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Apokryfy Starého Zákona 
 

Okrem posvätného kánonu 22 kníh, ktorý po dlhých a búrlivých rokovaniach 

vymedzil a ustanovil Ţidovský snem v Jabne v roku 90 po Chr., Ţidia ţijúci 

v diaspóre s obľubou čítali aj ďalšie náboţenské knihy, ktoré začali „posnemo-

vo“ nazývať „ako mimo biblické, či nekanonické“. Vyššie spomenutý snem na-

zval všetky knihy, ktoré boli napísané po Ezdrášovi
1
 za nekanonické

2
. Beţní Ţi-

dia v tom čase čítali a mali v úcte rovnako tak kanonické, ako aj nekanonické
3 

knihy. Dôleţité pre nich bolo to, ţe ich učia zboţnosti, Boţím prikázaniam a 

viere v jediného a pravého Boha.  

Známy ruský
4
 biblista prof. Alexander Meň

5
 poukazuje a delí tieto mimo 

biblické ţidovské spisy na knihy, modlitby a dodatky do týchto kategórií Staro-

zákonných kníh: 

1. Historické knihy: 2. kniha Ezdráša, 3 knihy Makabejské, Modlitba Me-

našeho (koniec 2 Par.)  

2. Prorocké knihy: List Jeremiáša
6
, Baruch, 3. kniha Ezdráša, niektoré ka-

pitoly z knihy Daniela.
7
 

3. Poučné knihy: Tobiáš, Judit, kniha Múdrosti Šalamúnovej, Kniha Múd-

rosti Isusa, syna Sirachovho, 151 ţalm
8
, dodatky ku knihe Ester

9
, dodatky ku 

knihe Jób
1
.  

                                                 
1
 Po 5. storočí pred Chr.  

2
 Pozri СНИГИРЕВ, Р.: cit. dielo, , s. 13. 

3
 Nekanonická literatúra pracuje s Teratologiou /grec.τερας-teras/ čo znamená “zázrak”, kto-

rá je zapracovaná do naratívnej literatúry. Teda rozprávanie o zázrakoch. 
4
 Pozri Russion Orthodox Synodal Version Contains The Old Testament, Deutero – Canonical 

writings and The New Testament. The Bible Society in Russia 1996. Zoznam biblických 

kníh podľa synodálneho vydania Ruskej pravoslávnej cirkvi: Gn Ex Lv Nm Dt Joz Sud Rut 

1Sam 2Sam 1Kr 2Kr 1Krn 2Krn ModManes Ezra Neh 1Ezdr Tob Jdt Esp Est Job Ţalmy 

pris Kaz Pies Mud SirProlog Sir Iz Jer Nar ListJer Bar Ez Dan Oz Joel Am Abd Jon Mich 

Nah Ab Sof Zach Mal 1Mak 2Mak 3Mak 4Ezdr  
5
 МЕНЬ, А.: Исагогика, s. 29. 

6
 T.j. Plač Jeremiášov. 

7
 Modlitba Azariáša a pieseň troch mládencov v babylonskej peci – 3 kap. príbeh o Zuzane – 

13. kap. príbeh o Belovi a drakovi – 14. kap. Poučné state Danielovho proroctva nie sú 

v hebrejskej Biblii. Nachádzajú sa však v gréckych prekladoch a vo Vulgáte. Ide 

o Azariašovu modlitbu (3, 24-45), chválospev troch mládencov v peci (3, 45-51; 52-90), 

príbeh Zuzany sa nachádza v Teodociánovom preklade na začiatku knihy a v LXX na konci 

knihy. Vo Vulgáte v hlave c.13., Bel a Drak na konci v gréckych prekladoch a vo Vulgáte 

v hlave c.14. 
8
 Pozri STARÝ ZÁKON – APOKRYFY. Praha 1985, s. 478-479. 

9
 Mardochejov sen – 1 kap., Amanov príkaz – 3 kap. modlitba Mardocheja a Ester 4. kap, reči 

Ester a Artaxerxa – 5 kap. Mardochejov rozkaz v mene Artaxerxa – 8 kap. objasnenie Mar-

dochejovho sna - 10. kap.  

Podľa rímsko katolíkov kniha Ester obsahuje 107 deuterokanonických veršov v gréckom tex-

te. Vulgáta má tieto verše vo svojich dodatkoch. Neovulgáta ich má logicky začlenené do 

textu tak, ako LXX. Jedná sa o Mordochajov sen, Xerxov edikt proti Ţidom, Mordochajova 
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Je nutné zdôrazniť fakt, ţe Christova Cirkev všetky tieto knihy pojala do 

svojho posvätného kánonu Starozákonných kníh presne podľa prekladu Septua-

ginty
2
, ktorý bol slávnostne prijatý ţidovskou náboţenskou obcou na ostrove 

Faros v roku 250 pred Chr. Vo východnej časti Christovej Cirkvi sa tieto knihy 

váţili a ctili ako sväté. Je moţné ich čítať vo všeobecnosti, i napriek vyššie uve-

denému deleniu sa nazývali ako poučné. Odporúčali sa čítať katechumenom 

pred vstupom do Cirkvi, alebo novým členom Cirkvi, ktorí len nedávno prijali 

sv. krst. Na západe sa tieto knihy dostali aj do latinského prekladu Svätého Pís-

ma – tzv. Vulgáty
3
, a neskôr aj do Neovulgáty

4
. 

Pravoslávna cirkev ich dodnes všetky zachováva medzi kanonickými kniha-

mi, a to aj vďaka prekladu Svätého Písma do staroslovančiny, ktorý urobili sv. 

Cyril a Metod a ich ţiaci, keď nám toto vzácne dielo priniesli na Veľkú Moravu 

v 9. storočí. Pravoslávna cirkev udáva celkový počet starozákonných kníh – 50
5
. 

Pravoslávni biblisti a teológovia
6
 povaţujú síce tieto knihy za nekanonické, av-

šak Cirkvou boli ponechané v Biblii medzi ostatnými kanonickými knihami 

a odporúčajú sa na čítanie kvôli ich duchovnému a vieroučnému obsahu.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

a Esterina modlitba , Ester pred kráľom, Xerxov edikt priaznivý Ţidom, zmysel Mordocha-

jovho sna, Kolofon. 
1
 42 kapitola v knihe Jób obsahuje doplnok o Jóbovom rodokmeni. 

2
 Pozri SEPTUAGINTA, LXX- Septuaginta edited by Alfred Rahlfs. Stuttgart 1935. Zoznam 

biblických kníh podľa Septuaginty: Gn Ex Lv Nm Dt JozA Joz Sud SudA Rut 1sam 2Sam 

1Kr 2Kr 1Krn 2Krn 1Ezdr Ezra Neh Est Jdt Tob TobS 1Mak 2Mak 3Mak 4Mak Ţalmy Ody 

Pris Kaz Pies Job Mud SirProlog Sir Ţalmyšalamuna Oz Am mich Joel Abd Jon Nah Hab 

Sof Ag Zach Mal Iz Jer Bar Nar ListJer Ez Zuz ZuzT Dan DanT Bel BelT. 
3
 Pozri VULGÁTA VUL- Biblia sacra luxta Versionen /Vulgate Latin Bible/ edited by R. 

Weber, B. Fischer, J. Gribomont, H. F. D. Sparks, W. Thiele. Deutsche Bibelgesellschaft 

1969,1975,1983. Zoznam biblických kníh podľa Vulgáty: Gn Ex Lv Nm Dt Joz Sdc Rut 

1sam 2Sam 1Kr 2Kr 1Krn 2Krn 1Ezdr Ezra Neh Est Jdt Tob 1Mak 2Mak Ţalmy Ţalm151 

Pris Kaz Pies Job Mud Sir Oz Am Mich Joel Abd Jon Nah Hab Sof Ag Zach Mal Iz Jer Bar 

Nar Ez Dan 4Ezdr ModManes.  
4
 Pozri NEOVULGÁTA, Nova Vulgata - Bibliorum Sacrorum Editio. Zoznam biblických 

kníh podľa Neovulgáty: Gn Ex Lv Nm Dt Joz Sdc Rut 1Sam 2Sam 1Kr 2Kr 1KRN 2Krn Ez-

ra Neh Tob Jdt Est Job Ţalmy Pris Kaz Pies Mud Sir Iz Jer Nar Dan Ez Oz Joel Am Abd 

Jon Mich Nah Hab Sof Ag Zach Mal. 
5
 Pozri GERKA, M. a kol.: Sväté Písmo a skratky biblických kníh z pohľadu pravoslávnej 

a nepravoslávnej biblistiky na Slovensku In: PTZ XXXIV (19), Prešov 2009, s. 5-15. Niekto-

rí pravoslávni biblisti udávajú počet 49.  
6
 Pozri МЕЩЕРСКАЯ, Е.: Ветхозаветные апокрифы. In: Православная энциклопедия III. 

Москва 2001, s. 47. 
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Rímskokatolícka Cirkev
1
 tieto vyššie uvedené diela pomenovala za „deute-

rokanonické
2
“, a tieţ ich pojala do kánonu starozákonných kníh, a to s tým roz-

dielom, ţe uznáva nie tri Makabejské knihy, ale iba prvé dve a do kánonu nepo-

jala 2.-3. knihu Ezdrášovu. Rímskokatolícka Cirkev
3
 má v kánone starozákon-

ných kníh celkovo 46 kníh pričom sedem je deuterokanonických
4, a ku knihe 

Barucha sa pričleňuje aj List Jeremiáša. Vyššie spomenuté knihy Starého Záko-

na boli v období reformácie vyčlenené z Biblie, a to presne podľa vzoru ţidov-

                                                 
1
 Latinské názvy nekanonických spisov a ich skratky: 

-Apocalypsis Abrahae- Apokalypsa Abrahámova - ApocAbr 

-Apocalypsis Baruch graeca- Apokalypsa Baruchova grécka - ApocBar gr 

-Apocalypsis Baruch syriaca- Apokalypsa Baruchova sýrska- ApocBar syr 

-Apocalypsis Eliae- Apokalypsa Eliášova- ApocEl 

-Apocalypsis Mosis- Apokalypsa Mojţišova- ApocMos 

-Ascensio Isaiae- Nanebovstúpenie Izaiáša - AscIs 

-Assumptio Mosis- Nanebovzatie Mojţiša- AssMos 

-Epistula Aristeae- Aristeov list- EpArist 

-Tertius liber Esdrae- Tretia kniha Ezdrášova- 3 Esd 

-Quartus liber Esdrae- Stvrta kniha Ezdrášova- 4 Esd 

-Henoch aethiopicus- Henoch etiópsky- Hen.aeth 

-Henoch graecus- Henoch grécky- Hen.gr 

-Henoch hebraicus- Henoch hebrejský- Hen.hebr 

-Henoch slavus- Henoch slovanský- Hen.slav 

-Liber Iubilaeorum- Kniha jubileí- Iub 

-Tertius liber Machabaeorum- Tretia kniha Makabejských- 3 Mach 

-Quartus liber Machabaeorum- Tretia kniha Makabejských- 4 Mach 

-Martyrium Isaiae- Mučeníctvo Iziáša- MartIs 

-Odae Salamonis- Šalamúnove ódy- OdSal 

-Oratio Manassis- OrMan 

-Psalmi Salamonis- Šalamúnove ţalmy- PsSal 

-Sibyllini libri -Sybiline knihy- Sib 

-Testamentum Abrahae - Abrahámov testament- TestAbr 

-Testamentum Iob - Jóbov testament- TestIob 

-Testamentum duodecim Patriarcharum- Test dvanástich patr.- TestXllPatr 

-Vita Adae et Evae- Ţivot Adama a Evy- VitAd  
2
 Druhokanonické. 

3
 Pozri СТИЛИАНОПУЛОС, Т.: cit. dielo, Москва 2008. 

4
 Termín Deuterokanonický spis /grec.Δεστερος κανονικος – deuteros kanonikos/ čo značí 

„druhý zhodný s normou“. Biblické knihy, ktorých kanonickosť nebola uznávaná od po-

čiatku spolu s proto kanonickými knihami sú zaradené v kánone spolu s proto kanonickými 

spismi. Väčšina spisov bola napísaná v pôvodnom hebrejskom jazyku, uvádza ich iba LXX. 

Jedná sa o Tob, Jdt, Mud, Sir, Bar, 1 Mach, 2 Mach a dodatky k Danielovi /3,24-90. 13,1-

14,42 Vg /, dodatky ku knihe Ester /10,4-16,24 Vg/. Tieto knihy spolu s proto kanonickými 

staro zmluvnými knihami tvoria súhrn staro zmluvných kníh podľa katolíckeho kánonu. 

Protestantská terminológia nazýva tieto deuterokanonické spisy v kánone apokryfnými 

spismi. Všetky ostatné nekanonické knihy popri staro zmluvných spisoch protestantizmus 

nazýva pseudoepigrafmi. Preto v roku 1977 Bernhard Lang vytvoril pojem 

SPATSCHRIFTEN DES ALTEN TESTAMENTS- „Neskoršie spisy starej zmluvy“ aby 

odstránil rečový chaos. Takto môţu protestanti, ako aj katolíci jednoznačne označovať tú is-

tú skupinu staro zmluvných kníh.  
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ského kánonu a protestantskí teológovia ich nazývajú apokryfmi 
1 , alebo pseu-

doepigrafmi
2
. Protestantské cirkvi majú vo svojom kánone celkovo 39 starozá-

konných kníh, pričom knihy Ezdráša a Nehemiáša netvoria jednu knihu ako je to 

v ţidovskom kánone. 

Za starozákonné apokryfy povaţuje Pravoslávna cirkev aţ tieto dole uvedené 

knihy a spisy. Starozákonné apokryfy rozdeľujeme do dvoch kategórii
3
: 1. Pa-

lestínske apokryfy: Henoch etiópsky
4
, Kniha Jubilejí

5
, Testament 12 patriar-

                                                 
1
 Termín Apokryf /grec. Αποκρσφος – apokryfos/ čo značí skrytý, podvrhnutý, nepravý. Obsa-

hom sa podobajú kanonickým knihám, ale nepatria do kánonu inšpirovaných kníh. Rozo-

znávame starozmluvné a novozmluvné apokryfy a rozkvet apokryfnej literatúry datujeme od 

2.stor. pred Christom aţ do 5.stor. po Christovi. V protestantizme sa pojmom apokryfy 

označujú spisy, ktoré sú v katolíckom kánone zaradené medzi deuterokanonické spisy, kým 

nekanonické spisy, ktoré Katolicizmus nazýva apokryfmi, sa v protestantizme nazývajú 

pseudoepigrafmi. 
2
 Význam tohto pojmu je – nepravdivo, lţivo nazvané, alebo falošne pomenované. Termín 

Pseudoepigraf /grec. Ψεσδοεπιγραφη – pseudoepigrafe/ čo značí „spis s nepravým nadpi-

som“. Pseudoepigrafy sa pokladajú za prechodné štádium medzi staro zmluvnou a novo 

zmluvnou literatúrou a ich vznik datujeme od 2.stor. pred Christom aţ do 1.stor. po Chris-

tovi. Intenzívne sa zaoberajú zmŕtvychvstaním, apokalyptickou a eschatologickou proble-

matikou. Takisto pracuje aj s opisom eschatologických tajomstiev, ktoré sú vsadené do tzv. 

apokalypsy /grec.αποκαλσυις-apokalypsis/- „tajomstvo“. Opisy snov, videní, zjavení, čísla 

a mená. Napr. apokalyptickou tematikou sa zoberajú tieto knihy: Apocalypsis Abrahae, 

Apokalypsis Adae, Apokalypsis Baruch graeca, Apokalypsis Baruch syriaca, Apokalypsis 

Eliae, Apokalypsis Esdrae, Apokalypsis Mosis. Teda tieto texty pracujú so Pseudonomitou 

/grec.Ψεσδφνσμος/ spisom, ktorému bolo pripisované autorstvo významnej osobnosti 

v náboţenskom ţivote, aby sa zväčšila autorita spisu, išlo o beţný postup v období heleniz-

mu. Podobné náznaky rozoznávame aj v kanonickej literatúre, a to niektorým rečiam pripi-

sovaným Mojţišovi v Deuteronómiu hoci sú neskoršieho pôvodu. Alebo Dávidovi sa pripi-

sujú niektoré ţalmy tzv. Davidov ţaltár. A taktieţ aj Šalamún sa pokladá za autora „ Múd-

rosti a knihy Sirachovej“ hoci datovanie spisu je iné. Pseudoepigrafy sa vo všeobecnosti 

hodnotia pozitívne, pretoţe ide o náboţenskú náuku, nie o autora. 
3
 Pozri Православная энциклопедия III., cit. dielo, s. 47-50; porovnaj DUKA, D.: cit. dielo, 

Praha 1992, s. 17. 
4
 Kniha pojednáva o Henochovi, ktorý je siedmym človekom po Adamovi, ktorý „chodil 

s Bohom“ a nezomrel ako ostatní ľudia, pretoţe „ho Boh zobral“ (1Mjţ 5, 24). Dielo nám 

podáva ľudové predstavy o záhrobnom ţivote. Jeden stupeň je pre spravodlivých a tri pre 

hriešnikov. Duše tam čakajú na súd. Aj v tomto spise je citeľný silný mesianistický duch. 

Mesiáš je nazvaný ako Syn človeka a Vyvolený. Mesiáš víťazí v bitke o Jeruzalem a v ale-

gorickom zápase v podobe bieleho býka. Po víťazstve sa mení na bieleho baránka a stáva sa 

pastierom, ktorý vedie svoje stádo. Dielo bolo napísané v 2. alebo 1. storočí pred Chr. a za-

chovala sa ešte aj staroslovanská verzia. (Pozri SOUŠEK, Z.: Knihy tajemství a moudrosti I. 

Mimobiblické ţidovské spisy: pseudoepigrafy, Vyšehrad 1998, s. 78-201; porovnaj DUKA, 

D.: cit. dielo, s. 18). Niektorí biblisti poukazujú ešte na knihu Henocha napísanú 

v hebrejčine, pričom toto apokalyptické dielo vzniklo v druhej polovici 3. storočia po Chr. 

(Pozri BIČ, M.: Ze světa Starého zákona II. Praha 1989, s. 628-630). V liste Barnabáša sa 

cituje kniha Enocha a odvoláva sa na ňu aj Tertulian a Klement Alexandrijský.  
5
 Pôvodne hebrejský spis, (zlomky sa zachovali v Kumráne) nazývaný tieţ Malý Genezis. 

Známy je v etiópskom a gréckom preklade. Preberá príbehy z knihy Genezis, a tieţ počiatok 

Exodu. Praotcovia sú predstavení ako vzorní dodrţiavatelia Zákona. Ide vlastne 
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chov
1
, Nanebovzatie Mojţiša

2
, Mučeníctvo Izaiáša

3
, 4. kniha Ezdráša

4
, Syrská 

apokalypsa Baruchova
5
, Ţivot Adama a Evy

6
. 

2. Ţidovsko-helenistické apokryfy: List Aristeov
7
, Ţidovské knihy Sybily

8
, 

4. kniha Makabejská
1
. 

                                                                                                                                                         

o apokalyptické prepracovanie knihy Genezis. Chronológia je postavená na jubilejných ob-

dobiach (7x7 rokov a 50 jubilejný rok). Dielo vzniklo asi v polovici druhého storočia pred 

Chr. (Pozri SOUŠEK, Z.: Knihy tajemství a moudrosti II. Mimobiblické ţidovské spisy: 

pseudoepigrafy. Vyšehrad 1998, s. 15-19; porovnaj БЕРСНЕВ, П.: Книга апокрифов. 

Санкт - Петербург 2004, s. 8-159; porovnaj DUKA, D., cit. dielo, s. 18).  
1
 V obdobiach medzi Starým a Novým Zákonom pribliţne od roku 200 pred Chr. do roku 100 

po Chr. bola takáto forma „závetov – testamentov“ obľúbeným literárnym štýlom. Hrdina 

spomína na svoj ţivot a dáva posledné napomenutia zhromaţdeným pri jeho lôţku. Staršia 

ţidovská podoba textu tohto diela bola ukončená pred rokom 70 po Chr. (Pozri SOUŠEK, 

Z.: Knihy tajemství a moudrosti I. – cit. dielo, s. 202-285). 
2
 Latinský text objavení v 6. storočí v Ambroziánskej kniţnici v Miláne. Obsahom knihy je 

proroctvo, ktoré predniesol Mojţiš pred svojou smrťou. (Pozri SOUŠEK, Z.: Knihy tajem-

ství a moudrosti III. Mimobiblické ţidovské spisy: pseudoepigrafy. Vyšehrad 1999, s. 136-

141). 
3
 Niektorí nazývajú toto dielo Mučeníctvo a videnie - nanebovzatie Izaiáša. V prvej časti tohto 

diela, ktoré vzniklo pravdepodobne koncom 1. storočia po Chr. sa pojednáva o nenávisti 

Menašeho k Izaiášovi a jeho poprave, rozrezanie drevenou pílou. Druhá časť diela vznikla 

asi 2. storočí po Chr. Je pravdepodobne dielom gnostikov a pojednáva o putovaní Izaiáša po 

siedmom nebi, pričom v závere opätovne spomína jeho rozpílenie. Spis sa zachoval 

v etiópskom preklade a útrţkovite tieţ v gréčtine, latinčine a staroslovenčine. (Pozri 

SOUŠEK, Z.: Knihy tajemství a moudrosti II., cit. dielo, s. 153-178). 
4
 Apokalyptický spis z konca 1. storočia po Chr., ktorý je svedectvom o očakávaní Mesiáša. 

Pojednáva o povolaní Ezdráša a jeho siedmich videniach týkajúcich sa utrpenia ľudu, skon-

čenia starého a príchodu nového veku. Dielo sa zachovalo v etiópčine, sýrštine, arabčine, 

arménčine, latinčine, staroslovenčine a útrţkovite aj v kopštine. Pôvodný hebrejský a grécky 

text sa nezachovali. (Pozri SOUŠEK, Z.: Knihy tajemství a moudrosti II. cit. dielo, s. 208-

210; porovnaj STARÝ ZÁKON – APOKRYFY. Praha 1985, s. 390-438). 
5
 Kniha nazývaná tieţ Baruchovou apokalypsou, alebo druhou knihou Barucha. Baruch je 

pomocníkom proroka Jeremiáša, ktorý predpovedá v dôsledku nevery Boţieho národa zni-

čenie chrámu. Kladie dôraz na Zákon, ktorý majú Ţidia dodrţiavať zvlášť po zničení chrá-

mu. Nabáda k očakávaniu Mesiáša. Dielo sa zachovalo v sýrskom jazyku. Vzniklo pravde-

podobne v roku 100 po Chr. (Pozri SOUŠEK, Z.: Knihy tajemství a moudrosti II., cit. dielo, 

s. 264- 335). 
6
 Latinský spis z 3. - 4. storočia po Chr. Vznikol ako preklad z tzv. spisu Apokalypsa Mojţiša. 

Pojednáva o ţivote Adama a Evy po vyhnaní z raja, o ich pokání, o ďalšom páde Evy, o ich 

rodine a konci pozemského ţivota, rozhovoroch s diablom aj archanjelom Michalom. (Pozri 

SOUŠEK, Z.: Knihy tajemství a moudrosti II., cit. dielo, s. 343-363). 
7
 List pojednáva o vzniku prekladu tzv. Septuaginty – sedemdesiatich prekladateľov Starého 

Zákona z hebrejčiny do gréčtiny za čias alexandrijského kráľa Filadelfa II. Ptolemaja, ktorý 

chcel mať posvätné knihy Starého Zákona v Alexandrijskej kniţnici. Preklad zrealizovali na 

podnet veľkňaza Eleazára ţidovskí znalci zákona na ostrove Faros. (Pozri SOUŠEK, Z.: 

Knihy tajemství a moudrosti I., cit. dielo, s. 19-77). 
8
Niektorí nazývajú tieto diela Sibylliné veštby a poukazujú na ich ţidovsko-kresťanský pô-

vod. Išlo o ţeny Sibily, ktoré vďaka inšpirácii v extáze veštili budúcnosť. Zachovalo sa štr-

násť kníh týchto veštieb. Knihy boli napísané v období 2. storočia pred Chr. – 7. storočia po 
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Ďalšie apokryfy, ktoré nachádzame sú: Jozef a Asenat
2
, Ţivotopis prorokov, 

Jakubov rebrík, Dejiny rechabitov, alebo Dejiny Zosimu, Dejiny Jozefa, Povesť 

o Abikarovi, Traktát Sima, Apokalypsa Sofoniáša, Apokalypsa Ezdráša, Videnie 

Ezdráša, Tretia kniha Barucha, Apokalypsa Abraháma, Apokalypsa Eliáša, 

Apokalypsa Sedracha, Testament Jóba, Testament Abraháma
3
, Testament troch 

patriarchov, Testament Izáka, Testament Jakuba, Testament Mojţiša, Testament 

Šalamúna, Testament Adama.  

Treba poukázať, ţe v prvotnej Cirkvi neboli presne odlíšené staro zákonné 

knihy kanonické od nekanonických. Preto sa s nimi beţne stretávame v I. – III. 

storočí v dielach takých významných cirkevných autorít akými boli biskup Cyp-

rián Kartagenský, biskup Klement Rímsky, biskup Irenej Lyonský, sv. Polykarp 

Smyrnský, biskup Hypolyt Rímsky, či biskup Dionýz Alexandrijský. Euzébios 

Cezarejský (+ 340) ako prvý urobil istú kategorizáciu biblických staro zákon-

ných kníh, ktorú rozdelil do troch skupín: 1. kanonické knihy 2. sporné knihy, 

avšak je ich moţné čítať 3. zradné knihy. 

Samozrejme, ţe jasné vymedzenie Starozákonného i Novozákonného káno-

nu riešila Christova Cirkev na snemoch. Pozri
4
: 85 pravidlo svätých apoštolov 

24 pravidlo miestného Kartagenského snemu (s. 170), 60 pravidlo Laodicejské-

ho snemu, pravidlo svätého Gregora Teológa o tom aké máme čítať knihy Staré-

ho a Nového Zákona. 

 

                                                                                                                                                         

Chr. Tri knihy napísané po grécky vznikli v helénsko-ţidovskom prostredí. (Pozri 

SOUŠEK, Z.: Knihy tajemství a moudrosti I., cit. dielo, s.286-356). 
1
 Filozofický traktát pojednáva o mučeníctve za čias makabejských vojen. Ide o typické dielo 

helénskeho ţidovstva s vplyvom stoickej filozofie. Euzébius pripisoval autorstvo Jozefovi 

Fláviovi, avšak dnešní bádatelia to spochybňujú. (DUKA, D., cit. dielo, s. 19; pozri 

SOUŠEK, Z.: Knihy tajemství a moudrosti III., cit. dielo, s.34-60; porovnaj STARÝ ZÁKON 

– APOKRYFY, s. 455-477). 
2
 Pozri SOUŠEK, Z.: Knihy tajemství a moudrosti III., cit. dielo, s. 210-236.  

3
 Pozri tamţe, s. 86-135. 

4
 МИЛАШ, Н.: Правила православной церкви Т 1 Свято Троицкая Сергиева Лавра 1996, 

s. 170.pozri МИЛАШ, Н.: Правила православной церкви Т 2, Свято Троицкая 

Сергиева Лавра 1996, s. 170, 115, 490-491. 

 




