
2020 03 24 Norsk oversettelse av brev mottatt fra GC 

Til ledelsen i Den transeuropeiske divisjon 

Hilsen i Herrens navn. 

Vi ønsker å uttrykke vår takknemlighet fra Generalkonferansens administrasjon for 
den hjertelige kristne ånden og den transparente diskusjonen som fant sted i vårt 
møte med administrasjonen i Den transeuropeiske divisjon og to fra ledelsen i Den 
norske union den 25. februar 2020. Selv om det i den bredere diskusjonen i 
verdensfeltet er meningsforskjeller angående tolkning av skriftsteder og kirkelige 
retningslinjer, så er vi forent i vår forpliktelse overfor de grunnleggende trospunktene i 
Adventistkirkens tro, og et ønske om å dele budskapet om det evige evangeliet. I 
løpet av møtet den 25. februar 2020 forpliktet Generalkonferansens ledelse seg, med 
utgangspunkt i anmodningen fra Den norske union, å presentere unionens seks-
siders ankedokument med sine fem hovedpunkter for Generalkonferansens 
administrative komité (ADCOM). Den 17. mars 2020 ble den forpliktelsen innfridd. 
Anken ble lest til ADCOM i sin helhet. Papirkopier av anken er tilgjengelige fra 
sekretariatet for alle ADCOM-medlemmer. 

"Advarselen" som opprinnelig ble stemt over på møtet i Generalkonferansens 
hovedstyremøte i 2018 i Battle Creek, Michigan, ble gitt på det årlige 
hovedstyremøtet i 2019 fordi Den norske union ikke følger Generalkonferansens 
retningslinjer. En enhetlig ordinasjonsprosess med lisenser og bevillinger i 
Syvendedags Adventistkirken har vært en av mange faktorer som har holdt kirken 
sammen. Det kan være noen vedtak fattet av kirkens hovedstyre som vi kanskje er 
uenige i, men hvis hver enhet arbeider ensidig uavhengig av hovedstyret, vil de 
logiske konsekvensene bli organisatorisk forvirring og fragmentering. Alle kirkeledere 
over hele verden har en forpliktelse og et gudgitt mandat om å stå ansvarlige overfor 
det verdensomspennende hovedstyret og vise respekt for kirkens beslutninger. Det 
er i ånden av kristen kjærlighet og ansvar overfor den verdensomspennende kirken 
at "advarselen" blir gitt. Vi blir minnet om salmistenes ord, «Se, hvor godt og vakkert 
det er når brødre bor sammen!» (Salme 133,1). Generalkonferansens ADCOM så 
ikke noen grunn til å gjøre et ytterligere vedtak som anbefalte en endring i sitt 
allerede fattede vedtaket og i vedtaket fattet i Generalkonferansens hovedstyre i 
forhold til Den norske union. Del dette brevet og informasjonen med våre kolleger, 
ledelsen i Den norske union. 

Generalkonferansen er takknemlig for at ledelsen i den norske adventistkirken er 
fokusert på medlemmenes åndelige vekst og sitt misjonsoppdrag med å nå de 5,3 
millioner menneskene som bor i Norge. I et postmoderne, sekularisert samfunn er 
deres og divisjonens oppgave overveldende, men Gud er i stand til å gjøre "mer enn 
det vi ber om og forstår" (Efeserne 3,20). Hans nåde er tilstrekkelig for utfordringene 
vi alle står overfor. Sammen med dere i divisjonen og medlemmene i Den norske 
union, lengter vi etter dagen da «dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele 
verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme» (Matteus 24,14). I 



disse kritiske tider av jordens historie, er vår bønn at hele verdenskirken skal forene 
seg i forkynnelsen av evangeliet i den rammen vi finner i de tre englers budskap, for 
å fremskynde den store dagen da vår Herre skal komme tilbake. Vi vil fortsette å be 
om at Gud vil gi dere visdom, de nødvendige ressursene og styrke til å utføre hans 
misjon i både Norge og i Den transeuropeiske divisjons område. 

 

Med vennlig hilsen i Kristus 

[signatur] 

Hensley M. Moorooven 

Undersekretær/ADCOM sekretær 


