Kursplan

Östkyrkornas andliga liv (7,5 hp)
Eastern Christian Spirituality (7.5 ECTS credits)
Nivå: Grundläggande nivå
Ämnesområde: TEOLOGI (historisk teologi/teologiska kultur- och samhällsstudier)
Kurskod: 0114

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet med
områdesbehörighet 1 eller motsvarande. Som programkurs i utbildningsprogrammet för
kandidatexamen i teologi förutsätter kursen normalt att minst hälften av programmets
filosofikurser (15 hp) samt kursen Introduktion i kristen teologi (7,5 hp) är fullgjorda. Det är
en fördel om även kurserna Kyrkans historia I–II (15 hp) har fullgjorts.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande
§ kunna redogöra övergripande för de östliga kyrkornas andliga och teologiska särart, deras
förhållande till den västerländska traditionen och de viktigaste strömningarna i den
östkyrkliga spiritualitetens historia;
§ förstå sambandet mellan grundläggande föreställningar i tron och deras uttrycksformer i
liturgi, monastiskt liv, bildkonst och musik inom dessa kyrkor;
§ visa förmåga att analysera texter och bilder som har sin grund i östkyrklig tradition.

Innehåll
Kursen vill ge insikter i östkyrkornas andliga liv. De ortodoxa och orientaliska kyrkorna,
inklusive de med den katolska kyrkan förenade östkyrkorna, är bärare av djupa och
särpräglade andliga traditioner. Under kursen tränger vi in i deras andliga tänkande och liv.
Ett urval av kyrkofädernas och ortodoxa teologers andliga texter kommer att analyseras.
Åtskilliga ämnen som rör andligt liv behandlas: Guds natur, kosmologi, antropologi,
omvändelse, frälsning, dygder, ikonernas betydelse samt både personlig och liturgisk bön och
kontemplation.

Undervisning och examination
Undervisningen består i föreläsningar och seminarier samt viss handledning via kurswebb.
Examinationen sker dels löpande genom muntliga diskussionsinledningar vid seminarierna
och skriftliga inlämningsuppgifter, dels genom skriftlig eller muntlig tentamen vid kursens
slut.
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