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Kurskod

EN 417

Kursbenämning

Avancerad exegetik: Första Korinthierbrevet med grekiska

Course title

Advanced Greek Exegesis: First Corinthians

Kursens poäng

7,5 hp

Kurskategori

Valbar programkurs

Inriktning

Exegetisk teologi

Kursens nivå

Avancerad nivå (A1N)

Förkunskapskrav

Minst 45 hp godkända inom området exegetisk teologi, varav 15 hp är
nytestamentlig grekiska.
Kursen syftar till att kritiskt undersöka Första Korinithierbrevet 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 avslutad kurs skall den studerande:
 kunna självständigt läsa och tolka huvudinnehållet i Första
Korinthierbrevets grundtext.
 med hermeneutisk medvetenhet kunna interpretera Första
Korinthierbrevets text.
 vara orienterad om aktuell forskning i Första Korinthierbrevet.
a) läsning av Första Korinthierbrevet på grekiska.
b) analys av brevets argumentation och teologi.
c) studium av brevets tolkning i aktuell vetenskaplig forskning.
Gruppövningar, föreläsningar samt text- och litteraturseminarier.

Syfte

Kursmål

Kursinnehåll /
Moment
Undervisning
Arbetsformer
Examination

Betygsgrader
Betygskriterier

Kurslitteratur

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen, analytisk skriftlig
uppgift och exegetisk skrivning. Närvaro och deltagande i övningar och
seminarier är obligatoriska.
VG (Väl godkänd), G (Godkänd), (U) Underkänd
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
 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 metodologisk och hermeneutisk medvetenhet
 Novum Testamentum Graece. E Nestle m fl., utg. Stuttgart: Deutsche
Bibelgesellschaft, 282012. (25 s grekisk text, motsv. 125 s svensk/engelsk)
 Fee, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians. New International
Commentary on the New Testament. Revd uppl. Grand Rapids: Eerdmans,
2014. (700 s i urval)
 Furnish, Victor. The Theology of 1 Corinthians. New Testament Theology.
Cambridge: Cambridge University Press, 1999. (170 s)
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 Kovacs, Judith. 1 Corinthians: Interpreted by Early Christian Medieval
Commentators. Grand Rapids: Eerdmans 2019. (370 s)
 Kompendium, ca 200 sidor.

Utvärdering

Referenslitteratur:
Dictionary of Paul and His Letters. Red G. F. Hawthorne m fl. Leicester: IVP,
1993.
Kursen utvärderas skriftligt.

Särskild
information

Komplettering kan tillämpas vid underkända inlämningsuppgifter. Vid
komplettering kan betyget bli högst godkänt.

Kursen fastställd

2020-09-10

Planen gäller från

VT 2021

2020-09-10/DN

