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Jan Mjåvatn leder søndagsskolemusikken og han er leder for
bønnesamlingen.  Han  har  tilført  søndagsskolen  bibelske
tegneserier og han er redaktør av MB og leder for IFKT -
se:  www.infokrist.org. Blant mange bibelvers synes han om
dette: «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i
Kristus Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort
meg fra syndens og dødens lov.» (Rom 8:2)  Det er godt å
memorere bibelvers, som gjør sin egen virkning i oss. Det er
godt å bære med seg Guds ord på livets vei. Halleluja!
--------------------------------------------
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 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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Phungs preken: Vær modig og sterk! (Josva 1:1-9)

Uansett hva slags utfordringer som ligger foran i det
nye året, så vil Gud at du skal vite at Hans hensikt og
plan for ditt liv og for menigheten er like reelle og like
viktig i dag - som de var på lederen Josva sin tid. 

Josva var Israel-folkets leder etter  Moses.  Han fikk
beskjed av Gud at han måtte akseptere realitetene og
endre sin strategi for framtiden og Gud ga ham et løfte
om at Han ville være med ham i alt det han tok seg
fore. 
      Tar vi de rette valgene og velger å være trofaste i
det å studere og meditere over Guds ord og vandre med
Gud i tro, så vil vi oppleve framgang.  Gud har gitt deg
og  meg  det  samme  løftet  gjennom  Sin  Sønn  Jesus
Kristus, som Josva fikk.
.

Løftet om å ha framgang virkeliggjøres ved at vi velger
og være modige og sterke og krysse Jordan-elven som
menighet i vår tid.  Det består i  å fortelle andre om
Jesus Kristus. * Gjør deg klar til å krysse elven og innta
det  lovede  landet!  *  Hør  prekenen  på  hjemmesiden:
www.valerenga-baptistkirke.no            



 

Nyttårsforsetter Har de noe for seg i grunnen?

Hvor  mange  er  det  ikke  som  tenker  på  å  gjøre  en
forandring i livet sitt i det nye året? I Nyhetene her
forleden ble det nevnt at mange mennesker hadde meldt
seg på treningstudioer i januar. Mye god og fetende mat
i julen kan nok ha bevirket en tanke om at kroppen nå
bør trenes og matinntaket holdes under kontroll.  

Hvordan er det med livet forøvrig – vi er jo mer enn
bare en fysisk kropp? Kunne vi tenke oss en forandring
eller forbedring også på sinnet? Holder kristenlivet vårt
en  tilstrekkelig  god  standard?  Eller  trenger  vi  en
fornyelse?  Lever  vi  kristne  alltid  slik  vi  burde  etter
Skriftens ord? 

I Romerbrevet 12:2 står skrevet: «Og skikk dere ikke
lik denne verden, men  bli forvandlet ved at  deres sinn
fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje;
det gode, det som Han har behag i, det fullkomne».

Vi  trenger  altså  påminnelser  om  å  leve  av  Guds  ord.
Jesus sa: «Mennesket lever ikke bare av brød, men av
hvert ord som kommer ut av Guds munn» (Matt 4:4) Når
så er sagt, så skulle det være reelle muligheter for en
forandring i tanke og sinn. 

Et godt velsignet år ønskes dere alle i 2019!  

 *    DÅPEN    * 
   EN GOD SAMVITTIGHETS PAKT MED GUD 

.

6. januar 2019 ble Esther døpt i Vålerenga Baptistkirke
av pastor Phung. Ved denne anledningen holdt Esther et
vitnesbyrd om grunnen til at hun ville bli døpt. Lar en
seg døpe som troende, så må en også bekjenne sin tro
på Jesus Kristus. Det gjorde hun i forkant av dåpen, så
da  var  det  greit  «  å  begraves  »:  bli  neddykket  i
dåpsbassenget i kirken og reist opp igjen.

Ved dåpen blir en symbolsk begravet og oppreist – noe
som viser til Jesu død og begravelse og oppstandelse.
Jesus døde og ble begravet, men sto opp igjen fra de
døde den tredje dag. I alle de 4 Evangeliene kan du lese
om dette - hos Matteus, Markus, Lukas og Johannes.
Ved denne dåpen ønsket Esther også å bli medlem av
kirken vår, noe vi setter stor pris på og gleder oss over.

 Vi ønsker Esther hjertelig velkommen
til fellesskapet vårt! 


