Vyjádření znepokojení ohledně sexuálního chování
Toto stanovisko bylo schváleno a odhlasováno Výkonným výborem Generální konference Církve
adventistů sedmého dne během výročního zasedání výboru ve Washingtonu, D.C. dne 12. října 1987
Ve své nekonečné lásce a moudrosti Bůh stvořil lidstvo jako muže a ženy a založil tak lidskou
společnost na pevném základě milujících domovů a rodin.
Satanovým záměrem však je narušit každou dobrou věc zlem; výsledkem zkažení toho nejlepšího se
tak nevyhnutelně stává to nejhorší. Pod vlivem vášně, která není korigována morálními a
náboženskými principy, degenerují vztahy mezi pohlavími v hluboce znepokujující míře směrem k
rozvolnění a zneužívání, jejichž výsledkem je zotročení. Za přispění mnohých filmů, televizních a
rozhlasových pořadů, videoprogramů i publikací je svět směrován k novým hloubkám hanebnosti a
mravní zkaženosti. Zhroucení rodinných vztahů přináší spolu se značným poškozením základní
struktury společnosti další velká zla. Výsledky v podobě pokřivených životů dětí a mládeže jsou
hrozivé a zároveň budící lítost; jejich účinky jsou nejen ničivé, ale i kumulativní.
Tato zla se stávají otevřenějšími a představují vážnou a narůstající hrozbu ideálům a cílům
křesťanského modelu domova. Mezi sexuální praktiky, které jsou v protikladu s Boží zjevenou vůlí,
patří cizoložství a předmanželský sex stejně jako obsesní (nutkavé, obsedantní, posedlost sexem)
sexuální chování. Sexuální zneužívání manželek, sexuální zneužívání dětí, incest, homosexuální
praktiky (gay i lesbické), stejně jako sex se zvířaty patří k zřetelnému převrácení původního Božího
plánu. S tím, jak je popírán jasný smysl biblických textů (viz. Ex 20,14; Lev 18,22.23.29 a 20,13; Mt
5,27.28; 1Kor 6,9; 1Tim 1,10; Ř 1,20-32) a jejich varování je odmítáno výměnou za lidské domněnky,
přibývá nejistoty a zmatků, což je satanovým přáním. Vždy se pokoušel způsobit, aby lidé zapomněli,
že když Bůh jako Stvořitel vytvořil Adama, stvořil také Evu, aby byla jeho ženskou společnicí ("jako
muže a ženu je stvořil", Gn 1,27). Navzdory jasným morálním standardům pro vztah mezi mužem a
ženou vytyčeným v Božím slově je dnešní svět svědkem oživení zvrácenosti a zkaženosti, které
poznamenaly i starověké civilizace.
Degradující výsledky posedlosti dnešní doby sexem a vyhledáváním smyslné rozkoše jsou jasně
popsány v Božím slově. Kristus však přišel zničit skutky ďábla a znovu vybudovat pravé vztahy jak
mezi lidmi navzájem, tak i s jejich Stvořitelem. Proto ti, kdo se obracejí ke Kristu v pokání, ačkoli v
Adamovi padli a stali se vězni hříchu, získávají plné odpuštění a volí si lepší cestu, cestu úplné
obnovy. Skrze Kristův kříž, mocí Ducha svatého ve "vnitřním člověku" a za pomoci vychovávající
služby církve mohou být všichni vysvobozeni ze sevření zvrácenosti a hříšných praktik.
Přijetí nezaslouženě udílené Boží milosti nevyhnutelně vede věřícího jednotlivce k takovému způsobu
života a chování, že "ve všem dělají čest učení našeho Spasitele Boha" (Tit 2,10). Totéž rovněž povede
společenství církve k pevnému a láskyplnému káznění toho jednotlivého člena, jehož jednání
nesprávně reprezentuje Spasitele a pokřivuje a snižuje pravé normy křesťanského života a chování.
Církev rozpoznává vše prostupující pravdu a mocnou motivaci Pavlových slov Titovi: "Ukázala se
Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a
světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a
příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil
ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích" (Tit 2, 11-14, viz také 2Pt
3,11-14).

