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Menighedens bestyrelse mødes mandag 8. august kl. 17.15. Har du
emner, du ønsker drøftet, beder vi dig kontakte en af forstanderne, helst
nogle dage før.

AUGUST 2022

Menighedsmissionsmøde mandag 8. august kl. 19.15: Videre
planlægning af efterårets arrangementer. Du kan ved dette møde foreslå
arrangementer, som du synes, vi skal have. Så KOM endelig til mødet
denne mandag.

JANUAR 2019

Aftenkirke fredag 5. august kl. 19.00: ved Per Arild Struksnes ”Skabt i
Kristus Jesus til gode gerninger”. Se højre midterside.

HVER SABBAT

MÅNED 2019

Gademission hver onsdag kl. 14-17.30 ca. ved Rundetårn. Har du lyst
til at deltage, så kontakt Lena, Lis, Ann Eva eller Elin. Bed hver uge for
dette arrangement, at vi må være Guds repræsentanter i mødet med
mennesker.

BIBELSTUDIUM: 9.45
GUDSTJENESTE: 11.15
Efter gudstjenesten inviteres alle til
sammenskudsmåltid

Studiekreds om tirsdagen holder sommerlukket i august måned.
Sammenskudsmåltid/Pot Luck. Vær alle velkomne til at deltage hver
sabbat, efter gudstjenesten. Har du mulighed for at tage lidt mad med, er
det fint. Det vigtigste er dog, at vi kan dele fællesskabet og troen med
hinanden under frie former under et let måltid.
Bibelzoom – et godt tilbud! Hver aften kl. 20-21. Du er velkommen til
at deltage i et bibelstudium via bibelzoom.dk/deltag. Fredag og lørdag
aften er der vidnesbyrdsmøde. Bibelzoom er åben fra kl. 19:30, hvor der
er mulighed for at snakke sammen.

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

PRÆST

FORSTANDERE
MARIUS KEYN JANSEN
27 64 98 43
PER ARILD STRUKSNES
20 30 02 79

MÅNEDENS TEKST& TANKE
Et levende vidnesbyrd

ADVENTISTKIRKEN
"Uden tro er det umuligt at have hans velbehag; thi den, som
kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der søger
KØBENHAVN
ham." Rom. 11, 6.
Der er mange i den kristne verden, som hævder, at alt det, som er
nødvendigt for at blive frelst, er at have tro; gerninger er uden
betydning, tro er det eneste nødvendige. Men Guds ord fortæller os,
at "tro uden gerninger er gold", når den er alene.
Mange nægter at adlyde Guds bud, og alligevel gør de et stort
nummer ud af tro. Men tro må have et grundlag. Guds løfter er alle
givet på betingelser. Hvis vi gør hans vilje, hvis vi vandrer i sandhed,
så kan vi bede om, hvad vi vil, og det skal blive givet os. Når vi
alvorligt bestræber os for at være lydige, vil Gud høre vore bønner,
men han vil ikke velsigne os i ulydighed. Hvis vi vælger at være
ulydige imod hans bud, kan vi råbe lige så meget, vi vil: "Tro, tro, hav
blot tro," og svaret vil komme tilbage fra Guds sikre ord: "Tro uden
gerninger er gold." En sådan tro vil kun være baseret på "et rungende
malm eller en klingende bjælde."

MÅNED 2019

For at kunne få fordel af Guds nåde, må vi gøre vor del; vi må arbejde
trofast og bære frugt, som er omvendelsen værdig. Vi er Guds
medarbejdere. Det er ikke meningen, du skal sidde i uvirksomhed og
vente på en eller anden stor anledning, for at kunne gøre et stort
arbejde for Mesteren. Du må ikke forsømme din pligt, som ligger
direkte på din sti, men du må gøre det bedste ud af de anledninger,
som åbner sig omkring dig. Du må fortsætte med at gøre det
allerbedste i livets små anledninger, og tage det arbejde, som Gud i
sin forudviden har givet dig, op af hele hjertet og med troskab. Hvor
lille arbejdet end er, må du udføre det med samme grundighed, som
du ville et større arbejde. Din trofasthed vil blive påskønnet i
Himmelens optegnelser.
Ellen G. White – Vækkelse s. 58.
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BBATTE

fredag den 5. august kl.19.00: v/Per Arild Struksnes
NAftenkirke
”Skabt i Kristus Jesus til gode gerninger”.
Bibelen siger, at vi bliver frelst af tro, og ikke af gerninger. Alligevel er
Bibelen fyldt af skriftsteder, hvor vi bliver opfordret til at gøre gode
gerninger. Vi vil undersøge nærmere, hvordan vi skal forstå ”gerninger”.
Vi begynder aftenen med et gratis vegetarisk måltid kl. 18.00.
Velkommen til alle.

ADVENTISTKIRKEN
KØBENHAVN

Gudstjenesten i Adventistkirken København bliver streamet på YouTube
hver sabbat kl. 11.15. Søg på Adventistkirken København.
"Klik gerne ind på YouTube-kanalen: Qure Bibelcamp.Her finder du
bibelundervisning, musikvideoer med opbyggende, kristen musik, og
kristne børneprogrammer.”

MÅNED 2019

Kollekter
Information om ugens kollekter og gaver hænger hver uge på vores
opslagstavle, både indkomne beløb samt beløb via mobilePay.
MobilePay kan KUN benyttes til kollekter.

Kontonr. til Adventistkirken København: 2520 6284570829
MobilePay: 38881 – For sabbatsskolen, skriv S, for gudstjenesten G

