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Táto práca je zborník prednášok z medzinárodného 

vedeckého sympózia, ktoré prebiehalo 20. októbra 2011 

na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave. Autormi sú pedagógovia 

a vedeckí pracovníci niekoľkých vysokých škôl na 

Slovensku a v Čechách. Všetky príspevky sa venujú 

riešeniu problémov týkajúcich sa kumránskych textov, 

spôsobu života v Kumráne, teologických a náboženských predstáv tohto spoločenstva. 

Príspevky berú do ohľadu, že kumránske spoločenstvo a kumránske texty neboli izolovaným 

fenoménom (napriek tomu, že sa Kumránci zámerne izolovali od ostatného sveta), ale že 

existuje mnoho spojív s okolitým svetom pluralitného intertestamentárneho judaizmu. 

V príspevkoch sa na tieto spojivá poukazuje. 

Textovokritickej analýze kumránskych textov sú venované dve práce: Práca Juraja 

Bándyho (str. 8 – 17) sa týka niekoľkých rozdielov v mazorétskom a kumránskom texte knihy 

Izaiáša. Rozdiely sú iba menšieho, gramatického alebo pravopisného rázu. Niektoré z nich 

môžu trocha pomôcť pri lepšom pochopení mazorétskeho textu. Ale hlavný výsledok 

porovnania oboch verzií je konštatovanie, že mazorétsky text aj po veľmi dlhom čase verne 

a spoľahlivo traduje znenie pôvodného textu. 

Druhý príspevok a Jana Dušeka (str. 18 – 26) hovorí o pozoruhodnom nedávnom 

objave krátkeho samaritánskeho fragmentu knihy Deuteronómium (Dt 27, 4 – 6), ktorý by 

mohol pochádzať z Kumránu, hoci určité rozdiely poukazujú na to, že by to mohol byť 

fragment súkromného, neoficiálneho rukopisu. 

Práca Davida Rafaela Moulisa o rituálnej čistote v Kumráne (str. 28 – 41) podrobne 

predstavuje jednu dôležitú stránku každodenného náboženského života Esejcov, a to nielen 

v Kumráne, ale aj v esejských spoločenstvách na iných miestach. Zaujímavé sú opisy 

praktického uplatňovania zásady rituálnej čistoty, ako aj porovnanie textov o rituálnej čistote 

v Starom zákone a v kumránskych zvitkoch, a správa o výskumoch tejto veci za jedno 

desaťročie.  

Do problematiky výkladu starozákonných prorockých textov v Kumráne uvádza 

príspevok Anny Márie Benkovej o pešeroch (výkladoch), o ich charakteristike, o selekcii 
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vykladaných textov, o aktualizovanej (zo stanoviska kumránskeho spoločenstva) exegéze (str. 

44 – 55). 

Veľmi zaujímavý je príspevok Dávida Benku o vzťahu medzi knihou Nahum 

a pešerom Nahum (str. 56 – 69). Okrem problematiky, ktorá sa týka  samotnej prorockej 

knihy, autor na vybraných textoch rozoberá a predstavuje aktualizujúci, na vtedajšiu situáciu 

aplikovaný a v zmysle kumránskeho sebapochopenia ponímaný výklad Nahuma v Kumráne. 

V 4. časti zborníka, Mesianizmus a mysticizmus v Kumráne, sú štyri práce. Práca 

Františka Trstenského o mesianizme v Kumráne (str. 72 – 88) je dôležitým príspevkom 

k poznaniu atmosféry očakávania mesiáša v intertestamentárnom židovstve ako aj v ranom 

kresťanstve. Poznať čím lepšie bohatú paletu rozličných prvkov očakávania mesiáša pomáha 

pochopiť nielen teologické myslenie tej doby, ale aj jednotlivé stránky vtedajších historických 

udalostí. 

Práca Kataríny Šoltésovej o anjelských predstavách v Kumráne (str. 88 - 108)  otvára 

pred čitateľom bohatý a zložitý svet týchto myšlienok nielen v Kumráne, ale aj v ostatnom 

židovstve v období Druhého chrámu. Dualistická myšlienka dobrých aj zlých anjelov 

korešponduje so sebapochopením Kumráncov na pozadí „nečistého“ sveta tmy. 

Príspevok Sidonie Horňanovej o židovskej apokalyptike ako zdroji mysticizmu. 

v kumránskych textoch (str. 109 – 125)  poukazuje na zaujímavú súvislosť medzi týmito 

dvomi okruhmi myšlienok a predstáv. Táto súvislosť je ilustrovaná viacerými príkladmi 

vzájomného vzťahu. Príbuznej problematike je venovaná aj druhá práca Sidonie Horňanovej 

o kumránskych piesňach sobotnej obete v kontexte židovského mysticizmu (str. 126 – 148). 

Stretáme sa tu s opisom nebeskej bohoslužby. Príspevok podáva rozbor jednotlivých piesní. 

Autorka si uvedomuje, že tu nejde ešte o mysticizmus v plnom a pravom zmysel, ale 

poukazuje na to, že sú to texty, z ktorých sa neskôr rozvinul židovský mysticizmus. 

Všetky príspevky sú na začiatku opatrené abstraktom, jeden v nemeckej, ostatné 

v anglickej reči, ako aj zoznamom kľúčových slov. Autori zohľadňujú momentálny stav 

bádania a k jednotlivým výsledkom a tvrdeniam zaujímajú aj vlastné stanovisko. Na konci 

každého príspevku je uvedený zoznam literatúry a okrem toho kontakt na autora. Zborník 

obsahuje aj fotografie z Kumránu. 

Príspevky v tomto zborníku sú dôležitým vedeckým príspevkom k poznaniu 

kumránskych zvitkov, náboženských predstáv a spôsobu života v Kumráne. 
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