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Rafael Ortega, fra Den Dominikanske Republikk, er nå et døpt medlem
og spiller trommer under gudstjenesten. Hans favoritt-bibelvers lyder
slik: «Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble
døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden,
forat likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens
herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet
med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en
oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle
menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli
tilintetgjort, så vi ikke skal være slaver under synden.» (Rom 6:3-6.)
Velkommen til oss, Rafael !

-----------------------------------------------------------------------Kirkens vanlige aktiviteter:
Gudstjeneste søndager kl.11.00 med kirkekaffe
Søndagsskole og Betweens for barna
Bønnemøte hver tirsdag kl 18.30-20 * Du kan be om forbønn!
Bibelgruppe hver torsdag kl.18.30–20.30 - se hjemmeside!
Formiddagstreff en gang i måneden - tirsdag kl. 12-14
For mer informasjon se: www.valerenga-baptistkirke.no
-----------------------------------------------------------------------Menighetsbladet - Vålerenggata 2 - 0657 Oslo
I redaksjonen: Jan Mjåvatn: mobil 957 64 556
Gaver til kirken kan gis på Vipps: #99412
eller bankkonto: 3000 21 62446
Velkommen til Vålerenga Baptistkirke!
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------------------------Pastorens preken:
Vårt kristenliv – Guds mysterium (Ef 3:1-13)
.

Paulus skriver om Guds mysterium i Efeserbrevet . Han skriver
om et fantastisk mysterium, som var skjult for profetene, men
som nå er blitt avslørt, åpenbart. I Kristus Jesus er det ingen
forskjell mellom jøder og ikke-jøder, altså mellom jødiske og
ikke-jødiske troende. At vi er ett i Kristus Jesus, hans menighet,
knyttet sammen for et unikt privilegium og kall. Dette er
fantastisk! Når en person setter sin tro på Jesus, og Jesus
alene, for frelsen, så blir de inkludert i en ny og levende kropp –
legemet – menigheten. Dette er lett og si, men for mange
mennesker er det en veldig vanskelig sannhet å akseptere.
Hvordan kan folk som er så forskjellige, med ulike religiøs arv og
overbevisning, bli ett. - Det er på grunn av at Jesus Kristus
spenner en bro – ikke bare over syndens gap, syndens kilde, men
også over dette skillet av ulikheter. Da Paulus skrev disse
ordene, og delte ord om dette store mysteriet, var det vanskelig
for dem som hørte å forstå dette. For jødene trodde at de
hadde kontroll, at de hadde enerett på Gud, og de ville ikke
slippe noen andre inn. I Det gamle testementet utvalgte Gud
Israel blant alle folkeslag til sin egen eiendom, besittelse og
hensikt.

Hør hele preken på kirkens hjemmeside:
www.valerenga-baptistkirke.no .
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Kjente navn i kirkehistorien v
– WILLIAM CAREY -

Visste du at det er flere kjente personer i kirkehistorien
som var baptister? William Carey (1761-1833) var den
eldste i en barneflokk på fem. Han hadde tidlig
kunnskapshunger og også et godt språkøre. Han lærte seg
5 språk, inkludert gresk, hebraisk og
latin. For å tjene til livets opphold så
arbeidet han som skomaker og
lærer. Han ble omvendt - «født-påny» - da han ved en anledning var
innom et (frikirkelige) dissenter
møte. Dette førte til at han noen år
etter ble ordinert til baptistpastor i
byen Moulton, England. De måtte
bygge kirken større på grunn av hans
popularitet. William Carey var
brennende
opptatt av å bygge opp en misjonsorganisasjon, for han ville ut med evangeliet til
«hedningene». Han oppildnet og oppmuntret sine trosbrødre og -søstre å uttalte bl. a. disse kjente ord: Vent
store ting av Gud – Våg store ting for Gud. Arbeidet til
«Indianernes apostel» englenderen John Eliot, interesserte
ham og inspirerte ham, særlig at sistnevnte oversatte
Bibelen til nord-amerikanske indianere. - I juni 1793 dro han
med støtte fra det britiske baptist-misjonsselskapet til
India, og hans familie fulgte med. Vel ankommet i India, så
bygde han selv en bambushytte til bolig. Han lærte seg
snart bengali for å samtale med befolkningen. Seks år etter

kommer andre misjonærer med i arbeidet. William ligger
ikke på latsiden. Han oversetter Bibelen og trykker den. I
løpet av livet produserer han 7 oversettelser av Bibelen og
21 av Det nye testamentet . Det tar sin tid før arbeidet gir
frukter, men da misjonærlegen John Thomas hjelper den
innfødte Krishna Pal å få på plass en skulder som er kommet
ut av ledd, så skjer det. «Pasienten» omvender seg og blir
Williams første omvendte. Han døper Krishna Pal den 28.
desember 1800.
Enkebrenning var en
gammel indisk tradisjon,
der enken ble brent
levende sammen med den
døde ektemannen. Carey
drev en kampanje mot
denne
umenneskelige
skikken, og den blir forbudt i 1829. Han etablerer en
skole (college) i Serampore og underviser selv ved en skole i
Calcutta. Denne «misjonens far» var opptatt med
forkynnelse av Guds ord, oversettelsesarbeid, trykking av
Bibler og Nytestamenter, og skoleundervisning. Careys
arbeid har båret mange frukter og forbedret mye på de
sosiale og åndelige områder i India. Han har således vært
med på – kanskje det viktigste av alt: å bringe frem Guds
rike. - Gud er kjærlighet og det er viktig at mennesker får
høre om Ham, så de kan komme til tro på Jesus, å få
evigvarende liv!
Det finnes mye interessant stoff om William Carey på:
youtube.com
Ta en titt så får du se!

