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NEGATIVtTEOLOGItOGtAPO ATISKt ORDYBELSESPRAKSIS

Ntgaeivtetologitogtapofaeisktfordybtlstspraksis

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

Vitltvtrt i ttøtkuleur, thvortrtligiFstpraksistbteragetstmtdttøtvis
sktpsist–tithvtretfaldthvistdtetfortgårtaletfortåbtølysetogttksplicie.
Dtetvistrtfxtdtbattrtomtbtdtrumtitoftøeligttiøseieueioøtrtogtøu
ogsåt”rtligiFsetbteiøgtetskæg”,tsomtdtethtddtr.tDtøtslagstsyøligt
rtligiFsttuderyktkaøtltetirrietrtttøtluehtrsktsamvitightd,tdtrttr
vaøeteil,taetrtligiFstpraksisttrtøogte,tdtrtfortgårtitkirktøtomtsFø-
dagtø,togttlltrsttrtøogte,tvitholdtrtmtrtttlltrtmiødrttprivaetfortos
stlv.

Mtøtdtettrtikkttkuøteilvaødrtdttrtligioøtr,tdtrtudfordrtrtvorts
blufærdightd.tOgsåtitkirktligttsammtøhæøgttsyøtstdtrtitseigtødt
gradtae tfødtstte tFøskttomttøtsyøligt erospraksis. tDte tkommtr
blaødetaødteteil tuderyktvtdtiøddragtlsttaftbtdtskamltr, t lyseæø-
diøg,tpilgrimsvaødriøg,tasktoøsdagsgudsejtøtsetrtmtdtasktkorsti
paødtøtogthtlt tpiveFjte. tDte t sktr tparalltle tmtdtøytt etologiskt
serFmøiøgtr,tsomtptgtrtpåtaletrøaeivtrteiltdtetvtlktødettluehtrskt
fokust–ttlltrtovtrfokustriøgtomtmaøtvil t–tpåtordtetogtforkyø-
dtlstø.tItdttstøtrttårthartvitkuøøtetbtvidøtttøtsktpsistovtrtfor
dtøteradieioøtllttformtfortetologi,tdtrtplactrtrtGudtsomttøteraøs-
ctødtøe, t aleså t ovtrøaeurlig, t uforaødtrlig t og t ubtvægtlig tmage,
udtøtfortvtrdtøt–tdtetsomtøoglttgaøgttmtdttetøogtetvagetbtgrtb
kaldts t ”etismt”. t I t setdte ttftrlysts ttøt etologi, tdtr t fokustrtr tpå
øærværtetmtlltmtGudtogtmtøøtsktr.1

Dteteydtrtmåskttpåttetbthovtfortiøeimiete,timmaøtøs,thåødgri-
btlightd.tOgtdtettrtjotforseåtligetøok.tMtøtrisikotøtvtdtaetvæget
dtethåødgribtligtttr,taetvitdtrvtdtgltmmtrttøtsidttaftsagtø,tsom

1 SttJFrgtøtDtmaøetm.f.,tHimlen i mine fodsrler (Arost2014).
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vartvigeigtitmaøgttformtrtfortklassisktetologit–tøtmligtGudstradi-
kalt taødtehtdtsomtskabtr taf ttøtskabøiøg, tdtr ttr t forsktllig t fra
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”såtgåtiødtitdietkam-
mtrtogtluktdiøtdFrtogtbtdteiltdiøtfadtr,tsomttrtitdtetskjulet.tOgtdiø
fadtr,tsomtstrtitdtetskjulet,tskaltlFøøttdig”t(Matt6,6).

Ekstgtetr thar t btmærkte, t ae t skabtlstsbtrteøiøgtø, thvor tGud
str,taetdte,thaøthartskabe,ttrtgode,tkaøtforseåstsådaø,taetøårtGud
strtøogte,tsåtviltdtetsimptlehtøtsigt,taethaøtskabtrtogtordøtrtdte.2

Nårthaøtikkttstrtdte,ttrtdtetgudlFse.tDtetsammttgældtrtmtøøt-
skte.tNårtGudtstrtmtøøtskte,t ltvtrtdtetmtdtGud,tmtøtøårthaø
ikkttstrtmtøøtskte,tltvtrtdtetudtøtGud.tAetGudtstrt”itdtetskjulet”
kaøtfortsåtvidetforseåstsådaø,taetdtetikktttrtitvortstydrt,tsyøligt
erospraksisstr,taetvitltvtrtitGudstøærvær,tmtøtaetdtetøærværtevær-
eimodtfødtstittetgudsforholdtsomtvitikkttkaøtsætttitsyøligetsy-
setm,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.tVisibilieytaødtTraø-
sctødtøcttiøtRtligioø,tAretaødtEehics.”titTEOL-information nr. 48 (2013).
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opfylde, ttr t ikkt tøogte thåb”, t skrivtr tPaulus t i tRomtrbrtvte, t ”for
hvtmthåbtrtpåtdte,tmaøtkaøtst?t[…]tMtøtÅødtøtstlvtgårtitforbFø
fortostmtdtuudsigtligttsukktt[…]”t(Romt8,24-27).

Allttdissttbibtlskttforeælliøgtrtogtbtgrtbtrtomtusyølightdtog
uudsigtlightdtfårtiteidligtkrisetødomttøtsærligtpladstitdte,tvitkal-
dtrtøtgaeivttlltrtapofaeisktetologi.tDtet’apofaeiskt’tbteydtrtitetolo-
gitøttøt eilgaøgt eil tdte tguddommtligt, tdtr ttr t sig tbtvidse, tae tvi
tgtøeligtiøetetdirtkettkaøtsigttomtdtøteraøsctødtøettGud,tsom
haø t tr t i t siø t usyøligt, t ubtgribtligt t og t uudsigtligt tmajtseæe. t I
setdtetmåtvitøFjtstmtdtøtgaeivttbtskrivtlstr,talesåtbtskrivtlstr,
hvortvitealtrtom,thvadtGudtikktttr,tsøartrtttødthvadthaøttr.

Somttøhvtrtaødtøteradieioøthartdtøtøtgaeivttetologittetøarra-
eiv,ttøtforeælliøg,tsomteradieioøtøtvtødtrteilbagtteiltigtøtogtigtø.tI
dtøtøtgaeivttetologittrtdtethiseoritøtomtMosts,tdtrtfFrsetmFdtr
Gud,t”dtø,tdtrttr”,tittøtbræødtødtteorøtbusk,tmtøtsidtøtmåtvaø-
drttmtdthamtittøtskytogtpåtbjtrgtetitFrktøtøtmFdtthamtit”mul-
mte”.tMoststfårtaldrigtlovteiltaetsttGudtaøsigeteiltaøsige,tmtøtmå
øFjtstmtdtaetstthaøstryg:t”Dutkaøtsttmigtbagfra”,tsigtrtGudteil
Mosts,t”mtøtmietåsyøtkaøtiøgtøtskut”t(2tMost33,23).3tDissttfor-
eælliøgtrttrtitdtøtøtgaeivttetologitbltvtetforseåtetsomttøtgruø-
diødsigetitGudstpriøcipitllttubtgribtlightd.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 tmtgte t forseås t somtdte t ae
mtddtlttsig,tmtøtsøartrttsomtdtetaethvilttitdtøtusyøligttGud,tdtr,
somtJtsustsigtrtdte,ttrtogtstrtitdtetskjulet.tMtøtogsåtmtøøtsktsy-
øtetformtstaftdtøtøtgaeivttetologi.

3 DttapofaeiskttptrsptkeivtrtithiseoritøtomtMoststiødfaøgtstmtgtetføetitLis-
btehtSmtdtgaardtAødtrstøstsalmt: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”fra-
sigtlst”,talesåtgroftsagetaetsigttøogtet”væktfra”tøogtetaødte.tDtr
trtaleså,tkuøøttmaøtmåskttsigt,ttøtbtvægtlsttitdtetapofaeiskt.tEø
apofaeisktetologitkuøøttvitsomtsådaøtforseåtsomttøtetologi,tdtr
kuøtviltealtt–ttlltrtikkttealtt–tomtGudtsomtdte,tvitøteoptiøetetkaø
sigttom,tmtøtaetvitøteoptgFrtdtetvtdtaetfrasigttostktødskabteil
Gudstvæstø.

Htletkoøkrtetsktrtdtetitmaøgtteilfældttvtd,taetmaøteiltaetbtskri-
vttGudtaøvtødtrtbtgrtbtr,tdtrtsomtpræfxthartdtetprivaeivttalpha,
fxtἄπειροςt(utødtlig),tἀόριστοςt(ubtgræøste),tἀκατάληπτοςt(ubt-
gribtlig),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,tmtøtdtetdukktrtopthostCi-
ctro,togtgruødeaøktøtkaøtithFjtgradtsigtstaetformttbrugtøtaftapo-
faeisktetologititdtøteidligttkriseøtteradieioø.tKltmtøstaftAltxaødria

4 Dtteotbtgrtbtrtkaøtaøvtødtstmtdtlidetforsktlligtbteydøiøg,tmtøtitdtetfFl-
gtødttaøvtødtrtjtgtdtmtsyøoøyme.
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forklartdt,taet”kuødskabtøtomtuvidtøhtdttrtdtøtfFrsett ltkeitt i
vaødriøgtøtmtdtordte”.5tOgtKyrillostaftJtrusaltmtsigtrtdtetmåskt
tødøutmtrttklare,tøårthaøtittøtprædiktøtslårtfase,taet”vitkaøtikkt
mtdtealtøtforklart, thvadtGudttr, tmtøtmåtitsetdtetoprigeiget iø-
drFmmt,taetvitiøgtøttksaketvidtøthartomtham.tHvadtaøgårtGud,
btseår t dtø t seFrset t iødsige t i t btktødtlstø t af tmaøgltødt t iødsige
(μεγάληtγνῶσις,tτὸtτὴνtἀγνωσίαν).”6

Dogttrtdtetvigeige,tøårtvitsptcifketealtrtomttøtapofaeisktetologi,
søartrtttødtbartt”dtetapofaeiskt”,taetvitikkttforvtksltrtdtetmtdttø
slagstagøoseicismt,tdtrtviltdyrkttsiøttgtøtuvidtøhtd.tEøtvæstøe-
ligtpoiøettfortlaøgetdttftsetttkstmpltrtpåtøtgaeivtetologitittøteid-
ligtkrisetøtsammtøhæøgttr,taetdtr,tsomtGrtgortNaziaøztøtuderyk-
ettdte,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,thvadthaøtitvir-
ktlightdtøttr.tHaøtfrtmseårtfortvortstbtvidsehtdtitsiøt
eraøsctødtøettseorhtdtsomtpåtéøtgaøgtktødetogtuktøde.”8

Gudttrtutødtlig,togtmtøøtsktettrttødtlige,togtdtrfortktødtrtvi
alesåtkuøtGudtsomtdtø,tvitikkttktødtr.tUtødtlightdtskalthtrtsim-
ptlehtøtforseåstsomtdte, t erort jtg, tae tøogtetmaøgltrttgtøskabtr,

5 Kltmtøs,tStromata Vt17,1.
6 KyrillostaftJtrusaltm,tCatecheses ad Illuminandost6.2.
7 GrtgortNaziaøztø,tDe Theologia 28.5.
8 Ttreulliaø,tApologeticus pro Christianis 17.
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somtvitkaøtbtskrivttmtdtvortsttødtligttbtgrtbtr.tGudtpasstrtsim-
ptlehtøtikkttiødtitvortstkaetgoritrt–togtsomtvitskaltsttstøtrt,tbli-
vtrtutødtlightdsbtgrtbtetitdtøtforseaødtctøeraletitdtøtapofaeiskt
etologi,tisærtsomtdtøtudvikltsthostGrtgortaftNyssa.

Præmisstrøttfortdtøtpåseaød,taetmtøøtsktetaldrigtkaøtbtgribt
siøtskabtr,tkaøthavttværtetpriøcipptetom,taet”ligtttrktødtrtligt”t–
tetpriøcip, tsomtblaødetaødte tktødtst fra tParmtøidts, tdtr tskullt
havttmtøe,taetFjøtøttkuøtkaøtsttlys,tforditdtrtalltrtdtttrtlystitFj-
øtøt,tsomtsåtmFdtrtdtetlys,tdtrtkommtrtiødtitFjøtøt.tLigtttrktø-
dtrtligt.tLysttrktødtrtlys,tkuøøttmaøtsigt.tDtøtøtgaeivttetologis
poiøetttrtså,taetGud,tsomttrthtletforsktlligetfratmtøøtskte,tsåtogså
måtværttgaøskttubtgribtligtfortmtøøtskte,tforditmtøøtsktetikkt
hartøogtetsaøstorgaø,tsomtsvartrteiltdtetradikaletaødtrltdts.tKuø
øårtGudtåbtøbartrtsigtstlv,tkaøtvitsigttøogtetomtGud.

Den negative teologis rødder

Dtø tøtgaeivt t etologi tudviklts t især t i t tø tkrisetø t sammtøhæøg,
mtøtitklaretsamspiltmtdtgræsktflosof,tisærtplaeoøismttogtøypla-
eoøismt,tmtøtogsåtfxtpyehagoræismt.tAlltrtdtthostfFrsokraeiktr-
øttkaøtvitfødttformultriøgtr,tdtrtmåskttkaøtkaldtstproeo-apofa-
eiskt,tfortsåtvidetdttforudgribtrtiødsigetrtitdtøtstøtrttøtgaeivttet-
ologi.tTaltstskullttifFlgttDiogtøtstLatreiusthavttbtskrtvtet”dte
guddommtligt”tsomtdte,t”dtrtikktthartøogtøtbtgyødtlsttogtiøgtø
tødt”togtitsammttboldgadttbtskrtvtAøaximaødtrtvtrdtøstopriø-
dtlst,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”dtettrtumuligetaetformidlttGudteiltallttmtøøt-
sktr”.10tPlaeoøstordtbltvtafteidligttkriseøttforseåtetsomttøtiødsigeti
Gudstpriøcipitllt tubtgribtlightd t– togså tstlvomtdte thostPlaeoø
mtrttsyøtstaetværtttetrtlaeivetforhold,talesåtaetdtetjotlaøgetfrattr
allt,tdtrttrtitseaødteiltaetforseåtdtetguddommtligt.tHostPlaeoøtsktr
dtrtsådaøtstettøtbtvægtlstthtøtmodtaøskutlightd,ttlltrttøtposieiv
iøetlltkeualismt,tomtmaøtvil.tDtetgodtttrtptrftke,togtsomtsådaøttr
dtettødtligetogtøteoptdtrfortbtgribtlige.tNårtikkttallttforseårtdte
guddommtligt,tskyldtstdtettøtrtlaeivtmaøgtltpåtforseaødstvøtr.
MtøthostkriseøtteæøktrttbltvtPlaeoøstudsagøtomtdtetumuligttitae
formidlttGudteiltallttalesåteil,taetGudttrtpriøcipitletubtgribtlig.

Dte,tdtrtgFrtforsktlltøtpåtPlaeoøtogtdttfFrsettkriseøt,ttrtikkt
ovtrrasktødttithFjtgradtdtøtjFdiskttarv.tEetvæstøeligetgruødlag
fortdtøtformtfortøtgaeivtetologi,tsomtvaødetfrtmtiteidligtkrisetø-
dom,tbltvtlagetaftdtøtjFdiskttflosoft iloøtaftAltxaødria,tdtrtltvt-
dttsameidigtmtdtdttfFrsettkriseøt.11t iloøtgiktskridetetvidtrtttød
Plaeoø, t og t haø t var tmuligvis t dtø t fFrset t eil t ae t kaldt t Gud t for
ἄρρητος,  aleså tuudsigtlig t i tpriøcipitl t forseaød. t iloøs tudgaøgs-
puøkettrtJahvtstbtrFmettordteiltMosts,taethaøtmåtkaldtthamt”jtg
trtdtø,tjtgttr”t(2tMost3,14)ttlltrt”jtgttrtdtø,tdtrtviltvært”,talettftr,
hvordaøtvitovtrsættrtdte.12tMoststhavdttspurgettftrtGudstøavø,
dathaøtåbtøbartdttsigtforthamtitFrktøtø,tmtøtMoststmåtalesåtøF-
jtstmtdttøtøogtetkrypeisktbtskrivtlst.t iloøtforseårtpassagtøtså-

10 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
eotehttøoeioøtoftdiviøtteraøsctødtøcttehttradicaltewisetoftlaetrtøtgaeivtteht-
ology”.tSttJuliustGutmaøø,tPhilosophies of Judaism (NtwtYork:tHole,tRiøt-
haret&tWiøseoøt1964),ts.t25.

12 Aquila,tTtodoeioø.
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daø,taetGudtsomtdtetværtødtt(τὸtὄν),tdtrtvirktligttr,tikkttkaøtbt-
gribtstaftmtøøtsktr,tforditdtetovtrgårttøhvtrtforseaød.13t iloøtfo-
rtseilltrtsig,taetGudtpåtbtdsettflosofskttmaøérthartforklartetMo-
sts,taethaøtvæstøeligtstettrtubtgribtligt(ἀκατάληπτοι),togtaetMo-
ststdtrfortikkttskaltgFrttsigtforhåbøiøgtrtomtaetforseåtGud.

Eøtvæstøeligtpræmistfort iloøtsyøtstaethavttværtetdtø,taetdte
fortalltteiøgtgældtr,taetdttkuøtkaøtbtgribtstvtdthjælptaftøogte
mtrttpriøcipitle.tMtøtdatGudttrtdtetmtsetpriøcipitllt,tdtrtfødts,
kaøtGudtikkttstlvtbtgribts.tDtøteaøktttrtbltvtetkaldet”dtetfloøi-
skttpriøcip”t(Morelty).14t Gudthart ikkttafslFrtetfortøogtø,thvtm
haøttr,tskrivtrt iloø,tmtøthartholdetdtetskjuletforthtlttmtøøt-
sktslægetø.tOgtdatkuøtGudthtletøFjageigetktødtrtsiettgtetvæstø,
kaøtkuøtGudtfrtmsætttpåseaødttomtsigtstlv.15

Dtøtøtgaeivttetologittr,tsomtvitkaøthFrt,tithFjtgradttetspFrgs-
måltomtsprog.tJuseiøtMareyrt(c. t100-165tt.Kr.) tbtmærktdttitsiø
apologitsomt iloø,taetGudttrtuudsigtlig,togthaøteilfFjtdt,taetstlvt
btgrtbtet”Gud”tbloettrttetord,tsomtvitpåhæftrtøogte,tvitkøaptøok
forseår.16tDtø,tdtrtbtøævøtrtøogte,tskrivtrtJuseiø,ttrtophavteiltbt-
øævøtlstø,tmtøtdatGudttrtufFdetogtudtøtophav,tkaøthaøtikkttbt-
øævøts,tpåptgtrtJuseiø.tDtrvtdtseadfæsetrthaøtdte,tsomtvartpo-
iøetøtit”dtetfloøiskttpriøcip”,talesåtdttt,taetGudtikktthartøogte
øavøtfordithaøttrtaleiøgstskabtr.17

Gudthartikkttøogtetøavø,tskrtvtogsåtAriseidtstaftAehtø,t”for
ale,thvadtdtrtharttetøavø,ttrtbtslægetetmtdtdtetskabet”18.tTaeiaø
forklartrtsamsetmmtødt,taetGudttrtudtøtbtgyødtlstt(ἄναρχος),
dathaøtstlvttrtaleiøgstbtgyødtlsttogtfadtr, togtaethaøtdtrforttr

13  iloø,tDe Mutatione Nominumt7.10.
14 RaoultMorelty,tFrom Word to Silence (Boøø:tHaøsetiøt1986),ts.t133.
15  iloø,tLegum Allegoriet204-208.t iloø,tSpecialibus Legibust1.47-49.
16 JuseiøtMareyr,tApologiatIIt6.
17 Moreltyt1986,ts.t133.
18 AriseidtstAeh.,tApologia 1.
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usyøligtogtueilgæøgtligt (ἀναφής). tAetGudtfødts, tkaøtvitstt fra
haøstgtrøiøgtrtitskabtrværkte,tmtøthvadthaøttr,thartvitiøgtøtmu-
lightdtfortaetvidt.

Den kristne distinktion

MtgtetaftdtøteidligttjFdiskttogtkriseøttøtgaeivttetologithtøetdt
siøtsprogbrugtfratdtøtplaeoøsktteradieioø.19tMtøtbrugtøtaftøtgaei-
vttbtetgøtlstrtfortGudthostfxt iloø,tøårthaøtkaldtrtGudtfortuudsi-
gtlig,ttrtfFrsetogtfrtmmtsettetspFrgsmåltomtaetgivttuderyktfortdte,
somttrtbltvtetkaldetdtet”bibtlskttpriøcip”tomtulightdtøtmtlltm
Gudtogtallttaødrttvæstøtrt(Wolfsoø).20tItøyplaeoøismtø,talesåthos
Ploeiøtogtaødrt,tvartformålteteværeimodtaetbyggttbroteiltdtetubt-
gribtligttEøt.tNtgaeivtetologitvarthtrttetiøserumtøeteiltaetabsera-
htrt t forsktllt, t for tae tdte tkoøeiøutrligt tmtlltmtværtøsøivtautr
kaøtseåteydtligtrttfrtm.tMtøtitjFdtdomtogtkrisetødomthavdttdtø
øtgaeivttetologiteværeimodteiltformåltaetsktløttskarpetmtlltmtGud
ogtaletaødtet–tfortdtrvtdtaetptgttpåtåbtøbariøgtøtsomtdtøttøtset
kildtteiltetologiskttrktødtlst.21

DtøtjFdisk-kriseøttgruødfortseilliøgtomtGudtsomtskabtrtafttø
skabøiøg, tsomttr t forsktllig t fra tGud, ttr tdte, t somtdtøtromtrsk-
kaeolskttetologtRobtretSokolowskithartkaldet”dtøtkriseøttdiseiøk-
eioøtmtlltmtGudtogtaletaødte”.22tDtøtkriseøttdiseiøkeioøtmtlltm
Gudtogtaletaødte,tskrivtrtSokolowski, t”[…]dtføtrtrthvordaøtvi

19 Isærtmiddtl-togtøyplaeoøismt,thtruødtrtAlbiøustogtstøtrttPloeiø.
20 HarrytA.tWolfsoø,t“NtgaeivttatribuetstiøtehttChurcht aehtrstaødtehttgøos-

eictBasilidts”titHarvard Theological Reviewt50,tvol.t2t(1957),ts.t145.tJ.tWissiøk,
”Twot ormstoftNtgaeivttTtologytExplaiøtdtUsiøgtTomastAquiøas”tit
Flight of the Gods: Philosophical Perspectives on Negative Theologe,trtd.tBul-
hof,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,tmtøtiødtbæ-
rtrttøtøtgaeivtgræøstdragøiøgtpåteværstaftallttposieivttbtgrtbtr
omtGudt–tstlvtvortstposieivttdtføieioøtrtmåtalesåtimplicietiødt-
holdtttetøtgaeivettltmtøe,thvistdttskaltrtftrtrtteiltdtøtubtgribtli-
gttGud.

OprteholdtlstøtaftdtøtkriseøttdiseiøkeioøtvartifFlgttSokolowski
tethovtdaøliggtødttitdtetmtsettaftstøaøeikktøstkriseøttapologtei-
skttetologit–togtdtetvartalesåtdtøøttdiseiøkeioø,tsomtitfFrsettom-
gaøgtfFretteiltøFdvtødightdtøtafttøtøtgaeivtetologitittøtkrisetø
sammtøhæøg.tGudttrtikkttbarttforsktlligtfrataødrtteiøg,tmtøthaø
trtforsktlligtpåttøtmådt,tsomttrtforsktlligtfratdtøtmådt,thvorpå
eiøgtitvtrdtøttrtforsktlligttfrathiøaødtø.tBasiltostaftCatsartatskri-
vtrtsådaøthtrttetsetd:

”LysglimetøttfratdtøtguddommtligttskFøhtdttrtabsoluet
uudsigtligtt(Ἄῤῥητοι)togtubtskrivtligtt(ἀνεκδιήγητοι).t
Talttkaøtikkttformidlttdtm,tFrtetkaøtikkttmodeagttdtm.t
Morgtøsejtrøtøstseråltr,tmåøtøstskiøtogtsoltøstlys,ttrtalltt
uværdigtteiltaetøævøtstitsammtøligøiøgtmtdtdtøtguddom-
mtligtthtrlightd,togtdtttrtsærdtltstmaøgtlfuldttsomtaøalo-
gitrt(σύγκρισιν)teiltdtetsaødttlys.tDtttrtftrøtrttfratdtøt
guddommtligttskFøhtd,ttødtøattøstdybtogtdtetmåøtlFstt
mulmttrtfratmiddagtøstrtøttlys.tDtøtguddommtligttskFø-
htdtkaøtikkttststaftkFdtligttFjøt,tmtøtkuøtaftsjæltøtogtsiø-
dtetaltøt.tHvistdtøtpåtøogteteidspuøketskiøøtdttpåtdtthtlli-
gt,ttftrlodtdtøtitdtmtogsåttøtubærlig,tlæøgstlsfuldtsmtr-
et.”24

Aletdtethtrtmtdtlys,tskFøhtdtogtophFjtlstøtaftsjæltøtogtsiødte
somtdtettøtset,tdtrtkommtrtitøærhtdtøtaftaetkuøøttsttdtetgud-
dommtligt,tharttøtetmmtligtøyplaeoøsktklaøg.tMtøtdte,tdtrtisær
23 Sokolowskit1995,txiii.
24 Basiltos,tAsceticon magnum sive Qastiones 2.1.
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trtklaretitcieaetetfratBasiltos,ttrtdtøteaøkt,taetdtøøttvtrdtøstskFø-
htd t ikkt tbart t tr t kvaøeieaeive t forsktllig t fra tdtø tguddommtligt
skFøhtd,tmtøtaetdtteoteiøgtittøtvistforseaødttrtmodsæeøiøgtr.tGud
trtikkttbartt”seFrrt”ttødtale,tvitkaøtforseå,tmtøtradikaletforsktllige
fratale,tvitktødtrteil.tMFdtetmtdtdtetguddommtligtttrtdtrfortikkt
øogte,tdtrtseårtitmtøøtsktestmage,tmtøtøogte,tdtrtsktrtglimevis.
Dtetguddommtligttkaøtmåskttøoktbtskrivts,tmtøtkuøtsomtdte,
dtrtsltetikkttkaøtsammtøligøtstmtdtøogtetaftdte,tvitktødtrteil.
Ikkttdtseotmiødrttkaøtvitbrugttktødettbtgrtbtrteil tae tbtskrivt
Gud,tmtøtvitskaltbartthuskt,taetGudtalesåttrtfxt”skFø”tpåttøthtle
aødtøtmådt,ttødtdtetvitktødtrtsomt”skFøøt”teiøg.

Polemisk apofatik

Dtetkaøtlydttmtgtetkriøgltetogtetorteisk,tmtøtdtøtøtgaeivttetolo-
githavdttiteidligtkrisetødomttøtrtetkoøkrtetfuøkeioø.tDtetvartøtm-
ligtithFjtgradttetpoltmisktrtdskab.25tModthtlltøismtøtogthtdtø-
skabtetgjordttmaøgttaftdttfFrsettkriseøttapologtetrtdtetklare,tae
dtøtkriseøttGudtsomtvtrdtøstskabtrttrtvæstøsforsktlligtfratska-
btrværkte,taetGudtaftdtøtgruødtovtrgårtvortstforseaødt–togtae
mtøøtsktetdtrfortmåtdroppttsiøttrtligiFsttogtflosofskttsptkula-
eioøtrtomtdtetguddommtligt,tfortitsetdtetaetlyttteiltåbtøbariøgtø.
IøgtøtaftdtthtdtøskttbtgrtbtrtomtGudtogtgudtrøttsvartrteiltvir-
ktlightdtø.tIøgtøtaftmtøøtsktestgudtbilltdtrtkaøtdtrfortgFrttdte
udtfortdtøtsaødttGud.tDtøtprakeiskttkoøstkvtøsttr,taethtlltrtikkt
htdtøskabtes t rtligiFst tpraksisstr t givtr tøogtø tmtøiøg, tøår tdte
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.tDtetvtdtkrise-
øt,tsomtdtrfortiøgtøtsærlig,tsyøligtrtligiFstpraksisthar.tDtrforttr
kriseøtthtlltrtikktteiltaetktødttfrataødrtt–tdtrtstgudsdyrktlstttrtte
mysetrium.tMtøtitsetdtetfortaetfFlgttsærligttrtligiFsttltvtrtgltr
tftrligøtrtdttGud,tøårtdttligtsomthaøstSFøtafoldtrtsigtfrataettf-
etrseræbttrigdomtogtmage,togtitsetdtethjælptrtdtrtstøæset.

Igtøtstrtvitaleså,thvordaøtusyølightdttlltrtskjulehtdtblivtrtte
ktødtetgøtfortkrisetøterospraksis.tDtrttrtvtltaetmærkttøæppttealt
omttøtsærligtmysetritkulettlltrttøttsoetrisktpraksis,tsomtkuøtdt
iødvitdttktødtrteil.tMtrttpriøcipitlettrtdtetstlvttfraværtetaftsy-
setmaeisktrtligiFstpraksis,tdtrtsættrtdtøtkriseøttfriteiltitsetdtetae
tftrligøttGud,tdtrtaftkærlightdthjælptrtdttmtøøtsktr,tdtrthar
brugtfortdte.

Taøktøtomtdttkriseøtstusyølightdtfødtstogsåti tHermas Her-
den, tdtrtligtsom tBrevet til Diognetus  læggtrtvægetpå,taetkriseøt
ikktttrteiltaetktødttfrataødrttmtøøtsktr.26t ælltstfortdtteotetksetr
trtfortseilliøgtøtom,taetkriseøtthartdtrtstborgtrskabtittøtaødtø
vtrdtø,togtaetdttdtrfortpåttøtmådtttrtusyøligeteiltsetdttitdtøøt
vtrdtø.tAødtrltdtstforholdtrtdtetsigtmtdtafgudsdyrktrøt.tHtd-
øiøgtrøttdyrktrtskabtrværkte,tdtrtstrtligiFsttpraksisstrttrtsær-
dtltstdtøøtsidigttogtøteoptdtrfortsyøligt.tEøtligøtødttpoiøettgår
igtøthostAriseidtstaftAehtø,thvortdtøtrtettksplicietbiødtstsammtø
mtdttøtøtgaeivtetologi.

Ekstmpltrøttvistr,taetøårteidligttkriseøtteæøktrttofttslårtfase,
aetGudttrtuforaødtrlig,tutødtlig,togtsåtvidtrt,tskaltdtetalesåtlaøge
frataleidtforseåstsomtsptkulaeivttetoritrtom,thvordaøtvitkaøtealt
abseraketomtGud,tmtøtsomtuderyktfor,taetdtetsktl,tdtrtfødtstmtl-
ltmtskabtrtogtskabøiøg,togsåthartbteydøiøgtrtfor,thvordaøtvitbæ-
rtrtostadtitvortstrtligiFsttpraksisstr.tDtøtøtgaeivttetologitøårtal-

26 Hermas Herdent52.2-3.
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drigteiltGud,tmtøtkuøteilttrktødtlstøstogtsprogtestgræøst.tMtø
vtdtaetteabltrttogtfaseholdttsktllte tmtlltmtGudtogtmtøøtsktr,
kaøtdtøtøtgaeivttetologitfortsåtvidetaøvtødtsteilttøtafmyeologist-
riøgtaftdtetdtøøtsidigt.27

Alexandrinsk apofatik

Rteteidligetudvikltstdtøtøtgaeivttetologitfrataetværtttetprimæretpo-
ltmisktrtdskabtmodthtdtøskabtogtjFdtdomteiltaetblivtttetrtdskab
eiltaetforseåtkrisetøterospraksistsomtsådaø.tKltmtøstaftAltxaødria,
somtltvtdtthtøtovtrteærskltøteiltdtetertdjttårhuødrtdt,ttrttetgode
tkstmptltpå,thvordaøtdtøtøtgaeivttetologittftrhåødtøtfktbteyd-
øiøgtfortsyøtetpåtkrisetøterospraksis.tKltmtøstvartøoktdtøtfFrset
kriseøtteæøktrteiltaetudfoldtttøtøtgaeivtetologitsysetmaeisk.28tDte
sktettpåttetsærdtltsttkltkeisktgruødlag,thvorthtdtøskttflosoftr
ogtdigetrttbltvtomforeolkteteiltaetgivttuderyktfortetologiskttpriø-
cipptrtafttøtitmaøgtteilfældttsærdtltstapofaeisktkaraketr.29

Kltmtøstøævøtrtogsåt iloø,tsomthaøttrteydtligetiøspirtrtetaf.
Ligtsomt iloøtforseårtKltmtøstdtetmFrkt,tsomtMoststiødhylltsti
påtSiøai,tsomtuderyktfortGudstubtgribtlightd.30 Kltmtøstlæstrthi-
seoritøtom,thvordaøtMoststøærmtrtsigt”mulmte,thvortGudtvar”t(2
Most2,21),tsomtuderyktfor,taetGudttrtusyøligt(ἀόρατος)togtuudsi-
gtligt(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)tbådttrumtogteidtogttgtøskabtrtvtdtgtø-
seaødt.”32

OgsåtPaulustaøvtødtstaftKltmtøs.tPaulus’tordtomtdtøt”uktød-
ettGud”titAposeltøtstGtrøiøgtrtfårtKltmtøsteiltaethaødlttomtdtø
priøcipitletutrktødbarttGud.tPaulus’tordtomtdtøtertdjtthimmtlti
AødtetKoriøehtrbrtvtrtftrtrtrtifFlgttKltmtøsteiltGudstuudsigtlig-
htdtogtdtet forhold, tae tdte tguddommtligttikkttkaøtudealtstvtd
mtøøtsktligtkraf.33tIgtøttrtidétøtomtGudtsomtskabtrtctøeral.tAe
Gudthartskabetale taødte, tbteydtr, tae tGudtvæstøeligtstettr tftrø
(μακράν),tskrivtrtKltmtøs.34t orditGudthartskabetmtøøtsktrtudtaf
iøete,tharthaøtiøgtøtøaeurligtrtlaeioøt(σχέσιν)teiltmtøøtsktr.tMtø-
øtsktettrt”fuldseæødigtforsktlligetfratGud,tmtdtmiødrttvitdatskul-
lttpåseå,taetvittrttøtdtltaftham,togtaftdtetsammttvæstøtsomtGud”
–togtdtettrtvitalesåtikkt,tifFlgttKltmtøs.35

HtletafgFrtødtttrtKltmtøs’tidtøeifkaeioøtaftGudtmtdtdtetEøt
tlltrtdtetfFrsettpriøcip.tHtrthtøetrtKltmtøstiøspiraeioøtfratmid-
dtlplaeoøismt, t pyehagoræismt t og t Plaeoøs t karaketriseik t af t ”dte
Eøt”titdialogtøtParmtøidts.tGudttrtidtøeisktmtdtdtetEøt,tsomttr
udtltlige t (ἀδιαίρετον) tog tdtrfor togsåtutødtlige t (ἄπειρον) t i t for-
seaødtøtudtøtdimtøsioøtrt(ἀδιάστατον)togtudtøtgræøstr.tDtrfor
trtdtetogsåtudtøtformtogtudtøtøavø,tskrivtrtKltmtøs.

”Gud”tkaøtikkttlærtsttlltrtuderykktstitealt,tmtøtkaøtudtluk-
ktødttktødtstigtøøtmthaøsttgtøtkraf,tskrivtrtKltmtøs.36t Gud
 adtrttrtsomtdtetfFrsettpriøciptueilgæøgtlig,tmtøthaøtåbtøbartr
sigtitSFøøtø,tOrdte,tsomtharttetøavøtogtkaøteiløærmtstitmtøøt-
sktligetsprog.37tMtøtdatdtettrtdtøtguddommtligttkrafstøaeurtae

32 Kltmtøs,tStromatatIIt6,1.
33 Kltmtøs,tStromatatVt12,81-82;tKltmtøs,tStromatatVt79,1.
34 Kltmtøs,tStromatatIIt5,4.
35 Kltmtøs,tStromatatIIt74,1.
36 Kltmtøs,tStromatatVt71,5.
37 Moreltyt1986,ts.t36.

395



NEGATIVtTEOLOGItOGtAPO ATISKt ORDYBELSESPRAKSIS

virkttaleiøgtithtmmtlightd,tkaøtsaødhtdtøtkuøtfrtmseilltstskjule
tlltrtslFrtetitligøtlstr.38

AetGudttrtubtgribtlig,togtaetsaødhtdtøtdtrfortaleidtmåtfrtmseå
fortostitslFrtetform,tbteydtrtfortKltmtøstogsåttøtmuligtåbøiøg
ovtrforthtdtøsktmyeologi,tflosoftogtrtligioø.tGudthartifFlgttKlt-
mtøstseraetgisktplactrtetdtlvisttiødsigetrthostdtthtdtøskttdigetrt
ogtflosoftr.tDtthtdtøskttmyetrtkaøtfuøgtrttsomteugetmtsertteil
Kriseus,tligtsomtlovtøtgjordttdtetfortjFdtrøt.tItdtthtdtøskttmyetr
kaøtdtrfor togså tfødtstspor taf ttvaøgtlite, tomtødtstlvfFlgtlig t i
seærketslFrtetform.tHtrtstrtvitaleså,taettøtøtgaeivtetologitkaøtåbøt
fortøogte,tvitlidetaøakroøiseisktkaøtkaldtttøtslagstrtligioøsdialog.
DtrttrtifFlgttKltmtøstftrttvtjtteiltfrtlst.39tMtøtsameidigttrtdte
klare,taetdtetøteopttrtKriseus,tdtrtskjultrtsigtitdissttvtjt.tDtettr
hamtvitskaltfødttiødteil.

Bøn pr alexandrinsk

Taøktøtom,taetGudtvirktrtaleiøgtithtmmtlightdt(ἐπικεκρυμμένως),
svartrtgodeteiltordtøttitBjtrgprædiktøtøtom,taetGudtfødtst”itdte
skjulet” t (ἐν tτῷtκρυπτῷ). tPoiøetøtfor tKltmtøsttr, tae tmtøøtskte
kuøtkaøtseåtitrtlaeioøteiltGudtvtdtaetgåtbagtomtdtøtumiddtlbart
åbtøbariøg.tMtøtsameidigtbteydtrtGudstskjulehtd,taetsaødhtdtø
aleidtkuøtkaøtfrtmseilltstitbilltdsprog.tNteoptvtdtaetslFrttGuds
mysetritrtkaøtdttkommuøiktrts,tmtøtalesåtvtltaetmærkttitiødi-
rtket t form. t or tae t forseå tdte tkriseøt tbilltdsprog tmåtmaøthavt
hjælptaftGudteiltigtøtaetfødttomtbagtdtetslFr,tsomtvortstsprogtka-
setrtovtrtåbtøbariøgtø.tItpraksistiødtbærtrtdtetøogte,tvitmåskt
kaøtkaldtttøtslagstmtdieiaeioøspraksis,thvortvitgradvisetskaltab-
serahtrttvortstbtgrtbtrtomtGudtfortaetgivttpladsteil,taetGudtkaø
åbtøbarttsig.

38 Kltmtøs,tStromatatVIt148,6.
39 Kltmtøs,tStromatatIt29,3.

396



JOHANNEStAAKJÆRtSTEENBUCH

Dtøtøtgaeivttetologi,tvitfødtrthostKltmtøs,tskiøøtrtigtøøtm
haøstbtgrtbtomtbFø.tSomtBrevet til Diognetus  uødtrsertgtrtKlt-
mtøs,taetkriseøttvtd,taetGudtikkttmaøgltrtøogte,togtaetdttdtrfor
ikkttofrtrtøogteteiltham.tItsetdtetærtrtdtthamtvtdtitbFøtaeteiltgøt
sigtdtøtfrihtd, tsomttlltrstkuøtGudtbtsiddtr. tMtøtøteoptdtrfor
smittrtbtgrtbtrøttomtGudstuudsigtlightdtogtubtgribtlightdtaf
på,thvordaøtvitforseårtbFø.tBFøtkaøtmåskttbtdsetbtskrivtstsom
dtetaethviltteavsetitGud.40tStlvtøårtbFøttrtudtøtord,ttrtdtettøtsam-
ealttmtdtGud,tforklartrtKltmtøs.tDtøtiødsigesfuldtterotødt,tsom
Kltmtøstimodtgøoseiktrøttkaldtrt”dtøtsaødttgøoseiktr”,tfortøtsti
bFø t mtd t Åødtø t gtøøtm t ”græøstlFs t kærlightd” t (ἀορίστου
ἀγάπης).41tBFøttrtdtøteavstterædtøtiødtitKriseitltgtmt,thvorvtd
dtøterotødttkommtrtutødtligetøærtGudt–tmtøtvtltaetmærkttutø-
dtlige t i tdtø t forseaød, t ae tøærhtdtø tmtlltm tmtøøtskte tog tGud
 adtrtitKriseusttrtkaraketristrtetvtdtutødtlightd.42tGudttrtalesåti
bFøøtøtpåtéøtgaøgtutødtligetøærtogtutødtligetftrø.

DttapofaeiskttbtgrtbtrtomtbFø,tsomtvitkaøtfødtthostKltmtøs,
gårtitøogtøtgradtigtøthostOrigtøts,tdtrtfulgetttftrtKltmtøstitAlt-
xaødria.tOrigtøtstgFrtdtetklare,taetbFøttrtsåtseorttøtopgavt,tae
Gud t stlv tmå tkaset t lys tovtr tdte, t hvis tvi t skal t forseå tdte. tHaøs
”fFrsetfFdettOrd”tmåtuødtrvisttostitdte,togtHtlligåødtøtmåtar-
btjdttitostfortaetgFrttostitseaødteiltaetforseåtogtealttsaødfærdigetom
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’tordtitGala-
etrbrtvte,thvortdtethtddtr,taetGudthartgivtetsiøtSFøstÅødtitvorts
hjtretr,tfortaetråbtt”Abba,t adtr”t(Galt4,6).

NårtPaulustitRomtrbrtvtetsigtr,taetHtlligåødtøtgårtitforbFøtfor
ostmtdt”uudsigtligttsukkt”,tsåtkoøkludtrtrtOrigtøts,taet”øårtHtl-
ligåødtøtgårtitforbFøtfortostfortGud,tkaøtdtthtlligtstråbthFrts
gtøøtmtseilhtdtø.”tPoiøetøttrtmåskt,taetdtetikktttrtvortstbFøtitsig
stlv,tdtrtafsetdkommtrtdtøtrttttrtlaeioøteiltGud,tmtøtdtøtbFø,
somtHtlligåødtøt it eavshtdtbtdtrtsammtøtmtdtos. tHtlligåødtø
btdtrt”mtd,tdtm,tdtrtbtdtr”.tVitkuøøttmåskttmtdtaødrttordtsigt,
aetfortOrigtøtsttrtvortstealettbFøttetetgø,tdtrtptgtrtudtovtrtsig
stlv,tpåttøtbFø,tvitikkttkaøtbtgribt.tVitkaøtmåskttbtskrivttdtetså-
daø,taetdtøtbFø,tvitstlvtkaøtudealttmtdtord,titvirktlightdtøthaød-
ltrtomtaetsætttordtpåtdtøtbFø,tsomtHtlligåødtøtalltrtdttbtdtrti
ostogtfortos.

Kappadokisk apofatik

Dtøtaltxaødriøsktteradieioøtfktit300-ealltetrodfæsettitKappadoki-
tøtitdtetøuværtødttTyrkite,tblaødetaødtetitkraftaftGrtgortTau-
maeurgos,tdtrtrtjsettfratAltxaødriateiltKappadokitø.tHtrtfødtrtvi
itdtetftrdttårhuødrtdttdtterttetologtr,tvitktødtrtsomtdttkappa-
dokiskttfædrtt–tGrtgortNaziaøztø,tBasiltostaftCatsartatogtGrt-
gortaftNyssa.tHostGrtgortaftNyssatudfoldtstdtøtapofaeiskttetologi
mtdthideiltustetseyrkt.

SomtforteidligtrttkriseøtthavdttdtøtapofaeiskttetologithostGrt-
gortitvidtudserækøiøgttøtpoltmisktfuøkeioø.tIsærtmodtøto-ariaøt-
rtøtEuøomiustaftCyzicustvartdtetapofaeiskttgudsbtgrtbttetuvur-
dtrligetpoltmisktiøserumtøe.tJtgtviltikkttgåtitdtealjttmtdtdiskus-
sioøtøthtr,tmtøtbloetøævøt,taetEuøomiustbastrtdttsiøtkrieiktaf
erttøightdslærtøtpåttøtfortseilliøgtom,taetdtettrtmuligetfortmtø-
øtsktrtaetktødttGudstvæstø.tModtEuøomiustgjordttGrtgortdte
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klare, tae t skabtrtøttr t radikale t forsktllig t fra tskabtrværkte, togtae
Gudtitsietvæstøtdtrforttrtubtgribtlig.tNårtvitealtrtomtGudtsom
 adtr,tSFøtogtHtlligåød,tealtrtvitikkttomtGudstvæstø,tmtøtom
Gudstrtlaeioøtrteiltsigtstlvtogthaøstrtlaeioøtrteiltos.tVittrtøFdeteil
aetsktløttmtlltmtGudstubtgribtligttvæstøt(ουσία)tpåtdtøttøttsidt
ogtsåtdtetvtdthaøstakeivietetrt(ἐνεργεία),tsomtkaøtbtgribts,tpåtdtø
aødtø.t

Dtrtfødtsttetuovtrseigtlige tdiastema (διάστημα),talesåttetsktl,
tøtafseaødttlltrttetgab,tmtlltmtskabtrtogtskabøiøg,tskrivtrtGrt-
gor.tDtøøttafseaødttrtitvirktlightdtøtiøetetaødtettødtskabøiøgtø
stlv,tsåtovtrale, thvortmtøøtsktetstrthtø,tstrtdtetdtøøttafseaød,
somtdtetaldrigtkaøtsttudtovtr.tVitkaøtkæmpttøoktsåtmtgtetfortae
ovtrskridttsktllte tmtlltmtskabtrtøtogtskabøiøgtø, 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.tHostgræskttflosoftrtsomtAri-
seoetlts togtPlaeoøtskal tutødtlightdttøetøtforseåstsomtutødtlig
poetøeialiete,talesåtdtetaetmaøtfxtkaøtblivttvtdtmtdtaeteælltttøteal-
rækkt,ttlltrtdtetutødtligttforseåstsomtdtetuordøtdt,tkaoeiskttog
ubtgræøstdt.tItbtggtteilfældtttrtdtetutødtligttptrtdtføieioøtfor-
sktlligetfratdtetptrftket.tGudtkaøtikkttfratdtetptrsptkeivtsigtstae
værtt”utødtlig”.tMtøtdtetkaøthaøthostGrtgor,tdtrtjotalesåtikkt
forseårtutødtlightdthvtrktøtsomtpoetøeialietettlltrtsomtmaøgltø-
dttordtø,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.tUtødtlightdtskaltøteoptforseåstsomttøtøtgaeioøtafttø-
dtlightdtogtbtgribtlightd.

I tte taf tskriftrøttmodtEuøomiusteolktrtGrtgorthiseoritøtom
Abrahamstrtjstteil tKaldæatalltgorisk,t ligtsomtogsåt iloøthavdt
gjoretdte,togtforseårtdtøtsomttøtåødtligtrtjst,tdtrttødtrtitdtøtiød-
sige,taetAbrahamtaldrigttødtligetkaøtforseåtGudstvæstø.tGrtgor
koøkludtrtr,taet”[ø]årtvitøutvtd,thvortforsktlligetdtetguddommtli-
gttvæstøttrtfratvorts,tsåtladtostdatseilfærdigetblivttiødtøtfortdt
græøstr,tdtrtpasstrteiltos.”tDtetord,tjtgthtrthartovtrsaet”seilfær-
dige”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 diastemaettogtdtrfortsomtrt-
laetrteteil tos,taetvitkaøtbtskrivtthamtmtdtposieivttprædikaetr.45

Nårtvitealtrtom,taetGudtstrtaleiøg,taethaøttrtbarmhjtreigtogtsåtvi-
dtrt, t ealtr t vi t om tøogte t immaøtøe t (προχείρου), t øogte t koøkrte
håødgribtligettlltrtøærværtødt,t ikkttomtøogtetabserake.46t Guds
”usyøligtteiøg”t(haøst”τὰt[…]tἀόρατα”),tsomtPaulustealtrtomtitRo-
mtrbrtvtet1,20,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 tvist t barmhjtreightd t (οἰκτιρμοὺς) t og tmtdlidtøhtd t (ἐλέου),
skrivtr tGrtgor, t fFr tdtr tvar tmtøøtsktr, tog t fFr tdisst tmtøøtsktr
havdttsyødte.48tDisstteiøgttrtalesåtikkttabseraketttgtøskabtrtvtd
Gudstvæstø,tmtøtGudstakeivietetrtitrtlaeioøteiltos.

Vorts tbtgrtbtr tomtGudtmåtmtdtaødrttordtværttbtsetmetaf
dtrtstrtlaeioøteiltdtøtsammtøhæøg,thvoritdttformultrts.tHtrtstr
vitaleså,thvordaøtdtøtapofaeiskttetologitøteoptbrugtsteiltaetptgt
på,taetdttbtgrtbtr,tvitbtskrivtrtGudtmtd,tikktthaødltrtomtøogte
abseraketogtfortostuvtdkommtødt,tmtøteværeimodtomtøogtetsær-
dtltstøærværtødt.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.50tNte-
optdtrfortkaøtGudstvisdomtkaldtst”maøgfoldig”ttlltrt”kompltks”
(ποικίλη) tmtdtte tord, tdtr tmåskt togså t ligtfrtmtkaøtovtrsætts
”foraødtrlig”.tNårtGrtgortkaldtrtGudstvisdomt”maøgfoldig”,tbtey-

47 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.51tItkaetkismtøtforkla-
rtrtGrtgortvidtrt,taetGudtøteoptdtmoøsertrtdttsiøtalmagetvtdtae
blivttafmægeig.tAethaøstmagetkuøøttbFjttsigtsåtdybe,tsomtdtø
gjordttpåtkorste,tvarttetseFrrttmiraktlttødtøogtetuødtrtithtlttska-
btrværkte.52tGudttr,tkuøøttvitsigt,talmægeig,tmtøtittøtsådaøtfor-
seaød,taethaøtpåtkorstetkuøøttmagettdtetparadokstaetværttafmæg-
eigtogtmægeigtpåttøtogtsammtteid.

Blaøde taødrt tKarl tBareh togt JürgtøtMolemaøøthar tptgte tpå,
hvordaøtGrtgortdtrvtdtudmærktrtsigtvtdtaeteæøkttudtovtrtte
rtøe tflosofsk tgudsbtgrtb. tMolemaøøthar t eale tom, thvordaøtdte
kriseøttgudsbtgrtbtikkttrtftrtrtrteilttøtmteafysisktseFrrtlst,tmtø
eiltkorsbtgivtøhtdtø,togtøteoptdtrfortuødfyrtsigtmteafysisktspt-
kulaeioø.tHostBasiltostsåtvi,thvordaøtGudtmtdttetbtgrtbtfratvorts
vtrdtøtmåskttøoktkuøøttkaldtst”skFø”,tmtøtaetdtrtmtdt”skFø-
htd”talligtvtltmåtforseåstøogtethtletaødtettødtdte,tvitkaldtrtskFø-
htd. tHostGrtgortgældtrtdtetsammttfortGudstmage togtvisdom.
Gudttrtmåskttøoktalmægeig,tmtøtdtettrttøtalmage,tsomtkaøtrum-
mttkorstestafmage.tGudttrtmåskttøoktuforaødtrligtogtulidtøska-
btlig,tmtøtikkttpåttøtmådt,tsomtudtlukktrtlidtlstrøttpåtkorstetog
eiltsidsetdFdtø.

Vitkaøtmåskttøoktgtøøtmttøtøaeurligtetologitkoøseaetrt, tae
Gudtmåtværttalmægeig.tMtøtdtettrttøtalmage,tdtrtikkttkaøtfor-
seåstudtfratmtøøtsktligttbtgrtbtr.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 Mtøøtsktestsvartpåtdtøtvirktlightdtmåtværttaet ealttom
Gudtgtøøtmtøtgaeioøtaftdtøøttvtrdtøstoødskab.

Dtetoødtttrtiøetetaødtettødtprivaeioøtøt(στέρησις)ttlltrtmaøg-
ltøtpåtdtetgodt,tmtøtdtetgodttøåstdtrfortvtdtøtgaeioøtøttlltrtop-
hævtlstøtaftdtøøttmaøgtl.tVtjtøteiltlivtesterætgårtgtøøtmtøtga-
eioøtøtaftkuødskabtøsteræ,tvtjtøteilt’ja’teiltdtetgodttgårtgtøøtm
’øtj’teiltdtetoødt.54tDtettrtligtfrtmttøthtlligtpligetaetbtskrivttGud
mtdtøtgaeioøtrtaftdte,tdtrttrtfrtmmtdtforthaøstvæstø.55t

At skue Gud

Dtøtøtgaeivttetologitrummtrtitudgaøgspuøketettøtetorteisktpo-
iøet,tmtøtdtøtfårtprakeisktbteydøiøg.tIsærtitGrtgorststøtrttvær-
ktrttrtdtrtikkttbarttaetealttomttøtpoltmisktbrugtaftdtetapofaeiskt,
mtøtdtetblivtrtklare,taetdtøtøtgaeivttetologitfortGrtgortogsåthar
eydtligttkoøstkvtøstrtfor,thvordaøtviteæøktrtåødtligtpraksis.

Somt iloøtogtKltmtøstvtødtrtGrtgorteilbagtteil tforeælliøgtø
omtMosts.tDtettrtisærtdtøtdtltafthiseoritø,thvortMoststbtdtrtom
aetfåtlovtaetsttGudstaøsige,tdtrteilerækktrtGrtgorstopmærksom-
53 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,tsomtGrt-
gortuderykktrtmtdtdtøtbtrFmettvtødiøg,tae:t”Dtttttrtitsaødhtd
ae t skuttGud: tAldrigtae tblivt t eilfrtdsseillte t i tbtgærte ttftr tae tst
ham.”56

SomtKltmtøstogtOrigtøtstfFrthamtbastrtrtGrtgortidétøtom
åødtlig tvækse t somttøt seadig t rækktø-ud-tftr tpå 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”. tDtøøt t rækktø-ud-tftr t tr
dte,tdtøtFseoreodokstteradieioøtøoglttgaøgttkaldtr tepektasis,t og
dtøtøFdvtødiggFrtstfortGrtgortaftdtetutødtligttogtdtrfortaldrig
tødtligetovtrkommtligttsktltmtlltmtskabetogtuskabetøaeur.tHvor
Gudstutødtlightdtdtføtrtstapofaeisk,tkaøtvitsigt,taetmtøøtsktes
utødtligttrækktøtudttftrtGudtkaøtforseåstsomtpoetøeitltutødt-
lightd,tsomtøårtviteælltr.tMtøtmtøøtsktestpoetøeialttfortutødtlig
væksetitGudttrtalesåtaftdetafttetapofaeisktbtgrtbtomtGudstutødt-
lightd.tDtetgodtthartiøgtøtgræøstr,togtdtrfortkaøtmtøøtsktetal-
drigtblivt tptrftke tdydige. tDtr ttrtaleid tutødtlige tmtgte tmtrttae
lært.

AetsttGudtbtseårtparadoksaletøoktitaldrigthtletaetfåtlovtaetst
Gud.57tGrtgortforklartr,taetpoiøetøtithiseoritøtomtMosts,tdtrtaleså
måtøFjtstmtdtaetsttGudstryg,ttr,taetdtetgodttikkttstrtdtetgodtti
aøsigete,tmtøtmåtfFlgttdtetitsetdte.58tMtdtrtftrtøctteiltJtsutordtom
aetfFlgtthamt(Matt16,24-28)tiøeroductrtrtGrtgorttetbtgrtbtomttf-

56 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,tiødt-
bærtrttøtforelFbtødttdialtkeiktmtlltmtdFdtogtliv.tGudtgivtrtliv
vtdtaetslåtihjtl,tfortvtdtaetdFtvækktstsjæltøteiltlivt,tskrivtrtGrtgor
itsiøtkommtøearteiltHFjsaøgtø.60tPaulustdFdtthvtrtdagtogtovtrgik
dtrforthtltteidtøteiltøyetliv.61

Dtethæøgtrtigtøtsammtøtmtd,taetmtøøtsktetsomtskabettrtfor-
aødtrligetsomtaletaødtetskabe.tIøetetitdtøøttvtrdtøthartøogtetibo-
tødt,tuforaødtrligetvæstø,tskrivtrtGrtgor.tKuøtGudttrtuforaødtr-
lig.tMoralsktptrftkeioøtbtseårtdtrfortfortGrtgortikkttitaetopøåttø
eilseaødtaftuforaødtrlightd,tmtøtiteiltseadightdtaetforaødrttsigteil
dtetbtdrt,talesåtaetfordybttsigtitGudstmysetritrtvtdteiltseadightdtae
fFlgttKriseustigtøøtmtdFdteiltliv,thtltteidtøtaetdFtfratdte,tmaøttr,
fortitsetdtetaetrækkttudtogtblivttdte,tmaøttødøutikktttr.tHvortPla-
eoøtogtsåtmaøgttaødrttgræskttflosoftrt lide tgroftsage tforseod
uforaødtrlightdtsomttetidtal,tsomtmtøøtsktetkuøøttseræbttimod,
trtdtøøttmulightdtlukktetlaødtfortGrtgor.tDtrfortmåtvitvægetteil-
blivtlst t og t foraødtrlightd t ovtr t værtø t og t uforaødtrlightd. t Eø
forelFbtødttøtgaeivtetologitspilltrttøtctøeraltrollttitdtøøttrækkt-
ud-tftr,tfortkuøtvtdthtltteidtøtaetgivttafaldtpåtdte,tviteror,tvi
vtd,tkaøtvitværttåbøttovtrtfortdte,tvitikkttvtd.

Askesen

Dtettrtiøgtøthtmmtlightd,taetdtetapofaeiskttitmaøgtteilfældtttr
bltvtetsaetitforbiødtlsttmtdttøtsertøgtaskteisktpraksis.tHvortuø-
dtrsertgøiøgtøtaftGudstaødtehtdtogtskjulehtdtitdtøteidligsettkri-
setødomt–tithvtretfaldtitapologteiskttetksetrtsomtBrevet til Diog-
netus –  bteFd,taetdtrtøteoptikkttkuøøttfødtstøogtøtsyøligetsy-
59 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.

405



NEGATIVtTEOLOGItOGtAPO ATISKt ORDYBELSESPRAKSIS

setmaeistrtetkrisetøterospraksis,tæødrtdttdtetsigttftrhåødtø,tsom
dtøtapofaeiskttetologitbltvtsaetitsysetm.

Alltrtdtthost iloøtstrtvi,taetdtøtøtgaeivttetologitogsåtfårtbt-
eydøiøgtfortmtøøtsktsyøte.tAfttøtøtgaeivttlltrtapofaeisktetologi
viltofttfFlgtttøtøtgaeivttlltrtapofaeisktaøeropologi,tkaøtvitsigt.
Hvorfortskullttdtetuødrttos,taet”dtø,tdtrttr”tikkttkaøtbtgribtstaf
mtøøtsktr,tspFrgtrt iloø,t”øårtvortsttgtøtbtvidsehtdttrtuktøde
fortos?t orthvtmtktødtrttgtøeligtsjæltøstvæstø?”62tDtrttrtalesåttø
slagstaøalogitmtlltmtGudtogtsjæltøtøteoptitkraftaftbtggtstmaøg-
ltødttbtgribtlightd.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,taetmtøøt-
sktsjæltøtligøtrtGud,tmtøtvtdtligtsomtGudtsltetikkttaetbtsiddt
øogtøttgtøskabtr,tsomtkaøtiødfaøgtstdirtkettmtdttødtligttbtgrt-
btr,taetdtøtligøtrtGud.tVtdtikkttaetligøttøogtetaødtetligøtrtdtø
Gud,tsomthtlltrtikkttligøtrtøogtetaødte.tAetmtøøtsktetvæstøelig
stettrtubtgribtlige,ttrtsåtitFvrigetogsåtgruødtøteil,taetmtøøtsktrs
kFøtfortbådttKltmtøstogtGrtgortikktttrttøtdtltaftdtrtstvæstø,
mtøtalesåtkuøttøtrtlaeivttgtøskab.64

DtettrtstlvfFlgtligtoplage,taetdtøøttapofaeiskttaøeropologitfår
moralflosofsktbteydøiøg.tMtøøtsktetskaltsåtaetsigttlærttaetidtø-
eifctrttsigtmtdtdtøtubtgribtligttGud,tsøartrtttødtmtdtdttbtgri-
btligt,tmtøtbtgræøstdttogtforgæøgtligtttgtøskabtr,tvitkuøøtteil-
dragttostvtdtfxtaettftrseræbttrigdomtogtmagetitdtøøttvtrdtø.65tAe
tftrligøt tGud 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.

406



JOHANNEStAAKJÆRtSTEENBUCH

tgtøskabtrtvtdtGud,tmtøtsøartrttaettftrligøttGudstubtgribtlig-
htd.

AettftrligøttGudtbteFdtfortKltmtøstaetblivttéetmtdtsigtstlv,tli-
gtsomtGudtvartéetmtdtsigtstlvt(såkaldethenosis).66tDtetiødtbartfor
Kltmtøsttøtaskteisktpraksis,thvortdtetsomtitseoicismtøthaødltr
om t ae t opøå t stlvkoøerol t (ἐγκράτεια), t stlvbtsetmmtlst
(αὐτεξούσια)togtfrihtdtfratlidtøskabtrt(ἀπάίεια).tKltmtøstlæggtr
vægetpåtPlaeoøsteaøkttomtmoralsktptrftkeioøtsomtlightdtmtd
Gudttftrttvøt:t”GudstOrdtbltvtmtøøtskt,tfortaetvitkaøtlærttfratte
mtøøtskt,thvordaøtmtøøtsktetkaøtblivttGud”,tskrivtrtKltmtøs.67

Ntgaeioøtøtaftaletdte,tdtrtikktttrtGud,tbteydtrtogsåttøtøtgaeioøtaf
dtetvtdtmtøøtskte,tsomtforhiødrtrtdtetitaetafsptjlttogttftrligøt
Gudstubtgribtligttvæstø.tKuøtvtdtaetsktløttskarpetmtlltmtoststlv
ogtvortstomgivtlstrtkaøtvittftrligøttdtøtGud,tdtrttrtradikaletfor-
sktlligtfratdtøtskabettvtrdtø.tKuøtvtdtaetværttfritfortlidtøskabtr
kaøtvittftrligøttGudstulidtøskabtlightd,thaøstἀπάίεια.

EøtligøtødttaskteiskteaøkttfødtsthostGrtgor.tMtøøtsktetskal
lærttaetsktløttmtlltmtsigtstlvtogtsiøttomgivtlstr.68tDydtogtgod-
htdttrtogsåtitmtøøtsktettgtøskabtr,tsomtikkttumiddtlbaretkaø
ststogtbtgribtstogtdtrfortbtskrivts.tMtøterodsttøtseærktfasciøa-
eioøtaftdtetaskteiskttmåtbådttKltmtøstogtGrtgortiødrFmmt,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,tskri-
vtrtKltmtøs,togthaøtgFrtdtetklare,taetptrftkeioøtfortmtøøtskte
dtrfortitsetdtettrtaetltvttitlydightdtmodttvaøgtlitetogtKriseitbtfa-
liøgtr.70tMtøøtsktetkaøtikktthtrtogtøuttftrligøttGud,tmtøtfordi
erottrtforudgribtlst,taleså tprolepsis,  kaøtmtøøtsktetittøtvistfor-
seaødtalligtvtlttftrligøttGudt–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,tdathaøtgavtafaldtpåtsiøtguddom-
mtlightdtfortitsetdtetaetejtøttmtøøtsktr.72t Vitskaltalesåtikkttså
mtgtetforsFgttaettftrligøttKrisei tubtgribtligttguddommtlightd
somthaøstmtøøtsktlightd,tsomtvitktødtrtfratkorste.tDtetapofaei-
sktthartfortsåtvidetikktteiltformål,taetvitskaltforsviødttudtittøteågte
spirieualiete,tmtøteværeimod,taetvitskaltforseå,taetvitikkttkaøtbt-
vægttostudtittøtabseraketspirieualietet–tfortdtrvtdtaetkasettosteil -
bagttitvortstkoøkrtettvirktlightd.

De vejfarendes teologi

Stlvomtdtøt i tudgaøgspuøkete tbyggtr tpåtte tskarpe tsktl tmtlltm
skabtrtøtogtskabtrværkte, togtstlvomtbådttKltmtøstogtGrtgor,
somtvithartste,tlæggtrtvægetpå,taetmtøøtsktestaldrigtkaøttftrlig-
øttGudstubtgribtligttvæstøtfuldetud,tkaøtdtøtapofaeiskttetologi
alltrtdtthostbtggttforseåstsomttøtmteodt,ttøtetkøikttlltrttøtprak-

70 Kltmtøs,tStromatatVIt114.6.tEøtligøtødttsktpsistfødtstit iloø,tDe Mutatione
Nominum 49-51.

71 Kltmtøs,tPaedagogust1.6.26.3.
72 SttisærtGrtgorstfFrsettprædiktøtovtrtsaligprisøiøgtrøttitGrtgortaftNyssat

2017.

408



JOHANNEStAAKJÆRtSTEENBUCH

sis,thvorvtdtmtøøtsktetalligtvtltkaøtøærmttsigtGudt–tmtøtaleså
vtltaetmærkttudtø,taetvitøogtøsiødttkaøtovtrskridttsktlltetmtl-
ltmtskabtrtogtskabtrværk.

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, ttheolo-
gia viatorum –ttøtetologitdtr,tsomtMaretøstøtbtskrtv,taldrigtkaø
værttadækvae,tmtøtdogtværttsaød,tfortsåtvidetdtøtkommtrtfra
GudtogtfFrtrteiltGud.73

Itmiddtlaldtrtøstetologitsktløtrtvitøoglttgaøgttmtlltmtvia po-
sitiva, dtøtposieivttvtj,togtvia negativa, alesåtdtøtapofaeiskttetolo-
gistøtgaeivttvtj.tIteidligtmiddtlaldtrttrtdtetisærthostPtsudo-Dio-
øysios,taetdtøtapofaeiskttetologitfårtdtøøttform.tPstudo-Dioøy-
siostlæggtrtitsærligtgradtvægetpåtdtetparadoksaltti,taetGudtpåtéø
gaøgttrtbtgribtligtogtubtgribtlig,togtaetdtrtdtrfortpåtéøtgaøgtfø-
dtsttøtealtøstposieivttvtjteiltGudtogttøtøtgaeivtvtj.tGudttrtpåtéø
gaøgtubtgribtligtogtbtgribtligt–ttlltrtrtttrt,tsåtfødtstGudtpå
dtøtaødtøtsidttaftbådttposieivttogtøtgaeivttdtføieioøtr.tGudttr
ovtrt(ὕπερ)ttlltrtovtrgårttethvilktetsomthtlsetbtgrtb,tvitkaøtfødt
påtaetbtskrivtthamtmtd,tstlvt”værtø”togt”ikkt-værtø”.

MtdtirskttJohaøøtstEriugtøatfktdtøtpstudo-dioøysiskttetologi
fratdtetøitødttårhuødrtdttogsåttøtpladstitVtsetøstmyseisktteradi-
eioø.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,tsomtskabetteiøgttksi-
setrtr,tdathaøtsomtkildtøteiltaltværtøtalesåtovtrgårttøhvtrtfrom
fortværtø.

Dtetkaøtmåskttikkttovtrraskt,taetLuehtrtvartkrieisktsetmetovtr-
forteradieioøtøtfratPstudo-Dioøysios,tsomthaøtaøsåtfortaet”plaeo-
øistrt”tkrisetødommtø.75tDtlttaftmiddtlaldtrtøstmyseiskttetologi
spilltdttgodetøokttøtvæstøeligtrollttuødtrtrtformaeioøtø.76tMtø
dtettrtklare,taetvititproetseaøeismtøthartafskaftetfortseilliøgtøtom,
aetmtøøtsktetkaøtøærmttsigtGudtgtøøtmtaskteiskttFvtlstrtog
dtøtslagst–taetdtrtskullttfødtsttøtslagst”øtgaeivtvtj”tfratmtøøt-
sktrteiltGud.tKarltBarehtuderykktrtdtetmtgtetpræcise,tøårthaøtskri-
vtr:

”DtrttrtiøgtøtvtjtfratosteiltGudt–tikktttøgaøgttøtvia nega-
tiva, ikktttøgaøgttøtvia dialectica tlltrtparadoxa. DtøtGud,t
dtrtmåtttseåtforttødtøtaftdtøttøtttlltrtaødtøtmtøøtsktli-
gttvtj,tvillttikkttværttGud.”77

VtjtøtgårtfratGudteiltmtøøtsktr,tikkttomvtødet–togtdtøtgår
gtøøtmtkorste.tHostBarehtblivtrtdtetapofaeisktttlltrtdtetdialtkei-
skttsomtmtøøtsktestmulightdtafgræøsteteiltaetværtttetvidøtsbyrd
omtdtøtøyt,tubtgribtligttskabøiøg,tsomttrttøtrtalietetitKriseus.
VtdtaeteagtthFjdttfortdtøtøtgaeioøtaftdtetgamlt,tstlvhævdtødt
mtøøtskt,tsomtfødtrtsetdtmtdtKriseitdFdtpåtkorste,thartmtøøt-
skte ttøt iødirtket tmulightdtfor tae tvidøttomtopseaødtlstø, 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.tOgsåtdtøtdia-
ltkeiskttetologittrttøttheologia viatorum.

KarltBarehtptgtrtitsiøtromtrbrtvskommtøeartpå,taetvititkraftaf
vortstdtlageightdtitKriseitdFdtogtopseaødtlstttrtøyttmtøøtsktr.
Mtøtdtetbteydtrtfortostsomtdtetgamlttmtøøtsktttødtøtpåtaltaø-
skutlightdtogtbtgribtlightd.78tVithartiøgtøtdirtkettadgaøgteiltdtø
øyttskabøiøgtitKriseus,tsomtvitdtrfortaleidtmåtealttomtiødirtketttl-
ltrtdialtkeisk,talesåtvtdthjælptaftøtgaeioøtr.tVtjtøtgårtgtøøtmtøt-
gaeioø,tmtøtmtøøtsktetkaøtikkttøtgtrttsigtstlvttødtgyldige.tKuø
itKriseustpåtkorstetfødtstdtøteoealttøtgaeioøtaftdtetgamlttmtøøt-
skt.

Dogthartvitsomtmtøøtsktrttøtrtlaeivtmulightdtfortaetvidøttom
dtøøttøtgaeioøt–togtdtrvtdtogsåtomtdtøtøyttvirktlightdtitop-
seaødtlstø,tsomtfødtstpåtdtøtaødtøtsidttaftøtgaeioøtøtpåtkorste.
Barehtøævøtrtoplagetkærlightdtøtsomttøtrtlaeivtmtøøtsktligtmu-
lightdtfortaetvidøttomtGudstgtrøiøg.tKærlightdtkaøtikkttdtføt-
rtstposieive,tkærlightdtkaøtikkttafgræøststtlltrtdtføtrtstudeFm-
mtødt,tmtøtmåtforseåstsomttøtøtgaeioøtaftmtøøtskteststlvhæv-
dtlst,tbtgærtogttgoismt.tMtdtaødrttordttrtkærlightdtaleså,tdia-
ltkeisktforseåte,tdte,tvitkaøtkaldtttøtapofaeiskterospraksis.

Aktuel relevans

Dtøtøtgaeivttetologithartitdagteagtetøyttformtr.tDtrttrtitdagtmaø-
gttbudtpå,thvordaøtapofaeiskteæøkøiøgtkaøthavtttøtakeutltrtlt-
vaøs.t ilosoftrthartptgtetpå,thvordaøttøtapofaeiskteilgaøgtkaøtbi-
dragtteilttøtmtrttøuaøctrtetforseåtlsttaftfordybtlst,79tmtøstpsyko-
logtrthartptgtetpåttøtmuligtapofaeiskteilgaøgteiltpsykoaøalystø.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 Pse-

choanalesis: Pseudo-Dionesius and C.G. Jung (Loødoø:tRoueltdgtt2014).

411



NEGATIVtTEOLOGItOGtAPO ATISKt ORDYBELSESPRAKSIS

Ttologtrthartptgtetpåtbthovtetfortaetealttapofaeisktomt”Gudtbag
Gud”,tsomtøoglttkaldtrtdte,tfortaetkuøøttadrtsstrttmodtrøttmtø-
øtsktrstetødtøsteiltevivltogtagøoseicismt.81

Jtgteror,taetmaøgttpræsetrtogtetologtrthartopltvte,taetdtetkom-
mtrtposieivetbagtpåtfolktaethFrt,taetkrisetødommtøtgivtrtpladsteil
uødrtøtogtiødrFmmtlstøtaf,taetGudtitbuødtogtgruødttrtubtgribt-
ligtogtuforseåtlig.tIttøteidtprægtetaftopgFrtmtdteradieioøtllttguds-
btgrtbtrttrtdtetvigeige,taetåbtøhtdtovtrtfortGudstubtgribtlightd
ikktttrtfrtmmtdtfortkrisetødommtø,tmtøteværeimodtktrøtgodsti
dtøtetologisktteradieioøthtleteilbagttfratdtøteidligsettkrisetødom.

Eøtfortmigtaetsttligtsåtvæstøeligtpoiøetttr,taetapofaeisktetologi
øteoptaldrigtkuøttrtetologi,tforditdtøtuuødgåtligetogsåtmåtealttom
mtøøtskte,tsåtdtøtdtrfortogsåtfFrtrttøtapofaeisktaøeropologitmtd
sig.tDte,tvitmaøgltrtitdag,ttrtmåskttøteopttetmtøøtsktsyø,thvor
mtøøtskte t ikkttrtductrts t eil tpsykologi, tbiologi togtsociologiskt
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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