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Prečo sa musia kresťansky orientované deti na svetských školách učiť, 

že človek vznikol z opice? alebo „je tradi čné biblické učenie o vzniku 

sveta a človeka v rozpore s evolučnou teóriou?“ 

 

 

Dlho som premýšľal, či na danú tému písať tento svoj príspevok alebo 

nie. A iste nebude ani ľahko sa k tejto problematike vyjadriť, či prijať 

nejaké vhodné záverečné odporúčanie. Na otázku, ktorú som zadal, je 

naozaj veľmi ťažké zodpovedať. Ale keď svätí otcovia kedysi vo svojich 

dielach reagovali na aktuálne otázky, myslím si, že túto povinnosť máme aj 

my dnes teológovia. Našou úlohou je pomôcť ľuďom, ktorých táto 

problematika trápi a hľadajú riešenie. Spomínam si na svojho otca, ktorý 

bol kňaz, keď mi odpovedal na otázku: „My veríme svoje a v škole na 

hodine študuj tieto ich teórie ako to vyžaduje učiteľ“. Vtedy ma táto 

odpoveď nie celkom uspokojila a vnútorne som vždy túto evolučnú teóriu 

považoval za to, čo je v rozpore s tým, čo som sa učil na náboženstve. 

 Mnoho detí, ktoré sú kresťansky orientované, navštevujú svetské 

školy. Doba totalitného režimu je, sláva Bohu1 za nami, keď sa 

„Darwinová2 evolučná teória“ v školách vyučovala v rámci ateistického1 

                                                 
1 Podľa iných žiaľ Bohu. 
2 Pozri ХУДОШИН, А., Эволюционизм против Творца. Оранта 2005; pozri CAP, 
A., Koľko času uplynulo od stvorenia sveta, alebo aká stará je ľudská civilizácia – 7500 
rokov? In: Pravoslávny teologický zborník. Prešov 2008, s. 5-9. V tomto príspevku 
autor poukazuje, že evolučná teória je v súčasnosti spochybňovaná samotnými 
stúpencami Darwina v USA tzv. neodarwinistami, ktorí tvrdia, že svet existuje nie viac 
ako 10 000 rokov. Taktiež prechodné medzičlánky medzi zvieratami a človekom neboli 
nájdené a mnohé doteraz známe objavené archeologické vykopávky boli buď upravené 
falzifikáty (mix starej opičej lebky s čeľusťou dávno žijúceho človeka) alebo išlo 
o zdegenerované zvieracie pozostatky. (Pozri ТИМОФЕЙ, С., Православное 
мировозрение и современное естествознание. Москва 2004). Autor dosť podrobne 
hovorí o vedeckých falzifikátoch. (Pozri tamže, s. 258).  
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svetonázoru, ktorý bol štátom podporovaný ako štátna ideológia, 

a kresťanstvo – vyučovanie náboženstva ako také bolo viac menej štátom 

skôr trpené ako podporované. Každý z kňazov, ktorí v tom čase učili 

náboženstvo na školách, vie svoje a mohli by o tom veľa povedať. Žijeme 

v kresťanskom Slovensku, alebo sa nám iba zdá, že sa opierame o akési 

kresťanské tradície či duchovné hodnoty? 

 Poznatky môjho syna, ktorý mi pred nedávnom zvestoval, že sa táto 

teória naďalej prednáša na základných školách ako jediná „vedecká,“ ma 

priviedlo k záverom, že sa k danej téme vyjadrím. Nie je predsa možné, 

aby toľko vedeckých a pedagogických kapacít na Slovensku, ktoré sa hlásia 

ku kresťanstvu, nezaregistrovalo aj iné vedecké „teórie“ a tie sa nie a nie 

dostať do učebníc základných a stredných škôl. Pýtam sa. „Veda ohľadne 

vzniku sveta a človeka na Slovensku nenapreduje?“ Ak áno, prečo sa už 

dávno neučia žiaci aj o kreatívnej teórii vzniku sveta, prípadne o ďalších 

teóriách, ktoré sa vo svete už objavili? Ak sa náhodou nejaký žiak na 

základnej či strednej škole na hodine biológie myslím, že správne 

apologeticky ozve, že predsa „Boh stvoril človeka,“ je napomenutý 

učiteľom, že nie je na hodine náboženstva. Neviem, či je možné jednému 

„veriť“ na hodine náboženstva a inému „veriť“ na hodine biológie. Niektorí 

s tým problém nemajú a žiadny rozpor v tom nevidia. Mne osobne sa to 

však ako rozpor „tak trochu“ javí. Tento môj názor nemusí zdieľať každý, 

avšak jednoznačnú podporu nachádzam v nižšie spomenutom diele otca 

Serafíma Rose. Úplne odlišný pohľad zastáva v Rusku veľmi známy prof. 

                                                                                                                                               
1 Známy český psychiater prof. Cyril Höschl v jednej zo svojich kníh nazýva ateistov 
veriacimi ľuďmi, pretože veria, že Pán Boh neexistuje. Samozrejme, že to nepovažuje 
za žiadnu psychiatrickú poruchu. 
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Andrej Kurajev1. Takže aj medzi samotnými pravoslávnymi teologickými 

autoritami nachádzame rôznorodé názory.  

Ak učiteľ hovorí o vzniku sveta, o tzv. teórii Veľkého Tresku – Big 

Bang, nevadilo by mi ani to, aby sa na hodine biológie učilo, že niektorí 

ľudia veria, že človek vznikol z opice2. Škoda však, že ten istý učiteľ na 

tejto hodine aspoň v krátkosti nepovie, že za týmto treskom stojí „Prvotný 

Hybateľ“ a teda Boh. Veď všetky tri najväčšie svetové náboženstva – 

kresťania, židia i mohamedania majú vo svojom učení, že Boh stvoril svet 

aj človeka. 

Viem, že všetko závisí od učiteľa biológie, ktorý sám rozhodne o tom, 

koľko vyučovacích hodín a ako podrobne sa tejto „evolučnej teórii“ bude 

na hodine venovať. To mu totiž umožňujú Ministerstvom Školstva 

schválené študijné plány. 

 Pravoslávna cirkev nikdy nevnucovala svoje názory tomu, kto ich 

nechcel prijať, ani neupaľovala vedcov, len preto, že hovorili čosi, čo bolo 

akože v „rozpore“ s učením Biblie.  

V poslednom čase sa najmä na knižnom, kresťanskom a teologickom 

trhu objavilo množstvo literatúry3, ktorá sa danou problematikou zaoberá. 

                                                 
1 Pozri КУРАЕВ, А., Может ли православный быть эволюционистом. Клин 2006, 
s. 110. Tento spomenutý profesor Moskovskej duchovnej akadémie vysvetľuje, že 
evolučná teória a Biblia dávajú rôznorodé odpovede na rôznorodé otázky, a preto 
netreba hovoriť o ich nesúlade. (Porovnaj publikáciu ПАВЛОВ, А., Откуда явилось 
все это. Napoli 1972). 
2 Poznám aj kresťansky založených ľudí, ktorí veria v Boha a nevidia rozpor ani 
v tzv. Darwinovej evolučnej teórii. (Pozri ВОЛКОВ, П., Потомки Адама. Москва 
2006). 
3 Pozri HEINZE, T., Creation Vs. Evolution. Mne sa podarilo dostať k ruskému 
prekladu tejto publikácie, v ktorej autor analyzuje evolučnú teóriu z pohľadu Biblie. 
(Pozri ИЛЬИН, В., Шесть дней творения. Харвест 2006). Autor podáva názory 
Biblie a vedy ohľadne stvorenia a vzniku sveta. 
(Pozri Той повеле и создашася. Клин 1999). Zborník podáva názory súčasných vedcov 
na stvorenie sveta. (Pozri MORRIS, H., The scientific case for creation. Kalifornia 
1981). Autor je doktor fyzikálno-matematických vied. (Pozri Библия и наука. Москва 
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Ako vedúci Katedry biblických náuk cítim potrebu informovať našu 

akademickú verejnosť čím sa zaoberajú niektorí autori či teológovia 

predovšetkým v Ruskej pravoslávnej cirkvi1, kde mám istým spôsobom 

zmapovanú situáciu. A niet divu, veď agresivitu ateizmu pocítili ľudia 

v bývalom ZSSR v nevídanej miere aj počas svojho štúdia mnohí študenti, 

ktorí boli vychovaní v pravosláví a v kresťanských hodnotách. V bývalom 

ZSSR bol útok proti všetkému kresťanskému veľmi veľký a neustále na 

každom kroku zaznievali hlasy, že „všemohúca veda“ dokázala, že Boh 

neexistuje, a že Cirkev klame. Ateistický človek v ZSSR a taktiež aj u nás 

odmietol Boha a namiesto Neho si tento človek postavil „modlu“, t.j. 

z vedy si urobil božstvo. A tejto vede sa začal klaňať a žiaľ v niektorých 

prípadoch aj nekriticky prijímať všetko, čo vedci povedali.  

 Prvá otázka, ktorú zadali novinári prvému kozmonautovi J. 

Gagarinovi po návrate z kozmu bola, či videl Boha alebo anjelov. Keď 

odpovedal, že nie, média to využili ako argument, že „veda dokázala, že 

Boh neexistuje“. My sami, najmä zrelá a staršia generácia, si veľmi dobre 

pamätáme na rôzne antikresťanské výpady učiteľov, ale vždy to záviselo 

len a len od učiteľa. Vznik takejto literatúry2 je prirodzenou reakciou na to, 

                                                                                                                                               
2006; pozri СЫСОЕВ, Д., Летопис начала. Москва 2003; pozri CRAIG, W., The 
existence of God and the beginning of the Universe. California 1979). 
1 Pozri БУФЕЕВ, К., Православное вероучение и теория эволюции. С.- Петербург 
2003. Autor veľmi kritizuje dielo prot. Štefana Ljaševského „Biblia a veda o stvorení 
sveta a Biblia a veda ako o biblicko-„vedeckej“ fantastickej literatúre. Autor poukazuje 
na kresťanský evolucionizmus známeho biblistu prot. Alexandra Meňa, prof. diakona 
Andreja Kurajeva a tiež rímskokatolíckeho teológa Pierra Teilharda de Chardina 
(porovnaj GIBELLINI, R, Teológia 20. Storočia. Prešov 2008. Pozri kapitolu „Teológia 
a veda“, s. 162-167). Vyššie spomenutý ruský autor vo svojom diele poukazuje na to, že 
biblický evolucionizmus má svoje korene v Talmude (Pozri tamže, s. 353). 
2 Pozri zborník, vydaný s požehnaním arcibiskupa Ternopoľského a Kremenčugského 
Sergeja, ktorý analyzuje diela sv. Otcov, mytológiu s pravoslávnym učením, kde si 
neprotirečí skutočná túžba po poznaní s Božím Zjavením. Dielo je určené pre 
apologétov, teológov, vedcov, misionárov, učiteľov a študentov: Божественное 
откровение и современная наука. Москва 2001; pozri ЯСИНИЦКИЙ, Г., 
Апологетика Библии. Посох 1937; pozri ЗЕНКОВСКИЙ, В., Апологетика. Рига 
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čo ľudia zažili1 a preto demokracia prináša možnosť publikovania takých 

článkov, ktoré by sa predtým považovali za protištátne, antivedecké 

a tmárske.  

Je treba pripomenúť, že Christova Cirkev hlása tie isté pravdy o Bohu, 

človeku, svete a kozme, zvieratách, ako to činila pred 2000 rokmi. Čiže ide 

o nemenné pravdy, ktoré sú neustále platné a aktuálne. S odstupom času 

mohli byť tieto pravdy exegétmi či teológmi lepšie a precíznejšie 

vyjadrené. Veda ako taká podáva pravdy o človeku, svete, kozme 

a zvieratách, ktoré sa neustále menia a to v závislosti od najnovších 

názorov, teórií, meraní, prístrojov. Dokonca tieto čiastočné vedecké názory 

niekedy objavujeme i pri štúdiu patristických komentárov na výklad 

Stvorenia sveta a človeka, či dokonca v samotnej Biblii. 

 Aj názory kňazov, keď hovoria, že nie je dôležité, či veríš v evolučnú 

teóriu,2 alebo kreatívnu3 teóriu vzniku sveta. Najdôležitejšie je to, že za tým 

                                                                                                                                               
1992; pozri АНДРЕЕВ, И., Православно христианская апологетика. New York 
1965; pozri ХАРЧЛ, П., Библия и наука. Ашфорд 1963; pozri Ako vznikol život? 
Evolúciou, alebo stvorením? Pensilvania 1991; pozri РОУЗ, С., Бытие: Сотворение 
мира. Москва 2004. Otec Serafim v tomto diele vydeľuje veľa pozornosti aj vedeckým 
poznatkom, ktoré sa snaží „konfrontovať“ s tradičným učením Cirkvi. (Pozri 
ИВАНОВ, Н., И сказал Бог... Клин 2005; pozri CAP, A., Výklad na knihu Genezis I.-
III. kapitola. Prešov 2000). 
1 Najmä v ZSSR. 
2 Sväté Písmo jasne hovorí, že Boh stvoril všetko postupne, až piaty deň stvoril 
pozemské zvieratá a teda aj opice. V šiesty deň stvoril človeka, čiže to, čo je pre Boha 
najdôležitejšie – kráľa, pretože kráľovstvo - svet už bolo stvorené. Práve Ch. Darwin, 
ktorý bol tiež „veriaci“ človek a určite veľmi dobre poznal Bibliu sa dopustil základnej 
chyby. Keďže posledné boli stvorené pozemské zvieratá rôzneho druhu čiže i opice 
a zrazu bol stvorený človek, snažil sa v tom vidieť istú logickú postupnosť. A preto ako 
vedec, ktorý sa týmto veľmi podrobne zaoberal prišiel k záveru, že „človek vznikol 
z opice“. Človek sa mohol podobať na zviera v čase, keď ho Boh stvoril telesne, ale 
nevdýchol ešte do neho dušu. Taktiež v dielach svätých otcov nachádzame názory, že 
človek, ktorý bol stvorený na Boží obraz a podľa Božej podoby, ak odvrhne svoje 
duchovné napredovanie a bude hrešiť, môže sa podobať na zviera alebo dokonca na 
diabla. Každodenné správy v médiách jasne svedčia, akých zverstiev je schopný človek. 
3 Pozri ЦЫПИН, Л., Так чем же являются Дни Творения? Киев 2005. Autor je 
pravoslávny kňaz, ktorý pôvodne ukončil Fakultu Fyziky na Kyjevskej štátnej 
univerzite. Kriticky sa vyjadruje ku kreatívnej teórii.  
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všetkým je Boh – Stvoriteľ. Tieto ďalšie otázky sú vlastne už len druhoradé 

či treťoradé. Biblická zvesť o stvorení sveta a človeka za šesť biblických 

dní má pre nás spasiteľný význam a súčasnému čitateľovi hovorí 

o dôležitej zvesti, Kto všetko stvoril a o postupnosti stvoriteľského aktu. 

Boh sa prostredníctvom stvoriteľského aktu zjavil človeku a prejavil sa na 

počiatku ľudských dejín. A to nám zvestujú prvé kapitoly prvej knihy 

Mojžišovej.  

Pri štúdiu ako takom sa študent stretáva s rôznymi poznatkami a sám 

si ich musí niekedy vedieť prehodnotiť. Musíme sa ako kresťania naučiť 

rozlišovať, „čo je dobré a čo zlé“. Ja osobne som dospel k tomu, že pre mňa 

ako kresťana je dôležité to, čo hovorí Christova Cirkev. Tieto pravdy sú 

neustále platné a privádzajú k dokonalosti a spáse každého, kto chce ísť 

touto cestou. Aj medzi teológmi a svätými otcami nachádzame rôznorodé 

názory, ktoré ma vedú k tomu, aby som sa nad všetkým zamýšľal. Vedecké 

názory, tým, že sa neustále menia, nie sú pre mňa ako kresťana nejako 

extra veľmi dôležité, pretože mi nepomáhajú v tom, aby som bol ja sám 

lepším a dokonalejším. Skôr sa však prikláňam ku kreatívnej teórii, ktorá 

jasne hovorí, že za všetkým stvorením stojí Boh.  
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