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PAL1140 Misjon, kirke og samfunn (10 stp/ECTS)
Studenten skal:
• skrive en oppgave på 2.500 ord i et tema
fastsatt av faglærer. Karaktersettes A-F.
•
•

Delta i to forumdiskusjoner
Skrive en rapport på 1000 ord eller gjøre en
muntlig framføring basert på et casestudium
av individ/organisasjon som har vært
nyskapende og/eller effektive innenfor
kirke, misjon eller kristent
samfunnsengasjement.
• Redusert undervisning: Skrive en oppgave
på 2.000 ord
48 undervisningstimer

Læringsutbytte

Kunnskap

Studiet skal gi…
• god forståelse av misjonens vesen og omfang slik det kommer til uttrykk i nyere
misjonsteologi, herunder misjonal kirke og Lausanne-bevegelsen (Cape Town-erklæringen)
• innføring i hva kirken er (ekklesiologi) og hva som er dens oppdrag (missiologi) – og hvordan
disse aspektene kan ses i sammenheng
• kunnskap om ulike modeller og perspektiver på kristent samfunnsengasjement
• forståelse for hvordan den kristne troen må formidles ulikt i ulike kulturer
(kontekstualisering) og innføring i forskjellige perspektiver på hvordan dette kan gjøres i
dagens Norge

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens…
• evne til å oppdage, analysere og lære av individer eller grupper som har vært effektive
og/eller nyskapende i sitt arbeid for å forvandle mennesker og samfunn
• ferdigheter i å reflektere over sammenhengen mellom hva kirken er, hva den gjør og hvordan
den organiserer seg
• evne til å utvikle strategier for innflytelse og nyskapning med utgangspunkt i kristen tro,
ledelse og tradisjon
• praktiske ferdigheter i å anvende modeller for menighetsutvikling – og reflektere kritisk
rundt disse

Generell kompetanse

Studiet skal …
• styrke nasjonalt og globalt engasjement for «misjon med begge hender» –
evangelieformidling og samfunnsengasjement/sosialt arbeid
• fremme respekt og forståelse for forskjellige perspektiver på menighets- og
samfunnsutvikling
• utvikle studentens klokskap og kompetanse for hvordan individer, kirker og frivillige
organisasjoner kan bidra til en rettferdig og bærekraftig verden

Emnebeskrivelse
Hva gjør Gud i verden og hvordan kan vi bidra i det han gjør? Hva er misjon, hva er dens mål og
hvilken rolle spiller kirken i dette oppdraget? Hva er «det gode samfunn» og hvordan kan troende
best engasjere seg for sosial rettferdighet og samfunnsendring? Og hvilken betydning har alt dette
for lokalmenigheten?
Dette er noen av spørsmålene som tas opp og diskuteres i PAL1140. Faget søker å overskride de
tradisjonelle skillene mellom kirke og samfunn, evangelisering og sosialt arbeid, og fremmer en
helhetlig forståelse av kirkens oppdrag som tar utgangspunkt i at Gud er aktiv i verden som både
skaper og frelser. Det betyr at menigheten må nå ut til dem som ennå ikke tror, samtidig som den
søker å forvandle mennesker og samfunn.
Kurset har som siktemål å fremme teologisk refleksjon og praktiske ferdigheter i utviklingen av
modeller for menighets-, misjons- og samfunnsengasjement, primært i en vestlig, senmoderne
kontekst. Globale, pentekostale og historiske perspektiver på misjon tas opp i faget KRI2050.
Undervisningsform
Emnet struktureres gjennom forelesninger, gruppearbeid, casestudies og presentasjoner.
Undervisningens omfang er på 48 timer.
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