
 

COVID-19, vedenie cirkvi a sloboda svedomia 
 
Vyhlásenie oddelenia komunikácie Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa 

 

Otázka, či sa má človek dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 alebo nie, vyvolala v 

Cirkvi adventistov siedmeho dňa značnú polemiku. Vzhľadom na Kristovu modlitbu, aby 

„boli všetci jedno“, je táto situácia tragická. Rozdelili sa zbory, odcudzili sa rodinní 

príslušníci, narušili sa priateľstvá, čo má negatívne dôsledky na plnenie poslania cirkvi a jej 

evanjelizačné pôsobenie vo svete. Objavili sa aj vyhlásenia s nepresnými informáciami, ktoré 

rozdelenie ešte viac prehĺbili. 

 

Prednedávnom došlo k spochybneniu práva administratívneho výboru Generálnej konferencie 

(ADCOM) hovoriť v mene cirkvi. Tieto kritické vyhlásenia majú potenciál podkopať autoritu 

cirkvi, vyvolať zmätok a viesť k rozštiepeniu. Vedenie Generálnej konferencie sa rozhodlo 

reagovať na otázky úprimne veriacich adventistov z celého sveta a poskytnúť odpovede na 

niektoré z nedávno vzniknutých problémov. 

 

1. Aký je postoj Cirkvi adventistov siedmeho dňa k vakcinácii proti 

ochoreniu COVID-19 vzhľadom na svedomie jednotlivca? 

 
Stanovisko cirkvi s názvom „Potvrdenie reakcie Cirkvi adventistov siedmeho dňa na 

vakcináciu proti ochoreniu COVID-19“ jasne hovorí o práve každého človeka rozhodnúť sa 

na základe vlastného presvedčenia a svedomia pod vedením Ducha Svätého. Vo vyhlásení sa 

uvádza: „Cirkev adventistov siedmeho dňa rešpektuje slobodu voľby každého jednotlivca 

robiť zodpovedné rozhodnutia o vlastnom zdraví. Keďže naše telo je chrámom Ducha 

Svätého a Kristus nás stvoril aj vykúpil, mali by sme osobne hľadať Božiu vôľu i v otázke 

očkovania proti COVID-19. Rozhodnutie, či sa dať zaočkovať alebo nie, nie je vecou 

spasenia ani nesúvisí so znamením šelmy, ako si to niektorí myslia. Je to vec osobného 

rozhodnutia. Pevne veríme, že v otázkach osobného presvedčenia (názoru) sa musíme nechať 

viesť Božím slovom, vlastným svedomím a úsudkom vytvoreným na základe dostatočného 

množstva informácií. Pri zvažovaní rôznych možností by sme mali vziať do úvahy aj to, že 

výhody očkovania presahujú nás samých a pomáhajú chrániť miestne i globálne spoločenstvo 

ako celok. Človek by sa mal čo najlepšie rozhodnúť po tom, čo osobne preskúmal všetky 

stránky tohto problému, zvážil vlastný zdravotný stav, oboznámil sa s medicínskymi 

pohľadmi, modlil sa za to a konzultoval svoje rozhodnutie s praktickým lekárom.“ 

 

Cirkev adventistov siedmeho dňa rešpektuje právo každého člena urobiť čo najlepšie 

rozhodnutie pre svoje zdravie vzhľadom na osobné presvedčenie, zdravotný stav a rady 

lekára. 

 

2. Podporí Cirkev adventistov siedmeho dňa právo riadiť sa podľa 

svedomia u tých, ktorí sa rozhodnú nepodstúpiť očkovanie proti ochoreniu 

COVID-19? 

 
Uvedomujeme si, že niektorí naši členovia majú vážne obavy v súvislosti s vakcináciou proti 

COVID-19 a sú ochotní, ak to bude nevyhnutné, radšej prísť o prácu, než by sa mali nechať 

zaočkovať. Hoci Cirkev adventistov siedmeho dňa vníma tento problém ako otázku verejného 

zdravia, sme ochotní poskytnúť podporu tým členom, ktorí to vidia inak. Rešpektujeme ich 

presvedčenie na základe svedomia a môžeme ich podporiť nasledujúcimi spôsobmi: 1) modliť 

sa s nimi, aby Boh našiel riešenie problému, ktorému čelia; 2) pomôcť im napísať osobný list 

zamestnávateľovi. 

 



V uvedenom stanovisku z roku 2021 sa uvádza: „...Uvedomujeme si, že naši členovia môžu 

mať niekedy osobné obavy a dokonca aj presvedčenie na základe svedomia, ktoré prekračuje 

učenie a postoje cirkvi. V týchto prípadoch vedúci oddelenia náboženskej slobody urobia, čo 

bude v ich silách, aby poskytli podporu a poradenstvo na osobnom, nie cirkevnom základe. 

Môžu dokonca pomôcť členom napísať osobnú žiadosť adresovanú zamestnávateľovi alebo 

niekomu inému, aby bol rešpektovaný ich postoj.“ 

 

3. Má administratívny výbor (ADCOM) Generálnej konferencie Cirkvi 

adventistov siedmeho dňa právo robiť vyhlásenia v mene cirkvi? 

 
Generálna konferencia (GK) sa stretáva každých päť rokov a má celosvetové zastúpenie. 

Delegovala výkonnému výboru GK kompetenciu, aby v záujme efektívneho fungovania a 

podpory Božej misie prostredníctvom jeho cirkvi konal medzi zasadaniami v jej mene. 

Výkonný výbor následne udeľuje špecifickú právomoc ADCOM-u, vrátane formulovania 

všeobecných rád pre jednotlivé oblasti sveta. Táto delegovaná právomoc zahŕňa vydávanie 

vyhlásení, smerníc a ďalších dokumentov v mene cirkvi v prípade, že sa vyskytnú problémy, 

ktoré je potrebné riešiť. Od roku 1985, teda za takmer štyridsať rokov, Generálna konferencia 

vydala viac ako 75 rôznych vyhlásení, smerníc a ďalších dokumentov o verejných otázkach. 

Tieto materiály sa vydávajú troma spôsobmi: 1) prostredníctvom poverených zástupcov GK; 

2) prostredníctvom administratívneho výboru GK (ADCOM); 3) prostredníctvom výkonného 

výboru GK. Zo zoznamu vyhlásení, smerníc a iných dokumentov Generálnej konferencie 

vyplýva, že približne tretinu z nich vydal ADCOM. Svoj prvý dokument vydal v roku 1994. 

Následne publikoval mnoho ďalších vyhlásení, smerníc a dokumentov, ktoré sa týkali 

širokého spektra tém, ako boli napríklad dôveryhodnosť Biblie, starostlivosť o životné 

prostredie alebo ľudská sexualita. 

 

Predstavitelia Generálnej konferencie ani ADCOM nemajú právo meniť Cirkevný poriadok 

Cirkvi adventistov siedmeho dňa ani Základné vieroučné výroky. Táto úloha patrí výhradne 

zasadaniu Generálnej konferencie. Predstavitelia GK a ADCOM môžu odporučiť zmeny 

výročnému zasadaniu výboru GK alebo zasadaniu GK a majú právo robiť vyhlásenia v mene 

cirkvi, ako je zrejmé z takmer štyridsaťročnej histórie uplatňovania delegovanej právomoci 

riadenia. Zúžiť právomoc ADCOM-u GK len na menej významné body znamená podkopať 

autoritu každého ADCOM-u na úrovni miestneho združenia, únie a divízie. Podkopávať 

dôveru v organizačnú štruktúru cirkvi je mimoriadne vážna vec. Komentár Ellen Whiteovej o 

dôležitosti organizovanej práce je veľmi významný: „Hovorím vám, moji bratia, Pán má 

organizované telo (organizáciu), prostredníctvom ktorého bude pôsobiť... Keď sa ktokoľvek 

vyčlení z tejto organizácie ľudu, ktorý zachováva Božie prikázania, keď začne vážiť cirkev na 

svojich ľudských váhach a vynášať nad ňou rozsudok, vedzte, že ho nevedie Boh. Je na zlej 

ceste.“ (Vybrané posolstvá, 3. zväzok, str. 17.18) 

 

4. Aké sú konkrétne oblasti zodpovednosti a právomoci zasadania 

Generálnej konferencie (GK), výkonného výboru GK a administratívneho 

výboru GK (ADCOM)? Má ADCOM právomoc vydávať oficiálne 

rady/stanoviská celosvetovej cirkvi? 

 
Cirkev adventistov siedmeho dňa sa riadi zastupiteľskou formou riadenia, ktorá má svoj 

pôvod v Biblii a radách Ducha prorockého, spolu s praktickými skúsenosťami s fungovaním 

ako celosvetová rodina veriacich. Svetová cirkev na zasadaní GK hlasuje o zmenách v 

základných vieroučných výrokoch, stanovách a interných predpisoch GK, schvaľuje nové 

únie a Cirkevný poriadok Cirkvi adventistov siedmeho dňa, ako aj ďalšie cirkevné záležitosti. 

Zasadanie GK potom prostredníctvom svojich stanov (článok XIII) splnomocňuje výkonný 

výbor GK, aby medzi zasadaniami spravoval cirkevné záležitosti. Výkonný výbor GK 



následne poveruje administratívny výbor GK (ADCOM), aby vykonával činnosti 

prostredníctvom mandátu a členstva, ktoré odhlasoval výkonný výbor GK. 

 

Článok XIII, oddiel 1.b. v stanovách GK znie takto: 

 

ČLÁNOK XIII – VÝKONNÝ VÝBOR GENERÁLNEJ KONFERENCIE 

 

„b. Výkonný výbor Generálnej konferencie má tiež právomoc udeľovať alebo odoberať 

poverenia alebo povolenia, menovať výbory, ako napríklad administratívny výbor, s ich 

kompetenciami, kontrolovať, meniť a vytvárať pracovné postupy, schvaľovať strategické 

plány a programy pre svetovú cirkev, zamestnávať personál potrebný na efektívne plnenie 

pracovných úloh a prijímať všetky potrebné opatrenia, ktoré nie sú inak vyhradené zasadaniu 

Generálnej konferencie, aby sa zabezpečilo nepretržité efektívne fungovanie svetovej cirkvi 

na plnenie jej poslania.“ 

 

ADCOM GK spracováva mnohé body, ktoré predkladá na posúdenie výkonnému výboru GK, 

ale prostredníctvom svojho mandátu, ktorý odhlasoval výkonný výbor GK, má ADCOM GK 

tiež právo riešiť záležitosti, ktoré si vyžadujú poskytnúť všeobecné rady a odporúčania 

jednotlivým zložkám svetovej cirkvi. Toto je súčasťou mandátu ADCOM-u GK, ktorý bol 

odhlasovaný výkonným výborom GK, ako je uvedené v časti „E. Všeobecné administratívne 

záležitosti, čl. 1, druhá časť,“ kde sa uvádza, že ADCOM GK má právomoc „poskytovať 

všeobecné rady jednotlivým zložkám svetovej cirkvi s právomocou konať“. Uvádzame presné 

znenie mandátu pre administratívny výbor Generálnej konferencie, ktorý odhlasoval výkonný 

výbor GK: 

 

„E. Všeobecné administratívne záležitosti 

 

„1. Zvážiť iný bežný postup 1. Právo konať.“ 

Pri riešení aktuálnych administratívnych záležitostí poskytovať všeobecné rady zložkám 

svetovej cirkvi na základe ich požiadania.“  

 

ADCOM GK plne rešpektuje výkonný výbor GK a riadi sa pokynmi a delegovanými 

právomocami, ktoré výkonný výbor GK udelil ADCOM-u GK, keďže tento výbor odhlasoval 

a schválil jeho mandát. 

 

Pokiaľ ide o poskytovanie „rád“ alebo vyhlásení zložkám svetovej cirkvi, ADCOM GK veľmi 

dbá o to, aby neprekročil delegované právomoci. Výkonný výbor GK schvaľuje všeobecné 

pravidlá cirkvi, usmernenia a vyhlásenia. ADCOM GK však môže poskytovať „rady“ alebo 

vyhlásenia, ktoré patria do rámca „všeobecných rád, zložkám svetovej cirkvi na základe ich 

požiadania“. V priebehu niekoľkých desaťročí vydal ADCOM GK vyhlásenia k rôznym 

témam, ktoré boli v živote cirkvi práve aktuálne. Boli vydané po náležitých konzultáciách a 

slúžia ako rady pre celosvetovú cirkev pri riešení aktuálnych problémov. 

 

5. Bolo opätovné potvrdenie postoja Cirkvi adventistov siedmeho dňa k 

očkovaniu v roku 2021 ovplyvnené peniazmi od vlády Spojených štátov, 

vrátane platieb Medicare a Medicaid pre adventistické nemocnice a 

pôžičiek a grantov pre adventistické vzdelávacie inštitúcie? 

 
Neexistuje absolútne nijaká súvislosť medzi platbami Medicare a Medicaid uhradenými 

adventistickým zdravotníckym inštitúciám a potvrdením postoja cirkvi k očkovaniu v roku 

2021, ani s desiatkami, ktoré môžu byť prijaté od osôb pracujúcich v týchto zdravotníckych 

alebo vzdelávacích inštitúciách. Platby Medicare a Medicaid, ktoré vláda vypláca 

zdravotníckym zariadeniam, sú vyplácané priamo týmto zariadeniam za služby poskytované 

predovšetkým pacientom, ktorí sú starší a ekonomicky znevýhodnení. Tieto vládne 

prostriedky nie sú dary nemocniciam. Sú to platby za poskytnuté služby. 



 

Nikto zo zdravotníckych pracovníkov ani iných zamestnancov oddelenia Health Ministries 

GK nedostáva osobné alebo projektové finančné prostriedky od farmaceutických spoločností, 

zdravotníckych inštitúcií alebo vládnych zdrojov – federálnych alebo štátnych. 

 

Štát financuje vzdelávacie inštitúcie formou grantov a pôžičiek, ktoré sa poskytujú študentom, 

aby mali finančné prostriedky na získanie vysokoškolského vzdelania. Vládne granty a 

pôžičky nie sú darmi pre školy a nemajú nijaký vplyv na svetový rozpočet Cirkvi adventistov 

siedmeho dňa ani na nijaké jej rozhodnutia. 

 

6. Ignoruje Generálna konferencia adventistické zdravotné posolstvo? 

(Adventist Health Message) 

 
Počas pandémie COVID-19 Cirkev adventistov siedmeho dňa cielene, vhodným spôsobom a 

globálne propagovala adventistické zdravotné posolstvo, konkrétne holistický zdravý životný 

štýl ako základný prostriedok na zachovanie zdravia a optimálne fungujúceho imunitného 

systému. Cirkev zároveň odporúča a podporuje všeobecné opatrenia verejného zdravotníctva 

na prevenciu chorôb, ako je sociálny (fyzický) odstup, nosenie respirátora podľa potreby, 

umývanie rúk, v prípade potreby karanténa a zodpovedné očkovanie. Tento postoj vyplýva 

súčasne z nášho dôrazu na životný štýl i rešpektovania preventívnych opatrení verejného 

zdravotníctva, čo nie je vo vzájomnom protiklade. 

 

7. Považuje Cirkev adventistov siedmeho dňa preventívne zdravotné 

nariadenia za otázku náboženskej slobody? Ak nie, prečo? 

 
Cirkev adventistov siedmeho dňa sa dlhodobo venuje obhajovaniu slobody svedomia, 

predovšetkým v otázke náboženského presvedčenia v súvislosti so zachovávaním siedmeho 

dňa soboty, ako to učí Biblia. Cirkev ďalej podľa biblického proroctva uznáva, že v 

budúcnosti bude vydané nariadenie, na základe ktorého sa bude musieť každý na zemi 

rozhodnúť, či prijme Božiu pečať alebo znamenie šelmy (pozri Zj 14,9.10; pozri tiež 

nasledujúcu otázku a odpoveď). Súčasné COVID protokoly však nie sú týmto nariadením, o 

ktorom sa hovorí v Zjavení. 

 

Cirkev adventistov siedmeho dňa okrem obhajoby slobody svedomia dlhodobo podporuje 

zodpovedné očkovanie. Naši misionári sa už desaťročia nechávajú očkovať proti kiahňam, 

brušnému týfusu a záškrtu. Adventisti siedmeho dňa v minulosti podporovali postup 

verejného zdravotníctva a očkovanie, preto si nemyslíme, že ide o teologický problém alebo 

otázku náboženskej slobody pre cirkev. Vyhlásenie o očkovaní bolo vydané v apríli 2015, 

teda dávno predtým, ako sa COVID a očkovanie spolitizovali. Aktualizovaný dokument 

vydaný v roku 2021 nadväzuje na našu dlhoročnú prax ako cirkvi o podpore očkovania. Ako 

sme však už uviedli, tým sa nepopiera, že očkovanie proti COVID môže byť pre jednotlivých 

členov s osobným presvedčením otázkou svedomia, a teda otázkou náboženskej slobody. No 

potvrdzujúci dokument z roku 2021 uznáva osobnú voľbu a ponúka možnosť poradenstva pre 

tých, ktorí to považujú za otázku náboženskej slobody. 

 

8. Aké stanovisko zastáva Cirkev adventistov siedmeho dňa, pokiaľ ide 

Spojené štáty v biblických proroctvách? 

 
Cirkev adventistov siedmeho dňa od svojho začiatku identifikovala druhú šelmu zo Zjavenia, 

ktorá v biblickom proroctve vystupuje zo zeme s dvoma rohmi ako baránok, ako Spojené 

štáty americké. Na základe scenára vychádzajúceho z proroctiev veríme, že šelma 

vystupujúca z mora (pápežstvo) a šelma vystupujúca zo zeme (Spojené štáty) sa raz spoja a 

vytvoria konfederáciu zla, aby presadili obmedzenie slobody svedomia, takže nikto nebude 



môcť kupovať ani predávať, ak neprijme znamenie šelmy (Zj 13,13-17). Proroctvo odhaľuje, 

že ústrednou otázkou v tomto poslednom konflikte bude Boží zákon. Medzi tými, ktorí budú 

uctievať Stvoriteľa, a tými, ktorí budú uctievať šelmu, bude ostrý kontrast. V centre tohto 

záverečného boja o autoritu Božieho zákona bude sobota. Náboženská sloboda bude 

obmedzená. Sloboda svedomia bude odopretá. Tento čas však ešte nenastal, ale príde v 

blízkej budúcnosti. 

 

Pastoračná výzva 

 
Ježiš hovorí: „Po ovocí ich poznáte.“ (Mat 7,20) Aké ovocie prináša súčasná kritika Cirkvi 

adventistov siedmeho dňa? Niektorí členovia sa už obrátili na svojich pastorov a oznámili im, 

že zvažujú odchod z Cirkvi adventistov s. d. Prezentovanie pochybností polarizovalo 

adventistické zbory a do značnej miery odvrátilo pozornosť od poslania cirkvi. Ellen 

Whiteová nás varuje: „Keď sa objavia ľudia, ktorí budú tvrdiť, že majú posolstvo od Boha, 

ale namiesto toho, aby bojovali proti kniežatstvám, mocnostiam a vládcom temnoty tohto 

sveta, vytvoria uzavretú formáciu a zbrane obrátia proti bojujúcej cirkvi, bojte sa ich. Nemajú 

Božie poverenie. Boh ich nepoveril žiadnou takouto zodpovednosťou“ (Svedectvá pre 

kazateľov, str. 22). V knihe Vybrané posolstvá, 2. zväzok, strana 72, dodáva: „Bolo mi 

ukázané, že mnohí, ktorí budú tvrdiť, že sú mimoriadne vedení Bohom, budú sa snažiť viesť 

druhých a na základe mylných predstáv o službe sa pustia do práce, ktorou ich Boh nikdy 

nepoveril. Výsledkom bude zmätok. Každý nech hľadá Boha čo najvrúcnejšie sám pre seba, 

aby mohol individuálne pochopiť jeho vôľu.”  

 

Dôsledkom takéhoto neopodstatneného spochybňovania legitímnej cirkevnej autority je 

nedostatok dôvery v Božiu cirkev posledných dní. Podkopáva to legitimitu a autoritu 

Generálnej konferencie, každej jej svetovej divízie, únií, miestnych združení a dokonca aj 

miestneho zboru. Potenciálnym dôsledkom je nahlodanie dôvery, čo môže viesť k tomu, že 

ľudia opustia cirkev, budú organizovať hnutie nezávislých bohoslužobných skupín alebo 

vzniknú odštiepenecké hnutia, ktoré budú považovať cirkev za odpadlícku. Božia nebeská 

rada je jasná: „Teraz nemôžeme opustiť základy, ktoré stanovil Boh. Teraz nemôžeme vstúpiť 

do žiadnej novej organizácie, pretože by to znamenalo odpadnutie od pravdy.“ (Vybrané 

posolstvá, 2. zväzok, str. 390 [1905]). Božím cieľom je, aby sme rešpektovali vzájomné 

rozhodnutia, aj keď s nimi nie vždy súhlasíme, a aby sme sa navzájom podporovali ako časti 

Kristovho tela. Odovzdaní Kristovi, so záujmom jeden o druhého, zjednocujme sa v odpovedi 

na Ježišovu modlitbu za jednotu v Jánovi 17 a spoločne sa sústreďme na jeho poslanie 

zvestovať evanjelium do všetkých končín zeme. 

 

V budúcnosti príde čas, keď nariadenie zo Zjavenia 13 nadobudne plnú platnosť a nikto 

nebude môcť kupovať ani predávať. Potom sa budeme stretávať v malých skupinách na 

odľahlých miestach. Ten čas však ešte nenastal. Boh nás vyzýva, aby sme sa sústredili na 

hlásanie večného evanjelia vo svetle posolstva troch anjelov až do posledných končín zeme 

(pozri Mat 24,14; Zj 14,6). 

 

Poslaním Božieho ľudu v posledných časoch je pripraviť túto planétu na skorý návrat nášho 

Spasiteľa. Adventistom siedmeho dňa bolo zverené posledné varovné posolstvo pre tento 

svet. „Bola im zverená najvýznamnejšia úloha – zvestovať posolstvo prvého, druhého a 

tretieho anjela. Neexistuje iné dielo, ktoré by malo taký veľký význam. Nesmú dovoliť, aby 

ich pozornosť pohltilo niečo iné.“ (Svedectvá pre cirkev, 9. zväzok, str. 19). V príprave na 

Ježišov príchod sa jednotne sústreďme na zvestovanie posolstva troch anjelov až do 

posledných končín zeme. Nech jeho láska, milosť a moc naplnia náš život, aby sme prijali 

neskorý dážď, hlasno volali a videli prichádzať Ježiša na oblakoch, ktorý nás vezme domov.  
 
Originálny anglický text je k dispozícii na tomto linku: 

 
     https://adventistreview.org/release/concerns-regarding-covid-19-church-governance-and-liberty-of-conscience/ 

https://adventistreview.org/release/concerns-regarding-covid-19-church-governance-and-liberty-of-conscience/

