Sjundedags adventistsamfundet
Sjundedagsadventisterna har sitt ursprung i den
milleritiska väckelsen i 1830-talets Nordamerika,
som förkunnade att Jesus skulle återkomma till
jorden år 1844. Efter besvikelsen började en liten
grupp söka vidare i Bibeln och ur detta bibelstudium växte sjundedagsadventismen fram. Den
löst hållna rörelsen organiserades som samfund
först år 1863 i USA. I studiet återupptäckte man
betydelsen av Bibelns sabbat (lördagen helgas)
och helhetssynen på människan, vilket än i dag
präglar adventisterna. Adventisterna finns i dag
främst i Afrika, Latinamerika och Asien och
sammanlagt räknar kyrkan med över sjutton miljoner döpta medlemmar i 132 000 församlingar.
Från mitten av 1800-talet sände svenskättlingar som hittat in i adventrörelsen litteratur och
tidskrifter till sina släktingar i Sverige. Adventisternas budskap mötte positivt gensvar. Den första
församlingen grundades i Grythyttan, Bergslagen, år 1880. Små församlingar grundades sedan
i rask takt över hela landet. Men medlemstillväxten var inte så stor då många adventister emigrerade till USA – sabbatsfirandet gjorde det svårt
att få arbete i Sverige.
Tron och läran präglas av de första adventisternas bakgrund i baptismen och metodismen.
Troendedopet och helgelse är viktiga inslag. Adventisterna tror att Jesus Kristus är Guds Son och
tillsammans med Fadern och den heliga Anden
utgör en treenig gudom. Adventisterna tror att
människan blir förklarad rättfärdig endast av
Guds nåd genom tro på Jesus Kristus. Människans gensvar är att leva i Jesus efterföljd och kärlek till Gud och medmänniska – här finns också
motivet för adventisterna att fira den bibliska
sabbaten. Adventisternas eskatologi och män-
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några mil söder om Grythyttan. Verksamheten
flyttade 1932 till Ekebyholms gods utanför Rimbo där Ekebyholmsskolan ännu i dag drivs med
grundskola, gymnasium och en folkhögskola.
1905 startades ett hälsohem i Nyhyttan som drevs
fram till 1997. Hultafors hälsohem utanför Bollebygd drevs 1923–2004.
Adventistsamfundets vision i Sverige är att
vara ett levande och växande trossamfund med
Kristus i centrum, en rörelse i tiden som bereder
människor för Jesus återkomst och utmanar till
trohet mot Gud och hans Ord. Adventistsamfundets verksamhet utgår från församlingarna.
Barn- och ungdomsverksamhet är en viktig del av
samfundets liv och omfattar bland annat Ekebyholmsskolan och lägergårdarna Västeräng i Motala och Trostebacken i Åre. Adventistsamfundet
i Sverige driver ett omfattande utvecklings- och
biståndsarbete i 17 länder genom ADRA Sverige
(Adventist Development and Relief Agency) som
bland annat samarbetar med Sida, Svenska missionsrådet och Läkarmissionen.

