøkeioøtaetgFrttdte
klare,taetvitkuøtktødtrtGudtgtøøtmtåbtøbariøgtø.tMtøtsameidig
erortjtg,tmaøtkaøtsigt,taetdtøtøtgaeivttetologitfortGrtgortblivtrtte
svartpåtGudstgtrøiøg.tNårtPaulustitRomtrbrtvtetealtrtom,taetGuds
usyøligtteiøgthartkuøøtetststsidtøtskabtlstøtaftvtrdtø,tealtrthaø
ifFlgttGrtgortomtgruødlæggtlstøtaftkirktø,tdtøtøyttvtrdtø,thvor
Gudst”usyøligtteiøg”tforkyødtst–togtdtetviltjotalesåtsigtttvaøgtlite
omthaøstmaøgfoldigttvisdom,thvordaøtGudthartskabetlivtgtøøtm
dFd.53t Mtøøtsktestsvartpåtdtøtvirktlightdtmåtværttaetealttom
Gudtgtøøtmtøtgaeioøtaftdtøøttvtrdtøstoødskab.
Dtetoødtttrtiøetetaødtettødtprivaeioøtøt(στέρησις)ttlltrtmaøgltøtpåtdtetgodt,tmtøtdtetgodttøåstdtrfortvtdtøtgaeioøtøttlltrtophævtlstøtaftdtøøttmaøgtl.tVtjtøteiltlivtesterætgårtgtøøtmtøtgaeioøtøtaftkuødskabtøsteræ,tvtjtøteilt’ja’teiltdtetgodttgårtgtøøtm
’øtj’teiltdtetoødt.54tDtettrtligtfrtmttøthtlligtpligetaetbtskrivttGud
mtdtøtgaeioøtrtaftdte,tdtrttrtfrtmmtdtforthaøstvæstø.55t

At skue Gud
Dtøtøtgaeivttetologitrummtrtitudgaøgspuøketettøtetorteisktpoiøet,tmtøtdtøtfårtprakeisktbteydøiøg.tIsærtitGrtgorststøtrttværktrttrtdtrtikkttbarttaetealttomttøtpoltmisktbrugtaftdtetapofaeiskt,
mtøtdtetblivtrtklare,taetdtøtøtgaeivttetologitfortGrtgortogsåthar
eydtligttkoøstkvtøstrtfor,thvordaøtviteæøktrtåødtligtpraksis.
Somt iloøtogtKltmtøstvtødtrtGrtgorteilbagtteiltforeælliøgtø
omtMosts.tDtettrtisærtdtøtdtltafthiseoritø,thvortMoststbtdtrtom
aetfåtlovtaetsttGudstaøsige,tdtrteilerækktrtGrtgorstopmærksom53 Grtgor, In Canticum Canticorum XIIIt(GNOtVI)t384-385.tSttNorristJr.t2012,ts.
404,21-27.
54 Grtgor, In Canticum Canticorum (GNOtVI)t374.
55 Grtgor,tContra EunomiumtIIt581t(GNOtI)t396.3-4.
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htd.tAetMoststikkttfårtlovtaetsttGudstaøsige,tmtøtkuøthaøstrygt(2
Most33,20-23),tforseårtGrtgortsådaø,taetmtøøtsktestbtgræøstdt
øaeurtaldrigtkaøtrummttGudstutødtligttøaeur.tSyøtetaftGudtmå
dtrfortbtseåtittøtseadigtrækktøtudttftrtGud.tDtettrtdte,tsomtGrtgortuderykktrtmtdtdtøtbtrFmettvtødiøg,tae:t”Dtttttrtitsaødhtd
ae t skut t Gud: tAldrigt aet blivt teilfrtdsseilltet it btgærtet tftr t aetst
ham.”56
SomtKltmtøstogtOrigtøtstfFrthamtbastrtrtGrtgortidétøtom
åødtlig t vækse t som t tø t seadig t rækktø-ud-tftr t på t ilipptrbrtvte
3,13,thvortdtethtddtr:t”BrFdrt,tjtgtmtøtrtikkttomtmigtstlv,taetjtg
alltrtdtthartgrtbtetdte.tMtøtdtttttøttgFrtjtg:tJtgtgltmmtr,thvad
dtr t liggtr t bagudt, t og t serækktr t mig t frtm t mod t dte
(ἐπεκτεινόμενος), t dtr t liggtr t forudt”. t Dtøøt t rækktø-ud-tftr t tr
dte,tdtøtFseoreodokstteradieioøtøoglttgaøgttkaldtr tepektasis,t og
dtøtøFdvtødiggFrtstfortGrtgortaftdtetutødtligttogtdtrfortaldrig
tødtligetovtrkommtligttsktltmtlltmtskabetogtuskabetøaeur.tHvor
Gudstutødtlightdtdtføtrtstapofaeisk,tkaøtvitsigt,taetmtøøtsktes
utødtligttrækktøtudttftrtGudtkaøtforseåstsomtpoetøeitltutødtlightd,tsomtøårtviteælltr.tMtøtmtøøtsktestpoetøeialttfortutødtlig
væksetitGudttrtalesåtaftdetafttetapofaeisktbtgrtbtomtGudstutødtlightd.tDtetgodtthartiøgtøtgræøstr,togtdtrfortkaøtmtøøtsktetaldrigtblivt tptrftketdydige.tDtr ttrtaleid tutødtligetmtgtetmtrt tae
lært.
AetsttGudtbtseårtparadoksaletøoktitaldrigthtletaetfåtlovtaetst
Gud.57tGrtgortforklartr,taetpoiøetøtithiseoritøtomtMosts,tdtrtaleså
måtøFjtstmtdtaetsttGudstryg,ttr,taetdtetgodttikkttstrtdtetgodtti
aøsigete,tmtøtmåtfFlgttdtetitsetdte.58tMtdtrtftrtøctteiltJtsutordtom
aetfFlgtthamt(Matt16,24-28)tiøeroductrtrtGrtgorttetbtgrtbtomttf56 Grtgor,tDe Vita MoesistIIt(SourctstChréeitøøts.tMoødéstrettetalt(td.),tParis:t
1942-)t239.
57 Grtgor,tDe Vita MoesistIIt(SC)t239.t
58 Grtgor,tDe Vita MoesistIIt(SC)t253.
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etrfFlgtlst:t”AetfFlgttGud,thvorttødthaøtmåtttfFrtthtø,ttrtaetskut
Gud”.59tDtøttftrfFlgtlstt(ἀκολουίία),tsomtGrtgortealtrtom,tiødtbærtrttøtforelFbtødttdialtkeiktmtlltmtdFdtogtliv.tGudtgivtrtliv
vtdtaetslåtihjtl,tfortvtdtaetdFtvækktstsjæltøteiltlivt,tskrivtrtGrtgor
itsiøtkommtøearteiltHFjsaøgtø. 60tPaulustdFdtthvtrtdagtogtovtrgik
dtrforthtltteidtøteiltøyetliv.61
Dtethæøgtrtigtøtsammtøtmtd,taetmtøøtsktetsomtskabettrtforaødtrligetsomtaletaødtetskabe.tIøetetitdtøøttvtrdtøthartøogtetibotødt,tuforaødtrligetvæstø,tskrivtrtGrtgor.tKuøtGudttrtuforaødtrlig.tMoralsktptrftkeioøtbtseårtdtrfortfortGrtgortikkttitaetopøåttø
eilseaødtaftuforaødtrlightd,tmtøtiteiltseadightdtaetforaødrttsigteil
dtetbtdrt,talesåtaetfordybttsigtitGudstmysetritrtvtdteiltseadightdtae
fFlgttKriseustigtøøtmtdFdteiltliv,thtltteidtøtaetdFtfratdte,tmaøttr,
fortitsetdtetaetrækkttudtogtblivttdte,tmaøttødøutikktttr.tHvortPlaeoøtogtsåtmaøgt taødrt tgræskt tflosoftrtlidetgroftsagetforseod
uforaødtrlightdtsomttetidtal,tsomtmtøøtsktetkuøøttseræbttimod,
trtdtøøttmulightdtlukktetlaødtfortGrtgor.tDtrfortmåtvitvægetteilblivtlst t og t foraødtrlightd t ovtr t værtø t og t uforaødtrlightd. t Eø
forelFbtødttøtgaeivtetologitspilltrttøtctøeraltrollttitdtøøttrækktud-tftr,tfortkuøtvtdthtltteidtøtaetgivttafaldtpåtdte,tviteror,tvi
vtd,tkaøtvitværttåbøttovtrtfortdte,tvitikkttvtd.

Askesen
Dtettrtiøgtøthtmmtlightd,taetdtetapofaeiskttitmaøgtteilfældtttr
bltvtetsaetitforbiødtlsttmtdttøtsertøgtaskteisktpraksis.tHvortuødtrsertgøiøgtøtaftGudstaødtehtdtogtskjulehtdtitdtøteidligsettkrisetødomt–tithvtretfaldtitapologteiskttetksetrtsomtBrevet til Diognetus – bteFd,taetdtrtøteoptikkttkuøøttfødtstøogtøtsyøligetsy59 Grtgor,tDe Vita MoesistIIt(SC)t252.
60 Grtgor,tIn Canticum Canticorumt(GNOtVI)t347.tSttogsåtGrtgor,tIn Canticum
Canticorum (GNOtVI)t356.
61 Grtgor,tIn Canticum Canticorumt(GNOtVI)t366.
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setmaeistrtetkrisetøterospraksis,tæødrtdttdtetsigttftrhåødtø,tsom
dtøtapofaeiskttetologitbltvtsaetitsysetm.
Alltrtdtthost iloøtstrtvi,taetdtøtøtgaeivttetologitogsåtfårtbteydøiøgtfortmtøøtsktsyøte.tAfttøtøtgaeivttlltrtapofaeisktetologi
viltofttfFlgtttøtøtgaeivttlltrtapofaeisktaøeropologi,tkaøtvitsigt.
Hvorfortskullttdtetuødrttos,taet”dtø,tdtrttr”tikkttkaøtbtgribtstaf
mtøøtsktr,tspFrgtrt iloø,t”øårtvortsttgtøtbtvidsehtdttrtuktøde
fortos?t orthvtmtktødtrttgtøeligtsjæltøstvæstø?” 62tDtrttrtalesåttø
slagstaøalogitmtlltmtGudtogtsjæltøtøteoptitkraftaftbtggtstmaøgltødttbtgribtlightd.tTaøktøtgårtigtøthostGrtgortaftNyssa,tsomti
siøtafaødliøgtomtskabtlstøtaftmtøøtsktetforklartr,taetøteoptfordi
vortsttgtetsiødt”uødfyr”t(διαφεύγει)tsigtvortsttrktødtlst,thartdte
tø t præcis t lightd t (ἀκριβῆ) t mtd t Guds t ubtgribtligt t øauer
(ἀκατάληπτονtφύσιν).63tDtettrtmtdtaødrttordtikkttvtdtaetbtsiddt
dttsammttposieivetbtskrivbartttgtøskabtrtsomtGud,taetmtøøtsktsjæltøtligøtrtGud,tmtøtvtdtligtsomtGudtsltetikkttaetbtsiddt
øogtøttgtøskabtr,tsomtkaøtiødfaøgtstdirtkettmtdttødtligttbtgrtbtr,taetdtøtligøtrtGud.tVtdtikkttaetligøttøogtetaødtetligøtrtdtø
Gud,tsomthtlltrtikkttligøtrtøogtetaødte.tAetmtøøtsktetvæstøelig
stettrtubtgribtlige,ttrtsåtitFvrigetogsåtgruødtøteil,taetmtøøtsktrs
kFøtfortbådttKltmtøstogtGrtgortikktttrttøtdtltaftdtrtstvæstø,
mtøtalesåtkuøttøtrtlaeivttgtøskab.64
DtettrtstlvfFlgtligtoplage,taetdtøøttapofaeiskttaøeropologitfår
moralflosofsktbteydøiøg.tMtøøtsktetskaltsåtaetsigttlærttaetidtøeifctrttsigtmtdtdtøtubtgribtligttGud,tsøartrtttødtmtdtdttbtgribtligt,tmtøtbtgræøstdttogtforgæøgtligtttgtøskabtr,tvitkuøøtteildragttostvtdtfxtaettftrseræbttrigdomtogtmagetitdtøøttvtrdtø. 65tAe
tftrligøt t Gud t bteydtr t ikkt t ae t tftrligøt t btsetmet t btgribtligt
62 iloø,tDe Mutatione Nominumt7.10.tLoueht1981,ts.t20.
63 Grtgor,tDe Opifcio Homini 155.
64 MaødlightdttrtfortKltmtøsttøtdyd,tikktttøtøaeurligttgtøskab.tKltmtøs,t
StromatatIVt61,2.
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tgtøskabtrtvtdtGud,tmtøtsøartrttaettftrligøttGudstubtgribtlightd.
AettftrligøttGudtbteFdtfortKltmtøstaetblivttéetmtdtsigtstlv,tligtsomtGudtvartéetmtdtsigtstlvt(såkaldethenosis).66tDtetiødtbartfor
Kltmtøsttøtaskteisktpraksis,thvortdtetsomtitseoicismtøthaødltr
om t ae t opøå t stlvkoøerol t (ἐγκράτεια), t stlvbtsetmmtlst
(αὐτεξούσια)togtfrihtdtfratlidtøskabtrt(ἀπάίεια).tKltmtøstlæggtr
væge tpå tPlaeoøs teaøkt tom tmoralsktptrftkeioø tsom tlightd tmtd
Gudttftrttvøt:t”GudstOrdtbltvtmtøøtskt,tfortaetvitkaøtlærttfratte
mtøøtskt,thvordaøtmtøøtsktetkaøtblivttGud”,tskrivtrtKltmtøs. 67
Ntgaeioøtøtaftaletdte,tdtrtikktttrtGud,tbteydtrtogsåttøtøtgaeioøtaf
dtetvtdtmtøøtskte,tsomtforhiødrtrtdtetitaetafsptjlttogttftrligøt
Gudstubtgribtligttvæstø.tKuøtvtdtaetsktløttskarpetmtlltmtoststlv
ogtvortstomgivtlstrtkaøtvittftrligøttdtøtGud,tdtrttrtradikaletforsktlligtfratdtøtskabettvtrdtø.tKuøtvtdtaetværttfritfortlidtøskabtr
kaøtvittftrligøttGudstulidtøskabtlightd,thaøstἀπάίεια.
EøtligøtødttaskteiskteaøkttfødtsthostGrtgor.tMtøøtsktetskal
lærttaetsktløttmtlltmtsigtstlvtogtsiøttomgivtlstr. 68tDydtogtgodhtdttrtogsåtitmtøøtsktettgtøskabtr,tsomtikkttumiddtlbaretkaø
ststogtbtgribtstogtdtrfortbtskrivts.tMtøterodsttøtseærktfasciøaeioøtaftdtetaskteiskttmåtbådttKltmtøstogtGrtgortiødrFmmt,tae
mtøøtsktetsomtforaødtrligettgtøeligtsltetikkttkaøttftrligøttGud,
somthaøttrtitsigtstlv.tAetblivttsomtGudtbteydtrtifFlgttKltmtøstae
blivttptrftketligtsomtGud.tMtøtdatGudttrtradikaletforsktlligtfra
mtøøtskte,tkaøtiøetetmtøøtskttifFlgttKltmtøstblivttptrftketpå
sammttmådttsomtGud.tIøetetskabetkaøtrtpræstøetrttGud.69
65 SttGrtgorstprædiktøtovtrtPrædiktrtøstBogtitGrtgortaftNyssa,tPolitisk sege
(KFbtøhavø:tApophasist2017).
66 Kltmtøs,tStromatatIVt151,3.
67 Kltmtøs,tProtrepticust1,8.4.
68 Grtgor,tIn Canticum Canticorumt(GNOtVI)t63.
69 Kltmtøs,tStromatatVIt18.163.
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DydtfortGudttrtikkttdtetsammttsomtdydtfortmtøøtskte,tskrivtrtKltmtøs,togthaøtgFrtdtetklare,taetptrftkeioøtfortmtøøtskte
dtrfortitsetdtettrtaetltvttitlydightdtmodttvaøgtlitetogtKriseitbtfaliøgtr.70tMtøøtsktetkaøtikktthtrtogtøuttftrligøttGud,tmtøtfordi
erottrtforudgribtlst,taleså tprolepsis, kaøtmtøøtsktetittøtvistforseaødtalligtvtlttftrligøttGudt–tmtøtalesåtproltpeisk.t rtmeidtø
forudgribtstvtdtGudstviljt,tskrivtrtKltmtøs,togtfrtlstøtrtalistrts
vtdtaetfFlgttKriseus:t”Vi,tsomthartbtrFretlivtestgræøstr,ttrtalltrtdt
fuldkomøt,togtvi,tsomttrtadskiletfratdFdtø,tltvtrtalltrtdt.t rtlstttr
dtrfortaetfFlgttKriseus”.71
Grtgortuødtrsertgtrtpåtsammttmådt,taetmtøøtsktetikkttkaø
tftrligøttGudstuforaødtrligttvæstø.tMtøtvitkaøttftrligøttdtø
ydgmyghtd,tsomtKriseustviset,tdathaøtgavtafaldtpåtsiøtguddommtlightdtfortitsetdtetaetejtøttmtøøtsktr. 72t Vitskaltalesåtikkttså
mtgtetforsFgttaettftrligøttKriseitubtgribtligttguddommtlightd
somthaøstmtøøtsktlightd,tsomtvitktødtrtfratkorste.tDtetapofaeisktthartfortsåtvidetikktteiltformål,taetvitskaltforsviødttudtittøteågte
spirieualiete,tmtøteværeimod,taetvitskaltforseå,taetvitikkttkaøtbtvægttostudtittøtabseraketspirieualietet–tfortdtrvtdtaetkasettosteilbagttitvortstkoøkrtettvirktlightd.

De vejfarendes teologi
Stlvom tdtøtitudgaøgspuøketetbyggtr tpåttetskarpetsktl tmtlltm
skabtrtøtogtskabtrværkte,togtstlvomtbådttKltmtøstogtGrtgor,
somtvithartste,tlæggtrtvægetpå,taetmtøøtsktestaldrigtkaøttftrligøttGudstubtgribtligttvæstøtfuldetud,tkaøtdtøtapofaeiskttetologi
alltrtdtthostbtggttforseåstsomttøtmteodt,ttøtetkøikttlltrttøtprak70 Kltmtøs,tStromatatVIt114.6.tEøtligøtødttsktpsistfødtstit iloø,tDe Mutatione
Nominum 49-51.
71 Kltmtøs,tPaedagogust1.6.26.3.
72 SttisærtGrtgorstfFrsettprædiktøtovtrtsaligprisøiøgtrøttitGrtgortaftNyssat
2017.
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sis,thvorvtdtmtøøtsktetalligtvtltkaøtøærmttsigtGudt–tmtøtaleså
vtltaetmærkttudtø,taetvitøogtøsiødttkaøtovtrskridttsktlltetmtlltmtskabtrtogtskabtrværk.
NårtGrtgortsomtcietrtetovtøfortopfordrtrtosteiltitseilfærdightd
tlltrteavshtdtaetblivttiødtøtfortvortstøaeurligttgræøstr,tskaltdte
aleså t ikkt t forseås t som t tø t opfordriøg t eil t tø t passiv t seåtø-seillt.
Tværeimodtbteydtrtdte,taetvitmåtacctpetrt,taetvitaldrigtkaøtøåtGud
tødtlige,tmtøtaetvitaleidtmåtværttpåtvtjtmtdtGud.tTtologitøttr
dte,tsomtstøtrttetologtrthartkaldetdttvtjfartødtstetologi, ttheologia viatorum –ttøtetologitdtr,tsomtMaretøstøtbtskrtv,taldrigtkaø
værttadækvae,tmtøtdogtværttsaød,tfortsåtvidetdtøtkommtrtfra
GudtogtfFrtrteiltGud.73
Itmiddtlaldtrtøstetologitsktløtrtvitøoglttgaøgttmtlltmtvia positiva, dtøtposieivttvtj,togtvia negativa, alesåtdtøtapofaeiskttetologistøtgaeivttvtj.tIteidligtmiddtlaldtrttrtdtetisærthostPtsudo-Dioøysios,taetdtøtapofaeiskttetologitfårtdtøøttform.tPstudo-Dioøysiostlæggtrtitsærligtgradtvægetpåtdtetparadoksaltti,taetGudtpåtéø
gaøgttrtbtgribtligtogtubtgribtlig,togtaetdtrtdtrfortpåtéøtgaøgtfødtsttøtealtøstposieivttvtjteiltGudtogttøtøtgaeivtvtj.tGudttrtpåtéø
gaøgtubtgribtligtogtbtgribtligt–ttlltrtrtttrt,tsåtfødtstGudtpå
dtøtaødtøtsidttaftbådttposieivttogtøtgaeivttdtføieioøtr.tGudttr
ovtrt(ὕπερ)ttlltrtovtrgårttethvilktetsomthtlsetbtgrtb,tvitkaøtfødt
påtaetbtskrivtthamtmtd,tstlvt”værtø”togt”ikkt-værtø”.
MtdtirskttJohaøøtstEriugtøatfktdtøtpstudo-dioøysiskttetologi
fratdtetøitødttårhuødrtdttogsåttøtpladstitVtsetøstmyseisktteradieioø.tMtdtEriugtøatfødtrtvitdtøtmåskttmtsetradikalttformultriøg
aftdtøtøtgaeivttetologi.tItsiøtPeripheseontskrivtrtEriugtøa:t”Vitvtd
ikktthvadtGudttr.tGudtstlvtvtdtikkt,thvadthaøttr,tforthaøttrtikkt
øogte.t akeiskttrtGudtsltetikkt,tforthaøtovtrskridtrtværtø.” 74tHtr
73 H.L.tMaretøstø,tDen Christelige Dogmatikt(KFbtøhavø:tRtieztlt1904),ts.t82.
74 JohaøøtstScotustEriugtøa,tPeripheseont2.589b-c.
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trtpoiøetøtstlvfFlgtligtikkt,taetGudtsltetikkttfødts,tmtøtaetGud
ikkttkaøtsigtstaettksisetrttpåtsammttmådt,tsomtskabetteiøgttksisetrtr,tdathaøtsomtkildtøteiltaltværtøtalesåtovtrgårttøhvtrtfrom
fortværtø.
Dtetkaøtmåskttikkttovtrraskt,taetLuehtrtvartkrieisktsetmetovtrforteradieioøtøtfratPstudo-Dioøysios,tsomthaøtaøsåtfortaet”plaeoøistrt”tkrisetødommtø.75tDtlttaftmiddtlaldtrtøstmyseiskttetologi
spilltdttgodetøokttøtvæstøeligtrollttuødtrtrtformaeioøtø. 76t Mtø
dtettrtklare,taetvititproetseaøeismtøthartafskaftetfortseilliøgtøtom,
aetmtøøtsktetkaøtøærmttsigtGudtgtøøtmtaskteiskttFvtlstrtog
dtøtslagst–taetdtrtskullttfødtsttøtslagst”øtgaeivtvtj”tfratmtøøtsktrteiltGud.tKarltBarehtuderykktrtdtetmtgtetpræcise,tøårthaøtskrivtr:
”DtrttrtiøgtøtvtjtfratosteiltGudt–tikktttøgaøgttøtvia negativa, ikktttøgaøgttøtvia dialectica tlltrtparadoxa. DtøtGud,t
dtrtmåtttseåtforttødtøtaftdtøttøtttlltrtaødtøtmtøøtsktligttvtj,tvillttikkttværttGud.”77

VtjtøtgårtfratGudteiltmtøøtsktr,tikkttomvtødet–togtdtøtgår
gtøøtmtkorste.tHostBarehtblivtrtdtetapofaeisktttlltrtdtetdialtkeiskttsomtmtøøtsktestmulightdtafgræøsteteiltaetværtttetvidøtsbyrd
omtdtøtøyt,tubtgribtligttskabøiøg,tsomttrttøtrtalietetitKriseus.
VtdtaeteagtthFjdttfortdtøtøtgaeioøtaftdtetgamlt,tstlvhævdtødt
mtøøtskt,tsomtfødtrtsetdtmtdtKriseitdFdtpåtkorste,thartmtøøtskte t tøt iødirtket tmulightd tfor taet vidøt t om topseaødtlstø, tmtø
øogtøt”øtgaeivtvtj”teiltGudtkaøtdtrtstlvfFlgtligtikkttværttealttom.
Mtøtdtøtdialtkeisktteæøkøiøgtbteydtr,taetvithtltteidtøttrtpåtvtj,

75 MareiøtLuehtr, Kirkens babeloniske fangenskab.tWAt6,t562.
76 xtTheologia Deutsch.
77 KarltBareh,tDas Wort Gotes und die Theologiet(1924),tWord of God (Loødoø:t
HoddtrtaødtSeougheoøt1928), s.t177.
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forditGudstvirktlightdtaleidttrtøytogtuktødetfortos.tOgsåtdtøtdialtkeiskttetologittrttøttheologia viatorum.
KarltBarehtptgtrtitsiøtromtrbrtvskommtøeartpå,taetvititkraftaf
vortstdtlageightdtitKriseitdFdtogtopseaødtlstttrtøyttmtøøtsktr.
Mtøtdtetbteydtrtfortostsomtdtetgamlttmtøøtsktttødtøtpåtaltaøskutlightdtogtbtgribtlightd.78tVithartiøgtøtdirtkettadgaøgteiltdtø
øyttskabøiøgtitKriseus,tsomtvitdtrfortaleidtmåtealttomtiødirtketttlltrtdialtkeisk,talesåtvtdthjælptaftøtgaeioøtr.tVtjtøtgårtgtøøtmtøtgaeioø,tmtøtmtøøtsktetkaøtikkttøtgtrttsigtstlvttødtgyldige.tKuø
itKriseustpåtkorstetfødtstdtøteoealttøtgaeioøtaftdtetgamlttmtøøtskt.
Dogthartvitsomtmtøøtsktrttøtrtlaeivtmulightdtfortaetvidøttom
dtøøttøtgaeioøt–togtdtrvtdtogsåtomtdtøtøyttvirktlightdtitopseaødtlstø,tsomtfødtstpåtdtøtaødtøtsidttaftøtgaeioøtøtpåtkorste.
BarehtøævøtrtoplagetkærlightdtøtsomttøtrtlaeivtmtøøtsktligtmulightdtfortaetvidøttomtGudstgtrøiøg.tKærlightdtkaøtikkttdtføtrtstposieive,tkærlightdtkaøtikkttafgræøststtlltrtdtføtrtstudeFmmtødt,tmtøtmåtforseåstsomttøtøtgaeioøtaftmtøøtskteststlvhævdtlst,tbtgærtogttgoismt.tMtdtaødrttordttrtkærlightdtaleså,tdialtkeisktforseåte,tdte,tvitkaøtkaldtttøtapofaeiskterospraksis.

Aktuel relevans
Dtøtøtgaeivttetologithartitdagteagtetøyttformtr.tDtrttrtitdagtmaøgttbudtpå,thvordaøtapofaeiskteæøkøiøgtkaøthavtttøtakeutltrtltvaøs.t ilosoftrthartptgtetpå,thvordaøttøtapofaeiskteilgaøgtkaøtbidragtteilttøtmtrttøuaøctrtetforseåtlsttaftfordybtlst,79tmtøstpsykologtrthartptgtetpåttøtmuligtapofaeiskteilgaøgteiltpsykoaøalystø. 80
78 Bareh,tDer Römerbrieft1922t(Zürich:tTVZtTtologischtrtVtrlagt2015),ts.t137.
79 xtTalboetBrtwtr,tThe Retrieval of Ethics (Oxford:tOxfordtUøivtrsieytPrtsst
2009),ts.t39.
80 xtDavidtHtødtrsoø,tApophatic Elements in the Theore and Practice of Psechoanalesis: Pseudo-Dionesius and C.G. Jung (Loødoø:tRoueltdgtt2014).
411

NEGATIVtTEOLOGItOGtAPO

ATISKt ORDYBELSESPRAKSIS

Ttologtrthartptgtetpåtbthovtetfortaetealttapofaeisktomt”Gudtbag
Gud”,tsomtøoglttkaldtrtdte,tfortaetkuøøttadrtsstrttmodtrøttmtøøtsktrstetødtøsteiltevivltogtagøoseicismt.81
Jtgteror,taetmaøgttpræsetrtogtetologtrthartopltvte,taetdtetkommtrtposieivetbagtpåtfolktaethFrt,taetkrisetødommtøtgivtrtpladsteil
uødrtøtogtiødrFmmtlstøtaf,taetGudtitbuødtogtgruødttrtubtgribtligtogtuforseåtlig.tIttøteidtprægtetaftopgFrtmtdteradieioøtllttgudsbtgrtbtrttrtdtetvigeige,taetåbtøhtdtovtrtfortGudstubtgribtlightd
ikktttrtfrtmmtdtfortkrisetødommtø,tmtøteværeimodtktrøtgodsti
dtøtetologisktteradieioøthtleteilbagttfratdtøteidligsettkrisetødom.
Eøtfortmigtaetsttligtsåtvæstøeligtpoiøetttr,taetapofaeisktetologi
øteoptaldrigtkuøttrtetologi,tforditdtøtuuødgåtligetogsåtmåtealttom
mtøøtskte,tsåtdtøtdtrfortogsåtfFrtrttøtapofaeisktaøeropologitmtd
sig.tDte,tvitmaøgltrtitdag,ttrtmåskttøteopttetmtøøtsktsyø,thvor
mtøøtskte t ikkt trtductrts t eil tpsykologi,t biologi t ogt sociologiskt
kaetgoritrt–ttetmtøøtsktsyø,thvortmtøøtsktettrtaødtetogtmtrt,
tødthvadtdtetproductrtr,thvadtdtetforbrugtrtogthvadtdtetejtøtr.tVi
tr,tsomtdtethtddtrthostJohaøøts,t”GudstbFrøtøu”,tmtøt”dtettr
tødøutikkttåbtøbarte,thvadtvitskaltblivt”t(1tJoht3,2).
Mtøøtsktettrtitlystetafttvaøgtlitetaleidtmtrt,ttødthvadtdtetstr
udteiltaetvært.tVitktødtr,tsomtPaulustsigtr,tikkttlæøgtrttøogte
mtøøtsktt”tftrtkFdte”t(2tKort5,16).tKrisetøterotharttettsstøeitle
apofaeiskttltmtøe,tfortdtettrtvtdtaetfrasigttostidtøeifkaeioøtøtmtd
dtetgamlt,taetvitkaøtidtøeifctrttostmtdtdtetøyt,tsomtvitikkttkaø
st:t”IøgtøthartøogtøtsiødttstetGud”,tskrivtrtJohaøøts,t”mtøthvis
vittlsktrthiøaødtø,tblivtrtGudtitos,togthaøstkærlightdttrtfuldtøde
itos.”t(1tJoht4,10-12).

81 PaultTillich,tThe Courage To Be (YalttUøivtrsieytPrtsst1952),ts.t184.
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