Péče o stvoření – vyjádření k životnímu prostředí
Svět, ve kterém žijeme, je darem milujícího Boha Stvořitele, toho, „kdo učinil nebe, zemi, moře i
prameny vod.“ (Zjevení 14:7; 11:17, 18). Součástí jeho stvoření jsou lidé, záměrně stvoření se
vztahem k Němu, jiným osobám a okolnímu světu. Proto adventisté sedmého dne zachovávají a
pečují o vztah a službu Bohu. Bůh oddělil sobotu jako sedmý den jako památku a stále se opakující
připomínku Jeho stvořitelského činu a řádu světa. Adventisté sedmého dne obnovují jedinečný vztah
s Bohem Stvořitelem a jeho stvořením právě tím, že v tento den odpočinou od všední práce.
Dodržování sobotního odpočinku podtrhuje důležitost našeho spojení s životním prostředím.
Rozhodnutí člověka o neposlušnosti vůči Bohu zkazilo původní řád stvoření, což vyústilo
v disharmonii v rozporu s Božím záměrem. Proto jsou voda i vzduch znečištěné, lesy a divoká příroda
poničené a přírodní zdroje vyčerpané. Protože lidský druh uznáváme za součást Božího stvoření,
soustředíme se i na osobní zdraví a zdravý životní styl. Jsme zastánci celostního přístupu k životu a
odmítáme užívání látek jako je tabák, alkohol a další drogy, které poškozují tělo a zneužívají světové
přírodní zdroje; a propagujeme jednoduchou vegetariánskou stravu.
Jako adventisté sedmého dne se zavazujeme k respektujícím a vstřícným mezilidským
vztahům, uznáváme náš obecný původ a uvědomujeme si lidskou důstojnost jako dar od Stvořitele.
Protože lidská chudoba a degradace životního prostředí jdou ruku v ruce, zavazujeme se ke zlepšení
kvality života všem lidem. Naším cílem je dlouhodobě udržitelný rozvoj zdrojů na podporu lidských
potřeb. Skutečný rozvoj péče o přírodní prostředí závisí na osobním i společném úsilí. Přijímáme
výzvu k obnovení celkového Božího plánu. Vedeni vírou v Boha se zavazujeme k podpoře obnovy,
která vyvstává na osobní i ekologické úrovni od zanícených lidí oddaných službě Bohu a lidskosti.
Tímto závazkem utvrzujeme naší zodpovědnost za správcovství Božího stvoření a věříme, že
k úplné obnově dojde pouze zásahem Boží ruky.

Toto prohlášení bylo schváleno a odsouhlaseno Výkonným výborem Generální konference Církve
adventistů sedmého dne na Výročním zasedání v Silver Spring, USA, dne 12. října 1992

