
Hvor er vi i Guds timeplan? 

 

Er det bare i verden og kristenheten 

generelt vi ser tegnene på Jesu 
gjenkomst? Kan det også være indikasjon 
innen adventismen som varsler 

endetiden? 

 

Vi skal også snakke litt om 
forskjellen mellom å vite og å være. 
Det innebærer ulikheten mellom den 

dogmefrie Jesus og opptatthet av 
Jesusfrie dogmer. 

 

Hva kan Bibelen lære oss? 

 

John Berglund vil ha møter 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÅL: Vi håper alle kan gå fra disse 
møtene med en dypere forståelse av sin 

egen rolle i Guds store plan. 

Vitnesbyrd 

 

Ved Rolf 

 
Mange har en vandring med Gud og 

kjenner hans ledelse i dag. Det er 
styrkende å høre om Guds Ånd i 

virksomhet som aldri før, og vi er 
takknemlig og gleder oss med 

himmelen når mennesker tar i mot 
Guds invitasjon. 

Rolf er et eksempel på dette. Han har 
fått god tid til å fortelle sitt vitnesbyrd 

denne sabbaten og det gleder vi oss 
til. 

 

 

"Jeg så at levningen av Guds folk ikke var 

beredt for det som 

vil komme over jorden, en sløvhet som lignet 

en dvale, syntes å hvile over sinnet hos de 

fleste som bekjenner seg til å tro at vi har det 

siste budskap. Et stort verk må utføres for de 

overblevne. Engelen sa: " 

Legioner av onde engler omgir dere. . Dere 

lar sinnet altfor lett bli avledet fra 

beredelsesverket. . Engelen sa: De som 

holder sabbaten må dø fra selvet."" BM 152, 

153:  

 

"Verden behøver i vår tid det samme 

som den behøvde for 1900 år 

siden: en åpenbarelse av Kristus." SLF 

147 

 

"Å være en kristen vil ikke bare si å anta 

navnet Kristus, men å 

ha Kristi sinn, og å overgi viljen til Gud i alle 

ting." KH 174 
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Kom til: 

 

Framnes fritidshus. 

Jeløy –Moss 

Adresse: Strandpromenaden 140 (på 

skrå på den andre siden av veien), 

1516 Moss   

Kjør over broen til Jeløya - rett frem 

over trafikklyset. Da ligger SDA kirken 

oppi bakken til høyre. Ved SDA kirken 

kjør til venstre og følg den veien langs 

fjorden, så opp mot høyre langs flere 

blokker. Framnes fritidshus på høyre 

side ned en liten bakke. 

  

 

  

Tog til Moss går fra Oslo hver time. 

Dersom du trenger å bli hentet på 

stasjonen ring Wenche 951 24 113 

eller si fra på annen måte. Det er 

flere som skal hentes så det er fint 

om alle kommer samtidig :). 

  

 

Mat—Pot lock! 
Samvær i flere 

timer krever en 

matpause. Vi 

ber derfor alle 

som kommer 

om å ta med seg noe 

brød/rundstykker og litt salat 

eller annet pålegg. Deretter 

deler vi maten på godt 

Potlockmanèr. Ta også med 

papptallerken og pappkrus. 

 

Drikke vil bli servert. 

 

Forstå for gi videre… 

Jesu gjenkomst – gode og 

triste tegn…. 

Møter i Moss 

 

     

Sabbaten  
den 22 oktober 

kl. 14:00  

 
 
            John Berglund 


