
    1 of 7 
NORWEGIAN UNION CONFERENCE Our date Our reference 

 2020-02-06  
 Your date Your reference 
   

Mailing address  Street address   Phone  Bank account 
Syvendedags Adventistkirken Røyseveien 41, Røyse  +47 32 16 16 70  3000.30.33100 
Postboks 124  E-mail     Reg. number 
3529 RØYSE, Norway post.dnu@adventist.no    NO 944 671 102 
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Anke av vedtak fra Annual Council 2019 
Etter anbefaling fra GC Administrative Committee (GC ADCOM) vedtok Generalkonferansens 
Annual Council i 2019 (GCAC – Generalkonferansens årlige hovedstyremøte) en advarsel til 
seks unioner, inkludert Den norske union (DNU), for «handlinger som ikke er i harmoni med 
Working Policy og praksis for bevillinger». 

Styret i Den norske union har vedtatt å anke denne advarselen, til tross for at det er 
vanskelig å se for seg at en klage til det samme organet som anbefalte advarselen, kan 
behandles på en objektiv og rettferdig måte. 

Hvorfor anker DNU 
Syvendedags Adventistkirken i Norge anker vedtaket om advarselen ut fra en bekymring for 
og forpliktelse til oppdraget vår Herre har overlatt sin kirke. Kvinnelige pastorer og ledere er 
viktige for misjonen til kirken i Norge av følgende grunner: 

• Kirkens troverdighet står på spill. Diskriminering på grunn av kjønn er uakseptabelt i vår 
kulturelle kontekst, noe som skaper et hinder for tillit i tanken til nordmenn, særlig yngre 
generasjoner. Evangelisering blir vanskeligere. 

• Våre pastorale behov er avhengig av kvinnelige pastorer. Uten våre kvinnelige pastorer ville 
vi ikke ha tilstrekkelig antall ansatte til å dekke de grunnleggende pastorale og 
evangeliserende behovene i vår union. 

• Fullføring av arbeidet. Advarselen hindrer DNU i rekrutteringen av de pastorene som er 
nødvendige. Unge kvinner blir demotivert til å ta utdanning som pastorer, og vi mister 
dermed potensielle sjelevinnere fra evangelisering i frontlinjen. 

• Nå ut til ALLE mennesker. I den norske kulturelle sammenhengen kan kvinnelige pastorer nå 
mennesker som mannlige pastorer ikke har mulighet til å være i kontakt med. 

• Kvinnelige pastorer og ledere er i stand til å bringe alternative perspektiver i vårt 
evangeliserende arbeid, og styrke vår effektivitet i misjon og menighetsvekst. 

Anke 
DNU anker vedtaket om advarsel av fem grunner: 

1. Working Policy gis forrang foran det bibelske prinsippet om ikke å gjøre forskjell/ ikke-
diskriminering. 

2. Vedtaket ser bort fra det bibelske faktum at Den hellige ånds gaver gis til både menn og 
kvinner. 
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3. To av Syvendedags Adventistkirkens grunnleggende trospunkter (GrT) og et grunnleggende 
prinsipp i GC Working Policy (GCWP) blir sett bort fra. 

4. Ordet ordinasjon blir gitt en opphøyd betydning som det ikke er bibelsk støtte for. 
5. Advarselen kommer etter at det i prosessen er begått diverse saksbehandlingsfeil hvor 

generelle bibelske prinsipper ikke er fulgt, og deler av den vedtatte prosedyren i dokumentet 
som ble stemt fram av GCAC 2018, er ignorert. 

Ankeprosessen 
DNU forventer en rettferdig og reell prosess og ber derfor om: 

• at alle medlemmene av GC Administrative Committee (GC ADCOM) leser denne anken i sin 
helhet. 

• at anken blir behandlet av flertallet av GC ADCOM, i samsvar med GCAC-dokumentet fra 
2018,. 

• at det blir en hemmelig avstemning når GC ADCOM stemmer over spørsmålet om å annullere 
advarselen, og at resultatet av avstemningen vil bli offentliggjort. 

• at et skriftlig svar, med kommentarer til alle hovedaspektene ved anken, gjøres tilgjengelig. 
• at ytterligere tiltak som iverksettes overfor DNUs ordineringspraksis, vil medføre en reell 

mulighet for DNU til å presentere saken for GCAC. 

Utdyping av grunnlaget for anken 
1. Working Policy gis forrang foran det bibelske prinsippet om ikke-diskriminering 
Kvinnelige pastorer i Syvendedags Adventistkirken 

Kirken kan ikke overse disse fakta: 

• En rekke kvinnelige pastorer, utrustet med Åndens gaver, har i flere tiår vært ansatt i kirken i 
deler av verden, inkludert Norge. 

• Ansettelse av kvinnelige pastorer har vært i harmoni med vedtatte retningslinjer fra GCAC. 
• Kvinnelige pastorer har vært viktige bidragsytere i kirkens misjon. 
• Det grunnleggende bibelske prinsippet om ikke å gjøre forskjell på folk må ha forrang over 

policy når det gjelder behandlingen av mannlige og kvinnelige pastorer: 
o «For Gud gjør ikke forskjell på folk» (Rom 2,11). 
o «Dersom dere oppfyller den kongelige lov i Skriften: Du skal elske din neste som deg 

selv, da gjør dere rett. Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven 
anklager dere som lovbrytere» (Jak 2,8.9). 

2. Det bibelske faktum: Den hellige ånds gaver gis til både menn og kvinner 
Apostlenes gjerninger 15 Peter: 

8 Og Gud, som kjenner menneskets hjerte, ga dem sitt vitnemål ved at de fikk Den 
hellige ånd slik som vi. 9 Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen 
renset han hjertene deres. (Apg 15,8.9)  

Joel 3,1.2 Profeten Joel skriver om Den hellige ånds gaver i de siste dager:  
1 En gang skal det skje at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og 
døtre skal profetere, de gamle skal drømme drømmer og de unge skal se syn. 2 Selv 
over slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min Ånd. (Se også Peter som 
siterer Joel i Apostlenes gjerninger 2,16-18). 
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Følgende tekster fra Paulus passer sammen med dette: 

1 Korinterbrev 12 
4 Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. … 7 Hos hver enkelt gir 
Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. 8 For ved én og samme Ånd blir det 
gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, …11 Alt dette gjør den ene og 
samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil.  
18 Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det.  
27 Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. 28 I kirken har Gud for det 
første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter 
mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike 
slag tungetale.  

Romerne 12 
5 På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres 
lemmer. 6 Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som 
har profetisk gave, skal bruke den i samsvar med troen, 7 den som har en tjeneste, 
skal ta seg av sin tjeneste, den som er lærer, skal undervise, 8 og den som trøster, skal 
virkelig trøste. Den som gir av sitt eget, skal gjøre det uten baktanker, den som er satt 
til å lede, skal gjøre det med iver, … 

Efeserne 4 
11 Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til 
evangelister og noen til hyrder og lærere, 12 for å utruste de hellige til tjeneste så 
Kristi kropp bygges opp, … 
16 Ut fra ham [Kristus] blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert 
bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, (Våre uthevinger i 
tekstene ovenfor.) 

3. To av Syvendedags Adventistkirkens grunnleggende trospunkter og et 
grunnleggende prinsipp i GC Working Policy (GCWP) blir sett bort fra 

De grunnleggende trospunktene (GrT) nummer 14 og 17 må anerkjennes som prinsipper 
med prioritet over Working Policy i kirken. Den vedtatte advarselen er ikke i samsvar med 
disse trospunktene: 

GrT14 «…ulikheter mellom høy og lav, rik og fattig, mann og kvinne må ikke få splitte 
oss.» 

GrT17 «I enhver tidsalder gir Gud åndelige gaver til medlemmene av sin menighet. … 
De deles ut av Den hellige ånd, som gir hvert enkelt medlem etter som han vil. Disse 
gavene gir de nødvendige egenskaper og tjenester som menigheten behøver for å 
oppfylle sin gudgitte oppgave. … Noen medlemmer er kalt av Gud og utrustet av 
Ånden til anerkjente funksjoner i menigheten, som pastorer, evangelister og 
lærere…» (Kjønn nevnes ikke her!). 
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Et grunnleggende prinsipp i Working Policy settes til side av vedtaket om advarsel: 

GCWP BA 60 05: «Kirken avviser ethvert system eller filosofi som diskriminerer noen 
på grunnlag av rase, farge eller kjønn …» 

4. Ordinasjon er ikke et bibelsk begrep 
At ordet ordinasjon ikke brukes i seremonien når pastorer settes til side for tjeneste i de fire 
unionene som verken ordinerer mannlige eller kvinnelige pastorer, ser ut til å være 
avgjørende i beslutningen om å anbefale en advarsel. 

Ordene ordinasjon og ordinere har verken gresk eller hebraisk opprinnelse, men kommer fra 
latin. Konseptet ble brukt i en sekulær sammenheng innen Romerriket.1 Det latinske ordet: 
ordināre kommer fra ordet ordo som betyr 'orden'.2 Etter hvert kom dette begrepet til å bli 
brukt i en kristen sammenheng og «ble integrert som et sakrament i den romersk-katolske 
kirke ..."3. Ordet ordain ble først brukt på engelsk på 1200-tallet.4 

King James oversettelse 

King James oversettelsen av Det nye testamentet (den Bibelen Ellen G. White brukte) bruker 
ordet ordinere 20 ganger for å oversette 13 forskjellige greske ord. New King James Version 
(NKJV) bruker ikke ordet ordain i de aktuelle tekstene, men bruker vanligvis ordet appoint 
(utnevne). 

Basert på instruksjonene gitt til oversetterne i 1604, er det ikke overraskende at ordet ordain 
brukes i KJV: 

«James [norsk: Jakob] ga oversetterne instrukser som skulle sikre at den nye 
versjonen skulle samsvare med ekklesiologien og gjenspeile den episkopale 
strukturen til Church of England og dens tro på et ordinert presteskap.»5 (Vår 
utheving.) 

Ellen White og ordinasjon 

Ellen White bruker forskjellige former for verbet ordain «nærmere tusen ganger» i sine 
publiserte skrifter.6 Hun bruker ordet på en rekke forskjellige måter. Kapittelet «He Ordained 
Twelve» i Desire of Ages (DA) [«De tolv utvalgte» i Alfa og Omega, 4:245] åpnes med å sitere 
Markus 3,13-14 (KJV) der uttrykket «he ordained twelve» (han ordinerte tolv) finnes. NKJV 
gjengir det «Then He appointed twelve” (Da utnevnte han tolv). (Vår utheving). 

At Ellen White bruker ordet ordain som brukes i KJV-teksten hun siterer, beviser ikke på 
noen måte at hun gjorde det obligatorisk å bruke ordet ordinasjon for å beskrive handlingen 
med å utnevne pastorer. 

I samme kapittel i DA (297.1) bruker Ellen White uttrykk som partnership (partnerskap), 
apprenticeship (lærlingeforhold), come under the divine instruction (komme under den 
guddommelige opplæring), uniting with Christ (forene seg med Kristus), som alternative 
uttrykk for å bli satt til side for samarbeid med Herren. 

I Acts of the Apostles (AA) side 161-162 (Alfa og Omega, 6:114.115) kommenterer Ellen 
White utnevnelsen av Paulus og Barnabas (Apostlenes gjerninger 13) da de ble sendt ut fra 
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Antiokia på deres misjonsreise. I sine kommentarer bruker hun uttrykk som «Ta ut Barnabas 
og Saulus for meg», «ble disse apostlene høytidelig innviet til Gud», «åpenbarte han for 
menigheten hvordan den formelt skulle innsette dem som forkynnere», «Gud hadde kalt 
dem». Legg merke til kommentaren hennes når hun beskriver det som skjedde: 

«Både Paulus og Barnabas hadde allerede mottatt fullmakten [commission] fra Gud 
selv. Ritualet med håndspåleggelse gav dem ingen nye nådegaver eller 
kvalifikasjoner. Det var en vanlig form for innvielse til et embete… Da profeter og 
lærere i Antiokia-menigheten la hendene på Paulus og Barnabas, bad de i 
virkeligheten Gud om å velsigne dem i det arbeidet de var kalt til å utføre. … 

Senere ble ordinasjonsritualet med håndspåleggelse sterkt misbrukt. Handlingen ble 
tillagt en betydning det ikke fantes dekning for.» (Alfa og Omega, 6:114,115) (AA 
161.162). 

Ellen White bruker ikke uttrykket ordinasjon på en måte som støtter at begrepet opphøyes 
til sakramentalt nivå. Tvert imot. Hun advarer mot å gi denne handlingen en betydning det 
ikke er dekning for. 

Det er ingen bibelsk støtte for å hevde at bruken av ordet ordinasjon ved utnevnelse av 
pastorer, gjør anledningen annerledes enn det som foregår når pastorer får en såkalt 
commissioning. 

5. Saksbehandlingsfeil: Generelle bibelske prinsipper og den vedtatte prosessen fra 
GCAC 2018 satt til side 

Artikkel av pastor Ted Wilson i Nyhetsbrevet til Generalkonferansens styre 

Rett før GCAC i 2019 sto det en artikkel av pastor Ted Wilson i oktoberutgaven av GC 
Executive Committee Newsletter. I artikkelen med tittelen “A Theology of Leadership” 
(Ledelsesteologi) skrev Wilson: «Vi bygger vår teologi og praksis om ledelse på solid bibelsk 
grunn.” Han viser til to svært relevante tekster: 2. Mosebok 18 og Apostlenes gjerninger 15. 

I disse tekstene skiller følgende prinsipper seg ut som god praksis: 

a) Avgjørelsene var basert på Guds uttrykte vilje (2 Mos 18,16; Apg 15,7-9. 14-18) 
b) Sakene ble behandlet lokalt først (2 Mos 18,13.15; Apg 15,1.2) 
c) De involverte parter fikk anledning til å bli hørt (2 Mos 18,16; Apg 15,1.2. 4.5. 12) 
d) Prosessene var transparente og åpne prosesser 

Da Generalkonferansens administrasjon behandlet saken om å gi advarsel til seks unioner i 
2019, ble ingen av disse fire nevnte bibelske prinsippene anvendt. 

Dokumentet som ble vedtatt av GCAC 2018, gir en detaljert beskrivelse av hvordan 
administratorer skal håndtere «ethvert spørsmål om opplevd manglende overholdelse av 
regelverk». Flere av disse retningslinjene ble satt til side da Generalkonferansens 
administrasjon tok over denne saken i 2019. 

Da Generalkonferansens Annual Council den 15. oktober 2019 behandlet spørsmålet om å 
advare de nevnte unionene, påpekte pastor Lowell Cooper [tidligere visepresident i GC] i sin 
kommentar at allmenne rettssikkerhetsprinsipper (due process) var tilsidesatt. 
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Et studium av 2018-dokumentet, allmenne rettssikkerhetsprinsipper (du process) og de 
nevnte bibelske referanser, viser en rekke saksbehandlingsfeil. Nedenfor gir vi en utvalgt 
liste over mangler ved saksbehandlingen da Generalkonferansens administrasjon tok over 
denne saken i 2019: 

1) Generalkonferansens administrasjon tok denne saken ut av hendene på divisjonene, til tross 
for det bibelske prinsippet om å håndtere spørsmålet lokalt først (2. Mosebok 18 og 
Apostlenes gjerninger 15). 

2) De involverte unionene fikk ikke anledning til å forklare seg i GC ADCOM der anbefalingen 
ble vedtatt. De involverte unionene fikk ikke anledning til å presentere saken sin på en 
meningsfull måte for Generalkonferansens styre, der dommen ble vedtatt, til tross for hva 
som framgår fra bibelske prinsipper, Generalkonferansens dokument fra 2018 og allmenne 
rettssikkerhetsprinsipper. 

3) Prosessen i GC ADCOM var en lukket prosess, i strid med bibelske prinsipper og allmenne 
rettssikkerhetsprinsipper. 

4) Generalkonferansens administrasjon inviterte ikke unionene til noen dialog i 2019, i strid 
med bibelske prinsipper, Generalkonferansens dokument fra 2018 og allmenne 
rettssikkerhetsprinsipper, i tillegg til det faktum at de hadde tatt prosessen ut av hendene 
på divisjonene. 

5) Hverken Generalkonferansens styre eller de enhetene som er direkte berørt, fikk en klar 
skriftlig redegjørelse som definerer den opplevde manglende etterlevelsen av regelverket, i 
strid med prinsipper i Generalkonferansens dokument fra 2018 

6) Det ble ikke gitt ordentlig beskjed om den foreslåtte voteringen ved 2019 GCAC, til tross for 
allmenne rettssikkerhetsprinsipper. 

7) GC ADCOM er definitivt ikke en uavhengig og upartisk domstol, og oppfyller dermed ikke 
allmenne rettssikkerhetsprinsipper. 

8) Det var ingen mulighet til å klage til en overordnet instans eller til et spesielt klageorgan, til 
tross for et allment rettssikkerhetsprinsipp. 

9) Grunnlaget for advarslene til den tyske og de skandinaviske unionene er basert på policy, til 
tross for at policy inneholder bestemmelser for alternative løsninger. 

10) De grunnleggende trospunktene nr. 14 og 17 og det grunnleggende prinsippet i GC WP BA 
60 05 er ikke tatt med i betraktningen. 

Konklusjon 
Vitale prinsipper er viktigere enn policy 

Prinsipper er: 

“Grunnleggende normer, regler eller verdier som representerer det som er ønskelig 
og positivt for en person, gruppe, organisasjon eller samfunn, og hjelper det med å 
bestemme rettmessigheten eller urettmessigheten av handlinger. Prinsipper er mer 
grunnleggende enn retningslinjer og målsettinger, og er ment å styre begge deler. 
”(Vår utheving.) (The Online Business Dictionary, principles) 

  

http://www.businessdictionary.com/definition/principles.html
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Ellen Whites uttalelse i Acts of the Apostles s. 68 (Alfa og Omega, 6:51) 

«‘… I samvittighetsspørsmål har flertallet ingen makt’ … Det samme prinsipp må vi 
holde fast på også i dag. … Guds ord må være all menneskelig lovgivning 
overordnet. Et ‘så sier Herren’ må ikke vike for et ‘så sier kirken’…» (Vår utheving.) 

DNU har en legitim bibelsk basert overbevisning om kvinners rolle i misjonsoppgaven i vår 
kulturelle sammenheng. Denne posisjonen er i samsvar med Bibelen, Ellen Whites skrifter, 
menighetens grunnleggende trospunkter og de grunnleggende prinsippene som følger av 
dem i Generalkonferansens Working Policy. 

Det er fordi vi alle er enige om at menneskelig lovgivning er underordnet prinsippene og 
prosessene som finnes i Guds Ord, at vi mener at advarselen gitt til DNU ved 
Generalkonferansens Annual Council i 2019 bør annulleres ved første mulighet. 

Ledelsen i DNU ønsker å gjenta at unionen fortsatt er fleksibel og åpen for mulige løsninger 
på det vanskelige spørsmålet, og at dagens praksis i DNU er midlertidig inntil verdenskirken 
har funnet en løsning. Vi tror en slik løsning finnes i eksisterende policyer, hvis det var en 
vilje til å bruke dem. 

 

 

Victor Marley 
Unionsleder 

 Finn F. Eckhoff 
Organisasjonssekretær 

 Jóhann E. Jóhannsson 
Økonomisjef 

 

1 Trans European Bible Committee, The Mission of God through the Ministry of the Church: A Biblical Theology 
of Ordination - With Particular Attention to the Ordination of Women, 2013 p 111 (TED BTO). 
2 Collins English Dictionary, http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ordain (5 June 2016) (Collins). 
3 TED BTO p 111. 
4 Collins. 
5 Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/King_James_Version – based on: Daniell, David (2003). The Bible in 
English: its history and influence. (New Haven, Conn: Yale University Press. ISBN 0-300-09930-4.) (26 May 
2016). 
6 Toward a Theology of Ordination, Silver Spring, M TED BTO p 111., January 2013, p 26. 
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