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Behörighet/förkunskaper

Minst 60hp Teologi/Religionsvetenskap inklusive BV102 Nya Testamentet, BV103 Bibelteologi 1 eller motsvarande kurser.

Mål/förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska efter avslutad kurs kunna
• visa en fördjupad kunskap om Första Korinthierbrevets text, retorik och teologi,
• visa en fördjupad kunskap om översättningsproblematik, samt
• redogöra för olika tolkningsmetoder och läsmodeller i arbetet med bibeltexterna.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
• visa förmåga att analysera, strukturera och tolka nytestamentlig brevtext, med särskild hänsyn till Första
Korinthierbrevet,
• visa förmåga att skriftligt och muntligt analysera och bearbeta hermeneutiska frågor i mötet med bibeltexten med syfte att söka relevant tillämpning av texten för dagens kyrka, samt
• visa förmåga att söka och kritiskt utvärdera litteratur med relevans till ämnet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs har den studerande förmågan att
• kritiskt förhålla sig till och utvärdera olika översättningar och tolkningar av paulinsk brevtext,
• reflektera över innebörden av den paulinska teologin med utgångspunkt från Första Korinthierbrevet,
samt
• reflektera över relevant tillämpning av nytestamentlig brevtext med fördjupad kännedom om den tidiga
kyrkans situation och problem.

Innehåll

Första Korinthierbrevet kan med rätta kallas för en ”problemskrift”. Brevet behandlar en mängd frågor och
problem hos de tidiga kristna i Korinth: partibildningar, motsättningar, rättstvister, grupperingar i samband
med firandet av Herrens måltid, stökiga gudstjänster med osunt bruk av andliga gåvor, frågor angående

äktenskapet och kvinnors klädsel under gudstjänsterna, män som besöker prostituerade, frågor om avguderi
och avgudaofferkött, m.m. Vad har hänt? Hur bemöter Paulus problemen? Vad är brevets teologiska bidrag?
Förutom att söka svar på dessa frågor lägger kursen speciell betoning på tolkning av nytestamentlig brevtext
samt bearbetning av den paulinska teologin. Kursen introducerar även metoder och hjälpmedel att arbeta
med den grekiska grundtexten, olika översättningar och språkliga kommentarer.

Undervisning/arbetsformer
Icke-språklig textanalys (introduktion till nytestamentlig grekiska, användning av konkordans, uppslagsverk,
etc.), kommentarläsning, analys av centrala textavsnitt och övning i begreppsanalys samt PM om tolkningsmetoder och läsmodeller eller interpretation av begränsat textavsnitt.

Examination

Begreppsanalys (2hp)
Text- och kommentarsamtal (2hp)
PM om kontextualiseringsproblem som redovisas skriftligt (2 800 ord, +/– 10%) och muntligt i grupp.
(3,5hp)

Betyg

Som betyg på kursen används Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Övrigt

Den icke-språkliga kursen samläser vissa moment (tolkningsmodeller och teologi) med motsvarande språklig kurs (BV216).

Kursutveckling

Vid kursens avslutning genomför studenterna en kursvärdering som sammanställs och kompletteras av kursansvarig lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren. Sedan kursen gavs senast har följande
ändringar gjorts:
- Ny litteratur: Wasserman, 2020.
- Revidering av kommentarlitteratur
- Lätt revidering av mål/förväntade studieresultat
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