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Knut Magne Guttormsen:
Jeg har ikke noe spesielt favoritt bibelvers,
da Guds Ord gjennom livet har møtt meg med mange
oppmuntringer knyttet til situasjoner jeg har vært i, og som
der og da var det jeg trengte.
Når jeg ble spurt om å dele et bibelord, kom apostelen
Johannes sitt utsagn i kapittel 1 og vers 29 for meg:
«Se, der er Guds Lam som bærer verdens synd!»
Dette er evangeliet i konsentrerte form, fra skaperverkets
begynnelse til dets slutt. Jesus Kristus er universets Origo!

-------------------------------------------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.
Formiddagstreff annenhver tirsdag kl.12-14
For mer informasjon se: www.valerenga-baptistkirke.no
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Velkommen til Vålerenga Baptistkirke!

GJENOPPDAG SANNHETER OM GUD
Pastor Phung Nguyen har de siste ukene snakket om
temaene: Guds hellighet og Guds godhet. Guds hellighet
er standarden som hele universet må rette seg etter.
Gud blir ikke formet av noen andres standarder, for Han
er standarden. Hellighet er kjernen i Guds egenskaper.
Hans hellighet gjennomsyrer alle de andre egenskaper.
Hans kjærlighet er en hellig kjærlighet. Hans allvitenhet
er en hellig allvitenhet. Hans allestedsnærvær er et
hellig allestedsnærvær. Hans allmakt er en hellig
allmakt. Skal vi forstå å kjenne Gud, da må vi forstå
dette med hellighet. Hellighet handler om å være atskilt
– satt til side. Gud er opphøyet og Han handler alltid
rettferdighet. 2 aspekter ved Guds hellighet er storhet
og renhet. Gud er kompromissløs i forhold til synd, for
Hans vesen er hellig. Gud er atskilt fra alt det urene.
Gud er ren og hellig og Han er stor – Han er god – Han
er fantastisk! Skapelsen er avhengig av Ham og vi er
avhengig av Ham. Når vi bekjenner vår synd, tilbyr Gud
oss nåde og tilgivelse. Da Jesus døde på korset betalte
Han for alle våre synder. Tenk hvor stort det er å høre:
Din skyld er tatt bort og din synd er sonet. Takk Jesus!

En viktig aktivitet i kirken er: BØNN

For å minne de andre medlemmene på at det var
bønnemøte på tirsdag ettermiddager, så inviterte bønnelederen til bønn med noe godt: mokkabønner.
*
Vanligvis foregår bønnemøtene uten slike fristende
godbiter. For bønne-emnene vi har får oss til å fokusere
på mennesker og de behov de måtte ha. Det å be for
andre mennesker og forhold som ønskes forandret, kan
være veldig godt og tilfredsstillende. For en liten stund
forlater vi vår egen «egoisme» og deltar i et
«bønnefellesskap», som har til hensikt å be Gud om
hjelp til å bedre og forandre forhold for andre
mennesker. Ønsker vi å få noe forandret til det bedre
for oss selv, så kan vi også be om dette. Jesus
oppfordrer oss til å be: «Be så skal dere få. Let så skal
dere finne. Bank på, så skal det bli åpnet opp for
dere». (Mat 7:7) Et annet sted sier Jesus: «Be, og dere
skal få, for at deres glede kan være fullkommen».
(Joh 16:24) Bønn kan være et tålmodighetsarbeid som tar
tid, før en får svar på sine bønner. Utholdenhet trengs!

Litt historie om Vålerenga Baptistkirke.
Vår kirke, Vålerenga Baptistkirke, ble - kort fortalt etablert som følge av ønske om å utvide virksomheten til
Oslo 1. Baptistkirke. Tidligere bestod eiendommen av en
eldre murbygning og en trebygning. Her var det Østre
Aker Arbeidersamfunn og Østkantens Folkets Hus holdt
til. Senere ble noe av eiendommen brukt som
avholdslokale. Da den kristne virksomheten begynte her,
fikk eiendommen navnet Eben Eser. Menneskene som
denne menigheten bestod av, ønsket å være en
selvstendig enhet løsrevet fra Oslo 1. Baptistkirke, og
den 19. oktober 1915 fant en menighetsdannelse sted.
Den 19. oktober 2015 hadde vår menighet eller kirke
100-års jubileum. Slik ser kirken vår ut i dag:

