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 Â   Â  Â Kalendarz swiat we wspolnocie Qumran.  Â  Opierano sie na slonecznym starozytnym kalendarzu ,
pochodzenia kaplanskiego, ktory nie uzywal babilonskich czy tez kananejskich nazw miesiecy, tylko je po prostu
numerowal. Mowe o tym kalendarzu znalezc mozna np. w Ez.45,18-20; Jub.6,29-33; i I henocha
74,11-12;82,6.11.15.18; . na kalendarz ten skladalo sie 364 dni ulozonych w 4 pory roku, z ktorych kazda miala 3
miesiace liczace po 30,30 i 31 dni. lub tez 13 tygodni co w efekcie daje roczny cykl 52 tygodni. W owym kalendarzu
kazde ze swiat przypadalo kazdego roku na ten sam dzien tygodnia..
 
  Najwazniejsze swieta to:      Swieta Nowego Roku     Â      Pascha     Â      Swieto Przasnikow     Â      Swieto Kolysania
Snopow lub Pierwszych Zbiorow Jeczmienia     Â      Swieto Tygodni lub Swieto Pierwocin Zboza Pszennego     Â      
Swieto Nowego Wina     Â      Swieto Oliwy     Â      Swieto Drzewa     Â      Siodmy miesiac     Â      Dzien Pojednania
badz tez Pokuty     Â      Swieto Namiotow     Â      oraz codzienny Tamid, ofiara Szabatowa, ofiara przy wyswiecaniu
kaplanow.     Â   Â  
 Czy wspolnota z Qumran oczekiwala Mesjasza?
  Tak zwane pisma sekciarskie mowia o oczekiwanym przyjsciu Proroka i Mesjaszy, Â  Â  Jest znaczace, ze w Qumran
oczekiwano dwoch Mesjaszy, jednak w tekstach qumranskich nie znajdziemy niczego o wyjatkowym Mesjaszu, ktory
mial odegrac taka role realizacji zbawienia, jaka Nowy Testament przypisuje Mesjaszowi Jezusowi. Â  Â  Przyszlosc
Dynastii Dawida mozna odnalezc w 1Sam 2,10.35; Ps132,7; Â  Â  Kim byl â€žNauczyciel Sprawiedliwosciâ€•. Â  Â  W
rekopisach qumranskich jest on identyfikowany z kaplaneml lub â€žNauczycielem Wspolnotyâ€•. Uwazano go za tego,
ktorego Bog obdarzyl specjalnym darem rozumienia Pisma, a szczegolnie â€žslow Jego slug i Prorokowâ€•. 
{1QHab7,5}; Nigdy w tekstach nie zostal nazwany po imieniu, natomiast szczegoly dotyczace jego postaci znalezc
mozna w 1QpHab 1,13; 2,2; 5,10; 7,4; 8,3; 9,9-10; 11,5;  
    Teksty wspominaja, ze â€žNauczyciel Sprawiedliwosciâ€• przesladowany byl przez â€žNiegodziwego Kaplanaâ€•. Â 
Â  W 4QPBless-4Q252 1v 3 zwrot semach Dawid â€žOdrosl Dawidaâ€• uzyty zostal w stosunku do postaci zwanej 
masziach hassedeqâ€• Mesjaszem Sprawiedliwosciâ€•.
 
  Wedlug parafrazy Sam7,11-14; obdarza sie tym tytulem jakiegos sukcesora tronu Dawida â€ž Bede ojcem dla niego, a
on bedzie dla mnie synemâ€• odnosi sie do odrosli Dawidowej , ktora nastanie wraz z â€žWyjasniajacym Prawoâ€•,Â 
ktory stanie na Syjonie ostatnich czasach. {4QFlor-4Q174, 1-3 i 11-12};  
  Teksty wspominajace o przyjsciu â€žWyjasniajacego Prawo na Koncu czasowâ€• Â   Â  Â  Doresz hattorac - teksty
â€žWyjasniajacego Prawoâ€•, w jednym z nich jest on oczekiwany jako towarzysz, odrosli Dawida â€•{4QFlor -4Q
174-1-2 i 11-12 natomiast innym jako â€žGwiazdaâ€• z wyroczni Ballaama {Lb24,17; odnosnik CD7,18}; Â  Â  Wedlug
tych rekopisow jednym z zadan â€žNauczyciela Sprawiedliwosciâ€•,Â  jako kogos natchnionego przez Boga, byla
szczegolna interpretacja Prawa i Prorokow {1QpHab 7,5}; Â  Â  Niektore wybrane fragmenty Zwojow z Qumran ZWOJE
Z QUMRAN Â  Â  Palestyna , Morze Martwe 1947r.Beduinski pasterz odnajduje w Qumran w poblizu Jerozolimy zwoje
zapisane w jezyku aramejskim i hebrajskim , a wsrod nich rekopisy starsze od starego testamentu, a takze pozniejsze,
dotyczace essenczykow i poczatkow chrzescijanstwa. Â  Â  Kryja one tajemnice ktore moga wstrzasnac podstawami
kosciola. Â  Fragmenty: Zwoj Stracony. Â  Â  "Skad to zamieszanie miedzy narodami, Â  Â  dlaczego buntuja sie
ziemscy krolowie? Â  Â  A ksiazeta sprzymierzaja sie z nimi;Â  Przeciw Panu, Â  Â  Przeciw Jego Pomazancowi? Â  Â  
Tuz przed koncem swiata Â  Â  Bezbozni sprzymierza sie Â  Â  Przeciw Nauczycielowi Sprawiedliwosci, aby go
zniszczyc, Â  Â  Ale ich zamiary sie nie powioda . Â  Â  Kittim ---panuja nad wieloma narodami. Â  Â  Ksiazeta,
starszyzna, Â  Â  I kaplani z Jerozolimy, ktorzy rzadza Izraelem, Â  Â  Ich Wysoka Rada --- wszyscy im pomagali. Â  Â  
Wiedzial jaki czeka Go los, Â  Â  Jak rowniez i to, ze wroci w chwale, Â  Â  By objac rzady nad narodami, Â  Â  I wydac
na nie sad.... Â  Â  Niektorzy oczekiwali, ze stanie sie cud, Ze zmartwychwstanie on w blasku chwaly .... Â  Â  Inni
mowili ze ujrzeli na niebie jasna blyskawice, Â  Â  Jeszcze inni mowili, ze widzieli go we snie, Â  Â  Ale tu na ziemi,Â  na
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tym swiecie, nie stalo sie nic. Â  Â  Przybedzie ktoregos dnia, Â  Â  Bedzie z rodu Dawida .... Â  Â  Bedzie wielkim na tej
ziemi, Â  Â  wszyscy beda go wielbili i mu sluzyli. Â  Â  Bedzie nazywany Synem Czlowieczym. Â  Â  I nazwa go synem
Najwyzszego. Â  Â  Jak spadajaca gwiazda, Â  Â  Jak piekna wizja, takie bedzie jego krolestwo. Â  Â  Beda wladali
wiele lat na ziemi. Â  Â  I zniszcza wszystko. Â  Â  Jeden narod zniszczy drugi narod Â  Â  Jedna prowincja zniszczy
druga prowincje. Â  Â  Az lud Bozy odrzuci miecze. Â  Â  Przez czlowieka Sprawiedliwego, zlozonego w ofierze, Â  Â  
Zostanie namaszczony, Â  Â  W swoim czasie Â  Â  Wystapi przeciw Synom Ciemnosci, Â  Â  Przeciw Bezboznemu
Kaplanowi Â  Â  I pokona ich." Â  Â  Â  Kittim--synowie ciemnosci  
  Zwoj Mesjasza - fragmenty Â  Â  ...I nic nie wydarzy sie zanim nie wybuchnie wojna Â  Â  Synow Swiatla z Synami
Ciemnosci, Â  Â  Synow Lewiego, Synow Judy, Synow Beniamina, Wygnancow z pustyni. Â  Â  Przeciw zastepom
Beliala, Â  Â  Mieszkancom Filistii, Â  Â  Kittim z Assuru; i tym zdrajcom, ktorzy im pomagaja.
 
 I Synowie Swiatla zawladna na nowo Jerozolima; i Swiatynia,
 
 I wojna ta przeciw siedmiu krajom, trwac bedzie czterdziesci lat.
 
 I stanie sie to; Po wieku zniszczenia, Katastrof, Nienawisci, Chorob, Wojny plemiennej, Wojny etnicznej, Wojny
ludobojczej.
 
 I stanie sie to
 
 Gdy przybedzie Syn Czlowieczy
 
 Z rodu Dawida
 
 Z rodu synow pustyni
 
 Bedzie pomazancem..... I przez diabla w lesie bedzie kuszony, trzy razy
 
 Bedzie zwyciezca......
 
 I wszyscy, ktorzy jedza jego chleb,
 
 podniosa na niego reke
 
 Beda mowic o nim zle
 
 Zlosliwymi jezykami
 
 Ci ktorzy przylaczyli sie do jego zgromadzenia,
 
 Beda go szkalowali przed synami zla.
 
 A wszystko po to, aby bylo slawione Jego slowo.
 
 Z powodu ich winy
 
 Ukryl zrodlo rozumu
 
 Tajemnice Prawdy
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 A inni jeszcze powieksza Jego nieszczescie
 
 Zamkna Go w ciemnosciach
 
 I jego chlebem bedzie udreka
 
 Napojem plynace do konca lzy
 
 Albowiem Jego oczy przesloni zal
 
 Jego DUSZA utonie w codziennej goryczy
 
 Owladna nim lek i smutek.
 
 Potem zacznie sie wojna na calym swiecie
 
 Bedzie walczyl bez wytchnienia
 
 Z Synami Ciemnosci, przepedzi ich,
 
 Bedzie walczyl z bezboznym kaplanem
 
 I pokona go
 
 I zabije niegodziwego kaplana
 
 Zgodnie z prawem.....
 
 Syn Czlowieczy stanie na czele armii
 
 Ktora wyjdzie z doliny pelnej kosci .....
 
 A wiec powie proroctwo
 
 Tak jak mu bedzie nakazane, a gdy tylko je wypowie
 
 Wybuchnie wielka wrzawa
 
 kosci polacza sie ze soba,
 
 Zaczna formowac sie na nich miesnie
 
 przyrastac cialo
 
 Zacznie je pokrywac skora
 
 Wejdzie w nie duch
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 Ozyja, stana na nogi ,Utworza wielka armie
 
 A on stanie na czele tej armii
 
 I uda sie do Jerozolimy
 
 Wkroczy przez zlota brame,
 
 Odbuduje Swiatynie
 
 Tak, jak ja widzial w swych wizjach,
 
 A krolestwo Niebieskie,
 
 Tak dlugo oczekiwane,
 
 Przyjdzie wraz z Nim,
 
 Zbawicielem
 
 Ktory otrzyma imie
 
 LEW
 
 Zwoj Wojny
 
 Powstan Mocarzu, pojmaj twych pojmanych, Mezu Cwaly,
 
 i zabierz Twoj zdobyczny lup, o Waleczny!
 
 Poloz reke Twoja na karku Twoich wrogow,
 
 a noge Twoja na stosie pobitych,
 
 a miecz Twoj niech pochlonie grzeszne cialo.
 
 Napelnij chwala Twoja ziemie,
 
 a dziedzictwo swoje blogoslawienstwem.
 
 Niech bedzie mnostwo zwierzat na polach Twoich,
 
 a srebro i zloto i drogie kamienie w palacach Twoich.
 
 rozraduj sie wielce Syjonie,
 
 wsrod radosnych okrzykow ukaz sie Jerozolimo
 
 i weselcie sie wszelkie miasta Judy!
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 Otworz na zawsze twoje bramy,
 
 aby przyniesiono tobie bogactwa narodow.
 
 {Zwoje z Qumran-Regula wojny}
 
 Zwoj Swiatyni
 
 A w dniu upadku Kittim
 
 bedzie boj i wielka rzez wobec Boga Izraela,
 
 gdyz to jest dzien od dawna
 
 przez niego wyznaczony na wojne,
 
 ktora ma zniszczyc Synow Ciemnosci.
 
 Wtedy stana do okrutnej rzezi:
 
 zgromadzenie bogow i zgromadzenie ludzi.
 
 Synowie Swiatlosci oraz oboz ciemnosci
 
 beda walczyc razem,
 
 aby sie okazala moc Boga
 
 wsrod zgielku wielkiego tlumu
 
 i wrzawy bogow i ludzi w tym dniu zaglady.
 
 to bedzie czas ucisku dla calego ludu,
 
 wykupionego przez Boga.
 
 A wsrod wszystkich cierpien
 
 nie bylo dotad im podobnego od poczatku
 
 az do konca wybawienia wiecznego.
 
 W dniu ich walki z Kittim
 
 stocza boj na smierc i zycie.
 
 W wojnie tej trzy razy Synowie Swiatlosci
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 umocnia sie, aby pobic bezboznosc.
 
 zwoje z Qumran{Regula wojny}.
 
 Zwoj Skarbu
 
 Ale, dzieki tym ktorzy wytrwali w Przykazaniach Boga
 
 i przez nie sie uratowali, ustanowil Bog,
 
 swoje Przymierze dla Izraela na wieki,
 
 ukazujac im rzeczy ukryte, przez ktore zbladzil caly Izrael,
 
 swoje swiete szabaty i swoje chwalebne swieta,
 
 swoje sprawiedliwe swiadectwa i swoje prawdziwe drogi
 
 oraz pragnienie swojej woli, ktore czlowiek powinien czynic,
 
 aby zyc dzieki nim. {On} ukazal im rzeczy
 
 a oni wykopali studnie obfita w wode,
 
 lecz nie bedzie zyc ten kto nia gardzi.
 
 { Dokument Damascenski }
 
 Zwoj Syjonu
 
 Syjonie, gdy cie wspominam, blogoslawie cie.
 
 Z calego serca, z calej duszy, z calej sily,
 
 bo cie kocham, gdzy przywoluje cie w pamieci.
 
 Syjonie! Ty jestes nadzieja.
 
 Ty jestes pokojem i Zbawieniem.
 
 Z twojego lona zrodza sie pokolenia,
 
 na twym lonie beda sie zywic,
 
 w twoim blasku beda sie chronic,
 
 beda wspominac twoich prorokow.
 
 W tobie nie ma juz zla.
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 Odejda bezbozni i niegodziwi
 
 i slawic cie beda twoi synowie.
 
 Twoi narzeczeni beda usychac za toba,
 
 oczekujac Zbawienia,
 
 placzac w twoich murach.
 
 Syjonie, oni spodziewaja sie nadzieji,
 
 czekaja na Zbawienie.
 
 Psalmy pseudodawidowe {Zwoje z Qumran}.
 
 Zwoj Zbrodni
 
 Badzcie mezni i silni! Badzcie dzielni!
 
 Nie bojcie sie i nie lekajcie, i niech nie slabnie serce wasze!
 
 Nie trwozcie sie i nie obawiajcie ich!
 
 Nie cofajcie sie wstecz i nie uciekajcie przed nimi,
 
 bo oni sa zgromadzeniem niegodziwosci
 
 i ciemnoscia sa ich wszystkie czyny,
 
 i do ciemnosci zmierza wszelkie ich pragnienie.
 
 W klamstwie ufnosc swoja zlozyli.
 
 A potega ich jak dym sie ulotni.
 
 Boze Izraela,podnies reke Swoja w Swojej cudownej mocy
 
 nad wszystkimi niegodziwymi duchami...
 
 {Regula Wojny}
 
 Zwoj Powrotu
 
 A mije serce zapoznalo sie z ciosami,
 
 Bylem jak maz opuszczony,
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 nie bylo dla mnie schronienia,
 
 gdyz moje cierpienie rozwijalo sie w gorzkosciach
 
 jako nieprzerwany i nieuleczalny bol
 
 przeciw mnie, jak ci ktorzy zstepuja do Szeolu,
 
 duch moj uwolni sie od zmarlych, chociaz doi otchlani siegaly.
 
 Zwoj Templariuszy
 
 Albowiem oni mnie zniewazyli
 
 i nie zwazali na mnie,
 
 gdy ty moc swoja przeze mnie okazales.
 
 Wypedzili mnie bowiem z mojej ziemi
 
 jako ptaka z gniazda swojego,
 
 a wszystkich moich przyjaciol i bliskich
 
 ode mnie odsuneli
 
 i uwazali mnie za bezuzyteczne narzedzie.
 
 Ale to oni,tlumacze klamstwa i prorocy falszu,
 
 knuli spisek przeciw mnie z Belialem,
 
 chcac twoje Prawo,ktore Ty wyryles w sercu moim,
 
 zamienic na pochlebstwa zwodnicze dla twego ludu.
 
 Oni spragnionym nie dali napoju Poznania,
 
 lecz pragnacym podawali ocet,
 
 aby patrzec na ich odurzenie,
 
 gdy beda zachowuwac sie jak szaleni
 
 podczas swoich swiat
 
 i upadac beda w ich sieci.
 
 {Zwoje z Qumran - Hymny}.
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 Zwoj Grot
 
 I oto tajemnica; bezbozni zmieniaja dziela prawdy, ktore
 
 przeksztalcaja w klamstwo. Nie zapisuja moich slow, lecz
 
 glosza nikczemnosc w moim imieniu, wedlug ich zyczenia i ich woli.
 
 I oto druga tajemnica:wierni, swieci, sprawiedliwi czytaja dziela wedlug ich prawdy.
 
 {Zwoje z Qumran- Ka. Hioba}.
 
 Zwoj Milosci - Zwoj Swietych
 
 Ukazala mi sie w swojej wspanialosci
 
 i poznalem ja
 
 Kwiat winorosli daje winogrono
 
 a z winogrona powstaje wino, ktore rozwesela serca.
 
 Szedlem po jej plaskich drogach,
 
 bo poznalem ja bedac mlodym.
 
 uslyszalem ja,
 
 i pojalem ja do glebi
 
 I to ona mnie napoila.
 
 I dlatego kladam jej hold.
 
 Podziwialem ja,
 
 zapragnalem jej.
 
 I nie odwrocilem twarzy.
 
 pozadalem jej
 
 z cala jej wzniosloscia.
 
 Otworzylem drzwi,
 
 ktore pozwalaja odslonic tajemnice.
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 Oczyscilem sie,
 
 aby poznac ja w czystosci.
 
 Mialem madrosc w sercu
 
 i nie opuscilem jej...{...}
 
 O, wy Liczni, sluchajcie moich slow,
 
 a otrzymacie zloto i srebro.
 
 {psalmy pseudodawidowe - Zwoje z Qumran }
 
 
 
 Przypisy do oznaczen:
 
 DSS- Dead Sea Scrolls- Zwoje znad Morza Martwego
 
 Hev- teksty z Nachal Chewer
 
 H - hymny
 
 CD- Dokument Damascenski z genizy synagogi w Cairo.
 
 C-teksty z genizy synagogi w Cairo.
 
 D- Dokument Damascenski
 
 Mas- teksty z Masady
 
 Q- Qumran
 
 1Q- 1 grota, 2Q - 2 grota; kolejne oznaczenia tekstow pochodzacych z grot.
 
 1QpHab- Peszer do Ksiegi Habakuka- grota1.
 
 1QS-Regula Zrzeszenia
 
 1QSa-Regula Calego Zgromadzenia
 
 3Q15- Zwoj Miedziany z groty 3.
 
 1QSb- Zbior Blogoslawienstw
 
 4QD a-h - kopie Dok. Damascenskiego
 
 4QFlor- Midrasz na czasy ostateczne
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 4QPBless - Blogoslawienstwo Patriarchow grota nr.4
 
 11QTemple - Zwoj Swiatyni grota 2.
 
 11Qtgjob - targum hioba grota11
 
 4Q lev- kopia Ks. Kaplanskiej grota 4
 
 11QPs 2 - Psalmy grota 2
 
 1QapGen - Apokryf ksiegi Rodzaju grota1
 
 4QEzra - Ks. Ezrasza
 
 
 
 Zebrala i opracowala na podstawie zrodel {bibliografia ponizej}.
 Zbiorow wlasnych i zrodel internetowych [zdj.} Jessica.
 Â© Magdalena Struska de Merowing. Powyzszy tekst jest tekstem autorskim.
 Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgoda autora tekstu oraz podaniem linka do orginalnej strony autorki.
 
 
 Â Wybor bibliografii:                         Abecassis E. â€œQumranâ€• wyd Albatros Warszawa 2006.               Abecassis E.
â€œ Skarb Swiatyniâ€•wyd Albatros Warszawa 2005.               Vanderkam, James.C.â€• The DeadSea Scrolls Today
1994; polskie wydanie: â€œ Manuskrypty znad Morza martwegoâ€• przeklad R.Gromadzka- Warszawawyd Cyklady
1996.- relacja o stanie badan z roku 1994.               Vermes, G. â€ž The Dead Sea Scrolls In English : Third Edition
Londyn, Penguin Group , 1987.- zawiera rzetelne przeklady wiekszosci zwojow . poprawione wydanie z roku 1995,
zawiera dodatkowo 30 tekstow oraz Zwoju Miedzianego.               Zdun P. â€ž Piesni ofiary Szabatowej z uran i
Masadyâ€• Krakow Enigmat Press, 1996.- przeklad i tekst majacy znaczenie do poznania angelogii i mistyki zydowskiej
za czasow przedchrzescijanskich.               Garcia Martinez, Florentino â€žThe Dead Sea Scrolls Translated : the
Qumran Texts In English, Leiden Brill, 1996.- wyd.2 uzupelnione; Kompletny przeklad zwojow na jezyk angielski. Wyd.
pierwsze hiszpanskie Madrid : trotta 1992.               Â Warszawa. PAX. â€žDziesiec lat odkryc na Pustyni Judzkiej.         
     Muchowski Machowski. â€žrekopisy znad morza martwegoâ€• Krakow The Enigmat Press 1996.- pierwszy polski
kompletny przeklad zwojow.               Laperrousaz, E.-M. Qoumran: Lâ€™Etablissement essenien des bords de la Mer
Morte: Historie et archeologie du site, Paris Picard 1976.- niezalezne studium wykopalisk w Chirbet napisane przez
archeologa.               Lohse, E. â€ž Die Texte aus Qumran: Hebraisch und Deutsch . wyd.2. Munchen: Kosel;
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971. - wokalizowana edycja tekstow hebrajskich z dobrym przekladem
niemieckim.               Kapera.Z.J. â€ž Polwiecze sporu o zwoje znad Morza Martwegoâ€œ Krakow The Enigma Press
1996. - udokumentowana historia publikacji rekopisowi tzw. Trzeciej bitwy o zwoje.               Fitzmyer .J.A. â€žThe Dead
Sea Scrolls: Major Publications and Tools for Studyâ€• Atlanta , GA Scholars 1990.-Â  przewodnik bibliograficzny po
problemach qumrantologii.               Allegro Jon Marko, â€žThe dead Sea Scrolls :â€• A Reappraisal â€œ; wyd.2
poprawione Londyn1964.- informacje dotyczace zawartosci zwojow.               Joseph. A. Fitzmyer SJ.. Paulist Press,
New York Mahwah 1992, wyd polskie Enigma Press Krakow â€œ101 pytan o Qumranâ€•.       
 Znaleziona w pieczarze nr 3 (Qumran) miedziana rola zawiera spis inwentaryzacyjny. Chodzi o wykaz 61 miejscowosci
w ktorych zdeponowano zloto, srebro i wartosciowe naczynia sakralne. Wiekszosc z tych schowkow znajduje sie w
Jerozolimie, NIEKTOREÂ  POD SWIATYNIA lub w jej poblizu. Inne natomiast w okolicy Jerozolimy a niektore w
Qumran. Jesli podane w tej roli liczby sie zgadzaja, to caly ciezar pochowanego w roznych miejscach skarbu wynosi 65
ton srebra i 26 ton zlota (tona = 1000kg.) o dzisiejszej wartosci 90 milionow Marek (D.M.,-suma podana przez Baigent'a,
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czyli okolo 45 milionow Euro.Z.). W porownaniu do innych skarbow nie jest to zadna kwota przyprawiajaca o zawrot
glowy ( 13. marca 2005 glowna wygrana w Totku w Niemczech wynosila 21 milionow Euro. Z.).Â  Zatopiona hiszpanska
galera przyniesie, dla przykladu, duzo wiecej dochodu. Pamietac jednak nalezy, ze wartosc starozytnego skarbu ze
wzgledu na jego religijny i symboliczny charakter jestÂ  wiele wieksza.(....) Z tekstu spisanego na owej miedzianej roli
jednoznacznie wynika, ze chodzi o czesc skarbu nalezacego do jerozolimskiej swiatyni i ktory to skarb zostal ukryty
przed rzymskimi najezdcami" (k.cyt.). 
 http://www.beepworld.de/members81/von_roya/renne.htm               
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