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Kjersti Aaen Mjåvatn er medlem av menighetsrådet og lærer på
Betweens. Hennes favorittbibelvers er Fil 4:4-7:
«Gled dere alltid i Herren!  Igjen vil  jeg si: Gled dere. La alle
mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær! Vær ikke
bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud.
Be  og  kall  på  Ham med takk!  Og Guds  fred,  som  overgår  all
forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.» For
meg er dette kristenlivets hovedpunkt. Når livet ikke alltid går på
«skinner» er det godt å hvile i disse løftene. Gud har en løsning
selv om den kanskje ikke er akkurat som vi ønsket. Vi bør alltid
være glade for at vi får være med i Guds familie og vi bør vise
vår glede overfor andre.                 
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Kirkens aktiviteter:
Gudstjeneste søndager kl.11.00 med kirkekaffe
Søndagsskole og Betweens for barna
Bønnemøte: se hjemmeside!  * 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: Bogdan mobil: 486 69 213
                 Jan 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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DET GUD SA TIL MARTIN LUTHER

Pastor Phungs tale om Martin Luthers vei til tro: 
Martin  Luther  var  en  hengiven  etterfølger  av  Jesus
Kristus. Han fikk møte Herren etter år med fangenskap
i religiøsitet. Hans religion ga ham ingen fred, intet håp,
ingen  kjærlighet.  Og  der  i  sin  grop  av  frykt  og
fortvilelse forårsaket av en religion av trelldom, fikk han
et personlig møte med evangeliet og med Herren (Jesus).
Etter dager med meditasjon over Romerbrevet 1:16-17,
åpenbarte  det  seg  for  ham  hva  evangeliet  virkelig
handlet  om.  Han  sa:  «Jeg  begynte  å  forstå  at  den
rettferdige person skal leve ved tro – dette fikk meg
umiddelbart  til  å  føle  at  jeg  var  født  på  ny.»  Den
åpenbaringen som han fikk – at ekte frihet finnes ved  å
fokusere på 4 sannheter -  kan oppsummeres slik: 

Skriften alene – Troen alene – Nåden alene - Kristus alene. 

Martin  Luther  hadde støtt  på  den  levende og  herlige
Jesus Kristus og det førte til  en total forvandling av
hans liv. Hør hele preken til pastoren på kirkens nettside:
              
                www.valerenga-baptistkirke.no



Bibelgruppestart i menigheten vår.

I menigheten vår er det nå startet 2 bibelgrupper, hvor
den ene benytter  norsk språk og møtes i kirken i like
uker, og den andre benytter  engelsk språk og møtes i
hjemmene i odde uker. Man treffes i bibelgruppene på
torsdager hver 14. dag og studerer Bibelen. 

Vi bruker et studieopplegg som heter «Skritt for skritt»
og  er  forfattet  av  Tore  Olsen  og  er  publisert  av
Indremisjonsselskapets Studieavdeling. Det er et studie-
opplegg fra 2. Timoteus brev der vi lærer det grunn-
leggende om det kristne livet. Studieopplegget består av
8 deler og det tar for seg: 1. Omsorg overfor en motløs
–  2.  Frelsesglede  –  3.  Lidelse  i  etterfølgelse  –  4.
Vranglære en trussel for kristenlivet. - 5. Kristenlivet i
endetiden  -  6.  Kristenlivet  i  Ordet  –  7.  Fullfør  en
tjeneste. - 8. Kampen ender med seier. 

Bli med du også! Investér litt av din tid til å ble kjent
med Bibelen, som har betydning for ditt evige liv! 

Velkommen til bibelgruppa og et hyggelig fellesskap!

 
   

 

Julekalendere med bibelske motiv.

Kalendere  med  bibelske  bilder,  bibelvers  og  tegninger
hører med til den kristne kulturen i vårt land og land i
Europa forøvrig. Skaff deg en kalender hos bokhandlere
som selger kristelig litteratur – du kan bli  overrasket
over  hvor  fine  kalendrene  kan  være.  Kalenderne  kan
bestå av overraskende fine tegninger. Luker åpnes hver
dag i desember til og med 24.  Spennende!

En overraskelse for hver dag, er du da med og gleder
andre med. Hvor spennende er det ikke å vente på hva
en får se bak neste luke? Å se et bilde eller tegning av
en liten ting, kan være vel så tilfredsstillende som en
liten sjokoladebit.

Gled en venn eller et familiemedlem dette året med en
forseggjort julekalender med bibelske motiv!  Se: bm.no
    
                              *

De tre vismenn kom med gaver – gull, røkelse og myrra -
til en konge som var født. Det var Jesus – vår konge. 


