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MÅNEDENS TEKST
”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. v27 Jeg giver jer min
ånd i jeres indre, så I følger mine
love og omhyggeligt holder mine
bud. v28 I skal bo i det land, jeg
gav jeres fædre; I skal være mit
folk, og jeg vil være jeres Gud.” Ez
36,26-28
Den store læge ønsker at vi alle skal
have en hjertetransplantation. Han
ønsker at skifte stenhjertet ud med
et hjerte af kød. Der er selvfølgelig ikke tale om en fysisk operation, men at Gud ønsker at ændre
os indefra. Han ønsker at vores liv
må forandres, når vi lærer ham at
kende. Ja, faktisk så lover han os,
at vores liv vil ændres, og han lover,
at det er noget han vil gøre for os
gennem Helligånden.
Jesus sagde til sine diciple om Helligånden: ”Men når han kommer,
sandhedens ånd, skal han vejlede
jer i hele sandheden;...” Joh 16,13.
Helligåndens fornemste opgave er at
vejlede os i hele sandheden. Jesus
lover, at når Helligånden kommer ind
i vores hjerte, så vil der ske en forandring ved hjælp af hans kraft. Prøv
at lægge mærke til, hvad der står

videre i Ezekiels bog kap. 36:”... så I
følger mine love og omhyggeligt holder mine bud.” Når Helligånden kommer ind i vores hjerter, så starter der
en proces, hvor han overbeviser os
om sandheden, og denne sandhed
vil føre til, at vi ønsker at følge Guds
love og holde hans bud.
Resultatet af det nye hjerte vil gennem Helligåndens kraft være at vi
ønsker at følge Gud i alt, hvad vi gør,
og så lover Gud at: ”I skal være mit
folk, og jeg vil være jeres Gud.” Ez
36,28. Gud lover os, at Han vil være
vores Gud, hvis vi lader ham være
det.
Når vi læser i vores bibel, så ser vi
en Gud, som igen og igen prøver at
få sit folk til at vende om og følge
ham. En Gud hvis største ønske er
at frelse os. Han elsker os så højt, at
han har gjort alt, der skal til, for at
vi kan blive frelst. Vi som mennesker
skal bare tillade Gud at give os en
hjertetransplantation, så vi ikke længere ønsker at gøre det forkerte men
ønsker at følge hans gode anvisninger, og så vil han i al evighed være
vores Gud. Jeg bliver fyldt af glæde
og taknemmelighed, når jeg tænker
på dette. Gør I ikke også?

Simon Rytman

DET SKER OM SABBATEN
4. februar
Gudstjeneste - Prædikant: Anne-May Müller, kollekt: Materiale ifm.
reformationsåret
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

11. februar
Gudstjeneste - Prædikant: Pernille Rasmussen, kollekt: Administration
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

18. februar
Gudstjeneste - Prædikant: Joachim Broegaard , kollekt: Vedligeholdelse
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

25. februar
Gudstjeneste - Prædikant: Henrik Jensen, kollekt: Mission
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten
Fælles gåtur
Eftermiddagsmøde kl. 15.00 v. Henrik Jensen,
Tema: Selvunderholdende arbejde i den sidste tid.

KOLLEKTER
Dato
03.12.16

Gudstjeneste
1.537,50 Adventsgaven

Sabbatsskole Børnebibelklub
692,00

40,00

1.055,00

23,00

10.12.16

941,00 Børnebibelklubben

17.12.16

1.456,00 Menighedens mission

398,50

132,50

24.12.16

899,50 Menighedens udgifter

726,50

-

31.12.16

955,50 Adoptivbarn

677,00

105,00

Kontonr. Adventistkirken København: 4316 10616972

ØVRIGE AKTIVITETER
DENNE MÅNED
Suppe- og tøjuddeling til hjemløse hver tirsdag kl. 14-16
Har du lyst til at hjælpe, så tal med Lena, Michael, Busser eller Elin.
Gruppen mødes hver gang kl. 13.
Care-gruppe
Tirsdag d. 7. feb. kl. 16.30 og 28. feb. kl. 17.00.
Vi studerer Bibelen sammen, synger, har bøn og spiser sammen.
Tidernes Tegn (Profetiernes opfyldelse)
Onsdag d. 1. feb. kl. 18.30. i underetagen, Suomisvej 5.
Møde/løs snak om hvad der sker i verden, og hvordan vi kan se profetierne
er ved at gå i opfyldelse.
Bestyrelsesmøde d. 13. feb. kl. 17.15
Indkomne forslag til dagsordnen skal fremsendes til peps@struksnes.dk
senest en uge inden bestyrelsesmødet.
Menighedsmøde med fokus på vækkelse og mission d. 13. feb kl. 19.15
Alle opfordres til at deltage og komme med ideer til fremtidige missionsprojekter (se indlægsseddel).
Qure Fysioterapi holder bibelstudium tirsdag kl. 18.00 i lige uger.
Kontakt Per Struksnes på tlf. 20300279.
Kontaktpræst
Thomas Müller tlf. 51312100, e-mail: thomas.muller@adventist.dk
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