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EN 317
Första Korinthierbrevets exegetik med grekiska
Greek Exegesis of First Corinthians
7,5 hp
Exegetisk teologi
Valfri programkurs
Grundnivå, G2F
EN 205 eller motsvarande
Kursen syftar till att kritiskt undersöka 1 Korinthierbrevet med särskild
uppmärksamhet på teologiska och hermeneutiska frågor som brevet
väcker, att ge ökad förmåga att läsa nytestamentlig grekiska, samt att ge
fördjupade kunskaper i språklig exegetisk metod och orientering om aktuell
forskning.
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna
• läsa och tolka 1 Korinthierbrevets grundtext med hjälpmedel
• förklara och problematisera huvuddragen i brevets teologi
• självständigt analysera 1 Korinthierbrevet på ett metodologiskt
medvetet sätt
• värdera olika tolkningsalternativ
• relatera sina analyser till aktuell forskning i 1 Korinthierbrevet.
a) läsning av 1 Korinthierbrevet på grekiska
b) en språklig, exegetisk analys av brevets argumentation och teologi
c) ett studium av brevets tolkning i aktuell vetenskaplig forskning,
tillsammans med en metodologisk detaljerad textanalys.
Gruppövningar, föreläsningar och litteraturseminarier. Kursen kan även
läses på distans.
• Pro\j kori/nqiouj A’. Novum Testamentum Graece. E Nestle m fl., utg.
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 282012. (25 s grekisk text)
• Fee, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians. New International
Commentary on the New Testament. Revd uppl. Grand Rapids: Eerdmans,
2014. (400 s i urval)
• Furnish, Victor. The Theology of 1 Corinthians. New Testament
Theology. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. (170 s)
• Thompson, James W. The Church according to Paul: Rediscovering the
Community Conformed to Christ. Grand Rapids: Baker Academic, 2014.
(245 s)
• 100 sidor läsning från språkliga hjälpmedel, lexikon, uppslagsverk,
vetenskapliga tidskriftsartiklar, samt kommentarer och monografier.
Referenslitteratur:
• Dictionary of Paul and His Letters. Red G. F. Hawthorne m fl. Leicester:
IVP, 1993.
VG (Väl godkänd), G (Godkänd), Underkänd (U)
För betyget godkänd krävs att den studerande:
• kan tolka enskilda grundtexter och förklara dem i ljuset av sina
språkliga, historiska och litterära sammanhang med hjälp av aktuell
forskning
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• visar förmåga att jämföra och värdera olika tolkningar
• uppvisar en självständig metodologisk förståelse
För betyget väl godkänd krävs dessutom att förmåga visas att:
• göra en nyanserad läsning av grundtexten
• självständigt integrera relevanta fakta och idéer till meningsfulla
strukturer
• kritiskt kunna tolka texter i förhållande till aktuell forskning i ämnet
• arbeta självständigt med exegetisk metodologisk och hermeneutisk
medvetenhet
Examination sker genom aktivt deltagande i lektionerna, skriftligt paper
och skriftlig eller muntlig tentamen. För distansstudenter gäller annan
uppgift än aktivt deltagande i lektionerna. För campusstudenter accepteras
upp till 30 % frånvaro vid sjukdom eller vid i förväg godkänd ledighet.
Frånvaro kompenseras genom annan uppgift.
Kursen utvärderas skriftligt och anonymt.
För betyget väl godkänd krävs förutom ovan angivna kriterier även att
uppgifter inlämnas inom överenskommen tid. Komplettering tillämpas vid
underkända examinatoriska uppgifter. Vid komplettering kan betyget högst
bli godkänt. Antal provtillfällen begränsas till fem.
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