Forum for Patristik
www.patristik.dk
Seminar i Aarhus mandag den 9. september 2013
Program
10.00

Velkomst og kaffe

10.15 – 11.30

Maria Louise Munkholt Christensen:
»Ikke min, men vor Far« – om bønnens fællesskabsstiftende funktion

11.30 – 11.45

Pause

11.45 – 13.15

Julius Sebastian Bang Holst:
»At se Gud fra ryggen« – om efterfølgelse og forening i Gregor af
Nyssas mystiske teologi

13.15 – 14.15

Frokost

14.15 – 15.45

Jesper Hyldahl:
Afsløret! Mysteriet i Nag Hammadi kodeks V

Praktiske oplysninger
Seminaret finder sted mandag den 9. september 2013 kl. 10 – 16.
Sted: Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus, Aarhus Universitet,
Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C.
Tilmelding og pris
Senest torsdag den 5. september 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.
Initiativgruppen bag Forum for Patristik
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: holger@sejrupvilladsen.dk
Læs mere om foredragene på næste side (bagsiden).

»Ikke min, men vor Far« - om bønnens fællesskabsstiftende funktion
Maria Louise Munkholt Christensen, ph.d.-stud., Aarhus Universitet
Foredraget tager udgangspunkt i tre tekster om bøn fra det tredje århundrede, skrevet af
henholdsvis Tertullian, Cyprian og Origenes. Fokus ligger på de passager, hvor forfatterne kæder bøn sammen med de kristnes sociale relationer - til hinanden, til englene og
til Gud som Far. Et aspekt, der vil blive belyst, er brugen af familieskabs-metaforer i
forbindelse med bøn.

At se Gud fra ryggen – Om efterfølgelse og forening i Gregor af Nyssas mystiske
teologi
Julius Sebastian Bang Holst, stud. theol., Aarhus Universitet
I oplægget vil jeg forsøge at vise, hvorledes efterfølgelse af Gud er et kernemotiv hos
Gregor af Nyssa (ca. 330-395), gennem hvilket han tænker og udformer sin såkaldt mystiske teologi. Gregors teologi er fundamentalt præget af læren om creatio ex nihilo,
ifølge hvilken det afgørende skel i alt det værende er mellem Gud og skabningen. Dette
skel konstituerer en uoverstigelig kløft, der umuliggør enhver ekstatisk mystik, ad hvilken mennesket skulle kunne komme til at se endsige opnå Gud i sig selv. Gregors fokus
er derfor hverken på intellektuel skuen eller ekstatisk erfaring af Gud i sig selv, men på
efterfølgelse af den åbenbarede Gud i Kristus. I skrifterne De Vita Moysis og In Canticum Canticorum demonstrerer Gregor, at denne efterfølgelse består i at efterligne troens
hellige forbilleder og i sidste ende Kristus selv i et dydigt liv. I oplægget vil forholdet
mellem efterfølgelse og efterligning (mimesis) tages op, og det vil blive drøftet, i hvilken forstand efterfølgelse kan siges at være vejen til en art forening med Gud. I denne
forbindelse spiller især gudbilledligheden en stor rolle.

Afsløret! Mysteriet i Nag Hammadi kodeks V
Jesper Hyldahl, ph.d., sognepræst Tyrsted-Uth-Endelave
Hvis vi ser bort fra tekster med kanonisk status, som fx bibelske tekster og værker af
store, anerkendte forfattere, tyder meget på, at de fleste før-moderne tekster ikke er kopieret ordret, men tværtimod er ændret, så nye tekster fremstår, som med fornyet aktualitet kan tale ind i den tid, hvor de er skrevet. En tekst er således en ustabil størrelse, og
hvis vi analyser ændringer fra en tekstversion til en anden dukker ofte helt andre betydninger frem, end hvis vi blot har den ene version foran os. De fleste versioner er desværre gået tabt, men ind imellem kommer nyt materiale til. Det er tilfældet med kodeks
V fra Nag Hammadi-samlingen, og det giver overraskende resultater. Heri optræder
Adam, Paulus, Jakob, den retfærdige, og Frelseren. Men først med opdagelsen af andre
tekstversioner undres læseren over, hvem ”Frelseren” kan være. Den anden version både skaber en sådan undren og giver samtidig et forbløffende svar på spørgsmålet: Hvem
er Frelseren?

