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Syfte
•
•

att ge en fördjupad kunskap om Nya testamentets böcker med fokus på dess innehåll och teologi,
att reflektera kring frågor som väcks i mötet mellan de nytestamentliga texterna och kyrkan idag.

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 som finns när det gäller rekonstruktion av Jesu liv, de första kristnas
historia och kyrkan i efterapostolisk tid, samt
• visa kunskap om Nya testamentets övergripande teologi.
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,
• visa färdighet i att analysera och tolka de nytestamentliga texterna med hjälp av grundläggande bibelvetenskapliga metoder, samt
• visa förmåga att formulera och försvara sina egna ställningstaganden i bibelkritiska frågor i förhållande
till alternativa synsätt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förmåga att värdera olika förhållningssätt till bibeltexterna och dess innehåll,
• visa förmåga att reflektera kring Nya testamentets roll och betydelse för kyrkan idag.

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, samt hur dessa ska förstås i relation till situationer i församlingar idag.
Delar av denna kurs motsvarar de ämnen och teman som finns i kursen BV102 Nya testamentet, baskurs (7,5hp) vid
Örebro teologiska högskola (ÖTH). Studenten kan därmed genomföra och examinera sina kunskaper inom högskolan.
För examination av BV102 krävs att deltagaren väljer att göra den valfria interpretationen i LK42, och dessutom får godkänt
resultat på en hemtentamen vid kursens slut.

Kursmoment och redovisning av kursen
•

Deltagande i lektioner och seminarier.

•
•
•

Interpretation (3 000 ord), eller instuderingsfrågor på kurslitteraturen.
Läsjournal utifrån läsning av ”Korsmärkt gemenskap”.
Deltagande i utvärdering av kursen.

Litteratur

Sjöberg, Anders. 2005. Vem är den mannen? En guide till evangelierna. Reviderad upplaga. Örebro: Libris. ISBN:
91-7195-763-4
Tellbe, Mikael. 2002. Med framtiden i ryggen: En guide till Paulus brev och budskap. Örebro: Libris. ISBN: 917195-619-0
Tellbe, Mikael. 2011. Korsmärkt gemenskap: Kommentar till Första Korinthierbrevet. NTB. Örebro: Libris. ISBN:
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