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Sčítanie ľudí1 v čase narodenia Spasiteľa 

 

 „V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. 

Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios2. Išli preto 

všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda z Galiley 

z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, 

pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou 

snúbenicou Máriou, ktorá bola tehotná.“3 Prvá evanjeliová zmienka 

o sčítaní ľudí hovorí o tom, že sa udiala na podnet Augusta, cisára Rímskej 

ríše, ktorý vládol od r. 30 pred Chr. do r. 14. po Chr4. Cisár sa pôvodne 

menoval Oktavian a rímsky senát mu udelil titul Augustus, čo znamenalo 
                                                 
1 S prvým sčítaním Izraelitov v Starom Zákone sa stretávame u Mojžiša, kde sa spomína 
odchod z Egypta: „Nato sa Izraeliti pohli z Ramesesu do Sokotu, bolo ich asi 
šesťstotisíc pešo idúcich mužov, okrem detí“ (2Mjž 12, 37). V štvrtej knihe Mojžišovej 
nachádzame: „Pán hovoril Mojžišovi na púšti Sin ( Sinaj) v stánku zjavenia v prvý deň 
druhého mesiaca druhého roku po ich východe: Spočítajte všetkých mužov celej 
pospolitosti Izraelových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien všetky mužské 
osoby, hlavu po hlave. Od dvadsiateho roku nahor prehliadnite ty a Áron po skupinách 
všetkých bojaschopných v Izraeli, a pri tom budú s vami po jednom z každého kmeňa, 
vždy hlava svojej rodiny“ (4Mjž 1, 1-4). Celkový počet sčítaných bojaschopných mužov 
bolo 603 550 (4Mjž 1, 46). V druhej správe o sčítaní sa hovorí o 601 730 (4Mjž 26, 51) 
prezretých bojaschopných mužov. Sčítanie, ktoré urobil Mojžiš a Áron a predstavitelia 
z každého pokolenia na púšti Sinaj je bohoslužobným úkonom, ktorý preverených 
Izraelitov zapisujú do zoznamov Božích bojovníkov. (Pozri Výklady Starému zákonu. I. 
Zákon. Praha 1991, s. 403). Niektorí autori hovoria o celkovom počte mužov, žien 
a detí, a to 2,5 milióna ľudí. (Pozri PETER, M., Wyklad Pisma Swietego Starego 
Testamentu. Poznaň 1959, s. 208). Profesor Alexander Lopuchin zdôrazňuje, že bolo 
potrebné ukázať silu Izraelskej armády, a zároveň počty platcov dane pre potreby 
prenosného svätostánku. (Pozri ЛОПУХИН, А., Толковая Библия, Т. 1. Петербург 
1911- 1913, s. 505). Viacerí súčasní odborníci však tieto obrovské počty ľudí 
nepovažujú za reálne, ale skôr za symbolické. 
2 Podľa svedectva Jozefa Flávia ide o Kvirinia, ktorý bol legátom v Sýrii v r. 6.-7. po 
Chr. Roku 1912 bol v Antiochii Pisidskej objavený nadpis, ktorý svedčí o tom, že 
Kvirinius bol v tom čase legátom v Sýrii.  
3 Lk 2, 1-5. „V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudí po celom 
svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius.“ Čiastočne v krátkosti 
spomína sčítanie ľudu evanjelista Lukáš, ešte ako autor Skutkov apoštolských. „Po ňom 
v dňoch súpisu povstal Júda Galilejský a strhol za sebou ľud“  (Sk 5, 37).  
4 Iní udávajú, že Augustus vládol od r. 27 pred Chr. do r. 14. po Chr. (Pozri JOHNSON, 
L., Evangelium podle Lukáše. Kostelní Vydří 2005, s. 70). 
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posvätný1, alebo božský. Sčítanie sa uskutočnilo v čase, keď v Jeruzaleme 

panoval kráľ Herodes Veľký2 a Judea bola okupovaná rímskymi vojskami. 

Sčítanie ľudí v Rímskej impérií bolo spojené s výberom daní3. 

Popísať celý svet znamenalo urobiť sčítanie ľudí v známom svete, čiže 

v Rímskej ríši. Profesor J. Heriban4 poukazuje na Quiriniusa – Publiusa 

Supliciusa, ktorý stál na čele Sýrie, kde sa dvakrát konalo sčítanie ľudu. 

Prvýkrát sa sčítanie konalo v r. 8. – 4. pred Chr. a druhýkrát okolo r. 6. po 

Chr. Práve v tom čase na narodil Mesiáš. Pôvodca výpočtu nášho letopočtu 

Dionýz Exiguus určil omylom rok narodenia o 5-8 rokov neskôr. 

V skutočnosti sa Christos narodil r. 747 od založenia Ríma 5 a nie r. 754 

ako to mylne vypočítal Dionýz. Pri tomto sčítaní došlo k povstaniu, ktoré 

bolo potlačené a zmieňuje sa o tom evanjelista Lukáš v Skutkoch 

apoštolských. . 

Biskup Kasián6 poukazuje, že okolo r. 100 po Chr. sa v Egypte 

uskutočnilo sčítanie obyvateľstva podobným spôsobom ako je to opísané 

pri narodení Christa, t.j. že sa komplet celá rodina zapísala v rodisku. 

Každý kto nežil vo svojom rodnom meste, mal ho navštíviť, zapísať sa. 

Každá židovská rodina si veľmi dôkladne zapisovala a chránila svoj 

rodokmeň. Evanjelista Matúš preto rodokmeň Isusa Christa veľmi detailne 

                                                 
1 Pozri АВЕРКИЙ, Т., Четвероевангелие. Москва 2003, s. 61. 
2 „Keď sa Isus narodil v júdskom Betleheme za časov kráľa Herodesa, mudrci od 
východu prišli do Jeruzalema a pýtali sa: Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme 
totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť.“ (Mt 2, 1-2).  
3 Pozri MÜLLER, P., Evangelium sv. Lukáše. Kostelní Vydří 1998, s. 36. 
4 HERIBAN, J., Sväté Písmo Starého a Nového Zákona. Trnava 1996, s. 2223. 
5 HERIBAN, J., cit. dielo, s. 2223. Iní udávajú rok 749 od založenia Ríma. (Pozri 
АВЕРКИЙ, Т., cit. dielo, s. 62). 
6 Pozri БЕЗОБРАЗОВ, К., Евангелие от Луки. Париж 2004, s. 54. 
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zapísal,1 aby sa Židia mohli názorne presvedčiť, že sa narodil Mesiáš. 

Blažený Teofilakt2 udáva, že Mária taktiež pochádzala z Betlehema.  

Narodenie tohto „úbohého dieťatka“ je typickým kontrastom 

vtedajšieho židovsko-zélotského očakávania, politicko-vojenského Mesiáša 

z rodu Dávida. Boh zachraňuje svet cez to, čo je chudobné a slabé a toto 

zjavenie nie je určené pre znalcov Zákona, horlivcom zapáleným pre 

Zákon, ktorí mali oči, ale nevideli, ale obyčajným pastierom, prostým 

a pokorným veriacim.  

Jedno z pravidiel pravoslávnej biblistiky vraví, že Sväté Písmo 

Starého Zákona môžeme správne pochopiť iba z pohľadu Nového Zákona. 

Preto duchovný odkaz pre približujúce sa sčítanie ľudí, ktoré sa čoskoro 

uskutoční je ten, aby naša miestna Pravoslávna cirkev na Slovensku 

ukázala tomuto svetu svedectvo o svojej viere. Každý člen Christovej 

Cirkvi má okrem iného možnosť prejaviť sa práve teraz, pri sčítaní ľudu 

a prezentovať tak na sčítacom hárku svoju vieru.  

„Preto ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojim 

Otcom, ktorý je v nebesiach3“ . Biskup Averkij4 vysvetľuje, že čokoľvek zlé 

by o nás iní hovorili, a akokoľvek by nás prenasledovali, ak vyznáme 

Christa pred ľuďmi už počas pozemského života, toho vyzná na poslednom 

súde aj samotný Isus Christos pred svojim Otcom. Zapretie Christa zo 

strachu o svoj život nachádzame aj medzi apoštolmi, a to u apoštola Petra, 

keď sa na dvore veľkňaza zohrieval pri ohni a keď následne zaspieval 

kohút. Peter si to uvedomil a činil pokánie.  

 V prvých storočiach existencie Christovej Cirkvi takéto vyznanie 

a prihlásenie sa ku kresťanstvu znamenalo okamžitú smrť podľa vtedajších 

                                                 
1 Mt 1, 1-17. 
2 Pozri ФЕОФИЛАКТ, Б., Благовeстник. С. Петербург 1900, s. 286. 
3 Mt 10, 32. 
4 Cit. dielo, s. 160. 
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zákonov, pretože štátnym náboženstvom bolo pohanstvo. V tom čase 

kresťania odmietali pokloniť sa a zapáliť kadidlo pred pohanskými 

modlami, či sochami cisárov, ktorých uctievali ako božstvá. 

„Ten, kto nevyznal Christa pred ľuďmi, nemal v sebe Božiu blahodať“  

– hovorí sv. Ján Zlatoústy1. Na to, aby kresťan išiel dobrovoľne na smrť 

musel mať vnútornú silu a silné presvedčenie a pevnú vieru. Krv 

kresťanských mučeníkov je semenom viery. Práve príklady mučeníkov sú 

vzorom, ktoré dnes upevňujú našu vieru.  

Christos nás dnes v 21. storočí opätovne vyzýva, aby sme Ho vyznali 

pred ľuďmi. 
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