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MÅNEDENS TEKST
Når Guds værk skal afsluttes på jorden, vil Guds lov atter blive ophøjet. Falske religioner kan dominere,
lovløsheden kan være stor, kærligheden kan blive kold hos de mange,
menneskene kan glemme Golgatas
kors, og hele verden kan blive skjult
af et mørke så sort som et sørgeflor,
ja, hele verden kan gå til angreb på
sandheden, og der kan dannes den
ene sammensværgelse efter den
anden for at gøre det af med Guds
folk, men i den største krisetime vil
Elias’ Gud lade menneskelige redskaber stå frem og forkynde et budskab,
som ikke kan bringes til tavshed.
Deres irettesættende røst vil blive
hørt i de store byer og på steder,
hvor menneskene har talt kraftigst
imod den Allerhøjeste. Mænd, som
er udvalgt af Gud, vil modigt fordømme kirkens forening med verden. De vil indtrængende anmode
mænd og kvinder om ikke at vise
ærbødighed for en forordning, som
er indført af mennesker, men holde
den sande hviledag. I alle lande vil
de forkynde dette budskab: ”Frygt
Gud og giv ham ære; thi nu er hans
doms time kommet. Ja, tilbed ham,
som har skabt himmelen og jorden
og havet og kildevældene,” ”Hvis
nogen tilbeder dyret og dets billede
og tager dets mærke på sin pande

eller på sin hånd, så skal han drikke
af Guds harmes vin, som er skænket
ublandet i hans vredes bæger.” Åb
14,7-10.
Gud vil ikke bryde sin pagt, og han
vil heller ikke ændre det, som er
gået over hans læber. Hans ord står
fast for evigt. Det er lige så urokkeligt som hans trone. Denne pagt vil
blive lagt frem i dommen, klart og
tydeligt nedskrevet med Guds finger,
og hele verden vil blive stillet for den
Almægtiges domstol og få sin dom…
…I alle jordens lande findes der
mennesker, som ikke har bøjet knæ
for Baal. Når mørke skjuler jorden og
dunkelhed folkene, vil disse trofaste
sjæle skinne som himmelens stjerner, der kun er synlige om natten.
I det hedenske Afrika, i de katolske
lande i Europa og Sydamerika, i
Kina, Indien, på øerne i havet og i
alle de mørke afkroge af jorden har
Gud en funklende hær af udvalgte,
som vil skinne midt i mørket og over
for en falden verden klart åbenbare
den forvandlende kraft, som findes i
lydighed imod hans lov.

Profeter og Konger s. 94

DET SKER OM SABBATTEN
4. marts
Gudstjeneste - Prædikant: Lasse Flinker, kollekt: Integration (se Adventnyt)
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

11. marts
Gudstjeneste - Prædikant: Michael Bidstrup, kollekt: Administration
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

18. marts
Gudstjeneste - Prædikant: Alexander Jensen, kollekt: Walter Veith projekt
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

25. marts
Gudstjeneste - Prædikant: Marianne Kolkmann, kollekt: Vedligehold
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

1. april
Gudstjeneste og vielse - Prædikant: Kai Busk
Vielse af Ann-Eva og Gilbert i forbindelse med gudstjenesten
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten
Koncert med Adventklang kl. 19.00
KOLLEKTER
Dato

Gudstjeneste

Sabbatsskole Børnebibelklub

07.01.17

1.316,50 Bibelselskabet

786,50

45,00

14.01.17

1.044,50 Menighedens udgifter

683,00

60,00

21.01.17

1.211,50 Menighedens mission

500,00

65,00

28.01.17

2.582,00 Østafrika

539,00

40,00

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 d. 28. feb. kl. 16.30
Vi studerer Bibelen sammen, synger, har bøn og spiser sammen. Åbent for
alle. Kontakt Elin på tlf. 51969854.
Qure Fysioterapi holder bibelstudium tirsdag kl. 18.00 i lige uger.
Kontakt Per Struksnes på tlf. 20300279.
Bestyrelses- og menighedsmissionsmøde d. 13. marts. kl. 17.15 og 19.15
Indkomne forslag til dagsordnen skal fremsendes til peps@struksnes.dk
senest en uge inden bestyrelsesmødet.
Affaldsindsamling - Søndag d. 2. april kl. 12.30-15.30. (Se indlægsseddel)
Bestyrelsesmøde og generalforsamling d. 3. april kl. 17.15 og 19.15
Kl 19.15 inviteres menighedens medlemmer til at deltage i Adventistkirken
Københavns årlige generalforsamling. Vel mødt.
Gademission ved Rundetårn begynder den 5. april kl. 14-16.30 ca. Hør
nærmere hos Lis Bucka-Christensen, tlf. 27541160.
Kontaktpræst
Thomas Müller tlf. 51312100, e-mail: thomas.muller@adventist.dk

www.kobenhavn.adventistkirke.dk
Adresse
Suomisvej 5, 1927 Frederiksberg C

