
La segona “perla de gran preu” 

Una altra “perla de gran preu” fou la descoberta del 4Q521, tot preparant una xerrada sobre el Document Q. I així escrivia: 

Vaig donar també per ben guanyades les hores de preparació al descobrir (per internet) el 4Q521 (un dels documents de la 
quarta cova de Qumran), publicat l'any 1992, en el qual, a l'enumerar les obres del Messies, parla de que "els morts 
ressusciten". La resposta de Jesús als enviats de Joan Baptista (Lc 7, 22-23; Mt 11, 4-6) és una barreja del salm 146, 7-9, 
del tercer llibre d'Is 61, 1-2 i d'aquest escrit de la quarta cova de Qumran. 

Lc 7, 22-23 / Mt 11, 4-6 Ps 146, Is 61 4Q521 
4 Jesús els respongué: «Aneu a 
anunciar a Joan el que sentiu i 
veieu: 

   

 
 
 
5 els cecs hi veuen, els coixos 
caminen, 
els leprosos queden purs, els sords 
hi senten, 
 

7 El Senyor fa justícia als oprimits, 
dóna pa als qui tenen fam. El Senyor 
allibera els presos, 
8 el Senyor dóna la vista als cecs, el 
Senyor redreça els qui ensopeguen, 
el Senyor estima els justos; 
9 el Senyor guarda els forasters, 
manté les viudes i els orfes, però 
capgira els camins dels injustos. 
 

1 L'Esperit del Senyor, Déu sobirà, 
reposa sobre meu, perquè el Senyor 
m'ha ungit. M'ha enviat a portar la 
bona nova als pobres, a curar els 
cors desfets, a proclamar als captius 
la llibertat i als presos el retorn de la 
llum, 
2 a proclamar l'any de gràcia del 
Senyor, el dia que el nostre Déu farà 
justícia, a consolar tots els qui estan 
de dol, 

Ja que el Senyor visitarà els pietosos 
i els justos els cridarà pel seu nom 
Sobre els pobres reposarà el seu 
esperit i renovarà els fidels per la 
seva força 
Glorificarà els pietosos sobre el tron 
del seu Regne etern 
Ell allibera els presoners, retorna la 
vista als cecs, redreça els oprimits 
Per sempre farà costat als que 
esperen I confien en la seva fidelitat 
El Senyor portarà a terme obres 
meravelloses que mai han tingut lloc, 
tal com està dit 

els morts ressusciten,   Ell curarà els mortalment ferits, farà 
reviure els morts  

els pobres reben l'anunci de la bona 
nova. 

 M'ha enviat a portar la bona nova als 
pobres, 

I proclamarà bones notícies als 
pobres 
Sadollarà els pobres, guiarà els 
expulsats, i farà rics als afamats 

I feliç aquell qui no em rebutjarà    

I m'animava a preguntar: 

A través d'aquests textos ens veiem obligats a retrocedir més enllà del moviment de Jesús i compartir amb altres grups 
jueus de la Palestina d'aquell temps una mateixa esperança. ¿Compartien els seguidors de Joan Baptista i els seguidors de 
Jesús de Natzaret i els seguidors de l'enigmàtic Mestre de Justícia dels escrits de Qumran una mateixa esperança?  

Si vols veure la primera... 

I si vols veure la tercera... 

http://www.tinet.cat/~fqi_ct04/melquisedec_ct.htm
http://www.tinet.cat/~fqi_ct04/melquisedec_ct.htm#tercera

