Vztahy s ostatními křesťanskými církvemi a
náboženskými organizacemi
Abychom zabránili nedorozumění nebo neshodám ve vztazích s ostatními
křesťanskými církvemi a náboženskými organizacemi, byla vypracována následující
pravidla:
1) Uznáváme ty organizace, které vyzdvihují Krista nad člověka jako součást
svatého plánu evangelizace tohoto světa a velmi si vážíme mužů a žen
v jiných společenstvích, kteří jsou zapojeni do získávání duší pro Krista.
2) Pokud se díky smíšené spolupráci dostaneme do kontaktu s jinými
křesťanskými společenstvími a náboženskými organizacemi, má po celou
dobu takové spolupráce převládat duch křesťanské zdvořilosti,
upřímnosti a férovosti.
3) Uznáváme, že opravdové, upřímné náboženství je založené na svědomí a
přesvědčení. Proto by mělo být stálým předpokladem, že se nebude
uplatňovat žádný sobecký zájem nebo dočasné výhody pro kohokoliv
v naší komunitě a že žádný pozemský vztah nebo odměna nebudou
zneužity k přilákání nebo získání člena do Církve adventistů sedmého
dne, kromě víry a přesvědčení, jakým je silný osobní vztah k Ježíši Kristu.
Pokud změna přesvědčení vede člena naší církve k pocitu nesouladu
s vírou a praxí Adventistů sedmého dne, uznáváme nejen právo, ale i
odpovědnost tohoto člena na změnu, a to bez odsouzení, ostré kritiky, na
náboženské spojení v souladu s vírou. Respektujeme jiná náboženská
uskupení ve stejném duchu jako náboženskou svobodu.
4) Dříve než poskytneme církevní členství členům jiných náboženských
organizací, bude pozorně a s péčí zjištěno, že takoví kandidáti jsou
pohnuti ke změně své náboženské příslušnosti náboženským
přesvědčením a z hlediska jejich osobního vztahu k Bohu.
5) Člověk, který je odsouzen jinou náboženskou organizací pro jasně
prokázaný poklesek v křesťanské morálce nebo charakteru nebude
považován za způsobilého pro členství v Církvi adventistů sedmého dne,
dokud nebudou zjištěny prokazatelné známky pokání a změny.
6) Církev adventistů sedmého dne nemůže omezit svou misii v uzavřených
zeměpisných oblastech, protože se cítí mít k ní pověření díky tomu,
jakým způsobem pojímá evangelium. V Boží prozřetelnosti a historickém
vývoji Jeho práce pro člověka povstávaly čas od času denominační části a
náboženská hnutí, aby kladly zvláštní důraz na různé fáze pravdy
evangelia. V původu a vzniku Adventistů sedmého dne na nás bylo
naloženo břemeno vyzdvižení evangelia Kristova druhého příchodu jako
bezprostřední události, volání po proklamaci biblických pravd kázáním
zvláštního poselství příprav, které jsou popsány v biblických proroctvích,
konkrétně ve Zjevení 14, 6‐14. Tato zpráva pověřuje ke kázání „věčného
evangelia každému národu, rase, jazyku a člověku“ a přivádí k pozornosti
všechny lidi kdekoliv na světě. Jakákoliv omezení, která limitují svědectví
v určitých zeměpisných oblastech, se proto stávají omezeními pověření
evangelia. Církev adventistů sedmého dne také uznává práva ostatních
náboženských přesvědčení, aby působila bez zeměpisných omezení.
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