Statement from the Board of the Seventh-Day Adventist Church in Linköping, Sweden
It is with dismay and concern we have followed the development of what initially was called
Unity in Mission, more lately the quintuple Compliance Review Committees.
1. We believe that the proposed mechanisms are detrimental for the future of our church
and our mission. Our members, young and old, scoff at these proposals, shaking their
heads in disbelief. Is this really my church? Is this the way we handle our differences? they
ask. Enough harm has been done to the unity of our denomination by the very existence of
these proposals. More harm will be done if the Annual Council votes these proposals into
effect.
2. We, as a church, are a part of the constituency of the Swedish Union of Churches
Conference. We, the constituency, have elected our Union President. We have, with vast
majority, voted to discontinue the practice of ordination to ministry, in an effort to both
respect the GC Session vote and to adhere to our Fundamental Belief #14 which states that
“distinctions of race, culture, learning, and nationality, and differences between high and
low, rich and poor, male and female, must not be divisive among us. We are all equal in
Christ, who by one Spirit has bonded us into one fellowship with Him and with one
another; we are to serve and be served without partiality or reservation.” We, the
constituency, are to be held responsible for our actions. Therefore we find it unacceptable
that some of the proposed sanctions (“Public Reprimand” and “Placed on Removal for
Cause and Subject to Policy Application”) are aimed at the Union President.
3. We are also appalled by the suggestion that the compliance committee model “could also
be adopted by other levels of church organization”. We can not even imagine ourselves
resorting to such practices in our local church. The very idea that we as a church board
would form a “compliance committee” to investigate e.g. how our Childrens’ Ministries are
complying with the Board’s decisions, or that we would start announcing that the
Childrens’ Ministries Director has been given a “Public Reprimand” every time he/she
exercises his/her right of voice, is ridiculous. This would likely create an atmosphere of
distrust, uncertainty and fear, rather than the loving, open and trusting community we are
asked to strive for. “There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear
involves punishment, and the one who fears is not perfected in love.” (1 John 4:18, NASB)
Shortly before his death, Jesus spoke these words: “The kings of the Gentiles exercise lordship
over them, and those who exercise authority over them are called ‘benefactors.’ But not so
among you; on the contrary, he who is greatest among you, let him be as the younger, and he
who governs as he who serves.” (Luke 22:25-26, NKJV, italics added)
“But not so among you”. We, as followers of Jesus Christ, should follow the less travelled path
when it comes to leadership and authority. We should not imitate the pyramids and
hierarchies of this world. Our great cause is not about policy or compliance, but about the
everlasting gospel (Rev 14:6).
Therefore we give the Executive Committee of the Swedish Union of Churches our
wholehearted support in clearly authorising our Union President to oppose the proposed
measures at the Annual Council. Furthermore, we urge the Annual Council to reject the
proposed measures.
This statement was voted unanimously by the Board (Paul Annala, Peter Lamberth, Daniel Leo,
Karin Rudholm, Maria Sundvall) on September 20, 2018

Uttalande från styrelsen för Adventkyrkan i Linköping, Sverige
Det är med bestörtning och oro vi har följt utvecklingen av det som ursprungligen kallades för
”Enhet i mission”, och mer nyligen av de femfaldiga ”granskningskommittéerna för
regelefterlevnad”.
1. Vi tror att de föreslagna procedurerna är skadliga för vår kyrkas framtid och vårt uppdrag.
Våra medlemmar, unga och gamla, skrattar åt dessa förslag och skakar på huvudet i
vantro. Är detta verkligen min kyrka? Är det så här vi hanterar våra olikheter? frågar de.
Vårt samfunds enhet har skadats tillräckligt genom själva existensen av dessa förslag. Om
Generalkonferensens styrelse röstar igenom dessa förslag blir skadan större.
2. Vi som församling är en del av den svenska unionens valmanskrets. Vi, valmanskretsen,
har valt vår missionsföreståndare. Vi har, med stor majoritet, valt att upphöra med
ordination av pastorer, i ett försök att både respektera Generalkonferensens beslut och att
stå fast vid vår 14:e trossats som säger att "skillnader i ras, kultur, utbildning, nationalitet,
mellan hög och låg, rik och fattig, man och kvinna får inte skapa splittring bland oss. I
Kristus är vi alla jämlika. Eftersom han genom en Ande har knutit oss samman till en
gemenskap med honom och med varandra ska vi utan förbehåll tjäna varandra och låta
oss tjänas." Vi, valmanskretsen, ska hållas ansvariga för våra handlingar. Därför anser vi
det oacceptabelt att en del av de föreslagna sanktionerna ("skarp tillrättavisning" och
uteslutning ur generalkonferensens styrelse) är riktade mot missionsföreståndaren.
3. Vi är också bestörta över förslaget att modellen med efterlevnadskommittéer "skulle
kunna tillämpas av andra nivåer av kyrkans organisation". Vi kan inte ens föreställa oss
att vi skulle ta till sådana metoder i vår lokala församling. Tanken att vi som
församlingsstyrelse skulle tillsätta en "efterlevnadskommitté" för att granska t.ex. hur
församlingens barnverksamhet uppfyller styrelsens beslut, eller att vi varje gång ledaren
för barnverksamheten använder sin yttranderätt skulle pålysa att han/hon har fått en
"skarp tillrättavisning" är löjlig. Det skulle sannolikt skapa en atmosfär av misstro,
osäkerhet och rädsla, snarare än den kärleksfulla, öppna och tillitsfulla gemenskapen vi
uppmanas att sträva efter. "Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga
kärleken driver bort rädslan. Rädsla hör nämligen ihop med straff, och den som
fortfarande är rädd har inte blivit fullkomlig i kärleken." (1 Joh 4:18, NUB)
Kort innan sin död sade Jesus: ”I den här världen uppträder kungarna som herrar över sina
folk, och makthavare kallar sig folkets välgörare. Men så får det inte vara bland er. Den störste
av er ska vara som den yngste, och den som vill vara ledare ska vara de andras tjänare.”
(Luk 22:25-26, NUB, vår kursivering)
"Men så får det inte vara bland er". Vi, som efterföljare till Jesus Kristus, ska inte följa den
vanliga vägen när det gäller ledarskap och auktoritet. Vi borde inte ta efter denna världens
maktpyramider och hierarkier. Vårt huvuduppdrag handlar inte om policy eller
regelefterlevnad, utan om det eviga evangeliet (Upp 14:6).
Därför ger vi samfundsstyrelsen vårt helhjärtade stöd i att ge vår missionsföreståndare ett
tydligt mandat att avvisa de föreslagna åtgärderna. Vidare uppmanar vi Generalkonferensens
styrelse att vid sitt höstmöte avslå de föreslagna åtgärderna.
Detta uttalande antogs enhälligt av församlingsstyrelsen (Paul Annala, Peter Lamberth,
Daniel Leo, Karin Rudholm, Maria Sundvall) den 20 september 2018

