Johannelunds teologiska högskola
ST 370
Kurskod
Kursbenämning,
Kyrkans klassiker från fornkyrka till modern tid
svenska
Kursbenämning,
Classic Readings from the Early Church to the Modern Era
engelska
7,5 hp
Kursens
högskolepoäng
Systematisk teologi
Inriktning
Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående kurs
Kurskategori
Grundnivå, fortsättningskurs (G2F)
Kursens nivå
Fortsättningskurs i systematisk teologi: Kursen förutsätter minst 60 hp kurser
Förkunskapskrav
på grundnivå inom teologi/religionsvetenskap. samt minst 7,5 hp systematisk
teologi eller motsvarande.
Att studenten ges:
Syfte
- förstahanskännedom om några av kristna teologins och spiritualitetens
stora tänkare
- färdighet att kunna reflektera systematiskt och teologihistoriskt utifrån
klassiska texter
Förväntade
studieresultat

Studenten förväntas
- kunna redogöra för centrala begrepp och argument utifrån klassiska
teologiska texter.
- uppvisa en hermeneutisk känslighet inför distansen mellan dagens och
dåtidens tankevärld.
- kunna göra relevanta kopplingar mellan teologihistoriens tankelinjer.
- kunna teologiskt analysera och utvärdera klassiska texter i tal och
skrift.

Moment

a. Översikt av den teologiska tankevärlden i fornkyrkan respektive
medeltiden och modern tid.
b. 3 PM (2-3 ss) över givna ämnen.
c. Seminarieövningar där alla deltagare förväntas komma förberedda till
aktivt deltagande.
d. Bokrecension (4 ss).
Föreläsningar, seminarier och skriftliga inlämningar.

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

A. Fornkyrkan
Gregorios av Nyssa, Den heliga Makrinas liv i samlingen Den heliga
Makrinas liv; och Om själen och uppståndelsen (Skellefteå: Artos, 1999). 120
ss.
Athanasius av Alexandria, Om inkarnationen i samlingen Mot hedningarna;
och Om inkarnationen (Skellefteå: Artos, 2006), 65 ss
Augustinus, Tretton brev, (Skellefteå: Artos), 120 ss
Kompendium: Bibeln, Konciliebeslut, predikningar ur svenskt patristiskt
bibliotek
B. Medeltid
Thomas av Aquino, Summa theologia. i urval ca 20 ss. (internetlänk)
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Nikolas av Lyra, The Postilla of Nicholas of Lyra on the Song of Songs
(Marquette Univ Pr, 1998), 120 ss.
Birgitta Birgersdotter (Heliga Birgitta), ”I dig blev den store Guden en liten
pilt”. Heliga Birgittas himmelska uppenbarelser i urval av Ebba WittBrattström (Stockholm: Norstedts, 2003), urval ca 100 ss
Kompendium: Benedikts regel, Magister Mathias; predikningar, Julian av
Norwich
C. Reformation och reaktion
Konciliet i Trent, Session 4 (Om bibeln), Session 6 (Om rättfärdiggörelsen),
Session 13 (Om nattvarden och om reformationen).
http://www.thecounciloftrent.com/ ca 15 ss.
Luther, Martin, Om en kristen människas frihet [valfri utgåva] 48 ss.
Martin Luther, ”Schmalkaldiska artiklarna” i Hjalmar Lindroth red., Svenska
kyrkans bekännelseskrifter (6. uppl.; Verbum: Stockholm, 2005), 70 ss
Andra Vatikankonciliets konstitution om uppenbarelsen, Dei Verbum
(Katolska Bokförlaget 1972), ca 23 ss eller online:
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_const_19651118_dei-verbum_en.html
Kompendium: Johannes Kalvin; Rudolp Bultman

Betygsgrader
Betygskriterier

D. Bokrecension
Välj en av följande eller någon annan modern ”klassiker” i samråd med
handledaren:
Friedrich Schleiermacher, On Religion: Speeches to its Cultured Despisers
[valfri upplaga], tal 1,2 och 5. (ca 150s)
Therese av Jesusbarnet, Självbiografiska skrifter (Tågarp: Karmeliterna)
Barth, Karl, Dogmatik i grunddrag (Stockholm: Gummessons: 1992) eller i
översättning.
Dietrich Bonhoeffer, Efterföljelse (Örebro: Cordia, 2006).
Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
För betyget Godkänd krävs att studenten har:
- en övergripande kunskap om teologihistoriens tankar, personer och
strömningar.
- en förmåga att redogöra för detta i tal och skrift.
För betyget Väl godkänd krävs att studenten har:
- god kännedom om teologihistoriens tankar, personer och strömningar.
- En förmåga att självständigt och på ett relevant sätt analysera och
utvärdera teologihistoriska tankar och praktiker.

För att betyget väl godkänd ska vara möjligt att erhålla behöver examinerande
uppgifter vara inlämnade inom överenskommen tid.
PM, recension, kortare inlämningar samt aktivt deltagande i
Examination
seminarieövningar.
Kurser utvärderas skriftligt.
Utvärdering
Särskild information Vid underkänt resultat tillämpas kompletteringar och/eller
tentamensskrivningar. För tentamensskrivningar begränsas antalet
tentamenstillfällen till maximalt fem. Genomgången kurs kan examineras upp
till fem år efter att den påbörjats. Därefter krävs att kursen tas på nytt för att
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examineras. Kompletteringar för att höja betyget till väl godkänt tillämpas ej.
När kursen tas på distans kan ytterligare examinerande moment jämfört med
campuskurs ingå.
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