
VELKOMMEN TIL DIN LOKALE ADVENTKIRKE:
Bibelstudium kl. 10.00
Gudstjeneste kl. 11.15

(Noen steder kan tidspunktene avvike litt fra dette.)

Hvor er din lokale adventkirke?
Ring tlf. 32 16 16 70

Les mer om adventistene på internett:
www.adventist.no

ADRESSER OG TELEFONER:
HOVEDKONTOR:

Adventistsamfunnet Norge
Vik senter, PB 124, 3529 Røyse

Tlf. 32 16 16 70

KONTOR I NORD:
Durmålsveien 21, Postboks 4183, 9100 Kvaløysletta

Tlf. 77 68 22 15

KONTOR I VEST:
Einerkollen 25, 5172 Loddefjord

Tlf. 55 50 98 84

KONTOR I ØST:
John G. Mattesonsvei 9, 0687 Oslo

Tlf. 22 75 50 25

Norsk Bibelinstitutt (NBI):
Vik senter, PB 133, 3529 Røyse

Tlf. 32 16 16 32

Norsk Bokforlag A/S:
Vik senter, PB 103, 3529 Røyse

Tlf. 32 16 15 50

Tyrifjord videregående skole:
3530 Røyse

Tlf. 32 15 72 32

Hvor hører jeg lokalradio?
Ring Kanal 7 på tlf. 22 11 60 70

Mer informasjon, litteratur, osv:
Ring Norsk Bokforlag på tlf. 32 16 15 50

det ikke finnes noe bibelsk belegg verken for forandring-
en eller den påståtte autoritet til å forandre den. Hellig-
dagsspørsmålet blir derfor et spørsmål om hvilken dag
Gud har helliget og hva Bibelen sier.

HVORFOR TROR ADVENTISTENE
AT HELSE ER VIKTIG?
Blant annet fordi Gud er opptatt av hele mennesket,
også det fysiske. De ser på forbud i Bibelen, for eksem-
pel mot urene dyr, som gode råd fra Gud fordi han som
har skapt alt, vet best hva som vil gagne oss. I praksis
har det også vist seg at mennesker som velger å følge
disse rådene, har et friskere liv og lever flere år lenger
enn gjennomsnittsbefolkningen (sml. flere offisielle hel-
seundersøkelser). Adventistene har en idealistisk grunn-
holdning, og streber etter å komme tilbake til Guds hen-
sikt og plan med menneskene i størst mulig grad. De er
avholdsfolk (Norsk avholdsforbund drives av adventis-
tene) og de bruker heller ikke tobakk eller narkotiske
stoffer. Mennesket har ansvar for rett forvaltning av
menneskekroppen og skaperverket.

HVA TROR ADVENTISTENE
OM FORTAPELSEN?
Adventistene tror på en fortapelse, dvs. at syndens
lønn er døden. Bibelen forklarer mange steder døden
som en drømmeløs søvn. De tar avstand fra tanken om
at Gud skal pine sine skapninger i tider uten ende, noe
som gjør Gud til en torturist i særklasse. Det er Guds
fiende, djevelen, som er ansvarIig for lidelsen. Gud vil
ikke gjennom evigheten beholde noe av djevelens
bidrag i tilværelsen. Adventistene tror at synd og men-
nesker som ikke vil la seg frelse, blir utslettet på dom-
mens dag. Knapt noen annen læresetning enn den om
skjærsilden og de ugudeliges evige straffedommer, har
skapt flere gudsfornektere, og mer fortvilelse.

Adventistsamfunnet står for et positivt og lyst syn på
Gud. Han ønsker et frivillig og lykkelig folk, og ikke
mennesker som skal skremmes eller trues inn i himme-
len. Guds handlinger er ikke vilkårlige og hensynsløse.
Han frelser med kjærlighet og ikke med makt eller
tvang.
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Adventistsamfunnet bygger videre på
reformasjonen, har bakgrunn i en

sterk vekkelsesbevegelse på 1840 tallet i USA, og ble
organisert med 3500 medlemmer i 1863. Den første
menigheten i Norge ble stiftet i 1879.

Adventistene tror på evangeliet og frelsen i
Jesus Kristus ved tro alene (Ef 2,8-10), og på

Bibelen som Guds inspirerte ord og eneste rettesnor
for troen (2 Tim 3,16). Deres kjæreste håp er Bibelens
største begivenhet: Jesu annet komme som vil markere
slutten på all urettferdighet og lidelse (Joh 14,1-5; Matt
24). Alle mennesker vil få en helt igjennom rettferdig
dom der intet blir overlatt til tilfeldighetene. Guds
egen karakter, uttrykt gjennom Jesu liv og den univer-
selle tibudsloven, vil være rettesnoren i dommen
(2 Mos 20,1-17; Jak 2,10 12). Samfunnet har ingen
bekjennelsesskrifter utenom Bibelen. Med års mellom-
rom utgis en oversikt over samfunnets viktigste stand-
punkter.

Adventistsamfunnet er represen-
tert i 224 av verdens 236 land.

Størst utbredelse har samfunnet i Øst-Afrika og i Sør-
og Mellom-Amerika. Medlemstallet på verdensbasis er
ca. 10 millioner. I Norge er det 70 menigheter med ca.
5000 døpte medlemmer.

På verdensbasis drives ca. 5.500 skoler
fra grunnskoler til universiteter, med ca.

850.000 elever og studenter. Samfunnet driver ett av
verdens største kristne friskolesystemer, og har i
vesentlig grad bidratt til utviklingen av skolevesenet i
mange land. I Norge er det 11 grunnskoler og en
videregående skole (Tyrifjord videregående skole).
Samfunnet driver også korrespondanseskolen Norsk
Bibelinstitutt (NBI).

Verden over drives
rundt 500 sykehus,

klinikker og kurbad. I tillegg kommer en lang rekke
andre institusjoner som aldersboliger, barnehjem og
ambulerende helseteam.

Adventistene eier 56 forlag, blant dem ett
i Norge: Norsk Bokforlag A/S. Hver uke

sender Adventistsamfunnet fra over 1200 radiostasjo-
ner og fra minst like mange TV-stasjoner. Egne TV-pro-
grammer sendes via satellitt til store deler av verden.
Adventist World Radio (AWR) omspenner nær hele klo-
den med sine sendinger. I Norge er det fem lokalradi-
oer som går under navnet Kanal 7.

ADRA
(Adventist

Development and Relief Agency) opererer i 133 land.
Hjelp gis uavhengig av religiøs, politisk eller sosial bak-
grunn.

Hovedkontoret ligger i Silver
Spring, Maryland i USA.

Ledelsen velges demokratisk av utsendinger fra hele
verden hvert 5. år. Verdensfeltet er inndelt i 12 divisjo-
ner som igjen er delt i 90 unioner, og disse igjen i 483
distrikter (tall fra 1998).

Norge danner Den norske union, som er delt inn i tre
distrikter: Nord-, Vest-, og Østnorsk distrikt.
Embetspersoner velges for 3-5 år av gangen. I menighe-
tene er det valg hvert eller annenhvert år. Kvinner har
full stemmerett og velges inn i alle samfunnets styrer
og utvalg.

Samfunnets teologiske høyskole for Nord-Europa er
Newbold College i nærheten av London i England.
Mange av pastorene har også deler av den teologiske
utdannelsen fra Andrews University i USA eller andre
protestantiske fakulteter.

Det er ingen faste regler for
gudstjenestens ordning.

Det finnes ingen autorisert bønnebok eller faste pre-
kentekster. Den enkelte menighet velger selv sin guds-
tjenesteordning. Alle gudstjenester har imidlertid disse
elementene: Sang, skriftlesning, bønn og preken. Ofte
er det også ekstra musikkinnslag med i programmet, og
en avdeling for barna. Før gudstjenesten samles menig-
heten til bibelstudium.

Adventistsamfunnet praktiserer åpent nattverdsbord,
vanligvis en gang pr. kvartal. Enhver Kristus-troende,
uansett kirketilhørighet, har adgang. Det benyttes alko-
holfri nattverdsvin. Før nattverden inviteres menighe-
ten til fotvasking i overensstemmelse med Jesu ord og
eksempel i Joh 13,14-15.

Adventist-
samfunnet arbei-

der aktivt for å styrke samvittighetsfriheten ved å frem-
me ordninger som ivaretar medlemmers og andres
behov for å følge sin overbevisning i livssynsspørsmål.
Adventister forventer fritt å kunne følge sin samvittig-
het, og vil støtte alle andre som ønsker det samme.
Adventister tror at dette frihetsprinsippet er gudgitt.
Dette viser seg bl.a. ved at menneskene må ta konse-
kvensene av egne handlinger, selv om disse er negative.

HVORFOR HOLDER ADVENTISTENE
DEN SJUENDE DAG HELLIG? 
Verken Det gamle eller Det nye testamente fremhol-
der den første dag i uken, søndagen, som helligdag.
Lørdag som hviledag har sin begrunnelse i skapelses-
beretningen, i lovgivningen på Sinai (de ti bud), og i
Jesu og de første kristnes praksis. Gjennom historien
har ukedagenes forløp aldri forandret seg. Den
syvende dag, lørdag, er bevart som hviledag i kristen-
heten i større og mindre grupper gjennom hele histo-
rien.

Kristenhetens valg av søndag som hviledag skyldes poli-
tiske forhold i Romerriket. Det var viktig for kirken og
de kristne ikke å bli forvekslet med jødene, for jødene
var utsatt for straffereaksjoner og forfølgelser fra romer-
ne, blant annet på grunn av deres opprør mot romer-
makten (år 66-70 og år 132-135). Dessuten lettet valget
av søndag overgangen fra å være en hedensk nasjon til å
bli en kristen nasjon fordi søndag i hedenskapet hadde
status som "solens ærverdige dag". Det må også tillegges
vekt at Den katolske kirke mener at den selv har makt til
foreta skifte av hviledag. Adventistene tror imidlertid at
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