Kurskod

HP 451

Kursbenämning, svenska

Den missionella kyrkan – teologi och praxis

Kursbenämning, engelska

The missional church – theology and praxis

Kursens högskolepoäng (hp)

7,5 hp

Inriktning

Historisk-praktisk teologi

Kurskategori

Valbar programkurs – som också kan läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Avancerad nivå (A1N)

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 120 hp i teologi på grundnivå samt
minst 15 hp godkända inom området historisk-praktisk teologi på
grundnivå.

Syfte

Att studenten blir förtrogen med olika teologiska och strategiska
missionella modeller för församlingsarbete, samt att kritiskt kunna
granska och värdera dessa.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
 översiktligt redogöra för den teologiska diskussionen kring den
missionella kyrkan
 beskriva och analysera kyrkans kontaktmöjligheter i ett postkristet
samhälle
 beskriva och jämföra några modeller för kyrkans missionella arbete
i postkristna kulturer

Moment

a)
b)
c)
d)

Översikt av teologisk diskussion kring ”den missionella kyrkan”
Kyrkans kontaktmöjligheter i ett postkristet samhälle
Missionella modeller – teologi och praxis: litteraturanalys.
Utvärdering av olika missionella modeller.

Undervisnings- och arbetsformer Litteraturstudium – kan även läsas på distans
Litteratur, övriga läromedel

Moment a)
Van Gelder, Craig: The Missional Church in Perspective: Mapping Trends
and Shaping the Conversation. Baker Academic 2011. (166 s.)
Moynagh, Michael: Church for Every Context. An Introduction to Theology
and Practice. SCM Press 2012 (460 sid)
Moment b)
“Kyrkans nya uttryck – om mission i Sverige” Ingång 3-4/14, s. 5-43.
Dessutom läses en av följande fördjupningsböcker
Barna George & David Kinnaman (eds): Churchless. Understanding
Today’s Unchurched and How to Connect with Them. Barna
Group/Tyndale Momentum, 2014 (200 s.)
Malm, Jonathan: Unwelcome: 50 Ways Churches Drive Away First-Time
Visitors. Los Angeles: Center for Church Communication 2014 (163 s.)
Murrow, David: Varför män hatar att gå i kyrkan. Semnos 2010 (250 s.)
Morley, Patrick: Pastoring Men: What Works, What Doesn't. Moody 2016
(180 sid)
Moment c)
Eriksson Klas & Cahtrine Nygren: Växande församlingar i Sverige. NFU
2008 (75 s.) (finns som pdf-fil via examinator)
McIntosh, Gary: Growing God’s Church. How People Are Actually Coming
to Faith Today. Baker Books 2016 (165 sid)
Dessutom läses en av följande fördjupningsböcker:
Eckerdal, Jan: Kyrka i mission. Verbum 2017 (160 sid)
Everts, Don & Dough Schaupp: I Once was Lost. What Postmodern
Skeptics Taught About Their Path to Jesus. IVP Books 2008 (134 s.)
Hopkins, Bob & Mary: Evangelism Strategies. ACPI Books 2012 (170 s.)

Moore, Lucy: Messy Church: nya idéer för att bygga en gemenskap med
Kristus i centrum. Argument förlag 2015 (180 s.)
Pippiert, Rebecca M: Ut ur saltkaret. Örebro: Libris 2013 (s.124-287.)
Reese, Martha G: Unbinding the Gospel. Chalice Press 2008 (145 s.)
Wirén, Jakob: Utmaningsdriven undervisning. Hur kyrkan kan dela tro och
liv idag.(260 sid).
Woodward, JR: Creating a Missional Culture. IVP 2012 (200 sid)
Moment d)
Booker Mike & Mark Ireland: Evangelism – which way now? Church
House Publishing 2010 (188 sid) eller
Ireland, Mark & Mike Booker, Making new Disciples. Exploring the
paradoxes of evangelism. SPCK 2015 (193 sid.)
Total ca 1500 sidor

Betygsgrader

Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U).

Betygskriterier

För betyget Godkänd krävs att den studerande kan:
 översiktligt beskriva den teologiska diskussionen kring den
missionella kyrkan och att kunna jämföra olika missionella
arbetsmodeller.
För betyget Väl godkänd krävs att den studerande visar:
 en förmåga att problematisera och värdera olika teologiska och
strategiska modeller för missionellt församlingsarbete
 en förmåga att nyttja den lästa litteraturen i integrerande
reflektion.

Examination

Hemtentamen med bokrapporter.

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt.

Särskild information

Om någon del av litteraturen lästs i annan kurs bytes denna del mot
annan likvärdig litteratur efter överenskommelse med lärare.
Om denna kurs lästs på grundnivå (SH 310) kan den inte läsas igen på
avancerad nivå (SH 410)
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