Forum for Patristik

Praktiske oplysninger:
Seminaret finder sted mandag den 27. august 2012 kl. 10.00 – 16.00.

Seminar i Aarhus
mandag den 27. august 2012

Sted: Mødelokale 1, Konferencecenteret, Aarhus Universitet,
Bygning 1421, Fredrik Nielsens vej, 8000 Aarhus C.
Se beliggenhed her:
http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=1421

Program
10.00

Velkomst og kaffe

10.15 – 11.30

Jan Dochhorn: Commodians eskatologi.

11.30 – 11.45

Pause

11.45 – 13.15

René Falkenberg: Var Tatian kætter?

13.15 – 14.15

Frokost

14.15 – 15.45

Nils Arne Pedersen: En ny kilde belyser spørgsmålet om Addai-legendens oprindelse.

15.45 – 15.55

Holger Villadsen: Præsentation af den trykte udgave af Nordisk Patristisk Bibliografi.

Tilmelding og pris:
Senest onsdag den 22. august til forum@patristik.dk
Betalingen er 50 kr., som dækker seminaret og kaffe med rundstykke. Pengene betales til Holger Villadsen ved seminaret.
Seminaret er gratis for studerende, som ikke behøver at tilmelde sig.
Frokost kan købes i Stakladen, hvor der vil blive reserveret et bord.

Forum for Patristik's initiativgruppe:
- Jesper Hyldahl: jhyldahl@mail-online.dk
- Anders-Christian Jacobsen: alj@teo.au.dk
- Rasmus Nøjgaard: rn@km.dk
- Nils Arne Pedersen: nap@teo.au.dk
- Holger Villadsen: holger@sejrupvilladsen.dk
- Finn Damgaard: fda@teol.ku.dk

www.patristik.dk

Jan Dochhorn: Commodians eskatologi
Commodian var en kristen digter, som på vulgærlatin skrev vers med
en meget uklassisk metrik (formodentligt mere baseret på betonede
stavelser end på stavelsernes længde) og meget ofte akrostisk. Formalt ligner hans poesi puniske versindskrifter og afspejler måske en
slags latinsk »rap-poesi«; vi har også en interessant parallel i et antidonatistisk digt, som Augustin har skrevet. Indtil nu er det ikke inden
for forskningen lykkedes at nå til enighed om, hvornår Commodian
levede. Flertallet af forskere mener, at han skrev i det 3. årh. e.Kr. og
dermed var en af den latinske kirkes tidligste forfattere, men specielt
et vigtigt motiv i hans eskatologi kunne også pege på det 5. årh.
e.Kr., som bl.a. Brewer antager var Commodians virkeperiode. Mit
bidrag vil behandle Commodians eskatologi, som også er meget debatteret i forskningen; f.eks. mener Philonenko, at Commodian byggede på essæiske kilder.
René Falkenberg: Var Tatian kætter?
Tatian var oprindeligt fra Assyrien og blev senere elev af Justin Martyr i Rom. Efter sin læremesters død blev han smidt ud af den romerske menighed, drog så østpå og oprettede der en skole i Mesopotamien. Umiddelbart fremstår Tatian som en af de små af de
kristne teologer fra 2. årh., men hans sammenskrivning af de fire
evangelier, evangelieharmonien Diatessaron, øvede stor indflydelse
i øst, hvor den udgjorde den normative Kristusfortælling helt frem til
5. årh. I øst blev Tatian således anset for en af de store teologer,
mens han i vest blev anset for kætter. Hvorfor denne store forskel i
synet på Tatian? Det kan hans eneste fuldt overleverede skrift,
apologien Tale til grækerne, muligvis kaste lys over. Til foredraget
vil udvalgte passager af Tatians forsvarstale således blive analyseret
med det dogmehistoriske og kætterske perspektiv for øje.

Nils Arne Pedersen:
En ny kilde belyser spørgsmålet om Addai-legendens oprindelse
Det oprindelige centrum for den syrisk-sprogede kristendom var
byen Edessa, det nuværende Urfa i Tyrkiet. En gammel syrisk beretning fortæller om, hvordan Jesus og apostelen Addai omvendte kong
Abgar og bragte kristendommen til byen. Men der kan stilles et stort
spørgsmålstegn ved historiciteten i denne beretning, og derfor hævdede Walter Bauer i sin berømte bog Rechtgläubigkeit und Ketzerei,
at der var tale om en legende, konstrueret af Edessas ortodokse
gruppe, som skulle gøre deres kristendomsform til den oprindelige i
Edessa, skønt de første kristne i byen i virkeligheden havde været
markioniter, bardaisaniter og manikæere. Han Drijvers byggede videre på denne tese ved at hævde, at Addai i virkeligheden var en
ortodoks omfortolkning af en historisk skikkelse, nemlig Manis discipel Adda, der missionerede i det 3. årh.
Foredraget vil hævde, at Bauers og Drijvers hypoteser ikke kan
opretholdes, fordi det viser sig, at Addai også optræder i en koptiskgnostisk tekst, Jakobs Første Åbenbaring, der både er bevaret i et
håndskrift fra Nag Hammadi og (i bedre stand) i den for nyligt udgivne Codex Tchacos. Men det er ikke sikkert, at Jakobs Første
Åbenbaring af den grund fortæller os noget om, hvordan kristendommen nåede Edessa. Derimod belyser teksten, hvor forskelligartet
den tidlige syriske kristendom har været.
Holger Villadsen: Præsentation af den trykte udgave af
Nordisk Patristisk Bibliografi
Siden 2001 har der på www.patristik.dk været en internetversion af
Nordisk Patristisk Bibliografi. Denne internetversion er i færd med
at blive suppleret med en bogtrykt version. Bind 1 med en systematisk afdeling udkom i efter 2011, og bind 2 med den alfabetiske afdeling forventes udgivet i 2012.

