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RAAMATUN MUOTOTUMINEN QUMRANIN
KIRJOITUSTEN VALOSSA

Eugene Ulrich, prof., Notre Dame, USA

aamatusta ja Qumranista puhuttaessa on
aivan aluksi sanottava, ettei ehkä pitäisi

käyttää termiä "Raamattu" ensimmäisen
esikristillisen tai kristillisen vuosisadan yhtey-
dessä, ei Qumranissa eikä muuallakaan. Tietysti
tuohon aikaan oli pyhien kirjoitusten kokoel-
mia, muttei Raamattua sanan nykyisessä, raja-
tussa merkityksessä. Tuolloin, kuten nytkin,
pyhien kirjoitusten joukkoon hyväksyttyjen
tekstien luettelo vaihteli ryhmästä toiseen. Kun
nykyään puhutaan Raamatusta, sanalla on aina-
kin kolme erilaista merkitystä sen vuoksi, että
kristityt liittävät mukaan joukon tekstejä (Uusi
testamentti), joita juutalaiset eivät sisällytä
Raamattuun, ja että katoliset lisäävät joukon
kirjoja (apokryfit eli deuterokanoniset kirjat),
joita protestantit eivät lisää.

Tässä artikkelissa pyrin tarjoamaan kuvan
pyhistä kirjoituksista Qumranissa tai Raama-
tusta sellaisena kuin se tunnettiin Qumranin
yhteisön aikaan. Tarkastelen asiaa kahdelta kan-
nalta. Toinen näistä on toisen temppelin ajan
juutalaisuuden pyhien tekstien ulkoinen muoto
kristinuskon syntyaikaan: millaiselta kokoelma
pyhien tekstien kokoonkäärittyjä kirjoja näytti?
Toinen näkökulma on tekstin sisäinen: kun kää-
röt avataan ja tekstit luetaan, mitä kääröjen si-
sällöstä voi oppia? Mitä tuloksia raamatullisten
kääröjen tähänastiset analyysit ovat tuottaneet?
Lopuksi esitän muutamia ajatuksia näiden
uusien tietojen merkityksestä nykyiselle käsi-
tyksellemme Raamatusta.

On paikallaan aloittaa asiaan johdattavilla
huomautuksilla. Ensiksikin lähestyn aihetta
historiantutkijana - olkoonkin, että sen, mitä
jatkossa seuraa, voi helposti nähdä myös uskon-
nollisesta näkökulmasta. Päämääräni on kuiten-
kin kuvata Raamatun luonnetta sellaisena, kuin
se oli tuona tärkeänä uskonnollisen murroksen

kautena — nähtynä muinaisen ikkunan läpi
uu dessa valossa, jonka Qumran tarjoaa.

Toiseksi, joidenkin asioiden voitaisiin tässä
esityksessä ymmärtää väheksyvän perin-
teistä Heprealaisen Raamatun vakiotekstiä,
jota kutsutaan Masoreettiseksi tekstiksi (MT).
Se ei ole suinkaan tavoitteeni. Kunnioitan
suuresti tätä muinaisen Heprealaisen
Raamatun tärkeintä lähdettä. Antiikin ajan
lähteiden tarjoama todistusaineisto — ei vain
Qumranin tekstilöydöt, vaan myös
Samarialainen Pentateukki  ja Septuaginta
(LXX, Vanhan testamentin kreikankielinen
käännös) — voi auttaa ymmärtämään asioita
hieman perinteistä näkemystä tarkemmin.
Olen havainnut, että uusi tieto aiheuttaa
toisinaan vaivautuneisuutta ja torjuntaa.
Totutuista näkemyksistä on vaikea luopua oli-
vatpa ne kuinka epätäsmällisiä tahansa.

Kolmanneksi on tärkeää valita asian
kannalta edullinen näkökulma. Tutkittavaksi
kannattaa ottaa ne käsikirjoitukset, jotka
todella löydettiin Qumranista, käyttäen
tarvittaessa apuna Uutta testamenttia,
Mishnaa ja Talmudia. Asiaa on välttämätöntä
tarkastella ensimmäisen vuosisadan näkö-
kulmasta. Uudemman ajan näkökulmia ei
saa varauksetta käyttää ensimmäisen
vuosisadan  kuvaukseen.

I   KÄÄRÖT JA PYHIEN KIRJOITUSTEN
KOKOELMA(T) ULKOISELTA  ASULTAAN

Qumranista löydettyjen kääröjen kokoelma

Qumranin seudun yhdestätoista luolasta
löydettiin noin 800 käsikirjoitusta.1 Näistä
noin 200 eli 25% edustaa pyhiä kirjoituksia.
Neljäs luola oli kaikkein rikkain. Sieltä
löydettiin 575 kaikista 800:sta käsikirjoi-
tuksesta.          Neljännen  luo-
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lan käsikirjoituksista 127 luokiteltiin aluksi
"raamatullisiksi", vaikkakin luokittelu kaipaa
hieman tarkennuksia.2 Suunnilleen 65 muuta
raamatullista käsikirjoitusta löytyi kymmenestä
muusta luolasta. Kustakin perinteisen Hep-
realaisen Raamatun kirjasta, Esterin ja Nehe-
mian kirjoja lukuunottamatta, löytyi ainakin
yksi käsikirjoitus. Lisäksi löydettiin joidenkin
laajempaan "kaanonin" kuuluvien kirjojen käsi-
kirjoituksia.3 Eniten käsikirjoituksia löytyi
Psalmeista (39 käsikirjoitusta, joista 22 neljän-
nestä luolasta), Deuteronomiumista (32 käsikir-
joitusta, joista 22 neljännestä luolasta) ja Jesa-
jasta (22 käsikirjoitusta, joista 18 luolasta nel-
jä). Kiinnostavaa on että, nämä kolme kirjaa
ovat myös Uuden testamentin eniten lainaamia
Vanhan testamentin kirjoja.

Pyhien kirjoitusten kokoelma

Qumranin kääröt kertovat monia uusia ja mie-
lenkiintoisia asioita pyhistä kirjoituksista. Mik-
si "pyhistä kirjoituksista" eikä "Raamatusta"?
Onko näillä termeillä jokin ero? Pyhät kirjoi-
tukset ovat kokoelma tekstejä, joita pidetään
ohjeellisina uskonnollisen yhteisön uskolle ja
elämälle. Termi "Raamattu" yksikössä, sisältää
ajoittavan lisävivahteen, joka liittyy ajatukseen
”kaanonista”. Jotkut kirjoitukset kuuluvat
Raa-nattuun toiset eivät. Päällisin puolinhan
Raa-mattu  on  yksi  kirja,  jolla  on  kannet  ja
täsmälli-en sisällysluettelo.
Qumranin yhteisön aikaan, ja ylipäänsä toi-
sen temppelin ajan juutalaisuuden viimeisinä
vuosisatoina, kirjalliset teokset kirjoitettiin kää-
joihin, ei kirjoihin. Kirja, nippu lehtiä tai sivu-
ja yhteen sidottuna, yleistyi kirjallisten teosten
tavalliseksi muodoksi vasta kolmannella tai nel-
jännellä vuosisadalla.4 Esimerkiksi varhaiset
kreikkalaiset Raamatun käsikirjoitukset neljän-
nelltä tai viidenneltä vuosisadalta ovat
kirjan muodossa.5

Kun siis ajatellaan pyhiä kirjoituksia Kuol-
leenmeren löytöjen aikana, myöhäisenä
toisen teeppelin aikana, rabbi Hillelin ja
Kristuksen naikana, ja joitakin vuosisatoja vielä
sen jälkeenkin, täytyy luoda mielikuva
itsenäisistä

kirjosta, jotka on kirjoitettu erillisille kääröille.
Kun Qumranissa eläneet liiton yhteisön pyhät
tutkivat kirjoituksia, he käyttivät yksittäisiä
kääröjä. Kun Jeesus nousi Nasaretin synagogas-

1 Löydettyjen käsikirjoitusten tärkeimmistä julkaisuista ja luette-
loista ks. M. Burrows (toim.), The Dead Sea Scrolls of St Mark's
Monastery 1 (New Haven, 1950). E M. Cross et al, Scrolls from
Qumran Cave I: The Great Isaiah Scroll, the Order of the Com-
munity, the Pesher of Habakkuk (Jerusalem, 1972) E.L. Suke
nik, The Dead Sea Scrolls of the Hebrew University (Jerusalem,
1955). D. Barthelemy and J. T. Milik, Qumran Cave 1 (DJD 1;
Oxford, 1955). R Benoit, J. T. Milik, et R. de Vaux, Les Grottes de
Murabba´at. 1. Texte. 2. Planches (DJD 2; Oxford, 1961). M.
Baillet, J. T. Milik, et R. de Vaux, Les 'Petites Grottes' de Qumran.
1. Texte. 2. Planches (DJD 3; Oxford, 1962). J. A. Sanders, The
Psalms Scroll of Qumran Cave 11 (11QPsa) (DJD 4; Oxford,
1965). M. Baillet,Qumran Grotte 4, III (DJD 7; Oxford, 1982). E.
Tov in collaboration with R. A. Kraft, The Seiyal Collection Vol-
ume 1: The Greek Minor Propbets Scroll from Nabal Hever
(8HevXIIgr) (DJD S; Oxford, 1989). R \V. Skehan, E. Ulrich, and
J. E. Sanderson, Qumran Cave 4, IV: Palaeo-Hebrew  and Greek
Biblical Manuscripts (DJD 9; Oxford, 1992). E. Qimron and J.
Strugnell, Qumran Cave 4. V: Miqsat Macase Ha-Torah (DJD 10;
Oxford 1994). E. Ulrich, F. M. Cross, J. R. Davila, N. Jastram, J. E.
Sanderson, E. Tov, Qumran Cave 4. VII: Genesis to Numbers
(DJD 12; Oxford 1994). H. Attridge, T. Elgvin. J. Milik, S. Olyan, J.
Stugnell, E. Tov, J. VanderKam, S. White, Qumran Cave 4, VIII:
Parabiblical Texts. Part 1. (DJD 13; Oxford 1994). E. Ulrich, E M.
Cross, S. W. Crawford, J. A. Duncan, P. W. Skehan, E. Tov, J. Trebolle
Barrera, Qumran Cave 4. LX: Deuteronomy, Joshua. Judges.
Kings(DJD 14; Oxford 1995). J. M. Baumgarten,Qumran Cave 4
XIII: The Damascus Document (4Q266-273J (DJD 18; Oxford
1996). M. Broshi. E. Eshel,  J. Fiztmyer, E. Larson, C. Newsom,
L.Schiffman, M. Smith, M. Stone, J. Strugnell, A. Yardeni,
QumranCave 4 XIV: Parabiblical Texts. Part II (DJD 19; Oxford
1995). E.Tov, ed., The Dead Sea Scrolls on Microfiche: A
Comprehensive Facsimile Edition of the Texts from the Judean
Desert. Companion Volume (Leiden. 1993). F Garcia Martinez,
"Lista de MSS procedenies de Qumran," Henoch 11 (1989),
149-232. J. A, Fitzmyer, The Dead Sea Scrolls: Major
Publications and Tools for Study (REV. ed.; SBLRBS 20; Atlanta:
Scholars Press, 1990). E. Tov, "The Unpublished Qumran Texts
from Caves 4 and 11,"BiblicalArchaeologist 55 (1992). 94-104.

2 Luettelo ja kuvaus neljännen luolan raamatullisista käsikirjoituk-
sista  ks. E. Ulrich, "The Biblical Scrolls from Qumran Cave 4
and 11'”Biblical Archaeologist 55 (1992), 94-104.

3 Näitä ovat esim. Sirakin kirja. Tobias, Riemuvuosien kirja. He-
nokin kirja ja Jeremian kirje.

4 Edward M. Thompson, An Introduclion to Greek and Latin
Palaeogranhy (Oxford 1921), 51-53.

5 Qumranista löydetyt Septuagintan käsikirjoitukset ovat kuitenkin
kääröjä eivät sidottuja kirjoja, ks. DJD 3 ja 9.
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sa lukemaan, Luukkaan evankeliumi (4:16—20)
kertoo hänen käärineen auki Jesajan kirjan kää-
rön. Se ei ehkä paljoakaan poikennut suuresta
Jesaja-kääröstä, joka löydettiin täysin vahin-
goittumattomana Qumranista ja on nykyisin
näytteillä Kirjan pyhäkössä Jerusalemissa. Ny-
kyään koko Raamattu voidaan painaa yhdeksi
kirjaksi, mutta tuohon aikaan oli mahdotonta
kopioida kaikkia pyhiä kirjoituksia samaan kää-
röön. Siksi on luotava mielikuva kokoelmasta
kääröjä, ei kirjasta.

Kuinka monta kääröä kokoelmaan tarkkaan
ottaen kuului? Kuvitelma suuresta ruukusta tai
hyllystä saattaa auttaa. Tuohon aikaan, kuten
nytkin, täsmällinen luettelo "pyhien kirjoitus-
ten" kirjoista vaihteli juutalaisuuden sisällä ryh-
mästä toiseen. Mitä kääröjä siis säilytettiin ruu-
kussa? Mitkä taas oli jätetty ruukun ulkopuo-
lelle? Mitkä kääröistä sijoitettiin pyhien kirjoi-
tusten ylemmälle hyllylle, mitkä taas alemmalle
(anakronistisesti nimetylle) apokryfien ja pseu-
depigrafien hyllylle? Kenenkään ei varmuudella
tiedetä vielä tuohon aikaan esittäneen tällaisia
kysymyksiä. Tosin samarialaiset näyttivät pitä-
vän konservatiivisesti pelkästään viittä Moosek-
sen kirjaa pyhinä kirjoituksina.6 Toisaalta ylei-
sempi näkemys — fariseusten, Qumranin yhtei-
sön ja varhaisten kristittyjen näkemys — piti
profeettojakin pyhinä kirjoituksina.

1. Ensimmäinen johtopäätös on siis: kaanonia ei
vielä ollut. Ei ollut selvää yhteisesti sovittua
luetteloa siitä, mitkä tekstit olivat pyhiä kirjoi-
tuksia ja mitkä eivät olleet. Näin oli ainakin
toisen temppelin tuhoutumiseen asti vuonna 70
jKr., ehkä niinkin pitkään kuin ensimmäisen
vuosisadan loppuun. Saattaa olla, että tilanne
säilyi tällaisena jopa ensimmäiseen kapinaan
Roomaa vastaan vuosina 132—135 jKr., sillä
Rabbi Aqiban täytyi ankarasti puolustaa Laulu-
jen laulun kuulumista pyhiin kirjoituksiin.

2. Kirjojen järjestys oli sekin epäselvä. Järjestys
ei ollut ongelma niin kauan kuin erilliset kirjat
oli kirjoitettu omiksi kääröikseen. Viidellä
Mooseksen kirjalla oli toki vakiintunut järjes-
tys. Niistä harvoista käsikirjoituksista, joihin

on kirjoitettu enemmän kuin yksi kirja, vain
yksi saattaa sisältää kaksi Toonin kirjaa ja s i inä
ne ovat perinteisessä järjestyksessä.7 Niiden jär-
jestyksen määrää tosin osittain tekstien ajalli-
nen rakenne kertomuksena luomisesta Moosek-
seen.

Profeettojen laita oli toisin. En tiedä yhtään
kääröä, jossa olisi enemmän kuin yksi profeetta-
kirja, 8 mutta aineisto Qumranista on rajallinen.
Joka tapauksessa varhaisemmat profeetat (Joo-
sua - Tuomarien kirja — Samuelin kirjat — Ku-
ninkaiden kirjat) todennäköisesti tunnettiin
tässä järjestyksessä, koska Tooran lailla järjes-
tyksen määrää pääasiassa kirjojen kertomien
asioiden ajallinen jatkumo. Myöhemmistä pro-
feetoista antiikin aikaiset juutalaiset ja kristityt
luettelot9 tuntevat useita erilaisia järjestyksiä, ja
niinkin myöhään kuin Talmudissa (4.-5. vuosi-
sata) rabbit kertovat, että "Profeettojen järjestys
on ...Jeremia, Hesekiel, Jesaja . . . "  10

3. Järjestystä olennaisempaa on, ettei tuohon
aikaan ollut vielä selvää, mitkä kirjat kuuluvat
profeettoihin. Pyhien kirjoitusten eräs yleisni-
mistä sekä Qumranin teksteissä että Uudessa
testamentissa on "laki ja profeetat."11 Yhdyskun-
tasääntö Qumranin ensimmäisestä luolasta alkaa
tavoitteella: "Heidän tulee etsiä Jumalaa kaikesta
sydämestään ja kaikesta sielustaan, ja tehdä sitä,
mikä on hyvää ja oikeaa Hänen edessään, niin
kuin Hän on käskenyt Mooseksen ja kaikkien
palvelijoidensa profeettojen kautta." 12 Mutta
minkä kirjojen katsottiin kuuluvan pro-
feettohin? Kuuluiko Daniel? Florilegium mainit-
see "profeetta Danielin kirjan"13 ja Matteuksen
evankeliumi kutsuu Danielia profeetaksi.14 Jose-
fus ja Melitokin pitävät häntä profeettana, ja itse
asiassa ensimmäinen kirjallinen lähde, joka ei
sijoita Danielia profeettoihin vaan kirjoituksiin,
(Ketubim), on paljon myöhäisempi Talmud. Da-
niel kuului siten profeettakirjoihin yleisesti en-
simmäisellä vuosisadalla.

Sama koskee myös Psalmeja. Qumranin yh-
teisö tuotti pešereitä eli kommentaareja nähtä-
västi vain profeettakirjoista. Myös Psalmeista
tunnetaan joitain pešereitä, 15 ja 11QPsa sanoo
Daavidin kirjoittaneen psalmit profetoiden.
16
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Mahdollisia epäilyjä hälventänee Uusi testa-
mentti, joka tulkitsee psalmeja profeetallisina
teksteinä.

4. Kategoria "profeetat" näyttää vähitellen kas-
vaneen liian suureksi. Vaikka "laki ja profeetat"
on yleisnimitys pyhille kirjoituksille Qumranis-
sa ja Uudessa testamentissa, 4QMMT puhuu
yhdessä kohdin Mooseksesta, profeetoista ja
Daavidista kuten Luukas, joka käyttää ilmaisua
"laki, profeetat ja psalmit" (24:44). Psalmien
kirja, joka aluksi kuului profeettoihin, siirtyi
vähitellen uudeksi kategoriaksi, jota lopulta
kutsuttiin kirjoituksiksi, Ketubim. Myös muita
teoksia, kuten Riemuvuosien kirjaa, Henokin kirjaa,
Sirakin kirjaa ja monia muita apokryfejä tai
deuterokanonisia kirjoja lainattiin tai niihin vii-
tattiin samalla tavoin ja samanlaisissa yhteyksis-
sä kuin muihin pyhien kirjoitusten teoksiin."
Niistä, tai osasta niitä, tuli kirjoitukset,
Ketubim.

Vaikka siis Toora ja tärkeimmät profeetat,
jotka muodostivat kokoelman sisemmän piirin
kuuluivat selvästi ohjeellisiin pyhiin kirjoituk-
siin ja niiden järjestys oli pitkälti — vaikka-
kaan ei lopullisesti — vakiintunut, teokset ko-
koelman reuna-alueilla vielä hakivat paikkaan-
sa.

II PYHIEN KIRJOITUSTEN YKSITTÄISET KIRJAT
QUMRANIN VALOSSA.

Yksittäisten kääröjen sisältämä teksti

Miltä pyhien kirjoitusten tekstit näyttävät sisäl-
tä päin? Kun käärö avattiin antiikin aikana,
näyttikö teksti samalta kuin nykyisessä hep-
reankielisessä Raamatussa, jota luemme ja kään-
nämme? Järkevä oletus on, ettei mikään antii-
kin aikainen käsikirjoitus ollut täsmälleen mui-
den saman tekstin käsikirjoitusten kaltainen.
Kaikki poikkesivat toisistaan. Ennen kirjapai-
notaidon keksimistä 1400-luvulla ja uudempia
valokuvaukseen ja sähköiseen tietojenkäsitte-
lyyn perustuvia kirjojen massatuotantomenetel-
miä jokainen kirjan kopio oli todella kopio. Sen

oli kirjoittanut joku enemmän tai vähemmän
tarkka, mutta erehtyvä ihminen. Tässä yhtey-
dessä on parasta sivuuttaa yksittäiset vähäiset
erot ja virheet, joita on kaikissa käsikirjoituksis-
sa. Antamatta asian liiemmälti hämmentää voi-
daan lisäksi panna merkille oikeinkirjoituksessa
käytetyt erilaiset järjestelmät tai tavat. Asia
muistuttaa hieman Elisabet I:n ajan Englantia,
jolloin englannin oikeinkirjoitus oli enemmän-
kin taiteenlaji kuin kielitieteen osa. Kääröistä
löytyy monia erilaisia ortografisia tyylejä. Yk-
sittäiset pikkuvirheet ja oikeinkirjoituksen erot
eivät yleensä aiheuta tekstin sisältöön muutok-
sia. Niiden ohella on kolmaskin laji eroja. Nä-
mä erot paljastavat paljon raamatullisten teks-
tien kokoonpanosta ja kirjallisesta historiasta.
Kyseessä ovat raamatullisten kirjojen ja teksti-
jaksojen erilaiset versiot.1S

6 Josefuksen perusteella voisi päätellä samoin saddukeuksista, mut-
ta James VanderKam ("Revealed Literature in the Second-Temp
le Period" [käsikirjoitus]) katsoo Josefuksen kohdan liittyvän sii
hen, että Josefus kuvaa käytännön kysymyksiin liittyviä ohjeellisia
lähteitä.

7 4QpaleoGen-Exod1  sisältää luultavasti Genesiksen lopun, yhden
osin tyhjän rivin ja kolme täysin tyhjää riviä. Sitten alkaa Exo
duksen teksti. Käsikirjoituksista 4QGen-Exoda, 4QExod-Levf tai
4QLev-Numa ei sen sijaan ole säilynyt kohtaa, jossa olisi näkyvillä
eri kirjojen välinen raja.

8 Kahdentoista pikkuprofeetan teosten kokonaisuutta pidettiin luul
tavasti yhtenä kirjana.

9 Joukko erilaisia luetteloita löytyy esim. teoksesta H. B. Swete, An
Introduction to the Old Testament in Greek. Rev. ed. by R. R.
Ottley (New York, 1968), 198-214.

10 D.B.Beit 14b.
11 Ks. esim. Lk 16:16,29,31; 24:27; Apt 26:22; 28:23.
12 IQS I, 1-3 suom. Sarianna Metso; Kuolleen meren kirjakääröt.

Toini. R. Sollamo. (Hki 199I), 19.
13 4Q174 II 3 (DJD 5.54).
14 Mt 24:15; ks. myös Mk 13:14.
15 1Q16,4Q171.4Q173;4Q172?
16   11QPsa XXVII

11 (DJD 4.48 + pl XVI).
17 CD X 8-10 siteeraa Riem.. 23:11 auktoriteettina, ja teoksen täs-

mällinen nimi "Kirja ajanjaksojen jakamisesta niiden riemu-
vuosien ja viikkojen mukaan." mainitaan CD XVI 3-4. Henokin
kirjaan taas viitataan LT:ssa neljätoista kertaa.

18 Ulrich käyttää tässä hankalasti suomennettavaa termiä multiple
literary editions [suom.huom.].
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Raamatullisten kirjojen ja tekstijaksojen
erilaiset versiot

Vaikka perinteinen hurskas ja suosittu näkemys
katsoo pyhien kirjoitusten olevan yksittäisten
pyhien miesten (kuten Mooseksen ja Jesajan)
käsialaa, kriittinen tutkimus on osoittanut kir-
jojen olevan pitkän kirjallisen prosessin tuottei-
ta. Prosessin kuluessa perinteistä materiaalia
vaalittiin uskollisesti sukupolvelta toiselle. Sa-
malla sitä laajennettiin ja muokattiin uusien
olosuhteiden ja tarpeiden mukaan, joita toisiaan
seuraavat yhteisöt kokivat historian eri kään-
teissä. Pyhien kirjoitusten syntyprosessi oli siis
luonnollinen ja sen seurauksena teksteissä on
useita päällekkäisiä kerroksia. Hesekielin
(3:1—3) käskettiin syödä kirjakäärö ja hän ha-
vaitsi sen maistuvan makealta kuin hunaja. Voi-
nen siis käyttää baklavaa, arabialaista jälkiruo-
kaa kuvaamaan tekstien kokoonpanoa. Toisiaan
seuraavat sukupolvet ovat asettaneet vuosisato-
jen kuluessa monia kerroksia päällekkäin tradi-
tioita uskollisesti välittäen mutta samalla luo-
vasti muokaten ja koonneet niistä kokonaisuu-
den yhteisön kokemusten toisinaan kuumalla-
kin hunajalla.

Qumranissa, kuten juutalaisuudessa yleisem-
minkin, kirjurit ja heidän edeltäjänsä toimivat
kahdella eri tavalla. Usein pyhiä kirjoituksia ko-
pioitiin niin tarkasti kuin suinkin vain oli mah-
dollista. Toisinaan kirjurit tarkoituksella lisäsi-
vät tekstiin uutta aineistoa, joka auttoi tulkitse-
maan perinteistä tekstiä tai korostamaan sen
merkitystä muuttuneessa tilanteessa elävälle yh-
teisölle. Nämä luovat kirjurit välittivät aktiivi-
sesti traditiota, mutta laajensivat ja rikastuttivat
sitä tehden siitä helpommin omaksuttavan, ajan-
kohtaisen ja merkittävän. On syytä olettaa hei-
dän pääosin tienneen tarkoin, mitä he olivat te-
kemässä. Kun kirjurit välittivät traditiota, heistä
tuli osa kanonista prosessia: tradition välittämi-
nen on kanonisen prosessin perustava piirre. Ja-
mes Sanders viittaa tähän piirteeseen termillä
toisto, repetition.19 Toisto toimii kuin vasara, joka
takoo toistuvasti, että aineisto on tärkeää. Tekstit
ovat ohjeellisia ja tradition säilyttävä prosessi te-
kee niistä vieläkin ohjeellisempia.

Kirjurit myös uudistivat tekstiä ajankohtais-
tamalla sitä, tekemällä siitä merkityksellistä.
Perinnettä ei aina ollut helppo omaksua. Silloin
kirjurit tekivät siitä helpommin omaksuttava,
antaen tekstille lisäpiirteen, jota Sanders kutsuu
termillä 'uudelleen arvottaminen', resignificatior.
Perinteen, joka oli merkittävä alkuperäisessä
konkreettisessa syntytilanteessaan ja vielä syn-
tytilanteensa jälkeenkin, havaitaan olevan tär-
keä lukijalle hänen omassa tilanteessaan. Traditio
osoittautuu omaksuttavaksi, se saa uusia mer-
kityksiä uudessa, muuttuneessa tilanteessa.
Tradition uudelleen arvottaminen — sikäli
kuin traditio on havaittu hyödylliseksi ja oi-
keaksi — osoittaa sen olevat merkittävää itses-
sään (siis se kuuluu aidosti "traditioon") ja vie-
läpä merkittävää myös lukijalle (siis se kuulua
aidosti "omaksuttavaan traditioon"). Tällaisen
tradition "auktoriteetti" ei tule sen ulkopuolelta
(pakotettu auktoriteetti), vaan sisältyy siihen it-
seensä (vhteisö tunnustaa tradition elähdyttävän
voiman). 20

Qumranista löydetyt käsikirjoitukset ja an-
tiikin aikana syntyneet raamatunkäännökset
tarjoavat uuden ikkunan, joka valaisee antiikin
ajan maailmaa ja raamatullisen tekstin muotou-
tumista. Ne kertovat uskonnollisten johtajien ja
kirjureiden luovuudesta, kun nämä muokkasi-
vat parannettuja kirjallisia versioita monista
Raamatun kirjoista. Kuten niin usein, nytkin
uusi tieto monimutkaistaa käsitystä asioista. Jos
pyhät kirjoitukset syntyivät edellä kuvatulla ta-
valla, mikä silloin on "alkuteksti"? Mikä eri-
ikäisista ja -näköisistä versioista tulisi valita
uusien käännösten pohjatekstiksi? Näihin kysy-
myksiin palataan tuonnempana. Tässä vaiheessa
on vain pantava merkille se, että tekstit ovat
syntyneet alusta alkaen vaiheittaisen kokoonpanon
seurauksena. Nyt tunnemme käsikirjoituksia,
jotka kertovat tekstin synnyn myöhäisistä vai-
heista ja sisältävät useita erilaisia versioita jois-
takin Raamatun kirjoista. Tarkastelen seuraa-
vaksi näitä erilaisia versioita Raamatun kirjoista
sellaisina kuin tunnemme ne Qumranista.
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Yksittäiset kirjat

Genesiksen, Ensimmäisen Mooseksen kirjan,
myötä alkaa matka kevyesti kuin vuoristoradan
alkukiihdytys, mutta pian matkamme muuttuu
kiinnostavammaksi. Genesiksen teksti näyttää
pääosin vakiintuneen myöhäisellä toisen temp-
pelin ajalla. Kaikki käsikirjoitukset edustavat
vain yhtä tekstin versiota. Erot käsikirjoitusten
välillä ovat varsin vähäisiä tai tahattomia.21

Exoduksesta, Toisesta Mooseksen kirjasta, sen
sijaan tunnetaan kaksi versiota. Samarialaisen
Pentateukin sisältämä versio on tunnettu jo
1600-luvulta lähtien. Sen merkitystä saatettiin
alkuun kuitenkin vähätellä, koska pääasialliset
erot selitettiin marginaalisen samarialaisen lah-
kon tuotteiksi. 4QpaleoExodm kuitenkin osoittaa
kirjasta olleen juutalaisten parissa liikkeellä
kaksi erilaista versiota.22 Toinen näistä seuraa
perinteistä MT:n mukaista tekstiä, joka on
myös LXX:n taustalla, ja toinen on tahallisesti
laajennettu versio, josta löytyvät useimmat Sa-
Samarialaisen Pentateukin piirteet. Vain kaksi
leimallisesti samarialaista piirrettä puuttuu,
nimittäin yhdestoista käsky, jossa määrätään ra-
kennettavaksi alttari Garisiminvuorelle, ja men-
neen ajan verbimuoto tulevaisuuteen viittaavan
muodon tilalla sanonnassa "paikka, joka Herra
"valitsi" eikä "valitsee".23

Leviticuksen, Kolmannen Mooseksen kirjan,
teksti näyttää sekin vakiintuneen varhain. Eh-
käpä sen sisältö erityisine kultillisine määräyk-
sineen vaikutti asiaan. Tietojeni mukaan on ole-
massa vain yksi tekstiversio.24

Numeri, Neljäs Mooseksen kirja, puolestaan
hajoaa ainakin kahtaalle. 4QNumb, jonka Na-
tam Jastram editoi, sisältää monia laajennuksia,
jotka tunnetaan myös Samarialaisen Pentateu-
kin neljännestä Mooseksen kirjasta. Qumranis-
ta löydetty teksti ei kuitenkaan ole erityisesti
samarialainen.25 Niinpä Numerista, kuten Exo-
duksestakin, näyttäisi olleen liikkeellä ainakin
kaksi versiota toisen temppelin ajan juutalai-
suudessa. Samarialaiset valitsivat näistä yhden
(laajennettu versio), käyttivät sitä osana Too-
raansa ja muokkasivat tekstiä vain hieman
omien oppiensa perusteella.

19 James A. Sanders, Canon and Community: A Guide to Canon-
ical Criticism (Philadelphia, 1984), 22.

20 E. Ulrich, "The Canonical Process, Textual Criticism, and Latter
Stages in the Composition of the Bible," Shacarei Talmon:
Studies in the Bible, Qumran, and the Ancient Near East
Presented to Sbemaryahu Talmon. Ed. M. Fishbane and E. Tov
with W. W. Fields (Winona Lake, IN, 1992), 267-291, erit.

21 Kronologinen systeemi saattaa kuitenkin vaihdella. Luolasta  neljä
löytyneiden käsikirjoitusten julkaisuista ks. James R. Davila, "Un-
published Pentateuchal Manuscripts from Cave IV, Qumran:
4QGenExa, 4QGenb-h-j -k" (Diss. Harvard University, 1988) sekä
idem.DJD 12,7-78.

22 Käsikirjoituksen 4QpaleoExodm julkaisuista ks. P. W. Skehan, E.
Ulrich, and J. E. Sanderson, DJD 9, 53-130. Alustava julkaisu ja
analyysi ks. P. W. Skehan, "Exodus in the Samaritan Recension
from Qumran,'JBL 74 (1955), 182-87; idem, "Qumran and the
Present State of Old Testament Text Studies: The Masoretic Text,"
JBL 78 (1959) 21-25, erit. sivu 25; J. E. Sanderson, An Exodus
Scroll from Qumran: 4QpaleoExodm and the Samaritan Tra-
dition (HSS 30; Atlanta, 1986); eadem, "The Contributions of
4QpaleoExodm to Textual Criticism," Memorial Jean Carmignac
= RevQ 13(1988), 547-60; eadem, "The Old Greek of Exodus in
the Light of 4QpaleoExodra." Textus 14 (1988), 87-104.

23 Vrt  Ex 20:17. ja Deut 12:5,11,14,18, jne.
24 Käsikirjoituksen 4QLevc julkaisusta ks. E. Tov Festschrift Milgrom

(painossa). 4QLe4julkaisusta ks. E. Tov, "4QLevd (4Q26),"The
Scriptures and the Scrolls: Studies in Honour of A. S. van der
Woude on the Occasion of his 65th Birthday. Ed. K Garcia
Martinez et al.; VTSup 49 (Leiden. 1992), 1-5 + pls. 1-2. Kaikki
neljännen luolan käsikirjoituksen Leviticuksen osalta on julkaistu
E. Ulrich and E. Tov, DJD 12,153-204.

25 N. Jastram, "The Book of Numbers from Qumran. Cave IV
(4QNunib)" (Diss. Harvard University. 1990). Ks. myös DJD 12,
205-267.

26 Deuteronomium-käsikirjoitusten julkaisuista ks.: Sidnie Ann
White, "A Critical Edition of Seven Manuscripts of Deuteronomy:
4QDta, 4QDttc, 4QDtd, 4QDf, 4QDts, 4QDtt, and 4QDtn" (Diss. Har
vard University, 1988); eadem, "The All Souls Deuteronomy and
the Decalogue,"JBL 109 (1990), 193-206; eadem. "Three Deute-
ronomy Manuscripts from Cave 4, Qumran," JBL 112 (1593),
23—42. Julie Ann Duncan, "A Critical Edition of Deuteronomy Ma-
nuscripts from Qumran, Cave IV: 4QDtb, 4QDte, 4QDth, 4QDt1,
4QDtk, 4QDtl'" (Diss. Harvard University, 1989). Esther Eshel,
"4QDeutn-A Text That Has Undergone Harmonistic Editing,"
HUCA 62 (1991), 117-54. P. W. Skehan. "The Structure of the
Song of Moses in Deuteronomy (Dt 32:1-43)," CBQ 13 (1951),
153-63: repr. P. W. Skehan, Studies in Israelite Poetry and Wis-
dom (CBOMS 1; Washington, 1971), 67-77; idem, "A Fragment
of the 'Song of Moses' (Deut. 32) from Qumran," BASOR 136
(1954), 12-15. Skehan, Ulrich, and Sanderson, DJD 9.131-54 se
kä Crawford, Duncan, Skehan and Ulrich, DJD 14,7-142.
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Deuteronomium, Viides Mooseksen kirja, oli
Qumranissa hyvin suosittu. Vain kahdesta
muusta Raamatun kirjasta tunnetaan suunnil-
leen yhtä paljon käsikirjoituksia. Myös Uudessa
testamentissa se on hyvin suosittu. 26 Tässä vai-
heessa on liian varhaista kuvailla täsmällisesti
Viidennen Mooseksen kirjan tekstin luonnetta.
Qumranista löydetyissä käsikirjoituksissa on
runsaasti erilaisia variantteja ja jotkin käsikir-
joituksista, vaikka ne sisältävät pelkästään Raa-
matun tekstiä, eivät selvästi ole Raamatun käsi-
kirjoituksia, vaan ne sisältävät liturgisessa käy-
tössä olleita Raamatun kohtia.27

Kun siirrytään Mooseksen kirjojen ulkopuo-
lelle, yksittäisistä Raamatun kirjoista säilynei-
den käsikirjoitusten määrä vähenee. Joidenkin
kirjojen kohdalla joko löydetyn tekstin määrä
on hyvin vähäinen tai analyysit hyvin tuoreita.
Näistä on vaarallista esittää arvioita, koska sel-
laisia tultaisiin epäilemättä pitämään "varmoina
tutkimustuloksina" yhteyksissä, jotka luovat
vain sekaannusta. Esimerkiksi Esterin kirjasta ei
ole säilynyt mitään (tuskin kirjaa edes tunnet-
tiin Qumranissa). Nehemian kirjastakaan ei ole
säilynyt mitään, ellei Nehemian kirjaa pidetty
jo tuolloin osana kirjaa, johon kuuluivat nykyi-
set Esran ja Nehemian kirjat yhdessä. Joistakin
kirjoista tunnetaan vain vähäisiä katkelmia ja
johtopäätökset — sen lisäksi mitä peruseditioissa
on todettu — on syytä jättää lausumatta, kunnes
tarpeelliset analyysit saadaan tehdyksi. Tällaisia
kirjoja ovat Tuomarien kirja,28 Kuninkaiden
kirjat,29 Ruutin kirja, Laulujen laulu, Saarnaaja? 30

Valitusvirret, 31 Esran kirja, 32 ja Aikakirjat33 .
Hesekielistä on säilynyt kolme pientä
käsikirjoitusta,34 Jobin kirjasta siitäkin vain kol-
me,35 ja Sananlaskuista tunnetaan vain kaksi kä-
sikirjoitusta.36 Näiden käsikirjoitusten teksti
näyttää olevan yleensä samanlainen kuin perin-
teinen MT.

Joosuan kirjasta on säilynyt vain kaksi käsi-
kirjoitusta, eikä ole syytä epäillä niiden olevan
muita kuin raamatullisia käsikirjoituksia.
4QJoosa ja 4QJoosb on hiljan julkaistu.37 Näi-
den lisäksi käsikirjoituksesta 4QpaleoParaJoo-
sua (4Q123) tunnetaan muutamia fragmentteja.
Ne ovat niin pieniä, että teosta on vaikea tun-

nistaa, mutta teksti muistuttaa eniten Joosuan
kirjaa ja on mahdollista että teos on itse asiassa
Raamatun kirjan poikkeava muoto.38 4QJoos;a

sekin näyttäisi edustavan kirjan itsenäistä ver-
siota. Mahdollisesti käärö sisältää tekstin, jossa
kertomusten järjestys on tietoisesti erilainen
kuin MT:ssä, vaikka aivan varmaa tämä ei ole.
Ero koskee hyvin tärkeää yksityiskohtaa, ensim-
mäisen alttarin rakentamista Luvattuun maahan
saapumisen jälkeen. Kertomus, joka perinteises-
sä MT:ssä on sijoitettu kahdeksannen luvun,
loppuun (LXX:ssa kuitenkin vasta jakeen 9:2
jälkeen), on käsikirjoituksessa 4QJoosa sijoitettu
viidennen luvun alkuun. Josefus, eräs varhai-
simmista Raamatun tekstiä kommentoivista
lähteistä, kertoo Joosuan rakentaneen alttarin
Gilgaliin heti Jordanin ylityksen ja Luvattuun
maahan saapumisen jälkeen.39 Kertomuksen
paikka MT:ssä on kieltämättä outo. Siitä seuraa,
että muuten täysin merkityksettömälle Ebalin
vuorelle tehdään kesken kaiken ylimääräinen
retki. On täysin mahdollista, että 4QJoosa ja Jo-
sefus ovat säilyttäneet kertomuksen sen alkupe-
räisellä paikalla. MT:ssä tekstiä on järjestelty
uudelleen samarialaisvastaisen polemiikin takia.

Tilanne Samuelin kirjojen kohdalla on vielä
monimutkaisempi.40 Samuelin kirjoista koko-
naisuutena ei näytä olleen olemassa kahta eril-
listä versiota, vaan eri versiot rajoittuvat vain
tiettyihin kertomuksiin. Jos Stanley Waltersin
analyysi luvusta 1 Sam 1 on luotettava, on tästä
kertomuksesta ollut olemassa toinen, tietoisesti
muokattu versio. Versio syntyi ehkä teologisten
ja naisvihamielisten syiden vuoksi.41 Myös Daa-
vid ja Goljat -kertomuksesta 1 Sam 17—18 on
olemassa kaksi jokseenkin erilaista versiota.42

Jesaja on yksi kolmesta Raamatun kirjasta,
joista tunnetaan eniten käsikirjoituksia Qumra-
nista.43 Kirjan tekstin luonne ja sen monet
Qumranista löytyneet käsikirjoitukset muodos-
tavat liian monimutkaisen kokonaisuuden tässä
pätevästi esiteltäväksi. Kääröt eivät näytä edus-
tavan erilaisia tekstin versioita, ja runouden
monimerkityksellisyys lukuisissa kohdissa
osoittaa, että LXX on olemassa olevan hep-
realaisen tekstin uskollinen käännös. Se ei siis
ole "vapaa" käännös, jos vapaudella ymmärre-
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tään tarkoitushakuisuutta ja kekseliäisyyttä. 44

Jeremia sen sijaan näyttäytyy kahtena erilaise-
na versiona;45 seikka jonka monet ovatkin hy-
väksyneet.. LXX on säilyttänyt vanhemman, ly-
hyemmän version, josta myös 4QJerb on kopio.
MT:ssä on puolestaan nuorempi, laajempi ja uu-
delleen järjestelty teksti.

27 Esim. 4QDeutj ja4QDeutn.
28 J. Trebolle Barrera, "Textual Variants in 4QJudga and the Textual

and Editorial History of the Book of Judges (1) RevQ 14 (1989),
229—45. Ks. myös idem, DJD 14.161-170.

29 J. Trebolle Barrera, "A Preliminary Edition of 4QKings (4Q54),"
The Madrid Qumran Congress: Proceedings of the International/
Congress on the Dead Sea Scrolls, Madrid 18-21 March.
1991. 1-2; ed. J. Trebolle Barrera and L. Vegas Montana; STDJ 11
(Ladon-Madrid, 1992), 1:229-46. Idem. DJD 14, 171-183. Tre-
bdle Barrera on kehittänyt menetelmän, jolla voidaan rekon-
rekonstruoida Kuningasten kirjan toinen versio; ks. idem,
'Redaction,Recension, and Midrash in the Books of Kings,"
BIOSCS 15  (1932). 12-35.

30 E. Ulrich. "Ezra and Qoheleth Manuscripts from Qumran
Ezra, 4QQoh.)." Priests, Prophets, and Scribes: Essays on
The Formation and Heritage of Second Temple Judaism in
Honour of Joseph Blenkinsopp. Ed. E. Ulrich et JS0TSup 149
(Sheffield, 1992), 139-57.

31 B.A. Cross, "Studies in the Structure of Hebrew Vase: The
Prosody of lamentations 1:1-22," The Word of the Lord Shall Go
Forth:..Essays in Honor of David Noel Freedman in Celebration of
His Sixtieth Birthday. Ed. Carol L. Meyers and M. O'Connor
(Winona Lake, IN. 1983), 129-55.

32 Ulrich, "Ezra and Qoheleth Manuscripts."
33 J. Treboile Barrera. "Edition préliminaire de 4QChroniques,"

RevQ 15 (1992), 423-29.
34 Käsikirjoitusten 4QEzeka ja 4QEzekb alustava transkriptio ks. Jo-

han Lust, "Ezekiel Manuscripts in Qumran: Preliminary Edition
of 40 Eza and b," Ezekiel and His Book: Textual and Literary
Criticism and their Interrelation. Ed. J. Lusl (Leuven, 1986).
9'0-100.

35 Käsikirjoituksesta 4QpaleoJobe ks. DJD 9, 155-57.
36 Ks., P. W. Skehan, "Qumran and Old Testament Criticism," 163.
37 E. Ulrich, "4Qjosha and the First Altar in the Promised Land,"

New Qumran Texts and Studies. Proceedings of the First Mee-
ting of tbe IOQS, Paris 1992. Ed. G.J.Erooke. Leiden 1994.39-104
4 pl 4-6. E. Tov, "4QJoshb," International Essays in Honour
of Jozef Tadeusz Milik. Ed. Z.J. Kapera (Krakow. 1992), 205-212
pl. 1. Ks. myös Ulrich and Tov, DjD 14, 143-160.

38    E. Ulrich, DJD 9, 201-203. 39
39     Josefus,. Ant. 5.20.

40 Käsikirjoituksesta 4QSama, ks. F. M. Cross, "A New Qumran Bib-
lical Fragment Related to the Original Hebrew Underlying the Sep-
tuagint." BASOR 132 (1953). 15-26; idem, "The Ammonite Op-
pression of the Tribes of Gad and Reuben: Missing Verses from 1
Samuel 11 Found in 4QSama," The Hebrew and Greek Texts of
Samuel: 1980 Proceedings lOSCS-Vienna. Ed. E. Tov (Jerusalem,
1980), 105-119. E. Ulrich, The Qumran Text of Samuel and
Josepbus. HSM 19. Missoula, MT, 1978. Käsikirjoituksen sisältö
kuvataan sivulla 271. Ks. myös E. Tov, "The Textual Affiliations
of 4QSamb "JSOT' 14(1979) 37-53; repr. The Hebrew and Greek
Texts of Samuel. Ed. E. Tov (Jerusalem, 1980) 189-205; J. Trebolle
Barrera. "El estudio de 4QSama: Implicationes exegeticas e
historicas," Estudios biblicos 39 (1981), 5-18; ja A. van der Kooij.
"De tekst van Samuel en het tekstkritisch onderzoek," Nederlands
Theologiscb Tijdschrift 36 (1982), 177-204. Käsikirjoituksesta
4QSamb ks. F. M. Cross, "The Oldest Manuscripts from
Qumran,"JBL 74 (1955) 147-172: ja käsikirjoituksesta 4QSame ks.
E. Ulrich, "4QSame: A Fragmentary Manuscript of 2 Samuel 14-
15 from the Scribe of the Serek Hay-yahad (IQS)," BASOR 235
(1979), 1-25; repr. The Hebrew and Greek Texts of Samuel. Ed. E.
Tov (Jerusalem, 1980), 166-188.

41 Stanley D. Waiters. "Hannah and Anna: The Greek and Hebrew
Texts of 1 Samuel 1, "JBL 107 (1988). 385-412.

42 Versioiden yksityiskohtaisesta luonnehdinnasta ks. D. Barthelemy,
D. W. Gooding, J. Lust, and E. Tov, The Story of David and
Goliath: Textual and Literary Criticism: Papers of a joint Re-
search Venture. OBO 73 (Fribourg-Göttingen), 1986. Olen samaa,
mieltä kuin Tov ja Lust, mutta en yhdy Bartheleniyn ja Goodingin
näkemyksiin. Kahden version olemassaolo ei kuitenkaan riipu
kummankaan position oikeellisuudesta,

43 M. Burrows, ed.. The Dead Sea Scrolls of St. Mark's .Monastery,
vol. 1 (New Haven, 1950). F.M. Cross et al.,Scrolls from Qumran
Cave I: The Great Isaiah Scroll, the Order of the Community, the
Pesber to Habbakuk. From photographs by John C. Trever (Je-
rusalem. 1972). E. L. Sukenik, The Dead Sea Scrolls of the Heb-
rew University (Jerusalem, 1955); näitä täydentää D. Barthelemy
and J. T. Milik, DJD 1, 66-68; J. Muilenburg, "Fragments of
Another Qumran Isaiah Scroll," BASOR 135 (1954) 28-32. P. W
Skehan. "Qumran et decouvertes au desert de Juda: IV. Littérature
de Qumran. -A. Textes bibliques. B. Apocryphes de I'Ancien Testa-
mem," DBSup 9 (1979). 805-28; erit. palstat 811-12. Ks. myös P.
W. Skehan, "The Text of Isaias at Qumran," CBQ 17 (1955),
158-6.3; Francis J. Morrow, Jr.. "The Text of Isaiah at Qumran"
(Diss. The Catholic University of America, 1973)

44 Ks. esim. P. W. Flint, "The Septuagint Version of Isaiah 23:1-14
and the Miissoretic Text." BIOSCS 21 (1988), 35-54.

45 E. Tov, "The Jeremiah Scrolls from Qumran," RevQ 14 (1989),
189-206; idem, "Three Fragments of Jeremiah from Qumran
Cave 4," RevQ 15 (1992), 531-541; idem, "The Literary History of
the Book of Jeremiah in the Light of Its Textual History,"
Empirical Models for Biblical. Criticism. Ed. J. H. Tigay
(Philadelphia, 1985). 213-237: J. Gerald, Studie in the Text of
Jeremiah.HSM 6 (Cambridge, MA, 1913), 173-184; F. M. Cross,
Ancient Library, 136-187 sekä nootit 37-38.

KIRJOITUKSIA-UPPSATSER   323



Kahdentoista pikkuprofeetan kirjoista tunnetut
käsikirjoitukset eivät sisällä selviä merkkejä eri-
laisista tekstiversiosta.46 Kreikankielinen Nahal
Heveristä löydetty käärö kylläkin sisältää alku-
peräisen LXX-tekstin (Old Greek) myöhemmän
korjatun version. Korjaus on perustunut esi-
rabbiiniseen heprealaiseen tekstiin (MT).47

Psalmien tilannetta on vaikea kuvailla. Qum-
ranista ja Kuolleenmeren ympäristöstä yleisem-
minkin on löydetty enemmän Psalmien käsikir-
joituksia kuin minkään muun teoksen tai kir-
jan.48 1lQPsa on erittäin hyvin säilynyt käsikir-
joitus. Se sisältää yhdeksän runoa, joita ei tun-
neta MT:n mukaisesta versiosta. Psalmien jär-
jestys noudattaa osittain MT.n mukaista järjes-
tystä, mutta myös poikkeaa siitä merkittävästi.
Yksi ylimääräisistä runoista perustuu Hep-
realaisen Raamatun muihin Daavid-kertomuk-
siin, neljä muuta on säilynyt syyriankielisissä ja
kreikankielisissä teksteissä ja loput neljä ovat
entuudestaan tuntemattomia runoja. Huomat-
tavaa on, että kaikki (paitsi "Daavid-runo")
muistuttavat muita raamatullisia psalmeja. Ne
poikkeavat selvästi Hodajot-kokoelman runoista,
jotka kuulostavat nuoremmilta ja heijastelevat
Qumranin yhteisön omaa teologiaa. "Daavid-
runossa" esitetään selvä väite tekstin raamatulli-
suudesta, sen ilmestys-luonteesta julistamalla,
että Daavid laati kaikki nämä psalmit Jumalan
antaman profetian avulla kuten artikkelin en-
simmäisessä luvussa mainittiin.

Alan olla yhä vakuuttuneempi siitä, että
Psalmeista on (ainakin) kaksi eri versiota. Toista
edustaa MT sekä jossain määrin myös LXX,
vaikkakin niiden välillä on lukuisia pieniä eroja
sekä yksi tärkeämpi: LXX sisältää psalmin 151,
kun MT päättyy psalmiin 150. Toinen Psalmit
— Psalmien kirjan toinen versio — on säilynyt
osin käsikirjoituksessa 11QPsa. Tätä johtopää-
töstä tukee se tosiasia, että myös toinen käsikir-
joitus (llQPsb) ja ehkä kolmaskin (4QPse)
edustaa tätä versiota. Sen sijaan "Masadalta tun-
netaan vain yksi käsikirjoitus (MasPsb), mutta
Qumranista ei yhtään, joiden edustama psal-
mien järjestys seuraisi selvästi perinteisen teks-
tin järjestystä käsikirjoituksen HQPsb järjes-
tyksestä poiketen."49 On myös merkille panta-

vaa, että HQPsa päättyy Psalmiin 151 kuten
LXX.

Lopuksi, Danielin kirjan kahdeksan Qumra-
nista löydettyä käsikirjoitusta opettavat paljon
kirjan tekstistä, kielestä ja ortografiasta. 50 Vaikka
kääröt eivät edusta MT:stä poikkeavaa versiota,
LXX:n alkuperäinen muoto (Old Greek)
edustaa. 51

JOHTOPAATOKSET

1. Viisikymmentä vuotta sitten käytössä olivat
Masoreettinen teksti, Samarialainen Pentateukki
ja Septuaginta. Näiden perusteella meitä edeltä
vä sukupolvi kirjoitti "Raamatun tekstin histo-
riaa". Nyt käytössä on runsaasti uutta tietoa
Raamatun tekstin muodosta ennen vuotta 135
jKr. Kaukaa katsoen voisi väittää, ettei juuri mi-
kään ole muuttunut. Jos asiaa tarkastellaan lä-
hemmin, voidaan havaita merkittävää edisty-
mistä. Kerran niin epäselvät tai virheellisesti
ymmärretyt kehityslinjat ovat nyt selvempiä,
joskin niiden soisi olevan vieläkin selvempiä.
Tieto on edennyt ja niinpä siitä johdettujen seli-
tysten täytyy myös pian levitä laajemmalle.

2. Pyhien kirjoitusten suhteen vallitsi moneus
(kuten juutalaisuuden tai kristinuskonkin suh-
teen) ainakin vuoteen 70 jKr., ehkä vuoteen 100
ja jopa vuoden 135 tienoille tai vielä sitäkin pi-
demmälle. Siksi mielikuvia ja selityksiä on uu-
distettava. Pyhien kirjoitusten ulkoinen tai si-
säinen muoto ei ole muuttunut, mutta tiedot
niistä ovat. Nyt tiedetään paremmin, mitkä kir-
jat kuuluivat pyhiin kirjoituksiin ja mitkä eivät.
Tiedetään paremmin, mihin kategoriaan mikin
kirja kuului. Entistä selvempää on, että monista
Raamatun kirjoista on ollut käytössä useita eri
versioita. Edelleen voidaan ymmärtää, että esi-
merkiksi Jeremia tai Daniel kuuluivat pyhien
kirjoitusten joukkoon, mutta kirjojen teksti
muoto ei ollut vakiintunut. Kirjojen syntyhisto-
ria on kerroksittainen. Jotkin kerrostumisen
myöhäisimmät vaiheet - kirjojen eri versiot -
voidaan havaita uusien tekstilöytöjen myötä.52
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3. Koska kunkin kirjan teksti syntyi kasvamalla,
kerroksittain, käsitteen "alkuperäinen teksti" tai
"alkuteksti" määritteleminen on monimutkai-
nen tehtävä. Voi olla ettei tehtävä ole edes teolo-
gisesti mielekäs. Kuinka voidaan päättää, mikä
eri kerroksista valitaan alkuperäiseksi lukutavak-
si? Teologisesti rikkaimmat osat päätyivät teks-
tiin usein verrattain myöhään tai kehityksen
loppupuolella. Tulisiko siksi valita varhainen,
vähemmän rikas lukutapa vai myöhempi, syväl-
lisempi lukutapa? Entäpä jos tekstin varhaisem-
man vaiheen kiinnostava lukutapa peittyi myö-
hemmin vakiintuneen kielenkäytön tai jopa lat-
teuksien alle. Mikä teksti silloin tulisi valita?
Pitäisikö sitä paitsi olla johdonmukainen valitta-
essa vanhemman ja uudemman välillä?

4. Samarialaiset, juutalaiset ja kristityt päätyivät
käyttämään kolmea erilaista tekstiä (ei tekstityyp-
piä) ja kolmea erilaista kokoelmaa teksteistä,
koska kukin vaal i tiettyä tekstivalikoimaa.
Vaikka kunkin luettelo pyhistä kirjoituksista
seuraili uskonnollisia periaatteita ja uskomuksia,
yksi etäisten kirjojen kohdalla tiettyyn teksti
muotoon päädyttiin sattumalta.

5. Masoreettinen teksti ei ole yhtenäinen termi
tai kokonaisuus, kuten ei ole Samarialainen Pen-
tateukki tai Septuagintakaan. Ne edustavat ko-
koelmia erilaisia tekstejä eri aikakausilta. Teks-
teillä on muun muassa erilainen luonne ja teks-
tuaalinen arvo. Ei ole syytä pitää MT:iä enempää
yhtenä kuin yhtenäisenäkään yksikkönä (kirjana
tai Raamattuna). Se on kokoelma, kuten Septua-
ginta, käsittäen eri kirjoista erilaisia versioita.

6. Tilanne on muuttunut Raamatun kääntämi-
senkin kannalta. Englanninnos The New Revised
Standard Version sisältää nyt joukon parannuksia,
jotka perustuvat Qumranista löydettyihin Raa-
matun kirjojen käsikirjoituksiin. Sen voidaan
sanoa olevan ensimmäinen Raamattu yli kah-
teentuhanteen vuoteen, joka sisältää muuten ka-
donneen katkelman. Siinä lukujen 1 Sam 10 ja
11 välissä on jakso, joka löytyi Qumranista ja
jonka Josefus tunsi. 53 Viimeisten kahden vuosi
tuhannen ajan katkelma oli kadoksissa.

46 R. E. Fuller, "The Minor Prophets Manuscripts from Qumran,
Cave IV" (Diss. Harvard University, 1988), erit. sivut 152-154.

47 E.Tov, DJD 8.
48 P. W. Skehan, "A Psalm Manuscript from Qumran (4QPsb)"CBQ

26 (1964), 313-22; "Qumran et dé'couvertes," DBSup 9 (1979),
805-828, erit. palstat 815-816; J. T. Milik, "Deux documents
inédits du desert de Juda," Biblica 38 (1957) 245-68, erit. sivut
245-255. Analyyseistä ks. Gerald H. Wilson, The Editing of the
Hebrew Psalter. SBLDS 76. Chico, CA, 1985; ja Peter W Flint,
"The Psalters at Qumran and the Book of Psalms" (Diss. Universi-
ty  of  Notre Dame, 1993).

49 Flint, "The Psalters," 147.
50 Käsikirjoituksista lQDana ja lQDanb' ks. D. Barthé'lemy, DJD 1,

50-52, käsikirjoituksesta pap6QDan ks. M. Baillet, DJD 3,
114-115 sekä pl. 23. Käsikirjoituksista 4QDana,b,,c ks. E. Ulrich,
"Daniel Manuscripts from Qumran. Part 1: A Preliminary Edition
of 4QDana," BASOR 267 (1987), 17-37; idem, "Daniel Ma-
nuscripts from Qumran. Part 2: Preliminarly Editions of 4QDanb

and 4QDanc," BASOR 274 (1989), 3-26. ks. myös Ulrich, "Or-
thography and Text in 4QDana and 4QDanb and in the Received
Masoretic Text," Of Scribes and Scrolls: Studies on the Hebrew
Bible, Intertestamental Judaism, and Christian Origins
presented to John Strugnell on the Occasion of His Sixtieth
Birthday. Ed. H. W. Attridge, J. J. Collins, and T. H. Tobin. College
Theology Society Resources in Religion 5 (Lanham, MD, 1990),
29-42.

51 D. O. Wenthe, "The Old Creek Translation of Daniel 1-6" (Diss.
University of Notre Dame. 1991) osoittaa, että MT:ssä on säilynyt
kirjan varhaisin olemassa oleva versio, mutta se ei ole Danielin
kirjan kaikkein vanhin muoto. Wenthen mukaan sekä MT että
LXX edustavat toisistaan poikkeavia versioita.

52 En ole vielä tutkinut käsikirjoituksia 4Q364-367 tarkemmin,
mutta pyhien kirjoitusten kehittymässä olleen tekstin monimuo-
toisuuden valossa saattaa olla, että näiden käsikirjoitusten edusta-
mia tekstejä tulisi pikemminkin kutsua "raamatullisiksi" kuin
"parafraasin omaisiksi" tai "uudelleen muokatuiksi" Raamatun
teksteiksi.

53 Suomalaisille lukijoille on syytä selittää, mistä katkelma kertoo.
NRSV:n mukaan teksti kuuluu: "Now Nahash, king of the Am-
monites, had been grievously oppressing the Gadites and the
Reubenites. He would gouge out the right eye of each of them
and would not grant Israel a deliverer. No one was left of the
Israelites across the Jordan whose right eye Nabash, king of the
Ammonites, had not gouged out. But there were seven thou-
sand men who had escaped from the Ammonites and had en-
tered Jabesh-gilead." Käännös perustuu sekä käsikirjoitukseen
4QSama että Josefuksen tallentamaan katkelmaan (Ant
5.68-71). Käsikirjoituksen 4QSam;l tekstiä ei ole vielä julkaistu
kokonaisuudessaan, [suom..huom.]
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On syytä uudistaa myös Raamatun kääntä-
misen lähtökohtia. Olen toisaalla
painottanut, että on perusteltua kääntää
aivan t ietty teksti  (esim. MT, LXX tai
Samarialainen Pentateukki) tietyn
uskonnollisen yhteisön tai tutkimuspro-
jektin tarpeisiin.54 Toisaalta, jos raamatun-
käännöksen katsotaan olevan tieteellisesti
tai akateemisesti pätevä Heprealaisen
Raamatun käännös, sen pitää perustua
kriittiseen tekstiin. Se ei saa perustua
diplomaattiseen teksti in (kuten MT tai
LXX). Tämä on tietysti periaate, jonka so-
veltaminen on vaikeaa. Nyt on mahdollista
ilmaista tarve, mutta sen toteuttaminen ei
ehkä vielä ole mahdollista. Qumranin
löytöjen myötä Raamatusta ja sen
tekstihistoriasta on opit tu paljon,  muttei
vielä läheskään kaikkea.

Käännös: Seppo Sipilä.

 54 E. Ulrich, "Double Literary Editions of
Biblical Narratives Reflections on Deter-
mining the Form to be Translated,"
Perspectives on the Hebrew Bible: Essays in
Honor of Walter J. Harrelson. Ed J.L.
Crenshaw (Macon GA, 1988, 101-16)


