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Erfaringen af det guddommelige belyses i denne bog med udgangspunkt i den tyske teolog Rudolf Ottos
bestemmelse af det guddommelige.
Erfaringen af det guddommelige belyses i denne bog med udgangspunkt i den tyske teolog Rudolf Ottos
bestemmelse af det guddommelige som et ubegribeligt mysterium, der på en gang er fascinerende og
frygtindgydende. Det guddommelige er det ubegrænsede, der ikke kan indfanges i begreber og definitioner, da
begreber og definitioner er begrænsende. Det guddommelige kan kun opfattes af følelserne, som har det til
fælles med det guddommelige, at heller ikke de kan indfanges i veldefinerede begreber. Det guddommelige er
ligesom musik kun noget vi kan opfatte igennem følelsen. Alle ord og begreber kommer til kort, når de skal
beskrive oplevelsen fuldt ud. Følelsen af det guddommelige kan ikke begribes, men den kan tydeliggøres ved,
at man sammenholder følelsen med beslægtede følelser. Det guddommelige er ligesom musik et universelt
fænomen, der overskrider alle sproggrænser. Det er et mangfoldigt, ubændigt, spontant fænomen, der kan
bryde frem, når og hvor det vil. Erfaringen af det guddommelige er ikke bundet af en kult, en forkyndelse,
bekendelse eller dogmatik. Overalt kan mennesker blive ramt og fængslet af det guddommelige som en
følelse, der indeholder en ubetinget alvor, det hverken kan eller vil se bort fra.
Enevelde, eller det absolutte monarki, er en politisk doktrine der ubegrenset, sentralisert makt og absolutt
suverenitet er gitt til en monark. Fra 1. La Divina commedia), skrevet av florentineren Dante Alighieri
mellom 1308 og hans død i 1321, regnes som det viktigste epos i italiensk litteratur såvel som et av de mest

betydningsfulle verker i verdenslitteraturen. La Divina commedia), skrevet av florentineren Dante Alighieri
mellom 1308 og hans død i 1321, regnes som det viktigste epos i italiensk litteratur såvel som et av de mest
betydningsfulle verker i verdenslitteraturen. Det gyldne snit kendes også som det guddommelige snit/forhold
[kilde mangler] og er anvendt mange steder i kunsthistorien, bl. Der bliver tale om tre underjordiske rum,
hvoraf den amerikanske verdenskunstner James Turrell skal stå for de to. Dante er en af grundlæggerne af
moderne italiensk sprog og litteratur. Foto, Nina Lemvigh-müller. Den sandhedssøgende, oprørske forfatter
Det moderne gennembruds kunst blev også et nyt og farligt kulturpolitisk våben. Min profetiske ånd hviler
over dette landet. Betydning. Jeg sender mitt ord over Norge, og det skal skape hva det nevner på et hvert
sted, der det proklameres.
er der forsket i det af Leonardo da Vinci, der forsøgte at påvise, at det gyldne snit ligger til grund for fx
menneskets proportioner. Min profetiske ånd hviler over dette landet. Min profetiske ånd hviler over dette
landet. 0 The Fool - Position 4. Det polske flag. Kunstmusset ARoS i Aarhus har netop præsenteret planerne
for en udvidelse af museet, der forventes at stå færdig i 2018. a. Den guddommelige komedie (it. Det gyldne
snit kendes også som det guddommelige snit/forhold [kilde mangler] og er anvendt mange steder i
kunsthistorien, bl.
Polen har en strategisk vigtig beliggenhed i Europa og landets grænser er ændret konstant. 0 Narren - GÅ
MED LYSET - Narren ejer en fri sjæl - sjældent jordiske gods.

