Beklagelse og bekjennelse fra Adrian Ebens,
tidligere pastor i Syvendedags-Adventist Menigheten
Sal 51;3,4: Vær meg nådig, Gud, i din miskunnhet! Utslett mine overtredelser etter din store
barmhjertighet! Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd!
19. januar 2010

Kjære brødre og søstre i Adventistenes Paktsfellesskap
Jeg skriver til dere med en overbevisning om at jeg trenger å be om tilgivelse.
I min stilling som pastor i Syvendedags Adventist Menigheten og som leder av Maranatha
Media, har jeg innehatt stillinger med innflytelse og jeg har benyttet meg av det for å støtte og
fremme doktriner som ikke er bibelske.
I år 2007, etter en del hendelser som var ledet av Gud, ble jeg overbevist om at doktrinen om
Treenigheten slik som den er uttrykt i adventistenes 28 trospunkter, ikke kunne være støttet av
Bibelen og gjør egentlig vold på Guds ti bud, hovedsakelig de første fire budene.

Ut fra mitt studium av Skriften fant jeg at Gud hadde lagt en solid grunnvoll for
Adventistbevegelsen gjennom ledernes overbevisning om at Jesus i realiteten er den virkelige
Sønn av Gud, ikke symbolsk men i virkeligheten. Jeg forstod at Gud er i sannhet Jesu Far og
at Kristus har mottatt alt som Han er i besittelse av ved arv. Ved å ha denne Sønnen har jeg
funnet, med stor glede, å ha liv, og det i overflod.
Jeg ble også overbevist om at min tro på Treenigheten, slik som den er uttrykt i de 28
trospunkter, var støtende for Gud, og Han ga meg anger og jeg bekjente min synd. Jeg gråt for
å ha begått denne synden å bryte Faderens bud. Jeg forstod også at jeg hadde syndet ved å
undervise mange mennesker i denne falske lære, både i den menighet jeg var pastor for og
gjennom websiden jeg hadde opprettet.
Jeg ber dere av hele mitt hjerte om tilgivelse for det som jeg tror er den mest støtende synd og
overtredelse mot Herren, nettopp det å undervise i og spre læren om Treenigheten. Det er blitt
klart for meg at denne læren er et farlig, spiritistisk redskap fra Satan for å ødelegge den
frelsende sannheten om Faderen og Hans dyrebare Sønn. Dette er også med på å legge et
fundament til ødeleggelse av mange andre doktriner som ble gitt til grunnleggerne av vår tro.
I løpet av de to siste årene har jeg vært i dialog med Komiteen for Bibelforskning ved den
Sørlige Stillehavs Union og bedt dem innstendig om på nytt å studere dette emnet og vurdere
bevisene jeg har lagt frem for dem. Komiteen så ikke noe lys i det som jeg presenterte for dem
og ba meg om ikke å sirkulere manuskriptet mitt i menigheten generelt.
Jeg la deres anbefalinger og råd frem for Herren og ba Ham hjelpe meg å overveie grundig
hva de hadde sagt, ettersom jeg respekterer deres stilling som ledere for menigheten.

Jeg ba Gud om å vise meg hvor jeg hadde tatt feil. Jeg ønsket ikke å forårsake unødvendig
smerte og splittelse i Guds menighet. Jeg fant ingen hjelp i de rådene som ble gitt meg, de
bare tjente til å styrke mine overbevisninger. Jeg appellerte til menighetslederne om å
oppklare dette tema, og jeg uttrykte at jeg var ute av stand til å forandre min samvittighet til
tross for at jeg gjorde alvorlige anstrengelser. Jeg følte at jeg ikke kunne si opp medlemskapet
da jeg anerkjenner Adventist Menigheten som Guds paktsfolk, men jeg følte at hvis
lederskapet mente det var best for menigheten, måtte de disiplinere meg slik de mente det var
mest riktig.
I begynnelsen av desember 2009 ble jeg informert om at min stilling som pastor i
Syvendedags Adventistsamfunnet var blitt erklært opphevet og at jeg nå ikke lenger var pastor
i Adventistmenigheten. Jeg tar fullt ansvar for denne bestemmelsen og legger ikke noe skyld
på lederne for denne avgjørelsen. De fortsetter å være i mitt hjerte og i mine bønner.
Adventistmenigheten er i sentrum av min hengivenhet og jeg fortsetter å be inderlig for den
som et medlem av dets trossamfunn.
Jeg har laget en webside som jeg har kalt www.god-head.com ,og der prøver jeg å gi noen
forklaringer på det som jeg har funnet i Skriften. Siden vil bli oppdatert i løpet av de neste
månedene. Jeg har også satt sammen mer i sin helhet historien bak mitt manuskript som jeg
har kalt ”The Return of Elijah”, på min side www.adrianebens.com Dette manuskriptet er
bare tilgjengelig ved direkte forespørsel og skal ikke overgis til andre som et middel til å
underminere lederskapet i Adventmenigheten, men bare for å forstå min stilling.
Som du kan forestille deg så har dette vært en tid med mange utfordringer. Mesteparten av
mine kollegaer og venner har distansert seg fra meg og har ikke kontaktet meg i det hele tatt i
anledning denne prosessen.
Jeg har full forståelse for at du, ved å motta dette brevet, kunne finne det konfronterende og til
og med støtende. Jeg vil fullt ut forstå hvis du ønsker å unngå å gå til min webside eller bruke
mine ressurser, dette er helt og holdent din avgjørelse. Jeg vil bare be om at hvis du har funnet
noen verdi eller trøst i min pastortjeneste eller i mitt vennskap i fortiden, at du følger Bibelens
befaling om å ”prøve alle ting og holde fast på det som er godt”.
Mange nekter å kontakte meg, som om de er redd for å bli smittet. Jeg ber om at du i din
kristne hengivenhet kombinert med din tillit til din tro ikke er redd for å hjelpe en bror du
mener har gått seg vill. Det er lett å bare anta at det er en forferdelig tragedie og hvordan
kunne dette skje med denne pastoren. Men jeg appellerer dere til å granske Skriftene, være
ivrige i bønnen og etterprøve alle ting steg for steg. La ikke frykten for hva andre tenker være
den avgjørende faktor.
Til mine tidligere kollegaer appellerer jeg til å overveie deres stilling og ansvar for
menigheten med hensyn til å lede dem trofast, og å utelukkende presentere sannheten i Guds
Ord. Jeg ber dere om å være trofaste i deres granskning av Ordet og være sikre på at dere
løfter opp den sanne Gud i Skriften. Vi er alle kjent med konsekvensene av å unnlate å gjøre
dette.

Til menighetsmedlemmene vil jeg si at ikke forvent at pastorene skal lede an i denne
prosessen, da de har mye mer å tape enn et vanlig menighetsmedlem. De står overfor tap av
karriere og omdømme slik jeg har opplevd. Prisen er svært høy for å være i stand til å studere
dette emnet på en ærlig måte.
Til dere som jeg har vært pastor for ber jeg dere av hjertet om tilgivelse for å ha lært dere
falsk lære og ikke gjort mitt ytterste i å presentere for dere sannhetens rene ord.
Til mine kjære venner som jeg har arbeidet med i Herrens vingård vil jeg si at mitt hjerte
gråter og ber om at dere ikke så lett må oppgi deres hengivenhet for meg og glemme meg. Jeg
setter stor pris på minnene som vi hadde sammen og deres taushet er smertefullt for meg. Hvis
dere føler at jeg har blitt angrepet av fienden og overlatt til å dø på veien til Jeriko, vær så
snill å ikke gå forbi meg på andre siden av veien i taushet fordi dere har det travelt i Herrens
vingård. Hvis dere tror at jeg er i fare, hvor er deres kjærlige og omsorgsfulle ord og kontakt?
Er dette virkelig deres holdning; å skyte de skadede og velte de ned i søla. Hvem eier deres
hjerter?
Hvis dere hadde noe kjærlighet til meg, ville den ha tvunget dere til å granske min appell til
dere. Å unnlate å gjøre dette vil gjøre at dere blir veid og funnet for lett.
Jeg skulle ønske jeg kunne dele med dere den utrolige gleden jeg har funnet ved å kjenne den
sanne Faderen og Sønnen. Deres fellesskap er min konstante trøst og oppmuntring. De
åndelige seiere som nå blir vunnet, det mer konsekvente kristne liv, den dypere gleden som
vår familie erfarer sammen, er alt sammen frukter av å følge den sanne VEIEN,
SANNHETEN og LIVET! Jeg ber dere innstendig i ydmykhet og begeistring om å: Kom å
se! Smak og se at den frembrakte Sønnen er en sann fryd og at Hans åk virkelig er godt og
Hans byrde er vidunderlig lett!
Og til slutt, til vår kjære Far i Himmelen, Du enerådende i universet, jeg takker Deg for din
ømme omsorg i å åpne mine øyne for Din og Din Sønns sanne identitet. Hvilken uendelig
glede jeg har funnet i akkurat det å vite hvem dere er! Jeg ble opplært til å tro at dere er et
mysterium, men Du har lært meg at jeg ikke skal forveksle Din natur med Din identitet. Din
identitet er klar fra Skriften, Du er en Far og Jesus er Din eneste fødte Sønn. Mitt hjerte
strømmer over av glede bare ved tanken på det. Jeg bøyer meg dypt for Deg og venter på og
gleder meg til å bli beseglet med Faderens navn, i motsetning til dyrets merke som er innsvøpt
i mystikk.
Far, Du vil triumfere over Dine fiender og Din Sønn vil sannelig bli opphøyet som navnet
over alle navn til Din ære. Må Ditt Rike komme i hast, det er min bønn – i navnet til Din
vidunderlige Sønn – Herren Jesus Kristus.

