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Kurskod EN 202m 

Kursnamn Introduktion till Nya testamentet 2: Breven och Uppenbarelseboken 

Course Title Introduction to the New Testament 2: Letters and Revelation 

Kursens poäng 7,5 hp 

Inriktning Exegetisk teologi 

Kurskategori Obligatorisk programkurs. Kan även läsas som fristående kurs. 

Kursens nivå Grundnivå: G1F 

Förkunskapskrav Minst betyget godkänd på EN 101 eller motsvarande. 

Syfte  Kursen syftar till att, förankrat i aktuell forskning: 

 ge fördjupade kunskaper om Nya testamentets historiska och kulturella 
kontext med fokus på den grekisk-romerska omvärlden 

 ge grundläggande kunskaper om de nytestamentliga brevens och Uppen-
barelsebokens innehåll och teologiska karaktär 

 ge fördjupade färdigheter i exegetisk metod. 

Förväntade studie-
resultat 

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna 

 översiktligt redogöra för de nytestamentliga brevens och Uppenbarelsebo-
kens innehåll 

  sammanfatta huvudlinjer hos valda nytestamentliga skrifter 

 visa på fördjupad förståelse för de historiska och religiösa förhållandena i 
Nya testamentets omvärld  

 tillämpa exegetisk metod på nytestamentliga brevtexter och Uppenbarel-
seboken på ett hermeneutiskt reflekterat sätt 

 beskriva huvuddragen i Paulus teologi i belysning av aktuell forskning 

Moment a) Hellenistisk religion och filosofi under första århundradet 
b) Aposteln Paulus teologi och liv 
c) Kristen apokalyptik 
d) Kanonbildning 
e) Exegetisk metod 

Undervisnings- och 
arbetsformer 

Föreläsningar, seminarier och metodövningar 

Litteratur, övriga 
läromedel 

Bibeln på svenska med noter och kartor i valfri översättning (200 s) 
Marshall, I. Howard, Stephen Travis och Ian Paul. Exploring the New Testa-

ment, band 2: A Guide to the Letters & Revelation (Exploring the Bible), 
2:a uppl. Downers Grove: IVP Academic, 2011. (346 s). 

Tellbe, Mikael. Lammet och odjuret: En guide till Uppenbarelseboken. Utökad 
nyutgåva. Örebro: Libris, 2017. (200 s) eller Bauckham, Richard. The 
Theology of the Book of Revelation. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1993. (164 s)  

Westerholm, Stephen. Understanding Paul: The Early Christian Worldview of 
Artiklar och bokutdrag (155 s): 

o Belleville, Linda L. ”’Imitate Me, Just as I Imitate Christ’: Discipleship in 
the Corinthian Correspondence.” S. 120-34 i Patterns of Discipleship in 
the New Testament. Red. R. N. Longenecker. Grand Rapids/Cambridge: 
Eerdmans, 1996. (15 s)   

o Bokedal, Tomas. ”Bibeln – Helig Skrift? Om kanonprocessen och Skrif-
terna som bär kyrkan.” S. 43–54 i Bibeln i funktion: Om kanon, kyrka 
och tradition. BV-förlag/Församlingsförlaget, 2018 (12 s). 

o Fitzmyer, Joseph. “The Gospel in the Theology of Paul.” Interpretation 
33 (1979): 339–350 (12 s) 

o Jervis, Ann. “The Spirit Brings Christ’s Life to Life.” S. 139–156 
i Reading Paul’s Letter to the Romans. Red. J. L. Sumney. Atlanta: Soci-
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ety of Biblical Literature, 2012 (15 s). 
o Kasali, David M. “Romans 1-8.” S. 1349-1364 i Africa Bible Commen-

tary. Red. Tokunboh Adeyemo. Nairobi: WordAlive, 2006. (15 s) 
o Luter, A. Boyd. ”Grace”. S. 372-374 i Dictionary of Paul and His Letters. 

Red. G. F. Hawthorne och R. P. Martin. Downers Grove och Leicester: 
IVP, 1993 (3 s).  

o Luther, Martin. “Företal till sankti Pauli brev till de kristna i Rom”. S 69-
83 i Detta löfte gäller alla: Företal till Bibeln. Övers. Carl Axel Aurelius. 
Skellefteå: Artos, 1999. (15 s) 

o Tellbe, Mikael. “Paulus i nytt perspektiv – öppningar och återvänds-
gränder.” S. 231-248 i 2000 år med Paulus, red. A Ekenberg m fl. Upp-
sala: Bibelakademi, 2013. (18 s) 

o 50 sidor självvalt vetenskapliga kommentarer, monografier, artiklar 
                                                                                      (Totalt 1035/1071 sidor) 

Referenslitteratur 
Gorman, Michael J. Elements of Biblical Exegesis: A Basic Guide for Students 

and Ministers. 2:a uppl. Peabody: Hendrickson, 2008. 

Betygsgrader VG (Väl godkänd), G (Godkänd), Underkänd (U) 

Betygskriterier  För betyget godkänd krävs att den studerande:  

 kan transkribera enklare grekisk text 

 med hjälp av aktuell litteratur kan tolka enskilda texter och förklara deras 
innehåll i ljuset av deras historiska och litterära sammanhang 

 kan tillämpa god exegetisk metod 
För betyget väl godkänd krävs dessutom att förmåga visas: 

 att självständigt integrera relevanta fakta och idéer till meningsfulla struk-
turer 

 kan tolka texter i förhållande till aktuell forskning i ämnet 

 att arbeta hermeneutiskt medvetet med exegetisk metod 

Examination Salskrivning och skriftliga uppgifter 

Utvärdering Kursen utvärderas skriftligt. 

Särskilt information För betyget väl godkänd krävs dessutom att uppgifter inlämnas inom överens-
kommen tid och är korrekta vad gäller formalia. Komplettering tillämpas vid 
underkända examinatoriska uppgifter. Vid komplettering kan betyget högst bli 
godkänt. Antal provtillfällen begränsas till fem.  
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