Guds Rike
Formålet med faget
Temaet Guds Rike var et sentralt element i forkynnelsen til Jesus Kristus. Formålet med faget er å gi en forståelse av de eskjatologiske,
sosialetiske og karismatiske gudsrikeperspektiver som komplimenterende komponenter i en avbalansert og holistisk tilgang til å være
misjonal menighet i verden. Faget skal arbeide med tematikken Guds Rikes komme til verden som et uttrykk for treenighetens ytre
handling med verden.

Hovedområder
Faget er strukturert i hovedområder det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i
sammenheng. Hovedområdene er:
!
!
!
!
!

Guds Rikes eskjatologiske perspektiver
Guds Rikes sosialetiske perspektiver
Guds Rikes karismatiske perspektiver
Guds Rike og kirkens globale misjon
Haugianisme i et Gudsrikeperspektiv

Guds Rikes eskjatologiske perspektiver
Hovedområdet Guds Rikes eskjatologiske perspektiver gir en innføring i forholdet mellom det presentiske og futuriske aspektet av Guds
Rike, både i Jesu forkynnelse i evangeliene og hos Paulus (distinksjonen allerede=ennå ikke). Det godtgjøres hvordan for ulike
vektlegginger på henholdsvis det presentiske og futuriske aspekt får konsekvenser for karismatikk, menneskesyn, historiesyn, kirkens
vesen og ledelsesmessige idealer og realiteter.
Guds Rikes sosialetiske perspektiver
Hovedområdet Guds Rikes sosialetiske perspektiver ser på forholdet mellom på den ene side disippelfellesskapet som det nye samfunn i
verden (med begrunnelse i 3. trosartikkel) og på den annen side disippelens sosialetiske engasjement i en politisk og bredere
samfunnsmessig sammenheng (med begrunnelse i 1. trosartikkel).

Guds Rikes karismatiske perspektiver
Hovedområdet Guds Rike karismatiske perspektiver gir en innføring til moderne karismatisk praksis som en utmyntning eller tolkning av
Guds Rikes komme til verden, især med fokus på Power Encounters, helbredelser, mirakler og manifestasjoner. Sammenhengen mellom
karismatiske uttrykk og misjonal effektivitet, især i en vestlig kontekst, undersøkes.
Guds Rike og kirkens globale misjon
Hovedområdet Guds Rike og kirkens globale misjon ser særlig på kirken som instrument for Guds Rikes komme, men også som resultat
av Guds Rikes komme. Hovedfokus er å gi kjennskap til den globale kirkes aktuelle vekstM og vekkelsesområder i verden og diskutere
muligheten for noe lignende i en vestlig sekulær kontekst.
Haugianisme i et Gudsrikeperspektiv
Hovedområdet Haugianisme i et Gudsrikeperspektiv vil gi et norsk kirkehistorisk eksempel på hvordan en folkelig fundert bevegelse får
betydning for både kirke, samfunn og næringsliv. Vi ser etter eskjatologiske, sosialetiske og karismatiske motiver og hvordan disse kan
virke sammen i et Gudsrikeperspektiv.

Kompetansemål
Kompetansemålene er beskrevet i følgende tabell, der vi har skjelnet mellom kognitive, psykomotoriske og affektive målformuleringer
for hvert enkelt hovedområde.

Hovedområde

Guds Rikes eskjatologiske
perspektiver

Guds Rikes sosialetiske
perspektiver

Guds Rikes karismatiske
perspektiver

Guds Rike og kirkens
globale misjon

Haugianisme i et
Gudsrikeperspektiv

Kognitive
kompetansemål

Gjengi og forklare en
eskjatologisk tolkning av
Guds Rike

Beskrive begrebet ”Guds
Rike” i relasjon til
sosialetikk og
samfunnsengasjement, og
diskutere kirkens rolle i
forhold til politikk.

Demonstrere og
anvende en
karismatisk praksis i
konkrete livsM og
samfunnssituasjoner.

Psykomotorisk
e mål
(ferdigheter)

Registrere og iakta en
eskjatologisk posisjon slik
den aktuelt kan uttrykkes
gjennom forkynnelse og
praksis.

Delta i aktiviteter som
fremmer sosialetisk
engasjement

Mestre og improvisere
karismatisk
nådegavebruk.

Gjenkjenne og påvise
sammenhengen
mellom Guds Rikes
utbredelse og kirkens
globale misjon aktuelt.
Gjenkjenne Guds
aktivitet i verden.
Erklære seg klar for og
imitere et lokalt
uttrykk for kirkens
globale misjon.

Affektive mål
(holdninger)

Være oppmerksom på
eskjatologiske
implikasjoner av en gitt
teologi.

Engasjere seg i
sosialetisk praksis.

Identifisere seg med,
avklare og avveie ulik
nådegavebruk.

Forstå en holistiskM
pragmatisk tilgang til
Guds Rike med effekt
for samfunnsM og
næringsliv, ikke bare
menighetsliv eller
individ isolert sett.
Gjenkjenne
eskjatologiske og
sosialetiske
perspektiver og
karismatisk praksis i
Hauges lære og virke.
Godta og anerkjenne
flere perspektiver
som uttrykker Guds
Rikes komme til
verden.

Identifisere seg med
den verdensvide kirke,
og ønske å utvikle et
lokalt uttrykk for
kirkens globale misjon.

