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QUMRAN
Den berömda fyndorten för de s.k.
Dödahavsrullarna är belägen vid Döda
havets nordvästra strand, ca 14 km
söder om Jeriko. Platsen är möjligen
identisk med det gamla Ir-Hammela (se
d.o.), en stad som enligt J os. 15 :62
tillhörde Juda och låg i den s.k. Öknen
och vars namn betyder »saltstadem>.
Det arabiska namnet Qumran betecknar dels en dal, Wadi Qumran, som
sträcker sig från Döda havet in i J uda
öken och på båda sidor omges av
branta klippväggar, rika på svårå tkomliga grottor, dels en ruinplats, Chlrbet
Qurnran, som ligger på en platå norr
om denna dal. Sandkullen med ruinerna var känd av gammalt och förmodades innehålla lämningar aven fastning
från romartiden.

men jämför eljest gärna med esseerna
(ibland kallade essenerna), vilka i senjudendomen utgjorde ett tredje religiöst parti vid sidan av fariseerna och
sadduceerna. Se närmare : Judendomen, 5. Filon, Josefus och Plinius d.ä.
omtalar esseerna; i N.T. nämns de icke.
Esseerna levde ett så isolerat liv, att
det förefaller som om Jesus icke någon
gång konfronterades med dem under
sin verksamhetstid, så som falle t var
med fariseerna och sadduceerna. De
bodde på skilda platser i Palestina,
huvudsakligen i J udeen och här speciellt i Juda öken. En av deras viktigaste
uppehållsorter var En-Gedi vid Döda

DödahlIVsrnllarna
Våren 1947 gjordes en märklig upptäckt i en av grottorna i Wadi Qumran.
En ung beduin fann där ett antal gamla
handskrifter som han tog vara på och
utbjöd till salu. Vetenskapsmännen
satte i gång med undersökningar i
fyndområdet, och ytterligare handskriftsrullar och tusentals handskriftsfragment påträffades i olika grottor i
närheten.
Till en början förbryllade frågan om
det mänskliga sammanhang som alla
dessa handskriftsfynd hörde hemma i
- tills man genom utgrävningar på
1950-talet fann den hemlighet som
sandkullen över de förmodade fastningsruinerna gömde. Vad man upptäckte var en imponerande judisk klosteranläggning från tiden före och omkring vår tideräknings början.
Enligt arkeologerna började klosterbyggnaden uppföras i slutet av 2.århundradet f.Kr. eller under Johannes
Hyrkanus' regering (135-105 f.Kr.).
Se: Palestina, 5 d. Efter en ödeläggelse,
som kan ha berott på parternas härjning år 40 eller på jordskalvet år 31
f.Kr., låg klostret i ruiner fram till
tiden för vår tideräknings början. Det
byggdes då upp igen och fick en ny
blomstringsperiod som varade till det
judisk-romerska kriget. Under detta
totalförstördes det av romarna år 68
e.Kr.
Vilken fromhetsriktning, som ägde
sitt hem i detta kloster, har icke
kunnat definitivt avgöras. Man nöjer
sig med att beteckna den som Qumranförsamlingen eller Qurnran-samfundet,
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havet, ca 30 km söder om Qumran.
Deras antal uppges till omkring 4000.
Det är resterna av biblioteket i
Qumran som nu, efter två tusen år, har
kommit i dagen. Handskrifterna hade
bragts i säkerhet i grottor i närheten av
samfundets huvudkvarter. Antagligen
har detta skett av fruktan för romarna
under kriget år 68-70. Romarna
förstö rde då också bebyggelsen vid
Qumran, och vi hör sedan icke mer om
Qumran-församlingen. Några menar att
medlemmarna flydde tillsammans med
Jerusalems och Judeens kristna, om
vilka man vet att de räddade sig undan
romarna.

Utsikt från Qumran mo t Döda havet.
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De fynd som har gjorts i grottorna
omkring Chirbet Qumran, de s.k.
Dödahavsrullarna, har givit ett utomordentligt viktigt material för kännedomen om Gamla Testamentets text.
De äldsta handskrifter av någon betydelse som man tidigare kände till ,
härrörde frän 800-talet e.Kr. Nu fick
man plötsligt handskrifter som var ett
årtusende äldre. Något så dant hade
icke ens de mest optimistiska någonsin
kunnat drömma om.
Det var ett överväldigande rikt material som lades i forskarnas händer.
Skriftfynd har gj orts i elva grottor, i
vilka man sammanlagt har påträffat
fragment av uppemot 400 olika handskrifter; omkring 100 är fragment av
bibliska skrifter. Alla böcker i G.T., så
när som på en (Esters bok), är representerade, några för övrigt med många
exemplar. l grotta 4 fanns det sålunda
fragment och rester av icke mindre än
14 olika exemplar av S.Moseboken,
men lämningarna visade också att grottan hade hyst 12 exemplar av Jesajas
bok och 10 exemplar av Psaltaren.
Därtill kommer, att fragment av samma böcker har på träffats i andra grottor.
l det närmaste kompletta exemplar
av Psaltaren och 3.Moseboken ingår i
de fynd man har gjort. Även av Danielsboken har man funnit viktiga handskrifter. Av särskild betydelse är den
äldre av de två Jesajarullarna, vilken
kan dateras till omkring år 100 f.Kr.
Den innehåller bibelbokens text från
början till slu t, medan den yngre är
ofullständig.
Två intressanta förhållanden framgår av dessa fynd. Det ena är den
mycket stora pålitligheten hos den
text, som vi har övertagit från den
judiska synagogan. Denna text har icke
förvanskats under den avskrivningsprocess som har pågått genom århundraden. Avskrivarna har utfört sitt arbete med en nästan otrolig noggrannhet.
Det andra är förekomsten av mer än
en fastställd text av G.T. De funna
bibelhandskrifterna visar nämligen
tydligt, att flera olika texter har varit i
bruk vid den tid då dessa handskrifter
skrevs, bl.a. en som står den senare s.k,
massoretiska tex ten nära, och en som
har varit mer lik den som ligger till
grund för septuagintaöversättningen
(LXX).
Olikheterna är dock icke stora, och
de påverkar icke på någon punkt
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Bibelns religiösa budskap, men de
förklarar varför ord från G.T. ofta
citeras i N.T. i en annan form än den
de har i den massoretiska text, som i
allt väsentligt ligger till grund för våra
bibelöversättningar. Faktiskt kan det
synas som om de nytestamentliga
författarna har fö redragit att begagna
andra texter.
Förutom bibelhandskrifterna upptäcktes i Qumran en mängd andra
handskrifter av olika slag. Dessa kan
uppdelas i flera grupper:

påvisas intressanta paralleller mellan
fromhetsrörelser i judendomen och
den fö rsta kristna fö rsamlingen.
Av gestalterna i N.T. är det väl
Johannes döparen, som står Qumransamfundet närmast .
Man måste dock ha klart fö r sig, att
ski11naden mellan den kristna fö rsamlingen och Qumran-samfundet, såväl
som mellan N.T. och Dödahavsrullarna, är större än de til1filliga likheter
som kan fö rekomma. Redan i sin
judekristna period var den nytestamentliga fö rsamlingen öppen och missionerande. Qumran-samfundet däremot var slutet och passivt. Endast
dess egen lilla u tvalda skara hade hopp
om räddning undan världsbranden.

1) Kommentarer till G.T. De flesta
är endast til1filliga fragment, t.ex. av
en kommentar till Mika och en kommentar till Psaltaren, men en kommentar till Habackuk omfattar de två
första kapitlen av boken. Utläggningama är mycket egendomliga och skiljer
sig i hög grad från vanlig judisk kommentarlitteratur. Hela framställningen
är starkt eskatologiskt präglad, ocn de
bibliska utsagorna tillämpas på författarnas samtid eller på ändens tid. När
profeten talar om kaldeerna, tillämpar
kommentaren detta på »kittim» och
syftar med detta antagligen på romarna, jfr Dan.ll :30.
Vidare talas det om »den onde
prästen», »lögnens maru) och om
»rättflirdighetens lärare». Den sistnämnde är förmodligen Qumransamfundets stiftare och dess store
profet. Hans namn anges icke. Icke
heller säges det, vem »den onde prästen» är, antagligen är han en av översteprästerna i hierarkien i Jerusalem, mot
vilken Qumran-gruppen stod i opposition. Bakgrunden till allt detta är att
fInn a i (framför allt) mackabeertidens
religiösa och politiska förhållanden.
Om dessa, se: Judendomen, 2 c.
2) En bok som kallas »Kriget mellan
ljusets och mörkrets barm). Den ger en
fantastisk skildring av ett kommande
eskatologiskt krig, som skall utkämpas
mellan Qumran-samfundets medlemmar, »ljusets barn» och världen i övrigt.

3) En samling psalmer som antagligen har använts vid samfundets gudstjänster. Av dessa till antalet 40 psal-'
mer är hälften fullständiga, resten är
fragment. Författaren, som av många
forskare uppfattas som »rättfardighetens lärare», tillämpar avsnitt ur G.T.
på sig själv och framställer sig som en
rättfårdig som lider förföljelse.
4) Den s.k. »DisciplinrulleID), som
innehåller samfundets ordensregler.
Här ges fö reskrifter fö r hur medlemmarna skall leva och en tolkning av
Mose lag. För övrigt utreds vissa teologiska lärosatser, det lämnas en skildring av samfundets stora förbundshögtid, av dess mö tesordning och organisation, och det redogörs för disciplinstraff fö r olika förseelser.
5) Utom dessa skrifter har en
mängd andra fragment påträffats, t.ex.
avsnitt ur Gamla Testamentets apokryfer och pseudepigrafer, turlistor för
prästernas tempeltjänst och diverse
hyrnniskt material.
Som framgår av det föregående är
Qumran-fynden ytterst omfattande.
De ger en utomordentligt värdefull
inblick i de't religiösa livet och det
förhärskande tänkesättet inom vissa
kretsar av judendomen på den tid då
Jesus och apostlarna bedrev sin verksamhet och Nya Testamentet blev till.
Även om likheterna med N.T. har
starkt överdrivits av några forskare ,
visar Qumran-handskrifterna att tankar, som spelar en stor roll i N.T.,
redan var aktuella i judiska fromhetskretsar. Det torde sålunda härefter visa
sig omöjligt att hävda att t.ex. Johannes och Paulus nödvändigtvis måste ha
varit påverkade av hellenistiska ideer.
Johannes' ord om ljus och mörker, om
sanning och lögn, och Paulus' bruk av
begrepp som köttet, synden, det onda,
rättfårdigheten m.fl. har sina paralleller i Dödshavsrullarna.
Det bör också sägas att den egendoms- och måltidsgemenskap, som en
tid praktiserades i urförsamlingen i
Jerusalem, påminner om gemenskapen
i Qumran.
Likväl är det alldeles utan grund,
som det har påståtts, att Qumran-litteraturen är att betrakta som ett slags
förstadium till N. T. Det fInns icke den
minsta antydan till att den kristna
församlingen skulle ha uppstå tt i eller
vuxit fram ur dessa speciella fromhetskretsar. Kristendomen har en orsak:
Jesus Kristus, hans lära, hans liv, hans
död och hans uppståndelse, och allt
detta är Qumran-samfundets skrifter
alldeles okunniga om. Men den urkristna församlingen har blivit till i samma
judiska miljö och har sina rätter i
gamla förbundets skrifter och gudsuppenbarelse. Därför skall det kunna
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Från ruinerna av klosterområdet i
Qum ran med bl.a. rester aven
verkstad och en vattenreservoar.

Medlemmarna av detta samfund var
helt insnörd a i den mest rigorösa ju-

diska nationalism och sekterism. Deras
tolkning och uppfattning av G.T.s budskap och eskatologi vilar när allt kommer omkring på en lika djup och
ödesdiger missuppfattning som fariseernas. Deras lära är en annan än
evangelie ts, vilket förkunnar att Gud
sände sin Son till världen för att frälsa
människorna och fö r att uppfylla de
gammaltestamentliga frälsningslöftena
om välsignelse för alla folk .
Qumran-handskrifterna t alar om de
tre gudasända, som skall komma: konungen eller »Israels furste», översteprästen eller »Messias av AroID), profeten eller den eskatologiske budbäraren.
Här fö rdelas alltså den gamla Messiasgestaltens funktioner på tre skilda personer. Den kristna församlingen däremot har tron på en enda: Jesus
Kristus.
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Från trakten kring Qumran. Ungefär mitt på bilden sy ns »gro tta 4»,
i vilken man gjort intressanta handskri[tsfynd.
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