Prohlášení k prodeji útočných zbraní civilistům

Automatické nebo poloautomatické armádní zbraně se stávají stále dostupnější pro civilisty.
V některých částech světa je dokonce poměrně snadné si takovou zbraň opatřit. Objevují se
nejenom na ulicích, ale také v rukou mládeže ve školách. Mnoho zločinů je spácháno právě
těmito druhy zbraní. Jsou určeny k zabíjení lidí a nemají žádné legitimní rekreační využití.
Následování Kristova příkladu je základním vodítkem i dnešního křesťana. Kristus přišel na tento
svět, aby zachraňoval životy a ne je ničil (Lukáš 9, 56). Když Petr tasil svou zbraň, Ježíš mu řekl:
"Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou.“ (Matouš 26, 52).
Ježíš se nezapojoval do násilí.
Někteří argumentují tím, že zákaz útočných zbraní omezuje lidská práva a že to nejsou zbraně,
které způsobují zločiny, ale lidé. Pokud je pravdou, že násilí a sklon ke kriminalitě vedou
k používání zbraní, pak je současně pravda, že dostupnost zbraní vede k násilí. Fakt, že si civilista
může pořídit automatickou nebo poloautomatickou útočnou zbraň, ať nákupem či jinak, jen
zvyšuje množství mrtvých zabitých rukou člověka. Počet zbraní držených civilisty ve Spojených
státech amerických podle odhadů narostl o 300 % jen za poslední čtyři roky. Během stejné doby
byl zaznamenán enormní nárůst ozbrojených útoků s následkem smrti.
Ve většině zemí světa tyto zbraně nemohou být získány legální cestou. Církev má obavy z příliš
jednoduché cesty, jakou se v některých oblastech dá k těmto zbraním dostat. Jejich snadná
dostupnost může jen otevřít cestu k dalším tragédiím.
Cílem křesťana má vždy být obrana míru a života. Zlo nemůže být efektivně potíráno zlem, ale
musí být potřeno dobrem. Adventisté sedmého dne, stejně tak jako všichni lidé dobré vůle, si
přejí, aby mohli pomoci kdekoliv, kde je to legálně možné, k eliminaci nebo vymizení původu zla.
Prodej a distribuce automatických a poloautomatických útočných zbraní by měly být přísně
kontrolovány s ohledem na bezpečnost veřejnosti a hodnotu lidského života, o které nám jde.
Toto opatření by mělo sloužit ke snížení počtu zbraní mezi mentálně postiženými lidmi a zločinci,
a to zejména těmi, kteří jsou zapleteni do drog a aktivit gangů.

Toto veřejné prohlášení bylo vydáno předsedou Generální konference Nealem C. Wilsonem po
jednání s 16 místopředsedy GK CASD 5. července 1990 na jednání Generální konference
v Indianapolis v USA

