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Židovský snem v Jabne a ďalšie preklady Starého Zákona do gréčtiny – 
Akilov, Simachov, Theodotionov.  

 

Mesto Jabne – Jamnia sa nachádzalo v Palestíne neďaleko dnešného mesta 

Jaffa a po zničení Jeruzalema r. 70 po Chr. sa stalo centrom rabínskej vzdelanos-

ti,
1
 kde došlo k zániku Synedrionu – Sanhedrinu, ktorý vystriedal synodu rabí-

nov. Prof. P. Jungerov
2
 tvrdí, ţe od r. 107 pred Chr. do r. 180 po Chr. členovia 

veľkého Synedrionu pokračovali v práci štúdia a ochrany kníh posvätného kó-

dexu. Pri tomto najvyššom ţidovskom orgáne usilovne pracovali prekladatelia 

a znalci Písma – soferimi na tvorbe Talmudu. Podľa tradície
3
 sa udáva, ţe rabín 

ben Zakaj, ktorý bol zástupcom predsedu Synedrionu, pre svoje umiernené poli-

tické postoje dostal povolenie od rímskych úradov vytvoriť v tomto meste ţi-

dovské stredisko, ktoré malo určovať pravidlá ţidovského náboţenstva. Rabín-

ska akadémia v Jabne uskutočňovala kaţdoročne výpočty ţidovského kalendá-

ra
4
.  

Snem, na ktorom sa zúčastnili ţidovskí rabíni, sa uskutočnil na konci prvého 

storočia
5
. Vedci, biblisti a teológovia dodnes vedú dišputy o tom, čo sa na sneme 

riešilo. Podľa všetkého na sneme došlo ku kategorizácii posvätných kníh a ich 

deleniu, vymedzeniu kánonu posvätných kníh judaizmu a k jeho uzavretiu. Ţidia 

na vyjadrenie Starého Zákona pouţívali termín TNK
6
 – Tanak

7
, ktoré vzniklo zo 

zo začiatočných spoluhlások slov Torah
8
 –Nabi

9
–Ketubim

10
. Toto trojité delenie 

                                                 
1
 Nový biblický slovník, cit. dielo, s. 374. 

2
 ЮНГЕРОВ, П.: cit. dielo, . К. I. s. 96. 

3
 JOHNSON, P.: cit. dielo, s. 147. 

4
 Ţidovský kalendár vychádzal z babylonského systému, ktorý sa opieral o lunárny kalendár. 

Rozdiel medzi slnečným a lunárnym kalendárom bol v jedenástich dňoch. Kumránska ko-

munita sa však riadila podľa slnečného kalendára.  
5
 Niektorí autori konkretizujú a hovoria o r. 90-100 po Chr. Pozri BIČ, M.: cit. dielo II., s. 

441).  
6
 Pozri СТИЛИАНОПУЛОС, Т.: cit. dielo, s. 21. 

7
 Niektorí udávajú tieţ Tanach. 

8
 5 kníh Mojţišových - Prvá kniha Mojţišova (Berešit), Druhá kniha Mojţišova (Šemot), 

Tretia kniha Mojţišova (Vajjiqra), Štvrtá kniha Mojţišova (Bemidbar), Piata kniha Mojţi-

šova (Debarim). V ţidovskej terminológii sa týchto 5 kníh Mojţišových interpretuje tieţ 

krátkym termínom ZÁKON. Kresťania tieto knihy nazývajú zákonodarné. 
9
 Proroci. Ţidia delili prorokov na tri skupiny. 1. Skupina starších - skorších prorokov – 

Isus Navin (Jozue – Jehošua), Sudcov (Šofetim), knihy 1.a 4. Kráľovské (1 Šemuel, 2 Mela-

chim). 2. Skupina pozdných – neskorších prorokov – Izaiáš (Ješajah), Jeremiáš (Jirem-

jah) a Ezechiel (Jehezeqel). 3. Skupina dvanástich prorokov: Ozeáš (Hošea), Joel (Joel), 
Amos (Amos), Abdiáš (Ovadjah) , Jonáš (Jonah), Micheáš (Michah), Naum (Nahum), Ava-

kum (Havaqquq), Sofoniáš (Cefanjah), Aggeus (Haggaj), Zachariáš (Zecharjah) , Malachiáš 

(Malachi).  
10

 Písma. Do tejto kategórie patrili tieto knihy: Ţalmy (Tehilim), Príslovia (Mišle), Jób (Ijov), 

Pieseň piesní (Šir haššírim), Rút (Rut), Jeremiášov plač (Echah), Kazateľ (Qóhelet), Ester 

(Ester), Daniel (Danijel), Ezdráš (1Ezra) Nehemiáš (Nehemjah), 1 a 2 kniha Kronických (1-

2 Divre hajjamim). 
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nie kníh
1
 Starého Zákona obsahovalo 22 kníh

2
 podľa počtu písmen ţidovskej 

abecedy. Babylonsko-palestínsky kánon Starozákonných kníh obsahoval pôvod-

ne 24 kníh, a pripisoval sa Ezdrašovi, Nehemiášovi a Veľkej Synagóge, avšak 

snem napokon uzákonil počet kníh na 22. Takýto počet kníh Starého Zákona 

nachádzame v dielach Filona Alexandrijského, Jozefa Flávia
3
, Melitona, Orig-

nena a blaţ. Hieronýma. Doplnenie, alebo zmenšenie tohto počtu, alebo čoho-

koľvek z obsahu knihy, bolo ţidovskými zákonmi prísne zakázané.  

V poradí druhý preklad Starého Zákona do gréčtiny, ktorý bol vykonaný po 

preklade sedemdesiatich tzv. Septuaginte bol preklad Akilov
4
. Na to, kto bol 

tento autor existuje viacero názorov. Podľa svedectiev biskupa Epifana Cy-

perského išlo o gréckeho pohana, ktorý pochádzal z Pontu, zo Synope. Podľa 

Alexandra Meňa
5
 ţil v prvej polovici 2. storočia. Bol príbuzný cisára Hadriana

6
, 

na
6
, ktorý ho ustanovil za „primátora“

7
 mesta Elia Kapitolina. Spočiatku uveril 

a stal sa kresťanom. Veľmi sa venoval astrológii, za čo bol napomínaný svojimi 

kresťanskými učiteľmi a následne na to bol z Cirkvi vylúčený. Prijal ţidovskú 

vieru, dal sa obrezať a ako ţidovský prozelita sa stal ţiakom rabana Akibu. Za-

čal študovať horlivo Starý Zákon a následne ho prekladá do gréckeho jazyka. 

Preklad bol zavŕšený okolo r. 125
8
. Dôvod prečo chcel urobiť preklad Starého 

Zákona do gréčtiny bol ten, ţe začal nenávidieť kresťanov, spochybňoval pre-

klad Septuaginty, ktorý začala pouţívať Novozákonná Cirkev. Vytvoril taký 

preklad Starého Zákona do gréčtiny, ktorý vyhovoval palestínskym Ţidom a bol 

protiváhou s kresťanmi pouţívanej Septuaginty. Blaţený Teodorit a biskup Epi-

fán
9
 ho nazvali „zlodejom“, pretoţe naschvál svojim prekladom „skazil mnohé 

starozákonné proroctvá o Christovi“
10
. Antikresťanský charakter tendenčného 

prekladu spomína aj biskup Irenej Lyonský. Napr. známe proroctvo Izaiáša
11

: 

„Hľa panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel“, preloţil hebrejské 

slová „Alma“ do gréčtiny ako νεανιρ - mladá ţena a nie ako panna - παπθένορ, 

ako je to preloţené v Septuaginte.  

                                                 
1
 ЕМЕЛЬЯНОВ, А.: cit. dielo, s. 99-100. 

2
 МЕНЬ, А.: Исагогика, , s. 30. 

3
 Proti Apionovi 1, 8. 

4
 Vo vedeckých kruhoch nie je presne zjednotené pouţívanie mena autora. Niektorí udávajú 

Aquilla (Pozri BANDY, J.: Úvod do exegézy Starej Zmluvy, s. 24). Zahraniční autori udáva-

jú tieţ Аквила alebo Акила. (Pozri СНИГИРЕВ, Р.:cit. dielo). V Talmude je nazvaný Aki-

las. Iní hovoria, ţe Akilas a Onkelos je jedna a tá istá osoba – autor targumu (Jeruzalemský 

Talmud, Megilla 1. 11 a Babylonský Talmúd. Megilla 3a. (Pozri ТОВ, Э.: Cit. dielo, s. 

139). 
5
 МЕНЬ, А.: Исагогика, s. 35. 

6
 R. 117-138. 

7
 Niektorí udávajú, ţe ho cisár Hadrián poveril stavebnou činnosťou v Jeruzaleme.  

8
 Pozri ГРИЛИХЕС, Л.: Православная энциклопедия I. Москва 2000, s. 391. 

9
 Ephiphanius. De pond.et.mens. 15. Theodoret. 2.235. Hieronymus. Praef.ad Dan. 

10
 ЮНГЕРОВ, П.: cit. dielo K 1, s. 287-289. Pozri kapitolu: Grécke preklady: Akilov, Theo-

dotionov, Simmachov, piaty, šiesty, siedmi.  
11

 Iz 7, 14. 
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Blaţený Hieroným hovorí: „Ak Gréci po preklade sedemdesiatich, keď uţ 

ţiari svetlo Evanjelia, Akila, Simach, Theodotion – Ţidia
1
 heretici mnoho ta-

jomstiev skryli falošným výkladom. Podľa Hexaply zostávajú v Cirkvi, a ich die-

lami sa zaoberajú cirkevní spisovatelia.“
 2

 Origenes tento preklad povaţoval za 

najlepší zo ţidovských prekladov Starého Zákona. Preto ho vo svojom vyššie 

spomenutom diele postavil na prvé
3
 miesto, kde ho porovnáva s ďalšími pre-

kladmi Starého Zákona do gréčtiny. Pritom ho Origenes, ale aj ostatní kritic-

ky nazývajú otrockým, alebo doslovným prekladom.  

Akilovo dielo sa zachovalo iba v neveľkých úryvkoch, kde sa zachovali prvá 

a druhá kniha Kráľovská a Ţalmy a to v Origenovej Hexaple – kahirskej genize 

zo 6. storočia. Ţidia tento preklad pouţívali takmer do 7. storočia.  

Po Septuaginte a Akilovom preklade, bol istým Simmachom urobený 

v poradí tretí preklad Starého Zákona do gréckeho jazyka. V odbornej literatúre 

sa tieţ udáva jeho meno ako Symmach-Symmachus
4
. Podľa svedectva biskupa 

Epifána Cyperského ţil tento autor za čias cisára Komoda v r. 180-211 po Chr. 

a bol to pôvodne samaritán, ktorý prijal ţidovskú 
5
vieru. Prof. P. Jungerov

6
 ako 

dôvod zmeny viery udáva pravdepodobnú nespokojnosť s „kariérnym postu-

pom“ v samaritánskej náboţenskej hierarchii a nedocenenie jeho vedomostí zo 

strany svojich súkmeňovcov.  

Tento preklad bol kritický voči samaritánom, ktorých Ţidia povaţovali za 

sektu. Samaritáni sa oddelili od ţidovského národa, asimilovali sa s pohanmi 

a z celého Starého Zákona uznávali iba Tóru
7
. Ostatné knihy Starého Zákona 

odmietali. Vybudovaný chrám na hore Gerazim
8
, kde prinášali svoje obete, im 

Ţidia vo vojnovom konflikte zbúrali v 2. stor pr. Chr.
9
 Cirkevný historik Euzé-

bios Cezarejský ako aj blaţený Hieroným ho povaţovali za ebionitu 
10
– stúpenca 

                                                 
1
 V rus. originále – иудействующие еретики. Vyššie spomenutý blaţ. Hieroným na inom 

mieste píše, ţe „spomínal niekedy na Akilu, Simmacha a Theodotiona. Robil som to preto, 

aby nevystrašil čitateľa kvôli veľkým novotám (ktoré sa v preklade objavili), ale nechcel 

v rozpore so svedomím zanechať prúd pravdy.“ СТРИДОНСКИЙ, И.: cit. dielo, s. 14. 
2
 СТРИДОНСКИЙ, И. cit. dielo, , s. 17. 

3
 Origenes v diele Hexapla vytvoril paralelný text podľa stĺpcov, kde porovnáva a/ hebrejský 

text b/ transkripciu gréckymi písmenami, c/ preklad Akilov, d/preklad Simmachov, 

e/Septuagintu, f/preklad Theodotiona. K týmto šiestim stĺpcom neskôr doplnil ešte tri staré 

grécke verzie Starého Zákona. (Pozri МЕНЬ, А.: Исагогика, s. 36). 
4
 Pozri BANDY, J.: cit. dielo, s. 23-24. 

5
 Podľa profesora, Emanuela Toba, ktorý prednáša na Jeruzalemskej Univerzite, špecialistu na 

rukopisy nájdené pri Mŕtvom mori, išlo o samaritána, ktorý prijal kresťanstvo. (Pozri ТОВ, 

Э.: cit. dielo, s. 140). 
6
 Pozri ЮНГЕРОВ, П.: cit. dielo K 1, s. 289.  

7
 Pozri Nový biblický slovník. Cit. dielo, s. 896. 

8
 Jn 4, 20.  

9
 Pozri БЕЗОБРАЗОВ, К.: Евангелие от Иоанна. Париж 2006, s. 106. 

10
 Kresťania zo ţidovstva (2. stor.), ktorí dodrţiavali Mojţišov Zákon – obriezku, posvätnosť 

sobotného dňa a usmernenia ohľadne pokrmu z čistých a nečistých zvierat. Odmietali názory 

apoštola Pavla, ţe pohania vstupujúci do Cirkvi sú oslobodení od dodrţiavania vyššie spome-

nutých pravidiel Zákona. Z Nového Zákona uznávali iba Evanjelium podľa Matúša a Zjavenie 
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ţidovsko-kresťanskej sekty, polokresťana. Autor sa opieral o preklad Septuagin-

ty a snaţil sa „zmäkčiť“ niektoré ponechané hebraizmi a nahradiť ich gréckymi 

ekvivalentmi. Taktieţ sa pri preklade snaţil odstrániť všetky antropomorfizmy
1
. 

Je zaujímavé, ţe mnohí vyššie spomenutí cirkevní spisovatelia alebo Otcovia 

Cirkvi,
2
 i napriek tomu, ţe Cirkev pouţívala a za najlepší text prekladu povaţo-

vala Septuagintu, predsa nebola povinne záväzná na pouţívanie a vo svojich die-

lach sa opierajú aj o oveľa menej dokonalé preklady Starého Zákona do gréčti-

ny. Samozrejme, ţe tieto vieroučne problematické preklady Starého Zákona štu-

dovali kriticky a snaţili sa opierať iba o tie verše prekladu, ktoré boli ozaj uro-

bené dobre a neboli vieroučne skazené. Toto dielo nebolo populárne ani medzi 

kresťanmi ani medzi Ţidmi. Protojerej Alexander Meň
3
 ho z literárneho uhla 

pohľadu povaţuje za najdokonalejší, pretoţe autor sa opieral o zapísanú tradíciu, 

ktorá bola veľmi podobná onej mazoretskej
4
, ktorá bola spracovaná v Tiberiáde 

r. 500 po Chr. Autor veľmi dobre ovládal grécky jazyk a bol veľkým znalcom 

rabínskej exegézy
5
. Dielo sa zachovalo iba v úryvkoch, v Origenovej Hexaple. 

Theodotion
6
podľa svedectva Epifána

7
pochádzal z Pontu. Patril k sekte Mar-

kionitov
8
 zo Synope, ktorú z neznámych dôvodov zanechal a prijal ţidovskú 

vieru. Dal sa obrezať, naučil sa hebrejský jazyk a vytvoril svoj preklad Starého 

                                                                                                                                                         

sv. Jána. Zvlášť nepriateľský postoj zaujali proti apoštolovi Pavlovi a jeho spisom. Sekta ako 

taká sa zachovala v Sýrii a v Palestíne a zanikla v 4. -5. storočí. Skúmanie tejto sekty je po-

trebné z dôvodu lepšieho pochopenia učenia a ţivota prvotných kresťanov. (Pozri 

Аверинцев, С. a kol.: ХРИСТИАНСТВО. T 3. Москва 1995, s. 250). Profesor P. Jungerov 

tvrdí, odvolávajúc sa na Euzébia Cezarejského, ţe Simmach sa svojim prekladom usiloval po-

tvrdiť ebionitskú herézu a odvrhnúť Evanjelium podľa Matúša. (Pozri ЮНГЕРОВ, П., cit. 

dielo, K 1, s. 289). 
1
 Pozri СНИГИРЕВ, Р.: cit. dielo, s. 34. 

2
 Napr. Blaţený Theodorit, alebo Hieroným. 

3
 Pozri МЕНЬ, А.: Исагогика, s. 36. 

4
 Pozri СОКОЛОВ, Н.: cit. dielo, s. 15-16. 

5
 Pozri BIČ, M.: cit. dielo II, s. 571. 

6
 Niektorí odborníci poukazujú ako na jeho meno ako Teodosion, alebo Teodocián (Pozri 

МЕНЬ, А.: Исагогика, s. 35 – porovnaj DUKA, D.: Cit. dielo,, s. 30). 
7
 De pond.et mens 17. 

8
 Markion, gnostik ţijúci v 2. storočí. Spočiatku bol kresťanom, keď však chcel reformovať 

Cirkev a jeho návrhy neboli prijaté, vytvoril sektu. Jednoznačne zdôrazňoval oddelenie Staré-

ho od Nového Zákona a izolovania Ţidov od kresťanov. Boh Starého Zákona prejavuje svoje 

nemoci, ktoré podľa Markiona je nedôstojné Najvyššej Bytosti. Boh Starého Zákona podľa 

Markiona nie je Vševedúci, Všemohúci ani Dobrý, o čom svedčí pád prarodičov. Tento Boh 

koná nevedomo a potom ľutuje čo stvoril či urobil ako napr. pred potopou, keď „Hospodin 

oľutoval, ţe učinil človeka na zemi a zabolelo ho srdce“ (1Mjţ 6, 6). Boha Starého Zákona 

povaţoval za príliš krutého, ktorý pred odchodom Izraelitov prikázal okradnúť Egypťanov 

(2Mjţ 12, 35-36). Boha Starého Zákona povaţoval za sudcu - prísneho, krutého zato však 

Boha Nového Zákona povaţoval za dobrého. Prvý Boh zničil Sodomu a Gomoru a druhý Boh 

zakazuje skrze Isusa Christa, aby apoštoli zoslali oheň na samaritánsku dedinu za to, ţe ich 

neprijali. V Starom Zákone sú medvede poslané, aby roztrhali deti preto, ţe sa vysmievajú 

prorokovi Elizeovi. V Novom Zákone Christos hovorí, ţe nie je moţné vojsť do Boţieho Krá-

ľovstva pokiaľ nebudeme ako deti. (Pozri ХРИСТИАНСТВО. Т.2. Москва 1995, s. 89- 90). 
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Zákona. Aj keď existujú názory, ţe ţil na konci 2. storočia po Chr. v čase pano-

vania cisára Kommoda
1
, pravdepodobne ţil o trochu skôr a jeho preklad datuje-

me do prvej polovici 2. storočia. Svätý Irenej Lyonský
2
 poukazuje na fakt, ţe 

pochádzal z Efézu a ţe bol Grék, prozelita. Blaţený Hieroným
3
 tvrdí, ţe patril 

k sekte Ebionitov
4
. Prof. J. Bándy

5
 konštatuje, ţe jeho preklad mal slúţiť pre 

ebionitských ţido-kresťanov.  

Hlavným dôvodom prečo sa pustil do prekladu Starého Zákona bolo to, ţe 

chcel opraviť a doplniť preklad LXX. I keď sa podľa svedectva Euzébia nechcel 

príliš vzďaľovať od Septuaginty, svojim dielom sa priblíţil k prekladateľom aký-

mi boli Akila a Simach. Čo sa týka jazyka a štýlu prekladu tvorí akýsi stred medzi 

Akilom a Simachom. Pričom „nie je tak otrocky verný hebrejskej litere“ ako Aki-

la, avšak nedokáţe sa od nej oslobodiť ako Simach.
6
 

Pri preklade sa podľa Snigireva
7
 opieral o Septuagintu a Akilov preklad. Pre 

jeho preklad
8
 je charakteristické, ţe nezrozumiteľné hebrejské slová iba prepísal 

sal a neprekladal. Blaţený Hieroným
9
 poukazuje, ţe Theodotion podobne ako 

Akila a Simach mnohé tajomné proroctvá o Spasiteľovi zatajil klamlivým vý-

kladom.  

V Origenovej Hexaple, ktorý vytvoril toto dielo ako odbornú pomôcku pre 

dialóg kresťanov so Ţidmi o Starom Zákone sa zachoval ako posledný - šiesty 

stĺpec Theodotionov preklad. Následne Origenes pridal ešte tri ďalšie grécke ver-

zie Starého Zákona. Z tohto diela sa zachovali iba fragmenty. V odborných
10

 teo-

logických kruhoch sa stretávame v súvislosti s týmto prekladom so špecific-
                                                 
1
 R. 180-192; Porovnaj VESELINOVIČ, S.: Lekcie iz Svetoga Pisma,. Zakonske knige St. 

Zaveta. Beograd 1908, s. 35). 
2
 Adv. Haer. III. 24. 

3
 Prol. ad Daniel. Porovnaj: СТРИДОНСКИЙ, И.: cit. dielo, s. 12-13. „V úvode do ţalmov 

Hieroným vravel Sofronijovi: „Nedávno si rozjímal so ţidom a privádzal si mu svedectvá 

o Spasiteľovi zo Ţalmov a on sa zo všetkého vysmieval a takmer na všetky tvoje slová vravel: 

„tak to nie je v hebrejskom texte“ a ty si mu ukazoval Septuagintu. Preto si ma veľmi prosil, 

aby som po Akilovom, Simachovom a Theodotionovom preklade urobil ešte ďalší latinský 

preklad.“  
4
 Kresťania zo ţidovstva, ktorí na konci 2. storočia dodrţiavali Mojţišov zákon (obriezku, sobotu, 

predpisy o čistých zvieratách). Veľmi vystupovali proti apoštolovi Pavlovi a najmä proti tomu, 

ţe pohania z kresťanstva sú oslobodení od dodrţiavania starozákonných predpisov. Táto sekta 

dostala pomenovanie podľa Ebiona, jej zakladateľa. Prvotní kresťania sa nazývali biednymi, 

pričom ebioniti sami seba nazývali nazaretskými. Štúdium tejto sekty veľmi napomáha 

k pochopeniu prvotného kresťanstva. Isusa Christa povaţovali za vteleného anjela či archanjela. 

Uznávali iba Evanjelium podľa Matúša a Zjavenie sv. Jána. Veľmi nepriateľsky vystupovali 
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kým názvom – Kajge – Theodotion, ktoré dostalo tento termín podľa rabínskeho 

hermeneutického pravidla. 




