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Svět, ve kterém žijeme, je darem lásky Boha Stvořitele, "toho, který učinil nebe, zemi, moře i prameny 
vod" (Zj 14,7; Zj 11,17.18). Do tohoto rámce postavil člověka a navodil vztah mezi sebou a člověkem, 
mezi lidmi navzájem a vztah člověka k životnímu prostředí. Proto jako adventisté sedmého dne 
chápeme ochranu a udržování životního prostředí jako součást služby Bohu. 

Bůh oddělil sedmý den, sobotu, jako památník, věčně připomínající jeho stvořitelský čin a založení 
světa. Adventisté sedmého dne sobotním odpočinkem posilují zvláštní vědomí svého vztahu ke 
Stvořiteli a stvoření. Zachováváním soboty zdůrazňujeme důležitost našeho začlenění do celkového 
prostředí. Tím, že se člověk rozhodl neposlouchat Boha, porušil původní řád stvoření, což vyústilo v 
nesoulad a odcizení se Božím záměrům. Proto jsou vzduch a voda znečištěny, lesy a příroda pleněny a 
přírodní zdroje vyčerpávány. Jelikož považujeme člověka za součást Božího stvoření, náš zájem o 
životní prostředí zasahuje také do oblasti osobního zdraví a životního stylu. Obhajujeme zdravý 
způsob života a odmítáme užívání takových prostředků jako jsou tabák, alkohol a další drogy, které 
škodí tělu a vyčerpávají zdroje přírodních surovin, a propagujeme prostou vegetariánskou stravu. 

Adventisté sedmého dne jsou odhodlanými zastánci uctivých a vstřícných mezilidských vztahů, 
uznávají společný původ lidstva a uvědomují si, že lidská důstojnost je dar Stvořitele. Protože existuje 
těsná vazba mezí lidskou chudobou a ničením životního prostředí, zavazujeme se, že budeme usilovat 
o zlepšení kvality života všech lidí. Naším cílem je vhodné vytváření zdrojů pro krytí lidských potřeb. 

Pravý pokrok v péči o životní prostředí záleží jak na úsilí jednotlivců tak i společnosti. Přijímáme 
výzvu pracovat pro obnovu původního Božího záměru. Motivováni vírou v Boha, zapojujeme se do 
úsilí o ozdravění, které se projevuje na úrovni osobní i na úrovni životního prostředí, jako důsledek 
života oddaného službě Bohu a lidem. 

V rámci tohoto závazku potvrzujeme, že se považujeme za správce Božího stvoření a věříme, že k 
úplné obnově dojde až tehdy, když Bůh učiní vše nové.  


