Kursplan

Nåd (7,5 hp)
Grace (7,5 ECTS credits)
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi)
Kurskod: 0366

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. Som fristående kurs förutsätter kursen motsvarande förkunskaper.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
§ kunna redogöra övergripande för de filosofiska och teologiska problem som nådeläran
konfronteras med;
§ kunna redogöra för grundläggande drag i Bibelns, kyrkofädernas, läroämbetets och moderna
teologers syn på nåd;
§ visa allmän kännedom om nådeteologiska koncept och deras förbindelse med andra
systematisk-teologiska ämnen;
§ reflektera över vilken betydelse nådeläran har för människor idag och hur man kan förmedla
dess intention.

Innehåll
Kursen behandlar det systematisk-teologiska ämnet nådeläran, ett ämne som berör grundläggande
frågor i relationen mellan Gud och människan: Hur förhåller sig natur och nåd, synd och
rättfärdighet, evolution och arvsynd, fri vilja och predestination, erfarenhet och gudomliggörande
till varandra? Kan en människa (Maria) bli nådens förmedlerska? De antydda temana har under
teologihistorien väckt stora debatter som delvis ledde till (kyrko)splittring. Kursen närmar sig de
fortfarande aktuella frågeställningarna – som berör tillvarons gåvokaraktär – genom kontroverser.
Utifrån dem ska en väg stakas ut som håller samman poler – t.ex. människans frihet och beroende –
som vid första påseendet verkar utesluta varandra.

Undervisning och examination
Undervisning och examination på halvdistans
Examination sker dels genom fyra under kursens gång inlämnande PM (1-2 A4-sidor) som
ventileras vid seminarium, dels genom en seminarieuppsats vid kursens slut (4-7 A4-sidor).

Litteratur
I urval enligt anvisningar vid kursstart (c:a 800 sidor)
Oakes, Edward T. 2016: A Theology of Grace in Six Controverseries, Grand Rapids: Eerdmans.
[kursbok]
Guardini, Roman 1961: Freedom, Grace and Destiny, London: Greenwood Press; tyskt original:
19947: Freiheit, Gnade, Schicksal, Paderborn: Schöningh.
Ladaria, Louis F. 1995: Antropologia teologica, Casale Monferrato: Piemme, k. I:IV, II-III. Spanskt
original 1993: Antropoloíga teológica, Roma: Pontifica Università Gregoriana.
McGrath, Alister E. 20132: Historical Theology. An Introduction to the History of Christian
Thought, Chichester: Wiley-Blackwell, s. 33-34, 67-73, 95-96, 118-123, 140-141, 154-163 (eresurs på Moodle).
The Cambridge Dictionary of Christian Theology, edited by Ian A. McFarland m.fl.: artiklarna
“grace”, “original sin”, “predestination” (e-resurs på Moodle).
Rahner, Karl 1997: Foundations of Christian Faith. An Introduction to the Idea of Christianity,
New York: Crossroad, k. III, IV:1-3.
Texter i urval enligt anvisningar vid kursstart (c:a 300 sidor)
Bernhard av Clairvaux: De gratia et libero arbitrio – om nåden och den fria viljan, e-resurs i
engelsk översättning: https://archive.org/details/treatiseofstbern00bern/page/n5/mode/2up
International Theological Commission 2007: The Hope of Salvation for Infants who Die without
being baptized [e-resurs], jfr andra språk på
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_index-docpubbl_en.html
Lutherska Världsförbundet/Katolska Kyrkan 1999: Gemensam förklaring om rättfärdiggörelseläran
[e-resurs].
Koncilierna, läroämbetet och liturgin [e-resurs].
Samling av kyrkofädernas texter delas ut vid kursstart [e-resurs]
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