Postoj adventistů sedmého dne k římským katolíkům
Adventisté sedmého dne vnímají rovnocennost všech mužů a žen v Božích očích.
Odmítáme předsudky proti osobám bez ohledu na rasu, národnost nebo
náboženské přesvědčení. Také rádi uznáváme, že upřímní křesťané mohou být
v jakékoliv denominaci včetně římských katolíků a spolupracujeme v souladu se
všemi zastoupeními a orgány, kterým jde o zmírnění lidského utrpení a
vyzdvižení Krista před světem.
Adventisté sedmého dne usilují o pozitivní přístup k jiným vyznáním. Náš
prvořadý úkol je kázat evangelium o Ježíši Kristu v kontextu Ježíšova brzkého
příchodu a ne vyzdvihovat nedostatky v ostatních denominacích.
Věrouka Církve adventistů sedmého dne je zakořeněna v biblickém apoštolském
učení a tudíž sdílí mnoho základních principů křesťanství společně
s následovníky dalších křesťanských církví. Nicméně jako hnutí máme vlastní
identitu. Naše přesvědčivé poselství pro křesťany stejně jako nekřesťany je
nabízet naději s pohledem upřeným na kvalitu života, která je celistvá jen
v Kristu.
Způsob, jakým se adventisté vztahují konkrétně k římským katolíkům, nás vede
k zamyšlení se nad minulostí i budoucností. Nemůžeme smazat nebo ignorovat
historické záznamy o závažné netoleranci a persekucích ze strany Římskokatolické církve. Systém řízení Římskokatolické církve, založený na mimobiblickém učení jako je papežská nadřazenost, vyústil ve vážné pošlapávání
náboženské svobody v případech, kdy se tato církev spojila s politickou mocí.
Adventisté sedmého dne jsou přesvědčeni o pravosti prorockých vizí, podle
kterých se pozemský život chýlí ke konci. Adventisté věří, na základě biblických
předpovědí, že těsně před druhým příchodem Krista tato Země zažije řadu
bezpříkladných konfliktů, ve kterých adventisté sedmého dne budou terčem
útoku. V tomto kontextu očekáváme, že světová náboženství – včetně
většinových křesťanských uskupení jako klíčových hráčů – se spojí silou proti
Bohu a proti sobotě. Opět spojení církví s politickou mocí vyústí v široké
náboženské utlačování.
Obviňovat z dřívějšího násilí páchaného na křesťanských principech jen jednu
denominaci není úplnou prezentací dějin ani obav z biblických proroctví.
Uznáváme, že v určitých případech to byly i protestantské církve, a to včetně
adventistů sedmého dne, kdo projevoval předpojatost a dokonce i předsudky.
Pokud vykládáme biblická učení a selháváme v projevech lásky k těm, koho
chceme oslovit, potom naše křesťanství není autentické.
Adventisté se snaží o spravedlivý přístup k ostatním. A tak, zatímco jsme si
vědomi historických skutečností a držíme se výhledů na události doby konce, si
uvědomujeme některé kladné změny v současné katolické církvi a zdůrazňujeme
přesvědčení, že mnozí římští katolíci jsou našimi bratry a sestrami v Kristu.

Toto prohlášení bylo zaznamenáno dne 15. dubna roku 1997 Administrativní
komisí Generální konference Církve adventistů sedmého dne (ADCOM) a vydáno
Kanceláří prezidenta GK CASD Roberta S. Folkenberga.

