Er du medlem i Historieselskapet?

Les mer om
hvorfor du bør bli
medlem!
Livshistorien din preget valgene
dine, og er med å gi
navigasjonshjelp for resten av
livet. Medlemmene i
Historieselskapet hjelper
baptistene i Norge å «huske», ved
å ta vare på den viktige
navigasjonshjelpen historien er.

Et eksempel som gir hjelp til å forstå behovet for å
løfte retterferdighet i vår tid finner vi i bildet, som
ble tatt det siste krigsåret i Tromsø. Det viser
ungdomsgruppa i Baptistkirken under en konsert i
Metodistkirken (tyskerne hadde okkupert
Baptistkirken), der inntektene gikk til gjenreisning av
Finnmark Inntekten – netto kroner 1000 – gikk til
gjenreisning av Finnmark.

Vi baptister må vinne nye medlemmer i
hver generasjon. Det daglige fokuset er
derfor å se framover. Slik skal det også
være.
Ingen, heller ikke baptistene, kan
navigere inn i framtiden uten et
korrigerende blikk tilbake. Hva er det som
har gitt oss verdiene vi navigerer i forhold
til? Det er ingen grunn til ikke å gjøre
kloke ting andre har gjort før. Som det
heller ikke er noen grunn til å gjøre feil
som andre har gjort.
Enten det handler om bibelfortolkning og veivalg for menigheten, eller det handler om praktiske forhold er
erfaringen vi har med oss viktig og nødvendig. Derfor er både historien vår og samfunnet vi lever i nå viktige
nøkler i bibelfortolkning, menighetsutvikling og de etiske veivalgene. Historieselskapet er der for å ta vare på
historien, og gjennom det stimulere til en framtidsrettet virksomhet.
I samlingene på Stabekk finnes det både trykt materiell; som bladet Banneret og andre tidsskrift, arkivet til
forlagsvirksomheten, en boksamling for, om og av baptister og baptistisk forståelse.
I tillegg finner vi prekensamlinger, arkivene etter kjente baptistledere, fellesarbeidet, flere av menighetene og
en stor samling med bilder, lydopptak og film.

Om du ikke kan svare ja på spørsmålet øverst på siden vil vi
oppfordre deg til å melde deg inn i Historieselskapet.
I tillegg til gleden over å være med å hjelpe norske baptister på veien videre får du tidsskriftet Baptist, som
kommer ut to ganger i året. Tidsskriftet har som formål å fremme kunnskap om baptistisk historie, teologi og
praksis.

http://baptist.no/nbhs

