Prohlášení k užívání chemikálií, zneužívání a závislosti

Církev adventistů sedmého dne, oficiálně založená v roce 1863, hned ze začátku svého působení
poukázala na nebezpečí užívání alkoholických nápojů a tabáku. Církev obě tyto látky odsoudila
jako ničivé pro život, rodinu a duchovnost. V praxi si osvojila střídmost s důrazem na „úplnou
abstinenci od všeho škodlivého a obezřetné a soudné užívání zdravého“.
Přístup církve k respektování užívání alkoholu a tabáku se v dnešní době nezměnil. V uplynulých
desetiletích církev aktivně podporovala osvětu o škodlivosti alkoholu a kouření v rámci svých
organizací i ve spojení s jinými agenturami, aby tak mohla pomoci širšímu spektru lidí v prevenci
alkoholismu a závislosti na drogách. Již na začátku 60. let 20. století církev vyvinula „Program na
pomoc závislým kuřákům“, jehož úkolem je celosvětová působnost. Tento program již pomohl
přestat kouřit desítkám tisíc lidí. Původně známý jako „Pětidenní plán“ k ukončení kouření se
stal jedním z nejúspěšnějších z dosud uskutečněných programů.
Vyvinutí stovek nových drog v laboratořích a znovuobjevení a popularizace známých přírodních
chemikálií, jako je marihuana a kokain velice zkomplikovaly tuto již tak spletitou problematiku a
staly se tak výzvou pro církev i společnost. Vedlejším znakem společnosti, která podporuje
užívání a distribuci drog, je zvyšující se agresivita a ohrožení člověka.
Ke znásobení svého úsilí na tomto poli prevence závislosti vyvíjí církev nové osnovy pro své školy
a podporuje programy, které mládeži mohou pomoci zůstat abstinenty. Církev chce mít také
vlivný hlas v médiích, na veřejnosti a u zákonodárců, aby je spravila o tom, že také propagace
alkoholu a tabáku napomáhá poškození společnosti.
Církev dále věří slovům, která řekl Pavel v 1. listu Korintským 19:20 a dají se dobře aplikovat na
dnešní dobu: naše těla jsou „chrámem Ducha Svatého“, a proto bychom měli oslavovat Boha i
našimi těly. Patříme Bohu, jsme svědky Jeho milosti. Musíme se snažit udělat to nejlepší, co
můžeme, fyzicky i duševně, abychom se mohli radovat z Jeho přítomnosti a oslavovat Jeho
jméno.

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

