
              *     ÅRETS BILDEGALLERI    *

Redaksjonen har dette året 2019 skrevet i menighetsbladet om
mennesker  som  har  glødet  for  sin  tro  i  sin  tid.  Hit  hører:
Engelskmannen  Charles  T.  Spurgeon  –  Amerikaneren  Martin
Luther King jr.  -  Engelskmannen John Bunyan (ikke avbildet) –
Amerikaneren William Carey – Islendingen Ólafía Jóhannesdóttir
og  -   Engelskmannen som ble amerikaner,  Roger Williams 
       Y                    Y                   Y 

Disse  menneskene  hadde opplevd noe  i  sitt  liv,  som de  måtte
fortelle andre mennesker. De hadde alle møtt Jesus! Det kan du
også gjøre ved å be til Ham og å lese om Ham i Bibelen eller høre
om Han i kirken. Bruk julen  til bli  bedre kjent med Jesus!  Y
-----------------------------------------------------------------------
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 annenhver 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: Jan Mjåvatn: mobil 957 64 556
Gaver til kirken kan gis på Vipps: #99412 
eller bankkonto: 3000 21 62446                   
 Velkommen til Vålerenga Baptistkirke! Ha en riktig God Jul !
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                  Pastorens preken:
 Vårt kristenliv – Foreldre og oppdragelse (Ef 6:1-4)
.    

Som vi har lært i de siste ukene i Paulus brev til Efeserne, er
vårt høyeste kall i livet å imitere, å etterlikne vår Herre Jesus
Kristus.  Vi skal ha Gud som vårt forbilde – det er Han vi skal
følge, lære av og være lik som.  Vi skal etterlikne Kristus i vår
tjeneste for Ham, i vårt ekteskap, og som foreldre og barn  skal
vi også etterlikne Kristus. Paulus skriver: «Dere barn, vær lydige
mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig. Du skal
hedre din  far  og  din  mor,  dette er  det  første budet med et
løfte: så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet. Dere
foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem
omsorg,  så de får en oppdragelse og rettledning som er etter
Herrens vilje.» (Ef. 6:1-4)    *   Barnets  ansvar er, når de er under
foreldrenes  tak  av  autoritet  og  omsorg,  å  lytte  med
oppmerksomhet  og  å  reagere  positivt  og  hensiktsmessig  til
foreldres tale.  Barn lærer lydighet og rett disiplin  under sine
foreldres veiledende og kjærlige omsorg. Foreldrenes rolle er å
ikke  provosere  til  sinne  hos  barna,  men  gi  dem  omsorg  og
rettledning gjennom oppdragelsen. 
            Y Kjærlighet for barna består i at foreldrene avsetter
TID for dem, og ikke alltid i TING. Y

Hør hele preken på hjemmeside: www.valerenga-baptistkirke.no



.                                             Julesangene 

  I adventstiden er det vanlig å høre
julesanger bli spilt på kjøpesentre og i større butikker.

I julesangen «Deilig er den himmel blå» synges det:   «Når den 
stjerne lys og blid, lot seg se ved midnatts tid, var det varslet i Guds
rike, at en konge uten like,  skulle fødes på vår jord». 

Bibelen, som vi bygger vår kristne kulturarv 
på, er helt klar i sitt syn på Jesus som konge, 
og Jesus stadfester sin kongetittel ved å si:
.

«Jeg er konge. Til dette er jeg født, og til dette
er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for 
sannheten» (Joh 18:37)
    
Om sin makt eller kongemakt sier Jesus: 
«Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» 
(Mat 28:18)

I en annen julesang synger vi: «Et barn er født i Betlehem»  og «Oss
er i dag en frelser født». Julesangen forteller oss at Jesus er en 
frelser.
 
I Bibelen står det skrevet: «I dag er det født dere en frelser,  som er 
Messias, Herren»(Luk 2:11)

Hva kan denne frelse dreie seg om? Hva skal vi frelses fra og hva 
skal vi frelses til? Mange mennesker, som ikke har noe forhold til 
aktiv kristendom,  synes nok det kan være underlig å nevne ordet - 
frelser?

 En forklaring kan være at Bibelen, Guds ord, forteller oss at vi 
trenger en Frelser fordi vi er syndere. At vi er syndere har vi vel 
ingen forståelse for før vi er blitt «født-på-ny» eller før vi har fått 

en rett eller bibelsk forståelse av menneskenaturen. Samvittigheten
kan også være vår «varsler» når vi gjør noe galt.  Når vi snakker 
nedsettende om noen, når vi baktaler noen, eller vi sier noe som 
ikke er sant. Det kan også være at vi ikke gjør det som er rett i 
økonomiske saker – jukser og lyver. Det er mye vi kan gjøre  galt.

Har vi alltid fulgt «den kongelige lov» – å elske vår neste som oss 
selv! Har vi alltid gjort rettferdige og gode gjerninger og alltid delt 
vår rikdom med fattige mennesker? Har vi alltid sagt
pene ord og aldri sagt vonde ord til noen?  Antakelig ikke?

Vi har vel stort sett levd etter vår egen moralske
standard og gjort det som har passet oss best etter vår egen vilje. Vi
har ikke alltid  fulgt den standard som Bibelens Guds forventer av 
oss. Alle våre overtredelser eller synder er det Jesus sin oppgave å 
tilgi, når vi kommer til ham og ber ham om det. Gjør vi ikke det, 
forblir vi syndere som går fortapt. Det er nå vi kan omvende oss!

I Bibelen finner vi veiledning til å leve slik Gud vil at vi skal leve. 
Ikke alle mennesker er interessert i det eller har tro for det, eller at
det som er skrevet der, er sant.  Jesus, som var et  menneske og 
samtidig Gud, var villig til å dø for alle våre overtredelser og synder
og sa om seg selv: «Jeg er veien, sannheten og livet».( Joh 14:6). 

Ved tro på personen Jesus tilgis menneskene (for) deres synder. Det 
er helt unikt! Jesus kom fra himmelen og visste at han var utgått 
fra Gud med autoritet og derfor kunne han si: « Jeg er konge!» 

Rett før han døde, da han var spikret fast til et kors, sa han: Det er 
fullbrakt! Han fullførte soningsverket for alle menneskenes synder. 
Derved ble han menneskenes Frelser.  
 
Jesus er derfor Konge og Frelser som vi synger om i julesangene 
våre.  La Jesus slipp til i hjertet ditt og la han bli din     
.             Konge og din Frelser for tid og evighet!  
                     Y  Jesus elsker oss alle !  Y 
Har du ingen bibel, så les Evangeliet i:   www.bibel.no


