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Seminarets oplæg 
 
I   Cand. phil. Thomas Arentzen 

 Nye sanger om Jomfruen 
I tiden etter Efesus-konsilet (431 e.Kr.) får personen Maria, Jesu 
mor, en større og viktigere rolle i tro og fromhetliv. Greske hym-
nediktere i denne perioden maner frem bilder Gudfødersken. Hva 
slags bilder er det som skisseres opp - og hvordan? 

 
II  D.Phil. Johannes Glenthøj 

Det lysfyldte øje. 
Præsentation af Sebastian Brocks bog om Efraim Syreren 

I oktober udgav forlaget Boedal min danske oversættelse af Seba-
stian Brocks bog om Efraim Syreren (på engelsk: The Luminous 
Eye). Jeg har dels arbejdet med Brocks tekst og dels med de mange 
citater fra Efraims værker – især på syrisk. Efraim er samtidig med 
de store kappadokiske kirkefædre, men i modsætning til de græsk-
sprogede forfattere er Efraims værk først og fremmest poesi 
anvendt i gudstjenesten. Som vi kender det fra især Grundtvig i 
dansk sammenhæng, bruger Efraim den poetiske form til teologisk 
livtag med sin samtids afvigelser fra ortodoks kristendom. Symbol-
sproget udtrykker for ham at se det, der kan siges om Gud og om 
mennesket, på den bedst tænkelige måde, fordi der med symbolet 
følger en forståelse for grænsen for menneskets fatteevne. Et meget 
afgørende og karakteristisk udsagn er følgende: ”Hvis Gud ikke 
havde ønsket at afsløre sig selv for os, ville der ikke have været 
noget i skaberværket, som ville kunne forklare noget som helst om 
Ham.” Citatet viser med al tydelighed, at Efraim virkelig skrev 
teologi i poetisk form. 

 

III  Ph.d. René Falkenberg 

Platonismens indtog i kristendommen 
Nyere forskning i den tidligste kristendom synes at bekræfte, at 
en adskillelse af den tids filosofi og religion er uhensigtsmæssig. 
Allerede i Paulus' breve er det muligt at spore indslag fra den 
antikke filosofi. I løbet af 2. årh. bliver Platons filosofi et mere 
eksplicit grundlag for udfoldelse af teologien. Det fremgår dels af 
de kristne forsvarsskrifter, dels af de tidligste Nag Hammadi-
tekster, hvor den kristne frelseshistorie præsenteres i en platonisk 
optik. Foredraget vil i særlig grad omhandle forskellige fortolk-
ninger af Adam-figuren fra Gen 1-3.  

 

Program 

10.15  Velkomst og kaffe 

10.30  Thomas Arentzen: 

Nye sanger om Jomfruen  

12.00  Johannes Glenthøj: 

Det lysfyldte øje. 

Præsentation af Sebastian Brocks bog om Efraim Syreren 

13.30  Frokost på Riz Raz, Store Kannikestræde 19  

14.45   René Falkenberg: 

Platonismens indtog i kristendommen  

16.15  Afslutning 


