
FORUM FOR PATRISTIK

Synd og frelse i oldkirkens teologi
Seminar i København, mandag 30. januar 2023, kl. 13-17

I det forgange år har kirkelige kredse diskuteret de traditionelle syn på synd og frelse. 
Argumenter i debatten hentes ofte fra oldkirken og dens teologer. Men hvad siger disse teologer 
egentlig om synd og frelse – og er deres tanker relevante for os i dag? Det er temaet for vinterens 
seminar i Forum for Patristik, hvor tre forskellige synspunkter vil blive præsenteret.

Seminaret finder sted i Kierkegaard Auditorium (9A-0-01), Det Teologiske Fakultet, Søndre Campus, 
Karen Blixens Plads 16, 2300 København S. Kontakt: forum@patristik.dk

Program

13.00-14.00: Gitte Buch-Hansen: Arvesynd hos Filon og Paulus

Idéen om et seksuelt overført begær findes allerede hos Filon af Alexandria, som i De opificio 
mundi udfolder sin version af det såkaldte ’vuggeargument’, som skulle sige noget om menneskets
medførte moralske habitus. Filon lægger sig i slipstrømmen af epikuræerne, og kommer i sin 
allegoriske udlægning af skabelsesberetningen med en forklaring på, hvordan nydelsen bliver en 
medfødt drift. Paulus’ tale om ’kødet’ kan forstås i dette lys. Oplægget vil reflektere over, hvad det
betyder for forståelsen af ’livet i Kristus’ og ’frelsen’ hos Paulus.

Gitte Buch-Hansen er lektor i teologi ved Københavns Universitet.

14.00-14.15: Pause

14.15-15.15: Anders-Christian Jacobsen: Origenes om synd og frelse

Oplægget vil beskrive forskellige forståelser af synd hos Origenes. Der vil særligt blive lagt vægt 
på Origenes’ beskrivelse af synd som afstand mellem Gud og det skabte. Soteriologien drøftes i 
lyset af de forskellige syn på synd, som præsenteres i oplægget.

Anders-Christian Jacobsen er professor i dogmatik ved Aarhus Universitet.

15.15-15.30: Pause

15.30-16.30: Nils Arne Pedersen: Blev der nogensinde opfundet en arvesyndslære?

I dansk og international debat støder vi tit på den idé, at Augustin ’opfandt arvesyndslæren’? Der 
er tale om en idé, der tidligere har været levende i kontroverser og polemik: I oldtiden foreligger 
den hos Julian af Eclanum, den dukker op i den tyske oplysning hos de såkaldte neologer, og den 
bliver genoplivet i det 20. århundredes ortodokse forsøg på at konstruere en dybtgående forskel 
mellem ’østlig’ og ’vestlig’ teologi. Men kan det passe, at en idé, der lugter så fælt af ideologi, kan 
hjælpe os til at forstå teologiens historie?

Nils Arne Pedersen er lektor i kirkehistorie ved Aarhus Universitet.

16.30-17.00: Fælles debat
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