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QUMRANIN TEKSTIT AVAAVAT NÄKYMIÄ RAAMATUN SYNTYYN
Raija Sollamo

Vuonna 1997 tuli kuluneeksi 50 vuotta sii-
tä, kun ensimmäiset Qumranin tekstit löydettiin
Kuolleen meren länsirannalta. Ihmeellinen löytö-
historia on kerrottu sen jälkeen tuhansia kerto-
ja. Se on kuin kappale jännittävästä
tieteisromaanista. Viisaat professorit olivat tä-
män vuosisadan alkupuolella luennoineet oppi-
lailleen uusien tekstilöytöjen mahdottomuudes-
ta. Mutta se, mikä näytti äärimmäisen epäto-
dennäköiseltä, tapahtui. Rutikuivan Juudean
autiomaan luolista löytyi tekstejä. Ne olivat
uhmanneet vuosituhansia hyvin suljetuissa
saviruukuissa, jotka oli sijoitettu varastoluoliin.
Ruukkuihin sijoitetut tekstit olivat säilyneet var-
sin hyvin, huonommin oli hyllyil1ä säilytetyn avo-
kokoelman laita. Kääröt olivat pudonneet latti-
alle. Kosteus, madot, rotat ja muut tuholaiset
olivat nakertaneet tai haurastuttaneet niitä. Osa
rullalle käärityistä kirjakääröistä muistutti epä-
määräistä kasaa pientä silppua. Tutkijoiden
päänsärky oli koota palapeli ja ratkaista, mitkä
palat kuuluvat yhteen. Työ on ollut vaivalloista
ja se on vienyt vuosikymmeniä.

Qumranin tekstien julkaisuhistoria

Qumranin ensimmäisen luolan käsikirjoituk-
set olivat varsin hyvin säilyneitä ja ne julkaistiin
viivyttelemättä jo 50-luvulla. Sen sijaan luoliin
2-11 talletettujen tekstien julkaiseminen edistyi
hitaasti. Se johtui siitä, että julkaisutyö oli us-
kottu tarkoin rajoitetun kansainvälisen tutkija-
joukon tehtäväksi. Nämä etevät tiedemiehet pi-
tivät mustasukkaisesti kiinni tekstien julkaisu-
oikeuksistaan, eräänlaisesta monopolista, eivät-
kä antaneet tekstejä muiden tutkijoiden käyt-
töön. Julkaisijoilla oli tiedeyhteisöissä muitakin
tehtäviä, ja kansainvälinen tutkijayhteisö sai tur-
haan odottaa tekstijulkaisuja. Kun reilut 40 vuot-
ta ensimmäisten tekstien löytämisestä oli kulu-
nut, kansainvälisen tiedeyhteisön kärsivällisyys
loppui. Julkaisumonopoli murrettiin. Julkaisut-
yön johtoon astuivat uudet henkilöt. Kansain-
väliselle tiedeyhteisölle luvattiin, että julkaisut-
yötä vauhditetaan ja välittömästi kaikki tekstit,
myös julkaisemattomat, annetaan tutkijoiden
vapaaseen käyttöön. Tämä merkittävä käänne



tapahtui vuonna 1991. Sen jälkeen teksti-
julkaisuja on ilmestynyt ripeään tahtiin. Merkit-
tävin materiaali saadaan julkaistua ihan muuta-
man vuoden kuluessa.

Tämä julkaisuhistoria on korutonta kerto-
maa tiedeyhteisön jäsenten itsekkyydestä ja
kunnianhimosta. Julkaisukartellin jäsenet olivat
tutkijoina hyvin etuoikeutetussa asemassa, koska
vain heillä oli pääsy tutkimaan Qumranin julkai-
semattomia käsikirjoituksia ja fragmentteja.
Kartellin jäsenet eivät antaneet ulkopuolisille tie-
toja löytyneiden tekstien sisällöstä, saatikka että
muiden olisi annettu tutkia niitä tai niiden valo-
kopioita. Poikkeuksia kartellin jäsenet tekivät
joskus parhaiden kollegoittensa ja oppilaittensa
kohdalla. Seurauksena oli, että neljässä-
kymmenessä vuodessa menetettiin kokonainen
sukupolvi tutkijoita, jotka eivät omassa tutkimus-
työssään voineet hyödyntää Qumranin tekste-
jä, vaikka ne heidän tutkimusaiheensa kannalta
olisivat olleet ensiarvoisen tärkeitä.

Tekstien julkaisuhistoriasta voi oppia kaksi
läksyä. Ensiksikin, kartellit ovat vaarana vapaal-
le tutkimukselle. Toiseksi, jos tutkimusta ei saa
vapaasti harjoittaa, johonkin lähdeaineistoon ei
päästetä tutustumaan, niin kaikenlaisille
sensaatioille ja paljastuksille jää rehevä kasvu-
alusta. Qumranin teksteistäkin on esitetty usei-
ta sensaationomaisia väitteitä, jotka eivät pidä
paikkaansa. Niillä kiihdytetään mieliä esimerkik-
si roomalaiskatolista kirkkoa ja paavia vastaan,
jotka muka ovat yrittäneet estää tekstien julkai-
semisen; tekstit kun muka olisivat kirkolle vaa-
rallisia.

Kartellin murtuminen on vapaan tutkimuk-
sen voitto. Se merkitsee, että nyt jokainen tut-
kija pääsee tutustumaan alkuperäisiin
fragmentteihin, silloin kun hän tutkimustyössään
niitä tarvitsee. Vanha kartellihenki elää tosin
edelleen joissakin kartellin tutkijoissa. Heidän on
vaikea hyväksyä ajatusta, että joku muu tutkii
ja julkaisee niitä tekstejä, joiden päällä he ovat
kirjaimellisesti istuneet kymmeniä vuosia.
Kartellin murtuminen merkitsee myös sen peri-
aatteen tunnustamista, että nämä vanhat ja ar-
vokkaat tekstit eivät ole vain sen maan ja kan-
sakunnan omaisuutta, jonka nykyiseltä alueelta
ne on löydetty (Jordania, nykyisen Israelin ns.
länsirannan alue), vaan ne ovat koko ihmiskun-
nan yhteistä henkistä pääomaa.

Kartellin murtumista on seurannut Qumran-
tutkimuksen elpyminen ja uusi nousu kaikkialla
maailmassa. Uusin suomalainen Qumran-tutki-
mus on osa tätä kansainvälistä aaltoa.

 Qumranin tekstilöytöjä on sanottu uuden

ajan tärkeimmäksi käsikirjoituslöydöksi. Löyde-
tyt tekstit voidaan jaotella esimerkiksi seuraa-
viin neljään alaryhmään.

1. Vanhan testamentin eri kirjojen käsikirjoi-
tukset. Qumranin yhteisön käytössä oli
jo melkein koko Vanha testamentti.
Kaikista muista kirjoista, paitsi Esterin
kirjasta, on löydetty katkelmia, Jesajan
kirjasta yksi melkein täydellinen käsikir-
joitus IQIsa.

2. Vanhan testamentin selitysteokset eli
peserit, esimerkiksi Nahumin peser,
Habakukin peser, Peser Psalmiin 37 ja
Jesajan peserit.

3. Vanhan testamentin apokryfit. Mainittakoon
esimerkkinä Genesisapokryfi. Siinä
kerrotaan samoista asioista kuin Ensim-
mäisessä Mooseksen kirjassa, mutta eri
tavalla kuin Vanhassa testamentissa. Se
sisältää esimerkiksi Saaran kauneudesta
kertomuksen, jollaista ei ole Vanhassa
testamentissa.

4. Qumranin yhteisön uskonnollinen kirjalli-
suus: luostarisääntöjä, hymnejä, suuren
loppusodan kuvaus jne.
Seurakuntasääntö
Yhdyskuntasääntö
Damaskon kirja
Valon lasten sota pimeyden lapsia vas-
taan
Hymnit eli Hodajot
Tooran määräyksiä

Nämä tekstit ovat enimmäkseen peräisin
toiselta ja ensimmäiseltä vuosisadalta eKr., ja
ensimmäiseltä vuosisadalta jKr. Ne on kuitenkin
kaikki kirjoitettu ennen vuotta 68 jKr, jolloin roo-
malaiset tekivät lopun Qumranin yhteisöstä
juutalaissodan melskeissä. Muutamat Qumranin
luolista löydetyt tekstit ovat kuitenkin
esiqumranilaisia eli Qumranin yhteisöä vanhem-
pia, esimerkiksi Temppelikäärö ja
Genesisapokryfi.

Löytöjen merkitys Vanhan testamentin tut-
kimukselle

Ennen Qumranin löytöjä varhaisimmat
meille säilyneet Vanhan testamentin käsikirjoi-
tukset olivat 800-100-luvuilta jKr. Yhtäkkiä tut-
kijoilla oli edessään tuhat vuotta vanhempia kä-



sikirjoituksia. Qumranin käsikirjoituksia ryhdyt-
tiin vertailemaan hepreankielisen Vanhan
testamenttimme käsikirjoituksiin, jotka edusti-
vat juutalaisten oppineiden huolellisesti vaalimaa
ns. masoreettista tekstitraditiota. Vertailtaessa
havaittiin, että Vanhaa testamenttia oli kopioitu
erittäin huolellisesti vuosisadasta toiseen.
Kopiointivirheitä lukuun ottamatta eriaikaisten
käsikirjoitusten välillä ei ollut suuria asiallisia
eroja eikä paljon pieniäkään eroja. Ainoa asia,
joka oli muuttunut vuosisatojen kuluessa, oli
heprean oikeinkirjoitus. Qumranin käsikirjoituk-
sissa käytettiin runsaasti ns. vokaalikonso-
nantteja eli konsonantteja vokaalin tehtävissä,
kun taas myöhemmissä käsikirjoituksissa ne
kävivät tarpeettomiksi uudenlaisen vokaalien
merkitsemistavan takia. Ensimmäisen vaiheen
eli 1950-1960-lukujen tutkimuksen päätulos oli,
että Qumranin tekstit osoittavat Vanhan testa-
mentin tekstitradition luotettavuuden. Sitä on
huolellisesti vaalittu ja täsmällisesti kopioitu vuo-
sisadasta toiseen.

Kun yhä uusia käsikirjoituksia tuli tutkijoi-
den ulottuville ja saatiin julkaistua, on käynyt
ilmi toinen päätulos. Qumranin käsikirjoitusten
joukossa on myös selvästi ja kautta linjan mei-
dän Vanhan testamenttimme masoreettisesta
traditiosta poikkeavia käsikirjoituksia. Kysymys
ei ole yksityisistä kopiointivirheistä tai satunnai-
sista eroista, vaan tietyn Vanhan testamentin
kirjan erilaajuisista ja sisällöltään erilaisista �pai-
noksista�. Jo ennen Qumranin löytöjä tutkijat
olivat Vanhan testamentin vanhimman käännök-
sen, kreikankielisen Septuagintan, avulla
päätelleet, että ainakin joistakin Vanhan testa-
mentin kirjoista Septuagintan kääntäjät olivat
käyttäneet käännöksensä pohjana erilaista �pai-
nosta� kuin mikä meille on säilynyt masoreet-
tisessa traditiossa. Qumranin käsikirjoitukset
osoittivat, että erilaisten �painosten� olemassa-
olo oli melko yleistä. Samal1a ratkesi vanha kiis-
takysymys siitä, mistä erot Septuagintan ja
masoreettisen tekstin välillä johtuvat, minkälai-
set erot voi panna kääntäjän tiliin ja mitkä joh-
tuvat käännöksen erilaisesta lähdetekstistä.
Septuagintan tutkijoiden esittämä näkemys voit-
ti. Sen mukaan kääntäjät yleensä kreikansivat
heprealaista tekstiä hyvin sananmukaisesti. He
eivät työskennelleet redaktorien tapaan tekemäl-
lä tekstiin lisäyksiä tai poistoja tai muita
muokkauksia.

Mitä erilaisten �painosten� olemassaolo
merkitsee? Se todistaa sen tutkijoiden jo kauan
ennen Qumranin löytöjä esittämän hypoteesin,
että Vanhan testamentin kirjat eivät yleensä ole

syntyneet yhdellä kirjoittamalla, vaan ne ovat
käyneet läpi pitkän kasvuprosessin, jonka kulu-
essa niitä on toimitettu, tulkittu ja muokattu
uudelleen. Perinne oli elävää ja kasvavaa. Vii-
meisillä vuosisadoilla ennen ajanlaskumme al-
kua oli liikkeellä erilaisia painoksia Vanhan tes-
tamentin kirjoista. Niitä kaikkia käytettiin ja lu-
ettiin ja kopioitiin edelleen. Aikaisempia �painok-
sia� ei siis poistettu käytöstä. Vasta vuoden 100
paikkeilta alkaen kukin Vanhan testamentin
kaanoniin hyväksytty kirja sai lopullisen muo-
tonsa, niin että kustakin kirjasta otettiin viralli-
sesti käyttöön vain yksi tekstimuoto. Myöhem-
min tradition vaalijat eli masoreetit vielä
varustivat auktorisoidun konsonanttitekstin vo-
kaali- ja muilla lukumerkeillä. Muita kuin
auktorisoituja painoksia ei enää kopioitu. Siksi
masoreettisesta traditiosta poikkeavia eli käy-
töstä poistettuja käsikirjoituksia ei ole säilynyt
meidän aikaamme asti - muuta kuin epäsuorin
Septuagintasta saatavin todistein. Mutta nyt
Qumranin tekstit päästävät meidät tutustumaan
esimasoreettisiin käsikirjoituksiin ja käytöstä
poistettuihin �painoksiin�.

Tutkimus on kulkenut pitkän tien. Nykyisin
on hahmottumassa seuraavanlainen kuva Van-
han testamentin luonteesta ennen tekstin
standardointia, joka alkoi Jamnian kokouksessa
90 jKr. Vanhasta testamentista oli liikkeellä useita
toisistaan sekä sisällöltään että laajuudeltaan
poikkeavia �painoksia�. Kun teksti standardoitiin,
näyttää olevan lähinnä sattumaa, mikä �painos�
kustakin kirjasta tuli mukaan Vanhan testamen-
tin kaanoniin ja säilyi juutalaisen Vanhan testa-
mentin osana. Kirjan muut painokset unohtui-
vat ja hävisivät vähitellen pois käytöstä. Joskus
Septuaginta tai Qumranin käsikirjoitukset tuo-
vat näkyviin tällaisen unohtuneen painoksen.
Sellaisia tunnemme esimerkiksi Exoduksesta,
Joosuan ja Tuomarien kirjoista, Samuelin kirjois-
ta, Jeremian kirjasta ja Danielista. Toisinaan
meille on säilynyt kolme erilaista traditiota:
Qumran, Septuaginta ja masoreettinen teksti.
Joistakin kirjoista Qumranista on löydetty usei-
ta eri �painoksia�. Yleensä tutkijat päättelevät,
että suppein �painos� on alkuperäisin. Myöhem-
mät painokset ovat laajennettuja, korjattuja ja
täydennettyjä laitoksia.

 Syntyhistoriasta seuraa, että kaikki Van-
han testamentin kirjakokoelmat ovat
tekstuaaliselta luonteeltaan heterogeenisia, yhtä
hyvin Septuaginta kuin myöhempi heprealainen
pyhien kirjoitusten kokoelmakin eli masoreet-
tinen teksti. Ne saattavat sisältää yhdestä kir-
jasta myöhäisen �painoksen� , toisesta taas hy-



vin varhaisen laitoksen. Kaanoniin liitettiin
kirjakääröt sellaisina painoksina kuin sattui ole-
maan saatavissa, silloin kun kokoelma muodos-
tettiin. Qumranin tekstit vievät meidät keskelle
Vanhan testamentin kirjojen kasvuprosessia.

Qumranin Vanhan testamentin käsi-
kirjoituksilla on suuri merkitys tekstikritiikissä ja
Vanhan testamentin kriittistä tekstiä
toimitettaessa. Parhaillaan on työn alla ns. Biblia
Hebraica Quinta eli hepreankielisen Vanhan tes-
tamentin uusi kriittinen editio. Sitä laadittaessa
Qumranin käsikirjoitukset otetaan huomioon
entistä laajemmin. Kuitenkin Quintassakin pohja-
tekstinä olisi edelleen masoreettinen traditio.
Samanaikaisesti on kuitenkin alettu puuhata
myös kokonaan toisenlaista todella kriittistä
Vanhan testamentin editiota, jonka pääteksti
seuraisi kulloinkin luotettavinta ja vanhinta
tekstitraditiota, olkoon se sitten edustettuna
masoreettisessa traditiossa, Septuagintassa,
samarialaisessa Pentateukissa tai muissa van-
hoissa käännöksissä. Vanhan testamentin puo-
lella on tapahtumassa samanlainen muutos kuin
Uuden testamentin tekstihistoriassa siirryttäes-
sä pois textus receptuksen käytöstä kriittisiin
tekstieditioihin.

Qumranin löydöt ovat osoittautuneet yllät-
täväksi tueksi kriittiselle raamatuntutkimuksel1e.
Kriittisen tutkimuksen valtavirran perusteoriat
ja käsitykset Vanhan testamentin kirjojen syn-
nystä ja tekstihistoriasta ovat saaneet tukea
Qumranin teksteistä. Humanistisen tutkimuksen
alueella eksaktit faktat, jotka tukevat
päättelemällä kehiteltyjä todennäköisiä teorioi-
ta, ovat harvinaista herkkua.

Ajanlaskumme alun juutalaisuus

Qumranin asukkaat muodostivat uskonnol-
lisen yhteisön, joka vietti eristettyä elämää ja
jolla oli omat sääntönsä ja uskonnolliset käsi-
tyksensä. Yhteisön jäsenet olivat ilmeisesti
essealaisia. Essealaiset oli yksi juutalaisuuden
sisäisistä uskonnollisista liikkeistä tai suuntauk-
sista ajanlaskumme alun vaiheilla. Qumranin
yhteisö muodosti laajemman essealaisliikkeen
sisäl lä oman sääntökunnan. Yhteisö oli
riitaantunut Jerusalemin virallisen kulttiyhteisön
kanssa. Riitaa oli oikeasta juhlakalenterista ja
ylimmäisen papin nimityksistä. Sitä paitsi Jeru-
salemin kulttiyhteisö noudatti qumranilaisten
mielestä Mooseksen lakia liian lepsusti. Kiista
koski siis halakaa eli �lain tekoja�, lain noudat-
tamista. Riidan seurauksena yhteisö vetäytyi
Jerusalemista Qumraniin autiolle seudulle ja pe-

rusti sinne oman yhteisön. Tämä tapahtui aikai-
sintaan noin 150-luvulla eKr. Yhteisö asui
Qumranissa pientä katkoa lukuun ottamatta vuo-
teen 68 jKr.

Yhteisön historia ulottuu siis kristilliselle ajal-
le ja yhteisö on toiminut Qumranissa samaan
aikaan kuin Jeesus julisti sanomaansa Jumalan
valtakunnasta Palestiinassa tai Johannes

Kastaja jo ennen Jeesusta saarnasi paran-
nusta ja kastoi ihmisiä Jordanissa. Liike toimi
Qumranissa vielä silloinkin, kun kristinusko alkoi
levitä kaikkialle Rooman valtakuntaan. Ensi vai-
heessa tutkijoita kiinnosti kovasti, olisiko yhtei-
sön kirjoituksissa mainintoja Jeesuksesta tai kris-
tinuskosta ja mikä oli ensimmäisten kristittyjen
suhde Qumraniin ja sen edustamaan
hurskauteen. Muutamat tutkijat näkivät kristin-
uskon ja Qumranin välillä läheisiä yhteyksiä. Nii-
tä nähtiin Qumranin yhteisön perustajan ja joh-
tajan ns. Vanhurskauden Opettajan ja Jeesuk-
sen välillä. Kristityillä oli kaste ja ehtoollinen,
qumranilaisilla pyhät pesot ja siunatun leivän ja
maljan yhteinen ateria. Molemmat puhuivat uu-
desta liitosta. Qumranilaiset odottivat messiasta,
ilmeisesti kahta messiasta, kristityt uskoivat
messiaan jo tulleen. Molemmat odottivat pikais-
ta maailmanloppua. Qumranilaisilla siihen liittyi
suuren loppusodan odotus. Sodassa Valon lap-
set voittaisivat 40vuotisen sodan lopuksi Pimey-
den lapset.

Kristinuskon ja Qumranin yhteisön opetus-
ten välillä on kieltämättä yhtäläisyyksiä, mutta
niiden välillä on myös suuria eroja. Liikkeiden
samaistaminen ei ole mahdollista. Sen sijaan on
järkevää kysyä, mistä yhtäläisyydet johtuvat.
Vastaus on selvä. Molemmat liikkeet kasvavat
samalta maaperältä: Vanhan testamentin perus-
talta ja juutalaisuudesta. Juutalaiselta maape-
rältä oli syntynyt muitakin uskonnollisia liikkeitä
kuin essealaisuus. Niitä olivat farisealaisuus,
saddukealaisuus ja seloottien kiihkokansallinen
uskonnollinen puolue. Näiden juutalaisten liik-
keiden sarjaan on syytä sijoittaa myös Qumranin
yhteisö ja Jeesus-liike. Qumranin tekstit osoitta-
vat, miten juutalainen Jeesuskin oli.


