Náboženské menšiny a náboženská svoboda:
prohlášení o závazku a přesvědčení
V historii můžeme často sledovat, že náboženské menšiny byly často objektem
diskriminace a otevřené persekuce. Dnes jsou znovu náboženská netolerance a
předsudky na vzestupu. Navzdory ujišťování o svobodě každého jednotlivce
v uznávání, praktikování a změně náboženských přesvědčení – což je součástí
prohlášení, nástrojů a dokumentů Organizace spojených národů uvedených jako
„Mezinárodní výčet práv“, mnoho zemí tato práva svým vlastním občanům
odmítá.
Mezinárodní úmluvy odsuzují diskriminaci proti menšinám, ale je tragické, že
některé země sestavily seznamy náboženských skupin, označených jako
potencionálně nebezpečné sekty. Byly zřízeny „protisektářské“ komise, vycvičen
vyšetřovací personál a odhlasovány omezující zákony. Stovky tisíc nevinných
věřících jsou v současnosti veřejně podezřívány a považovány za druhořadé
občany. Toto všechno dohromady zcela potírá náboženskou svobodu, která je
nejzákladnějším a nejnepostradatelnějším právem všech lidí. Adventisté
sedmého dne věří v odpovědnost k zákonům té které země až do té míry, kdy se
tyto zákony nestřetnou se zákony Božími. Nicméně, jsme proti každému zákonu,
strategii a aktivitě, které diskriminují náboženské menšiny.
Církev adventistů sedmého dne se zastává náboženské svobody každého, stejně
jako oddělení církve od státu. Písmo praví, že Bůh, který položil život za lidstvo,
dal také svobodu volby. Bůh akceptuje pouze ty pocty, které Mu jsou vzdávány
svobodně. Adventisté sedmého dne dále věří, že zákon musí být aplikován na
všechny stejně a bez jednostranného nadržování. Souhlasíme s tím, že žádná
náboženská skupina by neměla být odsuzována proto, že několik jejích
stoupenců se mohlo stát extremisty. Náboženská svoboda je omezena, pokud
agresivní nebo násilné chování znásilňuje lidská práva ostatních.
Adventisté sedmého dne jsou plně zavázáni k propagaci, obraně a ochraně
náboženské svobody pro každého a všude, k podpoře 18. článku Všeobecné
deklarace lidských práv, vydané Organizací spojených národů, stejně jako dalších
mezinárodních úmluv, a to v souladu s vlastními přesvědčeními a historií. Na
těchto cílech budeme i nadále spolupracovat s Komisí pro lidská práva při
Organizaci spojených národů, stejně jako s dalšími mezinárodními agenturami a
náboženskými organizacemi, k podporování všech národů, aby zohlednily
základní práva náboženské svobody. Stejně tak se budeme i nadále zasazovat o
dialog a lepší pochopení mezi vládnoucí mocí a lidmi, kteří patří mezi
náboženské menšiny.

Toto prohlášení bylo odhlasováno na výročním zasedání Výkonné komise Generální
konference CASD dne 29. září roku 1999 v Silver Spring, státě Maryland, USA.

