Kursplan

Apofatisk teologi i öst och väst (7,5 hp)
Apophatic Theology in the East and West (7,5 ECTS credits)
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi, historisk teologi)
Kurskod: 0355

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 för förhållandet mellan apofatisk, katafatisk och mystik teologi i öst (med
tyngdpunkt på Dionysios Areopagita och Gregorios av Palamas) och i väst (med tyngdpunkt
på Bonaventura och Thomas av Aquino);
• kunna redogöra för relationen mellan den apofatiska teologins teoretiska och praktiska sidor
och uttryck, det vill säga den apofatiska teologin som en lära om Gud och såsom en hållning
i bönelivet i såväl enskild andakt som i offentlig gudstjänst;
• visa förmåga att konstruktivt och kritiskt kunna förhålla sig till den apofatiska teologins
skriftliga framställningar i såväl primär- som sekundärlitteraturen;
• kunna relatera den medeltida apofatiska teologin till uttryck och versioner av densamma i
vår egen tid.

Innehåll
Är allting mätbart och låter sig fångas i begrepp? Går det att beskriva vem Gud är? Kursen utgår
från den senantike teologen Dionysios Areopagita som i sitt tänkande kombinerade det outsägliga
med det som kan sägas. Apofatisk teologi har präglat östkyrklig tradition men också varit viktig i
väst, därför studerar vi även Bonaventuras och Thomas av Aquinos texter. Dessutom berörs
filosofen Jonna Bornemarks samhällskritiska perspektiv utifrån kunskapens gränser.

Undervisning och examination
Undervisning och examination på halvdistans
Kursstarten sker via kursportal på nätet. Undervisningen har formen av föreläsningar samt
diskussionsövningar och källtextläsning. Två obligatoriska samlingar på studieorten ingår i kursen.
Examination sker genom en skriftlig uppsats (sammanlagt 60 % av slutbetyget) och genom muntlig
tentamen via zoom vid kursens slut (40 % av slutbetyget).
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