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Abstrakt: Die Summe des Alten Testaments im Lichte des qumranischen 
Habakkukkommentars 
Der Beitrag beschäftigt sich mit dem bekanntesten Text des Prophetenbuches 
Habakuk: „Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen 
haben, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben.“ (Hab 2, 4) Nach 
einer kurzen Einführung in die Problematik der Entstehung des Buches 
Habakuk und der Darstellung der sog. Schriftrolle Pescher Habakkuk 
(1QpHab) geht es um einen Vergleich der Perikope Hab 2, 2 – 5 in der 
qumranischen und masoretischen Fassung. Nach dieser Einführung wird die 
Kommentierung dieses Schlüsseltextes in Qumran und ihre dreifache Zitierung 
im Neuen Testament (Röm 1, 17, Gal 3, 11 und Heb 10, 38) untersucht. 

 
Hauptbegriffe:  Rechtfertigung aus dem Glauben, Pescher, Habakkuk, der 
masoretische Text, Auslegungen pischró und pescher, das Neue Testament. 

 
Vedecká štúdia vznikla v rámci projektu VEGA č. 1/0369/11 Texty z Kumránu v kontexte pluralitného 
intertestamentárneho judaizmu, ktorý sa rieši na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislava. Vedúca projektu: Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. 
 
Úvod 

 Najznámejším výrokom proroka Abakuka sú slová: „Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoja, ale 

spravodlivý zo svojej viery bude žiť.“ (2, 4). Druhú časť tohto výroku možno pokladať aj za sumu 

zvesti Starej zmluvy. Takto pochopil tieto slová apoštol Pavel, ktorý ich cituje až dvakrát (R 1, 17; G 

3, 11) Okrem toho je tento Abakukov výrok citovaný aj v Liste židom (Žid 10, 38), ktorý má mnohé 

styčné body s teológiou apoštola Pavla a dlho bol považovaný za list tohto apoštola.  

 Na tomto výroku proroka Abakuka a na texte 1M 15, 6 je vybudované učenie o ospravedlnení 

z viery. Abakuka možno teda pokladať aj za akéhosi „prastarého otca Reformácie“, lebo teologickú 

líniu Pavel - Augustín - Luther možno začať odvíjať od tohto proroka. Pri skúmaní koreňov tohto 

základného učenia Reformácie, môže byť veľmi zaujímavé a poučné, akým spôsobom boli Abakukove 

slová interpretované komunitou v Kumráne. 

 Jeden zo štyroch zvitkov, ktoré boli nájdené v prvej kumránskej jaskyni (1Q), obsahuje text 

prvých dvoch kapitol knihy proroka Abakuka spolu s výkladom (rvp). Zvitok, ktorý má označenie 

1QpHab, získal v júni 1947 sýrsky pravoslávny kláštor sv. Marka v Jeruzaleme. V roku 1955 ho 

odkúpil Štát Izrael. Popri zvitkoch, ktoré obsahujú text knihy proroka Izaiáša, je to práve zvitok 

s textom prvých dvoch kapitol knihy proroka Abakuka, v ktorom sa nachádza najdlhší súvislý biblický 

text. Spomedzi 208 riadkov rukopisu obsahuje 124 riadkov komentár, teda 59, 61% celkového 

rozsahu. Vlastný text prorockej knihy sa nachádza na 77, 5 riadkoch a v komentároch sa vlastný text 

doslovne cituje na 6, 5 riadkoch, čo je spolu 84 riadkov, teda 40, 39% celkového rozsahu. Ak sa tieto 
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údaje zaokrúhlia, možno povedať, že komentár ku komentovanému textu je v pomere 1, 5 : 1. K textu 

prvých dvoch kapitol prorockej knihy je pripojených spolu 39 výkladov. Tieto výklady s väčšou alebo 

menšou pravidelnosťou prerušujú prorocký text. 

 Po krátkom náčrte okolností vzniku a štruktúry prorockej knihy Abakuk(1. ) a charakteristike 

jeho kumránskej verzie (2.) budeme porovnávať kumránsku a mazorétsku verziu textu Ab 2, 2 – 5, 

teda kľúčový výrok proroka v jeho pôvodnom kontexte. Všimneme aj výklad, ktorý je k týmto veršom 

pripojený (3.). Napokon sa pokúsime zaradiť kumránsky komentár k zmienenému textu do kontextu 

súdobej židovskej teológie (4.). 

 

1 Vznik a štruktúra knihy 

 Kniha je pomenovaná podľa proroka Abakuka, ktorého meno je uvedené v nadpise knihy (1, 

1). O jeho osobe nemáme žiadne údaje. Ani význam jeho mena nie je istý. qwqbx je alebo meno 

rastliny, alebo je odvodené od slovesa qbx a má význam objatie či objímajúci.  

Na základe toho, že prorok Asýrsku ríšu už nespomína, no hovorí o raste moci Chaldejcov (1, 6), 

možno predpokladať, že kniha vznikla na prelome 7. a 6. stor. pred Kr. Tento názor môže byť 

podoprený aj tým, že opis pomerov v Judsku, kvôli ktorým má prísť Boží trest (1, 2 – 4. 12 – 17), sa 

najlepšie hodí do obdobia vlády Jójákíma (609 – 598 pred Kr.). Na neho sa najlepšie hodia slová 

o útlaku a násilí (por. Jer 22, 13–17), kvôli ktorým má prísť Boží hnev. Nie je však isté, či ~ydfk, 

ktorí sa spomínajú v 1, 6, sú Chaldejci. Nechýba ani názor, že opis hrôzu naháňajúceho jazdectva (1, 

5–11) sa najlepšie hodí na Skýtov, ktorí sa objavili v Palestíne v 7. stor. pred Kr. 

Podľa nadpisov možno knihu rozdeliť na dve časti: 

1. Nadpis v 1, 1: „Výrok (afmh), ktorý prorok Abakuk prijal ako videnie (hzx)“ sa vzťahuje na 

kapitoly 1–2. 

2. Nadpis v 3, 1 „Modlitba (hlpt) proroka Abakuka na spôsob žalospevu (twnygv)“ sa vzťahuje na 3. 

kapitolu, ktorá má všetky formálne náležitosti žalmu. 

 Tí bádatelia, ktorí rozdeľujú knihu podľa dvoch nadpisov, poukazujú na to, že v nej možno 

rozoznať tri jazykové prejavy: prorocký jazyk, jazyk žalospevov a hymnický jazyk. Z tohto dôvodu sa 

domnievajú, že kniha vznikla z dvoch alebo troch samostatných spisov. 

 

Podľa obsahu, ktorý vykazuje určitú gradáciu, možno knihu rozdeliť takto: 

1. Otázky a odpovede (1, 2 – 2, 5) 

2. Päťnásobné beda (2, 6 – 20) 

3. Abakukov žalm (3, 1 – 19) 
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 Na druhej strane tí bádatelia, ktorí kladú dôraz na vnútornú štruktúru, poukazujú na to, že 

kniha má výstavbu prorockej liturgie s týmito časťami: nárek, Hospodinova odpoveď, prorocké beda a 

záverečná modlitba.  

 

2 Kumránsky text knihy Abakuk 

 Rukopis 1QpHab, ktorý pozostáva z trinástich stĺpcov textu, obsahuje iba prvé dve kapitoly 

knihy Abakuk aj s výkladom. Prvé dva stĺpce sú značne poškodené. Potom je už poškodený, resp. 

chýba väčšinou iba text na spodku. V porovnaní s ostatnými zvitkami, ktoré sa našli v Kumráne a na 

jeho okolí, je tento exemplár mimoriadne dobre zachovaný. V dvanástich stĺpcoch je po 17 riadkoch 

textu a v poslednom trinástom stĺpci sú popísané už len štyri riadky. Spolu ide teda o 208 riadkov 

súvislého textu. Text sa nachádza na dvoch kusoch kože, ktoré sú zošité medzi siedmym a ôsmym 

stĺpcom. Stĺpce sú dlhé približne 10 cm. Celý zvitok mohol byť pôvodne asi 160 cm dlhý, v súčasnej 

zachovanej podobe má vzhľadom na poškodenie iba 148 cm. Pešer k Abakukovi je dnes dostupný vo 

viacerých vydaniach aj s prekladom.1 

 Text je písaný pekným písmom, takzvaným herodiánskym štýlom. Tetragram je však písaný 

starohebrejskými písmenami. Rukopis sa datuje do druhej polovice 1. storočia pred Kristom. 

 Nedá sa jednoznačne povedať, prečo sa kumránski komentátori nevenovali tretej kapitole 

prorockej knihy. S určitosťou možno povedať len to, že tretia kapitola nechýba z toho dôvodu, že by sa 

jej text stratil. Trinásty stĺpec je totiž popísaný len z jednej tretiny, takže pisár ani nemienil 

zaznamenať tretiu kapitolu. 

 V tejto časti práce budeme uvádzať preklad mazorétskeho textu podľa slovenského 

ekumenického prekladu Biblie.2 Budeme si všímať, v čom a do akej miery sa líši kumránsky text od 

mazorétskeho textu knihy proroka Abakuka, ktorý je v pešeri citovaný. (Časti mazorétskeho textu, 

ktoré vo zvitku chýbajú, sú označené hranatými zátvorkami.)  

 

3. Porovnanie kumránskej a mazorétskej verzie textu Ab 2, 2 - 5 

 V tejto časti budeme podávať najprv vlastný preklad kumránskeho textu (kurzívou). Potom ho 

porovnáme s mazorétskym textom a napokon si všimneme komentáre(rvp), ktoré k týmto textom 

pridala kumránska komunita. Hranatou zátvorkou je naznačený poškodený alebo chýbajúci text. 

 

V. 2. Potom mi Hospodin odpovedal [a riekol: Zreteľne zapíš videnie] na tieto tabule, aby ním 

[čitateľ] zrakom ľahko prebehol. 

                                                 
1Napr.: PARRY, D.W. – TOV, E. 2004. The Dead Sea Scrolls Reader 2: Exegetical Texts. Leiden, Boston : 
Brill, 2004, 147s. ISBN: 90-04-1268-1, s. 78–92. SEGERT, S. – BAŽANTOVÁ, Š. – ŘEHÁK, R. 2007. 
Rukopisy od Mrtvého moře. Praha : OIKOYMENH, 2007. 963s. ISBN: 978-80-7298-108-3, s. 627–664. 
2BIBLIA : Slovenský ekumenický preklad s deuterokanonickými knihami. Slovenská biblická spoločnosť, 2008, 
1400 s., ISBN: 978-80-85-486-50-6. 
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 Tetragram je v pešeri písaný starohebrejským písmom. Kumránsky text je na dvoch miestach 

poškodený, lebo sa nachádza na spodku šiesteho stĺpca. Zachovaná časť kumránskeho textu je totožná 

s mazorétskym textom. 

 Po verši nasleduje výklad, ktorého začiatok sa nezachoval. Zachovala sa len časť výkladu na 

vrchu siedmeho stĺpca, ktorá vzťahuje výrok na posledné pokolenie. Potom nasleduje ďalší výklad, 

ktorý identifikuje čitateľa, ktorý má rýchlo prebehnúť textom, s Učiteľom spravodlivosti. 

 

V. 3 Videnie totiž už speje k naplneniu. Neodvratne a neomylne sa schyľuje ku koncu. Keby sa 

oddialilo, vyčkávaj naň, lebo sa určite splní, a nebude meškať. 

 

 Slovo yk má v pešeri v obidvoch výskytoch mater lectionis – ayk. Namiesto otázneho 

mazorétskeho tvaru xpyw, ktorý navrhovali komentátori opraviť na xtpyw, sa nachádza v kumránskej 

verzii tvar xypy, ktorý sa lepšie hodí do vetnej štruktúry. K slovu al pridáva kumránska verzia 

v obidvoch výskytoch aj spojku „vav“ aj mater lectionis – awlw. 

 K prvej časti verša je pripojený výklad, ktorý vzťahuje text na posledné dni. K druhej časti 

verša je pripojený ďalší výklad, ktorý vzťahuje text na mužov Pravdy a plniteľov Zákona. 

 Pisateľ  Listu židom cituje tento a nasledujúci verš Abakuka, aby povzbudil svojich čitateľov 

k vytrvalosti. „Keďže z Abakukovho textu nie je zreteľný obsah videnia, dodáva autor Listu židom 

obsah sám – treba čakať na príchod mesiáša.“3 Kým v pôvodnom kontexte sa Abakukove slová týkajú 

vyplnenia proroctva (i keď nie celkom zreteľne formulovaného), zatiaľ List židom ich vťahuje 

jednoznačne na Mesiáša. 

 

V. 4. 4 Pozri sa na pyšného! [Jeho duša] nie je úprimná, [kým spravodlivý žije zo svojej viery.] 

 

 Slovo hlp[, ktoré chceli komentátori zmeniť na @l[nh (Bredenk) alebo na lw[h 

(Wellhausen)4, je v Kumráne doložené v tvare s mater lectionis – hlpw[. Zápor al je v kumránskej 

verzii písaný s mater lectionis – awl. 

 K prvej časti verša je pridaný krátky komentár, ktorého text je však značne poškodený. Druhá 

časť verša, ktorá je v Novej zmluve citovaná až trikrát (R 1, 17; G 3, 11 a Žid 10, 38), žiaľ 

v kumránskom texte chýba, lebo sa nachádza na spodku siedmeho stĺpca. 

                                                 
3BENEŠ, J. 2006. Dvanáctka : Úvod do studia malých proroků. Praha : Teologický seminář Cirkve adventistů s. 
d., 2006. 311s. ISBN: 80-903827-0-3, s. 219. 
4 Návrhy na korektúru uvádza GESENIUS, Wilhelm. Handwörterbuch über das Alte Testament. Berlin / 
Göttingen / Heidelberg : Springer Verlag 196217, 1013 s., s. 607. 
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 Zachoval sa však nepoškodene výklad druhej časti verša, lebo sa nachádza už na vrchu 

ôsmeho stĺpca. Keďže tento verš je z novozmluvného, ale aj systematického hľadiska mimoriadne 

dôležitý, kumránsky výklad si zasluhuje podrobnejšiu analýzu. Výklad v pešeri má toto znenie: „Jeho 

výklad sa vzťahuje na všetkých činiteľov Zákona v dome Júdu, ktorých zachránil Boh pred domom 

súdu pre ich námahu (~lm[ rwb[b) a ich vieru (~tnmaw) v Učiteľa spravodlivosti.“ Je príznačné, že 

pod spravodlivým sa rozumejú plnitelia Zákona, že viera sa vníma ako viera v Učiteľa spravodlivosti 

a že k takto ponímanej viere je pridaná aj námaha. 

 V pôvodnom kontexte ide o to, že medzi národmi zostane nažive len ten, kto je spravodlivý a 

to kvôli svojej vernosti. Protipólom qiiydc-a v tomto výroku nie je [vr, ale hlp[. Pyšný človek nie je 

úprimný, avšak veriaci, resp. verný človek má túto vlastnosť. 

 Výraz qiiydc môže označovať aj spravodlivého, ale aj zbožného človeka. Významy slova 

wtnwmabi sú nasledovné: vo svojej viere, vo svojej vernosti, resp. prostredníctvom svojej viery, 

prostredníctvom svojej vernosti. Slovesný tvar hyxy môže mať tieto významy: bude žiť, zostane 

nažive. 

 Keďže v pôvodnom kontexte má každé z týchto troch kľúčových slov rôzne významy, možno 

ich preložiť rôznymi spôsobmi. 

 Septuaginta prekladá túto vetu týmto spôsobom: ο δε δικαιος εκ πιστεως µου ζησεται. Oproti 

pôvodnému textu je do prekladu vložená častica δε, ktorá naznačuje, že ide o druhú časť uceleného 

výroku, ktorá nadväzuje na prvú časť. Osobné zámeno µου zdôrazňuje, že ide o vieru alebo dôveru 

v Boha. Apoštol Pavol necituje ani v R 1, 17 ani v Gal 3, 11 Abakuka podľa Septuaginty. V R 1, 17 

vynecháva zámeno µου a v Gal 3, 11 vynecháva časticu δε. 

 V Liste rímskym (1, 16 – 17) dáva apoštolovi slovo πιστευοντι podnet k tomu, aby citoval text 

Abakuka, v ktorom sa nachádza zvrat εκ πιστεως. Pojmy spása (σωυηρια vo v. 16) a večný život 

možno pokladať za synonymá, takže slovo ζησεται sa javí apoštolovi vhodné ako argument pre 

tvrdenie, že človek dosiahne večný život prostredníctvom viery. 

 V Liste galatským (3, 11) apoštol začína svoju argumentáciu tým, že zo Zákona nikto nemôže 

byť ospravedlnený (ουδεις δικαιουται). Toto je pre neho zrejmé (δηλος). Pre istotu však pridáva 

argument z Abakuka, ktorý hovorí o inom spôsobe ospravedlnenia. Pavlova logika je nasledovná: ak 

spravodlivý (δικαοαις)  bude žiť, a toto spôsobila jeho viera (εκ πιστεως), potom je to preto, lebo bol 

ospravedlnený. Preto ho možno nazvať spravodlivým. 

 V Liste židom (10, 38) nie je text Ab 2, 4 použitý ako argument pre ospravedlnenie z viery, ale 

na vytvorenie kontrastu medzi veriacim a zbabelým človekom. Vzápätí nasleduje pisateľova výzva, 

aby čitatelia listu neboli zbabelci, ktorí zahynú, ale zostali veriacimi, ktorí si zachránia život (10, 39). 
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V. 5. Pyšný násilník je zradný ako víno. Nič nedosiahne ten, ktorého žiadosti sú široké ako 

podsvetie; ako smrť nikdy nemá dosť, hoci by aj k sebe pozhŕňal všetky národy a zhromaždil 

všetkých ľudí. 

 

 Tento verš sa zachoval v Kumráne nepoškodený. Oproti mazorétskemu textu sú v ňom viaceré 

odchýlky.  

 Slovo yk je v kumránskej verzii doplnené o mater lectionis – ayk. Namiesto mazorétskeho 

tvaru !yyh je v kumránskom texte !wh. Túto odchýlku možno vysvetliť dvojako. Alebo je to pisársky 

omyl (zámena písmen „jod“ na „vav“) alebo zmena ide na vrub nasledujúceho komentára, podľa 

ktorého sa Bezbožný kňaz dopustil kvôli majetku (!wh v 11. riadku stĺpca) závažných hriechov. 

 Namiesto mazorétskeho tvaru dgwb je v pešeri imperfektum dgwby. Je možné, že imperfektový 

preformatív pochádza omylom zo slova !yyh. Particípium sa totiž oveľa lepšie hodí do vetnej 

štruktúry. Zápor alw je aj tu písaný s mater lectionis – awlw. Problematický mazorétsky tvar hwny, 

ktorý je hapax legomenon, je doložený aj v kumránskej verzii, takže tým sa konjektúry stávajú 

bezpredmetné. Zápor alw nemá v kumránskej verzii spojku „vav“, ale má mater lectionis – awl. 

 V pešeri sú slovesá @sa a #bq uvedené v pluráli: wpsa, resp. wcbqyw. Tým sa však mení 

význam poslednej vedľajšej vety, lebo podmetom už nebude pyšný násilník, ale národy a ľudia. 

V kumránskej verzii sa z vedľajšej vety stáva hlavná veta, ktorá nadobúda význam: Zídu sa proti nemu 

(t. j. proti pyšnému bezbožníkovi) všetky národy a zhromaždia sa proti nemu všetci ľudia. 

 Slovo lk má v kumránskej verzii v oboch prípadoch mater lectionis – lwk. 

 

 Pri porovnaní kumránskeho a mazorétskeho textu sa ukázalo, že oba texty sa líšia najmä 

v pravopise. Kumránsky text používa oveľa častejšie matres lectionis. Vo verši 2, 5b zápor alw nemá 

v kumránskej verzii spojku „vav“, ale mater lectionis – awl. Na obsahu textu to nič nemení. Jediná 

väčšia zmena, ktorá má vplyv na obsah, sa nachádza v 5. verši, kde namiesto mazorétskeho tvaru !yyh 

je v kumránskom texte !wh. 

 Kumránsky text potvrdzuje správnosť slova hlp[ vo v. 4, ktoré chceli komentátori rôzne 

meniť. V Kumráne doložené v tvare s mater lectionis – hlpw[.To isté platí aj o problematickom 

mazorétskom tvare hwny vo v. 5. 
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4. Kumránske komentáre v súdobom kontexte 

 O kumránskych výkladoch možno celkovo povedať, že vykladač vzťahuje text prorockej 

knihy na svoju komunitu, ktorá seba vníma ako pravý Izrael, ako mužov Pravdy a Plniteľov zákona 

(po veršoch 2, 3b a 2, 4b); ďalej na Učiteľa spravodlivosti (po veršoch 1, 4. 13b; 2, 2b. 5. 8b. 15) a na 

svoju dobu, ktorú vníma ako blízku koncu vekov (po verši 2, 3a). 

Kittejci sú predstavení ako nástroj Božieho hnevu a trestu (po veršoch 1, 6. 9. 10b. 11). Dom 

Absolónov (po verši 1, 13), Hlásateľ lži (po veršoch 2, 13. 14) a Bezbožný kňaz (po veršoch 2, 6. 8b. 

15. 16) sú predstavení nielen ako nepriatelia komunity, ale sťaby apokalyptickí nepriatelia. 

 Výklady skúmanej perikopy dobre zapadajú do trendu v chápaní v rabínskom judaizme, ktorý 

k týmto veršom uvádza Billerbeck a Strack. Podľa rabína Simlaja (okolo 250 po Kr.) dal Mojžiš 

Izraelcom 365 zákazov a 248 príkazov, teda 613 prikázaní. Potom prišiel Dávid, ktorý ich zredukoval 

na jedenásť. Rabín sa odvoláva na Ž 15, 1nn, kde je vymenovaných jedenásť podmienok pre vstup do 

chrámu. Po Dávidovi prišiel Izaiáš, ktorý zúžil počet príkazov na šesť. Rabín argumentuje textom Iz 

33, 15nn. Potom prišiel Micheáš, ktorý zredukoval požiadavky na tri. Argument sa nachádza v Mi 6, 8, 

podľa ktorého treba zachovávať právo, milovať láskavosť a chodiť v pokore pred Bohom. Potom 

prišiel opäť Izaiáš, ktorý znížil počet požiadaviek na dva, lebo podľa Iz 56, 1 treba zachovávať právo 

a spravodlivosť. Napokon prišiel Abakuk, ktorý hovoril už len o jednej Božej požiadavke – o viere. 

 Podľa inej tradície, ktorá sa viaže k rabínovi Nachmanovi ben Jicchaqovi to bol Ámos, ktorý 

zredukoval Božie požiadavky na dve podľa Am 5, 4 

 Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že tu ide o hľadanie všeobecného a všetko zahrňujúceho 

mravno-náboženského princípu. Rabbi Simlaj to však takto nechápal. Podľa neho boli Izraeliti za čias 

Mojžiša na takej mravno-náboženskej výške, že dokázali uniesť na pleciach až 613 prikázaní. 

Postupom času však viac a viac v tomto ohľade upadali, a preto bolo treba požiadavky redukovať. 

Podľa tohto názoru boli Abakukovi súčasníci už takí skazení, že dokázali dodržať len jednu 

požiadavku, resp. uniesť jej ťarchu. Podľa rabbiho Simlaja sa pod vierou, ktorú Abakuk požaduje, má 

rozumieť monoteistické vierovyznanie. Toto je však podľa neho najmenší mysliteľný náboženský 

výkon. Prorok Abakuk teda kladie svojim súčasníkom najmenšiu možnú požiadavku. 

 Je možné, že takýto výklad textu „spravodlivý bude žiť z viery“ je skrytou polemikou 

s kresťanstvom, ktoré začalo vieru veľmi zdôrazňovať a stavať ju do protikladu k plneniu požiadaviek 

Zákona.5 

 Aj o komentároch k Ab 2, 2 – 5 možno povedať to isté, čo o všetkých textoch kumránskej 

komunity, že sú „úchvatnými a vzrušujúcimi dokumentmi, ktoré podávajú svedectvo o zápase za 

                                                 
5STRACK, H.L. – BILLERBECK, P. 1985. Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. Band  
3. München : C. H. Beck Verlagshaus, 1985, 587 s., ISBN: 3-406-s. 540–542. 
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uskutočnenie spoločenstva zvyšku vyvolených. Predpokladom k dosiahnutiu tohto cieľa je 

najprísnejšia exkluzivita a oddelenie sa svätých od hriešnikov“6. 

 

Záver 

 Perikopa z knihy proroka Abakuka, ktorá bola predmetom nášho skúmania,  sa vťahuje 

v pôvodnom kontexte na jednu konkrétnu udalosť a dáva verným či veriacim prísľub zachovania 

života. V Kumráne je k tomuto textu pridaný úzkoprso poňatý komentár, ktorý vzťahuje prorocký text 

na život tamojšej komunity. V Novej zmluve je tento text použitý ako argument na 

podoprenie univerzalistickej koncepcie o ospravedlnení všetkých veriacich pred Bohom (R 1, 17 a Gal 

3, 11) a na povzbudenie k vytrvalosti vo viere (Žid 10, 38 -¨39). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6JEREMIAS, J. 1962. Die theologische Bedeutung der Funde am Toten Meer. Göttingen : Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1962, 228 s., s. 24. 
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