
 Kursplan 
 
 
Den odelade kyrkans sju ekumeniska koncilier (7,5 
hp) 
The Seven Ecumenical Councils of the Undivided Church (7,5 ECTS credits) 
 
Nivå: Grundnivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (historisk teologi) 
Kurskod: 0305 
 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet för 
kandidatexamen i teologi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i filosofi och teologi (30 hp) 
är fullgjord. När kursen ingår som programkurs i utbildningsprogram för kandidatexamen i filosofi 
bör även Kyrkans historia I (7,5 hp) vara fullgjord.  
 
 
Utbildningsmål 
Efter avslutad kurs ska studenterna: 
 

• känna till de sju ekumeniska konciliernas historiska kontext och förlopp 
• känna till viktiga personer som var inblandade i koncilierna 
• känna till konciliernas beslut och teologi 
• ha en grundläggande förståelse för koncilieinstitutionens tillkomst och utveckling under det 

första årtusendet. 
 
 
Innehåll 
Kursen behandlar den tidiga kyrkans sju ekumeniska koncilier (kyrkomöten) som är gemensamma 
för de ortodoxa kyrkorna och den romersk-katolska kyrkan. Dessa koncilier formulerade den tidiga 
kyrkans officiella troslära och den grundläggande kyrkoordningen för både östkyrkan och 
västkyrkan. Den enda verkligt ekumeniska kristna trosbekännelsen, den nicensk-
konstantinpolitanska trosbekännelsen (“Nicaenum”), kommer från dessa koncilier. Kursen belyser 
särskilt konciliernas beslut och historiska kontext, med fokus på det första konciliet i Nicaea (325) 
och det fjärde konciliet i Kalcedon (451) som haft ett särskilt ekumeniskt inflytande på den kristna 
trosläran i de stora kyrkofamljerna. 
 
 
 



Undervisning och examination 
Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier samt genom egenstudier av litteratur. 
Examination sker genom seminarium (50% av slutbetyget) och skriftlig inlämningsuppgift (50% av 
slutbetyget). 

 

 
Litteratur 
L. D. Davis, The First Seven Ecumenical Councils (325-787): Their History and Theology, 1983. 

325 sidor. 
J. F. Kelly, The Ecumenical Councils of the Catholic Church: A History, 2009, sidor 1-64. 
 
Översättningarna av koncilieakterna m.m. från Nicaea I och Chalcedon finns tillgängliga digitalt 
(c:a 400 sidor). 
 
 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”.  
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