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Seminar i Aarhus mandag den 25. august 2014 

 
 

Program 
 
10.15 Velkomst og kaffe 
 
10.30 – 11.45 Oplæg og diskussion ved Anna Marie Aagaard: 
 Mod til at tro 
 
12.00 – 13.15  Oplæg og diskussion ved Jakob Engberg: 
 »Hvis kejsere havde kunnet være kristne« (Tertullian, Apol. 21,24). 

Omvendelsesskildringer og Romerrigets kristning.   
 
13.30 – 14.15 Frokost i Stakladen  
 
14.30 – 15.45   Oplæg og diskussion ved Anders-Christian Jacobsen:  
 Kyril fra Jerusalem om dåb og dåbsoplæring   
 
 
Praktiske oplysninger 
Tid: Seminaret finder sted mandag den 25. august 2014 kl. 10.15 – 16. 
Sted: Studenternes Hus, Aarhus Universitet, Frederik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus C. 
Det præcise rum annonceres på skærmene ved indgangen.  
Frokost kan købes i Stakladen, hvor der er mulighed for at spise sammen.  
 
Tilmelding og pris  
Senest torsdag den 21. august til forum@patristik.dk (tlf. 54 70 54 08) eller til Anders-
Christian Jacobsen. 
Prisen for seminaret er 50 kr., som dækker kaffe og rundstykke.  
Pengene betales ved seminaret.  
Seminaret er gratis for studerende, som ikke behøver at tilmelde sig.  
 
Initiativgruppen bag Forum for Patristik 
Finn Damgaard: fda@teol.ku.dk  /  Jesper Hyldahl: jhy@km.dk  /   
Anders-Christian Jacobsen: alj@cas.au.dk  /  Rasmus Nøjgaard: rn@km.dk  /   
Nils Arne Pedersen: teonap@cas.au.dk /  Holger Villadsen: holger@sejrupvilladsen.dk  
 
Læs mere om foredragene på næste side (bagsiden). 
 



Mod til at tro 
Oplæg og diskussion ved Anna Marie Aagaard 
 
Anna Marie Aagaard vil præsentere nogle patristiske perspektiver i hendes seneste bog 
Mod til at tro. Kapitler om hellighed (Anis 2013). Hun vil især fokusere på temaerne 
åndelig sans og lighed med Gud og guddommeliggørelse i patristisk teologi. 
 
 
 
»Hvis kejsere havde kunnet være kristne« (Tertullian, Apol. 21,24).  
Omvendelsesskildringer og Romerrigets kristning. 
Oplæg og diskussion ved Jakob Engberg 
 
Ifølge Tertullians Apologi 21,24 havde en rapport fra Pilatus til Tiberius om Jesu ger-
ninger gjort et sådant indtryk på Tiberius, at han i sit indre var blevet kristen. Tertullian 
spekulerer videre i at andre kejsere ville være blevet kristne, hvis det enten ikke havde 
været nødvendigt med kejsere i verden, eller hvis det havde været muligt for kejsere at 
være kristne! Hvilke idealer om omvendelse kommunikerede Tertullian og de øvrige 
tidlige kristne apologeter? Hvilken indflydelse havde disse idealer og hvordan forholder 
de sig til konvertitternes omvendelsesoplevelser? Kan apologeternes idealer give os 
forståelse for Romerrigets kristning? 
 
 
 
Kyril fra Jerusalem om dåb og dåbsoplæring 
Oplæg og diskussion ved Anders-Christian Jacobsen 
 
I Kyrils kateketiske og mystagogiske taler har vi et af de bedste vidnesbyrd om dåb og 
dåbsoplæring i oldkirken. Gennem de kateketiske taler kan vi få et godt indtryk af, hvad 
Kyril og hans menighed betragtede som grundlæggende for kristen liv og lære. I de 
mystagogiske taler giver Kyril fyldig information om, hvordan selve dåben foregik i 
menigheden i Jerusalem i midten af 400-tallet. 
 
 
De to sidste foredrag præsenterer nogle af resultaterne fra et netop afsluttet forsknings-
projekt på teologi i Aarhus om konversion og initiation i antikken og senantikken. 
 
 


