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PAL2010 Kirkens helbredende tjeneste (10 stp/ECTS)
Studieprogram
Emne
Eksamen

Arbeidskrav

Omfang

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp)
PAL2010 Kirkens helbredende tjeneste (10 stp/ECTS)
Studenten skal:
• gjennomføre en avsluttende 3 dagers
hjemmeeksamen med innlevering på 2500
ord. 100%. A-F.
•

skrive et refleksjonsnotat på 1500 ord basert
på relevant observasjon som kan knyttes til
pensumlitteraturen og selvvalgt litteratur.
Vurderes som bestått/ikke bestått.

48 Undervisningstimer

Læringsutbytte
Studiet PAL2010 Kirkens helbredende tjeneste har som målsetning å gi følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studiet skal gi
• kjennskap til den nytestamentlige bakgrunnen for menighetens helbredende tjeneste
• kjennskap til ulike tilnærminger til menighetens helbredende tjeneste med utgangspunkt i
katolsk, evangelikal, liberal og klassisk pentekostal teologi
• kunnskap om nyere pentekostal og karismatisk helbredelsesteologi
• praktisk kjennskap til ulike modeller for bønn om helbredelse.
Ferdigheter
Studiet skal styrke studentens
• evne til å reflektere teologisk over kirkens helbredende praksis
• evne til å reflektere teologisk over forholdet mellom tro og helsefag.
Generell kompetanse
Studiet skal gi
• et teologisk helhetlig perspektiv på forholdet mellom sykdom og helbredelse, tro og medisinsk
forskning.
Emnebeskrivelse
Emnet PAL2010 Kirkens helbredende tjeneste gir en praktisk innføring i den helbredende tjenesten,
som er en del av den oppgave kirken har fått. Det vil bli gitt en bred beskrivelse av ulike teologiske
tilnærminger til temaene helse og helbredelse, og de konsekvenser disse kan ha for en slik tjeneste.
Emnet tar også opp ulike tilnærminger til sykdom og helse i helsefag. Videre vil det bli gitt en praktisk
innføring i ulike modeller for forbønn for syke.
Undervisningsform
Undervisningen gis i form av interaktive forelesninger i emnet, eget studium av faglig litteratur og
eventuell annen ressurslitteratur. Observasjonspraksis relatert til forbønn for syke vil også være en del
av undervisningsopplegget.
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