Kursplan

Död och fullbordan i den kristna tron (7,5 hp)
Death, Judgment, Eternal Life – The Christian Faith and the ”Last Things”
(7,5 ECTS)
Grundnivå
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi)
Kurskod: 0022

Förkunskaper
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet för
kandidatexamen i teologi och filosofi förutsätter kursen normalt att A-kursen: introduktion i filosofi
och teologi (30 hp) är fullgjord.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
- kunna redogöra övergripande för de eskatologiska föreställningarna i Gamla testamentet
och Nya testamentet och hur de utvecklats och modifierats under kyrkohistoriens lopp;
- förstå hur de viktigaste eskatologiska motiven – särskilt dom, skärseld, tusenårsrike,
himmel och helvete – tolkats och relaterats till varandra i kristet trosmedvetande genom
tiderna;
- visa förmåga att ge ett svar ur den kristna traditionen på frågan vad som kommer efter döden och
förmåga att ange argument för svaret och knyta egna reflexioner till det.

Innehåll
Kursen är en introduktion i eskatologin, den kristna läran om ”de yttersta tingen”. Undervisningen
tar upp metodiska problem kring eskatologin som teologiskt delområde och behandlar dess mest
centrala innehållsliga frågor. Frågorna belyses både idéhistoriskt, exegetiskt och systematiskt.

Undervisning och examination
Lokal undervisning och examination
Undervisning ges i form av föreläsningar och diskussionsseminarier. Examinationen sker dels
genom aktivt deltagande i kursen (25 %), dels genom ett inlämnat PM (c:a 5 A4-sidor) som
ventileras vid seminarium under kursens senare del (25 %), dels genom skriftlig tentamen vid
kursens slut (50 %).

Kurslitteratur
Walls, Jerry L, ed: The Oxford Handbook of Eschatology (Oxford, Oxford University Press, 2008)
720 s.
Paul S., The Promised End: Eschatology in Theology and Literature (ser. Challenges in
Contemporary Theology; Oxford: Blackwell 2000), 320 s.
Ratzinger, Joseph, Eschatology: Death and Eternal Life (Washington D.C.: Catholic
University of America Press 1988), 205 s.
Andra texter som delas ut under kursens gång
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”.
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