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DSS- Zwoje znad Morza Martwego
Przez wzglÂ±d na Syjon nie umilknÃª, przez wzglÂ±d na JerozolimÃª nie spocznÃª, dopÃ³ki jej
sprawiedliwoÂ¶Ã¦ nie bÂ³yÂ¶nie jak zorza i zbawienie jej nie zapÂ³onie jak pochodnia. {Ks. Izaj.62,1}.
Â
W latach 1947-1956 znaleziono teksty oraz dokumenty fragmentaryczne datowane na ok. III w przed Chr. Do VIII, po
Chr.

Termin â€žZwoje z Qumranâ€• w zawÃªÂ¿onym zakresie odnosi siÃª do 11 grot poÂ³oÂ¿onych w siedmiu gÂ³Ã³wnych
rejonach wzdÂ³uÂ¿ pÃ³Â³nocno-zachodniego wybrzeÂ¿a Morza Martwego miejscowoÂ¶ciach: Qumran, Masada, Wadi
Murabbaâ€™at, Nachal Chewer, Nachal Celim, Nachal Miszmar, Chirbet Mird.
W dniach 10-23 marca 1952 roku archeolodzy sprawdzali ok.273 pieczar i grot znajdujÂ±cych siÃª w tym rejonie mniej
wiÃªcej na obszarze ok. 8 km od Hajar-el-Ashah {hebr.Eben habbohen lub â€žkamieÃ± Bohanâ€•, joz 15:6} do Ras
Feszcha. Â¦lady wskazujÂ±ce na to, Â¿e groty byÂ³y niegdyÂ¶ zamieszkane odnaleziono w zaledwie 39 grotach, a ok.
25 zawieraÂ³o przedmioty i naczynia gliniane. Natomiast materiaÂ³ pisemny znajdowaÂ³ siÃª tylko w 11 grotach.

Qumran- arabska wspÃ³Â³czesna nazwa stosowana w odniesieniu do Chirbet i Wadi Qumran.
Khirbeh { arab.} znaczy â€žkamienne ruinyâ€•,Â a wadi znaczy â€žwyschniÃªte Â³oÂ¿ysko potokuâ€•, co jest
odpowiednikiem hebrajskiego Nachal.
Wykopaliska w Chirbet Qumran
W latach 1951-1956 prowadzono prace wykopaliskowe pod kierunkiem. De Vaux OP- dyrektora Ecole Biblique et
Archeologique Francaise w Jerozolimie.
Dokonano wÃ³wczas 3 zasadniczych odkryÃ¦:
Cmentarz,zajmujÂ±cy wschodniÂ± czÃªÂ¶Ã¦ pÂ³askowyÂ¿u {od oÂ¶rodka wspÃ³lnoty oddzielaÂ³ go dÂ³ugi mur}.
OÂ¶rodek wspÃ³lnoty w zachodniej czÃªÂ¶ci pÂ³askowyÂ¿u, wiele pomieszczeÃ± warsztatÃ³w rzemieÂ¶lniczych oraz
pozostaÂ³oÂ¶ci po wieÂ¿y. Ruiny akweduktu, ktÃ³ry dostarczaÂ³ wodÃª z Wadi Qumran do oÂ¶rodka WspÃ³lnoty.
ZwiÂ±zek z Chirbet Qumran miaÂ³o 25 grot, w ktÃ³rych przypuszczalnie Â¿yli czÂ³onkowie wspÃ³lnoty. Z wymienionÂ±
miejscowoÂ¶ciÂ± powiÂ±zane byÂ³y takÂ¿e dwa obszary gospodarcze :
Pierwszy z nich to obszar leÂ¿Â±cy powyÂ¿ej klifu Buqei oraz drugi leÂ¿Â±cy ok. 1,25 km na poÂ³udnie w pobliÂ¿u
â€˜Ain Feszcha { Â¼rÃ³dÂ³o lekko sÂ³onej wody}.
MateriaÂ³y pisemne, ktÃ³re znajdowaÂ³y siÃª w grotach od 4-10 znajdowaÂ³y siÃª wzdÂ³uÂ¿ poÂ³udniowej krawÃªdzi
pÂ³askowyÂ¿u. Natomiast groty 1-3 oraz 11 byÂ³y o wiele bardziej oddalone o ponad 1km na pÃ³Â³noc od centrum
wspÃ³lnoty.
Grota1.
Brak dowodÃ³w na tom Â¿e grota ta byÂ³a zamieszkaÂ³a. IstniejÂ± przypuszczenia, iÂ¿ sÂ³uÂ¿yÂ³a ona wyÂ³Â±cznie
za magazyn. RÃªkopisy znajdujÂ±ce siÃª w tej grocie byÂ³y owiniÃªte w pÂ³Ã³tna i zÂ³oÂ¿one w dzbanach.
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Archeolodzy wydobyli z tej jaskini okoÂ³o 70 tekstÃ³w fragmentarycznych { niektÃ³re z nich spokrewnione byÂ³y z
siedmioma gÂ³Ã³wnymi rÃªkopisami, ktÃ³re to odkryto w 1947 roku}.
RÃªkopisy z groty 1 odkryÂ³ beduiÃ±ski chÂ³opiec- pasterz prowadzÂ±cy swoje stado kÃ³z i owiec do wodopoju przy
Â¼rÃ³dle â€˜Ain Feszcha. ChÂ³opiec zwaÂ³ siÃª Muhammad ed- Dhib {co oznacza Muhammad Wilk}, byÂ³
czÂ³onkiem plemienia BeduinÃ³w Ta â€˜amireh.
Jak doszÂ³o do odkrycia 1 groty?
W czasie wÃªdrÃ³wki jedno ze zwierzÂ±t zbÂ³Â±dziÂ³o, wÃ³wczas chÂ³opiec zaczÂ±Â³ go szukaÃ¦- dostrzegÂ³szy
otwÃ³r w klifie , nieco ponad 1km na pÃ³Â³noc od Chirbet Qumran, wrzuciÂ³ do jego wnÃªtrza kamieÃ± , a sÂ³yszÂ±c,
iÂ¿ wydaje on osobliwy dÂ¼wiÃªk, postanowiÂ³ zbadaÃ¦ teren. NastÃªpnego dnia wrÃ³ciÂ³ do groty w towarzystwie
kolegi. Gdy weszli do groty ukazaÂ³ im siÃª widok glinianych dzbanÃ³w z pokrywami, w ktÃ³rych owiniÃªte byÂ³y w
pÂ³Ã³tna zwoje. Siedem gÂ³Ã³wnych rÃªkopisÃ³w pochodzi wÂ³aÂ¶nie z tej groty.
Grota 1 znajdowaÂ³a siÃª na terytorium mandatu brytyjskiego w Palestynie, obejmowaÂ³ on doÂ¶Ã¦ spory obszar od
zachodniego brzegu Morza Martwego do Morza Â¦rÃ³dziemnego.
W tym czasie paÃ±stwo Izrael nie istniaÂ³o, powstaÂ³o dopiero 14 maja 1948 roku kiedy to Izrael proklamowaÂ³ swoja
niepodlegÂ³oÂ¶Ã¦.
Siedem gÂ³Ã³wnych zwojÃ³w groty 1 przechowuje siÃª do dziÂ¶ w Hechal ha- Sefer- Sanktuarium KsiÃªgi, ktÃ³re
stanowi czÃªÂ¶Ã¦ muzeum Izraela w Jerozolimie.
NiektÃ³re spoÂ¶rÃ³d fragmentarycznych tekstÃ³w z tejÂ¿e groty stanowiÂ± wÂ³asnoÂ¶Ã¦ palestyÃ±skiego Muzeum
Archeologicznego we wschodniej Jerozolimie, obecnie zwanego muzeum Rockefellera.. W posiadanie pozostaÂ³ych
naleÂ¿Â±cych do Ecole Biblique weszÂ³a Bibliotheque Nationale w ParyÂ¿u.

Teksty GÂ³Ã³wne z Groty nr 1.
Tekst o nazwie zwÃ³j KsiÃªgi Izajasza datowane metodÂ± paleograficznÂ± na lata 125-120 przed Chr, a metodÂ±
wÃªgla 14 C na 202-107 r. przed Chr.
Jest on w zasadzie kompletny pomijajÂ±c kilka ubytkÃ³w u doÂ³u paru kolumn. ZwÃ³j ten mierzy 10,5 cala wysokoÂ¶ci
i 24,5 stopy dÂ³ugoÂ¶ci zapisany na siedemnastu kawaÂ³kach pergaminu z baraniej skÃ³ry zszywanej razem o 54
kolumnach rÃ³Â¿nej szerokoÂ¶ci.
RÃªkopis KsiÃªgi Izajasza - datowany jest paleograficznie na koniec I wieku przed Chr. Jest tekstem fragmentarycznym
i zawiera czÃªÂ¶ci rozdziaÂ³Ã³w: 7-8; 10;12;13;15;16;19;20;22;23;;24; 25; 19;30;35;37-41;43-51;
ReguÂ³a Zrzeszenia { WspÃ³lnoty}- Serek hayyachad, zwana rÃ³wnieÂ¿ PodrÃªcznikiem Dyscypliny, jest
wiernÂ± kopiÂ± KsiÃªgi ReguÂ³y WspÃ³lnoty spisanÂ± duktem hasmonejskim, a jej datowanie ustalono na ok.100-75 r.
przed Chr. Zawiera ona 11 kolumn pisma hebrajskiego sekty. W grocie 4 odkryto 11 tekstÃ³w fragmentarycznych kopii
ReguÂ³y WspÃ³lnoty.
ZwÃ³j Wojny- Milchamah. Napisany zostaÂ³ pismem herodiaÃ±skim , zawiera obszerny zbiÃ³r pouczeÃ±
okreÂ¶lajÂ±cych postÃªpowanie â€žSynÃ³w Â¦wiatÂ³oÂ¶ciâ€• przeciw â€žSynom ciemnoÂ¶ciâ€•.
Hymny- Hodayot, zwane potocznie Psalmami DziÃªkczynnymi. DuÂ¿o spoÂ¶rÃ³d nich zaczyna siÃª sÂ³owami:
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â€•odeka adonajâ€• znaczy â€ždziÃªkujÃª ci panieâ€•.
Datowanie paleograficznie wskazuje na lata 50 przed Chr.do 68 po Chr .natomiast metodÂ± wÃªgla 14 C od 21 r. przed
Chr do 61.r po Chr. Tekst kopii tej zostaÂ³ sporzÂ±dzony pismem herodiaÃ±skim i tworzy go okoÂ³o 25 hymnÃ³w .
Peszer Habaqquq [komentarz} do ksiÃªgi Habakuka. ZÂ³oÂ¿ony jest z 13 fragmentarycznych kolumn cytujÂ±cym
tekst i komentuje go.
Apokryf KsiÃªgi Rodzaju to aramejski dokument datowany metodÂ± paleografii na koniec I w. przed Chr.a metodÂ±
wÃªgla 14 C na okres 73 przed Chr. do 14 po Chr.
Tekst rozpoczyna siÃª od opowiadania o Nefilim {strÃ³Â¿ach}, opowiada o narodzinach niezwykÂ³ego dziecka {
prawdopodobnie. Noego}, o potopie i historii Abrahama.
OprÃ³cz wymienionych powyÂ¿ej tekstÃ³w GÂ³Ã³wnych z groty 1 pochodzÂ± jeszcze 72 teksty fragmentaryczne,Â z
ktÃ³rych 15 to pisma biblijne. Z pism niebiblijnych na uwagÃª zasÂ³ugujÂ± trzy peszarim: do Sofoniasza, Michaesza
oraz psalmÃ³w; a takÂ¿e dwa dodatki {apendyksy}- ZbiÃ³r BÂ³ogosÂ³awieÃ±stw
- oraz dodatek do ReguÂ³y Zrzeszenia â€“ ReguÂ³a Zgromadzenia.
Groty 2,5,11.
ZnajdowaÂ³y siÃª w tych grotach przedmioty wskazujÂ±ce na oznaki zasiedlenia; podejrzewa siÃª Â¿e rÃªkopisy
odkryte wÃ³wczas stanowiÂ³y pozostaÂ³oÂ¶ci biblioteki ludzi tam zamieszkujÂ±cych.
GrotÃª 2 odnaleÂ¼li Beduini.W 1952 roku, spostrzegli oni nietoperza wlatujÂ±cego do szczeliny w urwisku, na
poÂ³udnie od groty 3, ktÃ³rÂ± to szczelinÃª odsÂ³onili. Grota wypeÂ³niona byÂ³a guano. ZaczÃªli jÂ± dokÂ³adnie
plÂ±drowaÃ¦ zabierajÂ±c wiele wartoÂ¶ciowych rzeczy.
Archeolodzy odzyskali kilka fragmentÃ³w, ktÃ³re potem posÂ³uÂ¿yÂ³y do weryfikacji kupowanych nastÃªpnie tekstÃ³w
od BeduinÃ³w .
Odkryto tutaj 18 tekstÃ³w Starego Testamentu: KpÂ³ 11,22-29, datowany paleogr. na drugÂ± poÂ³ II w. przed Chr.;
Deutero-KanonicznÂ± KsiÃªgÃª Syracha 6,14-15.; 6,20-31;
W grocie natrafiono na 15 tekstÃ³w fragmentarycznych niebiblijnych. w ktÃ³rych min. ZnajdujÂ± siÃª dwie kopie
hebrajskiego tekstu Jubileuszy i aramejski opis Nowego Jeruzalem.
Grota 3.
Â ZostaÂ³ odkryta przez archeologÃ³w w marcu 1952 roku
ZwÃ³j Miedziany z tejÂ¿e groty oraz kilka fragmentÃ³w z groty 1 znajduje siÃª w Muzeum Departamentu
StaroÂ¿ytnoÂ¶ci w stolicy Jordanii- Ammanie.
Znaleziono 14 tekstÃ³w fragmentarycznych z czego trzy byÂ³y biblijne:Ez.16,31- 33; Ps2,6-7; Lm1,10-12; 3,53- 62. oraz
jedenaÂ¶cie niebiblijnych min. Peszer â€“ komentarz do KsiÃªgi Izajasza1,1.
ZwÃ³j Miedziany na ktÃ³rym wyryto w 12 kolumnach tekst zawierajÂ±cy listÃª miejsc, gdzie zakopano skarby {
drogocenne przedmioty, srebro, zÂ³oto, pieniÂ±dze- 4600 talentÃ³w srebra i zÂ³ota}.

http://www.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=18&title=DSS---Zwoje-znad-Morza-Martwego-cz1
Page 3/12
MemHT Portal

Andrzej Struski
http://www.andrzejstruski.com
Grota 4.
Odkryta zostaÂ³a przez BeduinÃ³w we wrzeÂ¶niu 1952 roku
Grota byÂ³a poÂ³oÂ¿ona na poÂ³udniowym kraÃ±cu pÂ³askowyÂ¿u . Nie pochodzi z niej ani jeden kompletny zwÃ³j,
lecz ok. 15 tys fragmentÃ³w, ktÃ³re wydobyto spod gruzÃ³w o ponad metrowej wysokoÂ¶ci. Zwoje te nie byÂ³y
owiniÃªte w pÂ³Ã³tna ani teÂ¿ zÂ³oÂ¿one w dzbanach.
WyglÂ±daÂ³y jak porzucone lub ukryte w poÂ¶piechu.
Przypuszcza siÃª Â¿e miaÂ³o to miejsce w 68r. po Chr. kiedy centrum owe miaÂ³o zostaÃ¦ zburzone przez
maszerujÂ±cych Rzymian ku oblÃªÂ¿eniu Jerozolimy.
Jak odkryto rÃªkopisy z groty 4?
GrotÃª ta odkryli Beduini. Pewien starzec z ich plemienia opowiedziaÂ³ im historyjkÃª.
WidziaÂ³ on mianowicie zranionÂ± kuropatwÃª wlatujÂ±cÂ± do otworu, ktÃ³ry znajdowaÂ³ siÃª w poÂ³udniowej
krawÃªdzi marglowego pÂ³askowyÂ¿u, na ktÃ³rym leÂ¿y Chirbet Qumran.
Beduini weszli do groty i zaczÃªli ja sprzÂ±taÃ¦, co czynili do czasu zÂ³apania ich przez przedstawicieli JordaÃ±skiego
Departamentu StaroÂ¿ytnoÂ¶ci..
NastÃªpnie wykopaliska prowadzono przez grupÃª badaczy z Departamentu SaroÂ¿ytnoÂ¶ci oraz Ecole Biblique i
PalestyÃ±skiego Muzeum archeologicznego.
TysiÂ±ce fragmentÃ³w z tej groty znajdujÂ± siÃª w Scrollery w palestyÃ±skim Muzeum Archeologicznym, w
ktÃ³rym takÂ¿e przechowuje siÃª zwoje z groty 2.
Co odkryto w Grocie 4?
- Peszer do KsiÃªgi Nahuma mierzÂ±cy ok. 56 cm, fragmentaryczne teksty w liczbie ok.584- w tym 127 biblijnych.
Do tekstÃ³w niebiblijnych zaliczamy: kopie aramejskiej I KsiÃªgi Henocha
11 kopii ReguÂ³y Zrzeszenia {
znanej z groty1} 8 kopii Dokumentu DamasceÃ±skiego semickie oryginaÂ³y niektÃ³rych spoÂ¶rÃ³d TestamentÃ³w
Dwunastu PatriarchÃ³w
12 fragm, pierwotnego hebrajskiego tekstu KsiÃªgi Jubileuszy kopie Tobiasza {1
hebrajska, 4 aramejskie} fragmentaryczne kopie HymnÃ³w tekst o â€žSynu BoÂ¿ymâ€•
ZbiÃ³r
BÂ³ogosÂ³awieÃ±stw kilka nakazÃ³w Tory Znaleziska z tejÂ¿e groty sÂ± bardzo waÂ¿nym dokumentem
sÂ³uÂ¿Â±cym do krytyki tekstu Starego Testamentu, a takÂ¿e do szczegÃ³Â³owego poznania podÂ³oÂ¿a
palestyÃ±skiego wielu idei Nowego Testamentu.
Grota 5.
Odkryli ja archeolodzy pracujÂ±cy przy grocie 4.{ ktÃ³rÂ± to pierwsi odkryli Beduini}.
ZawieraÂ³a 8 protokanonicznych tekstÃ³w biblijnych a mianowicie: Pwt. 7,15-24; 8,5-9,2; 1Krl 1,1.16-17; 27-37; IÂ¿
40,16.18-19; Am 1,3 -5; PS 119,113-120;138-142; Lm4,5 â€“ 8.11-15; 16; 18-19; 20-22; 5,1-3; 4-12; 13; 16-17; Lm
4,17-20;
17 tekstÃ³w niebiblijnych min: kopiÃª ReguÂ³y Zrzeszenia, Dokument DamasceÃ±ski, a takÂ¿e waÂ¿nÂ±
kopiÃª opisu Nowego Jeruzalem.
Grota 6.
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ZostaÂ³a odnaleziona przez BeduinÃ³w we wrzeÂ¶niu 1952 roku..
Znaleziono w niej 7 tekstÃ³w biblijnych w piÂ¶mie paleohebrajskim: Rdz.6,13-21; KpÂ³ 8,12-13. W piÂ¶mie
kwadratowym : 1 Krl 3,12-14; 12,28-31; 22, 28-31; 2Krl 5,26; 6,32; 7,8- 10; 7,20- 8,5; 9,1-2. 19-21; PS 78,36-37; Pup1,1
â€“ 6. 6-7; Dn 8,20-21;10,8-16; 11,33- 36. 38.
Grota zawieraÂ³a 24 teksty niebiblijne : niezidentyfikowane opowiadanie, pisma prawnicze, profetyczne,
liturgiczne, utwory hymniczne.
Grota 7 i 10.
Groty te odkryli archeolodzy podczas wykopalisk w Chirbet Qumran.
W grocie 7 odnaleziono 19 malutkich fragmentÃ³w spisanych w jÃªz. greckim, tylko dwa spoÂ¶rÃ³d nich udaÂ³o siÃª
odszyfrowaÃ¦: -List Jeremiasza 43-44 oraz Wj. 28,4-7.
Grota 8.
Odnaleziono w niej tylko 4 teksty biblijne: Rdz 17,12-19; 18,20-25; PS 17,5-9,14; 18,6-9. 10-13;Â Filakteriom, tekst
hymniczny i MezuzÃª.
Grota 9.
Pochodzi z niej maÂ³y fragment papirusowy z szeÂ¶cioma literami hebrajskimi.
Groty 5, 7 i 10
Odkryto jeÂ na przeÂ³omie lutego i marca 1955 roku.
Grota 10.
Znaleziono w niej ostrakon z dwoma literami hebrajskimi.
Grota 11.
Odkryta zostaÂ³a przez BeduinÃ³w 1956 roku.
Przechowywano tu teksty KsiÃªgi KapÂ³aÃ±skiej pisane w jÃªz. paleohebrajskim {11 Qpaleo-lev}; ZwÃ³j PsalmÃ³w;
Targum Hioba, ZwÃ³j Â¦wiÂ±tynny {11QTemple} spisany duktem herodiaÃ±skim, zachowanym w 66 kolumnach.
Datowany paleograficznie na i wiek przed Chr. Lub I w. po Chr. a obecnie metodÂ± wÃªgla 14C na okres od 97r.przed
Chr. do I w. po Chr.
Groty 2-11 stanowiÂ³y czÃªÂ¶Ã¦ tzw. Brzegu Zachodniego, ktÃ³ry po zawartym rozejmie okupowany byÂ³ przez
JordaniÃª.
W 1950 roku Haszymidzkie KrÃ³lestwo Jordanii zadeklarowaÂ³o swoja suwerennoÂ¶Ã¦ w gazie i na zachodnim brzegu.
TrwaÂ³o to, aÂ¿ do wojny szeÂ¶ciodniowej w 1967 roku kiedy terytorium to zaczÂ±Â³ okupowaÃ¦ Izrael.Â Natomiast
uznanie praw Jordanii do brzegu Zachodniego przyjÃªÂ³y tylko Wielka Brytania i Pakistan.
Teksty odkryte przez BeduinÃ³w w Nachal Cheder, Nachal Celim, Nachal Miszmar znajdowaÂ³y siÃª w czÃªÂ¶ci
pustyni Judzkiej a wiÃªc naleÂ¿aÂ³y do paÃ±stwa Izrael.

Spora czÃªÂ¶Ã¦ tekstÃ³w spisana byÂ³a w jÃªzyku hebrajskim pozostaÂ³a zaÂ¶ w aramejskim, oraz kilka tekstÃ³w
pisanych grekÂ±.
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Publikacja zwojÃ³w
Siedem zwojÃ³w gÂ³Ã³wnych opublikowali uczeni izraelscy bÂ±dÂ¼Â teÂ¿ amerykaÃ±scy.
72 teksty fragmentaryczne DJD1 opublikowano w tomie inicjujÂ±cym seriÃª DJD.
Ostatecznie w grocie 1 znaleziono 79 tekstÃ³w. Teksty z grot 2-3 i 5-10 opublikowano w DJD3. Z groty nr 2- 33 teksty,
groty nr3- 15; z groty nr 5 -25, z groty nr 6 -31 tekstÃ³w, z groty nr.7 -19 fragmentÃ³w groty nr.8 -5 tekstÃ³w
fragmentarycznych; z groty nr. 9- 1 fragment papirusowy . z groty nr 10 - 1 ostrakon zawierajÂ±cy dwa listy hebrajskie.
W sumie opublikowano 130 tekstÃ³w fragmentarycznych pochodzÂ±cych z grot.
W niezaleÂ¿nych edycjach uczeni holenderscy, izraelscy, amerykaÃ±scy opublikowali wiÃªkszoÂ¶Ã¦ spoÂ¶rÃ³d
tekstÃ³w groty 11, teksty z groty 4 w sumie â€“ 98 opublikowano w DJD5,6,7.
Raport z roku 1991 wykazaÂ³ iÂ¿ ok. 80 % tekstÃ³w z groty 4 czeka na opublikowanie.
Jak Izrael nabyÂ³ siedem gÂ³Ã³wnych zwojÃ³w znajdujÂ±cych siÃª poczÂ±tkowo w grocie1?
W roku 1947 zaraz po odkryciu groty chÂ³opiec beduiÃ±ski Muhammed edh- Dhib przyniÃ³sÂ³ siedem gÂ³Ã³wnych
zwojÃ³w do syryjskiego szewca, takÂ¿e sprzedawcy antykÃ³w Chalila Iskandera Shahina {znanego pod pseudonimem
Kando} i mieszkajÂ±cego w Betlejem.
Kando wraz ze swoim znajomym Georgiem Isaiaha {wyznawcy KoÂ¶cioÂ³a syro- jakobickiego} zanieÂ¶li cztery {
spoÂ¶rÃ³d innych zwojÃ³w, ktÃ³re otrzymali } do metropolity Mar Athanasiusa Yeshue Samuela â€“ superiora
monasteru Â¦w. Marka w Jerozolimie gÂ³owy chrzeÂ¶cijan syro-jakobitÃ³w .Metropolita kupiÂ³ te zwoje od Kando za 24
funty.
W ten sposÃ³b zwÃ³j- KsiÃªgi Izajasza; - ReguÂ³a Zrzeszenia;- Peszer do ksiÃªgi Habakuka; - Apokryf do ksiÃªgi
Rodzaju staÂ³y siÃª jego wÂ³asnoÂ¶ciÂ±. Natomiast pozostaÂ³e trzy zwoje â€“ RÃªkopis KsiÃªgi Izajasza; - ZwÃ³j
Wojny; - Hymny {Psalmy DziÃªkczynne} sprzedano profesorowi Eleazarowi Lipie Sukenikowi z Uniwersytetu
Hebrajskiego w zachodniej czÃªÂ¶ci Jerozolimy.
W lutym 1948 roku metropolita przyniÃ³sÂ³ cztery zwoje do American School of Oriental Research {obecnie nosi
nazwÃª W.F.Albright Institute of Archeological Research} we wschodniej Jerozolimie. Jon C. Trever
sfotografowaÂ³ trzy z nich, natomiast Apokryfu KsiÃªgi Rodzaju nie udaÂ³o siÃª rozwinÂ±Ã¦ z powodu uszkodzeÃ± i
posklejania.
TuÂ¿ po wybuchu wojny Â¿ydowsko-arabskiej metropolita zabraÂ³ cztery zwoje do Homs na terenie Syrii a potem do
Bejrutu. W styczniu 1949 roku przywiÃ³zÂ³ je do USA, gdzie na kilka lat zÂ³oÂ¿ono je w skrzynce depozytowej banku w
Nowym Jorku.
W â€žWall Street Journalâ€•Â 1 czerwca 1954 roku ukazaÂ³o siÃª ogÂ³oszenie o nastÃªpujÂ±cej treÂ¶ci:
â€žCztery manuskrypty biblijne spoÂ¶rÃ³d zwojÃ³w znad Morza Martwego, datowane przynajmniej na 200 r.
przed Chr. sÂ± na sprzedaÂ¿, mogÂ± stanowiÃ¦ idealny dar dla instytucji religijnej bÂ±dÂ¼ naukowej ze strony
osoby indywidualnej lub grupy Skr.Poczt.206".Â OÂ tym ogÂ³oszeniu dowiedziaÂ³ siÃª wicepremier Izraela {syn
profesora Sukenika} Yigael Yadin,Â ktÃ³ry akurat przebywaÂ³ tym czasie w USA.
I tak 1 lipca 1954 roku za poÂ¶rednictwem bankiera z Nowego Jorku kupiÂ³ cztery rÃªkopisy od metropolity za
cenÃª 250 000 $. W dniu 2 lipca rÃªkopisy przyniesiono do Konsulatu izraelskiego nastÃªpnie przesÂ³ano je do
Jerozolimy. W ten oto sposÃ³b cztery zwoje staÂ³y siÃª wÂ³asnoÂ¶ciÂ± Jerozolimy, doÂ³Â±czono je do pozostaÂ³ych
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trzech zwojÃ³w, ktÃ³re Sukenik nabyÂ³ od Kando. ZnajdujÂ± siÃª one w â€žSanktuarium KsiÃªgiâ€• w Muzeum
Izraela w Jerozolimie.
Datowanie rÃªkopisÃ³w
PosÂ³ugiwanoÂ siÃª dwoma metodami:
I. PaleograficznÂ± - poprzez badanie porÃ³wnawcze form staroÂ¿ytnych rÃªkopisÃ³w.
Badania te w przewaÂ¿ajÂ±cym zakresie prowadzili:S.A.Birnbaum, Frank Moore Cross, W.F. Albright Nahman Avigad,
R.S. Hanson, J.T. Milik.
Datowanie okreÂ¶lano przed wszystkimi metodami paleograficznymi gdzie tolerancja bÂ³Ãªdu wynosi +, -, 50
lat.
Manuskrypty uporzÂ±dkowano wedÂ³ug czterech kategorii gÂ³Ã³wnych mianowicie:
archaicznej od roku ok.250 lub {koniec III w} do 150lat przed Chr. hasmonejskiej od roku 150 do 30 przed
Chr. herodiaÃ±skiej od roku 30 przed Chr. Do 70 po Chr. postherodiaÃ±skiej lub ornamentalnej od 70 do
135 roku po Chr. II. MetodÂ± radioaktywnego izotopu wegla 14 C.
Radioaktywny izotop wÃªgla rozpada siÃª w proporcjach, ktÃ³re moÂ¿na dokÂ³adnie zmierzyÃ¦ niezaleÂ¿nie
od warunkÃ³w w jakich siÃª znajduje.
Promienie kosmiczne z przedtrzeni zewnÃªtrznej " bombardujÂ±" regularnie ziemiÃª zmieniajÂ±c azot w
atmosferze ziemi w 14 C, ktÃ³ry reagujÂ±c z tlenem w powietrzu powoduje powstanie dwutlenku wÃªgla.
RoÂ¶liny czerpiÂ± wiÃªkszoÂ¶Ã¦ wÃªgla z dwutlenku wÃªgla w powietrzu i w wodzie, zwierzÃªta Â¿ywiÂ± siÃª
roÂ¶linami - zatem Â¿yjÂ±ce istoty absorbujÂ± 14 C,. z kolei ten wciÂ±Â¿ promieniuje lecz nie jest juÂ¿
pobierany, w istocie tworzÂ±cy osad 14 C zaczyna sie rozpadaÃ¦i stopniowo powraca do postaci azotu. Rozpad
taki zachodzi w tempie staÂ³ym, a jego czas {zw.pÃ³Â³okresem ], w ktÃ³rym poÂ³owa energii
promieniotwÃ³rczej zanika daje siÃª zmierzyÃ¦.
Margines bÂ³Ãªdu dla tej metody wynosi +,- 200 do +, - 80 lat.
PÃ³Â³okres dla 14 C poczatkowo obliczano na 5568 lat, potem poprawiono to na 5730 +,- 40 lat, {dokÂ³adniej na
ten temat: R.Stuckenrath "On the Care and Feeding of Radiocarbon, nature195,1962; na temat udoskonalonej metody
AMS- Accelerator Mass Spectroscopy- G. Bonani i in. "Radiocarbon Dating of the dead Sea Scrolls, Atiqot 20,1991}.
ZwÃ³j Â¦wiÂ±tynny â€“ Grota 2.
ZostaÂ³ opublikowany w 1977 roku przez Y.Yadina we wspÃ³Â³czesnej edycji hebrajskiej, 3 tomy z dodatkiem
Jeruzalem: Exploration Socjety, Archaeological Institute of the Hebrew Univwrsity , Shrine of the Book; oraz w wyd.
angielskim w roku 1983 pt. The Temple Scroll, Jerusalem.
ZÂ groty 11 i 4 pochodzÂ± takÂ¿e inne fragmenty tego tekstu.
ZwÃ³j Â¦wiÂ±tynny zawiera liczne prawa PiÃªcioksiÃªgu, przekazujÂ±c je w sposÃ³b rygorystyczny, przede
wszystkim wymagania dotyczÂ±ce czystoÂ¶ci kulturowej. DoÂ¶Ã¦ szczegÃ³lnÂ± uwagÃª poÂ¶wiÃªcono w tekÂ¶cie
sposobowi rekonstrukcji Â¦wiÂ±tyni, stÂ±d teÂ¿ nazwa tego zwoju.
â€ž ..zbudowana miaÂ³a byÃ¦ wewnÂ±trz z trzech koncentrycznych kwadratowych dziedziÃ±cÃ³w z trzema
bramami w kaÂ¿dym murze- kaÂ¿da z bram powinna nosiÃ¦ nazwÃª innego plemienia Izraela, w zewnÃªtrznych
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Â¶cianach miaÂ³y siÃª znajdowaÃ¦ pomieszczenia dla kapÂ³anÃ³w i lewitÃ³w, na ktÃ³rych przypadaÂ³a kolej
peÂ³nienia sÂ³uÂ¿by â€•. W omawianym zwoju jest takÂ¿e czÃªÂ¶Ã¦,Â ktÃ³ra zawiera Â¶cisÂ³e reguÂ³y
odnoszÂ±ce siÃª do krÃ³la.
Tak wiÃªc ZwÃ³j Â¦wiÂ±tynny skÂ³ada siÃª z 4 elementÃ³w:
Â¯rÃ³dÂ³a deuteronomicznego, niezaleznego pisma bazujÂ±cego na KsiÃªdze PowtÃ³rzonego Prawa. Â¬rÃ³dÂ³a
bÃªdÂ±cego kalendarzem dni Â¶wiÂ±tecznych i ich obchodÃ³w. Midraszu do deuteronomium tzn. interpretacji
niektÃ³rych czÃªÂ¶ci Pwt. Â¬rÃ³dÂ³a Â¶wiÂ±tynnego podajÂ±cego szczegÃ³Â³y rekonstrukcji Â¦wiÂ±tyni { tekstu
pokrewnego z aramejskim opisem Nowego Jeruzalem}.
GÂ³Ãªboka analiza tego tekstu zawarta jest w ksiÂ±Â¿ce: M.O Wiseâ€™a, A Critical Study of the Temple Scroll from
Qumran Cave 11, Studiem In Ancien Oriental Civilization 49; Chicago,IL: Oriental Institute of the Univwrsity of Chicago,
1990.
ZwÃ³j Wojny â€“ grota1
W roku 1955 opublikowaÂ³ go Sukenik, The Dead Sea Scrolls of the Hebrew University,Â naleÂ¿Â± do niego
fragmentaryczne teksty z groty 4 { publ. W DJD7} oraz fragmenty zwoju z groty 1.
ZwÃ³j Wojny jest regulaminem wojny czterdziestoletniej jakÂ± czÂ³onkowie zwani â€žSynami Â¦wiatÂ³oÂ¶ciâ€•
majÂ± prowadziÃ¦ u kresu dni z pomocÂ± Boga i Jego anioÂ³Ã³w przeciw wrogom â€žSynom CiemnoÂ¶ciâ€•.
Opis ten przedstawia poszczegÃ³lne formacje wojskowe, wyposaÂ¿enie armii, plany bitwy, modlitwy i ekshortacje.
MoÂ¿na nazwaÃ¦ go Vademecum Â¶wiÃªtej wojny w czasie ostatniego boju.
ZwÃ³j Miedziany.

ZwÃ³j ten opublikowaÂ³ J.T Milik w DJD 3, a w 1960 J.M Allegro, The Treasure of the Copper Scroll; The Opening
and Decipherment of the Most Mysterious of the Dead Sea Scrolls; A Unique Inventory of Buried Treasure, Garden City
Ny: Doubleday.
Mimo, Â¿e zwÃ³j ten nosi nazwÃª zwoju miedzianego, tak naprawdÃª nim nie jest. Jest bowiem pÂ³ytÂ± wykonanÂ±
z miedzi, ktÃ³rÂ± zrolowano w dwÃ³ch kawaÂ³kach.
Inskrypcjami wyrytymi na pÂ³ycie zajÂ±Â³ siÃª niemiecki uczony Karl Geogr. Kuhn. MiedÂ¼ jednak ulegÂ³a utlenieniu
co spowodowaÂ³o, iÂ¿ zrobiÂ³a siÃª krucha, nie daÂ³o siÃª jej rozwinÂ±Ã¦. Postanowiono pociÂ±Ã¦ jÂ± miÃªdzy
kolumnami przy pomocy piÂ³y do rozszczepiania stalÃ³wek.
Gdy jÂ± otworzono, ukazaÂ³o siÃª na niej 12 kolumn tekstu , ktÃ³ry stanowiÂ³ listÃª 64 miejsc, gdzie zakopano
skarby.
PodrÃªcznik Dyscypliny â€“ ReguÂ³a Zrzeszenia - Serek hayyachad
Po raz pierwszy wydobyty zostaÂ³ z groty 1, natomiast w grocie nrÂ 4 odkryto: 12 jego fragmentarycznych kopii,
w grocie 5 -1 fragment tegoÂ¿ dokumentu.
PierwszÂ± osobÂ±, ktÃ³ra opublikowaÂ³a tekst reguÂ³y byÂ³ Millar Burrows "he Dead Sea Scrolls of
ST.Markâ€™s Monastery", Volume II, Facicle 2: Plater and transcription of the Discipline, New Haven,Â CT American
Schools of Oriental Research, 1951.
ReguÂ³a Dyscypliny posiada wstÃªp, w ktÃ³rym informuje o zadaniach i celu wspÃ³lnoty. 1,1-15;
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W dalszej czÃªÂ¶ci opisuje rytuaÂ³ wejÂ¶cia do przymierza wspÃ³lnoty 1,16-3,12; oraz jej dogmaty tzn. DoktrynÃª
dwÃ³ch duchÃ³w: Prawdy i NiegodziwoÂ¶ci. 3,13-4,25;; nastÃªpnie opisane sÂ± zasady Â¿ycia czÂ³onkÃ³w
wspÃ³lnoty 5,1- 6,23; potem nastÃªpujÃª Kodeks Karny wspÃ³lnoty 6,24- 7,25; Opis wzorcowej wspÃ³lnoty
pierwotnej 8,1-9,26; oraz tekst Hymnu, w ktÃ³rym to zrzeszenie wielbi Boga 10,1-11,22;
W grocie 1 odnaleziono dwa zakoÃ±czenia tego podrÃªcznika:
1. ReguÂ³a CaÂ³ego Zgromadzenia-MesjaÃ±ska ReguÂ³a Zgromadzenia. SkÂ³ada siÃª on z 2 kolumn
przepisÃ³w dotyczÂ±cych:
reguÂ³y dla zgromadzenia na koniec czasÃ³w ustalenia, ktÃ³re dotyczÂ± nowo
przybyÂ³ych przepisy dotyczÂ±ce specjalnych przypadkÃ³w { starcÃ³w, umysÂ³owo chorych, kapÂ³anÃ³w}
przepisy dla zastÃªpÃ³w i czÂ³onkÃ³w wspÃ³lnoty w rÃ³Â¿nych wieku
porzÂ±dek mesjaÃ±skiego zgromadzenia i uczty
2. ZbiÃ³r BÂ³ogosÂ³awieÃ±stw obejmujÂ±cy:
bÂ³ogosÂ³awieÃ±stwo dla najwyÂ¿szego kapÂ³ana { prawdopodobnie Mesjasza} bÂ³ogosÂ³awieÃ±stwo dla
bojÂ±cych siÃª Boga bÂ³ogosÂ³awieÃ±stwo dla ksiÃªcia zgromadzenia bÂ³ogosÂ³awieÃ±stwo dla kapÂ³anÃ³w
Apokryf ksiÃªgi Rodzaju. Grota1.
CzÃªÂ¶Ã¦ tego Apokryfu opublikowali N. Avigad i Y.Yadin wÂ "A genesis Apocryphon: A Scroll, f rom the
Wilderness of Judea", Descriptions and Contents of the Scroll, Facsimiles, Transcription and Translation of Columns II,
XIX-XXII { Jerusalem: Magnes Press of the Hebrew University and Heikhal hasefer 1956}.
Apokryf ten jest formÂ± literatury parabiblijnej opowiadajÂ±cej po aramejsku historiÃª z KsiÃªgi Rodzaju, ktÃ³rÂ± przy
tym urozmaicono i dodano szczegÃ³Â³y, relacjonujÂ±ce dzieje od Noego do Abrachama.
Dokument DamasceÃ±ski

StaroÂ¿ytny tytuÂ³ dokumentu pozostaÂ³ nieznany, powszechnie jednak nazywany jest DD lub CD- Cairo Damascus
lub Dokumentem SadokitÃ³w.
Jest to zbiÃ³r dwÃ³ch dokumentÃ³w odkrytych przez Salomona Schechtera w roku 1896 w genizie synagogi
Ezdrasza w starym Kairze. Solomon opublikowaÂ³ je jako pierwszy tom Documents of Jewish Sectaries [ dwa tomy :
Cambridge. Uk:Univwrsity Press, 1910; wznowiono ze wstepem J.A. Fitzmyera, New York, Ktav, 1970}.
Tom pierwszy obecnie jest w posiadaniu Biblioteki Uniwersytetu w Cambridge, zawiera on fragmenty dzieÂ³a
SadokitÃ³w, wydane z hebrajskich manuskryptÃ³w kolekcji genizy kairskiej.
Tom drugi obejmuje â€žFragmenty KsiÃªgi PrzykazaÃ± Ananaâ€•.
Tekst ten odkryty w Kairze jednak stanowi peÂ³niejsza kopiÃª tekstu, ktÃ³rego fragmenty odnaleziono w Qumran w
grocie nr 4.
Tekst DD dzieli siÃª na dwie gÂ³Ã³wne czÃªÂ¶ci :
EkshortacjÃª, ktÃ³ra zawiera rozwaÂ¿ania nad: historiÂ± Izraela, medytacje nad przeznaczeniem sprawiedliwych i
niegodziwych, opis trzech puÂ³apek Beliala, przedstawienie losÃ³w tych, ktÃ³rzy pozostajÂ± wierni przymierzu i tych
ktÃ³rzy odstÂ±pili od niego Konstytucje Nowego Przymierza, wewnÃªtrzne przepisy zgromadzenia, Kodeks Karny.
ZwÃ³j PsalmÃ³w. Grota nr 2.
W roku 1956 odkupiono go od BeduinÃ³w { za ok.48000 funtÃ³w. Do roku 1961 byÂ³ w posiadaniu PalestyÃ±skiego
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Muzeum Archeologicznego. NstÃªpnie udaÂ³o siÃª American School of Oriental Research zastrzec w rzÂ±dzie Jordani
prawa do publikacji tego tekstu. W roku 1965 James Sanders opublikowaÂ³ go pod nazwÂ± The Psalms Scroll of
Qumran Cave 11, DJD4, Oxford: Clarendon a w roku 1967 Sanders wydaÂ³ inna ksiÂ±Â¿kÃª z tego tematu : The Dead
Sea Psalms Scroll, Ithaka, Cornel University.
ZwÃ³j ten zawiera duÂ¿Â± iloÂ¶Ã¦ psalmÃ³w kanonicznych i niekanonicznych.
PS.101,1-8; 102. 18-19; 103,1; 109,21-31; 105,25-45; 146,9- 10; 148,1-12; 121,1-8; 122,1-9; 123,1-2; 124,7-8; 125,1-5;
126,1-6; 127,1; 128,4-6; 129,1-8; 130,1-8; 131,1-8; 132,8-18;
119,1-6.15-28.37-49.59-73.82-96.105-20.128-42.150-64.171-76; 135,1-9.17-21; 136,1-16.26b; 118,1.15.16..8.9.29;
145,1-7.13-21; PS syryjski II; niebiblijna proÂ¶ba o wyzwolenie; PS.139,8-14; 137,1.9; 138,1-8; Syr.51,13-20b.30;
niebiblijna pochwaÂ³a Syjonu { Apostrofa do Syjonu}; Ps.93,1-3; 141,5-10; 133,1-3; 144,1-7.15; PS. Syryjski III;
PS.142,4-8; 143,1-8; 149,7-9; 150,1-6; niebiblijny Hymn na czeÂ¶Ã¦ StwÃ³rcy; 2Sm23,7; niebiblijny tekst wymieniajÂ±cy
kompozycje Dawida; Ps.140,1-5; 134,1-3; 151A
Tekst psalmÃ³w pisany jest duktem pÃ³Â¼no-herodiaÃ±skim i datuje siÃª go na ok. I w po Chr.
WaÂ¿nÂ± rolÃª tutaj odgrywa dodatek kompozycji Dawida, mÃ³wi on miÃªdzy innymi o tym, ze uÂ³oÂ¿yÂ³ on
3600 psalmÃ³w do Â¶piewania przed oÂ³tarzem nad nieustannÂ± codziennÂ± ofiarÂ± caÂ³opalnÂ± { Tamid} na
wszystkie dni roku, dla ofiary sobÃ³t {qorban} 52 pieÂ¶ni, dla ofiary poczÂ±tkÃ³w miesiÂ±ca- nowiu- dni
Â¶wiÂ±tecznych- Dnia Pojednania - 30 pieÂ¶ni.
Wszystkich pieÂ¶ni, ktÃ³re wypowiedziaÂ³ byÂ³o 446, pieÂ¶ni do grania przeciw demonom- cztery, wszystkich
byÂ³o 4050. Wiadomo, iÂ¿ Salomon uÂ³oÂ¿yÂ³ 3 000 przysÂ³Ã³w a liczba jego pieÂ¶ni wynosi 1500, znaczy to,
Â¿e wedÂ³ug tego tekstu Dawid przewyÂ¿szaÂ³ Salomona pod wzglÃªdem pieÂ¶ni i hymnÃ³w.
Murabbaâ€™at, Nachal,Cheder, Celin, Miszmar.
Na terenie dawnej fortecy i paÂ³acu HerodÃ³w w Masadzie znaleziono liczne fragmentaryczne teksty spisane
przez skrybÃ³w kopiujÂ±cych teksty w Qumran..
ZaliczyÃ¦ do nich moÂ¿na: fragmenty ksiÃªgi Rodzaju; ksiÃªgi KapÂ³aÃ±skiej; PowtÃ³rzonego Prawa;
Ezechiela; PsalmÃ³w oraz kopia KsiÃªgi Syracha opublikowana przez Y Yadina "The ben Sira Scroll from
Masada: With Introduction, Emendations and Commentary " {Jeruzalem: Izrael Exploration Socjety, 1965}.
Odnalezione teksty sÂ± dokumentami prawniczymi, opisami powstania Bar Kochby oraz hebrajskiego tekstu
dotyczÂ±cego prorokÃ³w mniejszych.
Hymny
OpublikowaÂ³ je Sukenik w DSSHU.
Tekst ten jest czymÂ¶ w rodzaju modlitewnika wspÃ³lnoty z Qumran. Spisany zostaÂ³ pismem herodiaÃ±skim,
zawiera 18 kolumn oraz 66 fragmentÃ³w. Co utworzyÂ³o 25 hymnÃ³w.
NawiÂ±zujÂ± one do przeÂ¿yÃ¦ zrezygnowanego nauczyciela SprawiedliwoÂ¶ci a takÂ¿e do jego
doÂ¶wiadczeÃ±, skÂ³adajÂ± uwielbienie teÂ¿ dla Boga.
Targum Hioba z groty 2.
ZostaÂ³ opublikowany przez J.P.M van der Ploega i A.S.vander Woudea w roku 1971, â€• Le targumde Jobde la
grotte xi de Qumran " ,Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; leiden:Brill.
Targum Hioba jest spisany duktem herodiaÃ±skim i pochodzi z ok. z drugiej poÂ³owy I w. przed Chr.
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Targum czyli aramejskie tÂ³umaczenie okoÂ³o jednej szÃ³stej ksiÃªgi Hioba, od 17,14 do42,11.oraz 37,10-42.11.
Pisanie Targumu byÂ³o zakazane w pismach rabinicznych pÃ³Â¼niejszej daty {mJadaim4,5; bSzabbat 11 5a},
jest doskonaÂ³ym dowodem na to, Â¿e pisanie targumu istniaÂ³o w czasach przedchrzeÂ¶cijaÃ±skich. Targum
ten jest prawie dosÂ³ownym odtworzeniem KsiÃªgi Hioba i rÃ³Â¿ni siÃª od pÃ³Â¼niejszego targumu Hioba.
Peszarim {zn. komentarz, wyjaÂ¶nienie}
Forma literacka peszeru cytuje teksty Starego Testamentu werset po wersecie komentuje je przez aktualizacje
sÂ³Ã³w proroka. Jest to typ utworu sekciarskiego, ktÃ³ry nie mÃ³gÂ³ upowszechniÃ¦ siÃª w Â¿ydowskich
krÃªgach poza wspÃ³lnotÂ±. Komentarz w peszarim byÂ³ ukÂ³adany w przekonaniu, Â¿e to co wypowiedziaÂ³
prorok jest sÂ³uszne. Forma takiego zapisu nie byÂ³a znana przed odkryciem tekstÃ³w z Qumran, dlatego
rÃ³Â¿ni siÃª ona od rabinicznych pism Moszny; Talmudu i rabicznych midraszy..
Publikacja ich nastÂ±piÂ³a w 1979 roku, Z.P.Organ, Pesharin: Qumran Interpretations of Biblical Books,Â
CBQMS 8; Washington, DC: Catholic Biblical Association.
TytuÂ³ â€œSyn CzÂ³owieczyâ€• w tekstach z Qumran.
W tekstach z Qumran wystepuje zwrot â€žSyn CzÂ³owieczyâ€•, lecz w Â¿adnym z przypadkÃ³w nie nie stanowi
on tytuÂ³u, jaki zawarty jest w Nowym Testamencie, w ktÃ³rym to osobliwe wyraÂ¿enie greckie â€žho hios tou
anthropou â€• powinno byÃ¦ tÂ³umaczone nastÃªpujÂ±co â€ž{ten}syn {tego} czÂ³owiekaâ€• {the son of the
man} bÂ±dÂ¼ â€ž{ten} syn czÂ³owiekaâ€• {the man â€˜s son}. Forma arthrous z determinacjÂ± jÃªzykowÂ±, ma
miejsce bardzo czÃªsto w synoptycznej tradycji, np.Mk2,10; Mt 9,6; Â£k 5,24; mk 2,28.
Natomiast forma anarthrous bez rodzajnika: hios anthropou jest zastosowana np. w Ap. 1,13; 14,14 [ w
stosunku do Dn7,13}; Hbr2,6 { w cyt.z Ps..8,5}; Zwrot w tej formie moÂ¿na uznaÃ¦ za semityzm, ktÃ³ry odtwarza
hebrajskie benâ€™adamlub aramejskiebarâ€™enasz. W pierwszym przypadku hebrajskie benâ€™adam pojawia
siÃª aÂ¿ 93 razy w ksiÃªdze Ezechiela jako forma adresu w quasi woÂ³aczu np. 2,1.3; i znaczy mniej wiÃªcej
â€žO Â¶miertelna istotoâ€•.
W drugim przypadku mamy do czynienia z formÂ± benâ€™enosz np. w Ps 144,3, a w Regule Zrzeszenia 11,20
nad liniÂ± dodano rodzajnik: ben haâ€™adam.
Zwrotu tego uÂ¿yto takÂ¿e w aramejskiej inskrypcji pochodzÂ±cej z ok.VIII wieku- Sefire 3,16-17 oraz w Dn.
7,13; ktÃ³re w ogMÃ³lnym sensie posiada znaczenie â€žistota ludzkaâ€•. RÃªkopisy qumraÃ±skie zawierajÂ±
rÃ³wnieÂ¿ barâ€™enasz w przeÂ³oÂ¿eniu z hebrajskiego na aramejskie znaczy â€žczÂ³owiek, istota ludzkaâ€•
{Rdz 13,16; Hi 38,5;}.
W Palestynie przed i po Chr. Zwrot â€žSyn CzÂ³owieczyâ€• byÂ³ uÂ¿ywany zarÃ³wno zarÃ³wno znaczeniu
ogÃ³lnym â€žistota ludzkaâ€• i nieokreÂ¶lonym jako â€žktoÂ¶â€•
.Zatem Nowotestamentowy sens tego zwrotu jako tytularny nie miaÂ³ odzwierciedlenia przed Chr. Co
znaczyÂ³o by Â¿e teoria gÂ³oszÂ±ca , iÂ¿ Jezus Chrystus uÂ¿ywa w ewangeliach tego zwrotu jako tytuÂ³u dla
jakiejÂ¶ oczekiwanej postaci innej niÂ¿ On sam.
Â ZebraÂ³a i opracowaÂ³a na podstawie Â¼rÃ³deÂ³ {bibliografia poniÂ¿ej}.
ZbiorÃ³w wÂ³asnych i Â¼rÃ³deÂ³ internetowych [zdj.} Jessica.
Â© MMagdalena StruskaÂ de Merowing
PowyÂ¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodÂ± autora tekstu.
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