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*
Evita Talberga Nguyen er leder av søndagsskolen og pianist i
kirken, og er forøvrig kona til pastor Phung. I bibelverset
Matt 11:28: Jesus sier: «Kom til meg, alle som strever og
har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Dette verset har
betydd mye for meg i vanskelige perioder i mitt liv. Jesus
ønsker at vi skal komme til Ham og finne hvile i Ham. Kom!
Det er en invitasjon til trygghet og fred.
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Pastorens preken: Disippelskap koster
.

Vi kan takke Gud for frelsesgaven - en gave Han har
gitt til oss mennesker. Jesus Kristus betalte for vår
synd og Han forsonte oss alle med Gud gjennom sitt
frelsesverk der på Golgata. Denne gaven er frivillig gitt
og er tilgjengelig for alle som vil ta imot den ved tro.

-------------------------------------------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
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Jan:
mobil 957 64 556
Gaver til kirken kan gis på Vipps: #99412
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Velkommen til Vålerenga Baptistkirke!

Frelsen er gratis, men vår tjeneste for Herren koster.
Hvis ikke vi er villige til å betale prisen – for å følge vår
Herre Jesus Kristus, så vil vi oppnå lite i vår tjeneste
for Ham.
Jesu ord i Luk 14:25-33 avslører prisen vi forventes å
betale, hvis vi er forpliktet til å følge Herren. Mange
er glade for å ta imot fordelene som er knyttet til
frelsen, men få er villige til å gjøre det som er
nødvendig i lydighet å ofre, for å følge Herren.
Disippelskap koster og det forteller Guds ord oss om.
Hør hele preken til pastor Phung på menighetens
hjemmeside: www.valerenga-baptistkirke.no

Døden – tar vi for lett på hva som sikkert kommer?

Grace Church
ønskes velkommen til Vålerenga baptistkirke.

Vi har alle lært at livet ender med døden. Noen mener at da
blir man til jord eller støv og det blir ingen videre eksistens.
Andre mener at vi eksisterer videre, men er uviss på
hvordan. Mange mener forskjellige ting. Hva skal vi tro?
Vi som tror på Jesus Kristus, tror at Han døde og sto opp
igjen fra de døde. Vi tror at det er et liv etter døden. Det
viktigste for Jesus var å dø for våre synder, for syndene har
døden som endemål eller resultat. «Syndens lønn er døden»
sier Paulus i Rom 6:23. Derfor er det så viktig å få tilgivelse
for våre synder. Jesus kan tilgi oss alle våre synder.
Gud ville ikke at menneskene skulle dø- altså gå fortapt. Han
ville føre oss mennesker over i en annen eksistens – at vi
skulle på en måte bli som englene. Jesus arbeidet for at
menneskene skulle få en eksistens som var evig herlig. Han
selv led døden, men ble levende igjen. Slik ønsker Han det
for alle mennesker, at de skal få evig liv med Ham, men
betingelsen er at de må tro på Ham. Å høre og lese Guds ord
kan gi TRO! Tro kan gjøre meget i et menneskes liv – også
føre mennesker over fra død til liv. Jesus sier : «Den som
tror har evig liv.» (Joh 6:47) Så mye betyr TRO for oss, at
det kan føre oss inn i et nytt liv med Gud og til en evig
eksistens. En herlighet venter oss, for Jesus sier om de som
hører og tror - at de: er gått over fra døden til livet. (Joh
5:24B).
Hvor vidunderlig er ikke sannheten?

*
Gled deg - for «Døden er oppslukt til seier!» (1 Kor 15:54B)

Grace Church har inngått en leieavtale med Vålerenga
Baptistkirke om bruk av kirken til gudstjenesteformål og
evangelisk virksomhet.
Vi ønsker Grace Church´s medlemmer hjertelig velkommen til
Vålerenga og håper på et godt samarbeide mellom den norske
og den vietnamesiske menigheten. Den første søndag i
måneden skal det være felles gudstjeneste for begge
menighetene. Da vil sang og musikk bli ledet av lovsangsgruppa til Grace Church og talene bli tolket så alle kan forstå
hva som blir sagt. Det blir nok bra alt sammen.

*
Kathrine er leder av menighetsrådet og Patrick er leder for gudstjenesten og lovsanggruppa og den åndelige tjeneste. Her er han
.
avbildet med sin kone, Queenie.

Det blir spennende å komme sammen til kristent samvær og
virksomhet. Vår Herre og Mester, Jesus Kristus talte om at
kjærligheten måtte få råde blant dem som tror på Ham.
«Dette er mitt bud at dere skal elske
Jesus sa:
hverandre, liksom jeg har elsket dere» (Joh 15:12)

