MITT FAVORITT BIBELVERS

*
Tor Kjetil Nedrelid er møtevert i ..kirken.
Det betyr at han hilser ..velkommen til
de som besøker kirken. Hans favoritt
bibelvers er som følger: Jesus sier: «Be, så skal dere få.
Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp
for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han
finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for.
Eller er det vel et menneske iblant dere som vil gi sønnen
sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når
han ber om en fisk? Når da dere, som er onde, vet å gi
deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres Far i
himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!» (Mat 7:7-11)
-------------------------------------------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
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------------------------Pastorens preken:
Disipler av Kristus - Befalingen i disippelskap
Hva innebærer det å være en Jesu disippel? Vi har alle fått
en invitasjon – et kall fra Jesus om å følge Ham – så vil Han
gjøre oss til menneskefiskere. (Mat 28:19-20) Det er Jesu
invitasjon til oss alle: «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til
menneskefiskere.» Vi har også et ansvar om å disippelgjøre
andre – slik at også de blir disipler av Jesus. (Apg 1:8)
Hvordan kan vi bli bedre utrustet av vår Herre til det? Det
er umulig å fungere uavhengig av Ham. Det er slik for mange
moderne kristne at versene er blitt som forslag til
vurdering - om de skal gjøre noe med det eller ikke. Men
venner – det er ikke noe forslag – det er en befaling – et
oppdrag som Han har kalt oss til og som Han vil sende oss ut
for å gjøre. Misjonsbefalingen er oppdraget!
Skal menigheten være levende i framtiden – så må vi følge
misjonsbefalingen Han har gitt sine disipler!
Hør hele preken til pastor Phung på
hjemmeside: www.valerenga-baptistkirke.no

menighetens

Kjente navn i kirkehistorien- Charles Spurgeon
Visste du at det er flere kjente personer i kirkehistorien
som var baptister? Det er meget interessant at mennesker
etter en fordypning i ordet eller flittig lesing av Bibelen,
får den tanke at de må la seg døpe med troendes dåp. Slik
var det også med Charles Haddon Spurgeon.. Foruten å få i
stand bygging av hus og møtehaller som kunne romme
tusener av mennesker, som Metropolitan Tabernakel i
London - ordnet han også hus for foreldreløse barn. Han
hadde også en stor litterær virksomhet. Hans prekener ble
trykket i tusentall og de ble spredt over hele verden. Han
ble født i England i 1834 og hadde sitt virke der. Han var
meget kjent i Storbritannia og Amerika og han etterlot seg
en stor mengde bøker og prekener.
Spurgeon lærte
menneskene at: de i sjelens livssamfunn med Kristus skulle
ha all den glede de trengte. Det var hovedinnholdet i hans
forkynnelse. Altså: Glede i livet oppnås ved det levende
tros-samfunnet med Jesus Kristus. - Det er godt å vite!
Spurgeon døde i 1892. Han var det redskapet Herren
brukte til store vekkelser. Hvem kunne tenke seg at en
nittenåring som startet sin forkynnergjerning i verdensbyen
London, kunne ha så stor åndelig påvirkning på sin samtid, at
han til slutt til og med skulle få en kongelig begravelse?
Han var en meget veltalende mann
og holdt/skrev 2500 prekener.
Hør noen av dem på: youtube.com!
Søk: Charles Haddon Spurgeon

*

Gave til kirken – en heklet duk.*

Den 3. mars i år fikk menigheten en gave fra en av
menighetens medlemmer, May. Hun har gjennom lengre tid
arbeidet på denne gaven – som er et utmerket stykke
håndarbeid – en heklet duk. Det er rart at litt fikling med
en pinne og litt garn kan resultere i et så fint stykke arbeid.
Kom gjerne og se hvor skjønn den er! Den ligger på
alterbordet i kirken til beskuelse! Besøk kirken så får du se!

Her på bildene ser vi duken og May - «Heklespiken» - med
den fine duken som benyttes på kirkens alterbord, hvor den
store kirkebibelen og de to lysestakene og en pen
blomsterbukett er plassert. Duken er riktig så fin!
Vi håper den kan bli brukt i mange, mange år og kan tjene
flere generasjoner som kommer! Det er morsomt når et
håndarbeids-produkt er til glede for en hel menighet.
Så takk for den fine gaven, May!

*

