•

•

Evangeliet er de gode nyheder om, at Guds rige er kommet nær, og at vi frelses af Jesus Kristus ved tro på ham.
- Hvad indebærer det, at Guds rige er nær?
- Hvad vil det sige at blive frelst?
- Hvilken rolle har troen i frelsen?
Som en del af Guds Kirke har vi fællesskab med alle
kristne. Menigheden er den lokale forsamling af mennesker, der som følge af evangeliets forkyndelse sammen
bekender Jesus Kristus som Herre og Frelser.
- Hører der andet og mere til at være menighed?
- Hvordan hænger vi sammen med verdens kristne?
- Hvad betyder det at være frikirke?

•

Dåben sker på baggrund af en personlig bekendelse af Jesus Kristus som Herre og Frelser. Dåben er samtidig indvielse til tjeneste.
- Hvilken rolle spiller omvendelsen i dåben?
- Hvilken rolle spiller dåben i forhold til mission og tjeneste?

•

Kirken er sat i verden for at tage del i Guds omsorg for
verden. Det sker på flere måder gennem diakoni og mission.
- Hvad forstår vi ved mission og diakoni?
- Hvilken rolle spiller menighedens nådegaver i menigheden – og i verden?

•

Evangeliet myndiggør os og sætter os fri til at leve, tro og
tænke frit i tillid til Jesus Kristus. Derfor har alle lige ret
til at tro og handle i overensstemmelse med deres samvittighed.
- Hvad betyder det at leve, tro og tænke frit?
- Hvilket menneskesyn indebærer denne frihed?
- Hvad betyder det for ligheden mellem mennesker?

Temadag –
baptistisk identitet
26. marts 2022 kl. 10.00-15.30
i Baptistkirken, Klosterbakken 11, 5000 Odense C

Formål med dagen
Igennem efteråret 2021 mødtes menighederne på tværs af landet ved
de regionale møder. Formålet var at arbejde med forordet til vedtægterne. Efter disse møder har vi i Teologisk Forum konstateret, at samtalen om vores trosforståelse ikke kan udfoldes tilfredsstillende i et
kort forord. Der er behov for, at vi sætter flere ord på. Siden synoden
i 1984 har vi ikke sat ord på dét, vi tror på, og generelt er det sket sjældent gennem de seneste 100 år. Som baptister har vi i dag behov for
sammen at finde ud af, hvad der definerer os som kristne i 2020'erne.
Teologisk Forum fremlægger derfor nu forslag både til vedtægternes
forord og til syv teser om danske baptisters trosforståelse. Det er vores
tanke, at teserne skal supplere forordet til vedtægterne, men ikke skrives ind i dem. Derimod vil de kunne bruges i forbindelse med den nye
fælleserklæring, som vi senest skal have i 2024. Teserne skal ikke forstås som færdige udsagn eller noget, der bare skal nikkes ja til. Vi har
lavet dem som et udkast til samtalen, vi sammen skal have i den kommende tid. De mange spørgsmål skal ses i den sammenhæng, og vi ser
frem til at lede vores samtale om dem. Sidst på temadagen vil vi også
have lov til at drømme. Her vil Per Beck m.fl. komme med deres bud
på, hvor BaptistKirken bør bevæge sig hen i fremtiden.

Forord til vedtægterne
"Baptistkirken i Danmark er et kristent trossamfund bestående af selvstændige menigheder, der i fællesskab med alle verdens kristne bekender troen på Gud som Far, Søn og Helligånd i overensstemmelse med
Bibelen. Som baptistmenigheder praktiserer vi troendes dåb til Jesu
Kristi kirke. BaptistKirken består af de til enhver tid tilsluttede menigheder, der sammen søger at opfylde kirkens kald ved at forkynde evangeliet i ord og handling."

Syv teser om danske baptisters trosforståelse
•

Vi er et kristent trossamfund, der i fællesskab med alle
verdens kristne bekender troen på Gud som Far, Søn og
Helligånd og tror, at Gud endegyldigt har åbenbaret sig i
Jesus Kristus.
- Hvordan vil I udfolde det i jeres egen fortælling?
- Hvad betyder det for os som baptister?

•

Bibelen er vores rettesnor for tro, liv og lære. Vi læser og tolker de bibelske skrifter i lyset af Jesus Kristus.
- Hvordan hænger dette udsagn sammen med forståelsen
af trosbekendelser, traditioner og baptismens grundlæggere?
- Hvilken autoritet har Bibelen?
- Hvilken rolle har Helligånden i vores udlægning af Bibelen?

Program
10.00-10.15 - Velkomst v/ BaptistKirken
10.15-10.45 - Forord til vedtægterne og dagens program v/ Teologisk
Forum Christian Bylund
10.45-12.00 - Arbejdet med baptistisk identitet v/Teologisk Forum
Henrik Søndergaard - Del 1
12.00-12.45 - Frokost
12.45-14.00 - Arbejdet med baptistisk identitet v/Teologisk Forum
Henrik Søndergaard - Del 2
14.00-14.20 - Kaffe
14.20-15.20 - Fremtidens BaptistKirken v/Per Beck m.fl.
15.20-15.30 - Afslutning

