
Syvendedags adventistkirken åpner dørene.
Kveldsmøte kl 18.00 under Olavsfestdagene i Trondheim.

• Adresse: Adventistkirken, Schirmers gate 11, Trondheim
• Vi sender kveldsmøtene direkte på Youtube, og vi har også en
sending som går mesteparten av døgnet. Hvordan finne streamen?
Søk i Youtube: «adventistkirken trondheim Kristusfestdagene»

Eller skriv følgende inn i Youtube søkefelt:
UC4P3j3Ktxa5XHyV3rYaOXZA

• Møtene begynner kl 18 hver kveld.
Møtene avsluttes ca. Kl 19.30.

• Det blir anledning til å stille spørsmål og gi kommentar etter hvert
møte i den grad det er tid til det.

• Legg merke til at dersom du kjører til Adentistkirken, bør du
bruke Sverres gate. Det er mye enveiskjøring og stengte gater i
området. Se kartet til høyre.
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og Tønsberg.

Rolf Andvik
Pastor i adventistkirken i
Trondheim og ansvarlig for
prosjektet: Kristusfestdagene.

Torsdag 28. juli 2022 kl. 18.00
Rolf Andvik: Et møte med Kristus
Et nært og levende forhold til frelseren.

Fredag 29.juli 2022 kl. 18.00
Atle Aluwini: Et hjem i fest og glede
Vi blir bedre kjent med den lille familien i
Betania som Jesus var så glad i (Marta,
Maria og Lasarus). Familien opplever
konflikt og sorg, men også fest og glede.
Hvordan er dette mulig? Jesu gir håp.

Lørdag 30. juli 2022 kl. 11.15 (gudstjeneste)
Atle Aluwini: Festen som kommer
Bibelen gir løfte om en ny begynnelse, en
ny himmel og en ny jord. Hvordan kan
dette skje? Er virkelig døden som en
midlertidig søvn? Er et evig liv hos Gud
mulig? Når skjer dette?

Lørdag 30. juli 2022 kl. 18.00
Kenneth Jørgensen:
Hva betyr det å tro på Jesus
Er troen på Jesus en teoretisk erkjennelse
eller et nært og levende fellesskap med
Ham? Hvor får vi en slik tro fra?

Mandag 1. august 2022 kl. 18.00
Kenneth Jørgensen: Kristus i profetiene
Forbausende profetier ble oppfylt da Jesus
ble født for over 2000 år siden. Skjer det
samme før Hans annet komme?

Tirsdag 2. august 2022 kl. 18.00
Joakim Hjortland:
Håpet om Kristi annet komme
Han kom for drøyt 2000 år siden, vil Han
komme tilbake og gjenskape jorden?
Gir Historiens klimaks et herlig og
troverdig håp?

Onsdag 3. augus 2022 kl. 18.00
Joakim Hjortland: Håpefull profeti
om Europas framtid
En 2500 år gammel profeti beskriver
rikers oppkomst og fall fram til i dag og
tiden framover: Hva gjør Jesus Kristus?

Søndag 31. juli 2022 kl. 18.00
Kenneth Jørgensen: Kristus i historien
Historiebøkene er opptatt av makthaverne,
men i Bibelen finner vi et annen fokus: Det
hele dreier seg om Jesus. Han er den røde
tråden.

Møtene holdes i Adventistkirken - Schirmers gate 11


