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MÅNEDENS TEKST
Kan du huske historien om hvordan Gud besøger Abraham, for at
fortælle ham, at han vil ødelægge
Sodoma og Gomorra på grund af deres ondskab? Abraham går i forbøn
for byerne, idet han spørger ham:
“Vil du virkelig udrydde retfærdige
sammen med uretfærdige? Måske
er der halvtreds retfærdige i byen…”
Sådan fortsætter han, helt til han
kommer ned til 10 personer. Der
stopper han. Har du tænkt på, hvor
langt Gud ville være villig til at bevare byen, hvis Abraham var fortsat?
Følgende vers viser, hvor langt Gud
er villig til at gå: “Gå rundt i Jerusalems gader, se jer godt omkring, søg
på torvene, om I kan finde nogen,
en eneste, der øver ret og søger
sandhed, så vil jeg tilgive byen.” (Jer
5,1). En eneste! Der står, at Gud vil
være villig til at tilgive byen, hvis
han finder en eneste, der øver ret og
søger sandhed. Læg mærke til, at
der er et “krav”: De skal være villige
til at søge sandheden. Ikke nødvendigvis at have sandheden. Men at
søge den. Og at “øve ret”.
Vi er alle syndere. Vi har alle brudt

Guds lov, og kan ikke øve ret i os
selv. Hvis vi søger efter sandheden,
har en længsel efter “noget bedre”
(Jeg er vejen, sandheden og livet,
siger Jesus), hvis vi har en længsel
efter, at Jesus skal være vores ven,
så vil han give os kraft til at “øve
ret”. Så vil Jesus give os evigt liv.
Det modsatte vil også være tilfældet,
hvis vi ikke søger efter sandheden:
Hvis vi modsiger os Jesu kalden, vil
den yderste konsekvens være evig
død. På samme måde som indbyggerne i Sodoma og Gomorra oplevede.
Der er større glæde i himlen over
én, der omvender sig, end over 99
der ikke har brug for omvendelse. Er
du den ene? Er du villig til at søge
sandheden? Jesus døde for dig. Hvad
med at tage imod hans offer i dag,
og lade ham give dig kraften til at
“øve ret”.
Per Arild Struksnes

DET SKER OM SABBATTEN
6. maj
Gudstjeneste - Prædikant: Merete Vedelsø, kollekt: mission
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

13. maj
Gudstjeneste - Prædikant: Kenneth Jørgensen, kollekt: vedligehold
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten
Eftermiddagsmøde kl. 14.30 v. Torben Johansen
Tema: Har USA ført verden bag lyset?

20. maj
Gudstjeneste - Prædikant: Henrik Pedersen, kollekt: administration
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

27. maj
Gudstjeneste - Prædikant: Marius Keyn Jansen, kollekt: årsmødegaven
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

3. juni
Gudstjeneste - Prædikant: Stan Sadelbauver, kollekt: Amazing Discoveries
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten
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BEMÆRK nyt kontonr. til Adventistkirken København: 2520 6284570829

ØVRIGE AKTIVITETER
DENNE MÅNED
Bestyrelsesmøde mandag d. 8. maj. kl. 17.15
Indkomne forslag til dagsordnen skal fremsendes til peps@struksnes.dk
senest en uge inden bestyrelsesmødet.
Menighedsmissionsmøde mandag d. 8. maj kl. 19.15
Ren by - torsdag den 11. og 18. maj kl. 14.-15.30
Mødested: Hall’en, Suomisvej 5
Care-gruppe
Torsdag d. 11. maj kl. 16.00 og 18. maj kl. 16.00
Vi studerer Bibelen sammen, synger, har bøn og spiser sammen.
Åbent for alle. Kontakt Elin på tlf. 51969854.
Gademissionen ved Rundetårn hver onsdag kl. 14-17 ca.
Hør nærmere hos Lis Bucka-Christensen tlf. 27541160.
Bemærk nyt kontonummer for Adventistkirken København
Nyt kontonr. 2520 6284570829
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