HLT kompetansekurs i Baptistisk teologi og historie (KRI1240)
Emne: KRI 1240 Baptistisk teologi og historie
Størrelse: 10 stp./ECTS
Beskrivelse av faget: Emnet 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.
For ytterligere informasjon om emnet: Se vedlagte emneplan
Målgruppe: Kurset er et fordypningsfag i baptistisk teologi og historie ved HLT, designet for
studenter, pastorer, ledere og forkynnere med tilknytning til Det norske Baptistsamfunn.
For å ta studiepoeng i faget må studenten ha generell studiekompetanse, eller søke opptak ved HLT
på bakgrunn av sin realkompetanse. Opptak til faget går via opptaksportalen til HLT. (se HLT.no)
Pris: Kurset koster 2200 kroner. Pensumlitteratur kommer i tillegg.
Samlinger: Det legges opp til samlinger både på HLT sin campus i Oslo og digitale samlinger.
Samlingene vil fordeles omtrent som dette:
Oversikt datoer
‐ Oppstart 9. september, på HLTs campus i Oslo (4 timer)
‐ Fredag 30. september (4 timer)
‐ Fredag 7. oktober (4) digital undervisning
‐ Fredag 21. oktober (4) digital undervisning
‐ Samlingsbasert undervisning i Oslo i november, torsdag 10. november (4 timer)
‐ Fredag 20. januar (4 timer digital undervisning)
‐ Fredag 17. februar (4 timer digital undervisning)
‐ Avslutningssamling i Oslo torsdag 9. mars 2023 (4 timer)
Antall undervisningstimer: 32timer
Emneansvarlig: Linda Aadne (i tillegg vil du møte spennende gjesteforelesere).
Eksamen: Skriftlig oppgave/essey på 3000 ord. Se også arbeidskrav i emnebeskrivelsen.
Søknadsfrist: 1. august 2022 (dersom vi har ledige plasser frem til oppstart kan studenter tas opp til
dette emnet).

