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Comunitatea de la Qumran [i 

leg\tura sa cu Ierusalimul

Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan CHIRIL|

Comunitatea de la Qumran, un model pentru structurile 
eclesial-monastice

Când vorbim despre Qumran, discu]ia este orientat\ sau concentrat\ de cele
mai multe ori asupra manuscriselor. Majoritatea acestora au fost restaurate, traduse,
analizate [i sistematizate `n compendii teologice1. Când vorbim despre comu-
nitate, sunt analizate mai ales manuscrisele care con]in Regulamentul Comunit\]ii.
Interven]ia noastr\ dore[te s\ priveasc\ tema originii comunit\]ii dintr-o per-
spectiv\ mai larg\.

Scopul acestui studiu este realizarea unei sec]iuni istorice coerente cu privire
la Comunitatea de la Qumran [i a unei sec]iuni sintetice care s\ exprime func]ia
tipic\ a Qumranului pentru monasticismul cre[tin de la `nceput2. ~n ultimii zece
ani au fost publicate `n Israel rezultatele cercet\rilor arheologice din De[ertul
Iudeii care au ar\tat c\ acolo existau mai multe a[ez\ri monastice. Multe dintre
aceste m\n\stiri erau construite `n apropiere de Qumran. A se vedea, spre exemplu,
complexul monastic Wadi Quelt: Aghios Ghiorghis, Aghios Sava, Aghios Theodo-
sius, Complexul Carantaniei, Aghios Ephremi. Probabil c\ acolo se g\seau `ntre
24-64 de m\n\stiri.

~n momentul `n care vorbim despre comunitate `n `n]elesul iudaic al cuvân-
tului, o facem `n lumina elementelor revela]iei. Comunitatea nu este doar o adu-
nare de semin]ii, ci o realitate social\ [i liturgic\ (religioas\). ~n iudaism este
imposibil s\ trasezi o linie de demarca]ie `ntre na]ional [i religios3. Aceasta a fost
[i concluzia unui seminar organizat de Universitatea din New York cu tema

1 Vezi B. Jongeling, A Classified Bibliography of the Finds in the Desert of Judah:
1958-1969, Leiden, 1971.

2 Pr. Ioan Chiril\, Qumran [i Mariotis, Ed. Presa universitar\ clujean\, Cluj-Napoca,
2000; Idem, Mesianism [i Apocalips\ în scrierile de la Qumran, Ed. Arhidiecezana, Cluj-
Napoca, 1999.

3 Idem, Elemente structurale ale identit\]ii religioase iudaice, `n Rev. „Studia Judaica”,
Bucure[ti, 2003 (în curs de apari]ie).
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Alegere [i responsabilitate. Pe aceast\ tem\ am prezentat anul acesta la Bucure[ti
o conferin]\ intitulat\ Elementele structurale ale iudaismului sau identitatea
religioas\ mozaic\. Astfel, comunitatea iudaic\ este o unitate socio-istoric\ con-
stituit\ din dou\sprezece semin]ii care tr\iesc conform poruncilor Legii mozaice
[i, mai târziu, `n vremea regelui David, `n conformitate [i `n continuare cu
poruncile teologiei Sionului (Legea, Marea Preo]ie, centralitatea [i unicitatea
Ierusalimului [i ve[nicia tronului lui David)4. Acest ultim element are o dimen-
siune mesianic\. A se vedea pe aceast\ tem\ textele mesianice ale Psalmilor care
proclam\ ve[nicia tronului davidic.

Din punctul de vedere al acestei defini]ii, comunitatea de la Qumran este una
de tip sectar dar, pentru c\ are `n mod sigur notele comune ale primei defini]ii,
este un adev\rat Kahal iudaic. Preponderen]a actului religios o separ\ de iudais-
mul clasic, aducând-o mai aproape de structurile monastice primare, fiind `nsufle]it\
de o clar\ inspira]ie apocaliptic\. ~n lumina teologiei Sionului, comunitatea de la
Qumran era una sectar\ sau dizident\. Ace[tia aveau, bine`n]eles, anumite puncte
de contact teologic cu gândirea teologic\ tradi]ional\ iudaic\, `ns\ pentru ei
Ierusalimul era `n interiorul lor. Probabil c\ putem auzi aici un ecou al teologiei
lui Ieremia, proclamat\ `n 31, 31-355.

Cauze care au determinat apari]ia comunit\]ii

La `nceputul secolului al II-lea `.Hr., evreimea palestinian\ trecea printr-o
situa]ie de criz\. Alexandru Macedon cucerise }ara Sfânt\ `n 332 `.Hr. [i, dup\
primele perioade de nesiguran]\ care au urmat mor]ii sale, aceasta a devenit parte
a imperiului grecilor din Egipt, cunoscu]i sub numele de ptolemei. ~n timpul
celui de-al treilea secol, ptolemeii au evitat pe cât posibil s\ se amestece `n
treburile interne ale iudeilor [i, chiar dac\ trebuiau pl\tite d\ri c\tre ace[tia, ]i-
nutul r\mânea sub conducerea Marelui Preot [i a consiliului s\u. Totu[i, `n aceast\
perioad\ s-au produs schimb\ri `n ceea ce prive[te tipurile de popula]ie. Ora[ele
elenistice, cum ar fi Gaza, Ascalon (A[kelon), Ioppe (Iafa), Dor [i Acco (rede-
numit Ptolemaida), erau construite de-a lungul coastei M\rii Mediterane. ~n inte-
riorul ]\rii, de asemenea, la sud de Lacul Tiberiadei, vechea a[ezare de la Beisan

a ren\scut sub numele grecesc de Schitopole; Samaria, capitala samaritenilor a
fost elenizat\ drept Sebasta; `n Transiordania, Rabbat-Ammon (Aman) a fost re-
stabilit ca Filadelfia. Cu alte cuvinte, greci, macedoneni [i fenicieni eleniza]i s-au
stabilit definitiv `n ]inutul Palestinei, r\spândirea ulterioar\ a civiliza]iei grece[ti
fiind doar o chestiune de timp6. 

4 Maxwell Miller and J.H. Hayes,  A History of Ancient Israel and Judah, Philadelphia,
1986.

5 A se vedea cu privire la acest subiect introducerea d-nei Madeleine Petit la volumul lui
Filon, Quod Omnis Probus Liber Sit, Editions du CERF 29, capitolul 4, Paris, 1974: Le
Judaïsme dans le traité, unde o mare parte este dedicat\ comunit\]ii eseniene. ~n opera lui
Filon vezi paragrafele 75-91, Hypothetica XI, 1-18 [i De vita contemplative, partea 1.
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Un alt program de elenizare a iudeilor a `nceput `n 174, autorul acestuia fiind
Antioh al IV-lea Epifaniu al Siriei (175-164 `.Hr.). Elita iudaic\, care a v\zut `n
acest lucru o oportunitate, a adoptat programul, consecin]ele acestuia fiind trans-
formarea Ierusalimului `ntr-un ora[ elenistic.

„A[a prindea r\d\cini, pe atunci, elenismul, [i a[a se petrecea slug\rnicia fa]\
de n\ravurile str\ine, prin murd\ria f\r\ margini a lui Iason, p\gân nenorocit, [i
nicidecum mare preot; c\ preo]ii nu mai aveau nici o râvn\ pentru slujba la altar,
ci, dimpotriv\, dispre]uind templul [i nemailuând `n seam\ jertfele, se gr\beau s\
fie p\rta[i, de cum se auzea discul, la `ntrecerile gimnaste oprite de lege, socotind
vredniciile p\rin]ilor ca pe o nimica toat\ [i luând slava Grecilor drept cea mai
bun\ din toate” (II Macabei 4, 13-15).

Oponen]ii elenizatorilor s-au r\sculat `n cele din urm\, ducând o violent\ lupt\
de rezisten]\. O revolt\ armat\ a fost instigat\ de preotul Matatia [i de fiii s\i,
fra]ii Macabei, revolt\ sprijinit\ de to]ii evreii tradi]ionali[ti, mai ales de ceata cre-
dincio[ilor, Asideii sau Hasidim, „preo]i neprih\ni]i, râvnitori pentru lege” (I Ma-
cabei 42). Condu[i de Iuda Macabeul [i, dup\ moartea acestuia pe câmpul de
b\t\lie, de fra]ii s\i, Ionatan [i Simeon, virulen]ii ap\r\tori ai iudaismului au fost
`n stare nu doar s\ restabileasc\ credin]a iudaic\ `n Ierusalim, ci au reu[it [i s\
elibereze Iudeea. ~n decembrie 165 `.Hr., Iuda [i-a condus armata insurgent\ `n
Ierusalim, a cur\]it Templul, care fusese folosit pentru ritualurile grece[ti `n
ultimii trei ani, [i a reinstituit riturile iudaice. Aceast\ cur\]ire [i rezidire este
comemorat\ de festivalul evreiesc Hanukka7.

Pe tot parcursul acestei perioade de expansiune teritorial\, c\peteniile has-
monee s-au bucurat de sprijinul saducheilor, unul din cele trei partide religioase
men]ionate pentru prima dat\ `n vremea lui Ionatan Macabeul8, alia]i obi[nui]i ai
guvern\rii.

Dup\ capturarea Ierusalimului de c\tre Pompei, Marea Preo]ie hasmoneean\
a continuat `nc\ trei decenii, `ns\ puterea politic\ de care beneficiaser\ pân\
atunci a trecut `n mâinile idumeului iudaizat, Irod cel Mare, `n momentul `n care
acesta a fost `n\l]at de c\tre Roma pe tronul Ierusalimului, `n anul 37 `.Hr. Evan-
gheliile dup\ Matei [i Luca (Matei 2, 1; Luca 1, 5) dateaz\ na[terea lui Iisus din
Nazaret `n ultimul sau penultimul an al domniei sale, Irod murind `n anul 4 `.Hr.
Semi-autonomia a continuat [i `n timpul lui Irod Arhelau (4 `.Hr.-6 d.Hr.), a
domnitorilor irodieni Antipa (4 `.Hr.-39 d.Hr.) [i Agripa (39-41 d.Hr.), urmat\ de
supunerea Iudeii autorit\]ii romane9.

La scurt timp dup\ aceasta s-a constituit a[ezarea de la Qumran. Aceasta a
r\s\rit `ntr-o perioad\ de mare fervoare na]ionalist\ [i dominat\ de dorin]a vie a
unui conduc\tor care s\ r\stoarne tirania domina]iei str\ine. La `nceputul existen]ei
comunit\]ii de la Qumran, puterea conduc\toare era cea greceasc\ seleucid\, spre

6 Geza Vermes, The Complete Dead Sea Scrolls in English, Printed in England 1997,
pp. 50-65.

7 Ibidem, pp. 51-52.
8 Iosif Flaviu,  De Antiquitatis, 13, 171.
9 Geza Vermes, op. cit., p. 53.
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sfâr[itul existen]ei marele asupritor era Roma. Aceasta a fost o comunitate n\scut\
dintr-un puternic sim] al identit\]ii religioase [i al speran]ei eshatologice10. 

Istoria Qumranului trebuie introdus\ `n acest [ir general de evenimente.
Document cu document, sulurile vor fi cercetate am\nun]it [i informa]ia literar\
combinat\ atât cu descoperirile arheologice de la Qumran, cât [i cu rapoartele
complementare furnizate de Iosif Flaviu. ~n cele din urm\, se sper\ c\ istoria
sectei esenienilor va `ncepe s\-[i g\seasc\ locul cuvenit11.

Istoria esenienilor

C\utarea indiciilor despre originea12 [i povestea mi[c\rii `ncepe cu Docu-
mentul de la Damasc, pentru c\ acesta este o scriere extrem de bogat\ `n astfel de
indicii. Aici se spune c\ na[terea comunit\]ii s-ar fi petrecut `n „vremea mâniei”,
la 390 de ani dup\ distrugerea Ierusalimului de c\tre Nabucodonosor, regele
Babilonului. ~n acele vremuri, o „r\d\cin\” a r\s\rit „din Israel [i din Aaron”,
adic\ un grup de evrei evlavio[i, laici [i preo]i, [i [i-a f\cut apari]ia `ntr-o
perioad\ de necredincio[ie general\. ~nainte de Qumran, informa]iile primare cu
privire la esenieni, o comunitate iudaic\ religioas\ care a `nflorit `n timpul ulti-
melor dou\ secole ale perioadei celui de-al Doilea Templu (c. 150 `.Hr. - 70 d.Hr.),
ne-au fost furnizate de scrierile `n greac\ a doi autori evrei, Filon din Alexandria
[i Iosif Flaviu. Esenienii erau organiza]i pe un trai `n comun [i pe practicarea
ascetismului strict. Membrii grupului din Palestina dep\[eau num\rul de patru
mii. Iosif Flaviu [i Filon `i localizeaz\ `n a[ez\ri iudee, `n timp ce Pliniu cel
B\trân se refer\ doar la o singur\ a[ezare esenian\ aflat\ `n pustia dintre Ierihon
[i En-Gaddi.

Opinia comun\ care `i identific\ sau `i asociaz\ `ndeaproape pe sectarii de la
Qumran cu esenienii se bazeaz\ pe trei considerente principale:

1. nu exist\ a[ezare mai potrivit\ decât Qumranul care s\ corespund\ situ\rii
de c\tre Pliniu `ntre Ierihon [i En-Gaddi;

2. din punct de vedere cronologic, activitatea esenian\ plasat\ de Iosif Flaviu
`n perioada dintre Ionatan Macabeul (c. 150 `.Hr.) [i primul r\zboi evreiesc (66-
70 d.Hr.) [i ocupa]ia sectar\ a Qumranului coincid perfect;

10 J. Staracky, Les quatre étapes du Messianisme à Qumran, Revue Biblique 70, 1963,
p. 503.

11 Geza Vermes, op. cit., pp. 46-48.
12 Dupont-Sommer prezint\ dou\ ipoteze cu privire la originea esenienilor: prima dintre

ele ne înf\]i[eaz\ comunitatea esenian\ ca rezultat al dezvolt\rii spirituale a lui Israel [i
Iuda, o ipotez\ a dezvolt\rii interne a iudaismului; cea de-a doua ipotez\ pretinde c\ au
existat unele influen]e externe asupra comunit\]ii de la Qumran. Despre aceste opinii, vezi:
Dupont-Sommer, Le problème des influences étrangères sur la secte juive de Qumran,
1955, pp. 75-92; Hommages Dupont-Sommer, pp. 547-553, Ecrits Esséniens, chapitre II,
L’origine essénienne des écrits de Qumran; V. Nikiprowetzky, Recherches esséniennes et
pythagoriciennes. A propos d’un livre récent, 1966, pp. 317-318.



180 TEOLOGIE {I VIA}|

3. similarit\]ile vie]ii `n comun, ale organiz\rii [i obiceiurilor sunt atât de
fundamentale `ncât fac posibil\ identificarea celor dou\ trunchiuri, de vreme ce
anumite diferen]e evidente pot fi explicate13. 

Sectarii se vedeau ducând o via]\ nou\ [i curat\ ca aceea a israeli]ilor `n
perioada r\t\cirii prin pustie. Mai departe, ei considerau c\ au mers `n pustie s\
primeasc\ Tora, la fel ca Israel `n vremea Ie[irii. Aceste lucruri sunt de a[teptat
de la un grup care a p\r\sit zonele mai dens populate ale Iudeii pentru a se
muta `n pustiu, unde s\-[i p\streze propriile standarde de sfin]enie [i cur\]ie
sufleteasc\.

Structur\ [i principii de via]\

~nc\ din anii 1950, informa]iile ob]inute din descifrarea sulurilor [i a vesti-
giilor arheologice de la Qumran au fost puse cap la cap de speciali[ti pentru a
forma portretul poporului de la care proveneau.

Una din principalele caracteristici ale esenienilor era de]inerea `n comun a
propriet\]ii. Noii membri `[i cedau bunurile superiorilor, care colectau [i salariile
câ[tigate de fiecare dintre membrii sectei. Agricultura era principala ocupa]ie a
esenienilor. Renun]ând la averile personale, membrii primeau tot ceea ce le era
necesar: hran\, `mbr\c\minte, `ngrijire. Alte particularit\]i includeau: portul de ve[-
minte albe; b\ile rituale dinaintea meselor care se d\deau doar ini]ia]ilor, acestea
fiind g\tite [i binecuvântate de preo]i; respingerea jertfelor de animale [i a
jur\mintelor pentru a-[i `nt\ri declara]iile [i, mai presus de toate, a c\s\toriei. Iosif
Flaviu admite, totu[i, c\ o ramur\ esenian\ a adoptat starea de c\s\torit, atâta
vreme cât sexul era folosit doar `n scopul procre\rii14. 

Fr\]ietatea de la Qumran este portretizat\ `n manualele de disciplin\ drept o
Cas\ idealizat\ a lui Israel, destinat\ s\ preg\teasc\ drumul pentru venirea
iminent\ a ~mp\r\]iei lui Dumnezeu [i a Zilei Judec\]ii. Fr\]ia era constituit\ `n
linii comuniste [i ca o imita]ie a organiz\rii lui Israel `n vremea lui Moise. Mem-
brii erau supu[i unei perioade de prob\ – de doi-trei ani – [i erau a[eza]i `ntr-o
ierarhie al c\rei criteriu era sfin]enia.

Regulamentul Comunit\]ii legifereaz\ pentru un grup de asce]i care tr\iesc
`ntr-un fel de societate „monastic\”, statutul Documentului de la Damasc face
referire la o existen]\ laic\ obi[nuit\; MMT (Miqsat Ma’ase ha-Torah, sau câteva
observa]ii asupra Legii) este probabil ecoul preistoriei sau al istoriei timpurii a
sectei; Regulamentul R\zboiului [i Regulamentul Mesianic, la rândul lor, `n timp
ce sunt asociate atât cu Regulamentul Comunit\]ii, cât [i cu Documentul de la
Damasc, reflect\ f\r\ `ndoial\ `ntr-o oarecare m\sur\ o anumit\ stare de fapt, primul
[i cel dintâi plan pentru o epoc\ ulterioar\. ~n acest caz, rela]iile cu Ierusalimul au
fost stopate o dat\ cu intrarea lor `n via]a comunitar\.

13 Simon M., Les sectes juives au temps de Jésus, Paris, 1960 ; Ioan Chiril\, Qumran [i
Mariotis, Cluj-Napoca, 2000, G. V., op. cit., p. 47.

14 Geza Vermes, op. cit., pp. 26-45.
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Reprezentan]ii sectei se considerau adev\ratul Israel, p\str\torul adev\ratei
tradi]ii [i al trunchiului religios, din care descindeau. ~n consecin]\, ei [i-au or-
ganizat mi[carea `n a[a fel `ncât s\ corespund\ cu fidelitate celei a poporului
evreu, separând-o `n preo]i [i laici (sau Aaron [i Israel), laicii organizându-se
dup\ modelul biblic `n dou\sprezece triburi.

„Cei doisprezece Preo]i-c\petenii vor sluji la jertfa zilnic\ `naintea lui Dum-
nezeu. Sub ei vor fi c\peteniile levi]ilor `n num\r de dou\sprezece, câte una pentru
fiecare trib. Sub ei vor fi c\peteniile triburilor.” (IQM II, 1-3).

Dac\ lu\m acum separat cele dou\ tipuri, fr\]ia „monastic\” de la Qumran
face referire la ea `ns\[i `n Regulamentul Comunit\]ii, numindu-se „b\rba]ii sfin-
]eniei” [i „b\rba]ii deplinei sfin]enii”, [i la sect\ numind-o „Comunitatea” [i „Con-
siliul Comunit\]ii” sau „b\rba]ii legii”15.

Printre suluri se g\se[te un Manual de Disciplin\, care poate fi asociat cu
modul de via]\ esenian, a[a cum `l cunoa[tem din izvoarele grece[ti [i latine.
Stabilimentul era dedicat exclusiv religiei, chiar dac\ munca trebuie s\ fi format
o parte necesar\ a existen]ei lor. ~n acela[i Manual se spune c\ ace[tia „mâncau `n
comun, binecuvântau `n comun [i hot\rau `n comun” (IQS VI, 2-3), tr\ind `n a[a
fel `ncât „s\-L caute pe Dumnezeu cu toat\ inima [i cu tot sufletul” (IQS I, 1-2).
Ace[tia `[i `mp\rt\[eau unul altuia „cunoa[terea, puterile [i averile” (IQS I, 11).
Rug\ciunea, studiul [i existen]a lor liturgic\ erau s\vâr[ite separat de Templul de
la Ierusalim [i cultul s\u oficial, „separat de loca[ul oamenilor nedrep]i” (IQS
VIII, 13). Membrii comunit\]ii nutreau o „ur\ ve[nic\” (IQS IX, 21) pentru }ar\
[i pentru oamenii ei r\i, cu toate c\ aceasta mergea mân\ `n mân\ cu ferma
convingere c\ destinul lor se afla doar `n mâinile lui Dumnezeu. Filon ne spune
c\ aceast\ comunitate a esenienilor avea cinci porunci: evlavia, sfin]enia, drep-
tatea, iconomia [i politica [i c\ ace[tia manifestau iubirea fa]\ de Dumnezeu [i de
virtute, filotheos [i filaretos kai filanthropos16. Regulamentul Comunit\]ii se `ncheia
cu un imn: 

„Nu voi pl\ti nici unui om r\splata r\ului;

~l voi r\spl\ti cu bun\tate.

Pentru c\ judecata tuturor celor vii e la Dumnezeu

Si El `i va da omului r\splata cuvenit\” (IQS X, 17-18)

Acestea sunt, dup\ cum se poate vedea, majoritatea recomand\rilor care sunt
a[teptate de la oamenii dedica]i contempla]iei. Merit\ [tiut, totu[i, c\ via]a con-
templativ\ nu este o tr\s\tur\ specific\ iudaismului17. Contempla]ia este descris\
de Filon `n De Vita Contemplativa, unde o bun\ parte a lucr\rii este dedicat\
terapeu]ilor.

Ierarhia de la Qumran era strict\ [i formal\, de la cel mai mare la cel mai mic.
Fiecare membru al sectei era `nscris `n „ordinul rangului s\u” (IQS VI, 22) –

15 Ibidem.
16 Filon, Oris Ke Kanoni Tritis hermeni: To the Filothen Ke Filareto Ke Filantropo (83),

pp. 202-203.
17 Ioan Chiril\, Qumran [i Mariotis, Cluj-Napoca, 2000, pp. 14-53.
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termenul „ordin” ap\rând `n mod constant – [i pe care era obligat s\-l respecte `n
toate `ntâlnirile comunit\]ii [i la mas\, un ordin care era supus unei revizuiri
anuale cu prilejul S\rb\torii Re`nnoirii Leg\mântului. Diferite grupuri au fost
avansate ca posibile prototipuri ale ordinului esenian. C\petenii printre ei erau
Tsenium („cei smeri]i sau neprih\ni]i”), Hashshâim („cei t\cu]i”), Hasidim Ha-
rishônim („sfin]ii cei vechi sau b\trânii”), Nigiyyç Had Da ’ath („cei cu mintea
curat\”) [i Wattiqim („b\rba]ii juste]ei”). Fiecare dintre aceste expresii era carac-
teristic\ ordinului, ale c\rui `nv\]\turi fundamentale erau iubirea fa]\ de Dum-
nezeu, fa]\ de virtute [i dragostea fiec\ruia pentru semenii s\i.

Dintre institu]iile sectei, cea mai important\ pare s\ fi fost Consiliul Comu-
nit\]ii sau adunarea Congrega]iei.

„~n Consiliul Comunit\]ii vor fi doisprezece b\rba]i [i trei Preo]i, pe deplin
pricepu]i `n tot ce este revelat din Lege, ale c\ror treburi vor fi adev\rul, virtutea,
dreptatea, bun\tatea-iubitoare [i smerenia. Ei vor p\stra credin]a `n ]ar\ cu
hot\râre [i supunere [i vor isp\[i de p\cat prin folosirea drept\]ii [i prin `ndurarea
sup\r\rilor mâhnirii. Ei vor fi de partea tuturor oamenilor `n conformitate cu
standardul adev\rului [i al regulii vremii.” (IQS VIII, 1-4).

Sintez\ teologic\

Din punct de vedere teologic, esenienii ar\tau o venera]ie extrem\ fa]\ de Lege
[i erau vesti]i pentru p\strarea cu sfin]enie a Sabatului. ~nv\]\turile lor secrete au
fost notate `n c\r]i secrete. Exper]i `n vindecarea trupului [i a sufletului, ei
excelau [i `n ceea ce prive[te profe]iile.

Direc]ia spiritual\ era `nvestit\ `n trei preo]i, ajuta]i de 12 presbiteri laici
(b\trâni), un supraveghetor, a c\rui pozi]ie se asem\na celei a unui episcop,
administra fiecare din cele câteva a[a-zise capitole. Studierea Torei era obligatorie [i
se pretindea ca interpretarea corect\ a acesteia s\ fie transmis\ mai departe de
anumi]i supraveghetori duhovnice[ti, cunoscu]i drept expun\tori corec]i, sau ~nv\-
]\tori ai Drept\]ii. Membrii comunit\]ii a[teptau ca epoca lor s\ se `ncheie cu
apari]ia unui nou `nv\]\tor [i profet (Deuteronom 18, 18). Detaliile profetice ale
unui r\zboi final `ntre a[a-numi]ii fii ai luminii [i fiii `ntunericului se g\sesc `ntr-
unul dintre suluri.

Preferau s\ cread\ `n Destin decât `n libertatea voin]ei [i, respingând no]iunea
de `nviere a trupurilor, `nf\]i[au o lume de dincolo pur spiritual\.

Exege]ii au ar\tat anumite similarit\]i `ntre credin]ele [i practicile subliniate
`n literatura qumranit\ [i cea a primilor cre[tini. Aceste paralele includ ritualuri
comparabile de botez, mese [i averi comune. Si mai interesante sunt structurile
organiza]ionale paralele: membrii sectei erau diviza]i `n dou\sprezece triburi
conduse de dou\sprezece c\petenii, asemenea structurii Bisericii timpurii, cu doi-
sprezece apostoli care, conform spuselor lui Iisus, vor [edea pe dou\sprezece
scaune de domnie pentru a judeca cele dou\sprezece triburi ale lui Israel. Mul]i
exege]i cred c\ atât literatura de la Qumran, cât [i `nv\]\turile cre[tine timpurii se
trag dintr-un curent comun din cadrul iudaismului [i c\ nu reflect\ o leg\tur\
direct\ `ntre comunitatea de la Qumran [i primii cre[tini. Nu este o sarcin\ simpl\
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s\ urmezi aceast\ dezvoltare, motivul fiind acela c\ expunerea sistematic\ a
credin]elor nu este o disciplin\ tradi]ional\ iudaic\. ~ntr-un fel, `nv\]\tura despre
Dou\ Duhuri, inclus\ `n Regulamentul Comunit\]ii, este o excep]ie, formând
singurul tratat doctrinar printre vechile scrieri evreie[ti.

Leg\mântul18

De vreme ce cheia oric\rei `n]elegeri a iudaismului trebuie s\ fie no]iunea de
Leg\mânt, aceasta poate fi f\r\ probleme luat\ ca o introducere `n gândirea
religioas\ esenian\. Istoria umanit\]ii [i cea a poporului iudeu a `ntâlnit o `ntreag\
serie de astfel de leg\minte. Din vreme `n vreme, sfin]ii conduc\tori ai poporului
evreu de dinainte de exilul babilonic, Regele David [i Regele Iosia (II Regi 7; IV Regi
23, 1-3) [i Preotul Ezdra dup\ re`ntoarcerea din Mesopotamia (Neemia 8-10), l-au
convins pe acesta s\-[i aminteasc\ Leg\mântul lui cu Dumnezeu cu jur\minte
solemne de poc\in]\ [i re-dedicare na]ional\; dar promisiunile erau de obicei de
scurt\ durat\. Aceasta va conta f\r\ `ndoial\ pentru dezvoltarea ideii, `n secolul al
VI-lea `.Hr., unui „nou Leg\mânt”, bazat nu atât pe `ns\rcinarea `n care a intrat
comunitatea, cât pe transformarea interioar\ a fiec\rui evreu `n parte, pentru care
voia lui Dumnezeu urma s\ devin\, a[a cum fusese, o a doua fire.

Aceast\ aceea[i ideologie a Leg\mântului a servit drept baz\ credin]elor prin-
cipale ale Comunit\]ii de la Qumran. Esenienii se considerau ultima „r\m\[i]\”. Ei
deveniser\ „converti]ii lui Israel” (cf. CD IV, 2; 4Q266 fr. 5 i.) [i, drept r\splat\
pentru convertirea lor, ~nv\]\torii Drept\]ii fuseser\ trimi[i s\ stabileasc\ pentru
ei un „nou Leg\mânt”, eterna alian]\ `ntre Dumnezeu [i Israel. Convin[i c\ apar-
]ineau unei Comunit\]i care era singura capabil\ s\ interpreteze Scriptura `n mod
corect, a lor era „interpretarea ultim\ a Legii”, dedicându-[i exilul `n pustie studiului
Bibliei. F\r\ o interpretare autentic\, era imposibil s\ `n]elegi `n mod corect Tora.
Interpretarea acesteia fusese `ncredin]at\ preo]ilor [i levi]ilor timp de dou\-trei
secole dup\ exilul babilonic.

Dac\ ne lu\m dup\ opiniile stricte ale sectarilor, devotamentul fa]\ de Le-
g\mânt nu cerea doar supunere `n fa]a Legii, tuturor celor care Dumnezeu „le-a
poruncit prin mâna lui Moise”, dar [i aderarea la `nv\]\turile „tuturor slujitorilor
S\i, profe]ii” (IQS I, 2-3). Profe]ii serveau drept leg\tur\ esen]ial\ `n transmiterea
Legii lui Moise rabinilor. Profe]ii erau nu doar `nv\]\tori de moralitate, ci [i
c\l\uze `n domeniul realit\]ilor eshatologice finale. La fel ca `n cazul Legii, doar
`n]elep]ii Comunit\]ii puteau interpreta corect scrierile lor. Cunoa[terea `nv\]\-
turilor autentice ale profe]ilor era talentul suprem al ~nv\]\torilor Drept\]ii.

Via]a de sfin]enie din cadrul Comunit\]ii Leg\mântului `nsemna, `n ideologia
veterotestamentar\, s\ fii membru al poporului ales19. Pentru esenienii de la Qumran,
doar ini]ia]ii „noului Leg\mânt” al lor aveau dreptul s\ ia parte printre ale[ii
Domnului. „Dumnezeu i-a dat pe ei ale[ilor S\i [i le-a dat s\ mo[teneasc\ pe Cei

18 Vezi Geza Vermes, op. cit., pp. 67-72.
19 G. V., Election and Holy Life, în op. cit., pp. 72-77.
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mul]i Sfin]i ai S\i. El a unit adunarea lor cu Fii Raiului, pentru a fi un Consiliu al
Comunit\]ii, o temelie a Casei Slavei, o Livad\ ve[nic\ `n toate vremurile care
vor veni” (IQS XI, 7-9). Crezând `n pre-cunoa[terea divin\, ei considerau al\tu-
rarea lor „celor mul]i ai lui Dumnezeu” drept un efect al harului, care ar fi fost
pl\nuit pentru ca fiecare dintre ei s\ ajung\ `n rai pentru ve[nicie. Ei, cei ale[i,
erau c\l\uzi]i de duhul adev\rului pe c\ile luminii, `n vreme ce neprivilegia]ii
erau sorti]i s\ r\t\ceasc\ pe c\ile `ntunericului. Convingerile de acest fel, la un
loc cu teoriile lor despre alegerea individual\ [i predestina]ie, asociate cu o
cunoa[tere exact\ a hotarului `ntre bine [i r\u, putea s\-i duc\ la intoleran]\.

O alt\ tem\ important\ `n `nv\]\turile eseniene este faptul c\ ajutorul lui
Dumnezeu este necesar pentru a putea r\mâne credincios Legii Sale [i pentru
des\vâr[irea `n sfin]enie. ~n]elegerea, cunoa[terea [i `n]elepciunea vin toate de la
Dumnezeu.

~n plus fa]\ de adorarea lui Dumnezeu oferit\ printr-o via]\ de sfin]enie,
sectarii de la Qumran s\vâr[eau cu prec\dere actele rituale prescrise de Moise, `n
modul corect [i la vremea potrivit\. Liturghia p\mântean\ trebuia s\ fie o replic\ a
aceleia cântate de corurile de `ngeri `n Templul ceresc. Membrii sectei se adunau
pentru slujb\ `ntr-o ordine strict ierarhic\: mai `ntâi preo]ii, `n func]ie de rang [i
de statut, dup\ ei levi]ii [i, `n cele din urm\, tot norodul din Comunitatea lui
Dumnezeu. Binecuvântând pe Dumnezeu, preo]ii recitau apoi faptele Sale de
bun\tate-iubitoare fa]\ de Israel [i levi]ii reaminteau r\zvr\tirea lui Israel fa]\ de
El. Aceast\ recunoa[tere a vinei era urmat\ de un act de poc\in]\ public\, potrivit
unei comunit\]i de converti]i.

Re`nnoirea Leg\mântului pare a fi singurul ritual descris `n detaliu de Regu-
lamentul Comunit\]ii [i de Documentul de la Damasc. Izvoarele de la Qumran ne
ofer\ detalii despre `nc\ trei teme: sp\l\rile rituale, slujirea `n Templu [i masa
sfânt\. Circumcizia, spre exemplu, care era practicat\ `n mod sigur, este men]io-
nat\ doar `n leg\tur\ cu necur\]ia femeii de dup\ na[tere. Iosif Flaviu observ\
faptul c\ esenienii f\ceau o baie ritual\ de dou\ ori pe zi, `nainte de mese, baie
ritual\ denumit\ „Liturghie baptismal\”.

Masa `n comun a esenienilor, al treilea subiect cultic special care trebuie ana-
lizat, a fost deja luat\ `n discu]ie, `ns\ mai r\mâne de men]ionat un singur punct [i,
de vreme ce regulile cu privire la masa zilnic\ [i la masa mesianic\ sunt acelea[i,
nu este deloc lipsit de logic\ s\ introducem din Noul Testament paralela c\ prima
urma s\ o prefigureze pe ultima. A[a cum este binecunoscut, Sf. Ev. Matei por-
tretizeaz\ Cina cea de Tain\ ca prototipul marii cine eshatologice, citându-L pe
Iisus când spunea:

„Si v\ spun Eu vou\ c\ de acum nu voi mai bea din acest rod al vi]ei pân\ `n
ziua aceea când `l voi bea cu voi, nou, `ntru `mp\r\]ia Tat\lui Meu.” (Matei 26, 29)

Din moment ce am vorbit de eshatologie20, trebuie s\ spunem c\ secta ese-
nienilor s-a n\scut `ntr-o lume de fr\mânt\ri eshatologice, de intens\ a[teptare a
sfâr[itului proorocit de c\tre profe]i. Esenienii vedeau `n istoria Comunit\]ii lor
`mplinirea a[tept\rilor profetice care priveau mântuirea celor drep]i. 

20 G. V., Future expectations in the community of the Covenant, în op. cit., pp. 84-90.
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Cât prive[te via]a de dincolo [i locul pe care aceasta o ocupa `n gândirea ese-
nian\, evreii au acordat acestei probleme o importan]\ minor\ de-a lungul vea-
curilor. Ei credeau, la fel ca majoritatea popoarelor din vechime, c\ dup\ moarte,
atât drep]ii cât [i cei r\i vor `mp\rt\[i o existen]\ mizerabil\, `ntunecat\ `n Seol,
lumea de dedesubt, unde chiar [i Dumnezeu este uitat. Mai târziu, dup\ expe-
rien]a istoric\ a martiriului suferit sub Antioh Epifaniu, `nvierea era a[teptat\ a fi
adev\rata r\splat\ pentru cei care [i-au dat via]a de bun\voie pentru Dumnezeu [i
pentru religia lor. Regulamentul Comunit\]ii, discutând despre r\splata drep]ilor
[i a celor r\i, asigur\ celor drep]i „ve[nica bucurie `ntr-o via]\ f\r\ sfâr[it, o co-
roan\ de slav\ [i un ve[mânt de m\re]ie din lumin\ nesfâr[it\” [i p\c\to[ilor
„chinuri ve[nice [i necazuri nesfâr[ite `mpreun\ cu mistuirea ru[inoas\ `n foc a
]inuturilor `ntunecate”.

Manuscrisele de la Marea Moart\, care dateaz\ din vremea evenimentelor
descrise `n Noul Testament, au ad\ugat `n]elegerii noastre elemente despre fondul
iudaic al cre[tinismului.

De la Iosif Flaviu [i de la Filon [tim c\ era o vreme când esenienii tr\iau `ntr-o
comunitate iudaic\ clasic\.

~n vremuri dominate de persecu]ii, ei au venit la Qumran, unde au tr\it timp
de dou\ secole, `n perioada celui de-al Doilea Templu.

~n vremea lui Irod au avut leg\turi restrânse cu Ierusalimul, `ns\ comunitatea
iudaic\ tradi]ional\ considera c\ qumrani]ii erau o comunitate sectar\, cu care nu
aveau leg\turi.
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The Community of Qumran and its connection with Jerusalem

In the theological-historical research „The Community of Qumran and its connec-

tion with Jerusalem”, Rev. Prof. Dr. Ioan Chirila analyses some theological aspects of

this religious community and its involvement in the cultural context of the Palestine in

the intertestamental period. From the beginning of the research the author states the

connection between this community and the later monastic eclesial establishments and

presumes a relation of causality between them. The research relates about the causes

that determined the appearance of the community, the history of Essenians, their

structure and principles, their theological beliefs. The sect of Essenians was born out

of an eschatological concern of the Jewish society and appears as a religious move-

ment that tries to reach a new understanding of faith, truth and fidelity to God.    


