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MÅNEDENS TEKST
Har I nogensinde undret jer over
Jesu ord til disciplene, inden han tog
til himlen: “Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at
jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil
Talsmanden ikke komme til jer; men
når jeg går herfra, vil jeg sende ham
til jer.” (Joh 16,7). Prøv at forestil
dig, at du var en af disciplene, som
stod over for Jesus. Du har fulgt ham
i over 3 år og iagttaget alt, hvad
han har udrettet. Han har vejledt og
undervist dig, og så siger han lige
pludselig: ”Det er det bedste for jer,
at jeg går bort”. Tænk på den følelse,
du ville sidde med, hvis du var en af
Jesu disciple: Jamen Jesus, hvordan
kan det være til det bedste for os, at
du går bort? Du er jo Guds salvede
(Se Luk 9,20).
Der er to grunde til, at Jesus kom
med denne udtalelse. For det første
er han gennem
Helligånden ikke længere begrænset
af et fysisk legeme. Han kan derfor
være hos alle uanset tid og sted.
Han ønsker at give hele verden den
samme undervisning og vejledning,
som han gav diciplene, og derfor var
det til det bedste for menneskene, at
han tog bort.

Jesus vil mere end være nær hos
hele menneskeheden. Han sagde:
”Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny
ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer
et hjerte af kød.” (Ez 36,26). Jesus
ønsker at give os et hjerte, som er
i harmoni med ham. Dette kan kun
lade sig gøre, hvis Helligånden er
til stede i vores hjerte og hver dag
arbejder i vores indre.
Gennem Helligånden er Jesus til
rådighed for alle, uanset hvor vi befinder os. Ja han er endnu mere end
det. Hvis vi lader Helligånden påvirke vores hjerter, vil Jesus gennem
Ånden få adgang til vores hjerter og
gennem det få mulighed for at opfylde den nye pagts løfte:
“Jeg lægger min lov i deres indre
og skriver den i deres hjerte.” (Jer
31,33).
Tænk over, hvor privilegerede vi er,
vi har en Gud, der er nærmere os
nu, end hvis han stod fysisk lige
foran os. Han opfylder virkelig sit
løfte til os: “Og se, jeg er med jer
alle dage indtil verdens ende.” (Mat
28,20).

Simon Rytman

DET SKER OM LØRDAGEN
5. marts
Gudstjeneste - Prædikant: Kai Busk, kollekt: AHA

12. marts
Gudstjeneste - Prædikant: Allan Jensen, kollekt: Børnebibelklub
Potluck efter gudstjenesten (medbring selv mad)
Eftermiddagsmøde kl. 14.00 v. Allen Jensen: ”Åbenbaringen 17”

19. marts
Gudstjeneste - Prædikant: James Mugabi, kollekt: Administration

26. marts
Gudstjeneste - Prædikant: Per Arild Struksnes, kollekt: Mission
Fællesspisning efter gudstjenesten

2. april
Gudstjeneste - Prædikant: Lasse Flinker, kollekt: menighedsskoler

ØVRIGE AKTIVITETER
Bedemøde hver onsdag kl. 19.00
Fredagaftensandagt hver fredag kl. 19.00
Menighedsbestyrelsesmøde afholdes 15/3 kl. 17.00
Menighedsmissionsmøde 15/3 kl. 19.15
Suppe- og tøjuddeling til hjemløse hver tirsdag kl. 14.00-16.00
Vi benytter hall’en og den lille sal, hvor de hjemløse har varme og ro.
Har du lyst til at hjælpe, så tal med Lena, Michael, Busser eller Elin.
Gruppen mødes hver gang kl. 13.00.
CARE-gruppen mødes d. 15. og 29. marts kl. 17.00
CARE-gruppen mødes til spisning og efterfølgende bibelstudium.
Mere info: tlf. 5196 9854 eller henninghes@hotmail.com
Taler på lyd
Talerne fra Adventistkirken København er at finde på lyttilgud.dk
Kollekter i januar 2016, kr.
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