
Prohlášení o náboženské svobodě, evangelizaci a proselytismu 

Stanovisko odhlasované Administrativním výborem Generální konference církve adventistů během 
plenárního zasedání Generální konference v Torontu od 29. června do 8. července 2000.  

 
Adventisté sedmého dne věří, že náboženská svoboda je základním lidským právem. Jako křesťané 
jsme přesvědčeni, že šíření naší víry je nejen správné, ale i radostné poslání, založené na Božím 
příkazu být svědky tomuto světu.  

Bůh povolává křesťany k evangelizaci, aby nesli radostnou zprávu o spasení v Ježíši Kristu (Mt 
28,19.20), která je středem křesťanského života a svědectví. Misie patří k samotnému základu 
křesťanství.  

Motivací adventistů k evangelizaci po celém světě je ochotná poslušnost Kristových příkazů a 
upřímná touha po záchraně každého člověka pro věčný život, jakož i naléhavost očekávání blízkého 
návratu Ježíše Krista. Adventisté sedmého dne usilují naplnit příkaz evangelia a tak svědčí, káží a 
slouží ve více než 200 zemích.  

V souvislostí s misijním rozměrem křesťanství však vyvstává problém "proselytismu". Samotný 
termín "proselytismus" bývá definován mnoha způsoby a nejčastěji dáván do pejorativních souvislostí 
a spojován s neetickými metodami přesvědčování a nátlaku, včetně násilí. Takovéto metody adventisté 
sedmého dne jednoznačně odsuzují protože věří, že myšlenky každého náboženství jsou nejlépe 
šířeny, jestliže jsou představovány s lidskostí a respektem, a dokládá-li hlásané poselství i svědectví 
života. To vše pak navozuje možnost svobodného přijetí víry těmi, kteří jsou osloveni. 

Evangelizace a misijní aktivity musí respektovat důstojnost každého člověka. Kdokoli hovoří o své 
víře s lidmi jiného přesvědčení, musí být pravdivý a transparentní. Měl by se varovat užívání 
terminologie, která by urážela jiné skupiny věřících. Neměl by používat výroky, které pomlouvají 
nebo zesměšňují jiná náboženství.  

Konverze je zkušenost ducha a proto by v žádném případě neměla být motivována materiálním 
prospěchem. Každá humanitární aktivita proto musí být jasně rozlišitelná a nesmí být spojena s 
evangelizací způsobem, který by zneužíval nouzi lidí nebo nabízel finanční či materiální pomoc jako 
odměnu za změnu náboženství.  

Adventisté sedmého dne chtějí kázat věčné evangelium všem lidem bez rozdílu rasy, kmene, jazyka či 
národa (Zj 14,6).  

 


