Praktiske oplysninger
Mødet finder sted mandag d. 21. januar 2013 kl. 10.15 – 16.15
Sted: Købmagergade 44-46, lokale: auditorium 12 (4. sal)
Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet
Pris: kr. 150
afregnes ved ankomst
og inkluderer kaffe og frokost på Riz Raz inkl. øl/vand
Uden frokost: kr. 50
Tilmelding: Senest torsdag d. 17. januar 2013 til
Holger Villadsen
forum@patristik.dk
tlf. 5470 5408
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eller
Finn Damgaard
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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
- Nils Arne Pedersen: nap@teo.au.dk
- Holger Villadsen: forum@patristik.dk

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

Professor Mogens Müller, København
Justin og hans Bibel
I anledning af oversættelsen af Dialog med jøden Tryfon

Mens Justins Apologi eller Apologier gennem tiderne er kommet i flere
oversættelser til dansk, er det første gang, det er tilfældet med Justins
Dialog med jøden Tryfon, som den nu foreligger oversat med indledning
og noter af Jørgen Ledet Christiansen, Niels Hyldahl og Mogens Müller
(København: ANIS 2012). Med sine mange og ofte meget lange citater
fra Septuaginta er dette skrift med til at understrege den gamle græske
oversættelses betydning i den ældste kirke. Samtidig er Justins Dialog
med sin udstrakte brug af skriftbeviset med til at vise, hvor grundlæggende jødedommens hellige skrifter fortsat var i det 2. årh. i udarbejdelsen af den kristne tros egenart. Justin blev med sine skrifter den første
kirkelige teolog, der udviklede en lære om den hellige skrift.

II

Ph.d. Andreas Westergren, Lund
Eremitens återkomst: om nyttan med styliter och andra
asketer i Theodoretos från Kyrrhos helgonvitor

En av de stora kännarna av den tidiga syriska monastiska traditionen, Arthur Vööbus, sa att den var en slags hyperaskes, kännetecknad av det bisarra. Symeon styliten var det självklara paradexemplet. Vööbus var inte
ensam om denna kritiska hållning, som till stor del byggde på Theodoretos av Kyrrhos berättelsesamling om de första klostren. I min föreläsning
vill jag peka på olika strategier som den lärde biskopen av Kyrrhos använde för att peka på hur asketernas liv var meningsskapande för samhället.

III

Ph.d. Thorsten Rørbæk, København
Helbredelsesberetninger i tidlige kristne biografier

Foredraget vil søge at belyse, hvilken rolle helbredelsesberetninger spiller i
to af de tidlige kristne biografier, nemlig Vita Antonii (Antonius’ liv) fra
ca. 356 skrevet af Athanasius og Vita Hilarionis (Hilarions liv) fra ca. 390,
skrevet af Hieronymus. I begge tekster spiller fænomenet helbredelser en
betydelig rolle, da de har stor indvirkning på asketens livsstil, som de synes
både at udspringe af og samtidig stå i spænding til. Samtidig medvirker
helbredelsesgerningen til at definere asketen som en mediator, der på en
ene side står i et særligt forhold til det guddommelige, og på den anden
side afviger fra det alment menneskelige.

Program
10.15

Mogens Müller:
Justin og hans Bibel
I anledning af oversættelsen af Dialog med jøden Tryfon

11.45

Kaffepause

12.00

Andreas Westergren:
Eremitens återkomst: om nyttan med styliter och andra
asketer i Theodoretos från Kyrrhos helgonvitor

13.30

Frokost på Riz Raz, Store Kannikestræde 19

14.45

Thorsten Rørbæk:

Helbredelsesberetninger i tidlige kristne biografier
16.15

Afslutning

