
MITT  FAVORITT-BIBELVERS 

Danny Mac er medlem 

av Grace Church som 

deler lokalitet med 

Vålerenga Baptist-

kirke. Danny spiller 

gitar når han er med 

under gudstjenesten. 

Hans favoritt-bibelvers er Efeserne 2:10: «For vi er hans 

verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud 

forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.»   

         *     En takk til Danny for bibelverset!   * 
------------------------------------------------------------------------- 

  Koronaviruset har nå krevd 1 198 942 offere. (1.11.)     

Vær forsiktige fortsatt! Nå kreves også at 

munnbind blir brukt på kollektivtrafikken i Oslo.  Følg FHIs råd!  * 

------------------------------------------------------------------------- 

Kirkens vanlige aktiviteter med helsevernregler: 

Gudstjeneste søndager kl.11.00 med kirkekaffe 

Søndagsskole for barna 

Bønnemøte hver torsdag kl 18.30-20 * Du kan be om forbønn! 

Bibelgruppe annenhver tirsdag kl.18.30–20.30 - 

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

Ta gjerne kontakt med pastoren på tlf 473 09 411. 

------------------------------------------------------------------------- 
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! 

Menighetsblad 
Vålerenga 

Baptistkirke 
 

Nr. 11 – November  2020 

3. Årgang 

---------------------- 

               

             PASTORENS PREKEN: 
 Romerbrevet – Religiøsitet hjelper deg ikke (Rom 2:17-29). 
 

Vi vil se ut fra teksten vår i dag at det er mange troende som 

er mer opptatt av hvordan man framstår på utsiden, mens det er 

lite åndelighet på innsiden. Disse menneskene lurer seg selv og 

andre. Vi skal se på noen fatale feil religionen har. For det 

fokuseres ofte på utsiden og ikke på innsiden. Vi kan si det på 

denne måten – ritualistisk religiøsitet kan svekke åndeligheten. 

Venner ! Kristen tro er et forhold – en relasjon – ikke en religion 

fylt med regler og ritualer. Det er sagt, man kan være kristen 

uten å være religiøs – og det går an å være religiøs uten å være 

kristen. 

               Jesus advarte mot å pynte på utsiden for å skjule 

forfall og død på innsiden, og hans ord var en irettesettelse for 

de religiøse lederne på hans tid. Han sa i Matteus 23, vers 27: 

«Ve dere skriftlærde og fariseere, dere hyklere. Dere likner 

hvitkalkede graver. Utvendig er dere vakre å se på, innvendig er 

dere fulle av dødningebein og all slags urenhet». ....   

 

 

 Hør hele preken på : www.valerenga-baptistkirke.no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



    * KJENTE NAVN I KIRKEHISTORIEN * 

                        - Annie Armstrong - 

 
Annie ble født i Baltimore, 

Maryland i USA i 1850. I 20-

års-alderen tar hun imot 

Kristus, da hun  under en 

preken hører om den fred 

kristne bærer, selv under 

problematiske forhold. Hun blir 

«født-på-ny» og lar seg døpe og 

tar en aktiv del i 

menighetsarbeid, som har med  

misjonen å gjøre. Hun deltar i en bønnegruppe som møtes 

regelmessig for å støtte opp om misjonærene. Hun tar også 

del i søndagsskole-arbeidet som hun er med i over 30 år. Hun 

blir leder (president) for 2 Baptist misjons-organisasjoner 

for kvinner i Maryland. Videre så blir hun førstesekretær for 

Womens Missionary Union, og arbeider der ulønnet. Selv 

under sykdom så leder hun misjonsarbeidet fra sykesengen, 

med informasjoner, bønn og finansiell støtte. Hun er vel 

kjent for sitt brev- 

skrivningsarbeid. På ett år 

skriver hun brev til 2300 

menigheter. I en 3 ukers 

periode reiser hun meget og 

holder 26 taler. I 1906 oppstår 

imidlertid uenighet om 

lederskap og etablering av en 

lederskole, som fører til hennes resignasjon. 

Organisasjonsarbeidet avslutter hun, men fortsetter i 

arbeidet med å hjelpe andre gjennom kirken og stedlige 

fellesskap. Hun forblir en hjelpende hånd for de fattige, 

immigranter og de eldre. I desember 1938 ble hun 

«forfremmet til herligheten», som salvasjonistene sier om de i 

deres kretser som forlater dette livet.                        
       Det er godt å lese om andre menneskers iver og glød etter 

å tjene Herren. Deres eksempel kan inspirere oss til også å 

gløde for Guds sak – menneskeres frelse! 
 

Du kan lese om Annie Armstrong på  www.wikipedia.org 

 
----------------------------------------------- 

 

Ny generalsekretær ble valgt 

på baptistenes landsmøte 30.-

31.11 og det var Bjørn Bjørnø. 

Han har sin bakgrunn fra 

Pinsevennene. *  Gratulerer!  

 

----------------------------------------- 

  * Medlemmer med bursdag i november 2020 * 

          
           Ela Costea (8.11.) - Rune Filberg (11.11.) 

Knut Magne Guttormsen  (21.11.) - Kjersti Aaen Mjåvatn (28.11.)                            

- Marit Alfhild Bertzen (28.11.) 

          
  Vi gratulerer hjerteligst!   

http://www.wikipedia.org/

