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Hvor snart er snart, hvor nær er nær?
Å være klar for Jesu andre komme.
Endetidsaspekt
Utfrielsen ved Rødehavet
Åpenbaringens tomme tempel
Guds barn og Jesu andre komme
Hvorfor denne ventingen?
Hva skal en gjøre mens en venter?
Guds trofasthet
Nesten kristen
Livet som et levende offer
Seier over Satan

Det endelige autoritet
Tid og evighet
Virkelighetens Herre
Se opp for falske profeter
Tegn i den religiøse verden
Elsk meg, elsk min menighet
Sabbaten og reformasjonen
Syv endetidstegn
Tidenes store uke
Rettferdighetens drakt
Seiervinnerne
På tide å ta en avgjørelse

Ved eventuelle spørsmål, bestillinger osv.

ring 32756775 eller e-mail: alttrykk@online.no

Inspirasjonsuke 2005 på Fredheim

Helsesenter 18. juli - 23. juli

årets talere

Edward Reid og Nathan Renner

Jesu gjenkomst

– Vissheten om og tilliten til Hans andre komme

Årets talere:
Edward Reid

er advokat som ble ordinert pastor i
Adventistsamfunnet.
Han har skrevet ﬂere bøker, blant
annet “Sunday is Coming!” og “It’s
your money! Isn’t It?” En svært
engasjert taler som er etterspurt
som foredragsholder over hele
Amerika.
Åpenbaringen 2.10

... Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets
krone!

Nathan Renner

bor i Michigan sammen med sin
kone, Becky, og to barn. Han undervisen ved ARISE (A Resource
Institute for Soulwinning and Evangelism) og er pastor ved Troy adventist
menighet i Detroit, Michigan.
Nathan har en spesiell evne til å
tiltrekke seg den yngre garde, og
han taler med en energi, intelligens
og begeistring som får ungdommen
til å bli dratt nærmere Guds Ord.
Jesaja 25.9; 33.22
På den tid skal de si: Se, der er vår Gud, Han som vi ventet på, at Han
skulle frelse oss. Dette er Herren som vi ventet på; la oss fryde og glede
oss i hans frelse! For Herren er vår dommer, Herren er vår lovgiver, Herren er vår konge, Han skal frelse oss.

