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MÅNEDENS TEKST
Ved sin egen anstrengelse har
Kristus lagt en bro over den afgrund,
som synden havde skabt, så de tjenende engle kan være sammen med
menneskene. Kristus forbinder det
faldne menneske i dets svaghed og
hjælpeløshed med kilden til uendelig
styrke.
Men menneskenes drømme om
fremskridt er nytteløse, deres bestræbelser på at løfte menneskeheden er nytteløse, hvis de svigter
den eneste kilde til håb og hjælp for
den faldne race. ”Hver god gave og
hver fuldkommen gave“ (Jak 1,17)
er fra Gud. Vores karakter kan ikke
blomstre uden ham. Og den eneste
vej til Gud er Kristus. Han siger: ”Jeg
er vejen, sandheden og livet; ingen
kommer til Faderen uden ved mig“
(Joh 14,6).
Guds hjerte længes efter sine jordiske børn med en kærlighed, der er
stærkere end døden. Ved at give sin
søn har han udøst hele himlen til os
i én gave. Frelserens liv og død og
indgriben, englenes tjeneste, Åndens
bønner, Faderen som arbejder over
og gennem alt, den ustandselige interesse fra himmelske væsener – det
tjener alt sammen til at sikre menneskets frelse.
Lad os tænke over det utrolige offer,

som er blevet bragt for os! Lad os
forsøge at sætte pris på det arbejde og den energi, som himlen bruger på at generhverve de tabte og
bringe dem tilbage til Faderens hus.
Man kan ikke forestille sig stærkere
motiver eller større kræfter end de
overdådige belønninger for at gøre
det rigtige, nydelsen i himlen, samværet med englene, fællesskabet og
kærligheden fra Gud og hans søn,
forøgelsen og forlængelsen af alle
vores kræfter gennem alle tider –
er disse ikke mægtige opfordringer
og opmuntringer til at give hjertets
kærlige tjeneste til vores skaber og
frelser?
Og på den anden side: Guds dom
over synden, den uundgåelige straf,
fornedrelsen af vores karakter, og
den endelige ødelæggelse er fremstillet i Guds ord for at advare os
mod Satans tjeneste.
Skal vi ikke regne Guds nåde for
noget? Hvad mere kunne han have
gjort? Lad os bringe os selv i det rette forhold til ham, som har elsket
os med utrolig kærlighed. Lad os
benytte os af de midler, som er lagt
til rette for os, så vi kan komme til
at ligne ham og få genoprettet et
fællesskab med de tjenende engle og
harmoni og samvær med Faderen og
Sønnen.
Vejen til Kristus s. 20

DET SKER OM SABBATTEN
1. april
Gudstjeneste - Prædikant: Kai Busk, kollekt: Menighedsskolerne
Ved gudstjenesten, dåb af Ann-Eva og vielse af Ann-Eva og Gilbert
Bryllupsmiddag for hele menigheden efter gudstjenesten kl. 13.15
Koncert med Adventklang kl. 19.30

8. april
Nadverlgudstjeneste - Prædikant: Henrik Jørgensen, kollekt: hoveddøren
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

15. april
Gudstjeneste - Prædikant: Lasse Bech, kollekt: Vedligeholdelse
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

22. april
Gudstjeneste - Prædikant: Ingelis Jensen, kollekt: Mission
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten
Temadag v. Ingelis Jensen m.fl.

29. april
Gudstjeneste - Prædikant: Lasse Flinker, kollekt: Administration
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten
KOLLEKTER
Dato
04.02.17
11.02.17

Gudstjeneste
1.566,00 Reformationsåret
841,50 Menighedens udgifter

Sabbatsskole Børnebibelklub
980,50

39,50

723,00

80,00

18.02.17

1.775,00 Vedligeholdelse

990,50

65,00

25.02.17

1.541,00 Menighedens mission

441,00

64,00

Kontonr. Adventistkirken København: 2520 6284570829

ØVRIGE AKTIVITETER
DENNE MÅNED
Danmarks Naturfredningsforenings landsindsamling
Søndag d. 2. april kl. 12.30-15.30.
Tilmelding: Elin på tlf. 51969854. Mødested: hall’en i kirkens underetage.
Bestyrelsesmøde d. 3. april. kl. 17.15
Indkomne forslag til dagsordnen skal fremsendes til peps@struksnes.dk
senest en uge inden bestyrelsesmødet.
Ordinær generalforsamling d. 3. april. kl. 19.15
Indkomne forslag skal fremsendes til simon@rytman.dk senest d. 27.
marts 2017.
Care-gruppe
Tirsdag d. 4. april kl. 16.00 og 18. april 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
Starter onsdag d. 5. april kl. 14-16.30 ca. Hør nærmere hos Lis
Bucka-Christensen tlf. 27541160.
Bønnekort for børnene i menigheden
Vi ønsker at børnene i menigheden har det godt og har Jesus i hjertet. I
glasskabet i kirkesalen i en lille turkis æske finder I bønnekort med billeder
af børnene. Dem der ønsker at være med til at bede for børnene, kan tage
et eller flere kort med sig og på den måde huske børnene i deres bønner.
Hvis du ønsker at vi beder for dit barn, og der endnu ikke er lavet bønnekort, kan du sende et billede til anita@rytman.dk.
Kontaktpræst
Thomas Müller tlf. 51312100, e-mail: thomas.muller@adventist.dk
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