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I KRISTI SKOLE
Den, som elsker Kristus højest, vil
udrette mest godt. Der er ingen
grænser for, hvor nyttig man kan
være, hvis man glemmer sig selv,
gør plads for Helligåndens påvirkning
og lever et liv, der helt er helliget
Gud. Hvis man kan udholde den
nødvendige disciplin uden at beklage
sig eller give op undervejs, vil Gud
vejlede time for time og dag for dag.
Han længes efter at åbenbare sin
nåde. Hvis hans folk vil fjerne forhindringerne, vil han lade frelsens
vande strømme rigeligt gennem de
menneskelige kanaler. Hvis mennesker i beskedne kår blev opmuntret
til at udrette alt det gode, de kunne,
hvis ingen hindringer blev lagt i vejen til at hæmme deres iver, så ville
der være hundrede, der arbejdede
for Kristus, hvor der nu kun er én.
Gud tager mennesker, som de er, og
uddanner dem til sin tjeneste, hvis
de vil overgive sig til ham. Når Guds
Ånd modtages, vil den bringe nyt
liv til alle evner. Under Helligåndens
vejledning udvikler det sind, der
uden forbehold har viet sig til Gud,

sig harmonisk og bliver styrket til
at forstå og opfylde Guds krav. Den
svage, ustadige karakter bliver stærk
og urokkelig. En vedvarende gudsdyrkelse skaber en så nær forbindelse mellem Jesus og den pågældende, at han kommer til at ligne Jesus
i sind og væsen. Forbindelse med
Kristus vil give et klarere og bredere
synsfelt. Evnen til at skelne vil blive
skærpet og dømmekraften mere
ligevægtig. Den, som gerne vil tjene
Kristus, bliver så styrket ved den
livgivende kraft fra ”retfærdighedens
sol,“ at han kan bære megen frugt til
Guds ære.
Mennesker, der er højt uddannede
inden for kunst og videnskab, har
lært værdifulde ting af kristne i beskedne kår, der ellers generelt blev
betegnet som uvidende. Men disse
uanselige disciple havde modtaget
en uddannelse i den højeste af alle
skoler. De havde siddet og lyttet ved
fødderne af ham, om hvem der blev
sagt: ”Aldrig har noget menneske
talt sådan.“
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DET SKER OM LØRDAGEN
6. august
Gudstjeneste - Prædikant: Per Arild Struksnes, kollekt: Vejlefjords elevfond
Let vegetarisk frokost efter gudstjenesten (kirken arrangerer)

13. august
Gudstjeneste - Prædikant: Sonja Nutzhorn, kollekt: Administration
Potluck efter gudstjenesten (medbring selv mad)

16. juli
Gudstjeneste - Prædikant: Benjamin Greisen, kollekt: Mission
Let vegetarisk frokost efter gudstjenesten (kirken arrangerer)

23. juli
Gudstjeneste - Prædikant: Kasper Struksnes, kollekt: Velfærdsforeningen
Let vegetarisk frokost efter gudstjenesten (kirken arrangerer)

KOLLEKTER
Dato

Gudstjeneste

Sabbatskole

Børnebibelklub

1.167,00

-

04.06.16

1.649,00 Korrespondanceskolen

11.06.16

961,00 Menighedens udgifter

400,50

86,00

18.06.16

997,50 Kirkens vedligehold

520,00

57,00

25.06.16

763,00 Menighedens mission

843,00

30,00

Kontonr. Adventistkirken København: 4316 10616972

ØVRIGE AKTIVITETER
HVER UGE
Gademission hver onsdag ved Rundetårn kl. 14-17.30
Bemærk: Onsdag den 17. august er ved Kultorvet.
Alle er velkomne til at deltage. Tal med Lis om det.
Onsdagsbedemødet og fredagsandagten holder sommerferie, indtil
andet bliver oplyst.
DENNE MÅNED
Vandretur søndag den 7. august kl. 10 - Mølleåvandringen
Start: Fuglevad Vandmølle. Distance: 12 km. Gebyr: kr. 20.
Tilmelding: Henning Poulsen, 2221 9497. Husk madpakke.
Care-gruppen mødes tirsdag den 30. august. kl. 17-19.
Bibelstudium, bøn, sang og spisning. Oplysninger: Elin
Emne: Hebræerbrevet.
PRÆST I DEN KOMMENDE PERIODE
Vi har som menighed været velsignet med Thomas Müller som midlertidig præst frem til Adventistkirkens generalforsamling i maj. Den nye
unionsbestyrelse har med accept fra Adventistkirken Københavns bestyrelse besluttet, at vi som menighed indtil videre ikke vil få tilknyttet en
præst. Forstanderne kan kontaktes ved behov for at tale med en præst.
TALER PÅ LYD
Talerne fra Adventistkirken København er at finde på lyttilgud.dk
Bestyrelses- og menighedsmissionsmøde
Bestyrelsesmøde d. 15. aug. kl. 17.00
Menighedsmissionsmøde d. 15. aug. kl. 19.15. Alle er velkomne
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