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------------------------Pastorens preken:
Vårt kristenliv – Gavene gitt til oss (Ef 4:7-16)
.

Arlindo André er møtevert i kirken. Han kommer opprinnelig fra
Angola i det sørvestlige Afrika. Han ble medlem av Vålerenga
Baptistkirke i september d. å. Et av hans favoritt-bibelvers er
1. Pet 4:16: (Peter sier:) «Men lider han som kristen, da skal han
ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn.».
Arlindo uttaler: «Det er bare en glede og være en del av en
menighet og å gi barne mine muligheter til å tjene Gud, ved å delta
i et kristent fellesskap».
Velkommen til oss, Arlindo!
-----------------------------------------------------------------------Kirkens vanlige aktiviteter:
Gudstjeneste søndager kl.11.00 med kirkekaffe
Søndagsskole og Betweens for barna
Bønnemøte hver tirsdag kl 18.30-20 * Du kan be om forbønn!
Bibelgruppe annenhver 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: Jan Mjåvatn: mobil 957 64 556
Gaver til kirken kan gis på Vipps: #99412
eller bankkonto: 3000 21 62446
Velkommen til Vålerenga Baptistkirke!

Teksten for preken er hentet fra Efeserbrevet. Paulus påpeker
her at Gud har også gitt menigheten en nådegave av begavede
ledere, for at de kan bli brukt til å fostre menigheten, så vi vokser
i vår forståelse av troen, og forene oss i utførelsen av vårt
oppdrag. Selv om han gir spesielle åndelige gaver til alle mennesker
for menighetens tjenester, så har han spesielt gitt begavede
mennesker til å lede og utruste sin menighet for oppdraget. Vi
leser teksten: «Men til hver enkelt av oss ble nåden gitt etter det
mål som Kristi gave tilmåles med....Han er det som ga noen til
apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder
og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til
tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når
fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns
modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger
skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver
lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige
knep.» Pastorens oppgave er å lede og fø flokken, utfordre
menigheten til å vokse til modenhet i deres tro og å mobilisere
flokken til å nå ut i verden for Kristus. Resultatet av moden tro er
enhet i prioriteringer og oppdrag.
Hør hele preken på hjemmeside: www.valerenga-baptistkirke.no

❖

Kjente navn i kirkehistorien ❖
– ROGER WILLIAMS -

.

Visste du at det er flere kjente personer i kirkehistorien som
var baptister? Roger Williams (1603 - 1683) vokste opp i
London. Han var sønn av en skredder og fikk tidlig sansen for
det levende kristenliv. Allerede i 11 - års alderen reagerte
han på «kirkekulturen» i den Anglikanske kirken - den var ikke
puritansk nok. Han tok sin utdannelse ved Cambrigde
universitet og ble pastor. Han tok
kontakt med biskopen i den
engelske kirken og spurte om de
ikke
kunne
gjøre
noen
forandringer. Biskopen ville ikke
ha noen forandringer. Da han ikke
ble hørt, reiste han til Amerika. I
de engelske koloniene som var
etablert, bl. a. New England var
dominansen fra den engelske
kirken fortsatt stor. Han talte
litt i Plymouth og Salem. Han måtte svare for seg i retten om
sin fritt-talenhet, som førte til at han ble forvist. Under en
kraftig snøstorm kom han seg i skjul, for han fryktet for å
bli deportert tilbake til England. Under en padletur med kano
kommer han til nybyggerstedet Providence, hvor han nå får
forståelse for troendes dåp. Han kommer sammen med 10
likesinnede og danner den første Baptistmenigheten i
Amerika i 1639. Han kommer i kontakt med urbefolkningen,
indianerne, og forteller evangeliet til dem. Han utarbeider
også en ordbok og hjelper indianerne med samfunnsmessig og

sosialpolitisk spørsmål. Han tar for seg saker på
regjeringsplan, som har med Rhode Island å gjøre. I sitt
arbeid setter han et sterkt baptistpreg på tingene og
inspirer til religiøs frihet. Han var forøvrig den første
indianer-misjonæren.

Det er mye lesbart og hørbart stoff om Roger Williams på
www.youtube.com Hans utrettelige arbeid for frihet på det
religiøse område har betydd mye
for mange, også for mennesker i vår
tid. Flere land og stater i dag har et
autoritært og totalitært religiøst
styresett som befolkningen må
forholde seg til, og eventuelt lide
under. Det er å håpe at den Ånd som
drev Roger Williams, også kan virke
globalt til mange menneskers frihet
og glede!



Jesus ønsker det! 

