
  MITT FAVORITT-BIBELVERS     
 

Hanna Iglesias ble medlem av menigheten vår den 16. august 2020. Ord 

fra Jesaia 53 har betydd mye for henne:«...Foraktet var han og forlatt 

av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var en 

som folk skjuler sitt ansikt for, foraktet, og vi aktet ham for intet. 

Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han 

båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men 

han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. 

Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi 

fått legedom....» Les gjerne hele kapittel 53! 

            Vi ønsker Hanna velkommen til vår menighet!    

------------------------------------------------------------------- 

Kirkens vanlige aktiviteter med helsevernregler: 

Gudstjeneste søndager kl.11.00 med kirkekaffe 

Søndagsskole for barna 

Bønnemøte hver tirsdag kl 18.30-20 * Du kan be om forbønn! 

Bibelgruppe annenhver torsdag kl.18.30–20.30 - 

For mer informasjon se:  www.valerenga-baptistkirke.no 

Ta gjerne kontakt med pastoren på tlf 473 09 411. 
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               PASTORENS PREKEN: 

   Romerbrevet – Evangeliet om Jesus Kristus 

     

Evangeliet om Jesus Kristus - det er det som er det glade 

budskap – det er det som er Guds gave, frelsesgave, nåde 

åpenbart for oss gjennom sin sønn, Jesus Kristus. 

Skriften sier: Rom 1:1-6 «Paulus, Kristi Jesu tjener, 

hilser dere, jeg som er kalt til apostel og utvalgt til å 

forkynne Guds evangelium, det som Gud på forhånd har 

gitt løfte om gjennom sine profeter i hellige skrifter. 

Det er evangeliet om hans Sønn, Jesus Kristus vår Herre, 

kommet som menneske av Davids ætt, ved hellighets Ånd 

stadfestet som Guds mektige Sønn ved oppstandelsen 

fra de døde. Ved ham har jeg fått nåde og 

aposteloppdrag for at jeg skal føre mennesker av alle 

folkeslag til lydighet i tro, til ære for hans navn. Blant 

dem er også dere som er kalt til å høre Jesus Kristus til.» 

  

Hør hele preken på : www.valerenga-baptistkirke.no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                   

* 



    *  Kjente navn i kirkehistorie * 

     - Johann Gerhard Oncken - 
 

Johann ble født i Varel, Niedersachen i Tyskland i 1800. Av 

politiske årsaker valgte moren å utvandre med sønnen til 

England, hvor Johann kom i kontakt med en kjøpmann. Han   

hjalp Johann med å utdanne seg innen faget. Kjøpmannen 

kjøpte også en bibel til farløse Johann, da de var på 

handelsreise til Skottland i 1814. I England 

kommer Johann til tro på Jesus. Dette fører 

til at han for lunsjpengene sine kjøper kristne 

traktater, som han da deler ut. På sin ferd 

møter han den metodistiske vekkelses-

bevegelsen. Ferdig utdannet reiser han 

tilbake til Tyskland. I Hamburg starter han en kristen 

bokhandel og etablerer et misjonsarbeid blant sjøfolk. Han 

møter fiendtligheter fra statlig hold, så møtene hans blir 

holdt i hemmelighet. Johann G. Oncken studerer Bibelen 

grundig og finner at troendes dåp er den eneste dåpsform 

som har støtte i Skriften. Onckens trossyn blir styrket, da 

han samtaler med en amerikansk sjøkaptein, Calvin Tubbes, 

som har skipet sitt liggende fast i isen i Hamburg i 6 måneder. 

I april i 1834 blir Oncken og 6 andre personer 

døpt om natten i elva Elben, for å unngå 

konfrontasjoner med myndighetene. Således 

ble den første tyske baptistkirken etablerte 

i Tyskland. Nye medlemmer ble lagt til kirken, 

men snart etter kommer forfølgelsene og 

mange blir fengslet. Ved løslatelsen fra fengslet, ble 

Onckens eiendeler konfiskert, for å dekke utgifter. Dette 

holder ham ikke borte fra å danne andre menigheter. 

Amerikanske baptister velger Oncken til å  være deres 

misjonær, og han får deres økonomiske støtte i arbeidet. 

Noen av hans store gjøremål, er trykkingen og distribusjon 

av bibler. Da en fjerdedel av Hamburg ødelegges av brann i 

1842, bidrar baptistene med hjelpearbeid i stor skala, noe 

som gjør at forfølgelsen av dem sterkt reduseres. I 1853 

reiser Johann til USA og får styrket samarbeidet mellom 

tyske og amerikanske baptister. Under hans reise overlever 

han en togulykke, takk og lov!  Oncken fortsetter sine lange 

reiser  og misjonærvirksomhet og blir en «far» for det 

moderne baptistvitne i Europa.  *  I vår tid har tyske 

baptister i Kiel bistått et medlems hustru av vår menighet, 

ved å gi henne kost og losji,  i tiden hun har ventet på innreise 

og oppholdstillatelse til Norge. Hun ankom Norge i februar 

2020. De tyske baptistene gjorde en god gjerning, som vår 

menighet er meget takknemlig for.   

--------------------------------------------- 

Koronaviruset har nå krevd 890 260 

offere.     Vær forsiktige fortsatt! 

Hold avstand -  og - vask hender!   

--------------------------------------------- 

    *Medlemmer med bursdag i september 2020  *                        

  Kai Gulseth 4.9. - Reidar Thoresen 8.9. - Alpha Grace Høgdahl 9.9. 

Ømme Kristiansen 18.9. - Thorkild Arne Gundersen 19.9. 

Kathrine Gulseth 20.9. -  Greta Kristine Nerli 21.9 Morten Gulseth 23.9. 

Jan Mjåvatn 25.9.- Caroline Aune 28.9. - Elisabeth Anne Heitmann 30.9.        

                     *        Vi gratulerer!         * 


