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• Skriftlig oppgave (3000 ord). 100%. A-F.
• Lage en klassepresentasjon med tilhørende
PowerPoint
• Skrive et refleksjonsnotat på 900 ord om
nåværende baptistisk menighetsliv og praksis
• Skrive seks innlegg i kursets diskusjonsforum
48 undervisningstimer

Emnebeskrivelse
Emnet KRI1240 Baptistisk teologi og historie gir en grundig innføring i baptistenes historie,
teologiske særtrekk og utbredelse globalt og i Norge. Studentene vil lære om baptistenes historiske
og teologiske røtter, og om sentralt trosinnhold og viktige praksiser. Det vil bli lagt spesiell vekt på
baptistenes historie i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika. Teologi og praksis med vekt på temaer
som Kristi herredømme, Bibelens autoritet, troendes dåp, de troendes (gjenfødtes) forsamling,
kongregasjonalisme, samvittighetsfrihet, adskillelse av stat og kirke, det allmenne prestedømmet,
nådegaver og misjonalt engasjement vil bli presentert og diskutert. I tillegg vil kurset drøfte
dagsaktuelle samfunnsetiske problemstillinger i lyset av baptistiske kjerneverdier. Studentene vil
også utfordres til å reflektere over implikasjonene av baptistenes historiske kjerneverdier for
moderne tro og praksis.
Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter avsluttet studium skal studenten ha:
• god kunnskap om og innsikt i baptistenes historie, teologiske særtrekk og utbredelse globalt
og i Norge.
• kunnskap om de viktigste historiske, politiske, sosiale og kulturelle faktorene som dannet
bakgrunnen for baptistiske bevegelsers fremvekst
• innsikt i det nære forholdet mellom baptistenes historiske utvikling og sentrale aspekter av
baptistisk identitet og praksis
• kunnskap om baptistiske teologiske kjerneverdier og hvordan de kommer til uttrykk i deres
ekklesiologi og praksis
• kunnskap om viktige fokusområder for misjon og samfunnsengasjement

Ferdigheter
Etter avsluttet studium skal studenten ha evne til å:
• kunne gi en fremstilling av baptismens historiske utvikling fra 1600-tallet til moderne tid
• gjøre rede for sentrale trekk ved baptistisk teologi og spiritualitet
• kunne reflektere over baptistenes teologiske utvikling, og kunne drøfte kirkesamfunnets
nåtidige teologiske plattform i lys av denne
• forklare noen av årsakene til mangfold blant baptister i Storbritannia, Nord-Amerika,
Europa og andre land.
• vurdere faktorer som fører til kontroverser blant moderne baptister, og vurdere deres
innvirkning på utvalgte baptistsamfunn

•
•
•

reflektere kritisk og konstruktivt om historiske, etiske og teologiske temaer som er
identifisert i litteraturen
delta i respektfull dialog og økumenisk samarbeid med innsikt i egen identitet og eget
verdigrunnlag
produsere og presentere et selvstendig forskningsarbeid

Generell kompetanse
Etter avsluttet studium skal studenten ha:
• evne til å se baptistenes historiske utvikling i lys av historiske og kontekstuelle faktorer
• evne til å gjøre rede for baptismens opprinnelse og kjerneverdier
• bedre evne til å lede og gjøre tjeneste i baptistmenigheter med forståelse for baptistisk
ekklesiologi og teologiske kjerneverdier
• bedre evne til å delta i økumeniske samtaler og samarbeid med respekt for andre
kirkesamfunn og trygghet og innsikt i egen identitet
• erfaring i å studere baptistenes historie og teologi i dybden, og presentere egne funn
Undervisningsform
Dette emnet undervises enten samlingsbasert, på nett eller som en kombinasjon av disse. Emnet
består av 48 undervisningstimer. Samlingene vil inkludere undervisning, gjesteforelesninger,
diskusjoner og gruppesamtaler. Studentene skal også presentere sin oppgave for klassen i et
oppgaveseminar. Det forventes at studentene deltar aktivt i diskusjonsforum på nett, og bruker tid
på å tilegne seg kunnskap utenom pensum i forbindelse med oppgaveskriving og intervjurapport.
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