Ukemail uke 18-2017.
Hverdagsliv i en endetid.
Møteleder Per Einar ønsket en litt mindre forsamling enn vanlig velkommen på denne søndagen i en
langhelg. Per Einar minte om at Jesus er den eneste vegen til Gud. Loven klarer vi ikke å følge.
Trygve tok i starten av sin tale oss alle med inn i en fremtidsreise og bad alle om å spenne fast
sikkerhetsbeltet og bli med på hva bibelen forteller skal skje fremover. Mye kommer til å bli verre og
vanskeligere i verden og vi vil se at krig, hungersnød, epidemier, tsunamier, endringer i universet,
kommer til å finne sted hyppigere, men samtidig kommer det til å bli en verdensomspennende
vekkelse før Jesus kommer igjen.
Vi vil se konturer av systemer som opprettes for å legge til rette for en kontroll av hele verden, men
før dette for alvor braker løs blir vi hentet sammen med de som har trodd tidligere og møter Jesus i
skyene og reiser hjem til lønningsdag og bryllup i himmelen mens jorden gjennomgår det aller verste
under anti-krists ledelse. Litt ut i bryllupsfesten ankommen en stor skare med martyrer fra jorden og
så returnere alle sammen med Jesus til Oljeberget midt i et verdensslag. Satan bindes og et tusenårig
fredsrike etableres på jorden. Satan slippes så løs en liten stund og kastes så i ildsjøen. Så er det tid
for dommens dag og det undersøkes om navn er skrevet inn i livets bok før det blir en ny himmel og
en ny jord for de som tror og en evig fortapelse for dem som ikke var oppskrevet i boken.
Ja dette er dramatiske ting og den endelige fasiten har vi ikke før det skjer og her kan være ulike syn
på rekkefølge og her er flere hendelser som ikke er tatt med i denne enkle oversikten.
Hvordan skal vi da leve i tiden frem til Jesus kommer? Jo, selv om vi vet at det kommer til å gå ganske
galt med denne jorden så står oppdraget om å forkynne evangeliet og å gjøre verden til et bedre sted
fast. Det er lett at dette fremtidsbudskap skaper frykt og mange av oss som var unge på 70-tallet
opplevde en så intens endetidsforkynnelse at vi i dag kommer i skade for og ikke ta dette tema frem.
Så godt som alle steder i det nye testamente som omtaler endetiden, har i seg viktige ord som skal
prege vår opplevelse av det som kommer. Jesus sier selv: «La ikke hjertet bli grepet av angst» og «når
alt dette skjer, da løft deres hode for deres forløsning stunder til». Paulus bruker ord som «Trøst da
hverandre med disse ord» og «Oppmuntre hverandre når dere ser dagen kommer» og « mens vi
venter og med iver gjør gode gjerninger»
Dette viser med styrke at vi ikke skal være redde, men la endetidsperspektivene motivere oss til å
gjøre Jesus kjent for flere slik at så mange som mulig får oppleve alt som skal skje fra den riktige
siden. Ikke bli handlingslammet eller gå i hi, men lev, registrer det som skjer og ha Jesus-fokus.

Israel i fokus.
Søndag 07.mai kl 1100 kommer Dag Øyvind Juliussen til oss. Han er et nytt bekjentskap og leder den
Norske avd av den internasjonale Kristne ambassade i Jerusalem. Dette blir spennende saker.
Søndag 14.mai «Fem over 5» samles vi og her er Nois med og vi har mer fokus på det sosiale. Dagens
gjest har meldt avbud og vi arbeider med å finne en løsning som blir bra.
Ha en velsignet uke og gled deg over at ditt navn er skrevet opp i Livets bok! Trygve B.
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