
hvordan jeg ble 
ADVENTIST

Spørsmålene begynte å dukke opp en sen vinterdag, rundt påsketider året 2006, i 
en alder av 27 år. Jeg klarte å havne midt oppi en heftig debatt på internett som om-
handlet trosspørsmål. Og det var i første rekke forholdet mel-
lom tro og gjerninger som opptok meg i første omgang. 
Denne diskusjonen førte til at jeg begynte å stille meg 
selv andre spørsmål også når det gjaldt min egen 
tro. Det gikk opp for meg at kanskje det ikke var 
helt sikkert at det jeg hadde blitt lært opp til å tro 
var det helt rette. 

På denne tiden hadde jeg vært kjæreste med en adventist i noen 
år og da ble det etter hvert naturlig å spørre seg selv hva ad-
ventistene la vekt på og hvorfor. Før jeg begynte å stille meg selv 
disse ulike spørsmålene, var det eneste jeg visste om adventis-
tene at de hadde lørdag som hviledag i stedet for søndag og at 
de var opptatt av å holde en sunn livsstil. Jeg hadde aldri dis-
kutert dette noe særlig med min kjæreste og tenkte vel med meg 
selv at det hørtes ut som en sekt av et slag. Det hadde til da ikke 
vært i mine tanker eller interesse av at jeg skulle finne ut av hvorfor 
de først av alt valgte å ha hviledagen på lørdag i stedet for søndag, 
spesielt da majoriteten av de kristne i verden hadde søndagen. Men 
en dag, en søndag ved nærmere ettertanke, fikk jeg plutselig et behov 
for å undersøke hvorfor adventistene gjorde bryet verdt med å ha lørdagen 
som hviledag. Det jeg trodde skulle bli et enkelt og greit svar med mine egne 
fordommer ytterligere bekreftet, skulle i stedet føre meg inn i en langvarig søken 
etter hva som egentlig var det rette, og om det i det hele tatt var verdt å studere ut. Jeg 
hadde ingen som helst ønsker om å finne gode argumenter for at lørdagen var den rette dagen, og prøvde vel heller 
i starten å trøste meg med de argumenter som søndagsholdere drog frem. Det var ingen ting jeg heller ville enn å 
bli overbevist om at den dagen jeg selv og majoriteten av kristne holdt var den rette. 
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sabbatDet var en liten periode der jeg klarte å overbevise meg selv om at det ikke var så farlig hvilken dag 
det var, men det tok ikke mange dagene før jeg igjen måtte ty til enda grundigere studier. Da tok 
jeg grundig for meg argumentene til både de som forsvarte søndag og de som mente lørdagen var 
det rette. Denne gangen prøvde jeg å legge fra meg alle forutinntatte holdninger og prøvde å være 
så objektiv som bare mulig. Jeg ville bare vite sannheten, koste hva det koste vil tenkte jeg, for det 
er vel ingenting som er verre enn å leve i konstant usikkerhet. 

Etter å ha studert alle argumenter jeg kunne oppspore på begge sider, tok det ikke lange tiden før 
svaret var helt klart. Jeg må ærlig tilstå at det var med en god slump uvilje at jeg måtte innse at 
det var lørdagen som var den rette dagen i følge Bibelen. Det var vel egentlig ikke rom for tvil. Det 
var med blandede følelser jeg til slutt aksepterte denne sannheten, men etter hvert begynte jeg å 
se på det fra en litt mer positiv vinkling. Det var særlig et bibelvers som ringte inni hodet mitt som 
en kristen internett venninne fra Texas, la ut på diskusjonsforumet samme dag som jeg oppdaget 
sannheten om sabbaten:
Men dere kan prise dere lykkelige, for dere har øyne som ser og ører som hører. Mange profeter 
og rettferdige har lengtet etter å se det som dere har sett og høre det dere har hørt, men de 
kunne ikke.
Matteus 13, 16-17 

”Jeg har ingen anelse om hvorfor Gud ba meg om å legge ut dette bibelverset i dag, men jeg visste 
bare at det var det Gud ville”, sa hun til meg i en privat mail samme dag. Unødven-

dig å si så forsterket dette bare min overbevisning i dette spørsmålet og det 
fikk meg til å innse at det faktisk var en gave. Gud hadde vist meg denne 

sannheten, og det var ikke uten betydning.

En av internettsidene som virkelig fikk meg til å innse at det var 
lørdag (tiden fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag) som var 

den virkelige hviledagen, var Amazing Facts sine internettsider 
og Doug Batchelor sine seminarer. Jeg visste ikke før etter 
å ha sett flere videoer online at denne predikanten også var 
adventist. 

Et annet tema som jeg også hadde hatt i tankene en stund 
som følge av en diskusjon på internett var syndernes skjebne 
på dommens dag. Det var aldri et spørsmål hos meg om 
helvete var evigvarende eller ei, og var mer opptatt av å finne 
ut hvor ille det egentlig var. I en tid før jeg oppdaget Amazing 

Facts sine internettsider så hadde jeg kommet over en web-
side der ulike personer hevdet å ha hatt ut-av-kroppen opplev-

elser. Disse personene fortalte hvordan de hadde blitt tatt med 
til et skrekkabinett uten like der djevelen og hans demoner var 

ansvarlige for å stadig torturere alle de skapninger som ikke hadde 
fått nåde fra Gud og sendt til helvete etter deres død. Historiene virket 

om enn ufattelige, troverdige på samme tid. Det vil si at flere av disse 
personene som reiser rundt i verden og vitner om sine opplevelser i kristne 

menigheter virket ærlige, som at de virkelig hadde gjennomgått det de snakket om. 
Historiene som var grotesk detaljerte og makabre, utløste en intens angst hos meg, en 

Jeg ba mye til Gud i denne 
tiden og derfor føltes det 
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de hadde kalt “Er Djevelen 
sjefen i helvetet”.
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redsel for at jeg selv, en av mine nærmeste, eller en av mine medmennesker kanskje 
måtte lide på denne grusomme måten ikke bare en dag eller uke, men for evig tid. At 
syndere skulle pines på denne måten om og om igjen i millioner av millioner av år var 
en tanke som ble vanskelig for meg å takle. Det gikk ut over nattesøvnen og jeg hadde 
gjentatte mareritt av dette skrekkens scenario både i sovende og våken tilstand i flere 
uker. Jeg ba mye til Gud i denne tiden og derfor føltes det som et bønnesvar uten like 
da jeg oppdaget at Amazing Facts hadde en tittel på en av sine videolinker som de 
hadde kalt “Er Djevelen sjefen i helvetet”. Det tok opp mange bibelvers som omhandler 
Guds straff over de ugudelige og gikk grundig gjennom dem alle. Det som kom fram var 
at Bibelen har et helt annet syn på helvete enn det som tradisjonelt blir undervist i de 
fleste kristne menigheter. Å få se med mine egne øyne at Guds egen bok ikke lærer om 
et evigvarende helvete, men om at syndere blir straffet etter sine gjerninger før de til 
slutt utslettes, inkludert djevelen selv, gjorde at mesteparten av den lammende ang-
sten gikk bort. Jeg turte nok ikke helt stole på at det var sant med en gang og måtte se 
programmet flere ganger samt studere litt ut på egen hånd, men etter en tid forsvant 
all tvil om dette spørsmålet og jeg innså hvilken ødeleggende løgn det faktisk har vært 
og er, både for mennesker og for Gud selv. Gud som framstiller seg selv som en kjærlig 
far kunne bare ikke sende  milliarder av sine egne barn som han satte til verden og 
som han elsker av hele sitt hjerte, til en straff der utenkelig pine vil være en konstant 
realitet for dem i evig tid. Hva ville Gud ha å tjene på å bli framstilt som den verst ten-
kelige tyrann og sadist? Og samtidig hevde at han elsker oss alle og be oss om å elske 
hverandre og Gud selv av hele vårt hjerte? Det var et veldig motstridende budskap og 
det fantes overhodet ingen logikk i det. Når det viktigst av alt heller ikke stemte overens 
med Bibelens syn så kunne jeg endelig trekke konklusjonen om at en dag så skal det 
ikke være mer sorg, smerte, nød eller gråt i hele universet. 

Jeg ble så glad og takknemlig for at Gud viste meg disse sannhetene og fortsatte med 
på studere ut adventistenes syn på en rekke teologiske spørsmål. Det var imponer-
ende å se hvor opptatt adventistene er av Bibelen og hvor seriøst de vektlegger den i 
deres liv og lære. Og for å gjøre en lang historie kort ble jeg sommeren 2006 døpt inn i 
adventistmenigheten i Sandnes. 

En ting jeg har lært er at hvis du ber Gud om å vise deg sannheten og er villig til å søke 
og rette deg etter den så er han ikke sen med å vise oss den. Jesus har lovet: ”Be, så 
skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den 
som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes 
opp for.” (Matt 7:7-8)

Linda
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