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MÅNEDENS TEKST
“Nej, Gud Herren gør ikke noget,
førend han har åbenbaret sine planer
for sine tjenere, profeterne.” (Am
3,7)
Vi har en kærlig Gud som elsker os
højere end vi nogensinde kommer til
at forstå. Ægte kærlighed er baseret
på frivillighed, og derfor giver han
alle mennesker “frit valg” til om de
vil følge ham, eller gå sin egen vej.
Hans højeste ønske er, at vi skal
vælge ham, og han bruger alle de
midler han kan for at vejlede os. Her
bruger Gud profeter til at forudsige
vigtige begivenheder, så vi kan få tillid til ham, og tage vores valg baseret på Guds forudsigelser. Men hvem
er det Gud giver evnen til at forstå
disse profetier?
“Jesu Kristi åbenbaring, som Gud
gav ham for at vise sine tjenere,
hvad der snart skal ske, og som han
kundgjorde og sendte med sin engel
til sin tjener Johannes” (Åb 1,1)
Gud vil vise “sine tjenere”, hvad
der snart skal ske! Så hvis du elsker Jesus, og har overgivet dit liv
fuldstændigt til ham, og af hele dit
hjerte ønsker at følge ham, bliver du

automatisk hans tjener. Du vil gøre
alt for ham, og du vil længes efter
at dele de fantastiske nyheder med
dem der endnu lever i vildfarelse.
Således kan de også blive hans tjenere, og få indsigt i “hvad der snart
skal ske”. Og når de har fået det,
vil de længes efter at dele det med
endnu flere, så de kan blive hans
tjenere…osv. Dem der derimod ikke
har interesse i at følge Guds vilje at være hans tjener - vil ikke kunne
forstå profetierne som Gud ønsker
de skal forstås.
“Og der skal ikke mere være nogen
forbandelse. Men Guds og lammets
trone skal stå i byen, og hans tjenere skal tilbede ham” (Åb 22,3).
Til sidst vil der være en hel flok af
tjenere! De har forstået Guds forudsigelser, og har taget sine valg
baseret på dem. Lønnen er evigt liv
sammen med “lammet”, vores kærlige frelser.

Per Arild Struksnes

DET SKER OM LØRDAGEN
3. september
Gudstjeneste - Prædikant: Henrik Pedersen, kollekt: Adventnyt
Let vegetarisk frokost efter gudstjenesten (kirken arrangerer)

10. september
Nadvergudstjeneste - Prædikant: Per A. Struksnes, kollekt: Administr.
Fælles gåtur og spisning i naturen (medbring selv madpakker).

17. september
Kirken er lukket - Regionsmøde i Nærum, se bagsiden.

24. september
Gudstjeneste - Prædikant: Sonja Nutzhorn, kollekt: Mission
Let vegetarisk frokost efter gudstjenesten (kirken arrangerer)

KOLLEKTER
Dato

Gudstjeneste

Sabbatskole

Børnebibelklub

02.07.16

839,00 Børn, spejder og unge

487,00

-

09.07.16

794,50 Menighedens udgifter

632,50

47,50

16.07.16

838,50 Børnebibelklub

504,50

57,00

1.519,50

70,00

385,00

63,50

23.07.16

6.869,50 Menighedens mission

30.07.16

968,00 Kirkens vedligehold

Kontonr. Adventistkirken København: 4316 10616972

ØVRIGE AKTIVITETER
HVER UGE
Gademission hver onsdag ved Rundetårn kl. 14-17.30
Kontakt Lis Bucka for mere info.
DENNE MÅNED
Bestyrelsesmøde d. 14. sept. kl.17.00
REGIONSMØDE
Adventistkirken afholder regionsmøde d. 17. sept., hvor vi alle er inviteret
til at deltage.
Sted: Nærum Adventistkirke, Concordiavej 14, 2850 Nærum
Mere info vil kunne findes på adventist.dk
Adventistkirken København vil være lukket denne sabbat.
HJÆLPEAKTIONSDAG
Traditionen tro, mødes vi for at samle ind til de nødlidende i verden.
Der er rigeligt behov for hjælp, så mød op og tag gerne børn med.
Tidspunkt: 25. sept. kl. 13.00.
Mødested: Adventistkirken København. Der udleveres distrikter og indsamlingsbøtter. Vi tager ud samlet. Bagefter mødes vi i kirken med tunge
bøtter, tæller pengene op og sprudler ud med indsamlingshistorier. Vi
afslutter med en hyggelig spisestund.
Tilmelding: Lis Bucka tlf. 27541160
Caregruppen mødes hver anden tirsdag kl. 17-19 i ulige uger:
13. og 27. sept. Vi spiser sammen, studerer Hebræerbrevet,
har bøn og synger sammen.
Mere info hos Elin Hesselbjerg tlf. 47311815.
TALER PÅ LYD
Talerne fra Adventistkirken København er at finde på lyttilgud.dk

www.kobenhavn.adventistkirke.dk
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