Praktiske oplysninger
Mødet finder sted mandag d. 16. januar 2012 kl. 10.15 – 16.15
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Forum for Patristiks initiativgruppe:
- Finn Damgaard: fda@teol.ku.dk
- Jesper Hyldahl: jhyldahl@mail-online.dk
- Anders Christian Jacobsen: alj@teo.au.dk
- Rasmus Nøjgaard: rn@km.dk
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Forum for Patristik blev stiftet i 1998 for at styrke oldkirkestudierne i
Danmark. Møderne er åbne for alle med interesse for patristikken: teologer, historikere, filologer, religionshistorikere, kunsthistorikere osv. Omdrejningspunktet er de to halvårlige møder i København og Århus.

www.patristik.dk
forum@patristik.dk

Seminarets oplæg

I

Lektor, ph.d. Søren Holst, København
Jødisk DNA i tidlig kristen liturgi?

Om den tidligste kirkes praksis beretter Ap.G., at »de holdt fast ved
apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne«.
Et nærliggende spørgsmål er, »hvilke bønner?«, siden de omtales i bestemt form som noget, der er almindeligt kendt. Blandt Dødehavsrullerne
findes de ældste jødiske bønnebøger og dermed nyt materiale til at beskrive den jødiske fromhedspraksis, som var den tidligste kristendoms
naturlige afsæt. Det er i sig selv epokegørende nyt for jødiske liturgiforskere, men for patristikken må det være oplagt også at spørge, om det er
muligt at trække forbindelseslinjer videre til den kristne liturgi, vi kender, fx i de syriske kirker. Så det vil foredraget forsøge.

II

Ph.d. Robert B. Hansen, Århus
Nadveren og eskatologien
Didake som eksempelfortælling

Med udgangspunkt i kirkeordningen Didake vil der blive forsøgt peget
på en række eskatologiske elementer, der er tilbagevendende i nadverbønner og beskrivelser fra oldkirken (1. Klement, Ignatius, Tertullian
etc.). Kan disse fællestræk bruges til at give os en dybere forståelse af
nadverforståelsen i oldkirken, herunder de tidlige kristnes selvforståelse.
Foredraget tage sit udgangspunkt i Wainwrights klassiske værk: Eucharist and Eschatology, der første gang udkom i 1968. I forlængelse af dette
vil det problematiske i at skelne mellem eukaristi og agape blive drøftet.

III

Lektor, ph.d. Christian Troelsgård, København
Papyrusfragmenter og de tidlige hymnografiske bøger
fra Jerusalem

Det er velkendt, at de tidlige byzantinske hymnografiske standardsamlinger Sticherarion, Heirmologion og Oktoechos (Parakletike) har optaget talrige elementer fra den hagiopolitiske tradition. Hidtil har studiet af
den byzantinske kirkesangs genealogi hovedsageligt hvilet på sammenligninger med tidlige georgiske, armenske og syriske oversættelser af den
græsksprogede Jerusalem-hymnografi. Foredraget vil redegøre for nogle
studier af hymnografiske papyrus-fragmenter i europæiske samlinger og
'de ny håndskriftsfund fra Sinai-klosteret', et materiale som kan kaste nyt
lys over kirkesangens tidlige historie.

Program
10.15

Søren Holst:
Jødisk DNA i tidlig kristen liturgi?

11.45

Kaffepause

12.00

Robert B. Hansen:
Nadveren og eskatologien
Didake som eksempelfortælling

13.30

Frokost på Riz Raz, Store Kannikestræde 19

14.45

Christian Troelsgård:
Papyrusfragmenter og de tidlige hymnografiske bøger
fra Jerusalem

16.15

Afslutning

