ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ХРИСТИЯНСКИ ЦЪРКВИ
И РЕЛИГИОЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Генерална конференция на Адвентистите от седмия ден
За да се избегне възникването на недоразумения или конфликти в нашите взаимоотношения с
други християнски църкви и религиозни организации, са установени следните ръководни принципи:
1) Ние оценяваме онези действия, които издигат Христос пред хората като част от Божествения план за евангелизиране на света и изпитваме голямо уважение към мъжете и жените християни в
другите общества, които са ангажирани с печелене на души за Христос.
2) Когато междудивизионната работа ни доведе в контакт с други християнски общества и религиозни организации, духът на християнската вежливост, искреност и честност ще взема връх при
всички случаи.
3) Ние разбираме, че истинската религия е основана на съвестта и убеждението. Затова нашата постоянна цел трябва да бъде – никакъв егоистичен интерес или временна изгода да не води който
и да е в нашата общност, и никаква връзка да не задържа който и да е член, освен вярата и убеждението, че по този начин се създава истинската връзка с Христос. Ако една промяна на убеждението води
член на нашата църква да не се чувства повече в хармония с вярата и практиката на адвентистите от
седмия ден, ние признаваме не само правото, но също и задължението на този член да промени, без
укор, религиозната си принадлежност в съгласие с вярата. Ние очакваме другите религиозни организации да отговорят в същия дух на религиозна свобода.
4) Преди да приемем в църковно членство членове на други религиозни организации би трябвало грижливо да се провери, за да се установи, че кандидатите са водени към промяна на своята религиозна принадлежност от религиозно убеждение и поради личните си взаимоотношения с Бога.
5) Личност, която е под дисциплинарно наказание, от която и да е друга религиозна организация поради ясно установено нарушение на християнския морал или характер, не може да бъде приета
за член на ЦАСД докато не покаже доказателство за покаяние и обновление.
6) Не е възможно ЦАСД да ограничи мисията си до определени географски области, поради
своето разбиране за възложеното й евангелско поръчение. По Божие провидение и историческо развитие на Неговата дейност за хората, деноминации и религиозни движения са издигани от време на
време, за да дадат конкретен акцент на различните фази на евангелската истина. В началото и появата
на народа на Адвентистите от седмия ден, на нас ни е възложена отговорността да подчертаем благата вест на Христовото второ пришествие като предстоящо събитие, призовавайки за прокламиране на
библейските истини в контекста на специалната вест за подготовка, както е описана в библейското
пророчество, особено в книгата Откровение 14:6-14. Тази вест упълномощава проповядването на
"вечното евангелие на всеки народ, племе, език и хора" представяйки го на вниманието на всички
народи навсякъде. Всяко едно ограничаване, което поставя граници на свидетелството до определени
географски области, се превръща в ограничение на евангелската поръчка. Църквата на Адвентистите
от седмия ден също признава правата на други религиозни вероизповедания да работят без географски ограничения.
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