Forum for Patristik
www.patristik.dk
Seminar i Aarhus mandag den 28. august 2017
Program
10.00 – 10.15

Rundstykker og kaffe (30 kr. per person, som betales ved ankomsten)

10.15 – 11.45

Christian Houth Vrangbæk: Om kirkefædrene i reformationstiden

11.45 – 12.45

Frokost i kantinen i Nobelparken

12.45 – 14.15

Anders-Christian Jacobsen: Luther og Augustin

14.15 – 14.30

Pause (med kaffe)

14.30 – 16.00

Christian Jacque Stub: Fri vilje hos Kant og Origenes

16.00 – 17.00
Afdeling for Teologi er vært ved en lille reception som fejring af, at
dette seminar er nr. 40 i rækken.

Praktiske oplysninger
Tid: Seminaret finder sted mandag den 28. august 2017 kl. 10.00 – 17.00.
Sted: Afdeling for Teologi, Aarhus Universitet, Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 3,
bygning 1453, lokale 415.
Tilmelding og pris
Senest torsdag den 24. august til forum@patristik.dk (eller telefon 60 56 57 28).
Prisen for seminaret er 30 kr. (kaffe og rundstykke).
Man betaler denne gang selv for frokost i kantinen.
Initiativgruppen bag Forum for Patristik
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).

Om kirkefædrene i reformationstiden
Ph.d.-studerende Christian Houth Vrangbæk
”Jeg forspildte og ødslede min tid bort på Gregor, Hieronymus, Cyprian, Augustin, Origenes…”, sådan skriver Luther i en sermon om Exodus fra 1524, hvor han afviser en
allegorisk forståelse af skriften. Men reformationstiden var præget af mange forskelligartede teologier. Luther, Melanchton og Erasmus var alle på deres måde dybt influeret
af kirkefædrene. Fædrene har igennem teologihistorien spillet en fremtrædende rolle,
men i reformationstiden og den forudgående renæssancehumanistiske periode reformeredes måden at arbejde med fortidens autoriteter. Efter det store møde mellem øst- og
vestkirken ved koncilet i Ferrara/Firenze i 1430’erne og særligt fra 1450’erne med
grundlæggelse af Vatikanbiblioteket skete der i vestlig teologi en intensiveret interesse
for både de latinske og de græske fædre.

Luther og Augustin
Prof. dr.teol. Anders-Christian Jacobsen
Luther videreførte på godt og ondt arven fra Augustin. Det betyder, at der er en stærk
linje fra Augustin til Luther, hvor retfærdiggørelsen af nåde ved tro og fokus på Kristi
lidelse og død står i centrum. Der er imidlertid også problematiske aspekter af denne
tradition, f.eks. benægtelsen af menneskets frihed og frie vilje, den dobbelte forudbestemmelseslære og underbetoning af skabelsesteologi og opstandelsesteologi.

Fri vilje hos Kant og Origenes
Cand.teol. Christian Jacque Stub
Foredraget præsenterer Origenes’ og Kants forståelse den frie vilje og undersøger, om
der er en sammenhæng mellem Origenes og Kant på dette punkt. Har Kant læst Origenes? Er han indirekte blevet præget af Origenes’ tanker, eller er de to hver for sig nået
frem til sammenlignelige forestillinger om menneskets frie vilje?

