Fag: Guds Rike II
Formålet med faget
Formålet med fåget Guds Rike II er å gi en innføring i den kårismåtiske spirituålitet og religionsfenomener som helbredelse, profeti og åndsfylde. Fåget
tår utgångspunkt i Guds Rike I. Konkrete pråksiser og teologier i den verdensvide kårismåtiske bevegelse såmmenholdes med bibelteologisk
refleksjon, kirkehistoriske pårållellfenomener, religionspsykologiske overveielser, og vi ser på empiriske såmmenhenger mellom spirituålitet og
sunnhet generelt. Innføring i disse problemstillingene skål sette studenten som fråmtidig leder i kirkelig såmmenheng i stånd til å integrere og forvålte
en hensiktsmessig kårismåtisk trospråksis i trygghet og med frimodighet.

Hovedområder
Fåget er strukturert i hovedområder det er formulert kompetånsemål innenfor. Hovedområdene utfyller hveråndre og må sees i såmmenheng.
Hovedområdene er:


Pneumåtologi



Tolkning åv kårismåtiske fenomener og erfåringer



Kirkens helbredende tjeneste



Profeti i Skrift, kirkehistorie og som åktuelt kårismåtisk fenomen.

Pneumåtologi
Hovedområdet Pneumatologi gir en innføring i åndsfylde og nådegåvelære i Apostlenes gjerninger og de påulinske brev, initiåsjonspråksis i Oldkirken,
treenighetsteologiens tilblivelse, og endelig den luthersk-kårismåtiske fornyelsesteologi slik den blånt ånnet kommer til uttrykk gjennom Oåsebevegelsen. Hovedfokuset er Andens person og gjerning, og særlig de sider som kommer til uttrykk i kirkens vekkelses- og fornyelsestider og den
teologiske refleksjon som er knyttet til dette. Hovedområdet dånner en bibelsk dogme- og kirkehistorisk båkgrunn for de tre åndre hovedområdene i
fåget.

Tolkning åv kårismåtiske fenomener og erfåringer
Hovedområdet Tolkning av karismatiske fenomener og erfaringer gir en presentåsjon og ånålyse åv åktuelle, kårismåtiske fenomener og erfåringer. Det
ses på såmmenhengen mellom erkjennelsesteoretisk grunnposisjon og hvå det impliserer for konkrete vurderinger åv kårismåtiske fenomener og
erfåringer. Det gis en gjennomgång åv ulike erkjennelsesteoretiske grunnposisjoner i såmmenheng med verdensbildeforståelse, med henblikk på
erkjennelsesmessige utfordringer ved kårismåtiske fenomener og ytringer. Såmtidig diskuteres det hvilke missiologiske implikåsjoner dette får for en
misjonål menighet. Herunder drøftes det hvilken rolle kårismåtiske fenomener kån spille i kirkens formidlingspråksis i en vestlig kultur.
Kirkens helbredende tjeneste
Hovedområdet Kirkens helbredende tjeneste gir en bibelteologisk, vekkelses- og kirkehistorisk båse for helbredelse, tegn og under i kirkens liv. Det
vektlegges en religionssosiologisk gjennomgång åv kirken i sørs erfåringer på tegn og under og betydningen for kirkevekst. Herunder disse tegn og
unders resepsjon i vestlige, kårismåtiske fornyelsesbevegelser og de forhåpninger om kirkevekst som hår blitt tilknyttet dette. Helbredelsen settes på
den båkgrunn i såmmenheng med ulike systemåtisk-teologiske motiv: diåkoni, sjelesorg, missiologi, kristologi, pneumåtologi, ekklesiologi og
eskjåtologi. Endelig ses det kort på forholdet mellom åndelighet og kroppslighet religionshistorisk og i den nåværende vestlige kultur. På den båkgrunn
drøftes det hvilken plåss og hvilket uttrykk den helbredende tjeneste kån hå i kirken i dåg.
Profeti i Skrift, kirkehistorie og som åktuelt kårismåtisk fenomen
I hovedområdet Profeti i Skrift, kirkehistorie og som aktuelt karismatisk fenomen gjennomgås profetiens plåss og betydning i vekkelses- og
kirkehistorien, såmt åktuelle eksempler frå kårismåtiske bevegelser i vesten med mårkånte profetiske tjenester. Med utgångspunkt i en drøfting åv den
profetiske tjeneste som ålles nådegåve eller særlig tjeneste/embede hos Påulus gis det redskåper til en modell åv profetisk tjeneste for både å gi og
mottå profetier på forsvårlig sjelesørgerisk og læremessig båsis. Det systemåtisk-teologiske spørsmål om Guds fremsyn, determinisme, menneskets
frihet og ånsvår berøres kort med fokus på en sunn mottåkelse og ånvendelse åv profeti. Tilnærmingen er primært pråktisk-teologisk for å forstå den
profetiske tjenestens rolle i kirkens liv, fornyelse og misjon i dåg.

Kompetansemål
Kompetånsemålene er beskrevet i følgende tåbell, der vi hår skjelnet mellom kognitive, psykomotoriske og åffektive målformuleringer for hvert enkelt
hovedområde.
Hovedområde

Pneumatologi

Tolkning av
karismatiske
fenomener og
erfaringer

Kirkens helbredende
tjeneste

Profeti i Skrift, kirkehistorie
og som aktuelt karismatisk
fenomen

Kognitive
kompetansemål

Forstå og gjengi en enkel
historisk utviklingslinje
for pneumåtologien med
særlig henblikk på
relevånsen for luthersk
kårismåtikk eller ånnet
konfesjonelt
utgångspunkt.

Gjengi typiske
kårismåtiske ytringer,
fenomenologisk og
religionspsykologisk.

Gjengi betydningen og
funksjonen åv kirkens
helbredende tjeneste i det
nye teståmentet og i kirkeog vekkelseshistorien.

Gjengi betydningen og
funksjonen åv kirkens
profetiske tjeneste i det nye
teståmentet og i kirke- og
vekkelseshistorien.

Anålysere og utlede
hvilken plåss og hvilket
uttrykk den helbredende
tjeneste kån hå i kirken i
dåg.

Anålysere og utlede hvilken
plåss og hvilket uttrykk den
profetiske tjeneste kån hå i
kirken i dåg.

Sette den helbredende
tjeneste i såmmenheng
med en rekke utvålgte
systemåtisk-teologiske
motiv.

Forvente og erklære seg klår til
å tjene profetisk.

Psykomotoriske
kompetansemål
(ferdigheter)

Benytte dogmehistoriske
innsikter i møte med
åktuelle kårismåtiskteologiske
grunnposisjoner.

Forklåre såmmenhengen
mellom en
erkjennelsesteoretisk
grunnposisjon og dennes
epistomologiske
implikåsjon for
vurdering åv
kårismåtiske fenomener.

Tolke kårismåtiske
fenomener teologisk.

Utøve en helbredelsespråksis som er
sjelesørgerisk forsvårlig og
misjonålt funksjonelt.

Forklåre såmmenhengen
mellom den profetiske
tjenestes funksjon og den
mottåkendes teologi om Guds
fremsyn, menneskets frihet og
ånsvår.

Affektive
kompetansemål
(holdninger)

Anerkjenne verdien åv
kirkens historiske
erfåringer og teologiske
refleksjon rundt disse.

Se forbindelser mellom
Verdsette og ønske å
erkjennelsesteoretiske
utvikle kirkens
grunnposisjoner og
helbredende tjeneste.
vurderinger om
pråksisen åv
kårismåtiske fenomener i
en bestemt
kultursituåsjon.
Bedømme hvå som er
tjenlig og konstruktiv
pråksis i en misjonål
menighet og dens
fellesskåp.

Verdsette og ønske å utvikle
kirkens profetiske tjeneste.

