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Ved et menighedsmøde d. 29. september 2018 i Nærum menighed (nord for København i
Danmark), blev det enstemmigt besluttet at bemyndige menighedsbestyrelsen til at skrive et brev
til SDA kirkens verdensledelse, der giver udtryk for alvorlige bekymringer i de seneste forsøg på at
sikre adventistorganisationers overholdelse af regler.
Menigheden har dybe rødder forbundet til adventbudskabets indtog i Skandinavien, og er en
sammenslutning af den tidligere Skodsborg menighed knyttet til Skodsborg Badesanatorie.
Begge menigheder har derfor stærke bånd til den inspiration, som kom fra Battle Creek i 1800tallet.
Menighedsbestyrelsen har vedtaget følgende:
Til:
•
•
•

Executive committee of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church
Ledelsen af den Trans Europæisk Division
Ledelsen af den Danske Union – Adventistkirken i Danmark

Vi giver herved vores fulde støtte til det brev, som den danske union har sendt til
generalkonferencen d. 24. september 2018. Vi støtter deres konstruktive forslag og mod til at tale
klart og samvittighedsfuldt angående deres bekymringer for adventistkirken, dets ledere og
medlemmer.
Vi ønsker at støtte den fortsatte åndelige vækst i vores menigheder og hos de enkelte medlemmer
ved at give rum for forskellighed uden at skabe splid. Vi forventer også, at alle medlemmer og
ledere aktivt støtter civiliseret samtale og en venlig håndtering af uenigheder.
Men vi er fortørnede, når vi ser trusler (fra generalkonferencens formand) om “alvorlige
konsekvenser”, som kan resultere i at kirkens unionsformænd kan sættes i oﬀenlig gabestok
mens der foretages undersøgelser. Denne fremgangsmåde tilsidesætter vore medlemmers
stemmer og annullerer det mandat, som medlemmerne har givet ved valget af unionens ledelse.
Disse nye procedurer ser også ud til at være i modstrid med tidligere vedtagne procedurer.
Vi er også dybt skuffede, når vi ser generalkonferencens ledelse iværksætte procedurer med en
kraftigt centraliseret styring i fem undersøgelseskomitéer. Hver komité har de tre øverste ledere
af generalkonferencen som ex oﬃcio medlemmer samt en advokat. Denne struktur samler
undersøgelse af anklager, “dom”, og udførelse af konsekvenser i samme komité, og samtidigt er
komiteerne også appelinstans. Vi føler os fremmedgjort og stødt.
Men værst, er vi skuﬀet over det fokus, der er for emnerne for de fem komitéer. Deres prioriteter
er vendt på hovedet, hvor visse af kirkens unikke synspunkter er vigtigere end vores
grundlæggende tro på Jesu nåde.
Det er vores bøn, at hver person i generalkonferencens ledelse, vil finde vejen tilbage til en
gavmild nådes ånd, med åbenhed og respekt for forskellige opfattelser baseret på kultur og
personlig samvittighed. I stedet for denne hårdhændede, centraliserede magtudøvelse, længes vi
efter en kreativ indsats fra lægfolk og ledelse i at dele Guds kærlighed og nåde.
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