
Stanovisko Církve adventistů sedmého dne ke kontrole početí 
 
V dnešní době nám vědecké technologie dovolují větší kontrolu nad lidskou plodností a 
rozmnožováním než to kdy bylo formálně možné. Tyto technologie umožňují sexuální pohlavní styk i 
bez nechtěného těhotenství a rození dětí. Křesťanské sezdané páry mají v rukou nástroj pro kontrolu 
plodnosti, který vyvolal množství otázek majících dalekosáhlý dopad na náboženství, medicínu, 
společnost a politiku. Možnosti a výhody jsou výsledkem nově nabyté způsobilosti, stejně jako výzvy 
a nevýhody. Musíme zvážit množství morálních otázek. Křesťané, kteří se chystají učinit svá konečná 
rozhodnutí v této otázce, musí být informováni tak, aby zaznělo stanovisko na základě biblických 
principů.  
 
Mezi tématy, která jsou potřeba takto vyjasnit, leží také otázka, zda je vůbec vhodné zasahovat do 
přírodních biologických procesů lidské reprodukce. Pokud je jakákoliv intervence vhodná, potom další 
otázky jako co, kdy a jak musí být položeny následně. Související otázky zahrnují:  
 

- pravděpodobnost rozšíření sexuální nemorálnosti, kterou snadná dostupnost a použitelnost 
prostředků kontroly početí provází, 

- znerovnoprávnění pohlaví spojené se sexuálními výsadami a právy mužů i žen,  
- sociální otázky zahrnující právo společnosti zasahovat do osobní svobody jedince v zájmu 

společnosti ve velkém a tíha ekonomické a vzdělávací podpory pro znevýhodněné a 
- otázky řízení růstu populace a využívání přirozených metod.  

 
Morální hledisko kontroly početí musí být zakotveno v hlubším kontextu biblického učení o sexualitě, 
manželství, rodičovství a hodnotě dětí a v pochopení propojenosti těchto oblastí.  Při vědomí 
rozdílnosti názorů v církvi uvádíme zde principy, jejichž základem je Bible a jež mají za úkol vzdělávat 
a vést člověka v rozhodnutích.  
 

1. Odpovědné rozhodování. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, jako muže a ženu, se 
schopností myslet a rozhodovat se (Izajáš 1:18, Jozue 24:15, Deuteronomium 30:15-20). Bůh 
dal lidem do rukou nadvládu nad světem (Genesis 1:26,28). Tato nadvláda vyžaduje dohled a 
péči o přírodu. Křesťanské správcovství také vyžaduje odpovědnost za lidské množení. 
Sexualita, jako jeden z aspektů lidské přirozenosti, nad kterou má jednotlivec nadvládu, má 
být projevována v souladu s Boží vůli (Exodus 20:14, Genesis 39:9, Leviticus 20, 10-21, 
1.Korintským 6:12-20). 

 
2. Účel rozmnožování. Jeden z důvodů daru lidské sexuality je zachování lidské rodiny (Genesis 

1:28). Přestože z toho můžeme vyvodit, že manželství je obecně ustanoveno pro plození dětí, 
Písmo nikde neukazuje plození jako povinnost pro každý pár k uspokojení Boha. Nicméně 
Boží zjevení velebí děti a vyjadřuje radost, kterou přináší rodičovství (Matouš 19:14, Žalm 
127:3). Výchova a vztah s dětmi pomáhají rodičům pochopit Boha a vyvíjet v lidech soucit, 
smysl pro pečování, lidskost a nesobeckost (Žalm 103:13, Lukáš 11:13).  

 
3. Účel sjednocení. Úkolem sexuality je spojit dva lidi v manželství, které je posvěcené Bohem a 

není totožné s plozením (1.Moj. 2:24). Sexualita v manželství má zahrnovat radost, potěšení a 
požitek (Kazatel 9:9, Přísl. 5:18, 19; Píseň Šalamounova 4:16-5:1). Bůh měl v úmyslu, aby se 
pár spolu sexuálně sdílel i mimo účel početí (1. Kor. 7:3-5), spojením, které vytváří pevná 
pouta a chrání manžele před nepřístojným mimomanželským vztahem (Přísloví 5:15-20, 
Píseň písní 8:6, 7). V Božím plánu je, aby sexuální intimita nebyla určena pouze pro chvíle 
plození. Písmo nezakazuje sezdaným párům zážitek z tohoto spojení, zatímco současně 
praktikují opatření k prevenci početí. 
 



4. Svoboda volby. V rámci stvoření, a to skrze vykoupení v Kristu, nám Bůh dal svobodu volby a 
žádá, abychom jí užívali zodpovědně (Galatským 5:1,13). Dle Božího plánu manžel a manželka 
tvoří svébytnou rodinnou jednotku mající současně svobodu i odpovědnost se sdílet ve svých 
rozhodnutích o zakládání rodiny (1. Moj. 2:24). Sezdaní partneři by měli společně rozhodovat 
o kontrole početí, být ochotni zvážit potřeby toho druhého stejně tak jako ty své (Filipským 
2:4). Pro ty, kteří se rozhodnou přivést na svět děti, neplatí toto rozhodnutí bezpodmínečně. 
Je několik faktorů, které musí znát, aby se správně rozhodli. Ty zahrnují schopnost zajistit 
dětem jejich potřeby (1.Timoteovi 5:8), psychické, citové a duchovní zdraví matky a dalších 
pečovatelů (3.Janova 2; 1. Korintským 6:19; Filipským 2:4; Efezským 5:25), společenské a 
politické okolnosti, do kterých se děti narodí (Matouš 24:19), kvalitu života a dostupné 
globální zdroje. Jsme služebníci Božího stvoření, a proto musíme dohlédnout za horizont 
našeho vlastního potěšení a tužeb, abychom posoudili potřeby druhých (Filipským 2:4). 
 

5. Vhodné metody kontroly početí. Morální rozhodnutí výběru a používání nejrůznějších 
prostředků kontroly početí musí pramenit z pochopení jejich předpokládaného účinku na 
psychické a citové zdraví, způsobu, jak ten který prostředek působí, a také finančního 
dopadu. Řada metod kontroly početí, včetně metod na základě zábrany, spermicidy a 
sterilizace, představuje preventivní způsob kontroly a je morálně přijatelná. Některé další 
metody zabraňují uvolnění vajíčka (ovulace), brání spojení vajíčka a spermie (fertilizace, 
oplodnění) nebo zabraňují uchycení již oplodněného vajíčka (uhnízdění). Kvůli nejistotě jejich 
působení, které je rozdílné u rozdílných případů, mohou být morálně podezřelé pro lidi, kteří 
věří, že lidský život začíná chvílí oplodnění. Nicméně, protože většina oplodněných vajíček se 
přirozeně neuchytí nebo se potratí po uhnízdění dokonce i bez užívání hormonálních 
antikoncepčních prostředků, hormonálních metod kontroly početí a nitroděložních tělísek (1), 
které působí na podobném principu, jsou nahlíženy jako morálně přijatelné. Interrupce, tedy 
záměrné ukončení zahájeného těhotenství, není morálně přijatelná forma kontroly početí. 
 

6. Zneužití kontroly početí. I přesto, že rozšířené možnosti plánování oplodnění a ochrana před 
sexuálně přenosnými nemocemi mohou být užitečné pro mnoho sezdaných párů, kontrola 
početí se dá zneužít. Například lidé, kteří se nezřeknou předmanželských a mimomanželských 
sexuálních vztahů, se mohou mnohem ochotněji oddávat takovému chování právě proto, že 
je dostupná spolehlivá kontrola početí. Používání těchto metod naopak za účelem zabránění 
sexuálních aktivit mimo manželství má pomáhat snižovat riziko sexuálně přenosných nemocí 
nebo nechtěných těhotenství. Sex mimo manželství je stejně tak zraňující jako nemorální a 
nezáleží na tom, jak moc byla tato rizika brána zodpovědně. 
 

7. Přístup záchrany a spásy. Dostupnost metod kontroly početí dělá vzdělání o sexualitě a 
mravnosti ještě více nezbytné. Měli bychom ubrat v odsuzování a o to více posílit učení o 
spáse a záchraně, které každého jednotlivce vedou k přesvědčení hlubokou silou Ducha 
svatého. 
 

 

 
(1) Některé současné příklady těchto metod zahrnují i nitroděložní tělíska, hormonální 

pilulky (sem řadíme i „pilulku poslední záchrany“), injekce nebo implantáty. Otázky 
na tyto metody by měl zodpovědět oprávněný lékař.         

 
 
 
Toto prohlášení bylo odhlasováno na Výročním zasedání Řídící komise Generální konference ve středu 
29 září 1999 v Silver Spring, USA.  


