Vyjádření Církve adventistů sedmého dne ke hráčství
Vliv hráčství – definovaného jako placená hazardní hra – na lidi stále více vzrůstá po celém světě.
Jeho koncept výhry na účet někoho druhého se stal moderním jevem. Společnost tím platí
velkou cenu, která se projevuje ve zločinech s hráčstvím spojených, v obětování rodiny a v jejím
rozpadu, což vše narušuje kvalitu života. Adventisté sedmého dne se trvale staví proti hráčství,
neboť je neslučitelné s křesťanskými principy. Není to vhodná forma zábavy ani legitimní
prostředek k vydělávání peněz.
Hráčství porušuje křesťanský princip správcovství. Bůh určil práci jako platnou metodu
získávání materiálních výhod, tedy ne hraní hazardních her a snění o získávání prostředků na
úkor ostatních. Hráčství má ohromný vliv na společnost. Jsou to finanční prostředky vynaložené
na důsledky trestné činnosti a s ní spojené kriminality, na zvýšený policejní dohled a úřední
výdaje, stejně jako doprovodné zločiny, při nichž hrají roli užívání drog a prostituce. Hráčství
negeneruje příjem, ale bere od těch, kteří si to často nemohou dovolit, a dává pouze několika
málo výhercům, z nichž největší podílník je samozřejmě správce obsluhy strojů. Propagovaná
myšlenka, že hráčství má pozitivní efekt na váš rozpočet, je pouhá iluze. Navíc hráčství potlačuje
křesťanský smysl pro odpovědnost za rodinu, sousedy, potřebné a církev (1. Tesalonickým 4:11;
1. Mojžíšova 3:19; Matouš 19:21; Skutky 9:36; 2. Korintským 9:8‐9).
Hráčství vyvolává falešné naděje. Iluze „velké výhry“ nahrazuje skutečnou naději
klamným snem a statisticky nepravděpodobnými šancemi na výhru. Křesťané nemají vkládat
svou naději do majetku. Křesťanská naděje na budoucnost zaslíbenou Bohem je „jistá a
bezpečná“ – narozdíl od hráčského snu. Velký zisk, na který ukazuje Bible, je „radostná
zbožnost“. (1. Timoteova 6:17; Židům 11:1; 1. Timoteova 6:6)
Hráčství je závislost. Závislost na hazardních hrách je krajně neslučitelná s křesťanským
způsobem života. Církev chce hledat pomoc a ne obvinění pro ty, kteří trpí hráčstvím nebo
jinými závislostmi. Křesťané vědí, že jsou před Bohem odpovědní za své prostředky a způsob
života. (1. Korintským 6:19‐20)
Církev adventistů sedmého dne neuznává sázky a loterie jako zdroj zisku a na své členy
naléhá, aby se nezapojovali do hazardních her a podobných aktivit, byť by byly dobře míněné.
Církev nepodporuje ani státem zaštítěný hazard. Církev adventistů sedmého dne naléhá na
všechny pravomocné pracovníky, aby zamezili rostoucí dostupnosti hazardu a tím i jeho
ničivému působení na jednotlivce a společnost.
Církev adventistů sedmého dne zavrhuje hráčství na základě toho, co je výše uvedeno a
nebude získávat nebo přijímat prostředky, které prokazatelně pocházejí z hazardu.
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