
FAVORITT BIBELVERS

     

 

Marianne Bye er en viktig person i vår
menighet. Hun underviser på søndagsskolen og er medlem av 
menighetsrådet. 
Her kommer hennes favoritt bibelvers: 
(Jesus sier:) «Kom til meg alle dere som strever og bærer
tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile». Matt 11.28.
Det er et ord som har trøstet meg når jeg syntes at ting i
livet  har  vært  vanskelig.  At  jeg  kan  legge  alt  i  Herrens
hender og hvile i ham.
-------------------------------

Faste Aktiviteter:
Gudstjeneste søndager kl.11.00 med kirkekaffe.
Søndagsskole og Betweens for barna.
Bønnemøte tirsdager kl.18.30–20  * Du kan be om forbønn.
Bibelgruppe starter i oktober.
Formiddagstreff annenhver tirsdag kl.12-14
For mer informasjon og for et digitalformat av 
menighetsbladet se: www.valerenga-baptistkirke.no
--------------------------------------------
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GJENOPPDAG SANNHETER OM GUD: GUD ER SUVEREN 

                  
Fra Salme 115:3 fortelles det at vår Gud er i himmelen
og alt Han vil, det gjør Han. Det er et bibelvers som
beskriver Guds suverenitet. Gud er suveren – ordet betyr
etter  Store  norske  leksikon:  «uinnskrenket,  å  være
uavhengig, overlegen, ypperlig». Guds suverenitet er så
mye mer enn jordisk suverenitet – den er så  mye mer.
En  teolog  har  uttalt  at  Guds  suverenitet  består  av
visdom, hellighet og kjærlighet. Over alt i naturen og i
historien har Gud full kontroll. Gud er suveren. 

Profeten Jesaja skriver om at Gud har en ubegrenset
kraft  og  at  Han  gjør  det  Han  vil.  Guds  suverenitet
handler om Hans absolutte rett til å gjøre det Han vil.
Ingen  andre  forteller  Gud  hva  Han  skal  gjøre.  Alt
kommer  fra  Ham  og  er  avhengig  av  Ham.  Han  er
opprinnelsen til alt liv og den øverste hersker over alle
ting. 

Altså kan vi slå fast at den suvereniteten Gud utøver, er
for Sin egen ære og for vårt  beste.    

-Returadresse: Vålerenga  Baptistkirke –
 Vålerenggata 2 - 0657 Oslo



Litt om baptistenes historie i  Norge.

Den  som  grunnla  den  første  norske  baptistmenigheten  var
Frederik  Ludwig  Rymker.  Han  kom fra Stige nær Odense,
Danmark, hvor han ble født i 1819. Han reiste til sjøs som
20-åring og ble omvendt i New York. Da han kom tilbake til
Danmark, arbeidet han i 7 år som kolportør, med dørsalg av
bøker. Han fikk økonomisk støtte fra amerikanske baptister.
Så  ble  han  ble  spurt  om  han  ville  fortsette  kolportør-
virksomheten i Norge og å virke som predikant. Rymker tok
imot  kallet  og  reiste  til  landet  vårt.  Da  en  predikant
underveis rådet ham til å reise til Skien, hvor den Lammerske

frimenighet fantes, så fulgte han dette rådet. 

Etter å ha besøkt en rekke byer i vårt langstrakte land, så
slo han seg ned i Skien-området. Den første han døpte var
Carl G. Kongerød, og Porsgrunn-elven var stedet, 1. juledag
1858 med «fryktelig iskaldt vann». Flere kom med senere og
ble  døpt.  Den  22.  april  1860  ble  den  første  baptist-
menigheten stiftet på gården Tolnæs ved Porsgrunn. Rymker
arbeidet som menighetsforstander og reisepredikant og fikk
stifte  et  par  baptistmenigheter  til.  Han  hadde  en  del
vanskeligheter  med  den  Lammerske  frimenigheten  og  med
flere statskirkeprester og en del øvrighetspersoner. Da den
økonomiske støtten fra USA ble redusert, så reiste han våren
1842 tilbake til Danmark. Vi kan være glade for at han holdt
ut  i  alle  sine  vanskeligheter  og  at  han  fikk  dannet  flere
menigheter her i landet. Ved ham slo baptismen rot i Norge. 

Besøk gjerne nettstedet www.porsgrunn-baptistkirke.com

Der kan du lese litt om historien til baptistene.

Søndagsskolen har hatt basar med vafler  og 
kaffe og fine gevinster å vinne!   ����*����       
                               
Lørdag  den  29.september  2018  hadde  søndagsskolen  med
barn og ledere vaffelsalg med kaffe og saft og det vanket en
lang rekke bra gevinster til villige loddkjøpere.

.

Mange aktiviteter og mange forskjellige ting kan barna drive
med på søndagsskolen. Sang blir det også tid til, men barna
synes best om å produsere litt av hvert selv av forskjellige
materialer. Vi synes at vaffel og kaffe-salget var bra, og at
barna var med på det hele, var moro. Litt penger kom det jo
også inn, så det kan det hende at materialbeholdningen kan
utvides, så barna får laget ennå flere fine håndlagde ting.

Takk til  alle  dere som kjøpte lodd og  vaffel  og  kaffe og
dermed støttet Søndagsskole-arbeidet!

På  Søndagsskolen  bruker  de  som  kan  lese,  også-
tegneserier i undervisningen – det er kuult! 


