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Behörighet/förkunskaper

Kurser i teologi eller religionsvetenskap om minst 120 högskolepoäng varav minst 15hp i språkliga
bibelvetenskap med nytestamentlig grekiska, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och
engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Mål/förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa ökad kunskap om de olika brevtexternas socio-politiska och religiösa kontext samt brevens retoriska
struktur och argumentation, samt
• visa prov på en ökad medvetenhet och fördjupad insikt om den tidiga kyrkans situation och problem.
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa ökad förmåga att självständigt översätta, analysera, strukturera och tolka nytestamentliga brevtexter
och texter från de apostoliska fäderna, med särskild hänsyn till de aktuella brevtexternas specifika
språkbruk och form, samt
• visa ökad förmåga att identifiera, analysera, formulera och diskutera viktiga frågeställningar i tolkningen
av breven i dialog med andra studenter och med hänsyn till aktuellt forskningsläge.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa ökad förmåga att ta ställning till olika tolkningsalternativ inom bibelvetenskapen baserat på språkliga
och historisk-kritiska kriterier, samt
• visa förmåga att värdera och förhålla sig till centrala hermeneutiska frågeställningar i mötet med texterna.

Innehåll och syfte
Den antika världsmetropolen Rom får snart en egen kristen församling som med tiden blir centrum för hela
den kristna rörelsen. Här rör sig tidigt ett antal kristna texter, texter som antingen är skrivna till kristna i
Rom eller från kristna i Rom: Romarbrevet, Första Petrusbrevet, Hebreerbrevet, Första Klemensbrevet och
Ignatius brev till romarna, för att nämna några av de viktigaste från det första och andra århundradet. Kursen
syftar till att ge fortsatt övning i att analysera, översätta och tolka Nya testamentets brevtexter och de
Apostoliska fäderna. Kursen omfattar studium av följande texter: Romarbrevet 12–16, Hebreerbrevet 8–
13, Första Petrusbrevet, Första Klemensbrevet 1–10, 42–52 och Ignatius brev till romarna.

Undervisning/arbetsformer
Översättningsanalys, syntaktisk och textkritisk analys av centrala textavsnitt samt kommentarsamtal.

Examination

Textseminarier med presentationer av textanalyser med översättning och syntaktisk analys. (4hp)
Översättning och tolkning av utvald text som inkluderar diskussion av hermeneutiska frågor. (5hp)
Textsamtal i grupp och skriftlig utvärdering av samtal och kommentarlitteratur. (1hp)

Betyg

Som betyg på kursen används Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kursutveckling

Vid kursens avslutning genomför studenterna en kursvärdering som sammanställs och kompletteras av
kursansvarig lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren. Eftersom kursen inte har gått
tidigare har inga förändringar gjorts.
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