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Till
Sjundedags Adventistsamfundet
Pr. Göran Hansen
och medarbetare

I Herrens namn och med stor glädje skriver vi till er och önskar att presentera vår verksamhet
Scandinavian Adventist Lay Ministry (förkortat: Sadlaym).
Sadlaym grundades februari 2016 med org.nr 802500-4220 med bas i Falköping, av en grupp lekmän
vars enda inspiration är att sprida Jesu Kristi evangelium över hela Skandinavien.
Sadlayms största projekt är att starta smågrupper i varje by och stad, där det inte fnns någon
Adventkyrka, samt också ge stöd till de grupper som redan fnns etablerade, eller stödja där det fnns
bröder och systrar som vill starta en grupp där de bor.
Sadlaym kommer att arbeta med alla människor, oavsett ursprung, språk, eller ras.
Vårt budskap är Bibelns budskap, det eviga evangeliet, de tre änglarnas budskap, där hälsoreformen
också ingår.
Vi jobbar idag med webbsidan www.sadlaym.org och den ska kunna läsas på olika språk: svenska,
spanska, engelska, och arabiska till att börja med, men vi kommer att utveckla denna sida med andra
språk.
Sadlaym vill därför lägga framför er vår önskan att samarbeta med samfundet samt också med hela
vår organisation runt om i världen, som vårt svar till Generalkonferensens kall till att alla medlemmar
ska engagera sig i evangelisation (Total Member Involvement). Vi är medvetna om att Jesu’ återkomst
snart blir en verklighet och vi vet att det fnns ett stort arbete framför oss. Med Herrens nådiga hjälp
önskar vi att kunna göra det möjligt att alla invånare i denna del av världen ska komma till kännedom
om frälsningen i Jesus.
Vi tackar er redan för er tid och det är vår bön till vår Frälsare att han alltid ska vara vår inspiration och
kraft i både ert och vårt arbete.
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