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7500 rokov od stvorenia sveta 
 

Chronológia je jeden z dôleţitých prostriedkov, ktorý pomáha pri akomkoľ-

vek štúdiu dejín, pretoţe isté udalosti sa odohrali v konkrétnom čase a na kon-

krétnom mieste. Biblia nám podáva ţivot ľudstva v jeho dejinnom vývoji 

a v kontexte Boţieho plánu spásy, ktoré sa uskutočňujú v prostredí pozemských 

podmienok ľudskej existencie. Z Boţieho plánu spásy je zrejmé, ţe chronológia 

nie je veľmi podstatná. Avšak pre nás ľudí má veľký význam, pretoţe orientácia 

v čase je potrebná a nutná. Aj medzi biblistami nachádzame rôznorodé názory 

ohľadne biblickej chronológie, pričom jedni zastávajú názor, ţe sa nedá presne 

vypočítať, a preto sa o to radšej vôbec nepokúšajú, iní tento výpočet skúšajú 

urobiť. Do tejto druhej skupiny patrím aj ja, pokúsim sa poukázať na názory, 

ktoré nám pomôţu zorientovať sa v danej problematike a moţno prijať názory 

istých teologických autorít, prípadne hlas tradície Cirkvi. Keďţe Pravoslávna 

cirkev Sväté Písmo a Svätú Tradíciu kladie na roveň a zdôrazňuje, ţe sú rovnako 

cenné a dôleţité, nemali by sme sa tomu, akoby „druhému hlasu“ brániť, ale ma-

li by sme si ho osvojiť. Ak ho momentálne nemôţeme prijať, aspoň nad ním 

premýšľajme. Nemali by sme sa obávať zoznámiť sa s takýmito názormi 

a myslieť si, ţe sú zastarané a „nevedecké,“ pretoţe 2000-ročná tradícia Cirkvi 

uchováva názory, ktoré nie sú zanedbateľné a aj v 21. storočí môţu byť aktuálne 

a môţu nám napomôcť v zorientovaní sa v danej problematike. Moţno práve na 

Svätú Tradíciu (starozákonnú i novozákonnú) by sme mali hľadieť ako na víno, 

ktoré čím je staršie, tým je lepšie. Samozrejme, ţe si treba všímať aj najnovšie 

biblické názory a poznatky k danej problematike a nebáť sa moţno aj názorov 

inoslávnych biblických kritikov, ktorí však nemusia uznávať, ţe Christova Cir-

kev je neomylná. Ak veríme tomu, ţe pri sporoch sa rodí pravda, znamená to, ţe 

aj protikladné názory v danej problematike nútia čitateľa zamyslieť sa a vytvoriť 

si nejaký názor. Taký je cieľ aj tohto príspevku.  

Na konci 19. a začiatkom 20. storočia sa v Rusku objavili viaceré seriózne 

práce, ktoré sa zaoberali biblickou chronológiou, pretoţe teologická veda v tom 

čase nebola spokojná s odpoveďami, ktoré zaznievali. Jednou z nich bola magis-

terská práca študenta Kyjevskej duchovnej akadémie Ivana A. Spasského (zo-

mrel 20. nov. 1904 s menom Sergej, arcibiskup Vladimírsky)
1
. Ďalšou je práca 

profesora Nikolaja N. Glubokovského.
2 Je zároveň vhodné poukázať na naj-

novšie objavy v nezávislej vede, ktoré sú ťaţko racionálne prijateľné, aby sme 

ich dali do súladu s biblickými udalosťami, pretoţe v niektorých okamihoch boli 

nasmerované proti Biblii. Nie div, keď išlo o obdobie prílišnej sekularizácie ve-

dy – vzďaľovanie sa vedcov od ţivota v Cirkvi, čo napokon následne priviedlo 

spoločnosť aţ k ateizmu a materializmu. 

                                                 
1
 СПАССКИЙ, А.: Исследование библейской хронологии. Киев 1857. 

2
 ГЛУБОКОВСКИЙ, Н.: Хронология Ветхаго и Новаго Завета. Москва 1996. 
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Katolícky autor Michal Peter
1
 poukazuje, ţe od Adama do Christa uplynulo 

4114 rokov. Hebrejská tradícia udáva, ţe od stvorenia sveta do príchodu Mesiáša 

má uplynúť 5656 rokov.
2
 Pravoslávna cirkev oddávna verí a učí, ţe od stvorenia 

sveta do narodenia Christa prešlo 5 508 rokov. Uvedený letopočet je vypočítaný 

z prekladu Starého Zákona do gréčtiny, tzv. Septuaginty - prekladu sedemdesiatich 

(72), ktorý sa uskutočnil v 3. stor. pred narodením Christa v Alexandrii.
3
 Egyptské 

pamiatky svedčia o civilizácii, ktorej počiatok siaha do obdobia nie viac ako 5000 

rokov pred Christom. Známy český biblista Miloš Bič
4
 sa stotoţňuje s vyššie uve-

deným letopočtom a komentuje ho slovami, ţe „pribliţne od r. 5000 pred naším 

letopočtom je moţné sledovať pri rieke Níl zrod našej civilizácie“. Ďalší autori pri-

dávajú ešte niekoľko tisícročí, ako napr. Maspero hovorí o 8000 aţ 10000 rokoch 

pred narodením Christa, kedy treba počítať vznik ľudstva. Asýrske vykopávky sa 

tieţ stotoţňujú s vyššie spomenutými výpočtami.
5
 Je zaujímavé, ţe aj súčasní ne-

odarwinisti tvrdia, ţe Zem nie je staršia viac ako 10 000 rokov. Pričom títo novo-

dobí stúpenci Charlesa Darwina sa veľmi kriticky vyjadrujú k niektorým „vedec-

kým“ objavom a názorom svojho učiteľa a zakladateľa evolučnej teórie a nanovo 

ich prehodnocujú. Najviac kritizované sú tzv. prechodné medzičlánky vo vývoji 

opice na človeka, pričom išlo o falzifikáty vytvorené z nájdených kostí opice 

a človeka, ktorý mal vytvoriť ilúziu – „obraz našich predkov“. V 60. rokoch 20. 

storočia sa v USA objavil nový vedecký názor – teória stvorenia sveta, tzv. krea-
cionizmus (odvodené od latinského slova creatio – stvorenie), ktorý odmietal evo-

lučnú teóriu a zdôrazňoval nadprirodzený akt stvorenia sveta.
6
 Vyššie spomenutý 

autor konštatuje, ţe ak je kreatívno-potopná (súvisia s biblickou potopou sveta) teó-

ria správna, Zem je iba o niečo staršia ako ľudstvo.
7
  

V najnovšom biblickom slovníku neprekračujú autori vyššie spomenuté hra-

nice letopočtu,
8
 pričom antropológia jasne definuje archeologické obdobia a to: 

paleolit – staršia doba kamenná je datovaná 10 000 rokov pred n. l., mezolit – 

stredná dobá kamenná 10000 – 7500 pred n. l., predkeramický neolit – mladšia 

doba kamenná 7500 – 5000 a keramický neolit 5 000 –  

4 000 pred n. l., doba ghassúlská, tzv. chalkonit je dobou medenou a ide 

o obdobie 4000 – 3150 pred n. l. Podobné názory nachádzame aj u ďalších auto-

                                                 
1
 Wyklad Pisma Swietego Starego Testamentu. Poznaň 1959, s. 114. 

2
 Pozri ГЛУБОКОВСКИЙ, Н.: cit. dielo, . Москва 1996, s. 7. 

3
 Pozri ПОПОВ, Н.: Священная история Ветхаго Завета. Свято Троицкая Сергиева 

Лавра 1997. s. 5. – reprintné vydanie z r. 1906. 
4
 Cit. dielo, I, s. 13.  

5
 ГЛУБОКОВСКИЙ, Н.: cit. dielo, s. 9.  

6
 Pozri dielo doktora fyzicko-matematických vied МОРРИС, Г.: Сотворение мира. California 

1981.  
7
 МОРРИС, Г.: cit. dielo, s. 45. 

8
 Nový biblický slovník, s. 58. 
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rov, pričom geológia hovorí o štyroch érach zeme a to: archaická, paleologická, 

mezozoická a kenozoická. Aţ v štvrtej ére sa objavuje na Zemi človek.
1
  

Ak k 5508 rokom (od stvorenia sveta do narodenia Mesiáša) pripočítame 

2008 rokov, alebo radšej 2011 (od narodenia Mesiáša do súčasnosti), pretoţe 

v 6. storočí po Chr. vytvoril nový kresťanský letopočet (začínajúci od narodenia 

Christa) mních Dionýz Malý, avšak s nepresnosťou podľa všetkého 4 roky,
2
 do-

dostaneme pribliţný letopočet od stvorenia sveta. To znamená, ţe 5508 + 2012 

= 7520 rokov od stvorenia sveta. Zväčša sa s pribliţným letopočtom stretávame 

aj na cirkevných antiminsoch (zobrazenie na plátne ukladania Spasiteľa Isusa 

Christa do hrobu, kde sú zašité ostatky svätých mučeníkov, vypísaná cirkevná 

obec, deň, mesiac a rok od stvorenia sveta ako aj podpis a pečiatka biskupa. Bez 

antiminsu, ktorý má svoje miesto na oltári, nie je moţné slúţiť svätú liturgiu). 

Taktieţ ročenka Pravoslávnej cirkvi na Slovensku pre rok 2007 udáva rok 7515 

od stvorenia sveta. Profesor Moskovskej duchovnej akadémie A. I. Osipov
3 pri 

objasňovaní eschatologických výpočtov, ktoré boli aktuálne v 15. storočí 

v Rusku, hovorí, ţe r. 1 492, ako sa vtedy verilo, bol jubilejným 7000. rokom od 

stvorenia sveta. Preto, berúc do úvahy všetky seriózne vedecké výsledky, sa ne-

musíme obávať prijať letopočet 7500 rokov od stvorenia sveta, pretoţe ide 

o reálny letopočet, ktorý našiel podporu aj v tradícii Pravoslávnej cirkvi. Voj-

tech Zamarovský,
4
 keď hovorí o Sumeroch (potomkoch Adama a Evy) ako 

o prvom historicky známom národe na našej Zemeguli v epose o Gilgamešovi 

(kráľ Uruku), datuje starobylosť pradávneho literárneho diela (jedného 

z najstarších archeologických nálezov) do polovice 7. storočia pred naším leto-

počtom. Problematiku letopočtov, kde lietajú desiatky a stovky miliónov rokov, 

svojím spôsobom rieši D. Sysoje
5
. Ide o jedenásť kapitol druhej časti jeho knihy 

hy pod názvom Otkrovenije ili evolucija? – v preklade Zjavenie alebo evolúcia? 

Súčasný geológ Pfaff poukazuje, ţe všetky letopočty ohľadne určovania času 

geologických období, ktoré sú potrebné pre určenie času existencie prvého člo-

veka na zemi, sú roky od 5000 do 7000 rokov. Podľa názoru archimandritu Au-

gustína,
6
 vedci pravdepodobne prebrali obrovské mnoţstvá rokov pre určenie, 

kedy vlastne ţil prvý človek na Zemi, zo starobylých báji a mýtov. Práve 

v týchto mýtoch je udávané, ţe ľudia sa beţne vtedy doţívali sto či dvesto ro-

kov. Nie div, ţe dopotopné ľudstvo sa doţívalo vyššieho veku, pričom najvy-

ššieho veku sa doţil Matuzalem, ktorý podľa svedectva Biblie ţil 969 rokov.  
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