Forum for Patristik
www.patristik.dk
Seminar i Aarhus mandag den 26. august 2019
Program
10.15 – 11.45

René Falkenberg:
Læste man Thomasevangeliet i de ægyptiske klostre?

11.45 – 12.45

Frokost i kantinen i Nobelparken

12.45 – 14.15

Lasse Løvlund Toft: Den Persiske Debattør og hans kolleger
– om diffusion af martyrberetninger

14.15 – 14.30

Kaffepause

14.30 – 16.00

Nils Arne Pedersen: I hvilken sammenhæng blev Pelagius' teologi til?

Praktiske oplysninger
Tid: Seminaret finder sted mandag den 26. august 2019 kl. 10.15 – 16.00.
Sted: Aarhus Universitet, Afdeling for Teologi, Nobelparken, bygning 1453, lokale 415,
Jens Chr. Skous Vej 3, 8000 Aarhus C.
Kaffe og frokost: Man betaler selv for kaffe og frokost i kantinen eller cafeen, begge
beliggende i Nobelparken.
Tilmelding og pris
Senest torsdag den 22. august til forum@patristik.dk (eller telefon 60 56 57 28).
Prisen for seminaret er 20 kr., som betales kontant ved seminaret eller via MobilePay til
60 56 57 28. Seminaret er gratis for studerende.
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 /
Johannes Aakjær Steenbuch: johannesas@gmail.com /
Holger Villadsen: holger@sejrupvilladsen.dk
Læs mere om foredragene på næste side (bagsiden).

Lektor, ph.d. René Falkenberg:
Læste man Thomasevangeliet i de ægyptiske klostre?
Det apokryfe Evangelium ifølge Thomas er velkendt i både i nytestamentlig forskning
og moderne populærkultur. Formentlig kan dele af Thomas’ 114 logier måle sig i alder
med de kanoniske evangelier, men andre dele af teksten bevidner en senere redaktion,
særligt i den koptiske version fra Nag Hammadi Codex II (produceret i 4. årh.). Den
nyeste forskning har sandsynliggjort, at Nag Hammadi-kodekserne blev fremstillet og
anvendt i den tidligste klosterbevægelse (også 4. årh.), hvilket står i skarp modsætning
til den tidligere antagelse af kodeksteksternes kætterske natur. På baggrund af den nyeste forskning vil vi undersøge, hvordan Thomas bevidner en monastisk redaktion og
hvordan den tids nonner og munke kunne have forstået teksten.

Ph.d.-studerende Lasse Løvlund Toft:
Den Persiske Debattør og hans kolleger – om diffusion af martyrberetninger.
Simeon, biskop i Beth Arsham i Mesopotamien (6. årh.), er kendt for sit brev om de
himyaritiske martyrer fra Sydarabien. Brevet findes i forskellige udgaver på syrisk og
blev om- og indskrevet i en græsk hagiografi, som blev utrolig populær i den østlige
kirke. Jeg vil i foredraget introducere til brevet og dets indhold samt sætte det ind i den
kirkepolitiske kontekst, som det blev til i. Afslutningsvis vil jeg diskutere brugen af
brevformatet til at udbrede martyrkulter og indlemme nye helligmænd og -kvinder i en
fælleskristen hukommelse.

Lektor, dr. theol. Nils Arne Pedersen:
I hvilken sammenhæng blev Pelagius’ teologi til?
I Rom blev briten Pelagius teologisk lærer i slutningen af det 4. og begyndelsen af det 5.
årh. Da visigoterne nærmede sig Rom i 410, flygtede han og hans disciple til Nordafrika
og Jerusalem. I de følgende år blev de involveret i stridigheder, kendt som den pelagianske strid. Men Pelagius havde allerede udviklet sin teologiske profil i Rom, før
flugten og striden. Hvilken sammenhæng har oprindeligt været afgørende for Pelagius?
Var det kampen mod manikæismen, som de fleste forskere har hævdet i 60 år efter
svenskeren Torgny Bohlin? Eller var det derimod en strid i den romerske menighed om
traducianisme, d.v.s. om sjælene bliver til gennem forplantningen, hvorved Adams synd
videreføres?

