
  

Påskens budskap er av stor betydning
for  oss  mennesker.  Beretningen  om
Jesu  død  og  begravelse  og
oppstandelse i Det nye testamentet gir
oss et perspektiv som gir håp og glede
for fremtiden – ja, for evigheten, for
den slags skyld. Sanger om Jesus som
styrker vår tro kan absolutt være på

sin plass og synges i påsken, selv om innholdet alltid er gjeldende
for  oss:  «Deg  være  ære,  Herre  over  dødens  makt:  Evig  skal
døden være Kristus underlagt». Sangen fortsetter med hva som
er av betydning for troen og at Jesus skal regjere og seire. Finn
fram på: youtube.com til sangen:  Deg være ære lyrics. Hør på
sangen og les teksten som kommer opp – og gi din oppmerksomhet
til Ham som døde for deg, for at du skulle få en god framtid her
på jorden og et vidunderlig evig liv i en framtidig tilværelse! 
--------------------------------------------

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
--------------------------------------------
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                  Pastorens preken: 
  Det handler ikke om mine preferanser og ønsker

Å være medlem av menigheten innebærer at du faktisk må
gi slipp på dine preferanser, når du blir et medlem. Å være
medlem  av  menigheten  handler  ikke  bare  om  deg.  Det
handler om å tjene Kristus og å tjene andre. Jesus sa at
hvis du virkelig ønsker å være den største, da må du være
den minste. Hvis du vil ha den virkelige æresposisjonen, så
må du være en tjener.

 I stedet for å kjempe for mine preferanser, bør jeg være
ydmyk, å verdsette andre over meg selv. Jeg bør ikke bare
være  opptatt  av  mine  egne  interesser,  men  også  vise
interesse for hva de andre har av interesser i menigheten. 

Vi skal være tjenere. Vi  skal  være lydige mot Kristus.  Vi
skal  gjøre  det  som  trengs  for  å  bevare  enheten  i
menigheten, uten å gå i kompromiss med prinsippene i Guds
ord. «Jeg skal ikke spørre hva min menighet kan gjøre for
meg. Jeg bør spørre: Hva kan jeg gjøre for min menighet? 
Hør hele preken, se:  www.valerenga-baptistkirke.no



 Kjente navn i kirkehistorien - Billy Graham
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Visste du at det er flere kjente personer i kirkehistorien
som var baptister? Billy Graham fra USA (7. nov. 1918 – 21.
febr.  2018)  var  verdenskjent  for  sine  evangeliserings-
kampanjer  med  forkynnelse  av  Evangeliet  –  det  gode
budskap.  Han  besøkte  Norge  i  1955  og  talte  på  Ullevål
stadion i Oslo. Flere år senere, den 5. april 1970 talte han i
Dortmund i Tyskland og sendingene derfra  ble sendt til 9
møtehaller  i  Norge  via  en  eidophor  –  omformer  av
fjernsynsignaler til storskjerm. Ca 250 000 mennesker var
tilstede.  Billy  Graham  talte  til  søkende  og  åndelig
interesserte mennesker. Han ba folk også om å komme fram
til podie og skjerm. Mens de står fremme ber han dem om å
lese i Bibelen hver dag - be hver dag - avlegge vitnesbyrd
om Kristus - gå i  kirken. Han viser veien til  tro på Jesus
Kristus og hvordan en skal styrke og vedlikeholde troen.
I Norge var det 2180 mennesker som søkte «åndelig» hjelp
under  hans  EURO  TV´70  sendinger.  Det  antas  at  230
millioner  mennesker  gjennom  årene  har  deltatt  på  Billy
Grahams  vekkelsesmøter.  Det  mest  sentrale  i  hans
forkynnelse  var  alltid  det  enkle,  evangeliske  kristne
frelsesbudskapet. Graham mottok den høyeste utmerkelsen
en USA-borger kan få: The Congressional Gold Medal. 

.    Se gjerne videoer om ham på:

. youtube.com  -  Da har du nok å  gjøre
hele sommeren og kanskje høsten også!
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Den 21. februar  i år fikk Sanda og Sigbjørn en sønn, Isak.
Det er stas. Nå har datteren Elisabeth fått en lillebror som
hun kan leke med. Elisabeth er litt over 1 år gammel, så nå
er  nok  foreldrene  opptatt  med  barnepass  og
barneaktiviteter for en lang tid fremover. Her ser vi hele

familien samlet. 

Vi ser fram  til den tid da
Elisabeth  og  Isak  kan
delta med de andre barna
i  samværet  på  søndags-
skolen.  Vi  ønsker
familien  alt  godt  for
framtiden  og  Guds  rike
velsignelse! 

Vålerenga  Baptistkirkes
søndagsskole blir jevnlig besøkt av barn fra flere familier.
Her er det sang og spill og lek,  undervisning og moro og det
er bra!  Her skal barna trives i et godt og trygt fellesskap! 

Jesus elsker alle barn – og voksne også, og det er det godt å
kjenne til på livets vei. Vi trenger alle kjærlighet og omsorg.
Jesus,  som  har  skapt  oss,  tilbyr  oss  nettopp  det  ved
fellesskap  med  Ham  og  i  Ham.   Det  står  skrevet  i
Åpenbaringsboken:���� ����«Jesus  Kristus..  elsker  oss!����(Åpen1:5)

Det er godt å vite til enhver tid!    ����  Jesus er glad i oss!����


