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1. Johdanto 

1.1. Käsikirjoituksen 4Q185 esittely 

Teksti 4Q185 – Viisauden lahja
1
 löytyi Qumranin neljännestä luolasta vuonna 

1952
2
. Luola neljä osoittautui merkittävimmäksi löydöksi verrattuna kymmeneen 

muuhun luolaan. Luola sisälsi kaikkiaan noin 15 000 fragmenttia
3
 eli lähes 70 % 

kaikista käsikirjoituksista
4
.    

 Teksti 4Q185 on kirjoitettu nahalle
5
 ja siitä on säilynyt kahdeksan 

fragmenttia.
6
  Tekstin kunto vaihtelee suuresti. Pääosin nahka on kulunutta ja 

tummunutta, ja siinä on repeytymiä, aukkoja ja mustetahroja.  

 Tekstin 4Q185 ulkoasu on siisti, sen nykyisestä huonosta kunnosta 

huolimatta.
7
 Nahan reunoihin ja palstojen väliin on jätetty marginaalit, rivit 

kulkevat suoraan ja kirjurin käsiala on luettavaa ja selkeää.
8
  

 Tekstin 4Q185 käsiala on muodollista etenkin hen, kafin, memin ja 

qofin osalta, jolloin se ajoitetaan hasmonilaiselle ajalle.
9
 Tarkennettu ajoitus 

tekstille on myöhäishasmonilainen aika
10

, sillä käsialassa on nähtävissä muutos 

kohti herodilaista käsialaa. Verrattaessa tekstin 4Q185 käsialaa Daviesin & 

Brooken & Callawayn
11

 sekä Crossin
12

 esittämiin taulukoihin paleografiasta 

huomataan että kirjaimet ovat osittain hasmonilaisia, osittain herodilaisia.
13

 

 Itse teksti on luultavimmin syntynyt ennen Qumranin yhteisön 

perustamista.
14

 Goffin mukaan teksti ei anna viitteitä siitä, että yhteisön jäsenet 

olisivat kirjoittaneet sen. Lichtenberger ja Tobin ovat listanneet syitä, joiden 

vuoksi teksti on peräisin esi-qumranilaiselta ajalta: 1) Suhteessa muihin tekstin 

4Q185 kaltaisiin teksteihin, tekstissä 4Q185 käytetään huomattavan paljon 

defective scriptumia. 2) Tekstissä 4Q185 on joukko sanoja, jotka esiintyvät ensi 

                                                 
1
 Tekijä on antanut tekstille suomenkielisen nimen. 

2
 Milik 1959, 16. VanderKam 1994, 10–11. 

3
 Bengtsson 2009, 22. 

4
 Dimant 2000, 171. 

5
 Juudan aavikolta löydetyt tekstit on muun muassa kirjoitettu seuraavien eläinten nahoille: 

vasikka, lammas, vuohi, gaselli ja vuorikauris. Tov 2004, 33. 
6
 Lukumäärä perustuu omiin huomioihini. Ks. editio luvussa 2.2. 

7
 Vierailin 27.10.2009 Shrine of the Bookissa ja työskentelin tekstin 4Q185 parissa kaksi tuntia 

IAA:n arkistossa. Teksti 4Q185 oli tummunut lisää verrattuna DSSEL:n PAM-kuvaan 43.514, 

joka on vuodelta 2006. Tummumisen vuoksi tekstiä oli hankala lukea, jolloin päädyin käyttämään 

PAM-kuvaa 43.514 edition tekoon. Ks. luku 2.2. 
8
 Tekstin tarkempi esittely luvussa 2.1.1. 

9
 Strugnell 1970, 269. 

10
 Lichtenberger 2002, 129. 

11
 Davies & Brooke & Callaway 2002, 70-71. 

12
 Cross 1961, 137-139. 

13
 Ks. tarkemmin luvut 2.1.2. ja 2.1.3. 

14
 Goff 2007, 123; Lichtenberger 2002, 129. 
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kertaa Qumranin teksteissä, esimerkiksi חציר (1-2 I 10). 3) Tekstissä 4Q185 ei ole 

tyypillistä qumranilaista teologiaa, vaan teksti keskittyy viisausajatteluun. 4) 

Teksti 4Q185 käyttää avoimesti tetragrammia
15

 (1-2 II 3). 5) Viisaus esiintyy 

personifioituna hahmona tekstissä, mitä se ei ole yhteisön omissa teksteissä. 6) 

Enkelien rooli Jumalan tuomitessa ihmisiä on huomiota herättävää. Enkelien valta 

tuomion koittaessa on rajaton. (1-2 I 8).
16

  

 Tekstin 4Q185 ajoitukseksi Goff arvioi joko toisen tai ensimmäisen 

vuosisadan eKr., ja katsoo tekstin olevan suunnilleen samalta ajalta kuin Sirakin 

kirja ja Ymmärtäväisyyden ohje (1Q26; 4Q415-418; 4Q418a; 4Q423). Goff 

kuitenkin muistuttaa, että tekstin tarkempi ajoittaminen on vaikeaa ja ei-

yhteisöllisen alkuperän puuttuminen ei välttämättä tarkoita, että teksti olisi 

laadittu ennen Qumranin yhteisön syntymistä.
17

 Tobin puolestaan arvioi tekstin 

4Q185 syntyajankohdaksi kolmannen vuosisadan lopun tai toisen vuosisadan alun 

eKr.
18

     

 Teksti 4Q185 on runotyylinen viisausteksti ja sen kieli on 

samankaltaista kuin Sananlaskujen kirjan luvuissa 1-9, Sirakin kirjassa ja viisaus 

Psalmeissa
19

.
20

 Teksti sisältää opetuksellisia ja kehotuksellisia elementtejä, kaksi 

autuaaksijulistusformelia sekä piirteitä apokalyptiikasta.
21

  

 Teksti 4Q185 on osoitettu useammalle eri taholle: ”minun 

lapsilleni
22

”, ”ihmisten lapsille
23

”, ”minun kansalleni” ja ”teille yksinkertaisille”.
24

 

Teksti kehottaa edellä mainittuja lukijoita ja/tai kuuntelijoita etsimään viisautta, 

pitämään siitä kiinni ja muistamaan Jumalan teot hänen kansaansa kohtaan 

menneisyydessä.
25

    

 Tekstissä esiintyvä viisaus on haastava tutkimuksen kohde. 

Useimmat tutkijat katsovat feminiinisuffiksilla ilmaisun voivan tarkoittaa 

                                                 
15

 Qumranin yhteisön tekstit välttävät tetragrammin käyttöä. Tobin 1990, 148. 
16

 Lichtenberger 2002, 129; Tobin 1990, 148-150. 
17

 Goff 2007, 123-124. 
18

 Tobin 1990, 152. 
19

 Erityisesti Ps. 78. Ks. Goff  2007, 123; Strugnell 1970, 269.  
20

 Strugnell 1970, 269; Tobin 1990, 145; Lichtenberger 2002, 129; Strugnell 2002, 41; Goff 2007, 

122-123. 
21

 Strugnell 1970, 269; Tobin 1990, 145; Harrington 1996, 37: 1997, 246: 2000, 978; 

Lichtenberger 2002, 129; Strugnell 2002, 42. 
22

 Kirjaimellisesti ”pojilleni”. 
23

 Kirjaimellisesti ”pojille”. 
24

 Strugnell 1970, 269; Tobin 1990, 145- 147; VanderKam 1994, 67; Harrington 1996, 37: 1997, 

246: 2000, 978; Strugnell 2002, 41–42; Wright 2008, 9. 
25

 Tobin 1990, 145- 147.; VanderKam 1994, 67; Strugnell 2002, 41-42; VanderKam & Flint 2002, 

237;  Goff  2007, 123, 145; Wright 2008, 9-10. 



4 

 

personifioitua naispuolista Viisautta. Toisaalta feminiinisyys voidaan assosioida 

Tooraan eli Lakiin.
26

 Edellisten vaihtoehtojen pohtiminen ei Goffin ja 

Harringtonin mukaan ole kuitenkaan oleellista, sillä teksti 4Q185 yhdistää 

viisauden Tooraan ja painottaa lain noudattamista.
27

   

       

1.2. Käsikirjoituksen julkaisu- ja tutkimushistoria 

Teksti 4Q185 – Viisauden lahja on julkaistu ensimmäisen kerran Discoveries in 

the Judaean Desert of Jordan (DJD) sarjan viidennessä niteessä vuonna 1968. 

Tekstin editorina toimi John Allegro. Allegro antaa niteessä tekstistä 4Q185 

edition, englanninkielisen käännöksen, kuusi huomatusta tekstiin sekä valokuvat 

tekstistä.
28

      

 Tekstiä on sittemmin editoitu uudelleen ja tärkeimpiä editioita ovat 

Florentino García Martínezin & Eibert J. C. Tigchelaarin editio ja 

englanninkielinen käännös vuodelta 1997 teoksessa The Dead Sea Scrolls Study 

Edition, volume one 1Q1-4Q273
29

 ja Hermann Lichtenbergerin editio ja 

saksankielinen käännös kommentteineen vuodelta 2002 teoksessa The Wisdom 

Texts from Qumran and the Development of Sapiential Thought
30

. Lisäksi Donald 

W. Parry & Emanuel Tov ovat julkaisseet Allegron editiot ja hänen 

englanninkieliset käännöksensä uudelleen teoksessa The Dead Sea Scrolls Reader 

(DSSR) 4: Calendrical and Sapiential Texts, joka on vuodelta 2004.
31

 Parry & 

Tov kertovat DSSR:n esipuheessa niteiden tarjoavan ei-raamatulliset Qumranin 

tekstit genreittäin. Allegron julkaisemien tekstien suhteen Parry & Tov 

mainitsevat, että DJD V -nide julkaistiin liian ajoissa, mutta tästä huolimatta 

tekstit esitetään Allegron editoimalla tavalla.    

 Pelkkä englanninkielinen käännös tekstistä 4Q185 on Florentino 

García Martínezin teoksessa The Dead Sea Scrolls Translated: The Qumran Texts 

in English vuodelta 1994
32

 sekä Geza Vermesin teoksessa The Complete Dead 

Sea Scrolls in English: Revised Edition vuodelta 2004
33

.  

 Tekstistä 4Q185 on kirjoitettu myös artikkeleita, joista tärkeimpiä 

                                                 
26

 Strugnell 1970, 269; Tobin 1990, 148; Strugnell 2002, 41-42;  Goff  2007, 123. 
27

 Harrington 1996, 37: 1997, 246: 2000, 978; Goff 2007, 145. 
28

 Allegro 1968,  85-87. 
29

 García Martínez & Tigchelaar 1997, 378-381. 
30

 Lichtenberger 2002,  127-150. 
31

 Parry & Tov 2004, 274-279. 
32

 García Martínez 1994, 380-382. 
33

 Vermes 2004, 419-421. 
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ovat: John Strugnellin artikkeli vuodelta 1970 Notes sur le n
o
185 des 

“Discoveries…” sarjassa Revue de Qumran osassa 7. Artikkelissaan Strugnell käy 

kriittisesti läpi Allegron työn tekstin 4Q185 parissa ja antaa lopuksi 

englanninkielisen käännöksen tekstistä.
34

 Hermann Lichtenbergerin artikkeli 

vuodelta 1978 Eine weisheitliche Mahnrede in den Qumranfunden (4Q185) 

teoksessa Qumrân; Sa piété, sa théologie et son milieu. Artikkelissaan 

Lichtenberger tekee tekstikriittisiä huomioita tekstistä 4Q185 ja käsittelee sen 

teemoja.
35

 Thomas H. Tobinin artikkeli vuodelta 1990 4Q185 and Jewish Wisdom 

Literature teoksessa Of Scribes and Scrolls: Studies on the Hebrew Bible, 

Intertestamental Judaism, and Christian Origins. Artikkelissaan Tobin analysoi 

tekstiä 4Q185 juutalaisen viisauskirjallisuuden kautta.
36

 Ja Donald J. Verseputin 

artikkeli vuodelta 1998 Wisdom, 4Q185, and the Epistle of James sarjassa Journal 

of Biblical Literature, volume 117. Artikkelissaan Verseput tarkastelee tekstin 

4Q185 yhteyksiä Jaakobin kirjeeseen viisaus-tematiikan kautta.
37

 Lisäksi tekstiä 

4Q185 käsittelevät Daniel J. Harrington ja Matthew J. Goff monografioissaan. 

Harrington on kääntänyt tekstin 4Q185 ja analysoi sitä teoksessaan Wisdom Texts 

from Qumran vuodelta 1996 luvussa Folly and Wisdom in 4Q184-185.
38

 Goff 

puolestaan analysoi tekstin 4Q185 teemoja, esimerkiksi Jumalan tuomiota, 

viisautta ja Tooraa teoksessaan Discerning Wisdom: The Sapiential Literature of 

the Dead Sea Scrolls vuodelta 2007 luvussa The Rewards of Wisdom: 

4QSapiential Work (4Q185).
39

 

 

1.3. Tutkimuksen metodit ja kysymyksenasettelu 

Tutkielmani tarkoitus on laatia tekstikriittinen editio tekstistä 4Q185 ja suomentaa 

se. Ennen varsinaista tekstikriittistä editiota sekä siihen liittyvää tekstikriittistä 

analyysia, esittelen alaluvuissa 2.1.1.- 2.1.4. käsikirjoituksen 4Q185 fragmentit ja 

tekstin asettelun, ortografiaa, paleografiaa ja kirjaintiheyden. Käsikirjoituksen 

kuvauksen jälkeen esitän alaluvussa 2.2. laatimani tekstikriittisen edition ja 

alaluvussa 2.3. sitä koskevat tekstikriittiset huomiot.    

 Kolmas pääluku sisältää laatimaani tekstikriittiseen editioon 

                                                 
34

 Strugnell 1970, 269-273. 
35

 Lichtenberger 1978, 151-162. 
36

 Tobin 1990, 145-152. 
37

 Verseput 1998, 691-707. 
38

 Harrington 1996, 35-39. 
39

 Goff 2007, 122–145. 
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perustuvan suomenkielisen käännöksen. Käännöksessäni olen pyrkinyt sujuvaan 

ilmaisuun sekä välittämään alkukielen merkityksen. Tekstin runotyylin 

kääntäminen on haasteellista, sillä se sisältää ilmaisuja ja metaforia, jotka eivät 

avaudu suomenkieliselle lukijalle sanatarkan käännöksen kautta. Käännöksen 

periaatteena onkin alkutekstin ajatuksen välittyminen.   

 Neljäs pääluku on loppukatsaus, jossa esittelen tutkielmassani esille 

nousseet huomiot. 
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2. Tekstikritiikki 

2.1. Käsikirjoituksen kuvaus 

2.1.1. Fragmentit ja tekstin asettelu 

Teksti 4Q185 on kirjoitettu nahalle ja siitä on säilynyt kahdeksan 

fragmenttia.
40

 Fragmentin 1 palstan II jälkeen uusi nahka-arkki on liitetty 

edelliseen kiinni tikkauksilla. Fragmentti 1 on suurin ja sen pituus pisimmästä 

kohdasta on noin 31 cm
41

 ja korkeus korkeimmasta kohdasta on noin 12 cm. 

Muut fragmentit, 2-8, ovat selvästi pienempiä ja niiden leveimmät mitat 

vaihtelevat noin 4,5 cm ja noin 1,5 cm välillä, ja korkeudet noin 5 cm ja noin 

0,5 cm välillä.      

 Tekstin kunto vaihtelee suuresti. Pääosin nahka on kulunutta ja 

tummunutta, ja siinä on repeytymiä, aukkoja ja mustetahroja. Fragmentista 1 

on säilynyt kolme palstaa osittain. Ensimmäisestä palstasta ovat säilyneet 

osittain tai kokonaan rivit 3-15, ja ne ovat paremmin säilyneitä kuin toinen 

palsta. Toisesta palstasta ovat säilyneet rivit 1-15 osittain tai kokonaan. Palsta 

on kauttaaltaan kulunut ja osittain repeytynyt, mikä vaikeuttaa lukemista. 

Kolmannesta palstasta ovat säilyneet vain rivit 7-15 osittain. Rivin alut ovat 

kuluneet, mutta rivien 11–13 keskikohdat ovat säilyneet paremmin. 

 Fragmentissa 2 ovat fragmentin 1 palstan II rivien 1-5 alut. 

Fragmentti on kulunut ja lukeminen on hankalaa. Fragmentissa 3 on säilynyt 

neljä riviä. Rivit ovat säilyneet hyvin ja ne ovat lukukelpoisia. Fragmentissa 4 

on säilynyt osa kahdesta palstasta. Teksti on paikoin kulunutta, mutta 

kuitenkin luettavaa. Fragmentissa 5 on säilynyt vain kolmen rivin alku 1-4 

kirjaimen verran. Kirjaimet ovat säilyneet hyvin. Fragmentissa 6 on säilynyt 

osa kolmesta rivistä. Kirjaimet ovat joko repeytyneet tai nahka on tummunut, 

mikä vaikeuttaa lukemista. Fragmentissa 7 on säilynyt kahden rivin alku sekä 

pienien mustejälkien verran kolmatta riviä. Rivien 1-2 alut ovat lukukelpoisia. 

Fragmentissa 8 on säilynyt vain yhden rivin alku kolmen kirjaimen verran. 

Kirjaimet ovat säilyneet hyvin.    

 Seuraavaksi esittelen tekstistä 4Q185 otetut PAM-kuvat.
42

 

                                                 
40

 Lukumäärä perustuu omiin huomioihini. Ks. editio luvussa 2.2. 
41

 Voidaan olettaa että käsikirjoituksen pituus on laskettu ennen kuin kirjoittaminen on aloitettu, ja 

arkkien määrä on voitu tilata niiden tekijöiltä. Tov 2004, 35. 
42

 PAM-kuvien esittelyn tarkoitus on avata fragmenttien toisiinsa liittämisen ”historiaa”. Esittelyn 

perusteella päädyn käyttämään vain yhtä PAM-kuvaa edition päälähteenä. 
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 PAM-kuva 40.615: Kuvassa on tekstin 4Q185 fragmentin 1 palstan 

II osa, jossa näkyy rivien alkuja ja keskikohtia ja loppuja sekä palstasta III on 

näkyvissä pieni riekale ja rivien 7-11 alut. Lisäksi PAM-kuvassa on kuvattuna 

kahdeksan muun tekstin fragmentteja sekä tunnistamattomia fragmentteja.  

 PAM-kuva 41.307: Kuvassa on tekstin 4Q185 fragmentin 1 osia. 

Palstasta I näkyy rivien 9-14 loput ja palstasta II näkyy rivien alkuja ja 

keskikohtia ja loppuja, Palstasta III on näkyvissä pieni riekale ja rivien 7-11 

alut. Palstat I ja II eivät ole kiinni toisissaan.    

 PAM-kuva 41.320: Kuvassa on tekstin 4Q185 fragmentin 5 lisäksi 

kuvattuna neljän muun tekstin fragmentteja sekä tunnistamattomia 

fragmentteja.    

 PAM-kuva 41.348: Kuvassa on tekstin 4Q185 fragmentin 1 palstan I 

osa. Palstasta I ovat kuvattuna rivit 8-15. Rivit eivät ole säilyneet kokonaan 

kyseessä olevassa fragmentissa. Lisäksi kuvattuna on seitsemän muun tekstin 

fragmentteja sekä tunnistamattomia fragmentteja.   

 PAM-kuva 41.585: Kuvassa on tekstin 4Q185 fragmentti 1 osissa. 

Palstan I rivit 8-15 näkyvät osittain tai kokonaan. Palstasta II näkyvät rivit 1-

15 osittain tai kokonaan, ja palstasta III on näkyvissä pieni riekale ja rivien 7-

11 alut. Edellä mainitut rivit palstoineen ovat liitetty kiinni toisiinsa. Lisäksi 

kuvan yläosassa on viisi pientä fragmenttia, jotka kuuluvat fragmenttiin 1, 

mutta niitä ei ole sijoitettu mihinkään kolmesta palstasta. 

 PAM-kuva 41.636: Kuvassa on tekstin 4Q185 fragmentin 2 lisäksi 

kuvattuna kolmen muun tekstin fragmentteja sekä tunnistamattomia 

fragmentteja.    

 PAM-kuva 41.711: Kuvassa on tekstin 4Q185 fragmenttien 1 ja 2 

lisäksi kuvattuna toisen muun tekstin fragmentteja sekä kaksi tunnistamatonta 

fragmenttia. Tekstin 4Q185 fragmentit 1 ja 2 on aseteltu tässä kuvassa samoin 

kuin PAM-kuvassa 43.514.    

 PAM-kuva 41.795: Kuvassa on tekstin 4Q185 fragmentti 1. Se on 

aseteltu samoin kuin PAM-kuvassa 43.514.   

 PAM-kuva 41.798: Tekstistä 4Q185 kuvassa ovat osa fragmentteja 1 

ja 4 sekä fragmentit 2 ja 5 kokonaan. Lisäksi kuvattuna on neljän muun tekstin 

fragmentteja ja tunnistamattomia fragmentteja.   

 PAM-kuva 41.999: Kuvassa on tekstin 4Q185 fragmentin 5 lisäksi 

kuvattuna seitsemän muun tekstin fragmentteja sekä tunnistamattomia 
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fragmentteja.          

 PAM-kuva 43.439: Tekstin 4Q185 kaikki kahdeksan fragmenttia 

ovat kuvassa. Fragmentit 1, 2, 3, 7 ja 8 ovat aseteltu samoin kuin PAM-

kuvassa 43.514, ja fragmentit 4-6 lähes samoin kuin PAM-kuvassa 43.514.

 PAM-kuva 43.514: Kuvan oikeaan ylälaitaan on sijoitettu tekstin 

4Q170 fragmentit 1 ja 2. Näistä fragmenteista hieman vasemmalle on 

sijoitettu tunnistamaton pieni fragmentti. Kuvan keskelle on sijoitettu tekstin 

4Q185 fragmentit 1, 2 ja 3. Fragmentti 2 on sijoitettu fragmentin 1 palstan II 

alkuun, ja fragmentti 3 fragmentin 1 palstaan III rivin yksitoista yläpuolelle. 

Fragmentit 4, 5 ja 6 on sijoitettu palstan II alapuolelle erilleen toisistaan. 

Fragmentit 7 ja 8 on sijoitettu fragmentin 1 palstan III alkuun. Lisäksi tekstin 

4Q185 fragmentin 1 palstan II alapuolelle on sijoitettu kolme tunnistamatonta 

pientä fragmenttia. Isoimman fragmenteista Strugnell mieltää tekstin 4Q185 

fragmentiksi 7.
43

 PAM-kuvaa 43.514 on helppo lukea, sillä se on saatavissa 

DSSEL:ssa (The Dead Sea Scrolls Electronic Library), jossa kuvaa on 

mahdollisuus suurentaa, kirkastaa ja tummentaa. Tämän vuoksi käytän PAM-

kuvaa 43.515 edition päälähteenä.   

 PAM-kuva 44.180: Kuvassa on Strugnellin näkemyksen mukaan 

tekstin 4Q185 fragmentti 7.
44

 Lisäksi kuvassa on viiden muun tekstin 

fragmentteja.    

 PAM-kuva 44.191: Kuvassa on Strugnellin näkemyksen mukaan 

tekstin 4Q185 fragmentti 7.
45

 Lisäksi kuvassa on viiden muun tekstin 

fragmentteja.    

 PAM-kuvat 40.615, 41.307, 41.320, 41.348, 41.585, 41.636, 41.711, 

41.795, 41.798, 41.999, 43.439, 44.180 ja 44.191 ovat katseltavissa 

mikrofilmilukulaitteella, minkä vuoksi kuvat ovat utuisia ja tekstiä on vaikea 

lukea ja hahmottaa.    

 Seuraavaksi esittelen Allegron (DJD), Strugnellin, Lichtenbergerin 

ja García Martínezin & Tigchelaarin (DSSSE) editioiden ja oman editioni 

fragmenttien sijoittelun verrattuna PAM-kuvaan 43.514.
46

 DJD:n editiossa 

fragmentit 1, 2, 4, 5 ja 6 on sijoitettu samaan tapaan kuin PAM-kuvassa 

                                                 
43

 Ks. Strugnell 1970, 257. 
44

 Strugnell 1970, 257. 
45

 Strugnell 1970, 257. 
46

 Valitsin PAM-kuvan 43.514 vertailukuvaksi, koska käytän kyseistä kuvaa editoinnin 

päälähteenä. 
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43.514. Ainoastaan fragmentti 3 on sijoitettu erilleen verrattuna PAM-kuvaan 

43.514.      

 Strugnellin editiossa
47

 fragmentit 1, 2 ja 3 on aseteltu samaan tapaan 

kuin PAM-kuvassa 43.514. Strugnell ei käsittele editiossaan fragmentteja 4, 5 

ja 6, mutta liittää fragmentin 7 palstaan III.
48

     

 Lichtenbergerin editiossa fragmentin 1 palstat I, II ja III alkaen 

riviltä neljä, fragmentit 2, 3, 4, 5 ja 6 on sijoitettu samaan tapaan kuin PAM-

kuvassa 43.514. Erona PAM-kuvaan 43.514, Lichtenberger on erottanut 

fragmentin 1 palstan III kolme ensimmäistä riviä fragmenteiksi 7 ja 8. 

 DSSSE:n editiossa fragmentit 1, 2 ja 3 on aseteltu samaan tapaan 

kuin PAM-kuvassa 43.514. DSSSE:n editio ei käsittele fragmentteja 4, 5 ja 6. 

 Editiossani sijoitan fragmentin 1 palstat I, II ja III riviltä neljä alkaen 

samaan tapaan kuin PAM-kuvassa 43.514. Samoin sijoitan fragmentin 2 

fragmentin 1 palstan II alkuun sekä fragmentit 4, 5 ja 6 erillisinä 

fragmentteina. Poiketen PAM-kuvasta 43.514 erotan fragmentin 1 palstan III 

yläosasta kolme ensimmäistä riviä fragmenteiksi 7 ja 8. Fragmentti 7 sisältää 

rivit yksi ja kaksi, ja fragmentti 8 rivin kolme. PAM-kuvassa 43.514 

fragmentin 1 palstan III kolme ensimmäistä riviä alkavat kauempaa kuin 

palstan riviltä 7 alkava teksti. Rivien 1-3 kirjoitus alkaa noin 13 millimetrin 

päästä reunasta, kun taas riviltä 7 alkaen kirjoitus alkaa 10 millimetrin päästä. 

Käsikirjoituksessa on selvästi pyritty tuottamaan tasainen marginaali, mihin 

PAM-kuvan 43.514 palstan III asettelu ei sovi. Erotan myös fragmentin 3 

fragmentin 1 palstasta III. Fragmentti 3 ei sovi PAM-kuvan 43.514 

ehdottamaan repeämään, sillä repeämisjäljet ovat erilaiset. Fragmentin 

sijoittaminen PAM-kuvassa 43.514 ei ole myöskään oikeassa asennossa 

fragmentin 1 palstan III riveihin nähden. Fragmentin 3 rivit kallistuvat alas 

vasemmalle PAM-kuvan 43.514 sijoittelussa fragmentin 1 palstan III riveihin 

verrattuna. 

 

                                                 
47

 Strugnellilla ei ole artikkelissaan varsinaista editiota, vaan pelkkä käännös, josta on luettavissa 

fragmenttien sijoittelu tapa. 
48

 Ks. alaviite 44. 
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2.1.2. Tekstin ortografia 

Tässä alaluvussa esittelen lyhyesti tekstin 4Q185 ortografisia piirteitä. 

 Tekstin 4Q185 ortografia on muodoltaan defective scriptumia.
49

 

Esimerkiksi sanoissa 1-2 I 7 1-2 ,כח I 9 1-2 ,רוחתיו II 1 הטבים ja 1-2 II 14 אבתיו 

vokaali o eli holäm, ja sanassa 1-2 I 12  מצאהוי  vokaali i eli hiräq ovat ilmaistu 

defective muodossa.50 Lisäksi konsonanttien osalta kohdassa 1-2 II 4 Iisakin nimi 

on kirjoitettu muodossa ישחק, kun se useammin Heprealaisessa Raamatussa 

kirjoitetaan muodossa 51.יצחק    

 Ortografialla on joskus pyritty ajoittamaan tekstejä. Schoors 

korostaa, että ortografiset erot eivät kerro suoranaisesti mitään käsikirjoituksen 

ajankohdasta, vaan kyseessä saattaa olla kirjurin persoonallinen tyyli.
52

 

  

2.1.3. Paleografia 

Qumranilta löydetyt tekstit voidaan ajoittaa aikavälille kolmannen vuosisadan 

puoliväli eKr. – ensimmäinen kolmannes ensimmäisestä vuosisadasta jKr. Suuren 

aikavälin vuoksi käsialat teksteissä vaihtelevat heprean neliökirjoituksesta kreikan 

kieleen. Suurin osa teksteistä voidaan sijoittaa joihinkin suureen kolmeen 

käsialojen kategoriaan: arkaaisiin (n. 250–150 eKr.), hasmonilaisiin (n. 150–30 

eKr.), ja herodilaisiin (n. 30 eKr.– 70 jKr.).
53

 Tekstien käsialojen vaihtelusta 

onkin ollut merkittävä apu paleografiselle tutkimukselle.
54

 

 Hasmonilaiselle ajalle ominaista, on käsialojen suuri vaihtelevuus 

huolimatta muodollisesta tavasta kirjoittaa.
55

 Tekstin 4Q185 käsiala on 

muodollista etenkin hen, kafin, memin ja qofin osalta, jolloin se ajoitetaan 

hasmonilaiselle ajalle.
56

 Tarkennettu ajoitus tekstille on myöhäishasmonilainen 

aika, sillä käsialassa on nähtävissä muutos kohti herodilaista käsialaa. 

Verrattaessa tekstin 4Q185 käsialaa Daviesin & Brooken & Callawayn
57

 sekä 

                                                 
49

 Lichtenberger 2002, 129; Strugnell 1970, 269; Schoors 2002, 65-66. 
50

 Lichtenberger 2002, 129; Strugnell 1970, 269; Schoors 2002, 63. 
51

 Poikkeuksena tähän Jer. 33:26; Aam. 7:9, 16; Ps. 105:9. Schoors 2002, 62. 
52

 Schoors 2002, 66. 
53

 Cross 1961, 133-136; Tov 2004, 237. 
54

 Avigad 1958, 86. 
55

 Milik 1959, 135. 
56

 Strugnell 1970, 269. 
57

 Davies & Brooke & Callaway 2002, 70-71. 
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Crossin
58

 esittämiin taulukoihin paleografiasta huomataan että kirjaimet ovat 

osittain hasmonilaisia, osittain herodilaisia. Hasmonilaistyylisiä kirjaimia ovat 

aläf, gimäl, dalät, he, waw, zajin, het, jod, mem, nun, ajin, pe, sade, sin ja taw. 

Herodilaistyylisiä kirjaimia ovat tet, lamäd ja samäk. Niin sanotusti 

murrosvaiheessa olevia kirjaimia ovat bet, kaf, qof ja reš, sillä niissä on piirteitä 

molemmista kirjoitustyyleistä.       

 Seuraavaksi esittelen tekstin 4Q185 kirjaimet paleografisesti.
59

 

Kirjainten muotoja tutkittaessa on ensin otettava huomioon kirjainten vetojen 

tutkiminen. Jokainen kirjain koostuu tietystä määrästä vetoja, joista yksi 

muodostaa kirjaimen juuren
60

 (root). Toiseksi on otettava huomioon vetojen 

yhtymäkohdat, joiden muoto vaihtelee käsialasta toiseen. Huomionarvoisia 

seikkoja ovat myös kirjoitusmateriaalit ja kirjoitusvälineet, kirjoitusnopeus sekä 

maantieteelliset tekijät ja muiden kirjoitustyylien vaikutus tai jäljittely.
61

 Ennen 

varsinaista kirjainten esittelyä, esittelen vielä termit, joilla kuvaan 

kirjoitustyyliä.
62

    

 

Häntä (tail) – on yksi veto kirjaimessa sin.  

Jalka (leg) – on yksi tai kaksi vetoa kirjaimissa aläf, dalät, he, waw, zajin, het, 

jod, loppu-kaf, loppu-nun, loppu-pe, mediaalinen sade, loppu-sade, qof, reš ja 

taw.  

Kaareva (curved) – on vetojen yhtymäkohdan muoto. 

Katto (roof) – on yksi veto kirjaimissa bet, he, het, mediaalinen kaf, mediaalinen 

mem, loppu-mem, qof, reš ja taw. 

Kulmikas (angular) – on vetojen yhtymäkohdan muoto. 

Lisäjalka (foot) – on yksi veto kirjaimessa taw.  

Masto (mast) – on yksi veto kirjaimessa lamäd. 

Nokka (nose) – on yksi veto kirjaimia tet, pe ja loppu-pe. 

                                                 
58

 Cross 1961, 137-139. 
59

 Apuna ja lähteenä tähän olen käyttänyt  Ada Yardenin teosta The Book of Hebrew Script - 

history, palaeography, script styles, calligraphy & design. 
60

 Kaikki paleografisen termistön käännökset suomeksi tekijän. 
61

 Yardeni 2002, 128, 134–136, 139, 141–142.  
62

 Termit perustuvat Yardenin teokseen. Yardeni 2002, 149. 
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Pohja (base) – on yksi veto kirjaimissa bet, mediaalinen kaf, mediaalinen mem,  

mediaalinen nun, mediaalinen pe ja mediaalinen sade.   

Sarvi (horn) – on yksi tai kaksi vetoa kirjaimissa aläf, dalät, loppu-kaf, 

mediaalinen mem, loppu-mem, ajin, mediaalinen sade, loppu-sade ja sin. 

Selkä – on yksi veto kirjaimissa bet, mediaalinen kaf, mediaalinen mem, 

mediaalinen nun ja mediaalinen pe. 

Väkänen – on yksi veto kirjaimissa waw, jod ja loppu-nun.  

 

Aläf - Aläf muodostuu kolmesta vedosta: vinoviivasta, sarvesta ja vinosta jalasta. 

Vetojen liitoskohdat ovat kulmikkaita. Piirtäminen aloitetaan oikeanpuoleisesta 

sarvesta, jonka jälkeen piirretään vinoviiva ja lopuksi vasemmanpuoleinen jalka. 

Jalka kaartuu alaosassaan oikealle. Sarvi kohtaa vinoviivan lähes sen alaosassa, ja 

jalka puolestaan kohtaa vinoviivan lähes sen yläosassa.  

Bet - Bet muodostuu kolmesta vedosta: katosta, selästä ja pohjasta. Vetojen 

liitoskohdat ovat kaarevia. Piirtäminen aloitetaan katosta, jonka alkuun tulee 

kirjaimen tunnusomainen notkelma. Piirtäminen jatkuu toisena vetona selän 

kautta kolmanteen vetoon, pohjaan. Bet sijaitsee muihin kirjaimiin nähden hieman 

rivin pohjaviivan yläpuolella. 

Gimäl - Gimäl muodostuu kahdesta vedosta, jotka ovat vinoja viivoja. Vetojen 

liitoskohta on kulmikas. Piirtäminen aloitetaan oikeanpuoleisesta viivasta, johon 

vasemmanpuoleinen liitetään. Oikeanpuolinen viiva on pidempi kuin 

vasemmanpuoleinen. 

Dalät - Dalät muodostuu kolmesta suorasta vedosta, joiden liitoskohdat ovat 

kulmikkaita. Piirtäminen aloitetaan vasemmanpuoleisesta sarvesta, jonka 

alapäästä piirretään seuraavaksi horisontaalinen viiva. Lopuksi piirretään 

kirjaimen jalka. Piirto lähtee samalta korkeudelta kuin vasemmanpuoleinen sarvi 

muodostaen toisen sarven. Piirto kulkee horisontaalisen viivan oikeasta päästä 

alaspäin kunnes jalka on tarpeeksi pitkä. Dalät muistuttaa ulkonäöltään 

numeraalia 4, joka tehdään käsin.  
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He - He muodostuu kolmesta suorasta vedosta, joiden liitoskohdat ovat 

kulmikkaita. Piirtäminen aloitetaan katosta. Toinen veto on kirjaimen oikea jalka. 

Jalan yläpää on hieman korkeammalla kuin katto. Kolmas piirto on vasen jalka. 

Piirtäminen aloitetaan katon alapuolelta ja hiukan sen vasemman pään oikealta 

puolelta.   

Waw - Waw muodostuu kahdesta vedosta: vertikaalisesta jalasta ja vinossa 

olevasta väkäsestä. Vetojen liitoskohta on kulmikas. Piirtäminen aloitetaan 

väkäsestä viistoon oikealle ylös, jonka jälkeen toinen piirto on suora jalka alas. 

Tekstissä 4Q185 kirjurin wawien väkäset ovat ohuempia kuin jodien, jolloin ne 

voidaan erottaa toisistaan.  

Zajin - Zajin muodostuu kahdesta vedosta: vertikaalisesta jalasta sekä pienestä 

pallomaisesta päästä. Vetojen liitoskohta on kaareva. Piirtäminen aloitetaan 

pienestä niin sanotusta pallosta ja jatkuu vertikaalisena jalkana. 

Het - Het muodostuu kolmesta suorasta vedosta. Vetojen liitoskohdat näyttävät 

kaarevilta kynän asennon vuoksi kirjoittaessa, mutta ovat silti kulmikkaita. 

Piirtäminen aloitetaan oikeanpuoleisesta jalasta. Toinen piirto on kirjaimen katto, 

joka aloitetaan hieman jalan yläpään alapuolelta. Vasemmanpuoleinen jalka 

piirretään samalla tavoin kuin oikeanpuoleinen. Het muistuttaa meidän 

aakkostomme isoa kirjainta H. 

Tet - Tet muodostuu neljästä sekä suorasta että kaarevasta vedosta, joiden 

liitoskohdat ovat kaarevia. Kirjaimen piirtäminen aloitetaan vasemmalta tekemällä 

vertikaalinen suora viiva. Piirtämistä jatketaan horisontaalisella viivalla, joka 

sitten kaareutuu vertikaaliseksi kolmanneksi vedoksi. Piirto päättyy kaarevaan 

nokkaan, neljänteen vetoon, joka taipuu alaspäin. Kirjainta voisi kuvailla 

spiraalimaiseksi. 

Jod - Jod muodostuu kahdesta vedosta: vertikaalisesta jalasta ja vinossa olevasta 

väkäsestä. Vetojen liitoskohta on kulmikas. Piirtäminen aloitetaan väkäsestä 

viistoon oikealle ylös, jonka jälkeen toinen piirto on suora jalka alas. Tekstissä 

4Q185 jodin väkänen on paksumpi kuin wawin. Lisäksi jodin jalka on jossain 

tapauksissa lyhyempi kuin wawin jalka.  

Kaf (mediaalinen) – Mediaalinen kaf koostuu kolmesta vedosta: katosta, selästä 

ja pohjasta. Vetojen liitoskohdat ovat kaarevia. Piirtäminen aloitetaan katosta, 
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jonka alkuun tulee kirjaimen tunnusomainen notkelma. Piirtäminen jatkuu toisena 

vetona selän kautta kolmanteen vetoon, pohjaan. Kafin katto on lyhyempi kuin 

betin tekstin 4Q185 käsialassa.    

Kaf (loppu) – Loppu-kaf koostuu kolmesta vedosta, joiden liitoskohdat ovat 

kulmikkaita ja kaarevia. Piirtäminen aloitetaan vasemmanpuoleisesta sarvesta, 

jonka alapäästä piirretään seuraavaksi horisontaalinen viiva. Lopuksi piirretään 

kirjaimen jalka. Piirto lähtee samalta korkeudelta kuin vasemmanpuoleinen sarvi 

muodostaen toisen sarven. Piirto kulkee horisontaalisen viivan oikeasta päästä 

alaspäin kunnes jalka on tarpeeksi pitkä. Tekstissä 4Q185 jalka on kirjurilla vino 

ja kääntyy lopuksi vasemmalle muodostaen jalan alaosaan pienen kulman.  

Lamäd - Lamäd muodostuu kahdesta vedosta, joiden liitoskohta on kaareva. 

Piirtäminen aloitetaan mastosta, joka on pitkä vertikaalinen viiva, joka ulottuu 

hieman edellisen rivin kirjainten alle. Piirtäminen aloitetaan ylhäältä ja maston 

alaosassa on pieni kaarre oikealle. Toinen piirto on vasemmalle alaviistoon 

lähtevä viiva, joka muodostaa kirjaimelle koukun.  

Mem (mediaalinen) – Mediaalinen mem muodostuu neljästä vedosta: katosta, 

selästä, pohjasta ja sarvesta. Liitoskohdat ovat sekä kulmikkaita että kaarevia. 

Piirtäminen aloitetaan sarvesta, joka on hyvin lyhyt vertikaalinen viiva, joka 

kääntyy kulmikkaasti oikealle vähän matkaa muodostaen osan kirjaimen katosta. 

Toinen piirto on alaspäin lähtevä viiva, joka muodostaa kirjaimen selän ja jatkuu 

kolmantena kaarevana vetona vasemmalle horisontaalisesti muodostaen pohjan. 

Viimeinen veto on loppuosa kattoa. Piirtäminen aloitetaan sarven juuresta 

vasemmalle päin vähän matkaa.  

Mem (loppu) – Loppu-mem muodostuu neljästä vedosta. Vetojen liitoskohdat 

ovat sekä kulmikkaita että kaarevia. Piirtäminen aloitetaan vasemmanpuoleisesta 

sarvesta, joka on ensimmäinen veto. Veto on vertikaalinen. Siihen liitetään 

horisontaalinen veto, joka muodostaa kirjaimen katon. Katon oikeasta laidasta 

lähtee kolmas veto, joka on vertikaalinen. Vedon alaosa taipuu vasemmalle 

lopussa. Viimeinen veto aloitetaan vasemmanpuoleisen sarven oikealta puolelta 

vähän matkan päästä. Veto muodostaa kirjaimen toisen sarven ja jatkuu alas 

yhdistyen oikeanpuoleiseen vertikaaliseen viivaan. Kirjain on muodoltaan 

laatikkomainen. 
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Nun (mediaalinen) – Mediaalinen nun muodostuu kahdesta vedosta, joiden 

liitoskohta on kaareva. Piirtäminen aloitetaan kirjaimen selästä, joka jatkuu 

toisena vetona horisontaalisesti muodostaen kirjaimen pohjan.  

Nun (loppu) – Loppu-nun muodostuu kahdesta vedosta, joiden liitoskohta on 

kulmikas. Piirtäminen aloitetaan väkäsestä viistoon oikealle ylös, jonka jälkeen 

toinen piirto on jalka oikealle viistoon alas. 

Samäk - Samäk muodostuu kolmesta vedosta, joiden liitoskohdat ovat 

kulmikkaita. Piirtäminen aloitetaan horisontaalisella viivalla. Toinen veto on 

vertikaalinen, joka aloitetaan horisontaalisen viivan oikeasta päästä. Lopussa veto 

kaartuu vasemmalle. Viimeinen veto lähtee horisontaalisen vedon vasemmasta 

päästä, hieman sen yläpuolelta ja yhtyy toiseen vertikaaliseen vetoon.  

Ajin - Ajin muodostuu kahdesta vedosta, joiden liitoskohta on kulmikas. 

Piirtäminen aloitetaan vasemmanpuoleisesta sarvesta, joka on lyhyt ja vinossa 

oikealle alas. Toinen sarvi aloitetaan samalta korkeudelta ja jatkuu vinona viivana 

vasemmalle alas. Sarvet muodostavat haarukkamaisen muodon. 

Pe (mediaalinen) - Mediaalinen pe muodostuu kolmesta vedosta, joiden 

liitoskohdat ovat kaarevat. Ensimmäinen veto muodostaa kirjaimen selän, johon 

lisätään sen yläosaan kaareva nokka ja alaosaan horisontaalinen pohja.  

Pe (loppu) – Loppu-pe muodostuu kahdesta vedosta, joiden liitoskohta on 

kaareva. Ensimmäinen veto on kirjaimen yläosan kaareva nokka, josta toinen 

veto, jalka, lähtee alaspäin kaareutuen ensin oikealle ja sitten vasemmalle. 

Sade (mediaalinen) - Mediaalinen sade koostuu kolmesta vedosta, joiden 

liitoskohdat ovat kaarevia ja kulmikkaita. Piirtäminen aloitetaan oikeanpuoleisesta 

sarvesta. Sarvi piirretään vinoon vasemmalle päin. Toinen veto on toinen sarvi, 

joka aloitetaan samalta korkeudelta kuin ensimmäinen. Veto jatkuu vertikaalisena 

muodostaen kirjaimen jalan. Jalan alaosasta lähtee kirjaimen pohja 

horisontaalisena piirtona.  

Sade (loppu) – Loppu-sade muodostuu kahdesta vedosta, joiden liitoskohta on 

kulmikas. Ensin piirretään oikeanpuolinen sarvi, joka on vino vasemmalle päin. 

Toinen sarvi piirretään ensimmäisen vasemmalle puolelle ja aloitetaan samalta 
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korkeudelta. Veto jatkuu vertikaalisena muodostaen kirjaimen jalan, joka jatkuu 

rivin alle. 

Qof - Qof muodostuu kolmesta vedosta, joiden liitoskohdat ovat kulmikkaita. 

Piirtäminen aloitetaan kirjaimen katosta, joka on horisontaalinen veto. 

Ensimmäisen vedon oikeasta päästä lähtee toinen veto, joka on vinossa 

vasemmalle. Kolmas veto muodostaa kirjaimen jalan. Veto lähtee katon 

yläpuolelta jättäen katosta vasemmalle puolelle hieman horisontaalista viivaa 

näkyviin. Kirjaimen yläosa on pallomaisen muotoinen. 

Reš - Reš muodostuu kahdesta vedosta, joiden liitoskohta on kaareva. Piirtäminen 

aloitetaan katosta jonka vasemmassa päässä on kirjaimen tunnusomainen 

notkelma. Toinen veto lähtee katon oikeasta päästä alaspäin muodostaen 

kirjaimen jalan.  

Sin/ Šin – Sin/ Šin muodostuu kolmesta vedosta, joiden liitoskohdat ovat 

kulmikkaita. Ensimmäinen veto on alempi sarvi, joka on vino oikealta 

vasemmalle alas. Ylempi sarvi on hieman alempaa lyhyempi ja piirretään samalla 

tavalla. Kolmas veto on vertikaalinen ja se aloitetaan samalta korkeudelta kuin 

ylemmän sarven pää. Piirto jatkuu toisen sarven alapään ohi muodostaen 

kirjaimelle hännän. 

Taw - Taw muodostuu neljästä vedosta, joiden liitoskohdat ovat sekä kulmikkaita 

että kaarevia. Ensimmäinen veto on kirjaimen katto, joka on horisontaalinen. 

Vedon oikeasta päästä lähtee toinen veto muodostaen kirjaimen toisen jalan 

vertikaalisesti. Kolmas veto muodostaa kirjaimen toisen jalan ja se lähtee katon 

vasemman pään yläpuolelta jatkuen alas vertikaalisesti. Viimeinen veto on 

kolmannen vedon alapäästä lähtevä horisontaalinen lisäjalka.  

 

2.1.4. Kirjaintiheys 

Tekstin 4Q185 täydennysehdotuksien ja aukkojen arvioimista varten mittasin 

elektronisen kirjaston PAM-kuvasta 43.514, kuinka monta kirjainta mahtuu 

keskimäärin viiden senttimetrin pituiselle alueelle.
63

 Valitsin mitattavaksi 

satunnaisia kohtia fragmentin 1 kaikilta kolmelta palstalta.
64

 Tuloksesi sain noin 

                                                 
63

 Seuraan Jokirannan (1996, 27) pro gradu – tutkielmassaan käyttämään metodia. 
64

 Fragmentteja 2-8 en mitannut niiden pienen koon vuoksi. 
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3,7 kirjainta/cm.
65

 Tulosta käytettäessä on otettava huomioon mittauskohtien 

kirjaintiheyden vaihteluväli
66

, kirjainten erilainen koko
67

 sekä mahdolliset 

vääristymät PAM-kuvassa. Tulosta tulee tällöin siis käyttää vain suuntaa 

antavana.  

 

2.2. Hepreankielinen teksti 

Editioni pohjautuu DSSEL:ssa julkaistuun PAM-kuvaan 

43.514. Editioni pyrkii esittämään rivien ja aukkojen pituudet luonnollisessa 

koossa, silloin kun se on mahdollista. 

Editiossa, tekstikritiikissä ja käännöksessä käytetyt merkit ovat Qumranin tekstien 

suomenkielisissä käännöksissä vakiintuneita merkintätapoja.
68

 

[   ] Rekonstruoitu teksti tai aukko. Käsikirjoitusrekonstruktioissa        

 hakasulut pyrkivät vastaamaan todellista aukon kokoa, silloin kun se 

on mahdollista määritellä. (Osoittavat repeämät ja kuluneet kohdat.) 

 .varma lukutapa (vaikka osa kirjaimesta olisikin tuhoutunut)                א

 todennäköinen lukutapa (säilynyt piirto sopii kahteen tai kolmeen א  

kirjaimeen). 

 epävarma lukutapa (säilynyt piirto sopii useampaan kuin kolmeen א  

kirjaimeen). 

◦ Valokuvassa on näkyvissä piirto kirjaimesta, mutta kirjainta on 

mahdoton tunnistaa. 

                                                 
65

 Mittaustulokset: Palsta I, rivi 9 keskikohta 17 kirjainta, rivi 11 alku 18 kirjainta ja rivi 14 loppu 

19 kirjainta; Palsta II, rivi 1 loppu 19 kirjainta, rivi 4 keskikohta 17 kirjainta ja rivi 12 alku 22 

kirjainta; Palsta III, rivin 13 alku 17 kirjainta. 
66

 Keskimääräinen kirjaintiheys vaihteli 3,4–4,4 senttimetrin välillä. 
67

 Esimerkiksi waw on kooltaan kapeampi verrattuna loppu-memiin. 
68

 Sollamo 1997, 311. 
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vacat             käsikirjoituksessa tyhjä, kirjoittamaton rivi tai rivin osa 

Edellisten merkkien lisäksi olen käyttänyt sekä roomalaisia että arabialaisia 

numeroita. Roomalaiset numerot ilmaisevat palstan numeron ja arabialaiset 

numerot fragmenttien järjestysnumeron. 

Fragmentit 1-2, palsta I 

 

ם[                                                              ]                                               1  

2 ]                                                                                                             [  

  ◦[                                                             ]    ◦ י  כ  ]                                   [ 3

 4  ◦]                                                     [הור וקדושט  ]                                    [

◦]                                                      [ו ת  מתו וכחמ  [כנק]                              5  

]                                            [ש ועד עשר פעמים [ו]ל  [ש]                              6  

וה         מק   ן  י  ואין כח לעמוד לפניה וא  ]                              [  7  

ומי יכלכל לעמוד לפני מלאכיו כי באש[ אף אלהינו] לזעם   8  

הנ  כי ה  [ין כח ]רוחתיו ואתם בני אדם א ו  [ו    ]להבה ישפט    9  

רוחו[ ה בו]כציץ חסדו נשב   צו ופרח  יר יצמח מאר  כחצ    11  

ד◦]            [◦ם לעקו  י  ח עד אנ  ו  ויבש עגזו וציצו תשא ר   11  

ולא ימצאהו ואין מקוה   ו  יבקשוה   tacavרוח  י  ולא ימצא כ   12   

השכילוו נא עמי ו  ועתה שמע[ ץ]על האר     ו  והוא כצל ימי    13 

עשה    ם  י  כרו נפלא  ז  ו   נו  בורת אלהי  [ג]מו מן ◦◦◦לי פתאים  14  
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י פחדו       נ  מפ   יערץ לבבכם  ו  [ארץ חם ]ו ב  י  במצרים ומופת    15 

 

Fragmentit 1-2, palsta II 

 

רו לכם דרךשכם כחסדיו הטבים חקפ  [ונו                                          נ]צ  ועשו ר   1  

שארית לבניכם אחריכם ולמה תתנוו  [                             ]      לה  לחיים ומס   2  

ל תמרו דברי יהוהפט שמעוני בני יצ  ש  [מ]                               א  ם לשו  כ  [נפש] 3  

ב יוםוא טיבה חקק לישחק הלות  קב ונ  ע  [י]                             צעדו אל ת  [ו] 4  

אתו ולא לעתת מפחד ומפח יקושר  י  ◦]                           [ך בעשר  י  ]       [אחד 5  

יו כי אין חשךכ  מן מלא  ]        [◦מ  ◦ול◦◦]                                                      [ 6  

םהועו ידעתי ואת  ]            [◦◦א הו ◦◦◦[ה                                          ]ל  פ  א  ו    7  

לכל עם אשרי אדם נתנה לו עה  לפניו תצא ר  ]                                   [ ננ  ]  [מה תת 8  

נהת  נ   מור לא  שעים לא  ר  [ ו]הללת  ם ואל י  י  ע  ]                                        [◦א ן  ב   9  

גאל ל עמו  כ  ב זבדה ו  ו  [ט] בדז  לישראל וכ  [                ]                    לא לי ו   11  

שה]    [◦נה א  ה יש  ◦◦ ◦◦יאמר המתמ  ]            [אב]                 [ ◦◦◦ו  והרג שנ   11  

ד  [ר וכבו]ם ושמחת לבב עשצ  ע   מים ורשף  [ארך י] ועמה לה  ◦יכ ו  ◦ב ◦]    [◦ומצאה ו   12  

ו]        [אשרי אדם יעשנה ולא יגל על ◦◦]       [◦◦ת עו  ו  מיה ויש  ל  וחסדיו ע   13  

◦◦[         ]יקנה כן תתן לאבתיו כן ירשנה  ז  ח  י   לא   לקות  ח  ב  מרמה לא יבקשנה ו   14  

וב[       ]מתי לע  ויורישנה לצאצאיו ידע   ר  ו לאין חק  ◦[      ]כחו ובכל  בכל עזו   15  
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Fragmentit 1-2, palsta III 

vacat 1-6 

]   יהנ   7  

8 ◦◦   [  

]  א  והו   9  

]   ◦]                 [◦הים ל  [שה א]ע   א  ול   11  

]   ◦ם עשה לבות וי[הי]ל  א   א  הל 11  

]   ◦◦[      ]כל חדרי בטן ויחפש כליתו  אל   12  

]   ידע דברה אלהים עשה ידיםלשון ו   13  

    ]◦וב ואם רט  [                         ]           14

       ]מחש◦[                            ]             15

Fragmentti 3 

]   כו   ם  ]   [◦◦[            1  

    ]◦◦הים יבחן כל [          2

  ת]עשה דברי ברי◦[    3

    ]פט במסורר[       4

Fragmentti 4, palsta I 

]   ◦לעו ◦[    1  

    ◦◦ויש ◦◦◦טי פ  ש  [    2

קודש[             3  
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Fragmentti 4, palsta II 

]   ◦◦◦ע  ול   2  

]   ◦ונריבה ו 3  

Fragmentti 5 

]   ◦ו 1  

]   מיפ 2  

]   ח  הד   3  

Fragmentti 6 

]   ◦מ  ◦◦[     1  

]   ◦אתי א◦◦וה[   2  

]   בני  [        3  

Fragmentti 7 

]אליה כי טו 1  

]◦◦רות יתווממא 2  

3  ]  [◦◦[  

Fragmentti 8 

]◦ומ 1  
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2.3. Tekstikriittiset huomiot 

Tässä luvussa otan esille edellisten editorien Allegron, Strugnellin, 

Lichtenbergerin sekä García Martínezin & Tigchelaarin ratkaisut. Käyn läpi 

kohdat, jotka poikkeavat omasta editiostani. Kaikissa editioissa editorit eivät aina 

ole erityisesti perustelleet lukutapojaan ja täydennyksiään, jolloin en lähde 

arvioimaan heidän kantojaan. Olen myös pyrkinyt esittämään edellisten editorien 

editioiden rivien ja aukkojen pituudet sellaisina kuin ne heidän teoksissaan ovat. 

Ennen tekstikriittisiä huomioita esittelen lyhyesti edellisiä editioita.  

 Allegro sanoo DJD V -niteen esipuheessaan, että hän tarjoaa vain 

välttämättömät tiedot valokuvista ja translitteroinnista, käännökset ei-

raamatullisista kohdista ja minimimäärän tekstiin liittyviä huomautuksia. Allegro 

ilmaisee, että hänen tarkoituksenaan on antaa raakamateriaalia tutkijoille 

tarkempaa tutkimusta varten.    

 Strugnell arvostelee Allegron työtä artikkelissaan. Hän kiinnittää 

huomiota virheellisiin transkribointeihin, käännöksiin ja ristiriitaisiin 

kommentteihin. Strugnellin tavoite on korjata transkriptioita, jotta tutkijoilla olisi 

käytössään parempi versio.
69

   

 Lichtenberger kritisoi artikkelinsa alussa Allegron editiota, ja pitää 

Strugnellin parannusehdotuksia tekstiin varteen otettavina. Lichtenbergerin 

tarkoitus on tehdä Allegron sekä Strugnellin huomioiden ja PAM-kuvien avulla 

uusi editio.
70

     

 García Martínez & Tigchelaar kertovat DSSSE:n esipuheessa 

teoksen olevan tarkoitettu käytännölliseksi työkaluksi helpottamaan tutustumista 

Qumranin kokoelmiin, koulukäyttöön ja hyödyksi spesialisteille. He tarkentavat, 

ettei DSSSE:n ole tarkoitus kilpailla DJD:n kanssa. Teksteissä transkriptiot ovat 

tekijöiden, ja ne perustuvat edellisiin tutkimuksiin. Lisäksi DSSSE:n linjauksena 

on olla käyttämättä diakriittisiä merkkejä. Tekstissä 4Q185 apuna on käytetty 

Allegron ja Strugnellin töitä.
71

    

    

 

 

                                                 
69

 Strugnell 1970, 163. 
70

 Lichtenberger 2002, 127-128. 
71

 DSSSE on käytännössä Allegron editio varustettuna Strugnellin korjauksilla ja muutamilla 

García Martínezin ja Tigchelaarin tekemillä muutoksilla. 
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Fragmentit 1-2 palsta I 

 

Rivi 1 – Lichtenberger lukee rivin 

 ◦◦[                                                                                ].
72

  

Luen rivin                                                                               

ם[                                                                                                ]             . 

Lichtenberger pitää kyseenalaisena rivinlopussa olevia jälkiä, mutta 

ehdottaa tekstikritiikissään mahdolliseksi lukutavaksi ]◦ה .73 Luen rivin loppuun 

loppu-memin, sillä DSSEL:n avulla eli tummentamalla PAM-kuvaa 43.514 rivin 

lopusta on erotettavissa kokonaan säilynyt loppu-mem. Sen neljä vetoa sekä 

kirjaimelle ominaiset sarvet ovat havaittavissa.  

 

Rivi 3 - Allegro lukee rivin                                  ]  י  כ ◦[ .74  

Lichtenberger lukee rivin               [                         ]  יכ ◦]                       [◦ .75  

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin ]   [◦◦◦]   [ .76 

Luen rivin 

◦[                                                             ]    ◦ י  כ  ]                                   [ . 

Allegro ja Lichtenberger lukevat ensimmäisen kirjaimen 

epävarmaksi kafiksi. Luen kirjaimen todennäköiseksi kafiksi, sillä sen kolme 

vetoa, katto, selkä ja pohja erottuvat melko selvästi. Katon pituus on lyhyempi 

kuin pohjan, mikä erottaa sen betistä.     

 Allegro lukee toisen kirjaimen epävarmaksi jodiksi ja Lichtenberger 

sen varmaksi jodiksi. Luen kirjaimen todennäköiseksi jodiksi, sillä sen jalka ja 

                                                 
72

 Lichtenberger 2002, 130. 
73

 Lichtenberger 2002, 132. 
74

 Allegro 1968, 85. 
75

 Lichtenberger 2002, 130. 
76

 García Martínez & Tigchelaar 1997, 378. 
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paksu väkänen näkyvät melko selvästi.    

 Lichtenberger esittää tekstikriittisissä huomioissaan, että kohta 

voitaisiin lukea mahdollisesti myös muodossa  Lichtenberger ei ole varma .] ]◦ו  כ  

kyseessä olevasta muodosta ja päätyy tämän vuoksi editiossaan toiseen 

vaihtoehtoon.
77

    

 Rivin lopussa on näkyvissä pieni mustejälki repeytymän jälkeen. 

Jälki on lyhyt vertikaalinen viiva. 

 

Rivi 4 - Allegro lukee rivin                                        ]  הור וקדושט[ .78  

Lichtenberger lukee rivin  

◦]                     [הור וקדוש  ט  [                         ]                .
79

 

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin ]   [טהור וקדוש]   [ .80 

Luen rivin  

◦[                                                     ]וקדוש הורט  [                     ]                . 

Allegro lukee ensimmäisen kirjaimen epävarmaksi tetiksi ja 

Lichtenberger sen todennäköiseksi tetiksi. Luen kirjaimen Allegron tavoin 

epävarmaksi tetiksi, sillä kirjaimesta on jäljellä vain sen vertikaalinen piirto.  

 Lichtenberger lukee toisen sanan viimeisen kirjaimen 

todennäköiseksi šiniksi. Luen kirjaimen varmaksi šiniksi näkyvissä olevien 

kahden sarven vuoksi.    

 Rivin lopussa on näkyvissä pieni mustejälki, joka kaartuu oikealle. 

 

 

 

                                                 
77

 Lichtenberger 2002, 132. 
78

 Allegro 1968, 85. 
79

 Lichtenberger 2002, 130. 
80

 García Martínez & Tigchelaar 1997,  378. 
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Rivi 5 Allegro lukee rivin                                  ]מתו ו◦◦◦◦◦[ .81   

Strugnell lukee rivin ]מתו וכחמתו[ .82 

Lichtenberger lukee rivin  

◦]                       [כחמתו ו  מתו [כנק]                                     .83
 

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin ]   [ מתו וכחמתו]   [ .
84

 

Luen rivin  

◦[                 ]                                     ו ת  וכחמ  מתו [כנק                 ]             . 

Luen rivin toisen sanan neljännen ja viidennen kirjaimen 

todennäköisiksi, sillä nahka on repeytynyt kirjainten kohdalta. Memistä näkyvät 

sen sarvi ja pohja ja tawista näkyvät jalat.   

 Täydennän ensimmäisen sanan Lichtenbergerin mukaan.
85

 Sana 

kosto esiintyy Qumranin teksteissä 13 kertaa ja Vanhassa testamentissa 21 kertaa. 

Sanapari kosto ja viha esiintyvät esimerkiksi kohdassa Hes. 25:14 ”Oman kansani, 

israelilaiset, minä panen toteuttamaan kostoni (נקמתי), ja he tekevät Edomille sen, 

mitä vihani (כחמתי) vaatii. Niin saa Edom tuntea minun kostoni. Näin sanoo Herra 

Jumala.”      

 Strugnell ei tee välilyöntiä toisen sanan loppuun ennen nahkan 

repeämää. Välilyönti on perusteltu, sillä nahassa on kaksi millimetriä tyhjää 

viimeisen wawin jälkeen ennen repeämää.   

 Rivin lopussa on näkyvissä pieni mustejälki, joka on vinossa 

vasemmalle.   

 

 

                                                 
81

 Allegro 1968, 85. 
82

 Strugnell 1970, 269. 
83

 Lichtenberger 2002, 130. 
84

 García Martínez & Tigchelaar 1997, 378. 
85

 Lichtenberger 2002, 146. 
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Rivi 6 Allegro lukee rivin                                        ]  מים  ש ועד עשר פע[ .86
 

Lichtenberger lukee rivin  

]               [עד עשר פעמים ש ו  [ו]ל  [ש]                                           .87
 

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin ]   [ ש ועד עשר פעמים]   [ .88  

Luen rivin  

[           ]                                 פעמים  עשרעד ו ש[ו]ל  [ש               ]               .

 Lichtenberger lukee ensimmäisen sanan toisen kirjaimen 

todennäköiseksi lamädiksi. Luen kirjaimen epävarmaksi, sillä kirjaimesta on 

jäljellä vain pieni piste edellisen rivin memin alapuolella.
89

  

 Täydennän ensimmäisen sanan Lichtenbergerin mukaan. Sana on 

voi olla ”kolme”, sillä rivillä esiintyy sana ”kymmenen”, jolloin rivillä olisi lukuja 

koskevaa pohdintaa. Sana ”kolme” esiintyy kirjoitusasussa 74 שלוש kertaa 

Qumranin teksteissä.      

 Lichtenberger lukee toisen sanan ensimmäisen kirjaimen 

todennäköiseksi wawiksi. Luen kirjaimen varmaksi wawiksi, sillä kirjaimesta ovat 

näkyvissä osa vertikaalista jalkaa sekä osa väkästä.   

 Allegro lukee viimeisen sanan ajinin ja loppu-memin 

todennäköisiksi. Luen kirjaimet varmoiksi, sillä ajinista on näkyvissä sen 

haarukkamainen muoto ja loppu-memistä sen laatikkomainen muoto.

 Viimeisen sanan ensimmäisen kirjaimen yläpuolella on pieni 

vertikaalinen viiva. Kyseessä on mahdollisesti mustetahra, sillä jälki on rivien 

viisi ja kuusi välissä. Jälki voi olla myös osa kirjainta, kuten Strugnell ehdottaa. 

Jälki olisi jäänne lamädista, jonka kirjuri on pyyhkinyt pois.
 90

  

 

                                                 
86

 Allegro 1968, 85. 
87

 Lichtenberger 2002, 130. 
88

 García Martínez & Tigchelaar 1997, 378. 
89

 Lichtenberger 2002, 132. 
90

 Strugnell 1970, 269. 
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Rivi 7 Allegro lukee rivin                                ]  מקוה ן  י  ואין כח לעמוד לפניה וא .91
  

Lichtenberger lukee rivin 

והמק   ן  י  ואין כח לעמוד לפניה וא  [ ]                               .92
  

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin  ]   [ואין כח לעמוד לפניה ואין מקוה .93 

Luen rivin                        [       ]  והמק   ן  י  וא   לפניהואין כח לעמוד . 

Allegrolla ei ole välilyöntiä ennen sanaa ואין. Välilyönti muilla 

editoreilla ja minulla on perusteltu, sillä ennen wawia nahassa ei näy mustejälkiä 

niin lähellä kirjainta, jotta se voisi olla osa aiempaa sanaa.    

 Allegro lukee toiseksi viimeisen sanan toisen kirjaimen epävarmaksi 

aläfiksi ja kolmannen ja neljännen kirjaimen todennäköisiksi. Lichtenberger lukee 

puolestaan aläfin todennäköiseksi ja jodin ja nunin epävarmoiksi. Lisäksi hän 

lukee viimeisen sanan qofin todennäköiseksi.  

 Luen toiseksi viimeisen sanan aläfin epävarmaksi Allegron tavoin, 

sillä nahka on revennyt kirjaimen kohdalta. Nahan repeämän reunassa näkyvät 

kaksi piirtoa yläviistoon ja alaviistoon, jotka voivat olla osa aläfin sarvea ja 

poikkiviivaa. Sanan jodin ja loppu-nunin suhteen seuraan myös Allegroa. Näkyvät 

jäljet ovat osa kyseessä olevia kirjaimia, mutta niiden tunnistamista varmoiksi 

vaikeuttaa sotkuinen jälki. Molempien kirjainten väkäset näkyvät.  

 Viimeisen sanan qofin luen Lichtenbergerin tavoin todennäköiseksi. 

Muste on kulunut, mutta kirjaimesta erottuvat sen vertikaalinen jalka sekä oikealle 

puolelle tuleva pallomainen yläosa.   

 

 

 

 

 

                                                 
91

 Allegro 1968, 85. 
92

 Lichtenberger 2002, 130. 
93

 García Martínez & Tigchelaar 1997, 378. 
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Rivi 8 Allegro lukee rivin  

ומי יכלכל לעמוד לפני מלאכיו כי כאש]                       [◦◦ל .94  

Strugnell lukee ensimmäisen sanan muodossa לזעם[  ja viimeisen sanan muodossa 

 95.באש

Lichtenberger lukee rivin 

אשלאכיו כי בומי יכלכל לעמוד לפני מ [אף אלהינו] עם  לז  .96
          

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin  

אשלאכיו כי בומי יכלכל לעמוד לפני מ [אף אלהינו] עםלז .97 

Luen rivin   ומי יכלכל לעמוד לפני מלאכיו כי באש [אלהינואף ] לזעם . 

 Allegro ei lue rivin alun lamädin jälkeen mitään ennen aukkoa. 

Kuitenkin zajin ja ajin ovat selvästi havaittavissa. Zajin näkyy kokonaan eli sen 

vertikaalinen pystyviiva ja pallomainen pää ja ajinista näkyvät sen sarvet. Luen 

ensimmäisen sanan neljännen kirjaimen Lichtenbergerin tavoin epävarmaksi 

loppu-memiksi, sillä kirjaimesta on jäljellä vain pieni vertikaalinen viiva. 

Tällainen pieni viiva voi myös olla osa betiä, dalätia, hetä, wawia, zajinia, hetiä, 

tetiä, jodia, kafia, mediaalista memiä, nunia, peetä ja tawia.   

 Täydennän aukon Lichtenbergerin ja García Martínezin & 

Tigchelaarin mukaan. Lichtenberger perustelee täydennystä kohdalla Nah. 1:6 
98

: 

”Kuka kestää hänen raivoaan (זעמו), kuka voi vastustaa hänen vihansa (אפו) 

hehkua? Hänen suuttumuksensa (חמתו) purkautuu kuin tuli, ja kalliot halkeavat 

hänen voimastaan.”
99

 Pidän Lichtenbergerin perustelua hyvänä, ja lisäksi sana זעם 

esiintyy tässä perusmuodossa ja esimerkiksi prepositiolla varustettuna 15 kertaa 

Qumranin teksteissä. Lisäksi kirjaintiheyden perusteella  אלהינואף  sopii aukkoon. 

                                                 
94

 Allegro 1968, 85. 
95

 Strugnell 1970, 269. 
96

 Lichtenberger 2002, 130. 
97

 García Martínez & Tigchelaar 1997, 378. 
98

 Lichtenberger 2002, 132. 
99

 Lichtenberger 2002, 146. 
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Aukon pituus on 2,5 cm ja kirjaimia on 8, jolloin tiheys on 3,2 kirjainta/cm.
100

 

 Allegrolla ei ole välilyöntiä aukon jälkeen, vaikka ennen wawia 

nahkaa on säilynyt kolmen millimetrin pituinen alue repeytymän jälkeen.  

 Viimeisen sanan ensimmäisen kirjaimen Allegro lukee kafiksi. Luen 

kirjaimen betiksi Strugnellin, Lichtenbergerin ja García Martínezin & 

Tigchelaarin tavoin, sillä betin katon pituus on yhtä pitkä kuin pohjan, mikä 

erottaa sen kafista tässä käsialassa. 

 

Rivi 9 Allegro lukee rivin   הכי הנ  ]   [י רוחתיו ואתם בני אדם א[ו  ]להבה ישפט .101 

Strugnell lukee viidennestä yhdeksänteen sanaan  

[וי לכם]ואתם בני אדם א .102 

 Lichtenberger lukee rivin  

הנ  ה   כי[ין כח ]ם אם בני אד רוחתיו ואת   ו  [ועמ] להבה ישפט   .103
  

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin 

כי הנה[וי לכם ]רוחתיו ואתם בני אדם א ◦]   [להבה ישפט .104  

Luen rivin ה נ  ה  כי [ין כח ]רוחתיו ואתם בני אדם א ו  [ו    ]ישפט  להבה    . 

Luen Allegron tavoin toisen sanan neljännen kirjaimen epävarmaksi. 

Kirjaimesta on jäljellä lyhyt vertikaalinen ja horisontaalinen viiva jotka yhtyvät 

kulmaksi. Tämä kuvaus sopii ainakin seuraaviin kirjaimiin: bet, tet, kaf, 

mediaalinen mem, nun ja pe. Kontekstin huomioon ottaen tet, kaf ja mem voivat 

olla vaihtoehtoja. Tetin kanssa sana olisi qalissa ”tuomita” שפט, jota kaikki 

editorit mukaan lukien minä, pidän parhaimpana kontekstiin. Kafin kanssa verbi 

olisi qalissa ”vuodattaa”  tai ”pitää שפם ”Memin kanssa sana olisi ”viikset . שפך

viikset siisteinä”, ja lisäksi jälkimmäinen vaatisi avukseen verbin עשה, jota ei 
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tekstissä lauseen yhteydessä esiinny. Myöskään kontekstin puolesta ”viikset” 

eivät sopisi siihen.      

 Seuraan aukon täydentämisessä Allegroa. Hänen ehdottamansa 

täydennys on perustelu, sillä tekstin 4Q185 yksi erikoisuus on enkelien rajaton 

valta Jumalan tuomitessa ihmisiä.
105

 Waw tekee verbistä monikon kolmannen 

muodon, jonka subjektina ovat edellisellä rivillä mainitut enkelit.   

 Allegro lukee ensimmäisen aukon jälkeen olevan mustejäljen 

jodiksi, ja García Martínez & Tigchelaar lukevat kohtaan tunnistamattoman 

mustejäljen. Luen mustejäljen Lichtenbergerin tavoin todennäköiseksi wawiksi. 

Kirjaimesta on jäljellä sen väkänen, joka on pieni. Tämän perusteella kyseessä on 

mahdollisesti waw eikä jod.    

 Lichtenberger lukee viidennen sanan kolmannen kirjaimen 

todennäköiseksi tawiksi. Luen kirjaimen varmaksi tawiksi, sillä sen kaikki neljä 

vetoa ovat havaittavissa: jalat, katto ja lisäjalka.  

 Seuraan toisen aukon täydentämisessä Lichtenbergeriä. Sanaparia  אין

 on käytetty jo kerran rivillä seitsemän. Teksti kertoo ihmisen כח

voimattomuudesta Jumalan edessä, jolloin täydennys on perusteltu. Strugnellin 

sekä García Martínezin & Tigchelaarin täydennys on myös mahdollinen 

vaihtoehto, mutta päädyn Lichtenbergerin ratkaisuun kontekstin vuoksi. 

 Allegro lukee viimeisen sanan ensimmäisen kirjaimen varmaksi 

heksi ja toisen kirjaimen epävarmaksi nuniksi. Lichtenberger puolestaan lukee 

sanan ensimmäisen ja toisen kirjaimen molemmat todennäköisiksi. Luen kirjaimet 

Lichtenbergerin tavoin, sillä nahka on repeytynyt kirjainten kohdalta. Hestä 

näkyvät sen molemmat jalat sekä osa kattoa ja nunista näkyy sen vertikaalinen 

selkä. 
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Rivi 10 Allegro lukee rivin  

רוחו[    ה]כציץ חסדו נשב   ופרח   צומאר  יר יצמח [צ]כח   .106  

Strugnell ehdottaa viimeisen sanan lukutavoiksi enemmin muotoja מידו tai 

בודו]כ .
107

 

Lichtenberger lukee rivin  

וחור  [ ה בו]כציץ חסדו נשב ח  ו יפר  ת  ר  א  פ  יר יצמח ו  צ  כח   .
108

  

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin  

רוחו[ ה בו]כחציר יצמח מארצו ופרח כציץ חסדו נשב .
109

  

Luen rivin   וחור [בוה ]כציץ חסדו נשב   צו ופרח  מאר  יר יצמח כחצ .  

Lichtenberger lukee ensimmäisen sanan toisen kirjaimen 

todennäköiseksi hetiksi. Luen kirjaimen varmaksi hetiksi, sillä sen kolme vetoa, 

jalat ja katto näkyvät selvästi, ja sen piirtojälki on samanlainen kuin esimerkiksi 

edellisen rivin ensimmäisen aukon jälkeisen רוחתיו sanan het.   

 Allegro lukee ensimmäisen sanan kolmannen kirjaimen 

hakasulkeiden sisälle. Nahassa on kirjaimen kohdalla aukko, mutta kirjaimesta on 

näkyvissä mustejälki aukon vasemmalla puolella sekä seuraavan kirjaimen alla. 

Mikäli kirjaimesta näkyy osa tai osia, ei ole perusteltua käyttää hakasulkeita.

 Lichtenberger lukee kolmannen sanan muodossa   ות  ר  א  פ  ו . 

Ensimmäisen kirjaimen keskellä on reikä ja Lichtenberger on lukenut siihen kaksi 

kirjainta, wawin ja pen. Luen kirjaimen varmaksi memiksi, sillä sen kaikki neljä 

vetoa näkyvät osittain: katto, selkä, pohja sekä sarvi. Kolmannen kirjaimensa 

Lichtenberger lukee epävarmaksi aläfiksi. Luen kirjaimen varmaksi aläfiksi, sillä 

sen kaikki kolme vetoa näkyvät: poikkiviiva, jalka sekä sarvi. Neljännen 

kirjaimensa eli rešin Lichtenberger lukee myös epävarmaksi. Allegro lukee saman 

kirjaimen todennäköiseksi. Luen kirjaimen Allegron tapaan todennäköiseksi 

rešiksi, sillä muste on kulunut nahasta. Kuitenkin kirjaimen muoto on 
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havaittavissa ja se on samanlainen kuin edellisellä rivillä olevan רוחתיו  sanan reš. 

Lichtenberger lukee viidennen kirjaimensa epävarmaksi tawiksi. Luen kirjaimen 

varmaksi sadeksi. Nahassa ei näy toista vertikaalista piirtojälkeä tawin toiseksi 

jalaksi. Kirjan on samanlainen kuin edellisen sanan sade. Lichtenberger ehdottaa 

tekstikriittisissä huomioissaan, että kolmas sana olisi parempi lukea muotoon 

צובאמ   , mutta hän torjuu ehdotuksensa välittömästi vedoten paleografiaan.
110

 Lichtenberger lukee neljännen sanan ensimmäisen kirjaimen jodiksi. 

Luen kirjaimen wawiksi, sillä sen väkänen ei ole niin paksu kuin jodien tässä 

käsialassa. Lichtenberger lukee saman sanan kolmannen kirjaimen 

todennäköiseksi rešiksi.  Luen kirjaimen varmaksi rešiksi, sillä sen piirtojälki on 

samanlainen kuin edellisen rivin רוחתיו sanassa. Kirjaimesta on myös erotettavissa 

sen tunnusomainen notkelma katon vasemmassa reunassa, tässä käsialassa.

 Allegro lukee seitsemännen sanan kolmannen kirjaimen 

epävarmaksi betiksi ja Lichtenberger sen varmaksi. Luen kirjaimen 

todennäköiseksi betiksi, kirjaimesta on säilynyt vain vertikaalinen piirto ja siitä 

jatkuva horisontaalinen koukku.    

 Täydennän aukon Lichtenbergerin ja García Martínezin & 

Tigchelaarin mukaan. Seuraavat Raamatun kohdat ovat sisällöltään samanlaisia 

kuin teksti 4Q185.
111

 Jes. 40:6-8 ”…Ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus 

kuin kedon kukka! Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, kun Herran henkäys koskettaa 

sitä (בו). Niin! Ruohoa ovat ihmiset. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu…” ja Ps. 

103:15–16 ”Ihmisen elinaika on niin kuin ruohon: kuin kedon kukka hän 

kukoistaa, ja kun tuuli käy yli (בו), ei häntä enää ole eikä hänen asuinsijansa häntä 

tunne.”
112

     

 Allegrolla ei ole editioissaan välilyöntiä aukon jälkeen. Nahkaa on 

kuitenkin jäänyt jäljelle kahden millimetrin verran ennen viimeisen sanan rešiä. 

Tämän vuoksi välilyönti on perusteltu.    

 Lichtenberger lukee viimeisen sanan ensimmäisen kirjaimen 

todennäköiseksi rešiksi. Luen kirjaimen varmaksi rešiksi, sillä sen muoto ja katon 

notkelma ovat tunnistettavissa.    

 Strugnell ehdottaa viimeisen sanan lukutavoiksi joko מידו tai בודו[כ . 
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Kumpikaan lukutapa ei ole paleografisesti mahdollista. Ensimmäinen kirjain ei 

voi olla bet tai mem. Nahassa ei näy betille piirtojälkeä sen pohjalle eikä memille 

piirtojälkiä pohjalle tai sen sarville. Toinen kirjain on waw, mutta toisessa 

vaihtoehdossaan Strugnell ehdottaa siihen luettavaksi jodin. Kirjaimen väkänen ei 

ole tarpeeksi paksu. Kolmanneksi kirjaimeksi Strugnell ehdottaa molemmissa 

sanoissa dalätia. Kirjain on varma het, sillä sen molemmat jalat näkyvät selvästi. 

Dalätissa on vain yksi jalka. 

 

Rivi 11 Allegro lukee rivin  ד◦]   [לעקום יח עד אי  וציצו תשא רו   ◦◦◦ויבש .
113

  

Strugnell ehdottaa, että rivin seitsemäs sana olisi muotoa קיםיאנ . Lopun Strugnell 

lukisi joko  

בד[או ◦◦כ ר ]ו  לעב     tai בד[או ◦◦ד כ]לעמו .114 

Lichtenberger lukee rivin  

דב  [דו מל]מ  ע  ם לו  קיי  ח עד א  ו  שא ר  גזו וציצו ת  ויבש ע   .
115

  

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin  

בד[דו מל]עמם לוקיויבש עגזו וציצו תשא רוח עד אי .
116

  

Luen rivin  ד◦[            ]◦לע םקו  י  אנ  ח עד ו  ר  ויבש עגזו וציצו תשא . 

 Allegro lukee toisen sanan kohdalle tunnistamattomia kirjaimia, 

vaikka kirjaimet ovat erotettavissa nahasta selvästi. Lichtenberger lukee sanan 

ensimmäisen kirjaimen todennäköiseksi ajiniksi. Luen kirjaimen varmaksi 

ajiniksi, sillä sen molemmat sarvet näkyvät selvästi. Strugnell ehdottaa, että 

kirjuri on yliviivannut ajinin tästä sanasta, jolloin sana olisi גזו ja tarkoittaa ”hänen 

leikattu ruohonsa”.
117

 Kyseessä voi myös olla kirjoitusvirhe. Kirjuri on 

vahingossa kirjoittanut sanan muotoon עגז, vaikka sen pitäisi olla גזע. Tämä 
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kirjainyhdistelmä tarkoittaa kantoa tai juurakkoa. Pitäydyn jälkimmäisessä 

vaihtoehdossa, sillä nahassa ei näy jälkiä ajinin pyyhkimisestä.   

 Lichtenberger lukee neljännen sanan ensimmäisen kirjaimen 

todennäköiseksi tawiksi. Luen kirjaimen varmaksi tawiksi, vaikka sen toinen jalka 

on lähes kokonaan kulunut. Oikeanpuoleisesta jalasta on kuitenkin jäljellä osa 

yläosaa, mikä paljastaa kirjaimen tawiksi.   

 Allegro lukee viidennen sanan ensimmäisen kirjaimen varmaksi 

rešiksi ja Lichtenberger sen todennäköiseksi rešiksi. Luen kirjaimen 

Lichtenbergerin tavoin todennäköiseksi rešiksi, sillä kirjaimen katossa on 

kulumaa. Kuitenkin kirjaimesta ovat jäljellä sen jalka ja katon tunnusomainen 

notkelma.       

 Lichtenberger lukee seitsemännen sanan ensimmäisen kirjaimen 

todennäköiseksi aläfiksi. Luen kirjaimen varmaksi aläfiksi, sillä se erottuu 

kokonaan. Sen sarvi, jalka ja vinoviiva ovat havaittavissa. Allegro lukee saman 

sanan toisen kirjaimen epävarmaksi jodiksi, Lichtenberger sen todennäköiseksi 

jodiksi ja García Martínez & Tigchelaar linjauksensa mukaisesti varmaksi jodiksi. 

Luen kirjaimen epävarmaksi nuniksi. Kirjaimesta ovat jäljellä selän yläosa sekä 

pienen pisteen verran kirjaimen pohjaa. Piste sijaitsee qofin edessä. Mediaalinen 

nun muodostuu selästä ja horisontaalisesta pohjasta. Tässä käsialassa mitään 

muuta kirjainta ei piirretä kyseessä olevalla tavalla. Sanan kolmas kirjain on 

kirjoitettu rivin yläpuolelle. Kirjaimesta on jäljellä vain kaksi pientä mustejälkeä. 

Muut editorit pitävät kirjainta varmana jodina. Luen kirjaimen todennäköiseksi 

jodiksi, sillä vaikka mustejälki on selvästi väkänen, niin se sopii yhtä hyvin myös 

wawiin. Strugnell lukee sanan viidennen kirjaimen jodiksi. Luen kirjaimen 

Lichtenbergerin mukaan todennäköiseksi wawiksi. Kirjaimesta on jäljellä vain 

väkänen ja se näkyy heikosti. Lichtenberger esittää tekstikriittisissä huomioissaan, 

että sanan erikoinen muoto tulee sanoista אין מקום (ei paikkaa).118
 

 Lichtenberger lukee kahdeksannen sanan toisen kirjaimen 

todennäköiseksi ajiniksi. Luen kirjaimen varmaksi ajiniksi, sillä sen molemmat 

sarvet näkyvät. Allegro merkitsee editiossaan aukon alkamaan heti ajinin jälkeen. 

Nahassa on kuitenkin näkyvissä horisontaalinen viiva, jolloin hakasulun käyttö 

Allegrolla on perusteetonta tässä kohden. Mikäli kirjaimesta näkyy osa, se täytyy 

merkitä editioon. Horisontaalinen viiva sopii seuraaviin kirjaimiin: bet, tet, 
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mediaalinen kaf, mediaalinen mem, mediaalinen nun, mediaalinen pe ja 

mediaalinen sade. Mahdollisten sanojen kirjo on kuitenkin niin suuri, ettei tämän 

työn puitteissa ole mahdollista käydä niitä läpi.   

 Lichtenberger sekä García Martínez & Tigchelaar täydentävät rivin 

lopun muotoon בד[דו מל]עמל .119 Lichtenberger ehdottaa tekstikriittisissä 

huomioissaan mahdollisiksi lukutavoiksi myös joko 

רב  [ולא  ר הוא]לעב   tai דמ  [ודת ח]לעב .120 Strugnell ehdottaa mahdollisiksi lukutavoiksi 

joko   בד[או ◦◦ר כ]ו  לעב  tai בד[או ◦◦ד כ]לעמו .121 En lähde ottamaan kantaa edellä 

mainittujen editorien täydennystapoihin, sillä kukaan heistä ei ole perustellut 

editioissaan täydentämiseen johtavia syitä tai mahdollisia paralleelikohtia. 

Kahdeksannen sanan suuren mahdollisuuksien määrän ja perustelemattomien 

täydentämisten vuoksi pitäydyn tässä työssä minimalistisessa lukutavassa rivin 

lopussa.        

 Allegro lukee toiseksi viimeisen kirjaimen tunnistamattomaksi, 

Strugnell lukee sen varmaksi betiksi ja Lichtenberger sen epävarmaksi betiksi. 

Luen kirjaimen Allegron tavoin tunnistamattomaksi, sillä kirjaimen katosta lähtee 

pieni koukku, jollaista ei ole missään kirjurin kirjaimista.   

 

Rivi 12 Allegro lukee rivin בקשוהו ולא ימצאהו ואין מקוהרוח     י  ימצא מ   ולא .
122

 

Strugnell lukee kolmannen ja neljännen sanan 123.כי רוח
 

 Lichtenberger lukee rivin  

רוח י  ולא ימצא כ    vacat [  ו]  ן מקוהי  ולא ימצאהו וא   ו  בקשוה  י .124
  

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin  

יבקשוהו ולא ימצאהו ואין מקוה tacavולא ימצא כי רוח  .
125
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Luen rivin  רוח  י  כ  צא ימולאtacav   ין מקוהוא ולא ימצאהו  ו  יבקשוה . 

Allegro lukee kolmannen ensimmäiseksi kirjaimeksi epävarman 

memin. Strugnell lukee kohtaan varmat kafin ja jodin ja Lichtenberger 

todennäköiset kafin ja jodin. Luen kohtaan todennäköiset kafin ja jodin. 

Piirtojäljet ovat sotkuisia, mutta kafista ovat erotettavissa sen katto, selkä ja pohja. 

Lisäksi kirjaimen muoto on samanlainen kuin rivin kymmenen ensimmäisessä 

sanassa. Jodista näkyvät jalka sekä väkänen. Väkänen on kuitenkin kulunut 

alaosastaan, minkä vuoksi ei pystytä näkemään, onko väkänen iso, kuten jodeissa 

on. Jodin ja seuraavan rešin välissä on yksi millimetri nahkaa, mikä osoittaa, 

etteivät piirtojäljet kuulu yhteen.     

 Allegro lukee vacatin jälkeisen sanan ensimmäisen kirjaimen 

todennäköiseksi jodiksi. Luen kirjaimen varmaksi jodiksi, sillä sen paksu väkänen 

on näkyvissä.   

 Lichtenbergerin editiossa vacatin molemmin puolin olevat lauseet 

ovat vaihtaneet paikkaa keskenään verrattuna nahassa olevaan tekstiin. Syytä 

tähän vaihdokseen on mahdoton sanoa. Kyseinen ”virhe” ei ole kuitenkaan 

vaikuttanut Lichtenbergerin käännökseen, sillä hän kääntää rivin niin kuin se 

lukee nahassa.
126

    

 Lichtenbergerillä rivin ensimmäinen kirjain on epävarma waw. 

Nahassa ei kuitenkaan näy yhtään mustejälkeä tässä kohden. Tekstikriittisissä 

huomioissaan Lichtenberger esittääkin, että hänen olettamansa waw voi olla vain 

nahan tummentuma.
127

 PAM-kuvaa 43.514 tarkasteltaessa ja sitä tarkennettaessa 

DSSEL:n avulla, nahassa on kyseessä olevassa kohdassa nahan repeytymä, jonka 

muoto muistuttaa wawin väkästä. Samassa sanassa Lichtenberger lukee kaksi 

viimeistä kirjainta todennäköiseksi heksi ja wawiksi. Allegro lukee kirjaimet 

varmoiksi. Luen molemmat kirjaimet Lichtenbergerin tapaan todennäköisiksi, 

sillä muste on kulunut kirjainten kohdalta. Kuitenkin hestä näkyvät molemmat 

jalat sekä katto, ja wawista on näkyvissä jalka.   

 Rivinsä toisessa sanassa Lichtenberger lukee aläfin todennäköiseksi. 

Luen aläfin varmaksi, sillä kirjain on tunnistettavissa sen sarvesta, poikkiviivasta 

ja jalasta. Neljännessä sanassaan Lichtenberger merkitsee aläfin ja jodin 
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todennäköisiksi. Luen kirjaimet varmoiksi, sillä aläf on vain revennyt ja jod vain 

vähän kulunut, joten niiden muodot ovat havaittavissa.      

 

Rivi 13 Allegro lukee rivin ועתה שמעו נא עמי והשכילו[ ר ]על האו   ◦◦◦והוא כצל י .
128

  

Strugnell lukee rivin alun   [ץ]והוא כצל ימיו על האר .129 

Lichtenberger lukee rivin  

ועתה שמעו נא עמי והשכילו[ ץ]ל האר  ע   ו  והוא כצל ימי   .
130

  

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin 

ועתה שמעו נא עמי והשכילו[ רץ]והוא כצל ימיו על הא .
131

 

Luen rivin  השכילוו  ועתה שמעו נא עמי [ ץ]על האר     ו  י  ימ והוא כצל . 

Allegro ei lue kolmanteen sanaan muuta kuin jodin. Luen sanan 

muodossa  ו  י  ימ . Sanan toinen kirjain on selvästi erotettavissa memiksi. Sen 

piirtojälki on samanlainen kuin esimerkiksi rivin 10 toisen sanan memin. 

Kirjaimesta erottuvat sen sarvi, katto selkä ja kaareutuva pohja. Sanan kolmas ja 

neljäs kirjain ovat epävarmoja. Nahassa on näkyvissä piirtojälkiä, mutta ne ovat 

pahoin kuluneet. Kontekstia ajatellen tukea sanan lukemiseen löytyy seuraavista 

Raamatun kohdista, joissa on samanlainen tematiikka kuin rivillä 13.
132

 Ps. 144:4 

”Ihminen on kuin tuulenhenkäys, hänen päivänsä (ימיו) katoavat kuin varjo.”  Ps. 

102:12 ”Päiväni (ימי) ovat kuin pitenevä varjo, ruohon lailla minä lakastun”. 1. 

Aik. 29:15b ”Elämämme
133

 .”...maan päällä on kuin varjo (ימינו) 
134

 

 Neljännen sanan ajinin Lichtenberger lukee epävarmaksi. Luen 

kirjaimen varmaksi, sillä sen sarvet ja vertikaalinen piirto näkyvät selvästi. 

Lichtenberger ehdottaa tekstikriittisissä huomioissaan, että tämä neljäs sana tulisi 
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paremminkin lukea muodossa   לו  כ . Lichtenberger tyytyy kuitenkin Strugnellin 

ehdottamaan tapaan על ja käyttää sitä editiossaan.
135

  

 Allegro lukee viidennen sanan kolmannen kirjaimen epävarmaksi 

wawiksi, ja täydentää aukkoon rešin. Luen ja täydennän sanan Lichtenbergerin 

mukaan muotoon   [ץ]האר . Kontekstia ajatellen lukutavalle ja täydennykselle löytyy 

tukea 1. Aik. 29:15b kohdasta, jossa on samanlaista tematiikkaa kuin kyseessä 

olevalla rivillä.
136

 ”Elämämme maan (הארץ) päällä on kuin varjo, eikä meillä ole 

täällä toivoa”.
137

 García Martínez & Tigchelaar merkitsevät editiossaan viidennen 

sanan kolmannen kirjaimen rešin hakasulkeiden sisään. Rešin merkitseminen 

hakasulkeiden sisälle on perusteetonta, sillä kirjaimesta on näkyvissä osa nahassa.

 Luen viimeisen sanan ensimmäisen kirjaimen todennäköiseksi 

wawiksi. Nahka on revennyt kirjaimen kohdalta, mutta kirjaimesta ovat 

tunnistettavissa sen jalka sekä hieman väkästä.    

 

Rivi 14 Allegro lukee rivin  זכרו נפלאים עשהבורת אלהים י  [ח] מו מן ת  ◦לי פתאום .
138

 

Strugnell katsoo, että toinen sana voidaan lukea joko פתאים tai פתאום. Hän lukee 

kolmannen sanan materiaalisesti muodossa   מווהכ , mutta korjaa sen sitten 

sisällöllisesti muotoon   מווחכ . Viidennestä kahdeksanteen sanaan Strugnell lukee 

בורת אלהינו וזכרו נפלאות[ג]  .
139

 

 Lichtenberger lukee rivin   עשה ם  י  א  ל  פ  זכרו נ  ו   ו  נ  ורת אלהי  ב  [ג]מו מן ו  ת  י   תאים  לי פ .
140

  

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin 

בורת אלהינו וזכרו נפלאות עשה[ג]מן   פתאים וחכמולי   .
141

  

Luen rivin  עשה    ם  י  נפלא  כרו ז  ו   ו  נאלהי  בורת [ג] ו מןמ◦◦◦פתאים לי . 
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Toisessa sanassa Lichtenberger lukee pen todennäköiseksi. Luen 

kirjaimen varmaksi, sillä kirjaimesta näkyvät nokka, selkä sekä pohja. Allegro 

lukee sanan neljännen kirjaimen wawiksi. Luen kirjaimen jodiksi, sillä sen 

väkänen on paksu. Lichtenberger lukee sanan viimeisen kirjaimen 

todennäköiseksi memiksi. Luen kirjaimen varmaksi, sillä kirjaimen 

laatikkomainen muoto sekä sarvet näkyvät.  

 Allegro lukee kolmannen sanan muodossa ◦  מות  , Strugnell lukee sen 

מווהכ   , Lichtenberger lukee sen muodossa   מוו  ת  י  ja García Martínez & Tigchelaar 

lukevat sen וחכמו. Sanan kolme ensimmäistä kirjainta ovat hyvin epäselvät. 

Ensimmäisestä kirjaimesta on jäljellä osa vertikaalista viivaa. Lichtenberger lukee 

kohtaan jodin ja Strugnell sekä García Martínez & Tigchelaar lukevat kohtaan 

wawin. Nahassa ei kuitenkaan näy jälkiä jodin tai wawin väkäselle. Toisesta 

kirjaimesta on jäljellä sen yläosa. Strugnell lukee kohtaan hen, Lichtenberger 

lukee kohtaan tawin ja García Martínez & Tigchelaar lukevat kohtaan hetin. 

Piirtojäljet eivät vastaa kirjurin käsialassa mitään kirjainta. Piirtojäljet 

muodostavat soikion puolikkaan, jonka vasemmasta kulmasta lähtee ylöspäin 

pieni sotkuinen piirto. Kolmannesta kirjaimesta on jäljellä selkää sekä pohjaa. 

Allegro lukee kohtaan tawin, Lichtenberger wawin ja Strugnell sekä García 

Martínez & Tigchelaar kafin. Piirtojälki on haalistunut ja sen muoto on 

koukkumainen. Kirjurilla mikään kirjain ei muodosta kyseessä olevaa 

koukkumaista muotoa.    

 Allegro lukee aukkoon hetin ja tekee sen eteen välilyönnin. 

Välilyönti hakasulkeen sisällä on tarpeeton, sillä hän on tehnyt välilyönnin jo 

ennen aukkoa. Pidän parempana täydennyksenä aukkoon gimälia. Perustelu 

täydennykseen löytyy psalmista 106: 106:2 ”Kuka voi sanoiksi pukea Herran 

voimateot (גבורות)...” ja 106:8 ”...hän osoitti voimansa ( גבורתו-את ) ja suuruutensa”. 

Psalmi 106 on kolmas suuri historiapsalmi. Psalmissa kerrotaan 2. Mooseksen 

kirjan tapahtumista. Tekstissä 4Q185 kerrotaan samoista tapahtumista samaan 

sävyyn, jolloin täydennystä aukkoon voidaan pitää perusteltuna.
142

 Lichtenberger 

lukee aukon jälkeen betin todennäköiseksi. Luen betin varmaksi, sillä sen katto ja 

pohja ovat yhtä pitkiä.    

 Allegro lukee kuudennen sanan loppuun memin. Strugnell ja García 
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Martínez & Tigchelaar lukevat sanan loppuun varmat nunin ja wawin. 

Lichtenberger lukee kohtaan myös nunin ja wawin, mutta todennäköisinä sekä 

lukee niitä edeltävän jodin myös todennäköiseksi. Luen kuudennen sanan kolmen 

viimeistä kirjainta Lichtenbergerin mukaan. Muste on kulunut kirjaimista ja nahka 

on revennyt kirjainten yläosasta. Kuitenkin jodista on erotettavissa osa sen jalkaa 

sekä paksua väkästä, nunista erottuvat sen vertikaalinen selkä sekä horisontaalinen 

pohja ja wawista erottuvat sen selkä sekä osa väkästä.   

 Allegro lukee seitsemännen sanan ensimmäisen kirjaimen 

todennäköiseksi jodiksi. Luen kirjaimen todennäköiseksi wawiksi, sillä nahassa ei 

ole tilaa jodin isolle väkäselle ennen seuraavaa kirjainta.  

  Allegro ja Lichtenberger lukevat toiseksi viimeisen sanan muodossa 

 .Lisäksi Lichtenberger merkitsee sanan kaikki kirjaimet todennäköisiksi .נפלאים

Strugnell sekä García Martínez & Tigchelaar lukevat sanan muodossa נפלאות. 

Luen sanan muodossa   ם  י  נפלא . Nunista näkyvät sen selkä sekä vasemmalle 

kääntyvä pohja. Pestä näkyvät sen nokka, selkä sekä pohja. Lamädin masto sekä 

alaosan koukku näkyvät. Aläfistä erottuvat sen jalat, osa poikkiviivaa ja 

oikeanpuoleinen sarvi. Jodista näkyvät sen jalka sekä paksu väkänen. Memistä 

näkyvissä on sen laatikkomainen muoto sekä vasemmanpuoleinen sarvi.  

 

Rivi 15 Allegro lukee rivin  

יערץ לבבכם מפני פחדו ◦]          [◦ ו  י  צרים ומופת  במ  .
143   

Strugnell lukee toisesta viidenteen sanaan   ויערץ[ארץ חם]ומופתיו ב .144 

Lichtenberger lukee rivin 

י פחדו  נ  מפ   ם  בכ  עדץ לב  י  ו  [ ארץ חם]ו ב  י  במצרים ומופת   .
145

  

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin  

ויערץ לבבכם מפני פחדו[ארץ חם ]במצרים ומופתיו ב .
146
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Luen rivin   י פחדונ  מפ   לבבכם  ערץ י ו  [ארץ חם ]ו ב  י  במצרים ומופת . 

Allegro lukee toisen sanan viimeisen kirjaimen todennäköiseksi 

wawiksi. Luen kirjaimen varmaksi, sillä kirjain on säilynyt kokonaan ja sen pieni 

väkänen on kokonaan nähtävissä.   

 Allegro lukee kolmannen sanan ensimmäisen kirjaimen 

tunnistamattomaksi, eikä hän täydennä aukkoa. Seuraan lukutavassani ja 

täydentämisessä Strugnellia, Lichtenbergeriä sekä García Martíneziä & 

Tigchelaaria, sillä historiapsalmit 105 ja 106 antavat tukea lukutavalle ja 

täydennykselle kontekstin puolesta
147

: 105:27 ”ja nämä tekivät tunnustekojaan, 

tekivät hänen ihmeitään Haamin maassa (בארץ חם)”  ja 106:21–22 ”…joka teki 

suuria Egyptissä, Haamin maassa (בארץ חם) ihmeellisiä töitä, pelottavia tekoja 

Kaislamerellä”. Lichtenberger ehdottaa tekstikriittisissä huomioissaan, että aukon 

voisi täydentää myös kolmannen historiapsalmin 78:43 mukaan: ”ja teki 

tunnustekonsa Egyptissä, ihmeensä Soanin tasangolla ( [שדה צען]ב )”, tai kuten Ps. 

105:5 ja 1. Aik. 16:12: ”Muistakaa aina hänen ihmetyönsä, hänen tunnustekonsa/ 

suuret tekonsa ja hänen tuomionsa ( [משפטי פיו]ומופתיו ו   )”. 
148

 Lichtenberger ei 

erittele ehdotuksiaan tämän tarkemmin, joten en lähde arvioimaan niitä. 

 Allegro lukee aukon jälkeen ensimmäisen mustejäljen 

tunnistamattomaksi, ja Lichtenberger sen epävarmaksi wawiksi. Luen jäljen 

todennäköiseksi wawiksi, sillä kirjaimesta on jäljellä osa sen pientä väkästä. 

Allegrolla on välilyönti edellä mainitun mustejäljen ja sitä seuraavan jodin 

välissä. Välilyönti on perusteeton, sillä kirjaimet ovat lähellä toisiaan. 

Lichtenberger lukee jodin epävarmaksi. Luen sen varmaksi, sillä sen paksu 

väkänen on näkyvissä. Strugnellilla ei ole välilyöntiä aukkoon täydentämänsä חם- 

sanan jälkeen. Välilyönti on perusteltu, sillä sanoja חם ja ויערץ ei voi kirjoittaa 

yhteen.     

 Lichtenberger lukee viidennen sanan neljännen kirjaimen dalätiksi. 

Luen kirjaimen rešiksi, sillä kirjaimesta erottuu rešille ominainen katon notkelma, 

jota dalätissa ei ole.    

 Allegro lukee kuudennen sanan kokonaan varmaksi, ja 
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Lichtenberger puolestaan lukee sanan ensimmäisen betin, kafin ja loppu-memin 

todennäköisiksi. Luen muut kirjaimet varmoiksi, paitsi loppu-memin. 

Ensimmäisestä betistä erottuvat sen pohja, selkä sekä katto notkelmineen. Kafista 

erottuvat myös sen pohja, selkä sekä katto, joka on pohjaa lyhyempi. Memin 

kohdalta nahka on revennyt, mutta sen laatikkomainen muoto on havaittavissa 

sekä sen vasemmanpuoleinen sarvi.   

 Allegro lukee seitsemännen sanan kokonaan varmaksi, ja 

Lichtenberger puolestaan lukee sanan pen ja nunin todennäköisiksi. Luen sanan 

kuten Lichtenberger, sillä muste on kulunut kirjainten kohdalta. Kuitenkin pestä 

on havaittavissa sen nokka, selkä sekä pohja ja nunista erottuvat selvästi sen selkä 

sekä vasemmalle kääntyvä pohja.    

 Lichtenberger lukee viimeisen sanan viimeisen kirjaimen 

todennäköiseksi wawiksi. Luen kirjaimen varmaksi, sillä sen jalka ja osa pientä 

väkästä näkyvät. 

 

Fragmentit 1-2, palsta II  

 

Rivi 1 – Allegro lukee rivin  

שכם כחסדיו הטבים חקרו לכם דרךפ  [נ]                                     ◦ועשו ר   .149  

Strugnell lukee rivin alun  ונו]רצועשו .150
 

 Lichtenberger lukee rivin 

הטבים חקרו לכם דרך פשכם כחסדיו  [ונו                        נ]צ  ועשו ר    .151  

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin 

כם כחסדיו הטבים חקרו לכם דרךפש[ונו     נ]ועשו רצ .
152
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Luen rivin 

שכם כחסדיו הטבים חקרו לכם דרךפ  [נ                                          ונו]צ  ר  ועשו  . 

Allegro lukee toisen sanan rešin epävarmaksi, Strugnell lukee sen 

varmaksi ja Lichtenberger lukee sen todennäköiseksi. Luen rešin todennäköiseksi, 

sillä kirjaimesta on säilynyt vain haalea ja kulunut piirto, joka kuitenkin 

muistuttaa rešiä. Sen jalka ja katto notkelmineen näkyvät. Allegro lukee saman 

sanan toisen kirjaimen tunnistamattomaksi, Strugnell lukee sen varmaksi sadeksi, 

ja Lichtenberger lukee sen todennäköiseksi sadeksi. Luen kirjaimen epävarmaksi 

sadeksi, sillä nahassa on näkyvissä vain haaleita pieniä mustejälkiä kirjaimen 

kohdalla. Lisäksi nahka on revennyt juuri kyseisen kirjaimen kohdalta. Täydennän 

sanan Strugnellin, Lichtenbergerin sekä García Martínezin & Tigchelaarin 

mukaan. Lichtenberger perustelee täydennystä Esran kirjan kohdan 10:11 

mukaan: ”..., ja toimikaa hänen tahtonsa mukaan (ועשו רצונו)”.
153

 Lichtenbergerin 

perustelu on hyvä ja seuraan sitä, sillä lukuisissa muissakin Raamatun kohdissa 

puhutaan Jumalan tahdon täyttämisestä ja toteuttamisesta.  

 Kukaan editoreista ei ole perustellut aukon jälkeisen נפש – sanan 

täydentämistä. Seuraan editoreita täydentämisessä, sillä tekstissä on kehottava 

sävy ”teille” toteuttaa Jumalan tahto. On siis luontevaa täydentää sana muotoon 

   .”teidän elämänne/ henkenne/ sielunne” נפשכם

 Lichtenberger lukee aukon jälkeen toisen sanan viimeisen kirjaimen 

todennäköiseksi wawiksi. Luen kirjaimen varmaksi, sillä sen pieni väkänen on 

näkyvissä nahan taitoksesta huolimatta. 

 

Rivi 2 – Allegro lukee rivin  

שארית לבניכם אחריכם ולמה תתנול  ]                            [לחיים מסלה   .154  

Strugnell lukee rivin toisen sanan muodossa 155.ומסלה 
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Lichtenberger lukee rivin 

שארית לבניכם אחריכם ולמה תתנו ◦]                      [לחיים ומסלה    .156  

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin  

לשארית לבניכם אחריכם ולמה תתנו]       [לחיים ומסלה .157  

Luen rivin  

שארית לבניכם אחריכם ולמה תתנוו  [        ]                           לה  ומס  לחיים  . 

 Allegro ei lue toiseen sanaan ennen memiä mitään. Luen kohtaan 

wawin, sillä nahassa on näkyvissä pieni vertikaalinen piirto ja hiukan pientä 

väkästä. Kaikki muut editorit lukevat sanan samäkin varmana. Luen kirjaimen 

todennäköiseksi, sillä nahka on kulunut kirjaimen kohdalta. Sanan viimeisin 

kirjaimen Allegro lukee epävarmaksi heksi, Strugnell lukee sen varmaksi ja 

Lichtenberger sen todennäköiseksi. Luen hen epävarmaksi, sillä siitä on jäljellä 

vain osa oikeanpuoleista jalkaa.     

 Allegro lukee aukon jälkeen ensimmäisen kirjaimen epävarmaksi 

lamädiksi, Lichtenberger lukee kohtaan tunnistamattoman kirjaimen ja tekee 

välilyönnin ennen šiniä, ja García Martínez & Tigchelaar lukevat kirjaimen 

lamädiksi. Luen kirjaimen epävarmaksi wawiksi, sillä siitä on vain jäljellä pieni 

piste, joka voi viitata väkäseen. Lichtenbergerillä välilyönti on perusteeton, sillä 

nahassa oleva jälki on lähellä šiniä, ja kuuluu samaan sanaan. Lichtenberger 

esittää tekstikriittisissä huomioissaan, että aukon jälkeen ensimmäinen kirjain 

voisi olla myös waw tai he.
158

 Hän ei kuitenkaan erittele mahdollisuuksia tämän 

tarkemmin.  
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Rivi 3 – Allegro lukee rivin 

ל תמרו דברי יהוהפט שמעתי בני יצ  ש  [מ]                     ◦ם לשא  כ  ]      [  .159  

Strugnell lukee rivin alun [נפש]כם לשוא , aukon jälkeen toisen sanan hän lukee  

ונישמע  ja neljännen sanan 160.ואל
 

Lichtenberger lukee rivin 

ל תמרו דברי יהוהפט שמעוני בני וא  ש  [ת                  מ]ם לשחכ  [לבב] .161  

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin 

בני ואל תמרו דברי יהוהשפט שמעוני [מ      ו] כם לשוא[נפש]  .162   

 Luen rivin 

ל תמרו דברי יהוהיצ  פט שמעוני בני ש  [מ]                               א  ו  ם לשכ  [נפש] . 

 Allegro ei täydennä ensimmäistä aukkoa, ja Lichtenberger täydentää 

aukon [לבב]  םכ . Täydennän aukon Strugnellin ja García Martínezin & Tigchelaarin 

mukaan, vaikka he eivät perustele täydennystään. Pidän valitsemaani täydennystä 

mahdollisena, sillä palstan II rivillä 1 täydensin aukon jälkeisen sanan samaan 

muotoon, jolloin teksti olisi sanastollisesti yhtenäistä. Myös tekstin kehottava ja 

opettava sävy ”teille” antavat tukea täydentämiselle.   

 Allegro lukee toisen sanan muodossa   לשא◦ , ja Lichtenberger lukee 

sen  ת]לשח . Luen sanan kolmannen kirjaimen todennäköiseksi wawiksi, sillä 

nahassa on näkyvissä heikko jälki pienestä väkäsestä. Neljännen kirjaimen luen 

todennäköiseksi äläfiksi, sillä nahassa on näkyvissä kirjaimen sarvi. 

 García Martínez & Tigchelaar täydentävät toisen aukon sisälle 

wawin. He eivät perustele wawin täydentämistä. Täydennän toisen aukon lopun 

editorien mukaan, vaikka heistä kukaan ei perustele täydentämistä. Pidän 

täydentämistä mahdollisena, sillä palstalla I puhutaan Jumalan tuomiosta, ja tässä 
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kohden viitattaisiin tulevaan tuomioon.   

 Allegro lukee toisen aukon jälkeen toisen sanan muotoon שמעתי. 

Luen sanan muodossa שמעוני, sillä ajinin jälkeen erottuu selvästi waw ja sen 

väkänen, ja wawin jälkeen erottuu nun, sen selkä ja vasemmalle kääntyvä pohja. 

 Lichtenberger lukee toisen aukon jälkeen neljännen sanan muodossa 

לוא   , ja Strugnell sekä García Martínez & Tigchelaar sen muodossa ואל. Aläfin 

lukeminen on paleografisesti mahdotonta. Nahassa on näkyvissä lyhyt 

vertikaalinen viiva, josta lähtee lyhyt horisontaalinen viiva vasemmalle. Kuvaus 

sopii käsialassa ainoastaan kirjaimiin sade ja taw. Strugnell sanookin, että 

materiaalisesti neljättä sanaa ei pitäisi lukea ואל, mutta hän pitäytyy kuitenkin 

tiukasti kontekstin antamassa tuessa.
163

  

 

Rivi 4 – Allegro lukee rivin 

ב יוםוימה חקק לישחק הלוא טת  ב ח  ק  ע  [י]                             ואל תצעד     .164 

Strugnell lukee rivin alun [ו]אל תצעדו , ja aukon jälkeen toisen sanan 165.ונתיבה
 

 Lichtenberger lukee rivin   

ב יוםוקב ונתיבה חקק לישחק הלוא טע  [דרך אשר צוה לי]עדו צ  ת   ל  א  [ו] .166  

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin 

ב יוםועקב ונתיבה חקק לישחק הלוא ט[ודרך אשר צוה לי     ]אל תצעדו [ו] .167 

Luen rivin  . ב יוםויבה חקק לישחק הלוא טת  קב ונ  ע  [י                             ]צעדו אל ת  [ו]

 Allegro ei täydennä ensimmäistä sanaa. Täydennän muiden editorien 

tapaan sanan alkuun wawin, sillä sen täydentäminen tasaa palstan II rivien alut. 

Kirjoitusten kopiointi on ollut tarkkaa sekä taidokasta, ja yhtenäisestä muodosta 
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on haluttu pitää kiinni.    

 Lichtenberger lukee ensimmäisen sanan aläfin ja lamädin 

todennäköisiksi. Luen molemmat kirjaimet varmoiksi, sillä aläfista ovat näkyvillä 

sen sarvi, jalka sekä poikkiviiva. Lamädista on puolestaan säilynyt osa sen mastoa 

ja sen alaosan koukku.    

 Lichtenberger lukee toisen sanan toisen kirjaimen todennäköiseksi 

sadeksi. Luen kirjaimen varmaksi, sillä se on säilynyt kokonaan: molemmat 

sarvet, jalka, sekä vasemmalle kääntyvä pohja. Allegro lukee saman sanan 

neljännen kirjaimen todennäköiseksi dalätiksi. Lisäksi Allegro huomauttaa 

tekstikriittisissä huomioissaan, että dalätin voisi lukea myös rešiksi.
168

 Luen 

kirjaimen varmaksi dalätiksi, sillä sen jalka, katto ja oikeanpuoleinen sarvi ovat 

säilyneet.     

 Allegrolla ei ole välilyöntiä toisen sanan viimeisen kirjaimen jälkeen 

ennen aukkoa. Välilyönti on perusteltu, sillä nahassa on puolitoista millimetriä 

nahkaa jäljellä ennen repeämää, eikä siinä näy piirtojälkiä.  

 Lichtenberger sekä García Martínez & Tigchelaar täydentävät 

aukkoon דרך אשר צוה לי. Editorit eivät perustele täydennystään. Täydennän 

aukkoon vain jodin täydentämään seuraavaa sanaa nimeksi ”Jaakob”. Perustelen 

täydennystä historiapsalmin 105:9–10 kohdalla: ”...valan, jonka hän vannoi 

Iisakille. Hän vahvisti sen ohjeeksi Jaakobille,...” Teksti 4Q185 on myös osittain 

sävyltään historiapsalmin omainen, ja rivillä mainitaan myöhemmin myös 

Iisak.
169

     

 Allegro lukee aukon jälkeisen sanan neljännen kirjaimen 

epävarmaksi qofiksi. Luen kirjaimen varmaksi qofiksi, sillä nahassa näkyvät 

selvästi qofin jalka ja sen pallomainen pää.  

 Allegro lukee aukon jälkeen toisen sanan muodossa   ימהת  ח .  

Strugnell ja Lichtenberger lukevat sanan muodossa ונתיבה. Luen sanan muodossa 

יבהת  ונ   . Ensimmäinen kirjain on waw, sillä sen selkä ja pieni väkänen näkyvät. 

Seuraava kirjain on mahdollisesti nun. Siitä on jäljellä vain osa sen selkää. Tawin 

luen todennäköiseksi. Siitä ovat jäljellä osat molempia jalkoja ja katto. Toiseksi 

viimeinen kirjain on bet, sillä sen tunnusomainen katon notkelma on havaittavissa. 
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Rivi 5 – Allegro lukee rivin  

אתו ולא לעתת מפחד ומפח יקושר  י  ◦[ה                   ]מעשר   ◦◦◦]       [אחד .170  

Strugnell lukee rivin alun ת]תו בעשו[בבי] אחד .
171

 

Lichtenberger lukee rivin  

ו ולא לעתת מפחד ומפח יקושת  א  ר  י   ◦]                   [ בעשר   ך  ו  [תער  ]אחד  .172 

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin 

יראתו ולא לעתת מפחד ומפח יקוש ◦]    [ו מעשרת[בבי] אחד .173 

Luen rivin 

אתו ולא לעתת מפחד ומפח יקושר  י  ◦[                           ]עשר  ב  ךי  [       ]אחד . 

 Lichtenbergerillä on välilyönti ensimmäisen sanan jälkeen. 

Välilyönti on perusteeton, sillä dalätin jälkeen välittömästi nahassa on kaareva 

reikä, noin viisi millimetriä korkea ja seitsemän millimetriä pitkä. 

 Strugnell, Lichtenberger sekä García Martínez & Tigchelaar 

täydentävät ensimmäisen aukon perustelematta valintojaan. Lisäksi Lichtenberger 

merkitsee hakasulkeiden sisällä olevan rešin todennäköiseksi. Hakasulkeiden 

sisään ei voi merkitä epävarmuusmerkintöjä.   

 Allegro lukee aukon jälkeen kolme tunnistamatonta kirjainta, 

Lichtenberger lukee kohtaan epävarmat wawin ja loppu-kafin ja Strugnell sekä 

García Martínez & Tigchelaar lukevat kohtaan tawin ja wawin. Luen kohtaan 

todennäköisen jodin ja varman loppu-kafin. Jodista on näkyvissä iso väkänen sekä 

osa jalkaa, ja loppu-kaf on säilynyt kokonaan. Sen molemmat sarvet ja pitkä jalka 

näkyvät.       

 Allegro sekä García Martínez & Tigchelaar lukevat kolmannen 

sanan ensimmäisen kirjaimen memiksi. Luen kirjaimen betiksi, sillä sen pohja ja 

katto ovat yhtä pitkiä, ja katon tunnusomainen notkelma on havaittavissa. 
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 Lichtenbergerillä on kolmannen sanan jälkeen välilyönti ennen 

aukkoa. Välilyönti on perusteeton, sillä nahkaa ei ole säilynyt yhtään sanan 

viimeisen kirjaimen pienen mustejäljen jälkeen.   

 Allegro täydentää kolmannen sanan hellä, ja Strugnell lukee sanan 

muodossa ת]בעשו . Kumpikaan heistä ei perustele täydennys valintaansa, ja lisäksi 

Strugnell ei käännä lukemaansa sanaa käännöksessään.

 Lichtenbergerillä sekä García Martínezilla & Tigchelaarilla on 

välilyönti toisen aukon jälkeen olevan tunnistamattoman mustejäljen jälkeen. 

Välilyönti on perusteeton, sillä tunnistamaton mustejälki ja seuraava kirjain jod 

ovat lähellä toisiaan, ja kuuluvat siis samaan sanaan.  

 Lichtenberger lukee toisen aukon jälkeen ensimmäisen sanan 

kolmannen ja neljännen kirjaimen todennäköisiksi. Luen kirjaimet varmoiksi, sillä 

aläfista erottuvat sen sarvi, jalka ja poikkiviiva, ja tawista erottuvat sen katto, 

jalat, sekä vasemmasta jalasta lähtevä horisontaalinen lisäjalka. 

 

Rivi 6 – Allegro lukee rivin 

כיו כי אין חשךמן מלא  ]        [ ◦◦ולה  ◦◦[                                                      .174  

Strugnell lukee ensimmäisen aukon jälkeen 

 175.ולהשמר מן מלאכיו tai ולהבדיל מן מלאכיו     

Lichtenberger lukee rivin 

מן מלאכיו כי אין חשך[מן ]ולהא  ◦◦]                         [◦]     [ .176 

 García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin 

ולהבדיל מן מלאכיו כי אין חשך ◦◦◦]   [ .177  

Luen rivin 

יו כי אין חשךכ  מן מלא  [ ]       ◦מ  ◦ול◦◦[                                           ]            . 

                                                 
174

 Allegro 1968, 85. 
175

 Strugnell 1970, 271. 
176

 Lichtenberger 2002, 130. 
177

 García Martínez & Tigchelaar 1997, 378. 



51 

 

 Lichtenberger merkitsee editiossaan rivin alkuun kaksi aukkoa, 

joiden väliin hän lukee tunnistamattoman mustejäljen. Lisäksi hän ehdottaa 

tekstikriittisissä huomioissaan, että rivin alku luettaisiin [ומפ]  ת]ח . Lukutapaa hän 

perustelee kohdilla Jes. 24:17, Jer. 48:43 ja CD 4,14, joissa puhutaan "kauhusta", 

"kuopasta" ja "loukusta".
 178 Lichtenbergerin lukutapa ja perustelu ovat hieman 

ontuvia. Rivin kuusi alku on tuhoutunut kokonaan, joskin rivin ylälaita on 

säilynyt, mutta siinä on nähtävissä vain pieniä mustejälkiä, joita on mahdotonta 

rekonstruoida. Täydennystä Lichtenberger on vain perustellut paralleelikohdilla, 

mutta ongelmana on paralleelin puuttuminen tekstissä 4Q185. Rivin viisi loppu 

toki puhuu metsästäjästä ja hänen ansoistaan, mutta pidän Lichtenbergerin 

täydennysehdotusta liian rohkeana.     

 Allegro, Strugnell, Lichtenberger sekä García Martínez & 

Tigchelaar lukevat aukon jälkeen wawin ja lamädin jälkeen hen. Nahassa on 

näkyvissä pieni rykelmä haalistuneita mustejälkiä, joita on mahdoton lukea.

 Hen jälkeen Allegro lukee tunnistamattoman mustejäljen, Strugnell 

betin tai sinin, Lichtenberger lukee kohtaan todennäköisen aläfin, ja García 

Martínez & Tigchelaar betin. Luen kohtaan epävarman memin. Kirjaimesta ovat 

mahdollisesti jäljellä sen sarvi, katto, selkä sekä pohja. 

 Strugnell lukee betin jälkeen dalätin, jodin ja lamädin tai 

vaihtoehtoisesti sinin jälkeen memin ja rešin, molemmat tapaukset ilman 

hakasulkeita.. Lichtenberger lukee todennäköisen aläfin jälkeen aukkoon memin 

ja loppu-nunin, ja García Martínez & Tigchelaar lukevat betin jälkeen dalätin, 

jodin ja lamädin ilman hakasulkeita. Lichtenberger ei perustele täydentämäänsä 

lukutapaa, ja Strugnellin sekä García Martínezin & Tigchelaarin valitsema tapa 

jättää hakasulut pois on perusteetonta. Nahasta ovat kuluneet pois mahdolliset 

kirjaimet kokonaan, jolloin hakasulkeita tulisi käyttää.    

 Allegrolla on välilyönti toisen aukon jälkeen ennen מן- sanaa. 

Välilyönti on perusteeton, sillä mem on osittain kulunut ja alkaa välittömästi 

aukon jälkeen. 
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Rivi 7 – Allegro lukee rivin 

םהיעי ידעתי ואת  ]       [◦◦הוא  ה  ◦◦]                                       [◦◦◦י .179 

Strugnell lukee ensimmäisen sanan   ה  ל  פ  א  ו , ja kolmanneksi ja toiseksi viimeiset 

sanat נו ודעתוו  צ  [ר .180
 

Lichtenberger lukee rivin 

מהו ודעתו ואת  ת  [נ]י[ב]        ◦◦ואה   ◦◦◦[לה                       ]פ  א  ו   .181 

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin 

צונו ודעתו ואתםה[ר]   ◦◦◦ה הוא ◦◦◦]   [ ◦◦◦.182 

Luen rivin 

םהועו ידעתי ואת  [   ]         ◦◦הוא  ◦◦◦[                                         ה ]ל  פ  א  ו   . 

Allegro lukee ensimmäisen mustejäljen jodiksi. Luen kohtaan 

epävarman wawin. Allegro lukee jodinsa jälkeen kolme tunnistamatonta 

mustejälkeä, ja García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin alkuun vain kolme 

tunnistamatonta mustejälkeä, vaikka jälkiä on neljä. Luen wawin jälkeen 

epävarmat aläfin, pen ja lamädin. Aläfista ovat säilyneet sen jalka, sekä osa 

poikkiviivaa, pestä on säilynyt sen kaareva pohja, ja lamädista on säilynyt sen 

alaosan koukku. Lichtenberger merkitsee lamädin hakasulkeiden sisään, mikä on 

perusteetonta koukun näkymisen vuoksi.  

 Allegro sekä García Martínez & Tigchelaar lukevat kolmannen 

mustejäljen ensimmäisen aukon jälkeen heksi. Luen kohtaan tunnistamattoman 

mustejäljen, sillä mustejälki on haalistunut pahoin, ja siitä on jäljellä vain haalea 

vertikaalinen viiva.    

 Lichtenberger lukee ensimmäisen aukon jälkeen toisen sanan hen 

todennäköiseksi. Luen kirjaimen varmaksi, sillä sen jalat ja katto näkyvät. 

Lichtenbergerillä ei ole välilyöntiä kyseisen sanan ja sitä seuraavan mustejäljen 
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välissä. Välilyönti on perusteltu, sillä mustejälkien välissä on kolme millimetriä 

tyhjää nahkaa.    

 García Martínez & Tigchelaar lukevat sanan  הוא jälkeen kolme 

tunnistamatonta mustejälkeä. Jälkiä on vain kaksi, ja kohtaan ei mahtuisi kolmea 

kirjainta.      

 Lichtenberger lukee kolmanneksi viimeisen sanan ות  [נ]י[ב , ja 

Strugnell sekä García Martínez & Tigchelaar lukevat sen צונו[ר . Kukaan heistä ei 

perustele luku – ja täydennystapaansa. Allegro ei täydennä sanaa, vaan lukee sen 

יעי[ . Luen kohdan ]ועו , sillä molempien wawien väkäset ovat ohuet.  

 Strugnell, Lichtenberger sekä García Martínez & Tigchelaar lukevat 

toiseksi viimeisen sanan muodossa ודעתו. Luen sanan ידעתי, sillä jodien väkäset 

ovat paksut.     

 Lichtenberger lukee viimeisen sanan toiseksi viimeisen kirjaimen 

mediaaliseksi memiksi. Luen kirjaimen loppu-memiksi, sillä kirjain on säilynyt 

kokonaan ja sen laatikkomainen muoto on nähtävissä.
183

    

 

Rivi 8 – Allegro lukee rivin 

לכל עם אשרי אדם נתנה לו לפניו תצא רעה  [      ]                      ◦◦]  [◦מה ת .184 

Strugnell lukee rivin alun   ו]נ  נ  [בו]ת  מה ת  ja aukon jälkeen kolmannen sanan 185.דעה  

Lichtenberger lukee rivin  

ל עם אשרי אדם נתנה לולפניו תצא דעה לכ [ו                   מ]ננ[בו]ת  ת   מה   .186 

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin 

לפניו תצא רעה לכל עם אשרי אדם נתנה לו]   [ ◦◦◦]   [מה תת .187 
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Luen rivin 

לכל עם אשרי אדם נתנה לו עה  לפניו תצא ר  [                                    ]ננ  ]  [מה תת .  

Lichtenberger lukee ensimmäisen sanan toisen kirjaimen 

todennäköiseksi heksi. Luen kirjaimen varmaksi, sillä sen vasemmanpuoleinen 

jalka, katto sekä oikeanpuoleisen jalan yläosa näkyvät.  

 Allegro lukee toisen sanan alkuun varman tawin ja 

tunnistamattoman mustejäljen. Strugnell lukee kohdan kirjaimet epävarmoiksi 

taweiksi. Lichtenberger lukee samat kirjaimet todennäköisiksi taweiksi. Luen 

kirjaimet varmoiksi, sillä niiden katot ja osa jalkoja näkyvät. Strugnell ja 

Lichtenberger täydentävät sanan muotoon ו]ננ[בו]תת , perustelematta valintojansa. 

Lisäksi Strugnell merkitsee nunit epävarmoiksi. Allegro lukee ensimmäisen aukon 

jälkeen kaksi tunnistamatonta mustejälkeä, ja García Martínez & Tigchelaar 

kolme tunnistamatonta mustejälkeä. Luen kohtaan ]  ננ[ . Ensimmäinen nun on 

säilynyt kokonaan. Sen selkä ja pohja ovat havaittavissa. Toisen nunin merkitsen 

todennäköiseksi. Siitä on säilynyt vain selkä, mutta sen muoto on sama kuin 

edellisen nunin.     

 Allegrolla sekä Lichtenbergerillä ei ole välilyöntiä toisen aukon 

jälkeen. Lisäksi Lichtenberger täydentää sanan perustelematta valintaansa. 

Välilyönnin tekeminen on perusteltua, sillä ennen lamädia nahkaa on säilynyt 

kolme millimetriä, ja siinä ei näy kirjoitusta.  

 Strugnell ja Lichtenberger lukevat toisen aukon jälkeen kolmannen 

sanan ensimmäisen kirjaimen dalätiksi. Luen kirjaimen mahdolliseksi rešiksi, 

sillä kirjaimesta on jäljellä osa sen jalkaa sekä kattoa, jossa on nähtävissä 

notkelma. 
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Rivi 9 – Allegro lukee rivin 

הנ  מ  מור לא י  א  שעים ל  ר  [ ו]תהללם ואל י  ד  ◦]                                        [◦א ן  מ   .188 

Strugnell lukee ensimmäisen sanan כן,  täydentää ensimmäisen aukon muotoon 

עים[ר , ja lukee viimeisen sanan muodossa נתנה.
189

  

Lichtenberger lukee rivin 

נהת  נ   ור לא  מ  א  שעים ל  ר  [ ו]ל  ל  ה  ת  י   ל  א  ים ו  ע  [ם                   יוד]ד  א   ן  ב   .190 

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin 

הרשעים לאמור לא נתנ[ ו]עים ואל יתהלל[ם    ]בן אד .
191

 

Luen rivin 

נהת  נ   א  מור לשעים לא  ר  [ ו]הללת  ם ואל י  י  ע  [                                        ]◦א ן  ב   .  

Allegro lukee ensimmäisen kirjaimen todennäköiseksi memiksi, ja 

Strugnell sen kafiksi. Luen kirjaimen epävarmaksi betiksi, sillä kirjaimesta on 

näkyvissä vain katon vasemman reunan notkelma ja pohjan vasen osa. 

 Lichtenberger lukee toisen sanan ensimmäisen kirjaimen 

todennäköiseksi aläfiksi. Luen kirjaimen varmaksi, sillä aläfista ovat jäljellä sen 

sarvi, poikkiviiva sekä jalka. Lichtenberger ja García Martínez & Tigchelaar 

lukevat sanan toiseksi kirjaimeksi dalätin. Luen kohtaan tunnistamattoman 

mustejäljen, sillä nahassa on jäljellä vain kaksi pientä mustepistettä, joita on 

mahdoton tunnistaa miksikään kirjaimeksi. Lichtenberger ja García Martínez & 

Tigchelaar täydentävät sanan, mutta eivät perustele valintaansa.  

 Strugnell ja Lichtenberger täydentävät ensimmäisen aukon jälkeisen 

sanan perustelematta valintojansa.   

 Allegro lukee ensimmäisen aukon jälkeen ensimmäisen mustejäljen 

tunnistamattomaksi. Luen kohtaan epävarman ajinin, sillä kirjaimesta on 

näkyvissä sen haarukkamainen muoto. Toisen kirjaimen Allegro lukee 

epävarmaksi dalätiksi. Luen kirjaimen epävarmaksi jodiksi, sillä kirjaimesta on 
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näkyvissä vain pieni piste ennen memiä.   

 Lichtenberger lukee ensimmäisen aukon jälkeen toisen sanan kaikki 

kirjaimet todennäköisiksi. Luen kirjaimet varmoiksi, sillä wawista on näkyvissä 

sen jalka ja osa pientä väkästä, aläfista näkyvät sen jalka, poikkiviiva sekä osa 

sarvea, ja lamädista on säilynyt sen masto sekä alaosan koukku. 

 Lichtenberger lukee ensimmäisen aukon jälkeen kolmannen sanan 

hen ja lamädit todennäköisiksi. Luen kirjaimet varmoiksi, sillä hestä ovat jäljellä 

katto ja oikeanpuoleinen jalka, joka ulottuu katon yli, ja lamädien mastot ovat 

säilyneet.     

 Allegro, Lichtenberger sekä García Martínez & Tigchelaar eivät 

perustele toisen aukon täydentämistä. Seuraan täydennyksessäni heitä ja 

perustelen tätä subjektin   שעיםר  monikkomuodolla, jolloin verbin täytyy olla myös 

monikossa.        

 Allegro lukee toisen aukon jälkeen toisen sanan ensimmäisen 

kirjaimen epävarmaksi lamädiksi, ja Lichtenberger sen todennäköiseksi. Luen 

kirjaimen varmaksi, sillä kirjaimesta ovat jäljellä maston yläosa, sekä sen alaosan 

koukku. Lichtenberger lukee saman sanan memin todennäköiseksi. Luen 

kirjaimen varmaksi, sillä sen sarvi, katto ja pohja näkyvät. 

 Allegro lukee rivin viimeisen sanan ensimmäisen kirjaimen 

epävarmaksi jodiksi, Strugnell lukee sen varmaksi nuniksi ja Lichtenberger lukee 

sen todennäköiseksi nuniksi. Luen kirjaimen todennäköiseksi nuniksi, sillä siitä 

on jäljellä selän yläosa ja heikko jälki pohjasta, joka kääntyy vasemmalle. Toisen 

kirjaimen Allegro lukee todennäköiseksi memiksi, Strugnell lukee sen varmaksi 

tawiksi ja Lichtenberger lukee sen todennäköiseksi tawiksi. Luen kirjaimen 

todennäköiseksi tawiksi, sillä siitä on näkyvissä katto ja siinä oleva pieni 

vertikaalinen viiva, sekä heikot jäljet jaloista ja vasemmasta jalasta lähtevä pieni 

horisontaalinen veto. Kolmannen kirjaimen Allegro lukee todennäköiseksi 

nuniksi. Luen kirjaimen varmaksi, sillä se on säilynyt kokonaan. Näkyvissä ovat 

selkä ja vasemmalle kääntyvä pohja. Edellisellä rivillä on lähes täsmälleen 

samassa kohdassa sama sana. Kirjainten muodot ovat lähes identtiset.  
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Rivi 10 – Allegro lukee rivin  

אלג   ל עמו  כ  ו   ב ימדה  [ת ט]ד  מ  לישראל ומ  ]                                      [לי ולא .192 

Lichtenberger lukee rivin 

אלג   ל עמו  כ  וב זכדה ו  [ט]שראל וכזבד לי [אדרשנה אלהים נתנה ] לא  לי ו   .193 

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin 

וב זבדה וכל עמו גאל[ט] לישראל וכזבד[אלהים נתנה ]    לי ולא  .194 

Luen rivin  

גאל ל עמו  כ  ב זבדה ו  ו  [ט] בדז  לישראל וכ  [                                 ]   לא לי ו   . 

Allegro lukee toisen sanan kokonaan varmaksi, ja Lichtenberger 

lukee sanan wawin ja aläfin todennäköisiksi. Luen wawin todennäköiseksi, sillä 

kirjain on säilynyt heikosti ja näkyvissä ovat sen jalka sekä osa väkästä. Aläfin 

luen varmaksi, sillä siitä ovat säilyneet sen sarvi, poikkiviiva ja jalka. 

 Allegrolla sekä Lichtenbergerillä ei ole välilyöntiä toisen sanan ja 

ensimmäisen aukon välissä. Välilyönti on perusteltu, sillä aläfin jälkeen nahassa 

on neljä millimetriä nahkaa jäljellä ilman kirjoitusta ennen varsinaisen aukon 

alkua.     

 Lichtenberger ja García Martínez & Tigchelaar täydentävät 

ensimmäisen aukon perustelematta valintaansa.  

 Allegrolla, Lichtenbergerillä sekä García Martínezilla & 

Tigchelaarilla ei ole välilyöntiä ensimmäisen aukon jälkeen ennen lamädia. 

Välilyönti on perusteltu, sillä ennen lamädia nahkaa on jäljellä seitsemän 

millimetriä ilman kirjoitusta.   

 Allegro lukee ensimmäisen aukon jälkeen toisen sanan muodossa 

ת]ד  מ  ומ   , ja Lichtenberger sen muodossa וכזבד. Luen sanan muodossa   בדז  וכ . Luen 

toisen kirjaimen todennäköiseksi kafiksi, sillä siitä ovat jäljellä sen pohja, sekä osa 

selän alaosaa. Kolmannen kirjaimen luen todennäköiseksi zajiniksi, sillä 

kirjaimesta on näkyvissä osa sen vertikaalista piirtoa. Neljännen kirjaimen luen 
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varmaksi betiksi, sillä sen katto notkelmineen, selkä sekä pohja ovat havaittavissa. 

Viidennen kirjaimen luen varmaksi dalätiksi, sillä sen jalka ja kaksi sarvea ovat 

näkyvissä. Allegro ei perustele sanan täydentämistä.   

 Lichtenbergerillä on välilyönti ennen toista aukkoa. Välilyönti on 

perusteeton, sillä nahan kuluma alkaa välittömästi jo osasta dalätia. 

 Allegro ei ole lukenut toisen aukon jälkeen ennen betiä mitään. Luen 

ennen betiä epävarman wawin, sillä nahassa on jäljellä pieni mustejälki kirjaimen 

jalasta. Täydennän sanan kaikkien editorien mukaan. Lichtenberger perustelee 

täydennystä kohdalla 1. Moos. 30:20: ”Lea sanoi: ’Jumala on antanut minulle 

hyvän lahjan (זבד טוב)...’ ”. Perustelu on mielestäni hyvä, sillä Raamatussa 

puhutaan paljon Jumalan hyvyydestä ja hänen hyvistä lahjoistaan ihmisille. 

 Allegro lukee toisen aukon jälkeen ensimmäisen sanan ensimmäisen 

kirjaimen jodiksi. Luen kirjaimen zajiniksi, sillä kirjain on säilynyt kokonaan, sen 

vertikaalinen veto ja yläpään pieni pallo. Toisen kirjaimen Allegro lukee memiksi. 

Luen kirjaimen betiksi, sillä sen muoto on samanlainen kuin   בדז  וכ  sanan bet. 

Sanan viimeisen kirjaimen Allegro lukee epävarmaksi heksi. Luen kirjaimen 

todennäköiseksi heksi, sillä kirjaimesta näkyvät molemmat jalat ja katto. 

 Allegro lukee viimeisen sanan ensimmäisen kirjaimen epävarmaksi 

gimäliksi, ja Lichtenberger sen todennäköiseksi. Luen kirjaimen varmaksi, sillä 

näkyvissä ovat kirjaimen molemmat jalat, jotka muodostavat ylösalaisin olevan 

haarukan. 

 

Rivi 11 - Allegro lukee rivin 

שה]      [נהא  בה יש  ◦◦◦יאמר המתמ  ]       [אב  ]                   [◦◦◦◦והרג ש .195 

Strugnell lukee rivin alun   תו]מ  כ  [ח] י  והרג שנא , sanan יאמר jälkeen hän lukee 

אנהצ  כה מ  שבח כ  המת  .
196

  

Lichtenberger lukee rivin 

שה[רו]נה י  א  יש   ה  ב   ד  ב  אמר המתכ  י  ]     [אב  ]             [◦◦◦◦והרג ש .197 

                                                 
195

 Allegro 1968, 86. 
196

 Strugnell 1970, 271. 



59 

 

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin 

שה[רו]נה ייאמר המתכבד בה ישא[ תו    ]כמ[ח] והרג שנאי .198 

Luen rivin  

שה[    ]◦נה א  ה יש  ◦◦ ◦◦מ  יאמר המת[            ]אב[                  ]◦◦◦ו  נ  והרג ש . 

Allegro sekä Lichtenberger lukevat rivin toisen sanan sinin jälkeen 

neljä tunnistamatonta kirjainta. Strugnell sekä García Martínez & Tigchelaar 

lukevat sanan שנאי. Lisäksi Strugnell merkitsee aläfin ja jodin epävarmoiksi. Luen 

sinin jälkeen epävarman nunin, sillä kirjaimesta ovat jäljellä vain osa selkää sekä 

vasemmalle kääntyvää pohjaa. Nunin jälkeen luen todennäköisen wawin, sillä 

kirjaimesta ovat säilyneet osa sen jalkaa ja väkästä. Wawin jälkeen luen kolme 

tunnistamatonta kirjainta. Kirjaimista on säilynyt yksi pieni horisontaalinen viiva 

ja kaksi vasemmalle kääntyvä kaarretta. Tähän kohtaan Strugnell sekä García 

Martínez & Tigchelaar lukevat  [ח]תו]כמ  perustelematta täydennystapaansa. 

Lisäksi Strugnell merkitsee kafin ja memin epävarmoiksi.   

 Allegrolla sekä Lichtenbergerillä ei ole välilyöntiä ensimmäisen 

aukon jälkeen, ja García Martínez & Tigchelaar jättävät kohdan lukematta. 

Välilyönti on perusteltu, sillä nahkaa on jäljellä kolme millimetriä ilman 

kirjoitusta ennen aläfia. Lisäksi kirjaimet näkyvät selvästi, ja ne on mahdollista 

lukea.     

 Allegro sekä Lichtenberger lukevat ensimmäisen aukon jälkeen 

sanan betin epävarmaksi. Luen betin varmaksi, sillä se on säilynyt kokonaan, ja 

sen katto ja pohja ovat yhtä pitkiä.   

 Lichtenberger lukee toisen aukon jälkeen ensimmäisen kirjaimen 

todennäköiseksi jodiksi. Luen kirjaimen varmaksi, sillä sen paksu väkänen on 

säilynyt. García Martínez & Tigchelaar tekevät välilyönnin toisen aukon jälkeen. 

Välilyönti on perusteeton, sillä nahan kuluma loppuu välittömästi jodiin. On 

perusteltua esittää aukko koko kuluman alueelta.  

 Toisen aukon ensimmäisen sanan jälkeen Allegro lukee   בה◦◦◦המתמ , 

Strugnell lukee המתשבח ככה ja Lichtenberger sekä García Martínez & Tigchelaar 

                                                                                                                                      
197

 Lichtenberger 2002, 131. 
198

 García Martínez & Tigchelaar 1997, 378. 



60 

 

lukevat המתכבד בה. Luen kohdan ה◦◦ ◦◦מ  המת . Ensimmäiset kolme kirjainta he, 

mem ja taw ovat säilyneet kokonaisina. Näiden jälkeen luen todennäköisen 

memin, sillä sen muoto muistuttaa toista kirjainta, memiä. Kirjaimesta ovat 

säilyneet sen pohja, sekä sarvi ja siitä alaspäin lähtevä vasemmalle kääntyvä viiva. 

Memin jälkeen nahassa on näkyvissä hento ja lyhyt vertikaalinen viiva ja tämän 

jälkeen vasemmalle kaareutuva kulma, joita on mahdoton tunnistaa kirjaimiksi. 

Näiden kahden tunnistamattoman kirjaimen jälkeen nahassa on nähtävissä 

sanaväli eli noin kaksi millimetriä kirjoittamatonta nahkaa. Seuraavasta sanasta 

ainoastaan viimeinen kirjain on säilynyt lähes kokonaan. Se on tunnistettavissa 

heksi, sillä sen vasen jalka, katto ja oikean jalan yläosa ovat säilyneet. Hetä ennen 

nahassa on kuluneita ja hentoja jälkiä: vertikaalinen viiva, josta lähtee pieni 

horisontaalinen viiva, kaksi pientä pistettä sekä hento kaarimainen muoto 

vasemmalle, joita on mahdoton tunnistaa kirjaimiksi.   

 Ennen viimeistä aukkoa Allegro lukee sanan   נהא  יש , Strugnell sen 

נהא  יש   ja Lichtenberger lukee sen ,מצאנה . Luen Lichtenbergerin tavoin   נהא  יש .  

Jodin tunnusomainen paksu väkänen on säilynyt kokonaan sekä suurin osa sen 

jalkaa. Sinistä ovat jäljellä sen kaksi ylintä sarvea sekä alaspäin kaartuva 

vertikaalinen veto. Aläfistä näkyvät sen sarvi, jalka ja poikkiviiva. Nunista 

näkyvät sen selkä sekä vasemmalle kääntyvä pohja, ja hestä näkyvät sen 

molemmat jalat ja katto.      

 Allegrolla ei ole välilyöntiä eikä merkintää mustejäljestä ennen 

viimeistä aukkoa. Välilyönti on perusteltu, sillä kuluman alareunassa näkyy pieni 

mustejälki, joka on noin kolme millimetrin päässä edellisen sanan hestä.  

 Lichtenberger sekä García Martínez & Tigchelaar lukevat ja 

täydentävät viimeisen sanan שה[רו]י . He eivät perustele täydennystapaansa, ja 

lisäksi ensimmäistä mustejälkeä on mahdoton lukea, sillä siitä on jäljellä vain 

pieni piste rivin alaosassa. 
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Rivi 12 – Allegro lukee rivin 

]◦ם ושמחת לבב עי  נ  עי   מים ורשף  ]     [ועמה לה  י  יכ   בה  ◦]  [◦ומצאה ו   .199 

Strugnell lukee sanat kaksi – yhdeksän  

םצ  מים ודשן ע  [ארך י] וחזק בה ונחלה ועמה .200 

Lichtenberger lukee rivin 

ד  [ר וכבו]ם ושמחת לבב עש  ע  ים ודשן ע  מ  [ארך י] ועםה   ה  ל  ו  יב   ה  ב  ר  [ כי] ו  ומצאה ל   .201 

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin 

[ר וכבוד]מים ודשן עצם ושמחת לבב עש[ארך י] ק בה ונחלה ועמה[ז]ומצאה וח .202 

Luen rivin 

ד  [ר וכבו]ם ושמחת לבב עשצ  ע   מים ורשף  [ארך י ]ועמה לה  ◦יכ ו  ◦ב ◦]    [◦ומצאה ו   .  

Strugnell lukee ensimmäisen sanan jälkeen וחזק, Lichtenberger lukee 

[כי] ו  ל    ja García Martínez & Tigchelaar lukevat ק[ז]וח . Lichtenberger sekä García 

Martínez & Tigchelaar eivät perustele täydennystapojaan. Luen kohdan   ו◦]    [◦ . 

Wawista on säilynyt vain sen ohut väkänen ja osa sen jalkaa. Wawin jälkeen 

nahassa näkyy hento vertikaalinen piirto, jonka jälkeen nahka on kulunut 

lukukelvottomaksi. Kuluman lopussa on epäselvä mustejälki.  

 Allegrolla ei ole välilyöntiä edellä mainitun epäselvän mustejäljen ja 

seuraavan sanan ensimmäisen kirjaimen välissä. Välilyönti on perusteltu, sillä 

nahassa jälkien välissä on noin kolme millimetriä kirjoittamatonta nahkaa. 

 Allegro lukee ensimmäisen aukon jälkeen ◦  בה , Lichtenberger lukee 

ה  ב  ר    ja García Martínez & Tigchelaar lukevat בה. Luen kohdan ו  ◦ב . Betistä on 

säilynyt sen katto ja katossa oleva notkelma, sekä osa selkää. Betin jälkeen 

nahassa on vino, paksu ja pitkä mustejälki, jota on mahdoton lukea miksikään 

kirjaimeksi. Tämän jälkeen on mahdollisesti waw, josta on säilynyt osa jalkaa 
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sekä ohutta väkästä.     

 Ensimmäisen aukon jälkeen, toisen sanan, Allegro lukee   לה  י  יכ , 

Lichtenberger lukee sen   ה  ל  ו  יב  ja Strugnell sekä García Martínez & Tigchelaar 

lukevat sen ונחלה. Luen sanan לה  ◦יכ . Sanan jod ja kaf ovat säilyneet kokonaan. 

Jodin tunnistaa sen isosta ja paksusta väkäsestä, ja kafin sen katosta, joka on 

pohjaa lyhyempi. Kafin jälkeen nahassa näkyy vain pieni vertikaalinen veto kiinni 

kafin pohjassa. Jälkeä on mahdoton tunnistaa kirjaimeksi. Tunnistamattoman 

kirjaimen jälkeen on säilynyt lamädin masto, ja tämän jälkeen todennäköisesti hen 

vasen jalka sekä osa kattoa.   

 Lichtenberger lukee ennen toista aukkoa hen epävarmaksi. Luen 

kirjaimen varmaksi, sillä sen katto ja oikeanpuoleisen jalan yläosa ovat säilyneet. 

 Toisen aukon jälkeen Lichtenberger lukee mediaalisen memin 

epävarmaksi. Luen kirjaimen varmaksi, sillä siitä ovat säilyneet sen sarvi, siitä 

alaspäin lähtevä viiva ja osa pohjaa.    

 Strugnell, Lichtenberger sekä García Martínez & Tigchelaar lukevat 

toisen aukon jälkeen toisen sanan ודשן. Luen sanan   ורשף. Toinen kirjain on selvästi 

tunnistettavissa rešiksi, sillä sen jalka ja katto notkelmiin ovat säilyneet. 

Viimeinen kirjain on todennäköisesti loppu-pe. Siitä on säilynyt sen pitkä jalka ja 

haaleasti osa sen nokkaa.       

 Allegro lukee toisen aukon jälkeen kolmannen sanan   םי  נ  עי , Strugnell 

lukee sanan   םצ  ע  ja Lichtenberger lukee sen   םע  ע . Luen sanan   םצ  ע . Keskimmäinen 

kirjain on todennäköisesti sade, sillä sen molempien sarvien päät näkyvät sekä 

selkä ja sen alaosasta lähtevä pieni horisontaalinen piirto vasemmalle. 

 Allegro lukee toiseksi viimeisen sanan toisen mustejäljen 

tunnistamattomaksi, ja Lichtenberger lukee sen todennäköiseksi siniksi. Luen 

kirjaimen varmaksi siniksi, sillä kirjaimesta näkyvät sen kaksi ylöspäin 

kaareutuvaa sarvea.    

 Allegro ei sulje rivin lopussa hakasulkeita eikä merkitse rivin 

lopussa olevaa mustejälkeä editioonsa. Myöskään García Martínez & Tigchelaar 

eivät merkitse mustejälkeä. Hakasulkeet tulisi aina sulkea systemaattisuuden 

vuoksi.     

 Täydennän rivin toisen aukon Strugnellin, Lichtenbergerin ja García 

Martínezin & Tigchelaarin mukaan, ja kolmannen aukon Lichtenbergerin mukaan. 



63 

 

Lichtenberger perustelee täydennyksiä seuraavilla Raamatun kohdilla: Sananl. 

3:16: ”Sen oikeassa kädessä on pitkä ikä (ארך ימים), vasemmassa rikkaus ja kunnia 

עשר )ja Sanal. 8:18a: ”Minun kanssani tulevat rikkaus ja kunnia , ”(עשר וכבוד)

 Pidän perustelua hyvänä, sillä edellä mainitut kohdat kertovat .”...(וכבוד

viisaudesta ja sen ominaisuuksista. Sananlaskujen kirjassa luvuissa 1-9 on 

samanlaista viisaus tematiikkaa kuin tekstissä 4Q185.
203

 

 

Rivi 13 – Allegro lukee rivin 

]  [ו]     [אשרי אדם יעשנה ולא יאל על   ◦◦]         [◦ת עו  ו  למיה ויש  וחסדיו ע   .204 

Strugnell lukee ennen viimeistä aukkoa  ל עליהג  ד   ולא .205 

Lichtenberger lukee rivin 

◦[ה  ]ל על  [ע]אשרי אדם יעשנה ולא יג  [ בניה] ל  [כ]ל  [ יו]ת  עו  ו  מיה ויש  ע  וחסדיו ל   .206 

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin 

ח[יה וברו]אשרי אדם יעשנה ולא רגל על ◦◦◦[יו     ]וחסדיו עלמיה וישועות .207 

Luen rivin 

ו[        ]אשרי אדם יעשנה ולא יגל על ◦◦[       ]◦◦ת עו  ו  מיה ויש  ל  וחסדיו ע   . 

 Lichtenberger lukee toisen sanan   מיהע  ל . Luen sanan   מיהל  ע , sillä 

ensimmäinen mustejälki on mahdollisesti ajinin toinen sarvi, ja toinen mustejälki 

muistuttaa lamädin alaosan koukkua.   

 Allegro lukee kolmannen sanan jälkeen ennen aukkoa vain yhden 

tunnistamattoman mustejäljen. Luen kohtaan kaksi tunnistamatonta jälkeä, sillä 

alue, jossa jäljet ovat, on neljä millimetriä pitkä. Sentin pituiselle alueelle 

kirjaintiheyden mittauksen perusteella mahtuu noin 3,7 kirjainta, jolloin karkeasti 
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laskettuna viiden millimetrin pituiselle alueelle mahtuu kaksi kirjainta. 

Lichtenberger sekä García Martínez & Tigchelaar lukevat kolmanteen sanaan 

hakasulkeiden sisälle jodin ja wawin. Täydennys on perustelematon, sillä 

välittömästi kolmannen sanan viimeisen kirjaimen, tawin, jälkeen nahassa ei näy 

piirtojälkiä. Lichtenberger jatkaa tästä   [בניה] ל  [כ]ל . Hän ei perustele täydennystään.    

 Allegro lukee aukon jälkeen kuudennen sanan יאל, Strugnell lukee 

sen   לג  ד , Lichtenberger lukee sen   ל[ע]יג  ja García Martínez & Tigchelaar lukevat 

sen רגל. Luen sanan יגל. Jodista on säilynyt himmeänä sen iso ja paksu väkänen 

sekä osa jalkaa. Gimälistä näkyvät sen molemmat jalat, jotka muodostavat 

ylösalaisin olevan haarukan. Lamädista näkyy sen masto.  

 Allegro ja Lichtenberger lukevat ennen toista aukkoa lamädin 

todennäköiseksi. Luen kirjaimen varmaksi, sillä sen tunnusomainen alaosan 

koukku ja osa mastoa on säilynyt.   

 Strugnell, Lichtenberger sekä García Martínez & Tigchelaar 

täydentävät viimeisen sanan perustelematta, ja lisäksi Strugnell ei ole merkinnyt 

kahta viimeistä kirjainta hakasulkeisiin sanassa עליה.  

 Lichtenberger lukee toisen aukon jälkeen mustejäljen 

tunnistamattomaksi ja García Martínez & Tigchelaar sen hetiksi. Luen jäljen 

wawiksi, sillä sen jalka ja pieni, ohut väkänen ovat nähtävissä. 

 Allegro merkitsee rivinsä loppuun vielä yhden aukon wawin jälkeen. 

Pidän parempana katsoa rivin loppuvan wawiin, jolloin rivien loput olisivat 

samanpituisia, lukuun ottamatta muutamaa poikkeusta. 

 

Rivi 14 – Allegro lukee rivin 

]  [◦◦]    [כן ירשנה   יקנה כן תתן לאבתיו  ז  ח  י   מרמה לא יבקשנה ובחלקות לא   .208 

Strugnell lukee rivin lopun  [וחזק ]  ה  ב .209
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Lichtenberger lukee rivin 

ה  נ  [ויעש] קנה כן תתן לאבתיו כן ירשנהי  ז  ח  י   לא   לקות  ח  ב  מרמה לא יבקשנה ו   .210 

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin 

בה[ וחזק] לאבתיו כן ירשהמרמה לא יבקשנה ובחלקות לא יחזיקנה כן תתן  .211 

Luen rivin  

◦◦[         ]יקנה כן תתן לאבתיו כן ירשנה  ז  ח  י   לא   לקות  ח  ב  מרמה לא יבקשנה ו   . 

Allegro lukee neljännen sanan kokonaan varmaksi. Lichtenberger 

lukee sanan toisen ja viimeisen kirjaimen epävarmoiksi. Luen kirjaimet 

todennäköisiksi. Toisesta kirjaimesta, betistä, on jäljellä sen katto ja siinä oleva 

notkelma, sekä himmeänä näkyvä selkä ja pohja. Viimeisestä kirjaimesta, tawista, 

ovat jäljellä sen katto, oikeanpuoleinen jalka kokonaan sekä vasemman jalan 

alaosa.     

 Lichtenberger lukee kuudennen sanan neljännen kirjaimen jodin 

todennäköisenä. Luen kirjaimen varmaksi, sillä sen iso ja paksu väkänen on 

säilynyt.     

 Allegro lukee yhdeksännen sanan viimeisen kirjaimen 

todennäköiseksi wawiksi. Luen kirjaimen varmaksi, sillä sen väkänen on nahan 

taitoksesta huolimatta nähtävissä pienemmäksi kuin edeltävän jodin. 

 García Martínez & Tigchelaar lukevat yhdennentoista sanan ירשה. 

Luen sanan   ירשנה, sillä sinin jälkeen nun on selvästi havaittavissa. Sen selkä sekä 

vasemmalle kääntyvä pohja ovat säilyneet.   

 Lichtenberger lukee rivin lopun  [ויעש]  ה  נ , ja Strugnell sekä García 

Martínez & Tigchelaar lukevat sen  [וחזק ]בה . Lisäksi Strugnell merkitsee betin ja 

hen epävarmoiksi. Kukaan editoreista ei perustele täydennystään. Luen rivin 

loppuun kaksi tunnistamatonta mustejälkeä. Niistä on jäljellä vain yksi pieni piste, 

yksi horisontaalinen veto ja yksi vertikaalinen veto.   

 Allegro merkitsee rivin loppuun toisen aukon. Pidän parempana 
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katsoa tunnistamattomat mustejäljet rivin viimeisiksi kirjaimiksi, jolloin rivien 

pituudet säilyisivät tasaisina muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 

 

Rivi 15 – Allegro lukee rivin 

וב[ש]   ו ידעתי לעמויורישנה לצאצאי ר  ו לאין חק  ◦]    [בכל עוז כחו ובכל  .212 

Strugnell lukee neljännestä sanasta seitsemänteen sanaan  לאין חקר ו  ד  [מא]ובכל . 

Rivin lopun hän lukee וב[ל לט]ידעתי לעמ .213
 

Lichtenberger lukee rivin 

רוב[יה ל]מ  ע  תו ל  נה לצאצאיו ודע  ריש  ויו ר  ו לאין חס  ד  [מא]בכל עז כחו ובכל  .214 

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin 

וב[ל לט]דו לאין חקר ויורישנה לצאצאיו ידעתי לעמ[מא]בכל עוז כחו ובכל  .215 

Luen rivin 

וב[       ]מתי לע  ויורישנה לצאצאיו ידע   ר  ו לאין חק  ◦[      ]כחו ובכל  בכל עזו   .  

Allegro sekä García Martínez & Tigchelaar lukevat toisen sanan עוז, 

ja Lichtenberger lukee sen עז. Luen sanan   עזו. Ajinin jälkeen piirto on zajin, sillä 

kirjaimen yläpää on pallomainen. Luen zajinin jälkeen todennäköisen wawin, sillä 

sen jalka ja osa väkästä näkyvät.   

 Strugnell, Lichtenberger sekä García Martínez & Tigchelaar lukevat 

viidennen sanan [מא]דו . Lisäksi Strugnell merkitsee dalätin epävarmaksi ja wawin 

todennäköiseksi. Lichtenberger merkitsee dalätin todennäköiseksi. Kukaan heistä 

ei perustele täydennystään. Luen ennen wawia mustejäljen tunnistamattomaksi, 

sillä siitä ovat jäljellä vain pieni piste mahdollisen jalan alaosaa ja pieni piste 

kiinni wawin yläosassa.    
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 Lichtenberger lukee seitsemännen sanan toisen kirjaimen 

todennäköiseksi samäkiksi. Luen kirjaimen epävarmaksi qofiksi, sillä kirjaimesta 

on jäljellä vain kolme pistettä. Oikeanpuolimmainen piste on hetin yläosan 

vieressä ja on osa qofin katon oikeaa reunaa. Vasemmanpuoleinen piste on osa 

katon vasenta reunaa. Vasemman pisteen alla kolmen millimetrin päässä on 

kolmas piste, joka kuuluu qofin jalkaan.    

 Lichtenberger lukee kahdeksannen sanan kuudennen kirjaimen 

todennäköiseksi siniksi. Luen kirjaimen varmaksi nahan repeytymästä huolimatta. 

Kirjaimesta ovat säilyneet sen kaksi sarvea sekä selkä.  

 Allegro ja Strugnell lukevat kymmenennen sanan ידעתי.  

Lichtenberger lukee sanan   תוודע . Luen sanan   תיידע . Sanan ensimmäinen ja 

viimeinen kirjain ovat paksujen ja isojen väkästen vuoksi jodeja. Kolmannen 

kirjaimen luen todennäköiseksi, sillä sen molemmat sarvet ja haarukkamainen 

muoto ovat säilyneet nahan venymisestä huolimatta.   

 Allegro ja Strugnell lukevat ennen toista aukkoa לעמ. Lichtenberger 

puolestaan lukee    מ  ע  ל . Luen kohtaan   מלע . Lamädista on säilynyt sen masto sekä 

alaosan koukku. Ajinista ovat säilyneet sen molemmat sarvet ja haarukkamainen 

muoto nahan taittumisesta huolimatta, ja memistä ovat säilyneet sen sarvi, selkä 

sekä pohja.     

 Allegro täydentää toisen aukon  [ש]וב , Lichtenberger täydentää sen 

רוב[יה ל]  ja lukee rešin hakasulkeiden ulkopuolelle, ja Strugnell sekä García 

Martínez & Tigchelaar täydentävät sen [ל לט]וב . Kukaan editoreista ei perustele 

täydennystään. Lisäksi Lichtenbergerin tapa merkitä reš hakasulkeiden 

ulkopuolelle on perusteeton. Rivin lopussa ennen wawia nahassa ei näy 

mustejälkiä. 
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Fragmentit 1-2 palsta III 

 

Rivi 1 – Allegro lukee rivin   ינ  ה כי פ  י  אל[ .216 

Strugnell lukee rivin   ב]אליה כי טו .217
 

Lichtenberger lukee rivin vacat.
218

 

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin [ב    ]אליה כי טו .219 

Luen rivin vacat.
220

  

 

Rivi 2 – Allegro lukee rivin   רות ית  ו  א  מ  ומ◦[ .221 

Strugnell lukee ensimmäisen sanan   רותג  מ  ומ .222
 

Lichtenberger lukee rivin vacat.
223

 

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin וממגרות ית◦]   [ .224 

Luen rivin vacat.
225

  

 

Rivi 3 – Allegro lukee rivin ומ◦[ .226 

Lichtenberger lukee kohdan ומ◦[ .227 

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin ומ◦]   [ .228 

Luen kohdan ומ◦[ .229 
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Rivi 7 – Allegro lukee rivin ה◦◦[ .230 

Lichtenberger lukee rivin 

[נן        ]ם כו  [י]ה  [אל231תן                                        ]והנ    .232 

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin ]   [
233◦◦◦]   [ ◦◦◦.234 

Luen rivin   יהנ   [ . 

Allegro lukee hen jälkeen kaksi tunnistamatonta kirjainta. 

Lichtenberger lukee nunin todennäköiseksi ja kolmanneksi kirjaimeksi wawin 

sekä täydentää sanaa perustelematta. García Martínez & Tigchelaar lukevat 

kohtaan kolme tunnistamatonta mustejälkeä. Luen kohtaan   יהנ[ . He on säilynyt 

kokonaan, sen molemmat jalat sekä katto ovat näkyvissä. Nunista on säilynyt sen 

selkä sekä osa vasemmalle kääntyvää pohjaa. Kolmannen kirjaimen luen jodiksi, 

sillä sen tunnusomainen iso ja paksu väkänen on säilynyt kokonaan.   

 

Rivi 8 – Allegro lukee rivin [◦◦.235 

Strugnell lukee rivin lopun ות]מ  חן כל מז  הים יב[אל .236
 

Lichtenberger lukee rivin 

[ות לבב]מ  ז  ים יבחן כל מ  ה  [אל237]                                  ◦◦.238 

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin  

[ות    ]הים יבחן כל מזמ[אל239]     ◦◦◦.240 
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Luen rivin ◦◦[ . 

 

Rivi 9 – Allegro lukee rivin והוא[ .241 

Lichtenberger lukee rivin  

[ת ו        ]עשה דברי ברי  [ אלהים242]                   א  והו   .243 

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin 

[תו    ]עשה דברי ברי244]   [ והוא .245 

Luen rivin   א  והו[ .     

 Lichtenberger lukee ensimmäisen sanan toisen wawin, ja aläfin 

todennäköisiksi. Luen kirjaimet samoin kuin Lichtenberger, sillä wawista on 

säilynyt hieman sen pientä ja ohutta väkästä sekä osa jalkaa, ja aläfista ovat 

säilyneet osittain sen sarvi, poikkiviiva sekä osa jalkaa. 

 

Rivi 10 – Allegro lukee rivin ם◦◦]         [ע   א  ◦ו[ .246
 

Strugnell lukee rivin ים ]פט במסורר  [מש247] היםל  [שה א]ולוא ע .248
 

Lichtenberger lukee rivin  

[                  וידע] פט במסורת  [מש]249הים [שה אל]ע א  ול   .250 
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García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin 

[ים    ]פט במסורר[מש251] להים[שה א]ולא ע .252 

Luen rivin   היםל  [א שה]ע   א  ול ◦]                 [◦[ .  

Allegro lukee rivin ensimmäisen sanan א  ◦ו , Strugnell lukee sen ולוא, 

Lichtenberger lukee sen   א  ול . Luen sanan Lichtenbergerin tavoin   א  ול . Wawin 

jälkeen nahassa on näkyvissä lamädin alaosan koukku, ja tämän jälkeen aläf 

kokonaan. Sen sarvi, jalka ja poikkiviiva näkyvät kun DSSEL:n PAM-kuvaa 

43.514 suurentaa ja tummentaa.   

 Allegro lukee ensimmäisen sanan jälkeen mustejäljen epävarmaksi 

ajiniksi, ja Strugnell ja Lichtenberger sen varmaksi ajiniksi. Luen kirjaimen 

todennäköiseksi ajiniksi. Kirjaimen haarukkamainen muoto on havaittavissa, 

mutta DSSEL:n PAM-kuvaa 43.514 on ensin suurennettava ja tummennettava. 

 Allegro lukee ensimmäisen aukon jälkeen kaksi mustejälkeä 

tunnistamattomiksi. Lichtenberger puolestaan lukee aukon jälkeen הים. Aukon 

jälkeen nahassa on mustejälkiä neljälle kirjaimelle. Luen ensimmäisen jäljen 

epävarmaksi lamädiksi, sillä kirjaimesta on jäljellä vain pieni hento piste nahan 

repeämän reunassa. Toisen kirjaimen luen heksi, sillä sen molemmat jalat 

näkyvät. Kolmannen jäljen luen jodiksi, sillä sen ison ja paksun väkäsen alaosa on 

nähtävillä.     

 Kenelläkään editoreista ei ole rivin kolmannen sanan loppu-memin 

jälkeen merkittynä tunnistamatonta mustejälkeä. Nahka on repeytynyt osittain 

rivin keskeltä, ja kyseessä olevan loppu-memin jälkeen kahden millimetrin päässä 

on pieni mustepiste repeytymä kohdassa. Toinen tällainen pieni mustejälki 

repeytymä kohdassa on kahden senttimetrin päässä ensimmäisestä pienestä 

mustejäljestä.     

 Täydennän rivin alun Strugnellin, Lichtenbergerin sekä García 

Martínezin & Tigchelaarin mukaan. Lichtenberger perustelee täydennystä palstan 

                                                 
251

 Ks. fragmentti 3. 
252

 García Martínez & Tigchelaar 1997, 380. 



72 

 

tematiikalla, Jumalan luomistyöllä.
253

 Pidän perustelua hyvänä, sillä palstalla 

käytetään nimitystä אלהים ja Jumalan toiminnasta käytetään verbiä שהע . 

 

Rivi 11 – Allegro lukee rivin   וי ם עשה לביתו  ]         [◦◦◦הל◦[ .254 

Lichtenberger lukee rivin 

[ ע מזמותיהם אלהים יביט]ויד   ם עשה לבות  [להי]א   א  הל   .255 

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin  

[ע מזמותם אלהים יביט]עשה לבות ויד ם[להי]הלא א .256 

Luen rivin ם עשה לבות וי[הי]ל  א   א  הל◦[ .     

 Allegro lukee ensimmäisen sanan toisen kirjaimen epävarmaksi 

lamädiksi, ja Lichtenberger sen todennäköiseksi lamädiksi. Luen kirjaimen 

varmaksi lamädiksi, sillä tummentamalla DSSEL:lla PAM kuvaa 43.514, 

kirjaimesta on nähtävissä sen masto.   

 Allegro lukee lamädin jälkeen kolme tunnistamatonta mustejälkeä. 

Lichtenberger sekä García Martínez & Tigchelaar lukevat puolestaan kohtaan 

kaksi kirjainta. Nahassa on aineksia kolmelle kirjaimelle. Luen lamädin jälkeen 

kirjaimet epävarmoiksi. Ensimmäisestä aläfista on säilynyt sen sarvi sekä osa 

poikkiviivaa. Toisesta aläfista on säilynyt osa sen poikkiviiva, ja lamädista on 

säilynyt hiukan sen maston yläosaa. Tämän vuoksi Lichtenbergerillä sekä García 

Martínezilla & Tigchelaarilla on perusteettomasta toisen sanan lamäd 

hakasulkeiden sisällä.     

 Allegro lukee aukon jälkeen toisen sanan   לביתו, ja Lichtenberger sen 

 Betin jälkeinen kirjain on pienemmän ja ohuemman .לבות Luen sanan .לבות  

väkäsensä puolesta waw. Tawin luen varmaksi, sillä sen kaikki neljä vetoa, jalat, 

katto sekä lisäjalka näkyvät. Nahassa ei näy mustejälkiä välittömästi tawin 

jälkeen, jolloin Allegron waw on perusteeton.  
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 Lichtenberger sekä García Martínez & Tigchelaar lukevat nahan 

repeytymän kohdalle dalätin. Luen kohtaan tunnistamattoman mustejäljen, sillä 

kirjaimesta on vain säilynyt hieman kaarella oleva veto. Lisäksi Lichtenberger 

sekä García Martínez & Tigchelaar täydentävät rivin loppua perustelematta. 

 Täydennän rivin alun Lichtenbergerin sekä García Martínezin & 

Tigchelaarin mukaan.
257

  

      

Rivi 12 – Allegro lukee rivin   י בטן ויחפש כלותו  ר  ל חד  כ   אל[ .258 

Strugnell lukee kolmannesta kuudenteen sanaan 259.חדרי בטן ויחפש כליתי 

Lichtenberger lukee rivin  

[ים עשה]ה  [אל] חדרי בטן ויחפש כליתו ל  כ   אל   .260 

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin 

[ים עשה]ה[אל]אל כל חדרי בטן ויחפש כליתו  .261 

Luen rivin   כל חדרי בטן ויחפש כליתו  אל[      ]◦◦[ .   

 Allegro ja Lichtenberger lukevat ensimmäisen sanan toisen 

kirjaimen epävarmaksi lamädiksi. Luen kirjaimen todennäköiseksi lamädiksi, sillä 

nahassa on näkyvissä heikko jälki kirjaimen mastosta.  Allegro lukee toisen sanan 

ensimmäisen kirjaimen epävarmaksi kafiksi, ja Lichtenberger lukee sen 

todennäköiseksi kafiksi. Luen kirjaimen varmaksi kafiksi, sillä kirjaimen katto, 

selkä ja pohja ovat säilyneet. Lichtenberger lukee saman sanan toisen kirjaimen 

todennäköiseksi lamädiksi. Luen kirjaimen varmaksi, sillä sen masto on säilynyt. 

 Allegro lukee kolmannen sanan dalätin ja rešin todennäköisiksi. 

Luen molemmat kirjaimet varmoiksi. Dalätin jalka ja sarvet ovat säilyneet 

kokonaan, samoin rešin jalka ja katto, sekä katossa oleva notkelma. 

 Allegro lukee kuudennen sanan   כלותו ja Strugnell lukee sen כליתי. 
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Luen sanan כליתו.  Kolmas kirjain on väkäsen paksuuden ja ison koon puolesta 

jod, ja viimeinen kirjain on varma waw sen väkäsen pienuuden ja ohuuden vuoksi.

 Allegrolla sekä Lichtenbergerillä ei ole välilyöntiä ennen nahan 

repeämää. Välilyönti on perusteltu, sillä kirjoittamatonta nahkaa on säilynyt noin 

kolme millimetriä ennen repeämää.   

 Allegrolla ei ole merkittynä editioonsa rivin lopussa olevia 

mustejälkiä. Tähän samaan kohtaan Lichtenberger sekä García Martínez & 

Tigchelaar lukevat ja täydentävät [אל][ים עשה]ה . Lisäksi Lichtenbergerillä he on 

epävarma. כליתו sanan viimeisestä kirjaimesta on yhden senttimetrin päässä 

mustejälkiä. Mustejälkien alue on noin viisi millimetriä leveä, jolloin aineksia on 

kahteen kirjaimeen.
262

 Lichtenberger perustelee täydennystään palstan 

tematiikalla.
263

 Tässä kohden pidän perustelua heikkona, sillä paleografinen 

evidenssi on lähes olematonta. 

 

Rivi 13 – Allegro lukee rivin   ודע דברה אלהים עשה ידים  לשון י[ .264 

Strugnell lukee toisen sanan 265.וידע
 

Lichtenberger lukee rivin  

[וידע פעלתיהן] ברה אלהים עשה ידים  לשון וידע ד   .266 

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin 

[וידע פעולתיהן] לשון וידע דברה אלהים עשה ידים .267 

Luen rivin   ע דברה אלהים עשה ידיםידלשון ו[ . 

Allegro lukee toisen sanan   ודעי . Luen sanan   ידעו . Ensimmäisestä 

kirjaimesta on säilynyt vain jalan yläosaa sekä osa alkavaa väkästä. Toinen kirjain 
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on tunnistettavissa jodiksi sen ison ja paksun väkäsen vuoksi.  

 Lichtenberger lukee kolmannen sanan dalätin todennäköiseksi. Luen 

kirjaimen varmaksi, sillä sen molemmat sarvet ja jalka ovat säilyneet. 

 Allegro sekä Lichtenberger lukevat kuudennen sanan loppu-memin 

todennäköiseksi. Luen loppu-memin varmaksi, sillä sen yläosan laatikkomainen 

muoto, sekä oikeanpuoleinen sarvi ovat säilyneet.  

 Lichtenbergerillä ei ole välilyöntiä edellä mainitun loppu-memin 

jälkeen. Välilyönti on perusteltu, sillä nahka on revennyt osittain jo tämän loppu-

memin kohdalta.     

 Lichtenberger sekä García Martínez & Tigchelaar täydentävät rivin 

lopun perustelematta valintojaan.  

 

Rivi 14 – Allegro lukee rivin                                               ]  וב ואם ד  ט◦[ .268 

Strugnell lukee rivin  טוב ואם רע  [אם[ .269
 

Lichtenberger lukee rivin  

]                    [ ב ואם רע  ו  ט  [אם ]                                .270 

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin ]   [טוב ואם רע[אם ]     .
271

 

Luen rivin           [                         ]  וב ואם רט◦[ . 

Allegrolla ei ole rivin alussa hakasulkua. Olisi perusteltua merkitä 

rivin alkuun hakasulku, sillä rivin alkukohdan voi arvioida edellisistä säilyneistä 

rivin aluista.     

 Strugnell, Lichtenberger sekä García Martínez & Tigchelaar 

täydentävät rivin alkua perustelematta.    

  Allegro ja Lichtenberger lukevat aukon jälkeen ensimmäisen 

kirjaimen todennäköiseksi tetiksi, ja Strugnell sen varmaksi tetiksi. Luen 

kirjaimen todennäköiseksi tetiksi, sillä nahka on revennyt kirjaimen kohdalta. 
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Kirjaimen nokka ja vasemmalla oleva vertikaalinen veto kuitenkin näkyvät.

 Lichtenberger lukee saman sanan toisen kirjaimen todennäköiseksi 

wawiksi. Luen kirjaimen varmaksi, sillä sen pieni ja ohut väkänen on näkyvissä. 

 Allegro lukee kolmannen sanan ensimmäisen kirjaimen 

todennäköiseksi dalätiksi. Luen kirjaimen varmaksi rešiksi, sillä sen jalka, katto 

sekä katossa oleva notkelma ovat säilyneet kokonaan.  

 Strugnell, Lichtenberger sekä García Martínez & Tigchelaar lukevat 

viimeisen kirjaimen ajiniksi. Luen kohtaan tunnistamattoman mustejäljen, sillä 

kirjaimesta on säilynyt vain pieni piste rešin katon vasemman pään vieressä. 

 Lichtenbergerillä on välilyönti ajinin jälkeen. Välilyönti on 

perusteeton, sillä nahka on revennyt rešin jälkeisen kirjaimen kohdalta. 

 

Rivi 15 – Allegro lukee rivin                        ]  בות]מחשב .272 

Lichtenberger lukee rivin 

[                              בות]מחש  ב  ]                                     [   .273 

García Martínez & Tigchelaar lukevat rivin ]   [[בות   ]במחש .274 

Luen rivin             [                            ]◦מחש[ . 

Allegrolla ei ole rivin alussa hakasulkua. Olisi perusteltua merkitä 

rivin alkuun hakasulku, sillä rivin alkukohdan voi arvioida edellisistä säilyneistä 

rivin aluista.      

 Lichtenbergerillä on välilyönti ennen rivin alun aukkoa. Välilyönti 

on perusteeton, sillä nahka on revennyt ennen memiä olevan kirjaimen kohdalta.

 Allegro lukee ensimmäisen mustejäljen epävarmaksi betiksi, 

Lichtenberger lukee sen todennäköiseksi betiksi ja García Martínez & Tigchelaar 

sen varmaksi betiksi editionsa linjauksen mukaan. Luen kohtaan 

tunnistamattoman mustejäljen, sillä kirjaimesta on säilynyt vain osa sen pohjaa. 

 Lichtenberger lukee sinin todennäköiseksi. Luen sinin varmaksi, 

sillä sen kaksi sarvea sekä selän yläosa näkyvät.   
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 Allegro, Lichtenberger sekä García Martínez & Tigchelaar 

täydentävät sanaa perustelematta. 

  

Fragmentti 3 

Poiketen Strugnellista, Lichtenbergeristä sekä García Martínezista & 

Tigchelaarista sijoitan fragmentin 3 Allegron tapaan erilleen fragmenttien 1-2 

palstasta III. Fragmentti 3 ei muotojensa perusteella sovi fragmenttien 1-2 palstan 

III ehdotettuun kohtaan. Repeämäjäljet eivät vastaa toisiaan eivätkä rivit kulje 

suoraan palstan III riveihin nähden. 

 

Rivi 1 – Allegro lukee rivin ]◦]      [  כ   ם◦[ .275 

Lichtenberger lukee kohdan נן]ם כו  [י]ה  [אל .276 

García Martínez & Tigchelaar lukevat kohdan ]   [◦◦◦.277 

Luen rivin ]◦◦]   [  כו   ם[ . 

Lichtenberger täydentää sanoja ja perustelee tätä jälkien 

perusteella.
278

 Pidän Lichtenbergerin perustelua heikkona, sillä kohdasta ei ole 

säilynyt juuri ollenkaan paleografista evidenssiä.  

 Allegro lukee ensimmäisen hakasulkeensa jälkeen yhden 

tunnistamattoman mustejäljen, Lichtenberger lukee siihen epävarman hen ja 

García Martínez & Tigchelaar kolme tunnistamatonta mustejälkeä. He eivät 

myöskään merkitse editioonsa rivin lopussa selkeästi näkyviä kirjaimia. Luen 

kohtaan kaksi tunnistamatonta jälkeä, sillä mustejälkiä esiintyy noin viiden 

millimetrin mittaisella alueella.
279

   

 Allegro lukee toisen sanan ensimmäisen kirjaimen todennäköiseksi 

kafiksi. Luen kirjaimen varmaksi kafiksi, sillä kirjain on kokonaan säilynyt. Sen 
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pohja, selkä ja lyhyt katto ovat näkyvissä.   

 Allegro lukee kafin jälkeen tunnistamattoman mustejäljen. Luen 

kohtaan todennäköisen wawin, sillä kirjaimesta on säilynyt sen jalka sekä osa 

väkästä. 

 

Rivi 2 – Allegro lukee rivin הים יבחן כל[אל◦◦[ .280 

Strugnell lukee kohdan ות]מ  הים יבחן כל מז  [אל .281
 

Lichtenberger lukee kohdan [ות לבב]מ  ז  ים יבחן כל מ  ה  [אל .282 

García Martínez & Tigchelaar lukevat kohdan [ות   ]הים יבחן כל מזמ[אל .283 

Luen rivin ] הים יבחן כל◦◦[   . 

Kaikki editorit täydentävät ensimmäistä sanaa perustelematta. 

 Lichtenberger lukee ensimmäisen näkyvän kirjaimen 

todennäköiseksi heksi. Luen kirjaimen varmaksi, sillä sen vasen jalka ja jalan 

pään yli menevän katon osa ovat säilyneet.  

 Allegrolla ei ole välilyöntiä kolmannen sanan jälkeen. Välilyönti on 

perusteltu, sillä lamädin jälkeen nahassa on kolme millimetriä kirjoittamatonta 

nahkaa ennen seuraavaa mustejälkeä.   

 Strugnell, Lichtenberger sekä García Martínez & Tigchelaar lukevat 

viimeiset näkyvät mustejäljet מזמ. Luen kohtaan kaksi tunnistamatonta 

mustejälkeä, sillä ensimmäisestä kirjaimesta on jäljellä selkä sekä tähän käsialaan 

sopimaton alaspäin kaarella oleva katto, ja toisesta kirjaimesta on jäljellä vain 

pieni piste.      

 Strugnell, Lichtenberger sekä García Martínez & Tigchelaar 

täydentävät viimeistä sanaa, ja Lichtenberger sen jälkeen vielä yhden sanan. 

Kukaan heistä ei perustele täydennysvalintojaan. 
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Rivi 3 – Allegro lukee rivin ]◦ת]עשה דברי ברי .284 

Lichtenberger lukee kohdan [ת ו            ]עשה דברי ברי  [ אלהים .285 

García Martínez & Tigchelaar lukevat kohdan  ][תו    ]עשה דברי ברי .286 

Luen rivin ]◦ת]עשה דברי ברי . 

 Lichtenberger täydentää ennen ensimmäistä näkyvää sanaa sanan 

    .perustelematta valintaansa אלהים

 Lichtenbergerillä sekä García Martínezilla & Tigchelaarilla ei ole 

ennen sanaa עשה merkittynä mustejälkeä. Ennen ajinia nahassa on näkyvissä pieni 

piste repeämäkohdassa.     

 Lichtenberger lukee viimeisen sanan jodin todennäköiseksi. Luen 

kirjaimen varmaksi, sillä sen paksu ja iso väkänen näkyvät.  

 Täydennän viimeisen sanan Lichtenbergerin mukaan. Hän perustelee 

täydennystä kohdalla 5. Moos. 28:69: ”Nämä ovat sen liiton ehdot
287

 (  דברי

.”...(הברית
288

 Pidän perustelua hyvänä, sillä Heprealaisessa Raamatussa puhutaan 

paljon liitosta ja sen sisällöstä. Lichtenberger täydentää "liitto" -sanan jälkeen 

wawin perustelematta valintaansa, ja García Martínez & Tigchelaar täydentävät 

"liitto" sanaan objektisuffiksin perustelematta.  

 

Rivi 4 – Allegro lukee rivin פט במסורת  [ש[ .289 

Strugnell lukee kohdan [מש]  ים   ]פט במסורר .290
 

Lichtenberger lukee kohdan [מש]  [וידע                           ] פט במסורת .291 

García Martínez & Tigchelaar lukevat kohdan  [מש][ים   ]פט במסורר .292 
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Luen rivin ]וררפט במס[ .     

 Kaikki editorit täydentävät ensimmäistä sanaa perustelematta. 

 Allegro sekä Lichtenberger lukevat viimeisen kirjaimen 

epävarmaksi tawiksi, ja Strugnell sen todennäköiseksi rešiksi. Luen kirjaimen 

varmaksi rešiksi, sillä sen katto ja siinä oleva notkelma ovat säilyneet. Lisäksi 

muoto on täsmälleen samanlainen kuin edellisen rešin katon.   

 Lichtenbergerillä on välilyönti viimeisen kirjaimen, tawinsa, jälkeen. 

Välilyönti on perusteeton, sillä nahka on revennyt viimeisen näkyvän kirjaimen 

kohdalta.      

 Lichtenberger täydentää viimeisen sanan jälkeen aukkoon sanan וידע, 

ja Strugnell sekä García Martínez & Tigchelaar täydentävät viimeistä sanaa. 

Kukaan heistä ei perustele täydennysvalintojaan. 

 

Fragmentti 4, palsta I 

Rivi 1 – Allegro lukee rivin ]◦   ם]לעול .293 

Lichtenberger lukee rivin ]◦   ם]ללעו .294 

Luen rivin ]◦ לעו◦[ . 

Lichtenberger lukee sanan kolmannen kirjaimen epävarmaksi 

wawiksi. Luen kirjaimen varmaksi, sillä sen ohut ja pieni väkänen on näkyvissä.

 Allegro lukee sanan neljännen kirjaimen epävarmaksi lamädiksi, ja 

Lichtenberger sen varmaksi lamädiksi. Luen kohtaan tunnistamattoman 

mustejäljen, sillä nahassa näkyy vain pieni piste repeämän kohdalla. 

 Allegro ja Lichtenberger täydentävät sanan perustelematta. 

 

 

 

                                                                                                                                      
292

 García Martínez & Tigchelaar 1997, 380. 
293

 Allegro 1968, 87. 
294

 Lichtenberger 2002, 131. 



81 

 

Rivi 2 – Allegro lukee rivin ]◦ ויש ◦◦◦וטי◦◦[ .295 

Lichtenberger lukee rivin ]  ו  ב  ש  וי  ◦◦טיפ  ש[ .296 

Luen rivin ]  ויש ◦◦◦טי פ  ש◦◦ .    

 Allegro lukee ensimmäisen kirjaimen tunnistamattomaksi. Luen 

kirjaimen Lichtenbergerin tavoin todennäköiseksi siniksi. Kirjaimesta näkyvät sen 

ylempi sarvi sekä vertikaalisen vedon yläosa.  

 Allegro lukee toisen kirjaimen varmaksi wawiksi, ja Lichtenberger 

lukee sen todennäköiseksi peksi. Luen kirjaimen Lichtenbergerin tavoin, sillä 

kirjaimesta on jäljellä osa sen nokkaa sekä selkää.  

 Lichtenbergerillä ei ole välilyöntiä ennen ja jälkeen 

tunnistamattomia mustejälkiä. Välilyönnit ovat perusteltuja, sillä ensimmäisen 

sanan jodin ja mustejälkien välillä on noin neljä millimetriä kirjoittamatonta 

nahkaa, ja tämän jälkeen ennen viimeisen sanan wawia kirjoittamatonta nahkaa on 

jäljellä noin kolme millimetriä. Lisäksi Lichtenberger lukee vain kaksi 

tunnistamatonta jälkeä. On perusteltua merkitä kolme tunnistamatonta 

mustejälkeä, sillä jälkien alueen pituus on noin kuusi millimetriä.
297

  

 Lichtenberger lukee viimeisen sanan kolme ensimmäistä kirjainta 

todennäköisiksi. Luen kirjaimet varmoiksi, sillä wawista on näkyvissä sen ohut ja 

pieni väkänen, jodista on näkyvissä sen paksu ja iso väkänen, ja sinistä on 

näkyvissä osa sen vertikaalista vetoa sekä kahta sarvea. Lichtenberger lukee edellä 

mainittujen kirjainten jälkeen vielä todennäköiset betin ja wawin. Luen kohtaan 

kaksi tunnistamatonta mustejälkeä, sillä niistä ovat jäljellä vain osa selkää/jalkaa 

ja pohja.     

 Allegrolla ja Lichtenbergerillä on rivin lopussa hakasulku. 

Hakasulun käyttö on perusteetonta, sillä rivi loppuu tunnistamattomiin 

mustejälkiin. Jälkien jälkeen nahassa on noin kahdeksan millimetrin pituinen väli 

seuraaviin riveihin. Aukko merkitsee palstojen väliä. 
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Rivi 3 – Allegro lukee rivin ]קודש . 

Lichtenberger lukee rivin ]קודש . 

Luen rivin ]קודש . 

 

Fragmentti 4, palsta II 

Rivi 2 – Allegro lukee rivin   ימ  ע  ול[ .298 

Lichtenberger lukee rivin ו◦◦◦[ .299 

Luen rivin ע  ל  ו◦◦◦[ . 

Luen toisen kirjaimen todennäköiseksi lamädiksi, sillä sen alaosan 

koukku on säilynyt lähes kokonaan. Toisen kirjaimen luen todennäköiseksi 

ajiniksi, sillä sen sarvet ja haarukkamainen muoto ovat havaittavissa. Ajinin 

jälkeen luen kolme
300

 tunnistamatonta mustejälkeä, sillä niistä on säilynyt vain 

hentoja pisteitä tai muuten tulkitsemattomissa olevia vetoja. 

 

Rivi 3 – Allegro lukee rivin ונריבה ו◦[ .301 

Lichtenberger lukee rivin ונדריבה◦◦[ .302 

Luen rivin ונריבה ו◦[ .     

 Lichtenberger lukee sanan kolmanneksi kirjaimeksi dalätin. Dalätin 

lukeminen on perusteetonta, sillä sanan nunin ja rešin välissä ei ole dalätia. 

 Lichtenberger lukee rivin loppuun kaksi tunnistamatonta 

mustejälkeä. Luen ensimmäisen mustejäljen wawiksi, sillä sen jalka sekä ohut ja 

pieni väkänen näkyvät. Lisäksi Lichtenbergerillä ei ole välilyöntiä ensimmäisen 
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sanan viimeisen kirjaimen hen jälkeen. Välilyönti on perusteltu, sillä hen ja wawin 

välissä on noin kolme millimetriä kirjoittamatonta nahkaa. 

 

Fragmentti 5 

Rivi 1 - Allegro lukee rivin ו◦[ .303 

Lichtenberger lukee rivin ו◦[ .304 

Luen rivin ו◦[ . 

 

Rivi 2 – Allegro lukee rivin מיפ[ .305 

Lichtenberger lukee rivin   ט]מופ .306 

Luen rivin מיפ[ .     

 Lichtenberger lukee toisen kirjaimen wawiksi. Luen kirjaimen 

jodiksi sen väkäsen paksuuden ja ison koon vuoksi. Lichtenberger lukee 

kolmannen kirjaimen todennäköiseksi peksi. Luen kirjaimen varmaksi, sillä pen 

selkä ja pohja näkyvät kokonaan ja nokka näkyy osittain. Lichtenberger täydentää 

sanaa perustelematta.  

 

Rivi 3 – Allegro lukee rivin   הד◦[ .307 

Lichtenberger lukee rivin   הדר[ .308 

Luen rivin   ח  הד[ .     

 Luen toisen kirjaimen todennäköiseksi dalätiksi, sillä sen katon veto 
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on hyvin paksu eivätkä sarvet näy kovin hyvin. Kolmannen kirjaimen luen 

todennäköiseksi hetiksi, sillä sen paksu katto sekä molempien jalkojen yläosat 

näkyvät. 

 

Fragmentti 6 

Rivi 1 – Allegro lukee rivin ]◦  מ◦[ .309 

Lichtenberger lukee rivin ]◦◦◦[ .310 

Luen rivin ]◦◦  מ◦[ . 

 Luen rivin alkuun kaksi tunnistamatonta mustejälkeä, sillä ennen 

mahdollista memiä jälkien alue on pituudeltaan noin neljä millimetriä.
311

 

Kolmannen mustejäljen luen epävarmaksi memiksi, sillä siitä on säilynyt vain 

pohja sekä pieni osa kattoa. 

 

Rivi 2 – Allegro lukee rivin ]אתי א◦◦וה◦[ .312 

Lichtenberger lukee rivin   תי אא  והרי◦[ .313 

Luen rivin  ]אתי א◦◦וה◦[ .     

 Lichtenbergerillä ei ole hakasulkua rivin alussa. Olisi perusteltua 

laittaa rivin alkuun hakasulku, sillä ei voida tietää, onko kyseessä oleva kohta 

jonkun rivin alusta.     

 Allegrolla ei ole välilyöntiä ensimmäisen hakasulun jälkeen. 

Välilyönti on perusteltu, sillä wawin jalan alaosasta repeämän reunaan on noin 

kaksi millimetriä tyhjää nahkaa.   

 Lichtenberger lukee hen jälkeen rešin ja todennäköisen jodin. Luen 

kohtaan kaksi tunnistamatonta mustejälkeä, sillä muste on pahoin sotkeutunutta ja 
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kulunutta. Lichtenberger lukee ensimmäisen sanan aläfin todennäköiseksi. Luen 

kirjaimen varmaksi, sillä sen poikkiviiva, jalka ja sarvi näkyvät. 

 

Rivi 3 – Allegro lukee rivin  ]ב◦◦[ .314 

Lichtenberger lukee rivin  ]  י  בנ[ .315 

Luen rivin  ]  בני[ . 

Allegrolla ja Lichtenbergerillä ei ole välilyöntiä ennen betiä. 

Välilyönti on perusteltu, sillä ennen betiä nahassa on yli millimetri 

kirjoittamatonta nahkaa. Luen toisen jäljen varmaksi nuniksi, sillä sen selkä sekä 

vasemmalle kaartuva pohja ovat säilyneet. Kolmannen kirjaimen luen 

epävarmaksi jodiksi, sillä kirjaimesta on mahdollisesti säilynyt sen väkänen.  

 

Fragmentti 7 

Poiketen Allegrosta, Strugnellista sekä García Martínezista & Tigchelaarista 

sijoitan fragmenttien 1-2 palstan III yläosan Lichtenbergerin tavoin erilleen 

fragmenteiksi 7 ja 8. Erottaminen on perusteltua, sillä palstan III yläosan rivit 

alkavat kauempaa reunasta kuin fragmentin 1 palstan III rivit 7-13.  

 

Rivi 1 - Allegro lukee kohdan   ינ  ה כי פ  י  אל[ .316
 

Strugnell lukee kohdan   ב]אליה כי טו .317
 

Lichtenberger lukee rivin וה כי ט  ] [א[ .318 

García Martínez & Tigchelaar lukevat kohdan [ב   ]אליה כי טו .319 
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Luen rivin אליה כי טו[ .     

 Allegro lukee ensimmäisen sanan toisen kirjaimen todennäköiseksi 

lamädiksi, ja Lichtenberger lukee kohtaan aukon. Luen kirjaimen varmaksi 

lamädiksi, sillä sen alaosan koukku on näkyvissä.  

 Allegro lukee ensimmäisen sanan kolmannen kirjaimen epävarmaksi 

jodiksi, ja Lichtenberger lukee kohtaan aukon. Luen kirjaimen varmaksi jodiksi, 

sillä sen ison ja paksun väkäsen kärki näkyy. Jodin väkäsen keskimääräinen 

leveys leveimmästä kohdasta on keskimäärin yli millimetrin. Mittasin rivin 

seuraavan sanan jodin väkäsen leveyden ja käytin samaa leveyttä ensimmäisen 

sanan jodin kohdalla. Mittaustulosten ja paleografisen evidenssin perusteella 

kyseessä on sama kirjain eli jod.   

 Allegro lukee viimeisen sanan   ינ  פ , Strugnell lukee sen   ב]טו  ja 

Lichtenberger lukee sen   וט . Luen kohdan טו. Tet on säilynyt kokonaan. Sen neljä 

vetoa ovat havaittavissa. Waw on säilynyt lähes kokonaan. Sen ohut ja pieni 

väkänen sekä osa jalkaa ovat näkyvissä.    

 Strugnell sekä García Martínez & Tigchelaar täydentävät viimeistä 

sanaa perustelematta. Lisäksi García Martínez & Tigchelaar sulkevat rivin lopussa 

hakasulut. On perusteetonta sulkea hakasulkuja, koska rivin pituutta ei voida 

tietää. 

 

Rivi 2 – Allegro lukee kohdan   רות ית  ו  א  מ  ומ◦[ .320 

Strugnell lukee ensimmäisen sanan   רותג  מ  ומ .321
 

Lichtenberger lukee rivin וממאורות ו◦◦[ .322 

García Martínez & Tigchelaar lukevat kohdan וממגרות ית◦[   ] .323 
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Luen rivin וממאורות ית◦◦[ .     

 Allegro lukee ensimmäisen sanan   רותו  א  מ  ומ , Strugnell lukee sen 

רותג  מ  ומ    ja García Martínez & Tigchelaar sen וממגרות. Luen sanan 

Lichtenbergerin tavoin וממאורות. Luen toisen ja kolmannen kirjaimen varmoiksi 

memeiksi. Molemmista ovat säilyneet sarvi, katto, selkä sekä pohja. Neljännen 

kirjaimen luen varmaksi aläfiksi. Sen poikkiviiva, sarvi ja jalka ovat säilyneet. 

Viidennen kirjaimen luen varmaksi wawiksi, sillä osa sen jalkaa sekä pientä ja 

ohutta väkästä näkyvät.     

 Lichtenberger lukee ensimmäisen sanan jälkeen seuraavan kirjaimen 

wawiksi. Luen kirjaimen jodiksi sen väkäsen paksuuden ja ison koon vuoksi. 

 Allegro lukee toisen sanan toisen kirjaimen epävarmaksi tawiksi, ja 

Lichtenberger lukee kohtaan tunnistamattoman mustejäljen. Luen kohtaan varman 

tawin. Siitä on säilynyt katto, osa oikeanpuoleista jalkaa ja vasemman jalan 

yläosa, joka ylittää katon.    

 Allegro, Lichtenberger sekä García Martínez & Tigchelaar lukevat 

rivin loppuun yhden tunnistamattoman mustejäljen. Luen kohtaan kaksi 

tunnistamatonta mustejälkeä, sillä tawin jälkeen nahassa on näkyvissä 

horisontaalinen veto, josta lähtee hento piirto ylöspäin sekä pieni piste 

repeytymäkohdassa.     

 García Martínez & Tigchelaar sulkevat rivin lopussa hakasulut. On 

perusteetonta sulkea hakasulkuja, koska rivin pituutta ei voida tietää.      

 

Rivi 3 – Lichtenberger lukee rivin ]  [◦◦[ .324 

Luen rivin ]  [◦◦[ . 
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Fragmentti 8 

Rivi 1 – Allegro lukee kohdan ומ◦[ .325 

Lichtenberger lukee rivin ומ◦[ .326 

García Martínez & Tigchelaar lukevat kohdan ומ◦]   [ .327 

Luen rivin ומ◦[ .     

 García Martínez & Tigchelaar sulkevat rivin lopussa hakasulut. On 

perusteetonta sulkea hakasulkuja, koska rivin pituutta ei voida tietää.      
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3. Käännös 

 

Suomenkielinen käännös perustuu laatimaani tekstikriittiseen editioon. 

Kappalejaot ja otsikot ovat omiani. Käännöksen asettelu ei vastaa edition 

asettelua, sillä käännöksen asettelun tarkoitus on helpottaa tekstin luettavuutta ja 

ymmärrettävyyttä.      

 Käännöksessä käytetyt merkit:    

[...] Teksti on tuhoutunut. 

[   ] Hakasulkeiden sisällä oleva teksti on tuhoutunut, mutta tutkijat ovat 

 rekonstruoineet sen todennäköisen muodon. 

... (hakasulkeiden ulkopuolella) Käsikirjoituksesta on luettavissa joitain 

kirjaimia, mutta niiden kääntäminen on mahdotonta. 

(   ) Sulkeiden sisällä oleva teksti on kääntäjän selventävä lisäys, jolle ei 

ole suoraa vastinetta alkutekstissä. 

Edellisten merkkien lisäksi olen käyttänyt sekä roomalaisia että 

arabialaisia numeroita. Roomalaiset numerot ilmaisevat palstan numeron ja 

arabialaiset numerot fragmenttien järjestysnumeron. 

 

Fragmentit 1-2 

Ihminen on heikko Jumalan edessä  

I,1 [...]... 2 [...] 3 [...]...[...]... 4 [...]puhdas ja pyhä[...]... 5 [... kuten] Hänen
328

 

[kos]tonsa ja vihansa
329

 [...]... 6 [... k]o[l]me ja vielä kymmeneen kertaan asti [...] 

7-9 [...] (Ihmisellä) ei ole voimaa seistä sen edessä, eikä (hänellä) ole toivoa [ 

Jumalamme vihan] (kohdatessa). Kuka pystyy kestämään Hänen enkeliensä
330

 

edessä? Polttavalla tulella
331

 he tuomitse[vat…] ja Hänen henkiolentonsa. 9-12 

Mutta te, ihmislapset, (teillä) e[i ole voimaa! ]Katso, (ihminen) versoaa maasta 
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kuin ruoho, ja hänen kauneutensa kukoistaa kuin kukka. (Sitten) Jumalan
332

 tuuli 

puhaltaa [ihmisen
333

 ylitse], ja hänen vartensa lakastuu
334

 ja tuuli vie pois sen 

kukinnot, kunnes ei ole mitään
335

 ...[...]... Mitään muuta ei löydetä kuin tuuli vacat 

(Ihmiset) etsivät Jumalaa
336

, mutta eivät löydä Häntä, eikä toivoa ole. 

 

Muista Jumalan teot ja noudata Hänen käskyjään 

I,13–15 – II,1 Ihmisen päivät maa[n] päällä ovat kuin varjo.
337

 Nyt kuulkaa, 

minun kansani! Kiinnittäkää huomionne minuun te yksinkertaiset! ... Jumalamme 

[v]oimallisia tekoja ja muistakaa ihmeet, jotka Hän teki Egyptissä, ja Hänen 

merkkinsä [Hamin maa]ssa.
338

 Vaviskoot teidän sydämenne pelosta Hänen 

kauhistuttavuutensa edessä, ja täyttäkää [Hänen] taht[onsa ... e]lämänne, Hänen 

hyvien pyrkimystensä (mukaisesti). 

1-5 Etsikää itsellenne tietä elämään, ja väylä[... ]ja jäännös teidän lapsillenne 

teidän jälkeenne. Miksi annatte [itse]nne turhuudelle[ ... tu]omio? Kuunnelkaa 

minua lapseni
339

, Hän vapauttaa! Te kapinoitte Herran sanoja vastaan, älkää 

astelko [... J]aakob(ille) ja polkua jonka Hän määräsi Iisakille. Eikö yksi päivä 

[...]... (ole parempi kuin) rikkaudet[ ...]...hänen pelkonsa, ja ei ajankohdille, 

pelosta ja linnustajan ansasta.
340

 

 

Viisaus on lahja 

6-7 [...]...[... ]Hänen enkeleistään, sillä (siellä) ei ole pimeyttä eikä synke[yttä ...]... 

hän ...[...]... minä tiedän. 7- 8 Mutta te, miksi ...[...]...[...] Jumalan
341

 edestä 

onnettomuus lähtee kaikelle kansalle. Onnellinen on se
342

 ihminen
343

, jolle 

                                                 
332

 Suora käännös on ”Hänen”. 
333

 Suora käännös on ”hänen”. 
334

 Ks. Jes. 40:6-8, Ps. 90:5-6 ja Ps. 103: 15–16.  
335

 Ks. Jes. 40:24.  
336

 Suora käännös on ”Hänen”. 
337

 Ks. 1. Aik. 29:15, Ps. 102:12 ja Ps. 144:4.  
338

 Ks. Gen. 14:5, Ps. 105:27 ja Ps. 106:22.  
339

 Ks. Sananl. 5:7, 7:24 ja 8:32. 
340

 Ks. Ps. 91:3. 
341

 Suora käännös on ”Hänen”. 
342

 Ks. Ps. 1:1, 119:1, Matt. 5:3–12, Luuk. 6:20–26 ja Jaak. 1:12. 
343

 Kirjaimellisesti ”mies”. 
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(Viisaus) on annettu. 9-11 Lapsi
344

 ...[...]..., ja jumalattomat älkööt kerskail[ko] 

sanoen: ”(Viisaus) ei ole antanut minulle (mitään), enkä [...] Israelille ja lahjoittaa 

(Viisauden) kuten [h]yvän lahjan. (Jumala) pelastaa koko kansansa, mutta surmaa 

...[...] ...[...] 

11–13 sanoo ... Ihminen on saanut (Viisauden) ...[...]... ja (Viisaudesta) riittää 

...[...]... (Viisauden) kanssa (elävällä on edessään) [pitkä e]lämä, ruumiin 

hyvinvointi
345

, sydämen iloisuus, rikk[audet ja kunni]a.
346

 Jumalan
347

 armo on 

(Viisauden) nuoruudessa ja pelastus ...[...]...  

13–15 Onnellinen on se ihminen, joka tekee (Viisauden) (tahdon mukaan), eikä 

panettele ...[...]... Petos ei löydä (Viisautta), eivätkä imartelut pidä (Viisautta) 

otteessaan. (Viisaus) oli annettu (jo) esi-isille, niin ihminen saa hänet 

omakseen[...]... Kaikin voimin [...]... tinkimättä mistään. (Viisaus) annetaan 

perinnöksi jälkeläisille
348

, minä tiedän …[...]... 

  

III,1-6 (vacat) 

Jumala tuntee luotunsa 

7 ...[...] 8 ...[...] 9 ja hän[ ...] 10 ja [Ju]mala ei t[ee] ...[...]...[...] 11- 13 Eikö 

Ju[mal]a luo sydämet ...[...] kaikki vatsan sisukset ja tutkii munuaiset. [...]...[...] 

kielen ja tuntee sen puheen. Jumala loi kädet[ ...] 14 [... ]hyvä tai jos ...[...] 15 

[...]...[...] 

 

Fragmentti 3 

1 [...]...[...]...[...] 

2 [...]... tutkii kaikki ...[...] 

3 [...]...toteuttaa liito[n] sanat [...] 

4 [...]...[...] 

                                                 
344

 Kirjaimellisesti ”poika”. 
345

 Kirjaimellisesti ”hehkuvat luut”. 
346

 Ks. Sananl. 3:16 ja 8:1–36. 
347

 Suora käännös on ”Hänen”. 
348

 Ks. Sir. 4:16. 
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Fragmentti 4 

I,1 [...]...[...] 

2 [...]... 

3 [...]pyhä 

II,2 ...[...] 

3 Me riitelemme ja ...[...] 

 

Fragmentti 5 

1 ja ...[...] 

2 ...[...] 

3 ...[...] 

 

Fragmentti 6 

1 [...]...[...] 

2 [...] ...[...] 

3 [...] lapset[ ...] 

 

Fragmentti 7 

1 (Viisaudelle), sillä ...[...] 

2 Taivaanvaloista ...[...] 

3 [...]...[...] 

 

Fragmentti 8 

1 ...[...] 
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4. Loppukatsaus 

Tutkielmani tavoitteena oli laatia tekstikriittinen editio ja ensimmäinen 

suomenkielinen käännös tekstistä 4Q185 – Viisauden lahja.  

 Johdannossa esittelin lyhyesti tutkimuskohteeni tekstin 4Q185, 

tekstin aiemman tutkimushistorian sekä tutkielmani tavoitteet. Tämän jälkeen 

paneuduin syvemmin käsikirjoituksen fyysiseen kuvaukseen ja siitä otettuihin 

PAM-kuviin. Tarkoituksena oli osoittaa, että PAM-kuva 43.514 oli paras edition 

tekoon, sillä se oli saatavilla DSSEL:n kirjastossa. DSSEL:n avulla oli 

mahdollista suurentaa kuvaa sekä kirkastaa tai tummentaa sitä. Muut PAM-kuvat 

olivat saatavilla mikrofilmeillä. Mikrofilmikuvat olivat utuisia ja vaikealukuisia. 

Lisäksi esittelin edellisten editorien Allegron, Strugnellin, Lichtenbergerin sekä 

García Martínez & Tigchelaarin ja oman editioni fragmenttien sijoittelun PAM-

kuvaan 43.514 verrattuna. Vertailun tarkoituksena oli esitellä editioiden välillä 

olevia eroja, joiden vuoksi tekstikriittinen työ oli hedelmällistä erityisesti 

fragmenttien 3, 7 ja 8 kohdalla.    

 Tekstin 4Q185 fyysisen kuvauksen jälkeen esittelin lyhyesti tekstin 

ortografiaa, joka on muodoltaan defective scriptumia. Ortografian tutkimuksella 

on pyritty ajoittamaan tekstiä 4Q185. Ajoitusta tärkeämpi seikka oli kirjurin tyyli 

kirjoittaa.      

 Luvussa 2.1.3. esittelin lyhyesti Qumranilta löydettyjen tekstien 

käsialoja. Tekstin 4Q185 käsiala on vaihtelevaa ja se ajoitetaan 

myöhäishasmonilaiselle ajalle. Käsialassa on nähtävissä muutos kohti herodilaista 

tyyliä, minkä vuoksi esittelin konsonantit paleografisesti. Konsonanttien 

paleografinen kuvaus auttoi hahmottamaan kirjurin käsialaa, sillä teksti on monin 

paikoin tuhoutunut.     

 Paleografisen esittelyn jälkeen mittasin tekstin 4Q185 

kirjaintiheyden. Kirjaintiheyden määrittäminen auttoi arvioimaan muiden 

editorien täydennysehdotuksia sekä hahmottamaan tekstissä olevien aukkojen 

pituuksia.     

 Tutkielmani ensimmäisessä pääluvussa, luvussa 2.2. esitin PAM-

kuvan 43.514 pohjalta laaditun tekstikriittisen edition. Pyrin edition esittämisessä 

tekstin luonnolliseen kokoon. Tämän jälkeen otin esille edellisten editorien 

ratkaisut ja arvioin niitä tutkielmani toisessa pääluvussa, luvussa 2.3.  

 Huolellinen aikaisempien ratkaisujen arviointi omien tekstikriittisten 

ja paleografisten huomioideni valossa osoitti, että tekstiä 4Q185 oli syytä tutkia 
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uudelleen. Allegron editio oli, hänen omien sanojensakin mukaan, 

raakamateriaalia. Allegro tyytyi esittämään tekstistä 4Q185 karkean ja paikoin 

minimalistisen edition sekä vain muutaman huomion tekstiin (ks. esimerkiksi 1-2 

I 8 ja 1-2 III 10). Strugnellin artikkeli oli kokonaisuudessaan Allegron työn 

kritisointia. Strugnell ei pureutunut tekstin 4Q185 kaikkiin fragmentteihin ja 

hänen argumentoinnissaan esiintyi epätarkkuuksia, esimerkiksi kontekstiin 

nojaamista (ks. esimerkiksi 1-2 I 14 ja 1-2 II 3). Lichtenbergerin editio ja 

tekstikritiikki olivat laajat ja huomattavasti tarkemmat kuin Allegron tai 

Strugnellin. Kuitenkin Lichtenbergerin työssä esiintyi epätarkkuuksia ja liian 

rohkeita ratkaisuja lukutapojen ja perustelujen suhteen (ks. esimerkiksi 1-2 II 6 ). 

García Martínezin & Tigchelaarin editio oli, heidän omien sanojensakin mukaan, 

vain apuna tutkimisessa. Heidän editionsa ei antanut tarpeeksi informaatiota 

esimerkiksi täydennysratkaisujen suhteen (ks. esimerkiksi 1-2 II 11). Suhteessa 

aiemmin esitettyihin lukutapoihin ja täydennyksiin oma editioni edustaa uutta 

näkemystä tekstin 4Q185 tekstikriittisessä tutkimuksessa. Esimerkiksi fragmentin 

3 sijoittamisen suhteen poikkesin kaikista muista editoreista paitsi Allegrosta, ja 

fragmenttien 7 ja 8 sijoittamisessa muista paitsi Lichtenbergeristä.  

 Tutkielmani kolmannessa pääluvussa, luvussa 3. esitin laatimani 

edition pohjalta ensimmäisen suomenkielisen käännöksen tekstistä 4Q185. 

Tekstin 4Q185 heprea on runotyylistä, mutta runollisista ilmaisuista huolimatta 

suurin haaste kääntämisessä oli käsikirjoituksen huono kunto. Se vaikeutti sujuvan 

suomennoksen tekemistä, sillä käsikirjoituksessa olevat aukot saattoivat katkaista 

lauseet ja niiden viestin, jolloin alkuperäinen merkitys jäi epävarmaksi. Tekstin 

4Q185 suomentaminen oli kuitenkin tarpeellista, sillä käännösprosessi 

haasteistaan huolimatta osoitti että tekstin sisältö on monipuolista. 

Apokalyptiikka, historian muistelu sekä viisaustematiikka kulkivat sujuvasti 

rinnakkain tekstissä.      

 Tekstin 4Q185 tutkimukselle on erittäin otolliset 

jatkomahdollisuudet. Tekstin fyysinen kunto asettaa tutkimukselle omat 

haasteensa editoimisen ja lukemisen suhteen, mutta toisaalta mahdollistaa näin 

laajan keskustelun muiden editioiden kanssa. Tekstin temaattinen analyysi voisi 

olla hedelmällistä. Tekstissä 4Q185 esiintyvät käsitteet tuomio, enkelit, 

henkiolennot ja personifioitu Viisaus vaatisivat kukin omat lukunsa. Lisäksi 

tekstissä esiintyvät kehotukset muistella Israelin historiaa sekä 

autuaaksijulistukset vaatisivat muotokriittisen analyysin. Mielestäni temaattisen ja 
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muotokriittisen analyysin pohjalta teksti 4Q185 voitaisiin asettaa toisen temppelin 

ajan juutalaiseen viisauskirjallisuuteen.      
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