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Leif Borge leder sangene og spiller gitar på formiddagsmøtene.
De første bibelversene han ble kjent med, var Salme 23:1-6
«Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting. Han lar meg
ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han styrker
min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns
skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal frykter jeg
ikke for noe ondt...(o.s.v.)» Leif sier: Ser man tilbake på årene
som er gått, så ser en at Herren har vært tilstede, både når en
har vært i dødsskyggens dal og når en var på høyden.
-----------------------------------------------------------------------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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------------------------Pastorens preken:
Efesos – Tap av første kjærlighet (Åp 2:1-7)
.

Jesus skrev et brev til hver av de sju menighetene i Asia... I
disse brevene introduserer Jesus seg selv, som en som
forfatter brevene til menighetene. Det er lærdommer for
oss å lære i dag, for brevene taler også om hvem vi er og
hvor vi står som troende i 2019.
I Åpenbaringsboken nevnes 7 lysestaker, som står for 7
menigheter og 7 stjerner, som står for engler /pastorer.
Jesus går omkring blant de sju lysestakene eller
menighetene. Han ser ikke bare på hva som skjer i vår
menighet på avstand, men han vil være en del av det daglige
menighetslivet. Når Han sier: «Jeg vet om dine gjerninger»,
må jeg stoppe opp og innse at Han vet hva jeg sier, hva jeg
gjør, hva jeg leser, hva jeg ser på og hva jeg hører på.
Jesus vet hva jeg gjør og hva jeg sier at jeg gjør.
Jesus anerkjenner den vanlige menigheten. Ved å bruke
ordene
«gjerninger» og «strev» og «utholdenhet»
beskriver Han en menighet som står i oppgaven, som gjør
jobben. Disse ordene viser at sann tjeneste er synlig.
Hør hele preken, se: www.valerenga-baptistkirke.no

Kjente navn i kirkehistorien
– Martin Luther King jr..

Visste du at det er flere kjente personer i kirkehistorien
som var baptister? Martin Luther King jr. (15. januar 1929 i
Atlanta – 4. april 1968) var baptistpastor og leder for borgerrettighetsbevegelsen i USA fra 1955 - 1968. I sitt arbeid
mot rasediskriminering og for like borgerrettigheter for
alle, var det ikke-vold og sivil ulydighet han aksjonerte med.
Han baserte aksjonene på kristen tros grunnlag og
inspirasjon fra ikke-volds-arbeidet til inderen Mahatma
Gandhi.
Han kjempet mot segregasjon (atskillelse)
i
Albany, Georgia, og hjalp til
med å organisere ikke-voldsprotester
i
Birmingham,
Alabama. Han hjalp også til å
organisere
marsjen
mot
Washington, der han holdt sin
berømte tale: «I Have a
Dream». I 1964 fikk han
tildelt Nobels Fredspris i Oslo.
I 1968 la han planer for en
«Fattig Folks Kampanje». Som
ung viste han seg meget skoleflink og hoppet over 2
skoletrinn på videregående (high school). Han tok senere
eksamen i sosiologi og teologi. Han led av depresjon store
deler av sitt liv. King ble skutt 4. april 1968 i Memphis,
Tennessee.
Går vi hans ikke-volds-program nærmere i sømmene, så var
det flere ting som skulle påvirke mange menneskers liv.

King krevde ganske mye av de som var med som
demonstranter i ikke-volds-bevegelsen. Hver frivillig måtte
underskrive en erklæring: Jeg forplikter meg herved – min
person og mitt legeme – overfor ikke-volds-bevegelsen.
Derfor vil jeg holde de følgende 10 bud 1. Meditere daglig over Jesu liv og lære.
2. Alltid huske at ikke-vold-bevegelsen i Birmingham søker
rettferdighet og forsoning. Ikke seier.
3. Vandre og tale i kjærlighet. For Gud er kjærlighet.
4. Være i daglig bønn til Gud om å bli brukt i tjenesten for at
alle mennesker kan bli fri.
5. Gjennom offer gi avkall på alle personlige ønsker for at alle
mennesker kan bli fri.
6. Både overfor venn og fiende vil jeg holde meg etter de vanlige
regler for høflighet og elskverdighet.
7. Prøve å stå til tjeneste for andre mennesker og for hele
verden.
8. Avstå fra vold, det være seg med nevene, tungen eller i
hjertet.
9. Sørge for å være ved god helse både åndelig og legemlig.
10. Følge bevegelsens direktiver og de ordre som blir gitt av
lederen under en demonstrasjon.

King har skrevet flere bøker, bl. a.: «Broen heter
kjærlighet» som er utgitt av Norsk Litteraturselskap . Hans
død førte til mange opptøyer i flere amerikanske byer. Lik
Billy Graham, så fikk også Martin Luther King jr. tildelt
æresmedaljen: Congressional Gold Medal. Han har fått en
offisiell minnedag/høytidsdag i USA: 3. mandag i januar.
Se og hør ham på: youtube.com !

