
Baptistisk 
identitet



Hensikt med presentasjonen



Hvem er vi?



Hvem er vi?

Harry Sein



Hva er vårt mandat?



Mandat



Mandat



Mandat



Mandat



Mandat



Viktig
hensyn
som er 
et 
premiss i
arbeidet

Helhetlig forslag til 

vedtekter
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Hvordan har vi jobbet?



4 hovedtema

Baptistisk identitet

Menighetssyn/ 
kirkeforståelse

Bibelsyn

«Når det er vanskelig å 
være sammen»

…det bibelske 

materialet

Baptistisk 

kirkeforståelse

…eksklusjons-

paragrafen

Baptistisk 

kirkeforståelse



Hoved-
temaene 
gjennomgås 
ut fra 
perspekti-
vene

Beskrivende  (historie, 
teologi, etikk)

Dagens praktisering (formelt, 
uformelt, operasjonelt)

Forslag til fremtidens 
håndtering (formelt, uformelt, 
operasjonelt)



Hvordan jobber 
vi?

Definere og 
tydeliggjøre/ 

avgrense
Innhente innspill

“Produsere
innhold/ 

dokumentasjon”
Kvalitetssikre

Sende på høring
til menighetene



BID2022 så langt

Felles-
samlinger

8 stk

(4 på 
Zoom)

Gruppe-
arbeid

i 3 ulike 
grupper 

(på Zoom)

Hjemme-
lekser

Gjennom-
gang av 

bakgrunns
-materiale

Innhentet 
innspill og 
synkron-
isert mot 

andre
initiativ



Viktige 
innspill 
kommer 
gjennom 
Tenketanken

Være en ressursgruppe 

for BID2022

Arbeide videre med funnene fra 

regionale samtaler

Være en arena for dialog og for å 

skape grunnlag for en felles retning 

for baptistsamfunnet og dets 

menigheter



PS. Hvem er 
Tenketanken



Baptistisk identitet



Baptistisk identitet



Vi er kristne

VI LEVER I Personlig tro og etterfølgelse

JESUS KRISTUS 
er autoritet for tro og gjerning, åpenbart i skriftene, tilstede ved den hellige ånd

Bibelen som
autoritet

Menigheten er et 
fellesskap av 

troende og deler 
nattverd

Dåp skjer på 
bekjennelse av 

tro

Det allmenne 
prestedømme

Vi er kalt til å 
vitne om Jesus 

Kristus som 
Herre

Vi tror at Jesus 
kommer igjen

Den lokale 
menigheten har 

et særegent 
oppdrag

Vi arbeider for 
rettferdighet og 
religionsfrihet

Fellesskap 
mellom 

menigheter

Samvittighets-
frihet



Vil jobbe videre med det som berører 
baptistisk kirkeforståelse



Baptistisk kirkeforståelse



Hvordan være fellesskap av menigheter?



Varianter



Definisjoner



Episkopal



Synodal



Kongregasjonalismen

Svak/ 

ingen
Sterk/ 

absolutt 



Kongregasjonalismen

Moderat

Svak/ 

ingen
Sterk/ 

absolutt 



«Når det er vanskelig å være 
sammen»



Vi er i gang med å hente inn noen 
erfaringer for å lære…



Samtidig bærer man på ulike 
perspektiver rundt det som skjedde



Når det er vanskelig å være sammen




