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1. Esenienii în contextul politico-religios al Israelului secolului I d.H 

The article presents the group of the Essenians that  was extremely 

important  during the age the Saviour was contemporary with and in other 

periods. The piece includes on the one hand the Scripturistic information and 

the Biblical perspective related to it, and on the other hand the evocations of 

certain  great  writers  of  the  time,  such  as  Philo  of  Alexandria  or  Flavius 

Josephus and the manuscripts discovered during the last century in Qumran 

that offer a new perspective on the perception of the Essenians. This work 

analyses the pieces of information, their amount of verisimilitude as well as 

the agreement or disagreement of the tackled sources.

Dacă ar fi să ne raportăm la starea religioasă a iudeilor din veacul întâi înainte  și după 

Hristos, n-am putea să nu observăm faptul că aceștia nu constituiau o unitate strâns legată ci 

se aflau împărțiți, precum se știe, în mai multe grupări sau secte politico-religioase1 care se 

luptau între ele.2  Conflictele lor nu se rezumau, se pare, doar la dispute oratorice, ci, între ele 

se  ajunse  la  ciocniri  armate  și   răscoale  întinse,  care  au  putut  pune  în  primejdie  însăși 

existența  statului  iudeu.3 Cele  mai  importante  dintre  acestea  erau:  fariseii,  saducheii, 

samarinenii, terapeuții și esenienii,.

Fariseii, ,,cea mai mare  și mai influentă grupare religioasă a Noului Testament”,  4s-au 

remarcat încă din timpul lui Ezdra, ,,când au început să dea o formă definită învățăturii lor”.5 

Ei  s-au constituit ca grupare evreiască  la începutul secolului II î. H,6 în jurul anului 144 î.H,7 

1 Pentru  descrierea  acestor  grupări  și  secte,  vezi,  și   Kevin  J.  Vanhoozer,  Dictionary  for  theological  
interpretation of  the Bible, Associate editors: SPCK and Baker Academic, Michigan, 2006, p. 374-380, precum 
și   John Azlog,  Manual of universal church history, translated by F.J. Pabisch and Tomas S. Byrne, vol. 1, 
Dublin, 1900, pp. 86-90.
2 Constantin  Daniel,  Esenienii  și  Biserica  primară,  în  ,,Studii  Teologice”,  seria  a  II-a,  anul  XXII,  nr  7-8, 
București, 1970, p.707.
3 Ibidem, p. 707.
4 Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, Studiul Noului Testament, curs pentru anul I de studiu, Ediția a II-a, Editura 
Alma Mater, Cluj-Napoca, 2005, p.99.
5 John Azlog, op. cit., p. 87.
6 Pr. prof. dr. Vasile Muntean, Istoria creştină generală, volumul I (ab initio-1054), Editura Institutului Biblic şi 
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008, p.49.
7 John Azlog, op. cit., p. 87.
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fiind caracterizați ca ,,apărătorii legii iudaice și ai tradiției religioase”, 8 motiv  pentru care 

și-au  arogat  titlul  de  doctori  sau  expozanți  ai  Legii.9  Se  remarcau  de  asemenea,  prin 

ostilitatea lor față de stăpânirea romană.10 Se  știe  că erau de mai  multe  nuanțe  și  că,  în 

respectarea Legii deveniseră  formaliști, ipocriți, ceremonioși și cazuiști, fapt care le-a atras 

în mai multe rânduri dojana Mântuitorului.11

În ceea ce-i privește pe saduchei, aceștia, deși apar în istorie  destul de târziu, în timpul 

domniei  lui  Ioan Hircan I  (  135-104 î.H.),12 se pare că își  trag originea dintr-un oarecare 

Zadoc, care a trăit în jurul anului 240 î.  H. 13, deci cu mult  timp înainte da a se constitui 

propriu-zis în gruparea religios-politică. Ei erau un partid preoțesc, aristocratic, alcătuit din 

oameni  bogați,  liberali,  care se acomodaseră cu stăpânirea romană  și  cu ideile  timpului.14 

Țineau ca obligatorie numai Legea scrisă, fără interpretarea ei orală, negau providența divină, 

existența îngerilor  și  demonilor,  învierea  și  viața veșnică.15 De remarcat  este  faptul  că  îl 

considerau pe Dumnezeu ca pe o ființă  care observă în tăcere cursul vieții umane, fără a se 

preocupa însă  în legătură cu direcțiile particulare în care ar putea s-o ia evenimentele.16 

Samarinenii, care-și derivă numele, după cum aflăm de la germanul John Azlog,  ,,de la 

fosta  capitală  a  Israelului,  Samaria”,17 erau  o  populație  amestecată  formată  din  iudei  și 

neiudei care  trăiau, în provincia de la care își vor trage și numele. Ei erau monoteiști, dar, din 

Legea lui Moise nu respectau decât Pentateuhul. De asemenea, aveau un templu propriu pe 

muntele Garizim, păstrau ideea mesianică, credeau în Providență18 și se găseau într-o stare 

conflictuală cu evreii.19

Terapeuții  erau  o  sectă  iudaică  din  jurul  Alexandriei,  în  Egipt,  unde  se  refugiaseră 

numeroși iudei din timpul lui Alexandru cel mare.20 Aceștia se ocupau cu citirea Vechiului 

8 Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu,  Istoria bisericească universală, manual pentru seminariile teologice,  Editura 
Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004, p. 16.
9 John Azlog, op. cit., p. 87.
10 ,,Fariseii naţionalişti erau zeloţii su sicarii (dotaţi cu pumnale), membrii ai unei organizaţii secrete, duşmani  
implacabili ai ocupaţiei romane şi ai slugilor acesteia. Aceştia au avut un rol foarte activ în războiul dintre  
ocupanţi şi evrei, între anii 66-70”. Pr. prof. dr. Vasile Muntean,op. cit., p. 50.
11 Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, op. cit., p.16.
12 Pr. prof. univ. Stelian Tofană, op. cit., p.102.
13 John Azlog, op. cit., p. 88.
14Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, op. cit., p.16.
15 Ibidem, p.16; Pr. prof. dr. Vasile Muntean, op. cit., p. 50.
16 John Azlog, op. cit., p. 88.
17 Ibidem,  p. 90.
18 Ibidem, p. 90.
19 Pr. prof. dr. Vasile Muntean, op. cit., p. 51; Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, op. cit., p.16. 
20 Ibidem, p.16. Pr. prof. dr. Vasile Muntean, op. cit., p. 51-52.
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Testament,  pe  care-l  interpretau  alegoric,  duceau  o  viață  contemplativă  și  aveau  agape 

religioase cu cântece și dansuri.21

Cei  din  urmă  în  cadrul  enumerării  de  mai  sus,  esenienii,  ,,erau  o  sectă  iudaică  

înfluențată de idei religioase străine”, 22  ,,apărută pe la mijlocul secolului 2 i. e. n.”,23 care, 

după cum  aflăm de la Philo din Alexandria, avea în jur de 4000 de adepți, 24 ea fiind cea mai 

fidelă pentru respectarea legii morale.25 Despre numele lor, același spune:

,,…ce nom,  a  mon avis,  quoiqu’il  soit  d’une  forme 

incorrecte  au regard de la  langue grecque,  dérive du mot  ,,sainteté”;  ce 

sont,  en effet au plus haut point, de serviteurs de Dieu, non point de sacrificent  

des animaux, mai sen raison de la volonté qu-ils ont de rendre dispositions  

intérieurres dignes de la divinite”.26 

 La obârşia grupării  lor, ne spune părintele Vasile Muntean,  stă o schismă ivită în 

sânul  saducheilor.27 Despre  apariția  lor,  istoricul  american  Vanhoozer,   referindu-se  la 

documentele descoperite la Qumran, spune:

 ,,The   Dead  Sea  Scrolls  indicate  they  objected  to  the  temple’s 

wordliness, the calendar in use there, the stance on ritual purity taken by its  

leadership,  and  the  illegitimacy  and  impiety  of  the  Hasmonean  high  

priesthood”.28

21 Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, op. cit., p.16-17.
22 Ibidem, p.16. O descriere frumoasă şi amănunţită a sectei esenienilor se găseşte şi la Flavius Josephus, Istoria 
războiului iudeilor împotriva romanilor,  traducere Ghengheli  Wolf şi Ion Acsan, Editura Hasefer,  Bucureşti, 
1999, p. 158-164.
23Academia Republicii Populare Române,  Dicționar enciclopedic român, vol. II,   Editura Politică, București, 
1964, p. 294.
24,,Certain  d’entre  eux  (de  juifs,  n.n),  au  nombre  de  plus   de  quatre  mille  sont   désignés  lá-bas  du  nom 
d’Esséens”. Philon d’Alexandrie, Quod omnis probus liber sit, traduction par Madeleine Petit, Editions du Cérf, 
Paris, 1974, p. 197.
25 Pr. Dr. Ioan Mircea,   Dicționar al Noului Testament,  Editura Institutului Biblic  și de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, București, 1995, p. 156. 
26 Philon d’Alexandrie,op, cit., p. 197. Observăm aici faptul că el simpatizează cu această grupare, după cum va 
reieși și din citatele pe care le voi folosi mai târziu.
27 Pr. prof. dr. Vasile  Muntean, op. cit., p. 50. A se vedea de asemenea și Constantin Pogor, Ierarhia și doctrina 
sectei  esenienilor, http://www.crestinortodox.ro/diverse/ierarhia-doctrina-sectei-eseniene-69399.html,  accesat 
11.11.2010.
28 Kevin J. Vanhoozer,  op. cit., p. 377.
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Afirmația  lui  este  confirmată  și  de  către  mai-sus  citatul  istoric  neamț John Azlog,29 care 

susține aceleași lucruri despre originea lor, bazându-se pe izvoarele existente până la anul 1900, când 

și-a scris el cartea, pe-atunci manuscrisele nefiind însă descoperite.

Aceștia  trăiau  mai  ales  pe  lângă  Marea  Moartă,  fiind  constituiți  în  niște  grupări 

asemănătoare satelor, 30duceau o viață cumpătată de asceți, nu participau la cultul iudaic de la 

templu, respingeau sacrificiile de animale, aveau preoții lor, practicau un cult al soarelui și al 

îngerilor, deși admiteau că Dumnezeu este numai unul, săvârșeau ospețe religioase, practicau 

comunitatea  bunurilor,31 erau contra  sclaviei,a  jurământului  și  a  folosirii  armelor.  Gradele 

superioare se abțineau de la căsătorie  și  plăceri.  Ei admiteau nemurirea sufletului,  dar nu 

credeau  în  învierea  trupului  și  admiteau  căsătoria  pentru  cei  simpli,  nedesăvârșiți.32De 

asemenea, aveau un mare respect faţă de supraveghetorii lor, fără dezlegarea cărora nu puteau 

face aproape nimic. În acest sens, Iosif Flaviu, care, după cum ne spune cercetătorul american 

Vanhoozer:  

,,Le  acordă  mai  multă  atenție  lor  decât  altora,33  doar  în  două 

privinţe  li  se  dă  îngăduinţa  de  a  hotărî  singuri:  acordarea  de  ajutor  şi  

dovedirea milosteniei”.34

În ceea ce priveşte primirea adepţilor, accesul nu era unul imediat. Solicitantul trebuia 

astfel   ca,  vreme  de  un  an,  rămas  în  afara  ordinului  să  ducă  o  viaţă  asemănătoare  cu  a 

membrilor acestuia, iar dacă în acest timp reuşea să treacă cu bine proba stăpânirii de sine, el 

se apropia pas cu pas de felul de viaţă al esenienilor: lua parte la sfinţirea apei purificatoare, 

fără a fi încă acceptat  în rândul lor, lucru care se petrecea abia după ce acesta mai făcea 

dovada statorniciei sale vreme de încă doi ani şi era pus la încercare.35 Cei intraţi în sectă erau 

ulterior  atât  de desconsideraţi  de cei  cu vechime,  încât,  dacă unul  tânăr  îl  atingea  pe cel 

vârstnic, acesta se spăla de parcă ar fi fost spurcat de un străin.36

29 ,,About  the  middle  of  the  second  century  before  Christ,  a  number  of  Jews,  equally  disatisfied  with  the 
theachings of each of this sects and their influence ( fariseii  și saducheii, n.n.)  upon public opinion, formed 
themselves  into a third party,  known as  the essenians,  who embracing an ascetical  life  and combining the 
Mosaic law with the philosophy of the Orphic- Pitagoreean school”. John Azlog, op. cit., p. 88. Aici scriitorul 
lansează  afirmația  conform  căreia  esenienii  ar  fi  fost  influențați  de  ideile  filosofice  ale  școlii  pitgoreice, 
afirmație pe care nu  am întâlnit-o însă la ceilalți autori, motiv pentru care , în lipsa altor izvoare care să o 
confirme, nu vom pune mare accent pe ea.
30 ,,Ces hommes habitent dans des sortes de villages, fuyant les villes á causse des crimes qui sont cutumiers aux  
citadins. ; ils sauvier bien, en effet, que , de même qu’un  air délétère est cause  d’épideméies, la promiscuite  
inflige aux âmes des atteintes incurables”. Philon d’Alexandrie, op. cit., p. 199. 
31 ***, Mic dicționar enciclopedic,  Ediția a III-a, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1986, p. 615.
32 Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu,op. cit., p.16.
33 Kevin J. Vanhoozer,  op. cit., p. 377.
34 Flavius Josephus, op. cit., p. 160.
35 Ibidem, p. 160-161.
36 Ibidem, p. 162.

7



Cei ce comiteau  păcate  grele  erau  scoşi  în  afara  sectei,  mare  parte  dintre  ei  fiind 

reprimiţi ulterior, atunci când cei din grupare socoteau  că şi-au ispăşit deja păcatele  prin 

îndurarea chinurilor care i-au adus în pragul morţii.37 

În  privinţa  luării  deciziilor  cu  caracter  juridic,  Iosif  Flaviu  remarcă  faptul  că  erau 

foarte conştiincioşi şi drepţi.38 În acest sens, el spune:

,,Ei nu rostesc o sentinţă decât dacă s-au strâns cel  

puţin  o  sută  laolaltă,  iar  verdictul  lor  este  fără drept  de  apel.  În  afară  de  

Dumnezeu, ei respectă în cea mai mare măsură numele Legislatorului39şi cel ce  

îl defăimează este condamnat la moarte”.40

În funcţie de durata  traiului lor ascetic, ei se împărţeau  în patru grupe: preoţi, leviţi, laici şi 

novici.41

Istoricul iudeu menţionează de asemenea faptul că mai exista şi un alt ordin esenian, 

care  se  deosebea  de  cel  dintâi  prin  concepţia  asupra  căsătoriei,  pe  care  ei  o  considerau 

necesară  în  vederea  asigurării  urmaşilor.42 De asemenea,  despre  modul  lor  de  organizare, 

părintele  Ioan Mircea spune: ,,existau în esenism  și  mănăstiri  de călugărițe”,43 precum  și 

mănăstiri  de  bărbați,  aceștia  fiind  considerați,  după  cum tot  el  ne  spune,  anticipatori  ai 

monahismului creștin.44 

Observăm așadar faptul  că  esenienii  erau o sectă  apocaliptică,  care  se considerau 

singurii Israeliteni adevăraţi, cărora Dumnezeu le va acorda tămăduirea şi iertarea păcatelor 

când  va avea loc judecata lumii.45

37 Ibidem, p. 161.
38 Ibidem, p. 161.
39 Moise (n.n.)
40 Ibidem, p. 161.
41 Ibidem, p. 162.
42 Ibidem, p. 163.
43 Pr. dr, Ioan Mircea, op. cit., p.156.
44 Ibidem, p. 156.
45 Kevin J. Vanhoozer,  op. cit., p. 377.

8



2. Esenienii sau irodienii și raportul lor cu creștinii Bisericii primare

2.1. Esenienii sau irodienii și raporturile lor cu Mântuitorul

După cum aflăm de la Constantin Daniel,  așa-numiții ,,irodieni”46 din Evangheliile 

după Matei (32, 16) și Marcu (3,6 și 12, 13), nu sunt altceva decât esenienii.47Aceștia au fost 

singura sectă  iudaică pe care Irod cel Mare a protejat-o  și a admirat-o atât de mult  încât 

considera că ,,membrii ei sunt mai presus de ființele omenești”.48

 Despre cinstea pe care le-o dădea Irod ne vorbește și Eusebiu de Cezareea, de la care 

aflăm  că, după ce a primit dregătoria de rege de la romani, el ,,n-a mai rânduit arhierei din  

vechea seminție, ci a încredințat această cinste unor oameni necunoscuți”.49 Întrucât acesta îl 

ia drept martor al spuselor sale pe Iosif Flaviu, ne putem da cu ușurință seama că este vorba 

despre esenieni.

  Cu toate  acestea,  de-a  lungul  istoriei,  nu toți  Sfinții  părinți  au fost  convinși  de 

identitatea irodienilor cu esenienii. Iată, de pildă, ce spune Sfântul Teofilact al Bulgariei:

,,Cine erau irodienii? Sau ostașii lui Irod, sau un eres nou  

răsărit care dogmatisea (învăța) că Irod este Mesia, pentru că la el s-a sfârșit  

domnia împăraților evrei…Deci, fiindcă în vremea lui Irod nu mai era nici un 

46 ,,Sprijinitorii sau adepţii esenieni ai casei domnitoare a irozilor se numeau irodieni; pomeniţi bunăoară de  
evangheliştii Marcu şi Matei”. Pr. prof. dr. Vasile Muntean, op. cit., p. 51. 
47,,Dată fiind ferocitatea lui lui Irod cel Mare, care a ucis un număr mare de saduchei simpatizanți ai regilor  
din familia hasmoneană și a ucis pe mulți zeloți și farisei, ca și pe propria sa soție și pe fiul său, pare verosimil  
ca cei ce se bucurau de  protecția  și de favorurile sale să fi fost porecliți irodieni de către poporul iudeu”. 
Constantin Daniel, ,,Irodieni”- denumire a esenienilor în Noul Testament,  în ,, Studii Teologice ”, seria a II-a, 
anul XXVI, nr 9-10, București, 1974, p. 528 (în continuare se va cita: Constantin Daniel, ,,Irodieni”- denumire a 
esenienilor în Noul Testament.., ).
48Ibidem,  p. 528.
49  Eusebiu de Cezareea,  Istoria bisericească, Martirii din Palestina, traducere pr. prof. Teodor Bodogae, în col. 
PSB, vol. 13, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1987, p.47.
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stăpânitor iudeu, ci el stăpânea, care era de altă seminție (căci era idumeu), unii  

au socotit că el este Hristos și din această pricină au plăsmuit acest eres”.50

 Nu știm care au fost sursele pe care Sfântul le-a  avut în vedere atunci când a făcut 

această afirmație. Cert este însă că, atâta timp cât a afirmat acest lucru, el nu a văzut scrierile 

evreului Iosif. 

De asemenea, nici în contemporaneitate, lucrurile nu par a se fi clarificat întru totul, 

astfel  că  părintele  Ioan Mircea,  care  menționează  faptul  că a luat  contact  cu unele  dintre 

articolele  lui  Constantin  Daniel,  susține  că  în  ipoteza  acestuia  și  a  celor  de  părerea  lui 

argumentele nu sunt suficiente.51 Cu toate acestea, că, dată fiind vechimea scrierilor evreului 

Iosif   și  confirmarea  ulterioară  pe care  o  aduce Eusebiu  și,  mai  apoi,  descoperirile  de la 

Qumran,  ne vom ralia părerii conform căreia irodienii sunt tot una cu esenienii.

În  ceea  ce  privește  raporturile  lor  cu  Mântuitorul,  aceștia  au  fost  cu  siguranță, 

adversari hotărâți ai Acestuia, dorindu-şi să-L piardă, adică să-L ucidă, motiv pentru care au 

ţinut sfat cu fariseii în această chestiune. 52

 Evangheliile ne pun în față mai multe discuții ale acestora cu Mântuitorul. Una dintre 

acestea ne este relatată de către Sfântul Apostol Marcu, la capitolul 12, versetele 13-17, unde 

ni se spune că au venit la Dânsul fariseii  și irodienii ca să-l ispitească. Aceștia l-au întrebat 

dacă  se  cuvine  să  dea  dea  dajdie  Cezarului,  iar  El  le-a  răspuns  celebrele  cuvinte:  ,,Daţi  

Cezarului cele ale Cezarului,  iar lui  Dumnezeu cele ale lui  Dumnezeu” ( Marcu 12, 17). 

După cum remarcă autorul citat mai sus, faptul că ei s-au minunat  la auzul acestui răspuns 

rezultă  că aveau o cultură  teologică,  având în  vedere faptul  că   au înțeles  această  citație 

implicită din Facere și au priceput  pe dată sensul acestei parabole.53  Se cuvin evidențiate aici 

cuvintele celui ce relatează, care ne spune că El a cunoscut fățărnicia lor (Marcu 12, 15).

De asemenea, după cum aflăm din aceeași Evanghelie (Marcu 3, 1-6), aceleași două 

grupări au ținut sfat cu privire la Hristos, care vindecase  într-o zi de sâmbătă un om cu mâna 

uscată,  cei din urmă având, se pare,  ,,mai multă competență în ceea ce privește  această  

călcare a poruncilor Legii cu privire la repaosul de sâmbătă”54.

50 Sfântul Teofilact Arhiepiscopul Bulgariei, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Marcu,  traducere R.P. Sineanu și 
L. S. Descartovici, Ediția a 2-a, Editura Sophia, Alexandria, 2008, p. 74.
51  Pr. dr. Ioan Mircea, op. cit., p. 156. A se vedea de asemenea și pagina 234 din aceeași operă, unde acesta îi 
definește pe irodieni ca fiind  adepți ai familiei lui Irod idumeul, fără a-i identifica însă cu esenienii.
52 Constantin  Daniel,  Esenienii  și  Biserica  primară,  în  ,,Studii  Teologice”,  seria  a  II-a,  anul  XXII,  nr  7-8, 
București, 1970, p.708-709 ( în continuare se va cita: Constantin Daniel, Esenienii și Biserica primară..,).
53 Idem, ,,Irodieni”- denumire a esenienilor în Noul Testament…, p. 529.
54 Ibidem, p. 529.
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Tot la esenieni se referă Mântuitorul atunci când le spune ucenicilor să se ferească de 

,,aluatul lui Irod” (Marcu 8, 15), și, după cum știm de la Sfântul Apostol Matei, aluatul este 

,,învăţătura” (Matei 16, 12).

,,  Ori această doctrină a lui Irod este cea aesenienilor, așa cum au 

înțeles această expresie Sfinții Părinți, pentru că nu se poate admite logic că 

Irod cel  Mare a avut  o  doctrină creată de el  și  nici  că Irod a avut  o  altă  

doctrină  decât  aceea  a  protejaților  săi  esenieni”,55conchide  profesorul  C. 

Daniel.

După cum reiese din cercetările exegeților moderni, atunci când Mântuitorul vorbește 

despre Ioan Botezătorul, (Luca 7, 25-28 și Matei 11, 8-11), prin termenul ,,trestie clătinată de 

vânt” (  Luca  7,  24  și  Matei  11,  7)  îi  numește,  prin  joc  de  cuvinte,  prin  amfibologie 

intențională pe zeloți (în limba ebraică qaneh înseamnă trestie, iar  qanna zelot), iar cei ce 

purtau haine moi și se aflau în casele regilor56erau cu siguranță esenienii.57 

Acestea  au  fost  cele  mai  importante  contacte  ale  lor  cu  Mântuitorul,  precum  și 

momentele în care Acesta îi pomenește în cuvântările Sale.

2.2 Esenienii și raporturile lor cu comunitățile creștine primare

Cu siguranță că între Biserica primară și esenieni au existat anumite contacte și, de ce 

nu, anumite legături care nu au fost neapărat unele conflictuale. Așa se face că numeroase 

concepții, adeseori reperabile după modul în care sunt expuse și chiar după termenii utilizați 

de scrierile creștinismului primitiv, dovedesc forța și dăinuirea doctrinelor eseniene în rândul 

primelor  generații  creștine,  fie  că  e  vorba  de  organizare  obștească,  de  reguli  etice,  de 

eshatologie,  predestinare,  de  credințe  cu  privire  la  Mesia  sau  de  folosirea  florilegiilor 

scripturistice.58 Un alt motiv care ar putea justifica aceste similitudine ar fi faptul că scribii 

creștini,  chiar  necunoscând  manuscrisele  de  la  Qumran,  au  recopiat  și  tradus  minuțios 

scrierile pseudoepigrafice iudaice, ale căror numeroase afinități cu textele eseniene nu mai 

trebuie demonstrate.59

55 Ibidem, p. 530.
56 Este vorba despre clădirile de la Qumran, a căror construcție a fost începută, precum se știe, de către regii  
lui Iuda. Ibidem, p. 531. 
57 Ibidem, p. 531-532.
58 Pierre Geoltrain,  Introducere, în vol. ,,Originile creștinismului”, traducere  Gabriela Ciubuc, Editura Polirom, 
Iași, 2002, p. 9.
59 Ibidem, p. 9.
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 Cu toate acestea, însă, atitudinea lor  față de propovăduirea credinței creștine a fost cu 

preponderență una dușmănoasă, după cum se vădește  din felul în care Bariisus se împotrivea 

Apostolului Pavel  și lui Barnaba60 Acestuia, Sfântul Pavel îi zice: ,,O, tu cel plin de toată  

viclenia şi de toată înşelăciunea,  fiule al diavolului,  vrăjmaşule a toată dreptatea,  nu vei  

înceta de a strâmba căile Domnului cele drepte?”( Fapte 13,10), de unde rezultă limpede că 

esenienii erau plini de ură față de primii creștini.

De asemenea, același apostol, le spune colosenilor: ,,Nimeni să nu vă înșele printr-o 

prefăcută smerenie şi printr-o făţarnică închinare la îngeri, încercând să pătrundă în cele ce 

n-a văzut,  şi  îngâmfându-se zadarnic  cu închipuirea  lui  trupească” (Coloseni  2,  18),  ori 

esenienii erau  cei ce venerau în chip special pe îngeri, după cum reiese din spusele lui Iosif 

Flaviu,  ale  lui  Filon din  Alexandria  și  după cum reiese  și  din  manuscrisele  de  la  Marea 

Moartă.61 În legătură cu aceasta, Iosif Flaviu ne arată un lucru foarte important, și anume, cel 

care devenea esenian trebuia să jure că nu va face cunoscut nimănui numele îngerilor.62 Tot ca 

o aluzie la doctrina lor pot fi considerate și cuvintele lui Pavel adresate romanilor: ,,căci sunt  

încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici  

cele ce vor fi, nici puterile, nici înălţimea, nici adâncul şi nici o altă făptură nu va putea să ne  

despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru (Romani  

8, 38-39)”. De altfel, el îi combate  și în Epistola către Evrei doctrina lor. Aici,  ,,el vrea să 

arate că Hristos este mai mare decât îngerii, dar spune aceasta mai ales pentru a extirpa 

învățătura eseniană despre îngeri, căci esenienii afirmau probabil că îngerii erau superiori  

lui Hristos sau că Hristos era și El un înger din ierarhia superioară”.63 În acest sens, el le 

spune  creștinilor  cu  privire  la  El:  ,,…făcându-Se  cu  atât  mai  presus  de  îngeri,  cu  cât  a  

moştenit un nume mai deosebit decât ei” ( Evrei 1, 4) sau ,,să se închine Lui toţi îngerii lui  

Dumnezeu” (Evrei 1, 6).

Legat de relațiile conjugale, referindu-se la ei, același Pavel spune: ,,cât despre cele ce  

mi-aţi scris, bine este pentru om să nu se atingă de femeie, dar din cauza desfrânării, fiecare  

să-şi aibă femeia sa şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul său” (1 Corinteni 7, 1-2). El revine 

în Epistola I către Timotei asupra acestor esenieni care opresc de la căsătorie  și îi numește 

,,mincinoși” (1 Timotei 4, 3).64

60 Constantin Daniel, Esenienii și Biserica primară…, p.709 .
61 Ibidem, p. 711.
62 Flavius Josephus, op. cit., p. 161.
63 Constantin Daniel, Esenienii și Biserica primară…, p.712.
64 Ibidem, p.713.

12



  Un alt mare contestatar al lor este Sfântul Apostol Iuda, care, în epistola sa cere să 

plece din Biserica primară cei care pătrunseră în ea.65  În acest sens, el spune despre ei că 

,,prin rătăcirea lui Valaam s-au lăsat ademeniți de mită” (Iuda 1, 11)66 Ca și el, Sfântul Ioan 

Evanghelistul spune: ,,Afară câinii și desfrânații și ucigașii și închinătorii la idoli și  toți cei  

ce lucrează și iubesc minciuna” (Apocalipsa 20, 15).67

 Un alt  creștin  care  amintește  de ei  ca  despre  esenieni  în  cadrul  sectelor  iudaice 

inamice  creștinismului  este  Hegesip,  care  ne  spune  că  ,,din  aceștia  se  trag  hristoșii  cei  

mincinoși, proorocii și apostolii cei falși”.68 Tot el mai remarcă faptul că  între sectele iudaice 

existau  păreri diferite când era vorba de Iuda și de Hristos.69Ei  se infiltrau printre creștini și 

propagau doctrinele lor, care constituiau o momeală,70 după cum se exprimă Iosif Flaviu.71

Observăm așadar faptul că esenienii au dus  împotriva Bisericii primare  o acțiune 

sistematică de pătrundere în rândurile  creștinilor,  propagând în chip organizat  și  susținut 

doctrinele lor printre creștini și încercând să atragă  la secta lor un număr cât mai mare din ei. 

,,Această  încercare,  ne  spune  Constantin  Daniel,  nu  a  reușit,  căci  esenienii  au  fost  

descoperiți, demascați și izgoniți din rândul creștinilor de către  Sfinții Apostoli”.72

65 Ibidem, p.714.
66 Idem ,,Irodieni”- denumire a esenienilor în Noul Testament…, p. 538.
67Idem,  Esenienii și Biserica primară…, p.714.
68Eusebiu de Cezareea,  op. cit., p. 171.
69 Ibidem, p. 171.
70 Flavius Josephus, op. cit., p. 163.
71 Vezi în acest sens și: Constantin Daniel, Esenienii și Biserica primară…, p.716.
72 Ibidem, p.716.
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3.Manuscrisele de la Qumran si importanța lor pentru crestinism

3.1. Descoperirea manuscriselor

,,Descoperirea  așezării  și,  respectiv,  a  bibliotecii  de  la  

Qumran73 au reprezentat o contribuție fără precedent la percepția pe care  

o avem despre esenianism, această ,,a treia  școală filosofică” iudaică74,  

după cum o numește Flavius Josephus”.75 

Ea a dat naștere  unei noi ramuri a științei, Qumranologia, denumită astfel după locul 

unde au fost făcute primele descoperiri.76

 După cum aflăm din comica prezentare a descoperirii manuscriselor făcută de 

I. Schechter,

 ,,descoperirea  nu  se  datorează  vreunui  arheolog  sau  

negustor de antichități, ci unei capre. O capră fără veleități și preocupări  

de acest gen, o capră simplă, din popor, modestă, banală, anonimă”.77 

Trecând însă de la acceastă abordare ludică și comică în același timp, același 

scriitor precizează faptul că ele au fost găsite  de beduinul Mahomed ed-Dib (în traducere 

Mahomed  Lupul)  într-o  peșteră  de  pe   coasta  Mării  Moarte,  în  ținutul  deșertic  Wadi 

73  A locality, notrh-vest of the Dead Sea, wich provided home for an ascetic Jewisch comunity between 130 BCE 
and 70 BCE. *** The Penguin Dictionary of Religions,  Edited by John R. Hinnells, Published by the Penguin 
Group, London, 1984, p. 263.
74 La iudei există de fapt trei şcoli de filozofie: cei ce ţin de prima se numesc farizei, din cea de-a doua  fac parte  
saducheii, iar din a treia, având faima de a pretinde o viaţă deosebit de pioasă, fac parte esenienii.  Flavius 
Josephus, op. cit., p. 158.
75 Pierre Geoltrain, op. cit.,  p. 9.
76 Iosif Davidovic Amusin, Manuscrisele de la Marea Moartă, Editura Științifică, București, 1965, p. 6.
77 I.  Schechter,   Manuscrisele animate de la Marea Moartă, Editura Fundației culturale Române, București, 
1996, p. 13.
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Qumran,78în primăvara anului 1947.79 Descoperirea a fost, într-adevăr una accidentală, căci el 

își căuta capra rătăcită printre  stâncile falezei.80 Intrând într-o peșteră de  coasta de nord-vest 

a Mării Moarte, a dat din întâmplare peste niște suluri de piele, scrise în limba ebraică, a căror 

vechime, așa cum s-a stabilit mai târziu, depășea 2000 de ani.81

A urmat apoi descoperirea atlor două peșteri, în luna februarie a anului 1952, 

iar apoi, în luna septembrie a aceluiași an, descoperirea peșterii 4, cea mai bogată dintre toate, 

dacă ar fi să-i dăm crezarea lui Jean Danielou, 82 care se pare că a făcut și el parte din echipa 

de cercetători de aici.

Ulterior,  cercetările arheologice au dus la descoperirea altor  șapte grote ce conțineau însă 

fragmente  de  o  însemnătate  mai  mică83,  astfel  că,  până  astăzi  s-au  descoperit   circa  40000  de 

fragmente de manuscrise84, unele aproape complete, altele extrem de mici, reprezentând vestigiile a 

aproximativ 600 de cărți.85  Vechimea lor a fost atestată încă din primăvara anului  1948 de către 

profesorii  Wiliam  Albright  și  Eliezer  Sukenik,  care  au  examinat,  independent  unul  de  celălalt, 

eșantioanle ajunse la American School of Oriental Research și, respectiv, la Universitatea Ebraică din 

Ierusalim,86 cel din urmă fiind, se pare, primul care  și-a dat seama de vechimea lor, bănuind chiar 

originea lor eseniană.87

Simultan, săpăturile  desfășurate la baza stâncii ce se întinde  între Qumran și Marea Moartă, 

al căror coordonator a fost părintele Roland de Vaux,88 au condus la descoperirea unor vechi ruine 

arheologice.89 Monedele descoperite aici  au demonstrat în mod clar că aceasta a fost mănăstirea90 

comunității religioase căreia îi aparțineau manuscrisele.91

 Pentru  păstrarea  manuscriselor,  pe-atunci  nou-înființatul  stat  Israel  a  construit  un 

edificiu  special,  ,,Palatul  cărții”, unde  ele  pot  fi  vizionate  de  oricine  sub  forma  unor 

fotografii.92

78 Ibidem, p. 13.
79 Athanase Negoiță, Manuscrisele eseniene de la Marea Moartă, Editura Științifică, București, 1993, p.  9.
80 Ibidem, p. 9.
81 Iosif Davidovic Amusin, op. cit., p. 5.
82 Jean Danielou,  Scrierile de la Marea Moartă și originile creștinismului, traducere Alexandru Anghel, Editura 
Herald, București,  2009, p. 9.
83 Ibidem, p. 9.
84 După Athanase  Negoiță,  așa cum se va vedea mai jos,  este  vorba de doar 600 de manuscrise (Athanase 
Negoiță, op. cit., p. 22), el numind probabil astfel ceea ce  Amusin numește cărți (n.n.).  
85 Iosif Davidovic Amusin, op. cit., p. 5.
86 André Caquot, Fragmente cu miile, în volumul ,, Originile creștinismului”, traducere Gabriela Ciubuc, Editura 
Polirom, Iași, 2002, p. 121.
87 Athanase Negoiță, op. cit., p. 10.
88 Pr. lect. Dr. Ioan Chirilă,  Mesianism  și apocalipsă în scrierile de la Qumran, Editura Arhidiacezana, Cluj-
Napoca, 1999, p. 7.
89 Jean Danielou,  op. cit., p. 9.
90 Pr. lect. Dr. Ioan Chirilă, op. cit., p. 17.
91 Ibidem, p. 10.
92Athanase Negoiță, op. cit., p. 10. 
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Despre   proprietarii  lor,  cercetătorii  au  ajuns  la  concluzia,  dat  fiind  faptul  că 

majoritatea  grotelor  erau  locuite  de  schimnici,  ,,că  manuscrisele  găsite  aici  reprezentau 

biblioteci personale”.93

3.2. Conținutul  lor

După cum aflăm de la părintele Athanase Negoiță ,,în grotele din jurul Qumranului au 

fost  descoperite   peste  600 de  manuscrise,  dar  abia  o  duzină  din  ele  pot  fi  considerate  

complete”.94 Tot de la el aflăm și faptul că ,,este vorba de o colecție de manuscrise, pe piele,  

pe foi de aramă și de papirus, dintre care numai câteva sunt complete, cele mai multe fiind 

fragmentate și atingând uneori dimensiuni foarte reduse”.95

Referitor la dimensiunile fragmentelor, Amusin remarcă faptul că ,,beduinii care le  

ofereau spre vânzare le păstrau în cutii de ghete, de țigări, de filme fotografice  și chiar în  

cutii  de  chibrituri”,96 datorită  dimensiunilor  lor  reduse,  fiecare  petic,  cât  de  mic  fiind 

important.

În ceea ce privește scriitorul acestor fragmente:

,, Încă nu știm cu siguranțî cine a scris manuscrisele de la Marea 

moartă, în ce perioadă și unde. Paleografia ar putea stabili, în cel mai bun caz,  

timpul când manuscrisele au fost redactate, dar nu și timpul  când conținutul97 

acestora a fost compus”.98 

 Manuscrisele identificate până în 196599 erau împărțite în:

1) texte biblice (canonice) în limbile ebraică și aramaică, precum și versiunile 

în  limba  greacă  și  siro-palestiniană  ale  cărților  canonice  ale  Bibliei,  în 

număr de aproximativ 220100 (de exemplu cele 14 copii ale Deuteronomului, 

cele 12 ale cărții lui Isaia, cele 10 ale psalmilor sau cele 8 copii fragmentare 

ale  cărților  celor  12  prooroci)101.  Cele  mai  vechi   sunt  două  manuscrise 

93 Ibidem, p. 22.
94Ibidem, p. 22. I.D. Amusin, op. cit.,p. 80.
95 Athanase Negoiță, op. cit., p.21.
96I.D. Amusin, op. cit.,p. 80. 
97 Este vorba de conținutul cărților care se referă la secta eseniană, nu la cele biblice (n. n.).
98 Simona Dumitru, Manuscrisele de la Marea Moartă, Editura Herald, București, 2005, p. 13.
99 La apariția cărții lui Amusin (n.n.).
100 Jonatan G.  Campbell, Deslușirea  sulurilor de la Marea Moartă,traducere Ion  Peleanu,  Editura Hasefer, 
București, 2005, p. 52.
101 Descoperite în peștera a 4-a. I.D. Amusin, op. cit., p. 84.
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aparținând colecției Fircovici, păstrate la biblioteca  ,,M. E. Saltâkov” din 

leningrad,  și  așa-numitul   fragment  din  Cairo  al  codexului  cărților 

proorocilor,  păstrat  la  muzeul  britanic,  toate  cuprinzând  versiunea 

masoretică.  102 Între ele, Deuteronomul, Isaia  și Psalmii sunt citate cel mai 

frecvent în manuscrise.103

2)  texte apocrife (ebraice  și  aramaice),  dintre care unele erau cunoscute în 

traduceri  grecești,  etiopiene,  latine,  slave,  iar  altele  sunt  abia  scoase din 

anonimat  (comentariile  la  cărțile  proorocilor  Habaccuc,  Naum,  Miheia, 

Isaia, Sofronie, Osea, Geneză și Psalmi). Dintre acestea, numai comentariul 

la Cartea lui Habaccuc, scris pe unul din cele 7 suluri găsite în prima peșteră 

s-a  păstrat  relativ  bine,104 celelalte  comentarii  fiind  reprezentate  prin 

fragmente de dimensiuni reduse.105 Conținutul acesteia  gravitează în jurul 

luptei  între  ,,învățătorul  dreptății”,  căruia  Dumnezeu  i-a  făcut  cunoscute 

toate tainele  cuvintelor proorocilor ( VII, 4-5) și preotul nelegiuit106 ,, care a 

fost chemat la început  în demnitatea sa în numele adevărului,  iar  atunci 

când a stăpânit  peste Israel,  inima lui  a părăsit  pe Dumnezeu  și  a trădat 

legile de dragul bogăției ”(VIII, 8-11).107

3) comentarii (peșarim sau midrașim) la cărțile Vechiului Testament;

4) lucrări referitoare în mod nemijlocit la comunitatea de la Qumran (statutul, 

textul ,,Celor două coloane”, ,,Manualul de Disciplină”,108 ,,Războiul dintre 

fii luminii  și fii întunericului”,109 ,,Imnurile sau rugăciunile de venerație  și 

mulțumire”,110 scrierile cu caracter liturgic,111 ,,Sulurile de aramă” etc.). În 

plus, printre manuscrisele de la Wadi Murabba’at figurează documente cu 

caracter comercial și administrativ.112

102 Ibidem, p. 84.
103 Jonatan G. Campbell, op. cit., , p. 53.
104I.D. Amusin, op. cit., p. 95.
105Ibidem, p. 95. 
106 Observăm din nou, conflicul existent între esenieni și preoții Vechiului Testament. (n.n.)
107Ibidem, p. 95.
108 Ele se găsesc traduse la  Simona Dumitru, op. cit., p. 46-71.
109În limba română: Ibidem,., p. 240-267.
110În limba română: Ibidem, p. 123-204.
111 Între acestea, Formularul binecuvântărilor  se găsește și în limba română: Ibidem, p. 101-103.
112 I.D. Amusin, op. cit., p. 83- 124.
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3.3. Manuscrisele și creștinismul primar

 Descoperirea manuscriselor și a celorlalte materiale arheologice  despre care s-a spus 

că ar furniza informații istorice despre viața lui Hristos ,,a găsit un larg ecou și a fost reluată  

de organele de presă de mare tiraj”.113 Așa au apărut unele afirmații precum cea care susține 

că anii enigmatici ai lui Hristos  au fost petrecuți de el în mănăstirea de la Qumran sau că el a 

învățat câtva timp împreună cu esenienii.  Ele nu l-au  ocolit  nici  pe Ioan Botezătorul,  în 

privința căruia s-a afirmat cu tărie, pornind de la  descrierile pe care i le fac evangheliștii, că a 

fost esenian.114

Unul dintre argumentele principale pe care se justificau afirmațiile privitoare la Iisus 

Hristos este faptul   că   în anumite imnuri115 ce au fost găsite în manuscrisele de la Marea 

Moartă  se vorbea despre un anumit  Mesia,  căruia  comentariile  biblice  îi  atribuie  în  chip 

formal calitatea pe preot,116  întrucât se pare că a aparținut unui grup de membrii ai clasei 

sacerdotale, opunându-se regimului instaurat la Ierusalim de asmonei.117 Acesta se înfățișa ca 

stând pe tron în ceruri,înconjurat  de îngeri,  care  se socotea  drept slujitorul pătimitor  care 

vestea o eră nouă, o eră a mântuirii și a iertării, în care nu va mai exista păcat și vină. 118 El a 

fost ucis în Ierusalim, capul i-a fost lăsat trei zile în stradă, după care, ucenicii săi credeau că a 

înviat  și  s-a ridicat  la ceruri.119  Având în vedere faptul că Iisus s-a născut,  după părerea 

istoricilor, cam în perioada când  a murit Mesia din Qumran, s-au emis ipoteze precum că l-a 

cunoscut pe acesta sau că ar fi fost influențat de el.120În acest sens, spune un exeget evreu, 

113 Ibidem, p. 230.
114 Jean Danielou, op. cit., p. 13-16.
115  Este vorba de  Imnul 1, care se  găsește în manuscrisele  4 QHe, 4QHa frag. 7 și 1 QHa col. 26, în timp  ce 
varianta 2 se regăsește în manuscrisul 4Q491 frag.11. Ele se regăsesc traduse și comparate în  Apendicele A din 
volumul lui Israel Knohl, Mesia dinainte de Hristos, slujitorul pătimitor din manuscrisele de la Marea Moartă,  
traducere  Ana-Elena  Ilinca,  Editura  Dacia,  Cluj-Napoca,  2001,  p.  81-85.  De  asemenea,  ele  se  găsesc  în 
traducere, alături de celelalte imnuri eseniene  şi la Simona Dunitru,, op. cit., p. 123-204. 
116 Laperrousaz  E.  M.,  Manuscrisele  de  la  Marea  Moartă,   traducere  Anca  Calangiu,  Editura  Meridiane, 
București, 1997, p. 83.
117 Israel Knohl, op. cit.,p. 83.
118Jean Danielou, op. cit., p. 13-14. 
119 Ibidem, p. 14.
120 Ibidem, p. 53-54.
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personalitatea mesianică a lui Iisus devine explicită în momentul în care este corelată cu  

viața și activitatea lui Mesia.121

 Cu toate acestea,  nu se poate presupune că a existat vreo legătură directă între acest  

Mesia  și  Iisus122, deoarece  nu  există  nici  o  dovadă  concludentă  care  să  ateste  această 

afirmație. 

În ceea ce-l privește pe Ioan Botezătorul, ,,unii autori, bizuindu-se pe  pe indicațiile  

lui Flavius Josephus:…,, respingând căsătoria, ei adoptă copii altora la o vârstă fragedă, 

pentru a le da învățătura lor”.123 Cu toate acestea, este vizibil faptul că  el ,,nu este legat de 

centrul qumranian”.124   În ceea ce privește botezul său, acesta are loc în apă curgătoare, fie în 

Iordan, fie în izvoare, niciodată în scăldători rituale cum făceau esenienii. Spre deosebire de 

repetatele purificări  rituale pe care aceștia le practicau,  botezul său  ,,este unic, irepetabil,  

însoțind mărturisirea păcatelor și pocăința”.125

 De remarcat sunt și similitudinile  între cărțile cu conținut eshatologic ale esenienilor, 

respectiv  ,,Războiul  fiilor  luminii  împotriva  fiilor  întunericului și  Apocalipsa  noastră”. 

Astfel,  ideea articulată în textul de la Qumran  este că lumea este în prezent în mâinile lui 

Belial, dar, care va fi însă în cele din urmă înfrânt,126 se regăseşte şi în nou în Noul Testament, 

cu precădere în Apocalipsă. Cu toate acestea, aceste similitudini pot fi rezultatul unei simple 

coincidenţe, ele neoferind dovezi sustenabile inspiraţiei Sfântului Ioan Teologul din scrierile 

eseniene în redactarea  Apocalipsei,  întrucât  se putea ca el  nici  să nu fi  cunoscut  scrierile 

eseniene, sau, dacă a auzit de ele, este puţin probabil să fi luat contact cu cărţile cu conţinut 

eshatologic ale sectei.

Nu au întârziat să-și facă apariția  voci care și-au exprimat frica în raport cu ceea ce ar 

putea aduce aceste descoperiri. Astfel, ,,Vaticanul a început prin a susține ideea că studierea 

sulurilor este primejdioasă pentru crezul catolic și a încercat să împiedice cercetarea lor”,127 

după care ulterior  și-a schimbat poziția, ajungându-se, între altele la achiziționarea de către 

Curia papală a peste 50 de fragmente de manuscrise.128 Tot acest for ecleziastic  a publicat în 

121 Ibidem, p. 15.
122 Ibidem, p. 53.
123Emile Puech,  Era Ioan Botezătorul esenian,   în vol. ,,Originile creștinismului”,  traducere  Gabriela Ciubuc, 
Editura Polirom, Iași, 2002, p. 159. 
124 Ibidem, p. 159.
125 Ibidem, p. 160.
126 Andrei Vochiţu, Simbolistica războaielor eshatologice, Apocalipsa după Ioan şi manuscrisele de la Marea 
Moartă, Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa, 2006, p. 130.
127 I.D. Amusin, op. cit.,p. 233-234.
128 Ibidem, p. 234.
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anul 1965 o amplă declarație în care afirma că  ,,toate încercările de a explica creștinismul  

sau de a-l deduce din mișcarea eseniană sunt inacceptabile”.129

Cu toate acestea, cercetătorii nu s-au lăsat intimidaţi de aceste afirmaţii. Între cei care 

îl identifică pe Hristos cu învăţătorul dreptăţii se numără şi  A. Dupont Sommer. Afirmaţia 

acestuia este combătută cu argumente solide de către Jean Danielou, care ajunge la concluzia 

că ,,problema  e  denaturată  atunci  când  ne  propunem  să  stabilim  o  echivalenţă  între 

Învăţătorul dreptăţii şi Hristos”.130 De asemenea, Amusin afirmă faptul că ,,Hristos e străin 

de  lumea  eseniană”131,  în  timp  ce  Negoiţă  remarcă  referitor  la   afirmaţia  unuia  dintre 

susţinătorii acestei concepţii, care spune că  ,,Iisus a fost un esenian care  a dezvoltat anumite  

laturi ale sectei şi şi-a creat o comunitate aparte”132 faptul că  un contra argument al  acestei 

ipoteze  îl  constituie  însuşi  faptul  că  ,,nici  cel  puţin  un  cuvânt  din  literatura  creştină  a  

secolelor  întâi  şi  al  doilea  nu  aminteşte  nici  de  numele  şi  nici  de  existenţa  aşa  de  

caracteristică a acestor solitari”.133 

În concluzie, deși s-a constatat asemănarea de limbă între manuscrisele de la Marea 

Moartă și Noul Testament nu s-a găsit nici o legătură directă cu Iisus până acum,134 iar în ceea 

ce-l privește pe Sfântul Proroc  și Înaintemergător Ioan,   ,,este dificil de tranșat dacă el i-a  

cunoscut sau nu pe esenienii de la Qumran, cert este că nu a fost niciodată adeptul lor, doar  

dacă-și va fi schimbat vreodată orientarea”.135 Astfel,  aceste afirmații nu sunt decât niște 

speculații,  făcute  în  general  de  oameni  mânați  de  intenții  ascunse,  al  căror  scop  este 

discreditarea creștinismului, în împlinirea căruia nu s-ar da în lături de la nimic.

129 Ibidem, p. 235.
130 Jean Danielou, op. cit., p. 99.
131 I.D. Amusin, op. cit.,p. 238.
132 Athanase Negoiţă, op. cit.,p. 133.
133 Ibidem, p. 133.
134 Israel Knohl,op. cit., p. 13.
135 Emile Puech,op. cit., p. 161. 
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4. Concluzii

 În  urma  studierii  sectei  esenienilor  din  perspectiva  surselor  primare,  se  constată 

existenţa  unor  lacune  informaţionale  atât  în  ceea  ce  priveşte   posibilitatea  formării  unei 

viziuni  de  ansamblu  asupra  acesteia,  cât  şi  în  privinţa  unor  amănunte  sau  a  cercetării 

raporturilor acestei comunităţi cu creştinismul primar şi a influenţei pe care o exercită asupra 

lui,  astfel  că descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă constituie din acest punct de 

vedere o importantă sursă complementară în acest sens.

În urma cercetării tuturor surselor şi a structurării informaţiilor în cadrul unor unităţi 

tematice,  se impune o recapitulare succintă  a elementelor celor mai importante din cadrul 

acestei lucrări.  Astfel evreii din perioada Mântuitorului erau divizaţi în mai multe secte şi 

grupări  religioase,  între  care  cele  mai  importante  erau  fariseii,  saducheii,  samarinenii, 

terapeuţii şi esenienii, cea din urmă fiind a doua ca număr după farisei136 şi  fiind considerată 

de către Iosif Flaviu cea de-a treia mare şcoală filosofică iudaică.137 Membrii  acestei secte 

trăiau în zona dimprejurul Mării Moarte, având un set de legi  şi o organizare proprie. Demn 

de menţionat este apoi faptul că ei sunt irodienii care apar în Noul Testament,138 lucru pe care 

îl aflăm de la Iosif Flaviu şi apoi din documentele descoperite, precum şi faptul că, deşi au 

existat  anumite  conflicte  ale  lor  cu  Biserica  primară,  după  cum  aflăm  chiar  din  Sfânta 

Scriptură,  creştinismul  îşi  va însuşi  o parte  dintre  conceptele  şi  învăţăturile  lor,  astfel  că, 

cercetători precum  Ernest Renan vor ajunge să spună că creştinismul este un esenianism care  

a reuşit pe deplin.139.

Mai apoi, în urma descoperirilor de la Qumran, nu trebuie uitate polemicile iscate în 

jurul pretinsei origini eseniene a Mântuitorului şi a Sfântului Proroc şi Înaintemergător Ioan, 

similitudinile pe care unii le-au găsit între botezul pe care el îl practica şi spălările rituale ale 

esenienilor, combătute cu argumente de către cercetătorul francez Emile Puech, care remarcă 

faptul  că,  spre  deosebire  de  spălări,  botezul  ioaneic  ,,este  unic,  irepetabil,  însoțind 

mărturisirea păcatelor  și pocăința”.140 Vor urma apoi alte speculaţii, bazate pe asemănările 

136 Philon d’Alexandrie, op. cit., p. 197.
137 Flavius Josephus, op. cit., p. 158.
138 Pr. prof. dr. Vasile Muntean, op. cit., p. 51.
139 Athanase Negoiță, op. cit., p.133.
140 Emile Puech,op. cit., p. 160.
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între  ,,Războiul  fiilor  luminii  şi Apocalipsă”, care  iarăşi  nu  s-au  întemeiat  pe  afirmaţii 

sustenibile.

  Toate aceste speculaţii nu vor face altceva decât să dea la iveală adevărul, constând 

din faptul că nici unul din ei nu au fost esenienii.

Observăm aşadar  complexitatea  acestei  grupări  religioase  iudaice  şi  importanţa  ei 

pentru o viziune obiectivă şi de ansamblu asupra istoriei creştine a primelor veacuri şi nu 

numai.
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