Bibeldag i Halna 2019
Se, Jag kommer snart!
en genomgång av Uppenbarelseboken
Fortsä ning med Kap 6: De första sex sigillen bryts

Välkommen ll en Bibeldag i Halna Bygdegård
Lö 26 okt. kl. 11‐18

Vi lever i den d som Bibeln kallar "ändens d", då stora händelser väntar. Men Gud har ge oss
Uppenbarelseboken "för a visa sina tjänare vad som snart måste ske" (1:1). Herren vill a de sina
inte ska möta fram den oförberedda. Hur vi ser på fram den har en stor påverkan på hur vi lever i
nuet!
Därför har vi år 2018 börjat med en serie av bibeldagar, där vi går igenom Uppenbarelseboken, så
a vi får en överblick över de fram da händelserna.
I år (2019) börjar vi med de sju sigillen i kap. 6. En kort sammanfa ning av de digare kapitlen ges,
så a man kan hänga med. Den digare undervisningen kan ses på youtube.
Välkommen ll en familjär bibeldag med god undervisning, möjlighet a ställa frågor och ﬁn
gemenskap.
Benedikt Peters har i ﬂera år noga studerat hela Skri en, samt skrivit en del bibelkommentarer. Vi
ser hans styrka i a hans undervisning är tydligt kristuscentrerad, samt a han verkligen håller sig
tä ll Skri en. Så förväntar vi oss en lä förståelig förklaring av Uppenbarelsebokens symbolik just
genom Skri en själv, utan vilda spekula oner, så a vi verkligen kan förstå Uppenbarelsens budskap
för vårt eget liv.

Program

Plats

Lördag 26 oktober
Kl. 11.00‐17.30

Halna Bygdegård
Halna 25B
54593 Töreboda

Vi bjuder på en enkel lunch samt kaﬀe och ﬁka.
Är du allergiker, vänligen ta med din egen mat.
För a kunna planera mat, vänligen anmäl antal personer
som kommer ll ralf@ moteus‐forlag.se eller sms:a ll
0706003401 senast 22 oktober. Deltagandet är
kostnadsfri .
Vid frågor kontakta
Ralf Ebel (070 600 3401 eller ralf@ moteus‐forlag.se)
Organiserat av:

och kristna som bor här
i trakten.

