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Három himnusz
Qumranból
Ima a megszabadításért (l1QPs ap lea)

A kompozíció a 11. barlang nagy zsoltártekercsének 19. hasábján
található. Műfaji szempontból kevertnek nevezhetj ük, jelen vannak
benne hálaadó elemek, valamint az egyéni könyörgés számos saját
sága. A költemény fogalomkincse arra utal, hogy eredetét a qum
rani közösségen kívül keressük, három egyéb, ugyancsak a Holt
tenger menti üregekben fellelt töredéke mindenesetre arról tanús
kodik, hogy a közösség elfogadta őket. Kezdete és befejezése' az
íráshordozó sérülése miatt egyaránt hiányzik.

Mert nem a felfuvalkodott ad hálát Neked,
s nem sorolja elő kegyes tetteid a féreg.
Az élő, az élő ad hálát Neked,
(az) ad hálát Neked, kinek megingott a lába,
midőn kegyelmed kinyilvánul rajtuk,
s igazságoddal megismerteted őket .

Mert a Te kezedben (van) minden élő lelke,
minden testnek Te adsz leheletet;
tégy velünk, Jahve, jóságod szerint,
irgalmad bősége szerint,
igazságod bősége szerint.

Meghallgatja Jahve a Nevét szeretők hangját,
s nem vonja meg kegyelmét tőlük:

áldott Jahve, ki igazat cselekszik,
aki jámborait kegyelemmel és i:galommal koronázza.

Kiált a lelkem, hogy Nevedet dicsérje,
hogy hálát adjon ujjongva kegyelmedért,
hogy hirdesse hűséged -
dicséretednek nincsen vége.

A halálhoz tartoztam bűneim miatt,
vétkeim eladtak a Seolnak engem,
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de Te megmentettél, Jahve,
irgalmad bé5sége szerini,
igazságod Msége szerint.
En pedig szeretem Neved,
s árnyékodban keresek oltalmat,
mikor er5dre emlékezem, bátor lesz a szioem,
kegyes tetteidre támaszkodom.

Bocsásd meg, Jahve, bűnömet,

s tisztíts meg vétkemt51,
hűség és tudás lelkével irgalmazz nekem.
Ne szégyenüljek meg a pusztulásban,
ne uralkodjék a Sátán felettem,
sem a tisztátalan lélek,
fájdalom és a gonosz ösztön
ne vegyék birtokba csontjaim.

Mert Te vagy, Jahve, magasztalásom.
benned remélek minden nap.
Örüljenek velem testvéreim,
s atyám háza, kik megdöbbentek kegyességeden.

[mindö]rökké örvendezem Benned.

Szózat Sionhoz (llQPs aSion)

Akrosztikus kompozíció, azaz versei a héber ábécé egymást követő
betűivel kezdődnek. E formaelem meglehetősen gyakori az Ószö
vetség költői részeinél, lásd példának okáért: Zsolt 9-10; 25; 119,
Siral 1-4 stb. Tartalmi szempontok, a feltárható történeti allúziók,
és külőnösen Dániel könyvével való kapcsolata alapján keletkezési
idejét és környezetét a Kr. e. 160-as évek végének haszid köreiben
kísérelték megtalálni (ld. M. Delcor: L'hymne il Sion du Rouleau des
Psaumes ..., RQ 21, 1967, 71-88.). Qumránban több példánya került
elő, a 4. és a 11. barlangból, bizonyos szövegkritikai eltérésekkel.

Aldva emlékezem rólad, Sion,
minden erIJmmel szeretlek téged!
Áldott (legyen) mindörökké emléked!

Nagy a te reményed, Sion,
hogy eljön a béke, s vágyott szabadításod.
Nemzedék nemzedék után lakozik benned,
a jámborok nemzedékei a te ékességed:
akik várják szabadításod napját,
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s akik örvendeznek dicsl5séged Mségén.
Dicsl5séged kebelén táplálkoznak,
ékességed útjain tipegnek.
Emlékezni fogsz prófétáid kegyességére,
jámboraid tetteiáltal ékesfttetsz.

Tisztítsd ki bensl5dMI az erl5szakot,
hamis és gonosz vágassék ki bel{j/ed!
Örvendezzenek fiaid kebleden,
szeretteid hozzád csatlakozzanak!
Mennyire remélik szabadításod,
s gyászolnak tökéleteseid feletted!
Nem vész el reményed, Sion,
reménységed nem lesz elfelejtve.
Ki az, (aki) elveszett igazsága miatt.
vagy ki menekült meggonoszsága által?
Útja alapján kerül vizsgálatra az ember,
mindenkinek tettei szerint lesz visszafizetve.
Köröskörül kipusztíttatnak szorongatóid, Sion,
szétszóratnak mind, akikgyfílölnek téged!

Kellemes érezni dícséreted (illatát), Sion,
(ami felemelkedik) az egész világ fölé.
Hosszú időn át áldva emlékezem rólad,
egész szívemMl áldalak téged.
fussál örök igazsághoz,
fogadd áldásait a dicsl5ségeseknek,
fogadd el a rólad szóló látomást,
kutassad álmait a prófétáknak!

Légyfelmagasztalt és válj szabaddá, Sion,
dicsérd a Magasságbelit, megváltódat,
hadd örüljön lelkem dicsl5ségeden.

Himnusz a Teremtőhöz (l1QPs aCreat)

E kis teremtési himnusz szinte teljes egészében már kész szentírási
anyagokból építkezik, utolsó versei magukba foglalják Jer 10,121<
(=51,15k) és Zsolt 135,7 verseit, a prófétai szövegnek egy a Hexa
émeronhoz, a hatnapos teremtéstörténethez hasonló struktúrát ala
kítva ki, az egymással párhuzamos teremtéseredmények egymás
mellé állításával. Különös értékét az adja, hogy lehetőségetnyújt a
Szentírás kánonja kialakulásának egy korai stádiumába bepillanta
ni.
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