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EN 262
Tema i nytestamentlig teologi: Den helige Anden
The Holy Spirit in the New Testament
7,5 hp
Exegetisk teologi
Programkurs. Kan även läsas som fristående kurs.
Grundnivå, fortsättningskurs (G1F)
Introduktion till Gamla och Nya testamentet del 1 (EG 101 och EN 101) el motsv.
Kursen syftar till att ge detaljerad kunskap om Den helige Anden både vad gäller
den historiska och litterära utvecklingen, den teologiska framställningen och
konkreta uttryck i Nya testamentet.
Efter avslutade kurs förväntas den studerande kunna:
• förklara och problematisera förståelsen av Den helige Anden i Nya
testamentet utifrån religionshistoriskt, exegetiskt och hermeneutiskt
perspektiv
• värdera olika tolkningsalternativ inom aktuell forskning
a) Den helige Anden i Nya testamentet ur religionshistoriskt perspektiv
b) Den helige Anden i Nya testamentet ur exegetiskt perspektiv
c) Den helige Anden i Nya testamentet ur hermeneutiskt perspektiv
Seminarier och handledning. Kan även läses som självständig läskurs.
Acolatse, Esther. Powers, Principalities and the Spirit: Biblical Realism in
Africa and the West. Grand Rapids: Eerdmans, 2018. (240 s)
• Fee, Gordon D. God’s Empowering Presence: The Holy Spirit in the Letters of
Paul. Grand Rapids: Baker Academic, 2009. (250 s i urval)
• Thiselton, Anthony C. ”The Holy Spirit in Biblical Teaching.” The Holy Spirit:
In Biblical Teaching, through the Centuries, and Today, 3-163, 373-394, 468501. Grand Rapids: Eerdmans, 2013. (220 s.)
• Turner, Max. The Holy Spirit and Spiritual Gifts: In the New Testament
Church and Today. Rev. uppl. Grand Rapids: Baker Academic, 1997. (340 s.)
• Artiklar från vetenskapliga tidskrifter och uppslagsverk (100 s)
Summa: 1100 s
Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U)
För betyget godkänd krävs att den studerande kan
• redovisa för problematiken kring studiet av Den helige Anden;
• förklara enskilda texter i ljuset av hela NT med hjälp av aktuell forskning;
• jämföra och värdera olika tolkningar;
• artikulera en självständig förståelse.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att förmåga visas:
• att integrera relevanta fakta och idéer till meningsfulla strukturer;
• att kritiskt kunna tolka texter i förhållande till aktuell forskning;
• att arbeta självständigt med metodologisk och hermeneutisk medvetenhet.
Examination sker genom muntlig tentamen, skriftliga uppgifter eller
hemskrivning.
Kursen utvärderas skriftligt och anonymt.
Komplettering tillämpas vid underkända uppgifter. Vid komplettering kan betyget
högst bli godkänt.
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