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Behörighet/förkunskaper
Grundläggande behörighet för högskolestudier och områdesbehörighet 1.

Mål/förväntade studieresultat
Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa kunskap om Nya testamentets skrifter, dess bakgrund, tillkomst- och kanonhistoria,
• visa förståelse för de utmaningar och metodiska problem som föreligger vid rekonstruktion av Jesu liv,
de första kristnas historia och kyrkan i efterapostolisk tid, samt
• visa kunskap om ett urval av texter hämtade från den judiska, grekiska och romerska litteraturen samtida
med Nya testamentet.
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förmåga att söka kunskap om och redogöra för Nya testamentets historiska, geografiska, politiska,
sociala och religiösa bakgrundsmiljö, samt
• visa färdighet i att analysera och tolka de nytestamentliga texterna med hjälp av grundläggande bibelvetenskapliga metoder.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens inom bibelvetenskap.

Innehåll
Kursen är en introduktionskurs till Nya testamentets skrifter, dess bakgrund, tillkomst- och kanonhistoria
och Jesu liv, de första kristnas historia och kyrkan i efterapostolisk tid. Kursen ger även basfärdigheter i att
söka kunskap om Nya testamentets historiska, geografiska, politiska, sociala och religiösa bakgrundsmiljö.
Kursens innehåller även moment som syftar till att ge fördjupade färdigheter i att tolka nytestamentliga
och historiska texter.

Undervisning/arbetsformer
Utöver kursen föreläsningar ingår moment av skriftlig och muntlig redovisning (i grupp).

Examination
Hemtentamen på Jesus och de första kristna (3hp)
Texttolkning (interpretation) med utökat tidshistoriskt moment (3,5hp)
Text- och kommentarsamtal i grupp (1hp)

Betyg
Som betyg på kursen används Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
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Samt kommentarläsning till fyra utvalda textavsnitt (gruppsamtal).
Textläsning:
Markus 11-16; Joh 1-12; Apg 13-28; 1 Kor 1-11; Galaterbrevet; 1 Petrusbrevet och Upp 1-5
och
Didaché 1-16, Ignatius brev till efesierna 1-21, Första Klemensbrevet 37-54, Thomasevangeliet 97-114, 1 Mackabéerboken 1-4 och Eusebios Kyrkohistoria 2.15-17; 3.16-25.

