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PHUNG: Mitt favoritt bibelvers er Jesaja 41:10: 

«Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for 

jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og 

holder deg oppe med min rettferds høyre hånd». 

Dette er et ord jeg fikk fra Herren da jeg sto foran 

et viktig valg og ikke visste hva jeg skulle gjøre. Jeg 

tok valget ut i fra det jeg følte i hjertet var Guds vilje, 

og dette ordet kom til meg via en venn rett etterpå, 

som en bekreftelse og oppmuntring fra Herren. Gud er god! 

-------------------------------------------- 
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 september, torsdager kl.18.30–20.30 

Formiddagstreff annenhver tirsdag kl.12-14 

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

-------------------------------------------- 
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GJENOPPDAG 

SANNHETER OM GUD 
Pastor Phung Nguyen har de siste ukene snakket om 

temaene: Guds allmakt og Guds allestedsværende. 
Gud henvendte seg en gang til profeten Jeremia og sa: 

«Jeg er Herren, Gud for alt som lever. Skulle noen ting 

være for vanskelig for meg?» Siden Gud har skapt hele 

universet og oss mennesker, så sier profeten til Gud: 

«Ingenting er for vanskelig for deg». Gud kan derfor 

love oss og gi oss alt det vi trenger. For oss mennesker 

er det godt å vite at løfter som Gud gir sine barn, altså 

de som vil tro, er hele 7487 løfter. Hver og en av oss 

kan komme til Gud og be om det vi virkelig trenger, for 

Gud er allmektig og holder alle sine løfter! Tro Gud! 
   I 2.Korinterbrev står skrevet: «For så mange som 

Guds løfter er, i ham (Jesus) har de fått sitt ja. 

Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved 

oss». 
   Har du noen gang tenkt hvor fantastisk dette er? Les 

i Bibelen og finn de løfter som er aktuelle for deg! Start 

lesingen i dag og få livet positivt forandret av Jesus.   
                                 (Jer 32:27 + 32:17 + 2 Kor 1:20) 

Vårt nye menighetsblad! 



Fra TJENESTELIVET i menigheten: 
 

 

Paul (m/fam) og Tor-Kjetil er noen av kirkens trofaste 

tjenere, som betjener datamaskinen når det trengs 

tekst på lerretet. 

   Med tekst på lerretet blir det lettere å synge med på 

felles-sangene, og å følge med i bibelhenvisningene under 

talen. 

                              * 

   Mye av LIVET I EN MENIGHET går med til å lytte 

eller høre på det som blir fortalt. Naturligvis vil fokuset 

være på GUDS ORD og BIBELEN. En viktig aktivitet er: 

å lytte eller høre eller se Guds ord, som er skrevet på 

en stor skjerm i kirken. Vi har også bibler vi kan lese i. 

Bibelen inneholder mye viktig lære for oss mennesker, 

om hvordan vi skal leve. 

  Den forteller oss også hvordan vi kan få: ET EVIG LIV 

 

 
    

 

 

Et gledens budskap: 
.                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I desember måned 2017 ble en ny                                                                                                                                                                                                                                                                                       

verdensborger født, nemlig en søt liten pike som har 

fått navnet ELISABETH. De stolte foreldrene er 

Sanda og Sigbjørn, og de er  opptatte for en tid 

framover med å stelle og dulle og kose med henne. 

Den 26. august skal hun velsignes i baptistkirken, og 

det gleder vi oss alle til. En barnevelsignelse kan 

være en god hendelse å være vitne til, så vær 

velkommen til den!   
 

Barnevelsignelse for 
Elisabeth den 26. august. 
 


