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SYSTEMTEORIENS TRINITÆRE 

OPRINDELSE 
LUHMANNS AUGUSTINSKE FORBINDELSE 

 

In short, it's the story of how the Catholic and protestant God became a sociologist 

in post-war western society - and Niklas Luhmann his devil. 

In this paper, we follow the traits of modern autopoietic concepts of systems theory 

back in time. Structuring the observations with the question, if there has been any 

similar observational form equivalents to the basically paradox conception of 

system = system / environment, we uncover a pre-sociological concept in the ancient 

church father  St. Augustine's writings from 400-430 AD. Starting with St. Augstine, 

the presentation unfolds a description of the Augustinean form of the "Observer-

God", it's precedents and antecedent consequences. Based on a thorough analysis 

of ancient church writings such as the cappadocian fathers and Origen, it becomes 

possible to unfold a description of the emergence of autopoiesis as a concept freed 

from it's 'theo-logic' origins. In conclusion, the presentation opens for discussion on 

the relevance of the critisicm of Luhmann's eurocentrism based on the uncovered 

evidence of the Luhmannian theological inspirations. 

 

INTRODUKTION 

”Det bliver stille om systemteorien” skrev Niklas Luhmanns (1927 – 1998) tidligere studerende og 

nuværende professor i kulturvidenskab, Dirk Baecker i forordet til en antologi om systemteoriens 

glansperiode i 2. halvdel af det 20. århundrede (Baecker 2005). Stilheden larmer, når det omhandler 

tildeling af professorater og bevillinger til store forskningsprojekter med offentlig interesse. Og så 

alligevel: stilheden betyder ikke, at der ikke fortsat udgives bøger og artikler med systemteoretisk 

forskningsperspektiv. I stedet foregår der en konsolidering og forarbejdning af de omfattende 

landvindinger, primært amerikanske og europæiske kybernetikere og systemtænkere opnåede. Nyere 

systemforskning har i vid udstrækning vendt sig mod anvendelsesperspektivet, så udgivne artikler, 

forskningsseminarer og konferencer vender sig mod spørgsmålet, hvorfor systemteorien fortsat bør spille 

en rolle i forskningssammenhænge. Samtidig diskuteres det 20. århundredes systemtænkeres skrifter 

med konkurrerende citater om samme fænomen. Endnu har der ikke udkrystalliseret sig ’skoler’ mellem 

venstre- og højre-systemteoretikere, som det hurtigt blev tilfældet ved den tyske filosof G.W.F. Hegel 

(1770 - 1831) eller periodiserende skel som klassisk, ny-, neo- og post-kantianisme som ved Immanuel 
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Kant (1724-1804) hhv. Karl Marx’ teoretiske receptionshistorie. Selv om skoledannelser ikke har 

udkrystalliseret sig, er der tydelige forskelle i håndteringen af den systemteoretiske arv. Der findes 

ortodokse og progressive, exegeter og fritænkere, gnostikere og eklektikere, anvendelsesorienterede og 

koncept-orienterede grupperinger. 

Denne artikel er et bidrag til konsolideringen af den systemteoretiske arv. Ved at anlægge et historisk blik 

på systemteoriens oprindelse viser jeg, at systemteorien har en uventet historisk kilde, der kompletterer 

den hidtidige forståelse af systemteoriens moderne adkomst. Artiklen konkluderer, at den tidlige kristne 

teologis konception af Gud ligner Luhmanns teoretiske koncept af et system på det teoretiske område, at 

det ikke er et rent tilfælde – men nok et højst usandsynligt resultat af samfundets evolution. 

Undersøgelsen hævder hverken, at Gud er et system og ej heller, at et Luhmannsk system er Gud. 

Præmissen for undersøgelsen er, at Gud som tankefigur udvikles i teologiske og dogmatiske refleksive 

drøftelser, men at modernitetens langsomme fremkomst frigør tankefiguren ”Gud”, der som koncept 

dukker op igen i systemteoretisk og biologisk forskning i 2. halvdel af det 20. århundrede. Systemer og 

Gud er, med et Luhmannsk udtryk, funktionelt ækvivalente. Den tidlige kristne teologi konciperede Gud 

som iagttagelses-device, der løste specifikke funktioner, navnlig forklaring på eksistens og 

menneskehedens fuldbyrdelse, inden for rammen af udlægningsmulighederne i det gamle og nye 

testamente. På samme måde fremkom det moderne systembegreb som videnskabeligt iagttagelses-

device, der muliggjorde iagttagelse og forklaring af tilværelsens oprindelse og menneskehedens fremtid 

inden for rammerne af den moderne videnskabs betingelser. Det gælder selvsagt også iagttagelsen af Gud 

(Luhmann 2000a) og det moderne samfunds religion (Luhmann 1993b). Luhmann selv formulerer 

konceptionen af den kristne Gud som ”iagttager-Gud": 

”Gott im monotheistischen Verständnis konstituiert sich als Beobachter-Gott. Das ist der Gott, 

der sich nicht mehr nur befragen läßt, sondern auf Grund eigener Beobachtungen im 

prophetischen Geschehen aktiv interveniert. Die Fähigkeit, alles zu beobachten (und beobachten 

heißt: erschaffen und erkennen) unterscheidet ihn von allen sakralen Mächten der Frühzeit. Er 

ist ein schrecklicher Gott, denn ihm entgeht nichts; und schlimmer noch: er kann nicht 

vergessen, sondern nur vergeben.” (Luhmann 2000a: 45) 

 

Artiklen trækker intensivt på religiøse kilder og teologisk litteratur. Det er på sin plads at påpege, at 

artiklen er et survey af teoretiske koncepter og en beskrivelse af deres tilblivelse. Væsentligt er ikke 

historikerens altomfattende sammenstilling af kilder, men tankefigurens fremkomst, udvikling og 

fornyede aktualitet i Luhmanns konception af systemet. Analysen er en videns-sociologisk analyse, der 

følger den begrebs-genealogiske og analytiske tradition fra Foucault mere end den begrebshistoriske 

tradition (Koselleck). For, ”if the genealogist refuses to extend his faith in metaphysics, if he listens to 

history, he finds that there is ”something altogether different” behind things: not a timeless and essential 

secret, but the secret that they have no essence or that their essence was fabricated in a piecemeal 

fashion from alien forms. (Foucault 1984:78).  

Argumentationen følger to strenge. Artiklens første halvdel følger Gudsbegrebets evolution fra det 

nordlige Afrika (Origen, Arian, Athanasius, Augustin) over de kappadokiske kirkefædre og Evagrius til 
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central- og nordeuropa (Anselm, Duns Scotus, Aquinas, Luther) frem til reformationen. Artiklens anden 

halvdel anvender et teori-komparativt perspektiv og sammenligner centrale kendetegn ved Luhmanns 

systemteori med teologiens og den tidligt moderne filosofis sammenlignelige udviklinger. 

 

I: FRA TEKST TIL DOGMA 

For at forstå den kristne teologis problemstillinger, er det nødvendigt at levere enkelte citater fra biblen, 

der tydeligt markerer de konceptionelle vanskeligheder, kirkefædrene måtte forsøge at bringe sammen, 

da de fra forskellige og delvist modsigende tekster måtte konstruere et dogmatisk grundlag for den kristne 

tro og kirke. Den fælles trosbekendelse blev udarbejdet og besluttet på det første eukomeniske koncil i 

Nicæa og vedtaget i 325 og med mindre revideringer i det første eukomeniske konstantinopolitanske 

koncil 381. 

Konceptionen af den kristne Gud har altid været et omstridt anliggende. Dem jødiske Gud vandrede på 

jorden og lovede Abraham og Sarah en søn. Det nye testamente markerer et alvorligt skift. Det gamle 

testamentes beskrivelse af Guds langsomme distancering fra skaberværket fuldbyrdes gennem både 

intern og ekstern differentiering af Gud i det nye testamente. Den gammeltestamentlige Gud erstatter sin 

vandring på jord ved at fremtræde som brændende busk for den vågne Moses, men ender med at sende 

drømme og ’tegn’. Derfor er det massive opbud af engle i bebudelsen af Johannes døberen, Jesu’ komme, 

benævnelse og udbredelse af budskabet er signifikant, for Guds intervention i verden forøges voldsomt, 

ganske som optakt til selve Guds komme på jord i form af Jesus, Guds søn (Lukas 1-2). Med Jesu’ dåb 

fuldbyrdes Jesu’ inklusion i Gud, da Gud sender hellighånden ”i legemlig skikkelse som en due; og der lød 

en røst fra himlen: ”Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!”” ( Lukas 2:21-22)1. Derved 

adskiller Lukas den legemlige tilblivelse af Jesu som menneskelig fra den guddommelige inklusion af Jesus 

som Gud, for da englen Gabriel bebudede over for Maria, at hun skulle føde en søn, skete undfangelsen 

ved at ”Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, 

der bliver født, også kaldes 2  helligt, Guds søn” (Lukas 1:35).  

Distinktionen mellem Jesu undfangelse og hans indlemmelse i Gud som søn har to væsentlige 

problemstillinger. For det første førte det til en vedvarende kristologisk problemstilling om Jesu’ væsen: 

har han to naturer i én person, eller er han to naturer og to personer i én krop – eller er han én natur og 

en person? For de tidlige teologer var det sprængfarligt stof, for i dåben bliver det kun bebudet, at han 

skal ”kaldes”, hvorimod han efter dåbens fuldbyrdelse bliver betegnet som værende Guds søn, uden at 

selve dåben fremsættes som ritual til overgangen, så Guds vilje til sønnens komme var begrænset af 

Johannes Døberen eller Jesu vilje til at gennemløbe ritualet. Både i dåben og før forrådelsen i Getsemane 

                                                      

1 Tilnærmelsesvis samme formulering genfindes ved Mattæus, hvor apostlene får den yderligere anvisning til at 
lytte: ”Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!” (Mattæus 17: 5) 
2 I den katolske kirkes officielle latinske bibel, vulgataen, bruges udtrykket vocabitur, grundstamme: vocō: at kalde, 
at betegne. 
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have, hvor Jesus tillægges ordene i bønnen: ”Abba3, fader, alt er muligt for dig. Tag dette bæger fra mig. 

Dog, ikke hvad jeg vil, men hvad du vil” (Markus 14:36)4, samt Matthæusevangeliets beskrivelse af Jesus 

og Gud, der falder sammen som distinkte, efterlader de iagttagende apostle rådvilde (Matthæus 17:1-9), 

efterlader centrale spørgsmål, der kræver svar. I hvilket omfang har mennesket – og Jesus – vilje? Hvad 

er forskellen mellem Jesus og Kristus? Hvorledes er helligånden bundet ind i hele verdenskonstruktionen, 

og hvor kommer englene ind i billedet af verden? For hvor blev de af, da Johannes fik et glimt af Guds 

rige, hvor Gud ”lever i evighedernes evigheder” (Johs. Åb 1:9). 

Problemet med Gud er et håndfast problem. Hvordan skal Gud forstås, når der i det gamle testamente 

står skrevet, at hans væsen har identitet og eksistens som ”jeg er den, jeg er” (2. Mosebog 3:14), og evig 

uforanderlighed: ”Jeg er den samme; jeg er den første, og jeg er den sidste” (Esaias 48: 12)? 

I de første år efter Jesu død er de kristne menigheder små. De første udlægninger af forløbet om Jesus 

fødsel, gerninger, død og opstandelse samt apostlenes gerninger og Paulus’ breve vidner om stor bredde 

i tolkningsmuligheden. Som årene gik, døde de samtidige og nye læsere havde kun akkumulerede skrifter 

og traderede fortællinger at støtte sig til. Spørgsmålet om sandheden i teksten og bag teksten pressede 

sig på, og det romerske riges udviklede kommunikationsmuligheder øgede cirkulationen af skriftlige 

fremstillinger af Gudsbeskrivelser. 

For at kunne iagttage, måtte noget genstandsbestemmes. Iagttageren må fundamentalt kunne selektere 

mellem indenfor og udenfor – eller i hvert fald udtænke sig et skematik, hvormed distinktionen kan 

afgøres. Fra de første skrifter fra Theophilus og Tertullian er gudsiagttagelsens skematik forvredet. 

Mennesket og det skabte tilværelse eksternaliseres som sekundært og accidentielt, medens Guds væsen 

selekteres, hvorved den interne differentiering af Gud gøres til genstand for undersøgelser. For 

Theophilus er treenigheden konciperet som enheden af ”Gud (faderen, min tilføjelse, LC), hans ord og 

hans visdom” (Theophilus 1885, 2:15). Theophilus skrev omkring år 180, og er den første kendte kilde til 

den skriftlige fiksering af tre-hed på indersiden af Gud. For Tertullian, der skrev omkring 200, kendes første 

fiksering af Guds identitet som substans. Substans forstås i den teologiske tradition som ”en bestemt slags 

væren, der er identisk med sig selv og forskellig fra alt andet” (Widman 1992: 163).  

Med Origen af Alexandria, der døde 254 e.kr. bliver den interne ordensproblematik i Gud akut. Sidenhen 

stemplet som hæretiker, var Origens indflydelse alligevel enorm; både fordi han for første gang fikserede 

sprogbruget om treenigheden, og på den anden side som den første, for hvem den ’allegoriske metode’ 

tilførte læsningsmuligheden af bibelteksterne øget frihed. Origen regnes for oprindelsen til den 

hierarkiske separering af treenigheden. Faderen står (taxis) over sønnen og helligånden. Faderen 

repræsenterer hele treenigheden, af hvilken han er princippet (arche), oprindelsen (aitios) og kilde (pege). 

Den interne organisering er første problemstilling, og selv om han skrev en (ukendt) traktat om den frie 

                                                      

3 ”Abba” er aramæisk for ”far”, et levn fra Jesu eget talte sprog. Efterfølgende i brug som titel til østens kirkers 
patriarker og biskopper i nordafrika og Syrien, ganske som katolske præster fortsat er fædre, lat.: pater. 
4 Vulgata: ”sed non quod ego volo, sed quod tu.”, dvs. Ego volo – jeg vil eller jeg ønsker. Luthers bibeloversættelse i 
udgaven fra 1545 følger opdelingen jeg vil/du vil, medens King James biblen formulerer ”only as thy will is, not as 
mine is”. Interessant, fordi både Tyndale, der udarbejdede oplægget til King James bible, og Luther brugte samme 
kritiske udgave af det oldgræske nye testamente, udgivet af Erasmus af Rotterdam i 1516. 
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vilje, var det fortsat Gudsproblematikken, der drev værket. Origens elev Thaumaturgus, død år 270, om 

troens bekendelse, at Helligånden: 

”…holding existence from God, and manifested through the Son (namely, to human beings): 

perfect image of the perfect son; life, the Cause of living things; holiness who makes 

sanctification possible; by whom is manifested God the Father, who is over all and in all, 

and God the Son, who is through all. Perfect Trinity, in glory and eternity and sovereignty 

neither divided nor estranged.” (Thaumaturgus, cit. efter Siecienski 2010: 35-6).  

Thaumaturgus var udfordret af biskoppen Arian, hvis tilhængere afviste, at faderen og sønnen var af same 

substans. I stedet blev iagttagelsesskemaet ændret, så Jesus var et derivat – en skabning af – sin far, Gud. 

Sønnen blev, med et moderne udtryk, uddifferentieret fra faderen og fik egen, om end guddommelig 

substans. På sin vis er Arians lære rent kristologisk set i overensstemmelse med Thaumaturgus i forhold 

til de tre personer i treenigheden; forskelligheden består i grænsedragningen mellem Gud og ikke-Gud. 

Arian udfører den konsekvente afparadoksering, som forsamlingen af de tre personer (hypostaser) inden 

for Gud havde medført – at de hver i sær var hele Gud og alligevel særskilte personer. Arian leverede et 

svar på, hvordan sønnen kunne eksistere af faderen, uden indbyggede paradokser om evigheders 

uendelige nutid og andre temporale paradokser5. Arian havde fremsat sin lære i 318 i Alexandria. Et 

særdeles hastigt sammenkaldt eukomenisk koncil afholdtes under Kejser Konstantins ledelse i Nikæa i 

325, der skulle træffe en afgørelse om kirkens grundlæggende lære – dets dogmatiske fundament. De 

tidligt kristne teologiske overvejelser havde fået imperial betydning og blev kodet i distinktionen, om 

faderen og sønnen var af samme væsen (homoousios) eller af lignende væsen (homoiousios). Det 

Nikænske koncil traf en afgørelse til fordel for den trinitære lære om Gud, så Guds hypostaser, dvs. både 

faderen, sønnen og Helligånden, var af samme natur (homoousios). Arianismen blev bandlyst. Koncilet 

traf den bindende beslutning, at trosbekendelsen skulle fastlægge, at ”Guds enbårne søn, som er født af 

Faderen før alle tider (og) … født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen, ved hvem alt er skabt”. 

Splittelsen mellem den trinitære og arianske lære blev ikke løst ved koncilet, men koblede sig i stedet til 

imperialpolitiske, cæsaristiske beslutninger. Østkirken med base i Konstantinopel holdt størstendels fast 

i sin reception af den arianske lære, medens den vestromerske kirke primært holdt fast i 

treenighedslæren. 

Først i 381 indkaldte den romerske kejser Theodosius til et nyt, eukomenisk koncil. Denne gang blev det 

afholdt i Konstantinopel under ledelse af Gregor fra Nazianz og Gregor fra Nyssa. Efter behersket politisk 

pres og teologiske stridigheder blev trosbekendelsen fra 325 revideret, så det trinitære dogma stod 

stærkere. I udgaven af 381, der i dag anerkendes af de ortodokse, katolske og størstedelen af de 

protestantiske trosretninger samt flere mellemøstlige kirker, steg sønnen ”ned fra himlene og blev kød 

ved Helligånden [og] af jomfru Maria og blev menneske”. Helligånden afsikres i den reviderede 

trosbekendelse af 381 mod ekskludering fra guddommens væsen, da Helligånden, ”som er Herre, og som 

levendegør [og] som udgår fra Faderen [og] som tilbedes og æres tillige med Faderen og Sønnen”. 

                                                      

5 Den arianske kristologi fik stor tilslutning i det nordlige Afrika og Germanien, da dens tydelige polytheistiske islæt 
gjorde Guds mystiske form langt mere forståelig i de tribalt opbyggede og skriftløse stammer. 
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Med koncilet i Konstantinopel blev der sat en slutstreg under arianismens storpolitiske indflydelse i de to 

romerriger mellem øst og vest. Spørgsmålet er, hvorfor kirken, hhv. den spirende kristne tro fik behov for 

at formulere og nedfælde et bindende, kirkepolitisk dogma? Peter Brown angiver problemstillingen om 

”forklaringsnød” (Brown 1998: 8), medens kirkehistorikeren Diarmaid MacCulloch angiver 

grænsedragning for kirkens virke og menighedens medlemmers forpligtelser og friheder som følge af 

medlemskab i den kristne kirkes trossamfund (MacCulloch 2009: 112ff). De kristologiske og dogmatiske 

problemstillinger gik ikke forbi samtidens iagttagere, der typisk var klassisk skolet med kendskab til de 

græske og romerske filosoffer, debattører og historikeres skrifter. Således også den samtidige filosof 

Themistios. Han citeres for at have anbefalet kejser Valens, 

”at han ikke skulle være overrasket over de forefundne meningsforskelle ved diskussionen 

om kirkens dogmer, for de er mindre store og ligeså af mindre omfang end blandt 

hedningene (…) Gud kunne måske endda finde behag ved, at man ikke kan genkende ham 

og har forskellige forestillinger af ham. Således vil hver eneste frygte ham langt mere, da 

den eksakte viden om ham er så uopnåelig. Og netop ved forsøget på at begribe hans 

uhyrlige dimensioner, kunne man muligvis først bedømme hans højhed og godhed rettelig.” 

(Themistios, 5. Oratio, 377 e.kr., cit. Efter Brown 1998:54-55, min oversættelse, 

LC) 

Hvor Themistios stopper ved iagttagelsen af mangfoldigheden af koncepterne om den kristne Guds 

mystiske enhed, kan vi iagttage den spirende splittelse mellem to principielle tilgange. For de græske, 

særligt kappadokiske kirkefædre (Gregor af Nyssa, Gregor af Nazianz og Basil den Store) udgik den 

fundamentale konstruktion fra Gud faderen som oprindelse og første princip. Det centrale princip er 

faderens monarki, hvorfra sønnen fødes og helligånden sendes. Den alexandrinske skole, hvorfra Gud som 

substantiel enhed med forskellige personer fremtræder, sejrer foreløbigt med i 381.  

At der foreligger en foreløbig fastlæggelse på et dogmatisk materiale er ud fra en tidslig betragtning 

forventet. De tidlige kristne teologer beskæftigede sig med kristendommens implikationer. Origens 

allegoriske metode forøgede distancen mellem de kanoniserede kristologiske tekster, samtidig med 

treenighedens udvikling som iagttagelses-device kun i begrænset omfang havde hjemmel i en tekstnær, 

exegetisk læsning af bibelteksterne. På sin vis har Martin Luther over 1000 år senere kunnet hente 

væsentlig inspiration i de græske kirkefædres exegetiske tilgang, som han satte på formel som sola 

scriptura – kun skriften (i biblen). Pudsigt nok lærte Augustin af Hippo (354-439), der på næsten alle andre 

punkter var uenig med Origen, den allegoriske metode til bibeludlægningen, så han kunne afdække den 

’egentlige’ mening bag den bogstavelige skrift (Augustin 2007a). Som følgeproblem af den allegoriske 

metodes øgede frihedsgrad for iagttagelse af Gud opstod spørgsmålet om Guds iagttagelighed. Gud havde 

fuldbyrdet sin tilstedeværelse ved Jesu fødsel, død og opstandelse samt udsendelsen af Helligånden til 

apostlene på pinsedag. Hvor tæt på kunne man komme ”Gud” i sin iagttagelse? Var treenigheden 

iagttagelser af Guds natur, eller approprieringer af Gudsbegreber inden for den endelige forstands 

rammer? Gregor af Nazianz havde været af opfattelsen, at ”God’s revelation in history (i.e. the economy) 

allowed us to make certain affirmations about God (e.g., that he is), but it was a mistake to apply these 

indiscriminately to the divine nature (i.e., describing what he is)” (Siecienski 2010: 41). For “Theology 

proper, the knowledge of God in Himself is impossible for all creatures, even for the most elect … or even 

for the highest ranks of the angelicals” (McGuckin 2001: 285). Begrebet ‘oikonomia’ bruges som “strategic 



Systemteoriens trinitære oprindelse, Working paper, Dubrovnik 14 

Side 7 af 32 

operator” til at forbinde og diskutere mulighederne for Guds forståelse’, et distinkt 

differentieringsfænomen til forskel fra polis – byen (Agamben 2011: 21, 51-55). Guds skabelse er effekten 

af Guds vilje, hvorimod hjemmet, oikos, er oprindelsen. Den teologiske semantik ”kontamineres” 

(Agamben 2011: 24) med verdslige begreber, og netop derigennem bliver den menneskelige begrænsning 

iagttagelig; ikke i sig selv som positiv kreation, men som følge af Guds vilje. 

Spørgsmålet om iagttagelsen af Gud tilføjes en yderligere dimension ved spørgsmålet om tilnærmelse. 

Irinaeus og siden Athanasius (298 - 373) indførte begrebet theopoiesis til at beskrive Guds mulighed for 

iagttagelse og den menneskelige Gudsblivelse: at blive gjort til en søn af Gud som nådesgunst – også selv 

om der fortsat i treenigheden kun er én søn.. Theosis derimod er i stedet tilnærmelsen af mennesket til 

Guds væsen – ikke mindst for at forbedre iagttagelsesmuligheden! Theosis foregår efter Gregor af Nyssa 

i 4. Oration som bortkastelse af al verdslig higen efter hæder og ære – kun den guddommelige nåde er 

efterstræbelsesværdig. "…[T]he defining feature of Christian divinization is the absence of self-intest, 

which is made possible by oikeiosis, that is, by redrawing the boundary of the self in a way that implies 

identification with the divine” (Maslow 2012: 445). For Evagrius sker theosis gennem tilnærmelsens bøn 

og fordybelse: “Never give a shape to the divine as such when you pray, nor allow your mind to be 

imprinted by any form, but go immaterial to the Immaterial and you will understand” (cit. efter 

MacCulloch 2014: 82). Samme problem beskæftiger pseudo-Dionysius sig med. Gud placeres uden for den 

accidentielle eksistens og går altid forud det første, over det øverste og bag det sidste. Han er altets ur-

grund og fuldendelse. ”Derfor kan alting med rette føres tilbage til og sættes i relation til den 

guddommelige enhed; ved den, fra den, gennem den, i den og til den eksisterer, samordnes, vedvarer, 

sammenfattes, opfyldes og vender alt tilbage” (Dionysios 1998 [430]: 178)6.  

Den dogmatiske kodning af den teologiske og kristologiske skabte ro for en stund, da både de vestlige og 

østlige teologier tilsluttede sig slutdokumentet for det konstantionopolitanske koncil. Den nicæno-

konstantinopolitanske trosbekendelse skabte fundamentet som grundlæggende afgrænsning af 

indersiden og ydersiden af kristendommen. Guds mystiske oikonomia, som den blev kodificeret med 

trosbekendelsen af 381, blev den skriftlige fiksering, ad hvilken kirkens – og teologiens(!) brydninger skulle 

spaltes. Det varede ikke længe, før splittelser atter kom frem. Koncilet i Efesos i 431 besluttede, at den 

oprindelige trosbekendelse fra 325 skulle være gældende for evig tid. Det skulle være ”ulovligt for alle at 

fremsætte, nedfælde eller forfatte en afvigende tro[tros-bekendelse, min tilføjelse, LC] som afvigende fra 

troen, de hellige fædre, forsamlet i helligånden, etablerede i Nikæa.” (Efesos, 7. kanon). Kristologisk 

fastlagde de forsamlede biskopper sønnens dobbelte natur som en trinitaritets-konsekvent løsning til at 

fastholde grænsen mellem Guds mystiske enhed på den éne side – og erfarbarheden og 

beretningsmuligheden af Jesu liv og gerninger på den anden side som del af den skabte, tidslige verden. 

Jesus Kristus var helt menneske og helt Gud på samme tid, dvs. to naturer samlet i én person7. De østlige 

                                                      

6 Pseudo-Dionysios’ skrifter fik kun begrænset udbredelse i den østlige kirke, men ved skæbnens ironi blev det de 
vestlige teologer og filosoffer i højmiddelalderens akademiske kasteller, der sammen med receptionen af 
Aristoteles’ (gennem de islamiske lærde Averroes og Avicenna-kommenterede udgaver) skrifter fik vendt op og ned 
på deres skarpe kategoriseringer og tydelige distinktioner. 
7 Afvigelsen til de øs 
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kirker afviste løsningen af Gudssønnens dobbelte natur; at han på én gang var fuldt menneske og fuldt 

Gud, undfanget ved helligånden og med Marias bidrag af den kødelige, menneskelige natur, opretholdtes 

den strikte adskillelse mellem Guds natur (substans, essens) og menneskets genus (Lohse 1994: 96ff). 

Afvisningen var for så vidt konsekvent, da deres reception af Gud udgik fra Gud-fader som øverste 

hypostase, der ved at sende helligånden ’fødte’, eller i hvert fald undfangede sin søn, Jesus Kristus. Guds 

søn var kødelig, og fik først med genopstandelse og opfarelse  til himmels retten til at indtage sin plads 

som verdens dommer, siddende ved Gud faders højre hånd8. Guds søn fastlægges som ”…en og samme 

Kristus, søn, herre, enbårne, skal blive anerkendt i to naturer: uforvirret, uudskiftelig, udelelig, 

uadskillelig…”, (Efesos, cf. Bilag 2). 

Ved begyndelsen af det 5. århundrede var den kristne teologi veletableret; den havde skabt sine egne 

fundamentalsandheder i form af eukumenisk anerkendte trosbekendelser (jf. bilag 1-4) og besluttet 

principielle afgørelser om kirkens og kirkernes betydning, forvaltning og dogmatik. Den kristne trosretning 

var gået fra at være en lokal, jødisk udbrydersekt i Palæstina til Romerrigets officielle kirke. 

Den trinitære lære om Guds enhed havde vundet over andre teologiske retninger, deriblandt særligt den 

Arianske udlægning af Guds tre-delte form. Kirken som institution var stablet på benene. 

Fra det 5. århundredes begyndelse forstærkedes den imperiale spaltning, der førte til adskillelsen af 

Rommerriget til et Østromersk rige med hovedstaden Konstantinopel (tidl. Byzans), det nuværende 

Istanbul. Det østromerske rige skiftede langsomt fra latin til græsk som regerings-, forvaltnings- og 

teologisk sprog, medens det vestromerske rige fastholdt latin. Rommerrigets tidligere hovedstad Rom 

blev i 410 overfaldet af Visigotherne, i 455 af Vandalerne, i 546 af Ostrogotherne og i 846 af nordafrikanske 

muslimer. Teologien fulgte splittelsen af Romerriget, og skellet fulgte sproggrænsen. Østen teologiserede 

på græsk, vesten teologiserede på latin. Sproggrænsen betød, at udvekslingen af koncepter og ideer, men 

også kendskab til antikkens tænkere fulgte skellet. Grækerne læste Platon, medens Vestromerne læste 

Cicero og Augustin. Det er med Augustin, jeg ser den helt gennemtænkte og konsekvente udarbejdelse af 

en trinitær teologi baseret på Guddommens enhed med sine tre ligeværdige personer (hypostaser). Den 

senere Boëthius skriver som en af de sidste antikke lærde en traktat om treenigheden og samtidig om 

filosofiens forbindelse med teologien som lysende engel i sin traktat om filosofiens trøst (De consolatio 

philosophiae) fra 525 (Boëthius  2010). Han kendte nok som sidste til store dele af de Aristoteliske værker 

på græsk. 

 

II: AUGUSTIN 

For Augustin var Gregor af Nyssas iagttagelse af treenigheden som fundamentalt paradox ikke noget 

problem, for netop paradokserne i Guds åbenbaring pegede tilbage på den menneskelige naturs 

begrænsninger og bibelens indre mening. 

Gregor af Nyssa var derimod i kontinuerlig kamp om tolkninger af jesu' lære med andre dogmatiske 

udlægninger. I sit kampskrift mod arianismen, der tilskrev sønnen en egen guddommelig natur, distinkt 

                                                      

8  Jf. Johannes åbenbaring om Kristus som det slagtede lam, samt den apostolske trosbekendelses østkirkelige 
indflydelse. 
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fra faderen og helligånden, responderer han: ”when we say the Godhead of the Father and of the Son and 

of the Holy Ghost is one, and yet forbid men to say there are three Gods?” (Gregor af Nyssa 2007). Nyssa 

reagerer på det teologiske angreb, at kristendommen i øst ”divide the Persons” (Gregor af Nyssa 2007a). 

Hans bud er nok det tætteste på den vestromerske konception, den østlige kirke kommer. Formen, eller 

”the character of the superintending and beholding power is one, in Father, Son, and Holy Spirit, …, issuing 

from the Father as from a spring, brought into operation by the Son, and perfecting its grace by the power 

of the Spirit; … is one, not three, being, indeed, directed by the Holy Trinity, yet not severed by a threefold 

division” (Gregory af Nyssa 2007, min fremhævelse, LC). 

Augustin er den store systematiker i den vestromerske kristne kirkes første årtusind. Augustin havde en 

lang konversionsproces bag sig fra hedning over nyplatonismen, nedfældet i verdenshistoriens første 

autobiografi, Confessiones.  Han afslutter sit liv som biskop i byen Hippo i det nuværende Algeriet, hvor 

han tog aktivt del i byens organisering og forsvar. Augustins produktion af teologiske værker er 

bemærkelsesværdig, og endnu mere bemærkelsesværdigt, at størstedelens af hans skrifter er bevaret for 

eftertiden. Augustins tilnærmelse til Guds mysterium er bundet op på fire sideløbende udgivelser: hans 

autobiografiske bekendelser (Confessiones, Augustin 1947a), hans bog om den kristne doktrin (De 

doctrina christianae, Augustin 2007a), det teoretiske hovedværk om Guds væsen: Om treenigheden (De 

Trinitate, Augustin 2007b) samt hans sene skrift om kirken som adgang til Gudsriget (De Civitate Dei, 

Augustin 1947b). Modsat den østlige kirkes forståelse af theosis, dvs. tilnærmelsen til Gud, som 

kontemplativ stilhed og ophævelse af alle distinktioner ved Evagrius9 og pséudo-Dionysios, er Augustins 

tilgang en kontinuerlig tilegnelse og overvindelse af endnu en bog. For Augustin er distinktionerne og 

skriftens udtryk afgørende! Det er Augustins arv fra Origen (MacCulloch 2014: 90). Augustins allegoriske 

tilgang, så hemmeligt lånt fra heretikeren Origen, der giver den vestlige teologi og ikke mindst de latinske 

tænkeres fiksering på kategorialbestemmelser drivkraften til Lectio Divina: den individuelle tilegnelse af 

bibelens skrifter for at uddrage Guds sande åbenbaring og budskab. Budskabet er, at des mere læseren 

ved og kan strukturere og kategorisere verden, des bedre kan han tilegne sig Guds værk gennem læsning 

af de hellige, kanoniserede tekster. Stabiliseringen af Lectio Divina muligjorde det 11. Og 12. Århundredes 

legitime tilegnelse af aristoteles' genopdagede skrifter, uden at det per se førte til anklager om hæretisk 

virksomhed. Umberto Eco giver i sin bog med titlen I rosens navn Lectio Divino ydergrænsen for legitim 

læsning ved at klostrets chefbibliotekar brænder Arisoteles bog om kunst og teater: Guds åbenbaring er 

et alvorligt geschäft. 

Lectio Divina førte til omfattende infusion af græsk og romersk filosofi i den spirende kristne teologi, 

særligt blandt latinerne. Augustins skjulte platonisme, formidlet gennem Plotin, særligt hans 6 eneade 

(forelæsningsmanuskript) om Guds evige, sande og udelte natur (Plotin 2001) 

Indledningsvist anførte jeg, at de første kristne teologiske tænkere havde skævvredet deres 

iagttagelsesmønster af Guds væsen. Verden var nok accidens, men Guddommens væsen og dens 

åbenbaring i skrifterne var deres genstandsfelt. Augustin gjorde gennem sin lange konversationserfaring 

én central opdagelse, der stiller alle andre problemstillinger i baggrunden. Augustin opdager tidens 

paradoks som tilværelsens yderste grænse. Skabelsen er den successive på-hinanden-følgende sekvens af 

                                                      

9 ” Never give a shape to the divine” (cit. efter MacCulloch 2014: 82) 

http://newadvent.org/cathen/07409a.htm
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øjeblikke, der hver for sig ikke har udstrækning, men spændes op mellem fremtid og fortid. Augustin 

udfolder erkendelsen i den berømte bog 11 i sine bekendelser. I kontrast til de antikke filosoffer iagttager 

Augustin, at tidens begyndelse er begyndt med skabelsen. Spørgsmålet om, hvad der gik forud for 

begyndelsen er et spørgsmål, er ikke i sig selv et tåbeligt spørgsmål, men Augustin vender sig som noget 

nyt mod iagttagerens iagttagelse og påpeger, at spørgsmålet selv er bundet op af skabelsens egen 

tidslighed: selv uden for skabelsens yderste tidslige grænse tvinger vi iagttagelsen af Gud ind i 

tidslighedens begrænsning. På ydersiden af tiden placerer han evigheden (aeternitas). Evigheden er ikke 

”the same instant … prolonged” (Augustin 1947a: XI:9:13), men ”always present” (Augustin 1947a: ibid.). 

Han overskrider tidslighedens iagttagelse ved at placere evigheden på ydersiden: “You (Gud, LC) have 

made all time; and before all times You are, nor in any time was there not time” (Augustin 1947a: 

XI:13:16). Guds placering som væren på ydersiden af tiden adskiller eksistensen fra Gud: “For all 

Substance that is not God is creature; an all that is not Creature is God” (2007b: I:6:9). Han kæmper med 

formuleringerne I de følgende kapitler, for hvorledes kan et tidsligt eksisterende og tænkende menneske 

udtrykke sig om det forhold, der ligger uden for tidens begyndelse og slutning? Brug af betegnelser fra 

den tidslige sfære, der peger ud over tiden, er en fejlslutning, og derfor er det en fejl i præmissen 

overhovedet at spørge, hvad Gud gjorde forud for skabelsen (Augustin 1947a: XI:30:40), andet end ”in 

some logical, non-temporal sense” (Friedman 2010: 16). 

Augustin løser et akut problem for jesus-konstruktionen, som den østromerske kirke primært undgik ved 

at tie om problematikken eller reducere svaret til et repetitivt ikke-svar ved gengivelse af bibelske citater. 

Østkirkens fatholdelse i faderen som udgangspunkt fastholdt i en tid forud for skabelsen, fører til 

treenighedens temporaliseing af egen tilblivelse. Gud som fader må gennem tid skabe sin søn - men var 

faderen så fader, før sønnens skabelse, også selv om sønnens fødsel er faderens første handling? Og i 

givet fald, hvad var den evighed af handlingens tomhed, der gik forud? (Meredith 2012). Østkirkernes 

teologi leverer to mulige svar, der er gensidigt forbundne. For det første er Gud faderen fader selv uden 

søn: en proto-fader. For det andet er sønnen lige så meget Gud som faderen. sønnen er således faderen, 

blot i anden skikkelse (hypostasis). Sønnen er konsekvensen af faderens egen vilje til ekstern 

differentiering af skikkelsen. Meredith gengiver Gregor af Nyssas konception med opmærksomheden 

rettet på tidslighed: 

"God is infinite, we (and the angels) are finite simply because created. Gregory’s understanding 

of God lies between agnosticism and anthropomorphism, between the hidden God and the God 

who reveals himself. If one resorts to the device of Basil in Letter 234 and argue that we must 

distinguish between the inner nature of God (always beyond our reach because it is infinite) and 

the divine energies, it must be pointed out that the hypostases belong to the inner nature of 

God, the energies do not." (Meredith 2012:145) 

Diskussionen om Guds form forbliver et sprængfarligt tema, der til trods for forsøg på både splittelse og 

sammenføring ender i den endelige opsplittelse af den romerske kirke i 1056. Sprængningens endelige 

omdrejningspunkt blev spørgsmålet, om helligånden var udsendt af sønnen gennem faderen eller af 

faderen alene - den såkaldte filioque-strid (Siecienski 2010). Men allerede i årene 420-451 mellem 

Augustin og koncilet i Calchedon, der fastlagde jesu natur som to naturer, uadskillelig og 

usammenblandelig formet som én person, er skizmaet en faktuel realitet i praksis. Øst og vest udvikler 

separate liturgier og tilgange til både talen og tien samt tilnærmelsen til Gud (theosis). 
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Begge kirkers fælles accept af trosbekendelsen fra 381 tvinger den vestlige teologi til at opretholde 

konformiteten. ”Gud af Gud” henviser til Guds evne til egen formgivning – selvskabt differentiering. Ved 

at projicere Guds substans som evigt bestandig, etableres afparadokseringen af formdragningen, der 

ellers ville kræve tidens fremadskriden i evigheden, således som den østromerske kirke var udfordret af. 

For Augustin i De Trinitate etableres visualiseringen af Guds 

treenighed til følgende katolsk-trinitære motiv: 

Fader/søn;;fader/helligånd;;søn/helligånd;;// 

Gud/kærlighed//skabelsen. 

 

Illustration 1: katolsk-luthersk treenighedslære efter Augustin, ca 

1400. Bemærk fraværet af kærlighed, der danner formens mulighed, 

den ydre ring som dobbelt re-entry af først hypostasernes 

distinktioner ind i Gud (centrum) og formens form adskilt fra 

skabelsens verden som kærlighed. Samtidig træder Gud ind i 

skabelsen som både tilstedeværende og in absentia på samme tid. 

Distinktionen er endnu en paradoksal reformuleing af distinktionen 

mellem Gud og verden, evighed og tidslighed (aeternitas/tempus)10. 

 

Efter koncilet i Kalcedon bliver distinktionen mellem Gud og verden, mellem skabelse og evighed  den nye 

slagmark. Kristologiens problematik ophæves ikke, men med koncilets beslutning dikteres den legitime 

forklaring. Skabelsestematikken muliggør at drøfte kristologiens problematik inddirekte. Skiftet til 

iagttagelsen af gud/verden som ny teologisk boltringsplads har tre primære grunde. For det første fører 

Dogmatiseringen af Guds trinitære form og Jesu kødelighed til mulighedens ophør for drøftelse af 

afvigende former inden for kirkens offentlighed. For det andet er helt realpolitiske spørgsmål 

presserende, for med (vest-)romerrigets tilbagegang og bortfald er den kristne kirke aktivt involveret i 

dagspolitiske problemstillinger for by og land. Kirkens mænd arrangerer byers forsvar og daglige liv og 

levned. De overtager i stort omfang jurisdiktion fra den vigende romerske forvaltning og begrænsede 

politiske organisering fra visigother, vandaler og nordafrikanske plyndrende. Den tredje og sidste 

bevæggrund er den fortsatte udeblivelse af Gudsrigets komme. 

Op gennem det første århundrede var man i kontinuerlig forventning om jesu genkomst og verdens ophør. 

Interessen for samfundets 'verdslige' indretning af samfundet var af begrænset relevans. Det må have 

undret de tidlige kristne, at Guds rige ikke indfandt sig, hvorved de umiskendeligt må være begyndt at 

                                                      

10 "Ihren Höhepunkt erreicht die patristische Präsenzlehre zweifelsohne mit Augustinus: Um Allgegenwart als ein 
exklusiv göttliches Attribut einsehen und charakterisieren zu können, muß die genuine Seinsweise Gottes bestimmt 
werden, denn Gegenwärtigkeit ist für Augustinus ein Attribut des Seins, so daß der Gegenwartsmodus einer 
Substanz ihrem Seinsgrad entspricht. Als Geist ist Gott körperlos, seine Körperlosigkeit aber bedingt seine 
Ortlosigkeit, so daß er von keinem Ort umschrieben, von keiner räumlichen Ausdehnung umschlossen und begrenzt 
ist" (Enders 2009:23) 
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observere tegn på Guds vilje. Fra 100 Ekr til 451 brugte man tiden på at kommunikere om den kristne 

kirkes og menighedernes ydergrænse. De dogmatiske kampe om Guds natur havde den fordel, at de 

medkommunikerede kodningen om inklusion og eksklusion. De ekskluderede blev identificeret ved deres 

egen afvisning af accept af de økumeniske koncilers beslutning om den kristne kirkes dogmatik. 

Adskillelsen følger kirkens trosfællesskabs definition på kristen/ikke-kristen. 

Den dogmatiske fastlæggelse muliggjorde etablering af formen hæretiker, så medlemmer kunne 

identificeres som fejltroende. Kristendommen har fra tidligste tid haft den menneskelige vilje som 

udgangspunkt for inklusion. Hedningen, jøden eller den anderledes konfessionelt bekendende kristne 

kunne træffe et valg om den 'rette' tro. Problemet var oprigtigheden, og som inkvisitionerne i Spanien og 

Italien efter reformationen demonstrerede med al tydelighed, var inklusions/eksklusions-skematikken fra 

tidlig tid kendt som form i kristendommen. Problemet med den menneskelige vilje til at ville den rette tro 

og religiøse praksis var uafprøveligheden på sand, indre omstilling. Derfor har kristendommen i de første 

trehundrede år skabt hærskarer af martyrer, der med livet som betaling demonstrerede viljens 

oprigtighed11 (MacCulloch 2014: 67). 

Spørgsmålet om den menneskelige vilje er en kommunikativ teknik, der muliggør at kommunikere i 

varighed og evighed (tempus/aeternitas) på samme tid. Viljen muliggør evighedens indtræden i 

skabelsens tidslighed som et tilvalg eller fravalg. For at mennesket kan træffe afgørelsen om dem rette 

tro, må mennesket erfare selektionsmuligheden. Den tidlige missionsbevægelse er der for både en 

hvervekampagne for medlemmer til den kristne kirkes fællesskab, samtidig med at hvedens korn adskilles 

fra akset, ganske som jehovas vidner og scientology i dag stemmer dørklokker og opfordrer til valg af 

medlemsskab medens reklamer tilplastrer hjemmesider, kirkevægge og tv-kanaler12. 

Senantikkens gnostikere og stoikere fik deres talerør i kristendommen med Böethius teologiske skrifter. 

Ved ham bliver den gode handling og den politiske indretning af samfundet til omdrejningspunkt for 

                                                      

11 Der er meget stor lighed mellem uafprøveligheden af kærlighedens oprigtighed blandt to elskende (Luhmann 
1982) og den troendes oprigtighed. De tidlige kristne martyrers død og ridderens heroiske død for at bevise 
kærligheden har den sammenfaldende form, at deres død kommunikerer både ophør og evig varighed af ægte 
kærlighed til Gud hhv. Kvinden. 
12 Viljen som tidsform har gentagne gange i kirkens historie ført til alvorlige splittelser og reformationer, ikke mindst 
den ikonoklastiske revolution i det 9. Århundredes Konstantinopel og det 11. og 12. Århundredes dobbelte 
paveregimente. Begge revolter var båret af viljen som temporal problemstilling. Ikonoklasmen var spørgsmålet om 
Guds vilje skete fyldest, når han straffede det østromerske rige med de arabiske muslimers fremmarch. Erfaringen 
af to pavestoles samtidighed var erfaringen med fremstormende politiske entiteters udfordring med en ny 
viljesform: den politiske vilje. Den tredje splittelse var de reformatoriske splittelser i Europa, der med Calvin, Luther, 
Melanchton og Zwingli sprængte den katolske kirke.  Paradoksalt var Luthers skrifter frem til efter bondekrigen båret 
af viljen til at vælge den ægte katolsk-augustinsk-romerske kirke som sand kirke, hvoraf det bestående kirkelige 
regimente var degenereret og havde skiftet fokus fra verdens frelse til verdslig magt og vælde.  Luthers theseopslag 
og efterfølgende publikationsvirksomhed er båret af antagelsen om det katolske etablissements vildledning, som 
han gennem oplysende og missionarisk virke prøver at få dem til at forstå. Først da Luther indser, at den romerske 
kuries beslutninger er aktive valg,  ændres Luthers forståelse af paven til at være antikristen, der destruerer den 
sande kirkes (trosfællesskabets) frelse. Konfessionaliseringen og 30-års krigens rædsler blev konsekvensen af den 
vestromersk-katolske kirkes inkapacitet til at sammenføre protesterende faktioners viljeytringer. De europæiske 
fyrsters politiske viljer blev afkoblet fra den ene kirkes påbud med den kendte konsekvens, at Europas riger gennem 
krig måtte lære deres politiske viljers frihed at kende (Kaufmann 2009, 1998; Pufendorf 1922 [1667])  
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forfatterskabet. I sit hovedværk De Consolatio Philosopia (2010[525]) den tydelige afkobling mellem 

samfundet og den menneskelige iagttagelse. Mennesket kan gennem styrkelse af sin viden og tillid til 

filosofiens trøste sig med separeringens brutale erfaring. Separationserfaringen varede ikke længe og blev 

ikke sanktioneret af kirkens dogmatiske teologer. Kravet var det menneskelige tilvalg af Gud, ikke 

iagttagelsen af viljeteknologiens medløbende separering af iagttageren og de kontingente muligheder. 

Kirkens frihedsgrader tillod ikke etableringen af viljens re-entry mellem beslutning og beslutningstager. 

Perioden mellem det 6. og 11. Århundrede er den østromerske og muslimske teologis storhedstid. Det 

tidligere vestromerske rige har, til trods for den kortvarige konsolidering og genopblomstring under Karl 

den Store og sønner i det sene 8. Og tidl. 9. Århundrede ikke de store teologiske landvindinger at byde på. 

Kristendommen kommunikerer i sin verdslige form i hierarkisk og centrum/periferi-kodning. 

Missioneringen vender blikket nordpå og favner Irland og det sydlige skandinavien, Polen, Ungarn og 

Rumænien. Den lange vej til generobring af den iberiske halvø startes i det spæde. 

Kirkelige magtkommunikation stabiliseres med Roms biskop som pave og udviklingen af den  centrale 

kirkeligt forvaltning, kurien, der bliver proto-formen for sekulær statslig indretning af magt og ret (Berman 

1983). Munkeordener opbygger et omfattende netværk af klostre over hele det europæiske fastland og 

de britiske øer. Munkenes reglement er generelt variationer af St. benediktsreglen, Regula Benedicti, der 

bygger på den menneskelige vilje til theosis: tilnærmelsen til Gud gennem ærbødighed, arbejdsomhed og 

styret stilhed, der bruges til Lectio Divina, bøn og kontemplation. Talen forbeholdes og struktureres med 

liturgisk præcision (Benedict af Nursia 2011[550]). 

Den store teologisk-filosofiske eksplosion sker i det 12. Og 13. Århundrede. Universiteterne oprettes, den 

romerske ret genopdages, teologien institutionaliseres med Petrus Lombardus, mystikeren Meister 

Eckhardt, Thomas Aquinas, Bonaventura, Albertus Magnus og Johs Duns Scotus. Alle teologer har til 

fælles, at den augustinske allegoriske metode tillader syntesen af konkurerende iagttagelsesperspektiver, 

der hver for sig afdækker et nyt betydningslag i biblen. Genopdagelsen af Aristoteles gennem arabiske 

oversættelser og islamiske lærdes kommentarer (Avicenna, Averroes) samt den negative teologis 

mystiske teologi fra ps. dionysios skal sammenføres til et iagttagelsesperspektiv. Konsekvensen bliver 

teologernes øgede fokus på den verdslige, humane side af læsningens og afdækningens mulighed. 

Anderledes sagt, suppleres iagttagelsen af Gud med iagttagelse af iagttagelsesbetingelserne for 

iagttagelsen af Gud. For første gang i den kristne teologis historie tillades re-entry af distinktionen human 

iagttagelse/guds iagttagelse på begge sider af distinktionen: Mennesket iagttager at Gud (måske, måske 

ikke) iagttager, at mennesket (forsøger på at) iagttager Gud. Samtidig iagttages menneskets forsøg på at 

iagttage Gud. 

Udfordringerne er mange og kompleksiteten eksploderer i et sådant omfang, at behovet for genkodning 

og fiksering af kompleksiteten bliver et presserende behov. Thomas Aquinas skriver sine Summa contra 

Gentiles og Summa Theologica i midten af det 13. Århundrede. Han konsoliderer 200 års teologisk 

udvikling, men får ikke en meget interessant engelsk-kølnsk sidelinje af teologien med. Johannes Duns 

Scotus er arvtager til den sidste store europæiske teolog, for hvem Aristoteles kun var et perifært 

bekendtskab. Anselm of Canterburys teologiske overvejelser er et fingerpeg om den semantiske og 

teoretiske vej, den kristne teologi kunne have taget, hvis den ikke havde lært Aristoteles at kende, kodet 

gennem Aquinas senere kanoniserede værker. 
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Anselm skrev sine værker i et politisk betændt England i årtierne efter William Erobrerens erobring af det 

engelske kongerige i 1066. Hans bedst kendte tekst er Proslogion, skrevet omkring 1077, i hvilet han 

fremfører sit ontologiske Gudsbevis. Hidtil har Anselm ikke fundet nogen interesse i systemteoretisk 

epistemologisk teori, hvilket er en skam. Anselm applicerer en iagttagelsesmodus på skabelsens tilværelse 

og Guds natur, der har klare lighedspunkter med det 20. Århundredes distinktionsteoretiske overvejelser. 

Man bør i anden sammenhæng undersøge Anselms oeuvre grundigere end det er tilfældet her for at 

bekræfte eller afkræfte hypotesen om eksistensen af en egentlig operativ teologi, baseret på form-logiske 

principper i lighed med Pierce og Spencer-Browns operative epistemologier. Her rækker det at fastholde, 

hvorledes iagttagelsen af Gud og konstruktionen af Gudsbeviset forudsætter distinktionen Gud/Verden, 

da Anselm konsekvent opererer med betingelser for iagttagelsens mulighed for iagttagelse af Gud og 

skabelsen deduktivt fra et delvist ekspliceret differencebaseret systematisk koncept af binaritet. 

Anselm anvender lige som Luther det augustinske Gudsbillede i sin egen teologi.  I det følgende stiller jeg 

skarpt på treenighedslæren og skabelses(operations)-forståelsen ved Anselm of Canterbury. 

 

ANSELM OF CANTERBURY 

Faderen er Gud og sønnen er Gud og Helligånden er Gud, men faderen er ikke Sønnen og ikke helligånden. 

Ej heller er helligånden faderen eller sønnen, og ej heller er sønnen faderen eller helligånden. De tre 

personer er gensidigt absolut ekskluderende, men hver i sær er den fulde Gud. Delen ER helhelen, og 

helheden ER delen. Gud er, som Dionysius formulerer i sit vanligt esoteriske sprog: ”udelt blandt det delte, 

værende ét med sig selv og med de andre uden berøring, idet han undsiger sig mangfoldigheden” (kap 2, 

§ 11). ”For it follows logically from the characteristic of God’s unity, his entirety is whatever he is, we say 

about the entire God, the Father and the Son and the Holy Spirit, since each is the sole an whole and 

complete God” (Anselm 1998: 393) Personerne holdes samlet af den samlede Guds kærlighed. 

Med Spencer-Browns form-teori kan de tre personer formuleres som ”calling”, dvs. de hentes frem som 

opposition. Dermed er modsætningen til en ’crossing’ markeret, hvor grænsen fra markeret inderside til 

umarkeret yderside overskrides, hvorved tid konstrueres. 

Faderen eksisterer ikke som fader uden søn. Det ville være selvkontradiktivt, og da ”it is impossible for 

God to be self-contradictory” (Anselm 1998: 311)13. Da Faderen er udgangspunktet og sønnens indtræden 

som søn etablerer faderen som fader, er faderen indersiden af formen, medens sønnen markerer 

ydersiden. 

Fader/søn. 

Fader og søn er ikke fyldestgørende, for helligånden som person (hypostasis) er ligeså kaldet. For 

Augustin, og efterfølgende for hele den vestromerske kirke, er helligånden sendt af både faderen og 

sønnen, jf. filioque-striden.  Helligånden er hverken faderen eller sønnen, men helligånden er hele det, 

som også faderen og sønnen er: gud. Helligånden er udelukket som (selvstændig) form i distinktionen 

mellem fader og søn, men indelukket som substantiel eksistens. M.a.o. skal den være der – uden at være 

                                                      

13 Modsat Nyssas koncept af proto-faderen, jf. Ovenfor. 
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kaldet. Helligånden er derfor selve separationen mellem fader og søn: den har ingen udstrækning, men 

er både faderens og sønnens ånd. Det må den nødvendigvis være, for ellers ville fader og søn som 

distinktion falde sammen. ”…the aforementioned relational opposition, which results from the fact that 

God is from God (…), prevents us from predicating Father and Son and Holy Spirit of one another, and 

from attributing the properties of each to the others.” (Anselm 1998: 393) 

Konsekvensen er, at Guds løsning på evigheden er en varig løsning: Gud selv kan ikke iagttage sin egen 

skabelse som substans, der må gå forud for sin egen tilblivelse. Gud kan ikke subdifferentieres i sin 

substans, for Gud som medie for sin egen reproduktion (autopoiesis) etableres på varighed med 

distinktionen. Distinktionerne kan ikke faldes sammen i sig selv, så Gud er ”ultrastabil”, for at bruge et 

begreb fra Ashby (1956). Anselm påpeger, at ”Indeed, nature does not permit, nor does the intellect 

comprehend, that the person originating from another is the one from whom the person originates, or 

that the one from whom the person originates is the person originating from that one.” (Anselm 1998: 

394) 

Helligånden sendes fra faderen, medens sønnen undfanges. Årsagen er atter formstabilitet, så 

undfangelsen kun skaber én søn, og udsendelsen kun én helligånd. Faderen bliver derfor adskillelsen i 

distinktionen mellem søn og hellighånd, hvis grænser markeres af undfangelse/udsendelse. 

Fordi den vestromerske teologi afviser hierarkiets nødvendighed, da prima causae er placeret i Gud som 

Gud – ikke Gud som de enkelte personer (hypostaser) – er det, vi med moderne begreb kalder intern 

cirkelkausalitet, en realitet. Sønnen er betingelsen for formen far/hellighånd, faderen er betingelsen for 

søn/helligånd og helligånden betingelsen for far/søn.  ”if the Holy Spirit is from the Father, since he is 

from God who is the Father, we cannot deny that the Holy Spirit is also from the son”. (Anselm 1998: 404) 

and “just so, the Son, when he says that the Holy Spirit proceeds from the Father, undoubtedly signifies 

that the Holy Spirit proceeds from himself” (Anselm 1998: 405). 

For Anselm er hverken sønnen eller helligånden ”produceret” hhv. skabt. Gudssystemets grænsestabilitet, 

dvs. dens opretholdelse af selv- og fremmedreference opstår med tilskrivelsen af tingslighed: ”for things 

produced by God are not identical with God but distinct from him” (Anselm 1998: 415). 

Særpræget for Gud som system er den fuldstændige konsumering af Guds medie (kærlighed, godhed) 

med Guds form. ”God has nothing in his very self other than God, nor is there God outside of God, nor is 

there God unlike God” (Anselm 1998: 423). Gud kan ikke være forskellig fra sig selv, fordi der i evigheden 

ikke er muligheden for tidslige itterationer. Som alfabetet som medie giver mennesket, betinget af sin 

temporale limitationalitet, et utal af mulige kombinationsmuligheder i successive nu'er, der i talens stund 

ikke alle kan udtales samtidigt, men må sekvenseres og selekteres, så kan Gud ikke undlade at være alle 

potentialiteters evige aktualitet. 

Der er noget diabolsk ved at iagttage Gudssystemets absolutte eksistens. I sit bidrag om djævlen som 

falden engel, der iagttog Gud og ville det gode, men dermed ville det forkerte gode, nemlig blive god (som 

Gud), dvs. blive som Gud, da ville englen sprænge Guds absolutte eksistens. Hvis djævlen før faldet var 

blevet som Gud, ville Gud eksistere uden for Gud; et fascinerende paradoxon, jf. Anselms 

identitetsbegrundelse (1998:423) ovenfor. Anselm løser problemet ved at lade Gud som form producere 

sin egen yderside: ondskab, der er godhedens overskridelse. Men Gud selv kan (vil?) ikke skabe ondt, så 
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han skabte engle, der ville det gode, og fordi de vil det gode, men ikke vidste om grænsen for, hvilken 

godhed de ville, indførte Gud tiden (tempus) for englene, så englen, der ville det gode, gjorde det onde 

ved at gøre det gode: englen faldtog blev til djævlen. Dvs.: formen konstituerer selv sin modsætning med 

sig selv! Systemet konstituerer sin egen omverden. Med Luhmanns ord, så er ”Die Umwelt operativ”, 

(Luhmann 1996: 41), og ”Operieren heißt existieren” (1996: 39). Og da vi ved, at operationen både bruger 

og skaber tid (før/efter), er eksistens nødvendigvis placeret i tempus. Djævlen så efter sit fald, at han ikke 

kunne se, at han ikke kunne se, at han ville synde, før han havde syndet (Anselm 193-232); men på den 

anden side gør det ham magtfuld, da han kan arbejde i tid og eksistens: med kontingens, hvorimod Gud 

allerede vil og ved alt. For Anselm er korrektivet til djævlen den menneskelige frie vilje, der kan ville det 

gode og dermed konstituere den temporale, eksisterende modpol til djævlen. Ganske som beskrevet i 

min artikel om grænser og systemdannelser (Clausen 2014), etablerer djævlen et konkurrerende 

iagttagelsespunkt, dvs. sit eget ordensperspektiv, der pendler mellem iagttagelse og ikke-iagttagelse. 

Djævlens iagttagelsesperspektiv er forførende, og med Johs Duns Scotus kontingensteori om aldrig 

aktualiserede potentialiteters varige forsvinden, kan Djævlen iagttage potentialiteter og sin egen 

limitationalitet; det kan end ikke Gud. Det er ikke uden grund, for Luhmann, at hans  "Partie ist immer 

beim Teufel. Der unterscheidet am schärfsten und sieht am meisten" (Luhmann 2004: 77). 

Med Duns Scotus forøges iagttagelsen af den verdslige iagttager. Ikke uden grund havde den 

vestromerske kirkes dogmatikere dæmoniseringen af forfatterskabet som automatrefleks. I sin 

iagttagelse af skabelsens tidslige dimension gennemfører Scotus et afgørende brud med den 

kanoniserede perfektion i skabelsen. Allerede tidligt forstod teologien, at tidsligheden måtte indebære, 

at ikke alle mulige tilstande kunne indtræffe samtidigt. Samtidigheden af alle muligheders aktualitet var 

forbeholdt evigheden, medens verdslighedens tidslighed var fastlagt som usamtidigheden af alle 

muligheders aktualisering. Verden blev et udsnit af aktualitet ud af skabelsens oprindeligt definerede 

antal af aktualiteter, der efter Guds vilje udmøntede sig successivt. Alle potentialiteter ville på et givent 

tidspunkt indfinde sig som aktualitet. Duns Scotus bryder radikalt med den antikke form for kontingens 

(Duns Scotus 1994, Duns Scotus 2005). I forelæsningsmanuskriptet Lectura I, 39 fra hans 

sentensforelæsninger om Petrus Lombardus på Oxford i årene 1295-1299, introducerer han et temporalt 

kontingensbegreb, hvor ikke alle muligheder aktualiseres: 

"I do not call ‘contingent’ everything which is not-necessary or not-everlasting, but that thing of 

which the opposite may occur, when it occurs" (Scotus 1994: 29) 

Duns Scotus placerer kontingens som guddommelig villethed og intentionalitet, for at mennesket kan få 

en fri vilje i tidslighedens regime. Menneskets vilje forudsætter frihed, og frihed er forudsætningen for at 

mennesket kan vælge (handle) moralsk samt vende sig til eller mod Gud. 

"[How our will is a cause of contingency] - In order to see how the divine will is the cause of 

contingency, we first must consider with respect to our will how it is the cause of some 

contingent things. 

"For our will is free in regard to opposite acts (as in relation to willing and not-willing, and loving 

and hating), and second, mediated by opposite acts, it is free in regard to opposite objects to 
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direct freely to them, and thirdly, it is free in regard to effects, which it produces either 

immediately or by activating other executive potencies" (Duns Scotus 1994: 110) 

Med menneskets frisættelse som kontingent iagttager kan Duns Scotus vende sig mod Gud og iagttage 

iagttagelsens mulighed. Iagttagelsen af Gud underlægges kontingens præmisser, så spørgsmålet om rigtig 

og forkert iagttagelse langsomt forskydes over på argumentationens styrke14. Kontingens forudsætter 

nødvendigheden for distinktioner. teologihistorikeren Friedman karakteriserer den fransciskanske 

traditions iagttagelsesteori, som Bonaventura og Duns Scotus repræsenterer, på følgende måde: 

"In other words, as soon as we start explaining something, we proceed to break it up into parts, 

and give those parts some kind of order and mutual relationships. Succinctly put: in order to 

explain something we need to draw distinctions." (Friedman 2010:99, min fremhævelse, LC) 

Duns Scotus indfører en ny type distinktioner: formale distinktioner. de adskiller definitorisk hvad der in 

natura ikke er adskilleligt. De tre personer er formalt adskilt fra den guddommelige essens, medens de in 

re ikke er distingverbare fra essensen. (Duns Scotus 2005: 91f) 

Duns Scotus foregriber Kants separation mellem Ding an Sich og Ding für uns ved at lade eksistente 

enheder få tilskrevet tingslighed (haecce) som formal distinktion. Bjerget er et bjerg, men kan ikke 

adskilles fra undergrunden, det hviler på. den formale distinktion bidrager afgørende til iagttagerens 

udvikling til omverdensiagttagelsen som kontingent konstruktion, der gennem kontinuerlig afprøvning må 

vise sit værd. viljen til at forstå Gud og forstå verden forudsætter viljen til distinktion! Hans værensbegreb 

klinger igen i Kants Kritik der Reinen Vernunft (B626): "væren er åbenbart ikke noget virkeligt prædikat". 

Eksistens og ikke-eksistens, Gud og verden bliver ultimativt til eksistente, men kontingente 

konstruktioner, hvis egen eksistens er guddommelig bevirket som ordnende princip til gudsiagttagelsens 

mulighed (Duns Scotus 2005: 95). Han tager dermed en længe ekskluderet tanke fra Boëthius op igen: 

""...alles, was erkannt wird, wird nicht nach seinem eigenen Wesen, sondern vielmehr nach der geistigen 

Veranlagung des Erkennenden aufgefasst" (Boëthius 2005: 134) For en sikkerheds skyld fikseres Gud og 

skabelsen som uafviselige nødvendigheder for eksistens, fx. I postlogion til Afhandlingen om det første 

princip: "Du overskrider alt. Du er aldeles uforårsaget, og derfor ufrembringelig og uforgængelig. Ja, det 

er helt umuligt for dig ikke at være til, for du er af dig selv nødvendig væren. (Duns Scotus 2005: 118). 

Duns Scotus forøger djævlens, og dermed menneskets, det skabtes, potentiale til iagttagelse af Gud. 

Konsekvensen blev en stigende distancering mellem Gud og verden, der i de følgende århundreder fører 

til Mystificering af Guds natur og mystikernes opblomstring, der forsøger at ophæve Gud/verden 

distinktionen fra Guds side, så Gud ér verden. Mystikerne fik to problemer: for det første blev skabelsens 

tilblivelse til Guds selvkonstruktion og forøgelse - et koncept, der ikke kunne bringes i overensstemmelse 

med hverken kristologiens kalcedoniske formel fra 451 om Jesus Kristus som 100% Gud og 100% 

menneske, dog uden arvesynden. det andet problem var en skjult problematik om theosis. Hvis 

mennesket var en del af Gud, hvordan kunne man så komme nærmere Gud? Forbindelsen til jødisk 

Kabbala var nærliggende og særligt spanske Conversos, jøder der udadtil fulgte den kristne kirkes 

offentlige liturgi, men forblev jødisk troende i hjemmet, bidrog til den øgede distancering og eksklusion 

                                                      

14 Ockhams nominalisme og hele den dominikanske 'search for simplicity' spøger i baggrunden (Friedman 2010: 98).  
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af de kristne mystikere fra kirkelig offentlighed. Mystikernes opløsning af Gud/verden ændrede på 

theosis, og selv om Meister Eckhardt m.fl. Efter min viden kun kendte til koptisk og ortodoks patristisk 

tænkning gennem Lombardus sentenser og dermed ikke theopoiesis, der ikke fremgår af sentenserne, får 

deres theosis- tænkning gennem Lectio Divina problemet, at tilnærmelsen til Gud (theosis) internaliseres 

som til- eller fravending fra Gud, der er en del af egen eksistens. Mystikernes teologiske refleksioner var 

den vestromerske teologis bud på theopoiesis som conditio humana: muligheden for at blive del af Gud 

(omend uden at blive del af fader, søn eller helligånd, de tre hypostaser (Iskander 2007?). Form-

notationen bliver ualmindelig kompleks. Mennesket er som udgangspunkt del af Guds natur, og den frie 

vilje er  internaliseret som det, Marx i sin klasseteori identificerede arbejderen som Entfremdet 

(alienation) og Heidegger i Sein und Zeit fra 1927 kalder Seinsvergessenheit. Verden som distinktion 

ophæves. Den iboende individueringsform for internalisering af viljen til Gud blev ekskluderet som 

heretisk værk - med undtagelse af Meister Eckhardt, der slap for det brændende båls rensende flammer. 

Med udgangen af det 14. Århundrede markeres adskillelsen mellem Gud og verden stærkere og 

stabiliseres med aeternitas/tempus-distinktionen gennem opfindelse af afladsmulighederne. Skærsilden, 

der blev fremført prominent af Dante Alighieris la Divina Comedia i det 13. Århundrede. Selv om den ikke 

nævnes i bibelen, var skærsilden resultatet af en re-entry af tid og evighed ind i tiden i den temporale 

dimension. Skærsilden var evighedens tidslige manifestation, der forstærkede kirkens regulative krav til 

mennesket i en tid, hvor individueringsprocessen tog fart. 

Martin Luther reagerer bekymret på teologisk-dogmatiske former i kirkens praksis, der ikke har 

korrespondence til biblens, de eukumeniske koncilers og kirkefædrenes skrifter. Deraf hans krav om sola 

scriptura  - kun skriften skal gælde. Alt andet er anmassende og fordækker menneskets mulighed for 

tilvendelse til Gud og erkendelse af Guds (augustinske) kompleksitet. Med Luther, Calvin, Zwingli,  

Melanchton, Erasmus af Rotterdam m.fl. udkrystalliseres et iagttagelsesstandpunkt, der sidenhen har 

erhvervet den tvivlsomme betegnelse af protestantisme. Protestantismen er principielt et 

kompleksitetsundrende iagttagelsesprogram. den (katolske) kirkes dogmatik havde projiceret Guds 

iagttagelsesmulighed og kirkens institutionelle konstruktion som bindeled mellem Gud og menneskets 

verden. Med henvisning til Paulus' 2. Korinterbrev og Pave Gelasius teori om de to sværd, kunne Augustins 

opdeling af det verdslige liv og Guds stat reformuleres som forskellen gejstlighed/lægmand (clergy/laity) 

med Guds stat15. Sakramenterne forvaltes af den gejstlige stand, hvormed inklusion i kirken forvaltes. 

Luthers bidrag er at forskyde koden mellem Gud og verden fra indersiden af kirken, så kirken var del af 

Guds rige, til ydersiden fa kirken, sø kirken var udtryk for menneskelig vilje og forvaltning af den 

individuelle forvaltning af troens og Guds nåde. Sammenfattet, bringer Luther teologiens 

Gudsiagttagelsesværktøj til anvendelse på verdens organisering gennem genkodning af distinktionen 

mellem Gud og verden. Distinktionen ophæves ikke, men dens re-entry som kirke, som skærsild og som 

det udvalgte og rettroende folk (menighed) afdækkes som verdslig konstruktion - som profanisering af 

den sande re-entry: Kun bibelen gælder som det eviges manifestation i det immanente. 

 

                                                      

15 for statsbegrebets betydning som besiddelse, estate (eng.) se den fortrinlige analyse ved Weinacht (1969) 
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IV: FRA LUTHER TIL NIETZSCHE 

protestantismens konsekvens var af væsentlig betydning for hele Europas politiske indretning. 

Professionssplittelsen medførte, at fyrsterne ikke længere blev kodet som kristen/ikke-kristen fyrste i 

lighed med heretiker-eksklusionen, men måtte tage stilling til koden rigtig/forkert kristen, der ovenud 

skiftede alt efter iagttager. Augsburg-freden fra 1555 med dens rigsinterne stabilisering af 

konfessionssplittelsen som cuius regio, eius religio, førte til det politiske systems øgede frihedserfaring. 

Den menneskelige vilje, der i århundrede var bundet i den romerske kirkes monopol på inklusion og 

eksklusion; som kunne tvinge en kejser i knæ ved Kanossa, blev frisat. 30-års krigen fra 1618-1648 var 

dens umiddelbare konsekvens, men muligvis er de viljeskræfter, der blev frisat med 

konfessionssplittelsen, først bragt til ende med 2. Verdenskrigs afslutning i 1945, over 300 år efter den 

katolske totalitarisme overlod totalismens fascination til sekulære, det vil sige fra religionen viljesmæssigt 

frisatte politiske entiteter. Wie dem auch sei. Vejen til Luhmanns teoridannelse sker over den 

nordeuropæiske, protestantismes forøgelse af samfundets re-organisering efter et nyt princip om 

funktionel differentiering (Luhmann 1997). 

Luther er augustinermunk og tæt forbundet med det augustinske skriftcorpus. Det er pudsigt, at Luthers 

bidende kirkekritik med målet om at bringe Gud og verden tættere sammen, gennem afdækning af den 

romerske kirkes okkupation af re-entrien af den transcendente Guds immanente rum til manifestation 

gennem Jesu ord og gerninger, nedfældet i bibelen, bliver startskuddet til Gudsiagttagelsens frigørelse fra 

Gud. De vestlige lærde, der gennem 1000 år havde trænet deres bevidsthed til håndtering af komplekse 

og paradokse sagsforhold gennem disputatser og Lectio Divina, kastede nu deres trænede 

iagttagelseskompetencer ud på verden. verdens simplicitet som perfektionens udtryk af Guds 

skabelsesalmagt erstattes af theodizee-problemer om Guds vilje til at lade ondskab ske. Suveræniteten 

konstrueres som den spirende statslige magtkonstruktions medie, hvis eksistens projiceres som 

unendeligt og naturligt princip i Jean Bodins bog Les Six Livres de la République fra 1576. Bodins 

konfessionelle standpunkt er uklart, hvilket kun giver suverænitetsdoktrinen øget politisk 

tilslutningskapacitet. statsræsontanken ved Botero og Machiavelli er formuleringen af tolkningen og 

udførelsen af suveræniteten, medens fyrsten ved Hobbes får genuine Jesus-træk som menneskelig krop 

med suverænitetens (Guds?) viljesytring, som kroppen underlægger sig, jvf. Ovenfor, afsnit I om Jesus i 

Gezemane have før forrådelsen ved Judas. På samme måde som franciskanere og Dominikanere i det 13. 

Århundrede diskuterede Guds enhed og mangfoldighed (Friedman 2010), var de tidligt moderne 

forfattere enige om suverænitetens udelelighed, lige so. Guds essens ikke kunne opdeles. først med 

D'Aguesseaus og Montesqueius magtdelingsteori, der meget rammende bærer titlen L'Esprit de Lois, 

lovenes ånd, og med Clauswitz' identifikation af krigens fundamentale trinitet (Clausewitz 1832, Colin 

2010: 152), bryder subdifferentieringen frem sit skjul. Subdifferentieringen bruges til yderligere 

stabilisering af den samfundsdifferentiering, som i løbet af det 18. Og 19. Århundrede bliver mere og mere 

tydelig. Marx beklager problematikken og forsøger at gennemtvinge et konkurrerende, hierarkisk 

dividerende princip om arbejderklassen og kapitalismen, medens Pareto som første systemtænker 

gennemførte en funktionel analyse af samfundet på et internt differentierings niveau. sociologen Talcott 

Parsons forsøgte at afparadoksere samfundskonstruktionen gennem et højkomplekst teoriform, men 

måtte slutteligt erkende, at øget iagttagelseskompleksitet kun fører til yderligere kompleksitet på 

ydersiden: ganske som Franciskanerne med Anselm og Duns Scotus erfarede. Duns Scotus formale 

distinktion havde samme slagkraft som Parsons regress til analytiske systemformer og differentieringer. 
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Det er interessant, at Luhmann fra tidligste tid fastholdt fundamentalerfaringen af samfundets 

differentiering som funktionel specifikation. Til trods for en genbeskrivelse af konceptet fra Parsons, så 

var det slutteligt infusionen af den menneskelige iagttagelses begrænsning af skaberens og skabelsens 

kompleksitet, der genklang i Luhmanns stædige fastholdelse i distinktionen mellem system og omverden. 

Ingen andre tænkere har mig bekendt holdt stædigt fast i primærdistinktionen mellem system og 

omverden, mellem Gud og verden, som de middelalderlige teologer (undtaget mystikerne). Mere end det 

er der en lang række funktionale overensstemmelser mellem Luhmanns teoridannelse og den kristne 

teologis teologiske og kristologiske overvejelser. Det kommer vi tilbage til i næste afsnit. 

Problemet med den fremstormende samfundsomformning til et funktionelt, efter guddommeligt design 

afbilledet, differentieret samfund, er Guds whereabout. Hvor bliver Gud af? svaret ligger i heretikeren og 

filosoffen Spinozas værk Ethica. Der skulle en jøde, en ekskluderet, til at formulere en beskrivelse af 

Distinktionen Gud/Verden som utilstrækkelig. I modsætning til middelalderens mystikere, lod Spinoza 

ikke mennesket komme til Gud, med Gud til mennesket gennem opløsning af distinktionen som operativ 

difference. Gud er i alt og over alt: den fuldstændige rumlige udfyldelse. det er ikke svært at se den 

katolske kirkes forskrækkelige over tabet af deres forbindelsesled mellem Gud og verden, hhv. den 

protestantiske opløsning af tilvendelsen til Gud som direktionel rettethed gennem menighedens 

praktisering af tro. 

Panteismens problematik blev forløst af Nietzsche, der lader det gode menneske udråbe:"Gott ist tod" 

(Nietzsche 1887, aph. 125 - Der Tolle Mensch). Modsat det korte citat, er Nietzsche langt mere 

differentieret og foregriber denne analyse, hvor Gud er gået hen. Ikke nok med Guds død, men alle har 

participeret. Vi, dvs. Samfundet, bliver selv til Guder (theopoiesis!), men processen og forståelsen tager 

tid. Mennesket har ikke praktiseret dered Lectio Divina, pardon, Lectio Luhmannia, i det tilstrækkelige 

omfang, så de er fortsat blinde for erkendelsens sandhed: 

Der tolle Mensch. - Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am 

hellen Vormittage eine Laterne anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich 

schrie: "Ich suche Gott! Ich suche Gott!" - Da dort gerade viele von denen standen, 

welche nicht an Gott glaubten, so erregte er ein großes Gelächter. Ist er denn 

verloren gegangen? sagte der eine. Hat er sich verlaufen wie ein Kind? sagte der 

andere. Oder hält er sich versteckt? Fürchtet er sich vor uns? Ist er zu Schiff 

gegangen? ausgewandert? - so schrien und lachten sie durcheinander. Der tolle 

Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken. "Wohin ist 

Gott? rief er, ich will es euch sagen! Wir haben ihn getötet, - ihr und ich! Wir alle 

sind seine Mörder! (...) Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung? - 

auch Götter verwesen! Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet! Wie 

trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die 

Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet, - wer wischt dies Blut 

von uns ab? (...) Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig 

zu erscheinen? Es gab nie eine größere Tat, - und wer nur immer nach uns geboren 

wird, gehört um dieser Tat willen in eine höhere Geschichte, als alle Geschichte 

bisher war!" - Hier schwieg der tolle Mensch und sah wieder seine Zuhörer an: 
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auch sie schwiegen und blickten befremdet auf ihn. Endlich warf er seine Laterne 

auf den Boden, dass sie in Stücke sprang und erlosch. "Ich komme zu früh, sagte 

er dann, ich bin noch nicht an der Zeit. Dies ungeheure Ereignis ist noch 

unterwegs und wandert, - es ist noch nicht bis zu den Ohren der Menschen 

gedrungen. Blitz und Donner brauchen Zeit, das Licht der Gestirne braucht Zeit, 

Taten brauchen Zeit, auch nachdem sie getan sind, um gesehen und gehört zu 

werden.... (Nietzsche 1887: aph 125, min fremhævning, LC) 

 

V: KONKLUSION 

Nutidig sociologisk forskning har et stort repertoire af begreber og koncepter til rådighed.  Den 

sociologiske analyse kan beskæftige sig med samfundets differentiering, dets begrebsliggørelse i tekster 

og produkter såsom arkitektur og burgerboller. Sociologiske analyser kan vie sig del-områder eller 

koncentrere sig om det samlede hele som sociologisk samfundsanalyse. Særligt med den Luhmannske 

systemteori har moderniteten fået et redskab til hånde, der tilsyneladende formår at opfatte og gribe nye 

former og højere grader af kompleksitet i samfundet, end hidtidige undersøgelser har kunnet levere. Den 

Luhmannske systemanalyse viger ikke tilbage for paradokser og modsigelser; asymmetriske former, 

kompleksitet, kontingens og systemrelative tidskonstruktioner og –former. Med de nye 

iagttagelsesmuligheder fremtræder det moderne samfund som et verdenssamfund, differentieret i 

autopoietisk lukkede og kognitivt åbne funktionssystemer: Økonomi, politik, ret, religion, kunst, 

uddannelse, massemedier og videnskab. Hver i sær konstruerer deres egen (komplekse) tid langs 

horisonterne fortid og fremtid. Organisationssystemerne sørger med deres kontinuerlige produktion af 

beslutninger for at omsætte fremtidskonstruktioners mulighed til konstruktioners aktualitet og gensidig 

afvejning (Luhmann 2000, Esposito 2007). Til trods for den forøgede iagttageleskompleksitet, 

systemteorien tilbyder. Forbliver tiden fortsat en gåde: ”Wir wissen nicht, was Zeit ist”. (Luhmann 1996: 

73). Det er for så vidt bemærkelsesværdigt, da vi på den ene side har fået fremragende redskaber til at 

måle (skabe) tid og observere tidslighed, og på den anden side har haft kirkefaderen Augustin af Hippos 

fundamentaliagttagelse af tidens natur, der forsvinder hver eneste gang, man forsøger at gribe den 

(Harste 2005). Som jeg skrev før, så var det i middelalderen teologiens opgave at undersøge tidens 

konstruktion og sammensætning. Teologien løste udfordringen med distinktionen aeternitas/tempus, 

hvor Gud placeredes i den begyndelsesløse evighed, ud fra hvilken han ved tidens begyndelse skabte 

verden. Luhmann selv har gentagne gange peget på middelalderlige forgreb på fremtidige udviklinger – 

som pre-adaptive advances i lommer af mainstreamteologien, der forberedte overgangen til 

moderniteten. Med den moderne systemteori som iagttagelsesskema ” erscheint es daher [rückblickend]  

so, als ob die Gesellschaft am Gottesbegriff nur trainiert hätte mit dem ungeplanten Nebeneffekt, den 

Eintritt in die modern Welt semantisch vorzubereiten” (Luhmann 2006: 114). Spørgsmålet er, om det ikke 

kun er semantisk, men også samfundsstrukturelt forberedt. 

I artiklen om kontingens i Beobachtungen der Moderne (2006) refererer Luhmann til samfundets erfaring 

med kontingens – dvs. tidens konstruktion af muligheder. Han iagttager, at verdens uforanderlighed var 

konstrueret som tidens fremadskriden efter et kausalt skema. Skabelsen iagttages som prima causae – og 

som theodizee-problematikken i det 17. århundrede var opmærksom på, så greb Gud af og til ind med 
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”vidundere” – altså afvigelse fra causa primae med en causa secundae – en sekundær påvirkning af tidens 

kausale fremadskriden. 

Hvad nu hvis de moderne samfundssystemers attributter er verdsliggjorte koncepter fra tidligere tiders 

teologiske overvejelser om Guds natur, væren og eksistens? Anderledes formuleret åbner Luhmanns egen 

iagttagelse for et principiel undersøgelse af, om hans autopoietiske systemteori har en teologisk-mystisk 

forhistorie og således får teologiens treenige Gud som oprindelse? Europæisk tidsforståelse har trods alt 

kun to primære kilder: ”on the one hand, Herodotus, the Greek father of history; on the other, the Bible” 

(Goff 2005:13). 

I de første tre afsnit har jeg afdækket en proto-sociologisk videnskabsteori, der bearbejder afgørende 

distinktioner om eksistens/skabelse, tidens betingelse som sekvens af fortid/fremtid og differentieringer 

mellem gensidigt skabende enheder i et medie/form-perspektiv samt kontingensens overgang til form-

dependent reproduktion af aktualitet/potentialitet. Udviklingen af de teoretiske koncepter skete som 

konsekvens af erfarede begrænsninger og utilstrækkeligheder i bestående dogmatiske og teologiske 

konceptioner, men inden for de tidlige eukomeniske koncilers kanoniserede beslutninger om den 

(vestlige) kristne kirkes dogma. Koncilernes konstruktion af Gud som paradoks konstruktion af treenighed 

og enhedens  trefoldighed er den problemstilling, den vestlige kirkes teologi lige siden har knoklet med:   

"Identity and distinction: that is the major issue in trinitarian theology" (Friedman 2010:2), og ikke nok 

med det, så er det Gud konstrueret som enheden af forskellen mellem enhed af forskel (Nickel-

Schwäbisch 2004: 240). Det liturgiske svar er den systematiserede oscillation mellem stilhed (schweigen) 

og tale (hhv sang) og messe, der på samme tid skjuler og viser Guds paradoksale konstruktion som Guds 

utilnærmelige mystiske væsen og væren. Undersøgelsen af den vestlige kirkes liturgiske, dogmatiske og 

teologiske konstruktioner af systematiseret stilhed og tale som tilnærmelse og tildækning af guds 

paradoksale konstruktion må henlægges til et andet studie. Et godt forarbejde er ydet ved 

kirkehistorikeren Diarmaid MacCulloch (2014), der gennemarbejder kristendommens tekster ud fra 

princippet, at "silence is always contextual" (2014: 217)16. 

Jeg stillede indledningsvist spørgsmålet, om der for Luhmanns teoridannelse fandtes proto-Luhmannske 

koncepter, udviklet i den kristne teologi inden adskillelse mellem filosofi, og videnskabsteori på den ene 

side og  teologien på den anden går hver deres egne veje. Leibniz, Gallilei,  Kopernikus er hver i sær både 

markering af foreningens afslutning og separeringens begyndelse. I Afsnit IV fulgte jeg et separat forløb, 

der kontekstualisede de teologiske koncepters trinvise 'af-teologisering' og langsomme frugtbargørelse i 

videnskabens tjeneste. Skematisk opstillet frem for fremstilling i et lineær udviklingsdiagram er nedenfor 

en række af  Luhmanns teoretiske hovedbegreber, deres teologiske ækvivalent i senantik og 

middelalderlig tænkning samt de hovednavne, der på afgørende vis bidrager til konsolidering eller 

                                                      

16  Forståelsen af Gud forudsætter forståelses- og tolkningskapacitet. Augustins De doctrins og Evagrius 
contemplation er begge forsøg på at sprænge tilværelsesforståelsens umulighed: 
”Modtager I et syn, bliver det som ordene i en forseglet bog: Giver man den til en, der kan læse, og 

siger: »Læs dette her!« svarer han: »Det kan jeg ikke, for den er forseglet.« v12  Og giver man bogen til 

en, der ikke kan læse, og siger: »Læs dette her!« svarer han: »Jeg kan ikke læse.«” (Esajas 29:11-12) 
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nyudvikling af væsentlige stabiliseringer af begreber og iagttagelsesformer, som eftertiden ikke kunne 

sidde overhørig. 

Opstillingen markerer tydeligt, at Augustin er overrepræsenteret. Det er ikke uvæsentligt for artiklens 

pointe, for Augustins hans tekster og koncepter blev tidligt kanoniseret af dem vestlige kirke i Rom som 

kirkefaderlig tekst. 

 

Illustration 2: systematisk opstilling af systemteoretisk koncept og teologisk pendant 

Luhmanns begreb Teologisk oprindelse Tænker 

Differentiering 

Helhed/delhed 

Tre hypostaser, fælles essens 

Homoousius/homouosius 

Augustin 

System/omverden 
Gud/verden 

Gud/skabelse 

Theosis 

Ting/ikke-ting 

clemens af alexandria 

gregor af Nyssa 

Augustin 

Meister Eckhardt 

Spinoza 

Anselm of Canterbury 

Temporalitet 
Aeternitas/tempus 

 

Augustin 

Kontingens 

Aktualitet/potentialitet 

Kontingens Duns Scotus 

Systemers selvproduktion 
Theopoiesis 

Guds selvfuldkommenhed 

Kappadokiske fædre, evagrius 

augustin 

aquinas 

Systemers paradoks: 
differentiering/helhed 

guds væsen, essens, natur 
augustin 

duns Scotus 

Vilje som tidsteknologi 
Fri vilje 

(seinsvergessenheit) 

Duns Scotus 

Origen 

evagrius 
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Augustin 

Systemers operativitet 

Iagttagelse/iagttaget 

"Exisitieren heißt operieren" 

Formal distinktion 

Distinktionsbaseret 
argumentation 

Duns Scotus 

anselm of Canterbury 

Strukturel kobling 
Causa secunda 

Formal distinktion 

Leibniz 

duns Scotus 

 

 

Sagligt er Luhmanns teori som systemteori om verdenssamfundet må i den teologiske kontekst, jeg har 

sat den i med denne artikel, ses som splittet mellem theosis og theopoiesis. Systemteorien ønsker at 

levere en adækvat forståelse af samfundets nutidige indretning og tilblivelseshistorie, så forskningen kan 

komme så tæt på samfundets funktionsprincip som muligt. Samtidigt er konceptet om funktionel 

differentiering så fast en bestanddel til beskrivelsen af det moderne samfund, at konceptet løber fare for 

at opnå theopoiesis, at blive til samfundet. 

Tidsligt er Systemteorien bundet i den temporale konstruktion af skaber og skabelse. teorien er skabt af 

samfundet, men samtidig en del af samfundets egen kontinuerlige genskabelse. Systemteorien gør med 

Luhmanns omfattende værk et stort arbejde for at beskrive samfundets egen iagttagelseskonstruktion, 

ganske som teologien har leget med tanken, om Guds skabelse af verden havde til formål at opnå 

iagttagelsen fra skabelsen, så Gud kunne distingvere sig selv fra sin omverden, skabelsen. Dermed er 

systemteorien skabelsens ækvivalent til samfundets mulighed for selviagttagelse som fuldstændig 

selvreproducerende samfund. 

Socialt set er systemteorien højselektiv i dens inklusion af legitim teoridannelse, hhv. Med Luhmanns egne 

ord: "gehobene, bewahrenswerte Semantik"(Luhmann 1982). Det er en anden form for den praktiserede 

kodning af inklusion og eksklusion gennem refleksion af Lectio Divina, den augustinske tilegnelse af 

teksters bagvedliggende meninger og koder. Dermed kan Luhmanns teoridannelse forholde sig til 

konkurrende tilbud, forklare deres tilblivelse og funktionsmåde, og gennem refleksion af egen 

grænsedragning gennemføre kodningsbaseret inklusion og eksklusion af teksten. 

Det blinde punkt i vores analyse er Luhmann selv. Niklas Luhmann var både kødelig og en produktiv social 

adresse som person. Hvis artiklens pointe fra afsnit IV er holdbar, at Gud blev erklæret død for at kunne 

gå undercover i samfundet som differentierings- og iagttagelsesform, så muliggør det med den 

kalcedonske formel om Jesus Kristus fulde menneskelighed og fulde gudhed, at Luhmann indtager den 

messianske plads for samfundets nye selvbeskrivelse, ganske som Jesus gjorde med sine disciple i det 

israelitiske land. Luhmann ville dermed være en hybrid, lige som Jesus blev erklæret hybrid i Kalcedon i 

451. 
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En anden mulighed ville være at anskue Luhmanns forfatterskab som Maria, der føder muligheden for en 

ny samfundsbeskrivelse gennem skriftlige ord frem for Jesu mundtlige fortællinger. 

At spørgsmålet om Luhmanns funktionelle ækvivalens til den kristne dogmatik ikke er rent hjernegespinst, 

viser sidste mulighed, som Luhmann selv i et af sine sidste interviews tilbyder: "[Meine] Partie ist immer 

beim Teufel. Der unterscheidet am schärfsten und sieht am meisten" (Luhmann 2004/2011: 77). Lige som 

Anselm af Canterbury tillægger djævlen den nødvendige kapacitet til at skelne mellem symbol og diabol, 

så kan også Luhmann kun "in Unterschieden denken" (2004/2011: 73). 

 

For det er jo sådan, at det ene i sig selv entydigt foregriber og 
omfatter alt. Det er også derfor at teologien priser hele den 

guddommelige urgrund forstået som altets årsag med tilnavnet "det 
ene" og som én Gud Fader, én Herre Jesus Kristus og én og den 
samme Ånd, der er til i kraft af den hele guddommelige enheds 

altoverskridende udelthed, i hvilken alting entydigt er sammenfattet 
og på et højere plan forenet og på overeksistent vis 

forudeksisterende. Derfor kan alting med rette føres tilbage til og 
sættes i relation til den guddommelige enhed; ved den, fra den, 
gennem den, i den og til den eksisterer, samordnes, vedvarer, 

sammenfattes, opfyldes og vender alt tilbage. 

Pseudo Dionysios Areopagiten 
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BILAG 1 

Den Athanasianske trosbekendelse 

Enhver som vil frelses, må frem for alt have den almindelige tro. Enhver som ikke bevarer den hel og 
uforfalsket, vil uden tvivl gå evig fortabt. 

Men dette er den almindelige tro, at vi ærer een Gud i en trehed og treheden i en enhed uden at 
sammenblande personerne eller adskille væsenet. Faderens person er nemlig en for sig, Sønnens en for 
sig, Helligåndens en for sig. Men Faderens Sønnens og Helligåndens guddom er een, deres herlighed er 
lige stor, deres majestæt lige evig. Som Faderen er, sådan er Sønnen og sådan er Helligånden. Faderen er 
uskabt, Sønnen er uskabt, Helligånden er uskabt. Faderen er umålelig, Sønnen er umålelig, Helligånden er 
umålelig. Faderen er evig, Sønnen er evig, Helligånden er evig. Og dog er der ikke tre, som er evige, men 
een som er evig, ligesom der ikke er tre, som er uskabte, eller tre, som er umålelige. I lige måde er Faderen 
almægtig, Sønnen almægtig, og Helligånden almægtig, og dog er der ikke tre som er almægtige, men een 
som er almægtig. På samme måde er Faderen Gud, Sønnen Gud og Helligånden Gud, og dog er der ikke 
tre guder, men een Gud. På samme måde er Faderen Herre, Sønnen Herre og Helligånden Herre, og dog 
er der ikke tre Herrer, men een Herre. For ligesom vi ifølge den kristelige sandhed nødes til at bekende hver 
enkelt person for sig som Gud og Herre, således forbyder den almindelige tro os at tale om tre Guder eller 
tre Herrer. Faderen er ikke dannet eller skabt eller født af nogen. Sønnen er af Faderen alene, ikke dannet 
eller skabt, men født. Helligånden er af Faderen og Sønnen, ikke dannet eller skabt eller født, men udgår 
fra dem. Der er altså een Fader, ikke tre fædre, een Søn ikke tre Sønner, een Helligånd, ikke tre Helligånder. 
Og i denne trehed er intet tidligere eller senere, intet større eller mindre, men alle tre personer er indbyrdes 
lige evige og lige store, således at i alle ting både treheden, som allerede forhen er sagt, bør æres i 
enheden, og enheden i treheden. 

Den, som altså vil frelses, må mene således om treenigheden. 

Men det er nødvendigt for den evige frelse, at han også ærligt tror på vor Herre Jesu Kristi 
menneskevordelse. 

Det er altså den rette tro, at vi tror og bekender, at vor Herre Jesus Kristus, Guds Søn, er Gud og menneske, 
Gud, født af Faderens væsen før tiderne, og menneske, født af moderens væsen i tiden, fuldkommen Gud, 
fuldkomment menneske, bestående af en fornuftig sjæl og menneskeligt kød, Faderen lig efter sin 
guddommelige natur, ringere end Faderen efter sin menneskelige. Endskønt han er Gud og menneske, er 
han dog ikke to, men een Kristus, een, ikke ved den guddommelige naturs forvandling til kød, men ved den 
menneskelige naturs indoptagelse i Gud, i det hele een, ikke ved væsenets sammenblanding, men ved 
personens enhed, for ligesom den fornuftige sjæl og kødet er eet menneske, således er Gud og menneske 
een Kristus, som led for vor frelse, nedfor til helvede, opstod på tredje dag fra de døde, opfor til himlene, 
sidder ved Gud Faders den almægtiges højre hånd, derfra han skal komme for at dømme levende og døde. 
Ved hans komme skal alle mennesker opstå med deres legemer, og de skal aflægge regnskab for deres 
gerninger, og de, som har gjort godt, skal gå ind i det evige liv, men de, som har gjort ondt, til den evige 
ild. 

Dette er den almindelige tro, og hvis nogen ikke tror den ærligt og fast, vil han ikke kunne blive frelst. 
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Bilag 2: Den apostolske trosbekendelse 

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.(Forsagelsen, red., tilføjet af 

Grundtvig og særpræget dansk (tilføjelse 1908). 

Vi tror på Gud Fader, den almægtige, 

himmelens og jordens skaber. 

Vi tror på Jesus Kristus, 

hans enbårne Søn, vor Herre, 

som er undfanget ved Helligånden, 

født af Jomfru Maria, 

pint under Pontius Pilatus, 

korsfæstet, død og begravet, 

nedfaret til Dødsriget, 

på tredje dag opstanden fra de døde, 

opfaret til himmels, 

siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, 

hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. 

Vi tror på Helligånden, 

den hellige, almindelige kirke, 

de helliges samfund, syndernes forladelse, 

kødets opstandelse og det evige liv. 

Amen. 

 

BILAG 3: Den nikænokonstantinopolitanske trosbekendelse 

»Jeg tror på én Gud, den almægtige Fader, 

himmelens og jordens, alt det synliges og usynliges skaber. 

Og på én Herre, Jesus Kristus, 

Guds enbårne Søn, som er født af Faderen før alle tider, 

Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af sand Gud, 

født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen, 

ved hvem alt er skabt, 

som for os mennesker og for vor frelse steg ned fra himlene og blev kød 

ved Helligånden af Jomfru Maria og blev menneske, 

som også blev korsfæstet for os under Pontius Pilatus, blev pint og begravet 

og opstod på tredjedagen ifølge skrifterne 

og opfor til himmels, sidder ved Faderens højre hånd 

og skal komme igen i herlighed for at dømme levende og døde, 

og der skal ikke være ende på hans rige. 

Og på Helligånden, som er Herre, og som levendegør, 

som udgår fra Faderen (og fra Sønnen)17, 

                                                      

17 På latin ”og fra sønnen” hedder det ”filioque” og er en vestkirkelig tilføjelse fra midten af det 6. århundrede, men 

i den ortodokse, øst-romerske kirke først iagttaget af Phoetius i midten af det 9. århundrede. 
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som tilbedes og æres tillige med Faderen og Sønnen, 

som har talt ved profeterne. 

Og på én, hellig, almindelig og apostolisk kirke. 

Jeg bekender én dåb til syndernes forladelse 

og forventer de dødes opstandelse 

og den kommende verdens liv.« 
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Bilag 4: Det kalcedoniske dogma (trosbekendelse) 

We, then, following the holy Fathers, all with one consent, teach people to confess one and 
the same Son, our Lord Jesus Christ, the same perfect in Godhead and also perfect in manhood; 
truly God and truly man, of a reasonable [rational] soul and body; consubstantial [co-essential] 
with the Father according to the Godhead, and consubstantial with us according to the 
Manhood; in all things like unto us, without sin; begotten before all ages of the Father according 
to the Godhead, and in these latter days, for us and for our salvation, born of the Virgin Mary, 
the Mother of God, according to the Manhood; one and the same Christ, Son, Lord, only 
begotten, to be acknowledged in two natures, inconfusedly, unchangeably, indivisibly, 
inseparably; (ἐν δύο φύσεσιν ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως – in duabus naturis 
inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter) the distinction of natures being by no means 
taken away by the union, but rather the property of each nature being preserved, and 
concurring in one Person (prosopon) and one Subsistence (hypostasis), not parted or divided 
into two persons, but one and the same Son, and only begotten God (μονογενῆ Θεόν), the Word, 
the Lord Jesus Christ; as the prophets from the beginning [have declared] concerning Him, and 
the Lord Jesus Christ Himself has taught us, and the Creed of the holy Fathers has handed down 
to us. 

(kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Chalcedonian_Creed) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chalcedonian_Creed

