Kursplan

Anden och Andens verk (7,5 hp)
Pneumatology and the Theology of Grace (7.5 ECTS credits)
Nivå: Grundläggande nivå
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi, historisk teologi)
Kurskod: 0122

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogram för
kandidatexamen förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i kristen teologi och filosofi
(30 hp) är fullgjord.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande
§ kunna redogöra i huvuddrag för den historiska utvecklingen av kyrkans tro på den helige
Ande, Andens verk och frälsningen från nytestamentlig tid till i dag;
§ förstå hur de mest välföreträdda pneumatologiska och soteriologiska motiven tolkats och
relateras till varandra i kristet trosmedvetande genom tiderna;
§ visa förmåga att självständigt diskutera nutida förståelser av den helige Ande och av
befrielse och frälsning.

Innehåll
För den kristna kyrkan är Anden en påtaglig men samtidigt svårfångad realitet. Kursen
behandlar hur tron på Anden och det teologiska tänkandet kring Anden och Andens verk har
formats och tagit gestalt under tidernas lopp, alltifrån grunderna i Gamla och Nya testamentet
via fornkyrkans läroutformning fram till nutiden. Dessutom får deltagarna tränga in i den
kristna läran om Andens verk i kyrkan och med människor, dvs. i ”frälsningen” och
”helgelsen”, och likaså i de ofta dryftade frågorna kring samverkan mellan gudomligt och
mänskligt, nåd och natur.

Undervisning och examination
Lokal undervisning och examination
Undervisning ges i form av föreläsningar och litteratur- och diskussionsseminarier. Kursen
examineras genom tre under kursens lopp inlämnade smärre PM (2–3 A4-sidor), en muntlig
presentation och muntlig tentamen vid kursens slut.
Undervisning och examination på distans
En obligatorisk samling på studieorten i kursens början samt en frivillig men starkt
rekommenderad samling vid mitten av kursen anordnas. Undervisningen har formen av
föreläsningar samt diskussionsövningar. Examinationen sker genom två under kursens lopp
inlämnade smärre PM (2–3 A4-sidor), deltagande i forumdiskussioner och muntlig tentamen
vid kursens slut.
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