Raamatun kirjojen löydöt Israelissa.
Qumranissa, Israelissa, on tehty todella tärkeitä löytöjä, jotka vahvistavat Raamatun kirjoitusten oikeallisuuden. Tehdyt löydöt vahvistavat myös Israelin kansan oikeuden omaan maahansa. Jumala talletti ne 2000 vuodeksi. Nyt ne ovat vahvistamassa uskoamme Raamattuun.

Eräs Qumranin luola

Qumranin kääröt ovat mittavat noin 850 - 900 kirjoitusta, jotka löydettiin vuosina 1947–
1956 Qumranin lähistöllä sijaitsevista yhdestätoista luolista läheltä Kuolluttamerta.
Kääröillä on ollut yli 500 eri kirjoittajaa ja teksteissä on hepreaa, arameaa, kreikkaa ja latinaa.
- Huomattavaa on, ettei mukana ole lainkaan arabian kieltä. Koska islamien jumala Allah ymmärtää vain
arabiaa, luulisi että kirjoituksia olisi myös arabiaksi. Asiaa selittää se, että islaminuskoa ei ollut silloin vielä
olemassakaan. Islaminusko syntyi vasta vuonna 632 Jeesuksen syntymän jälkeen ja Koraani kirjoitettiin
noin vuonna 800.
Yleisesti pidetään että essealaiset, jotka asuivat
alueella, kirjoittivat ne n. 100—200 vuotta ennen
Kristuksen syntymää.
Todennäköistä kuitenkin on, että ne ovatkin tuotu
Jerusalemin temppelistä ja ne voivat olla hyvinkin
vanhoja.
Ne piilotettiin roomalaisilta, jotka hyökkäsivät
maahan. He piilottivat kirjoitukset Qumranissa
oleviin luoliin, jotka ovat noin 50 km päässä Jerusalemista.
Qumranista on löydetty ruukkujen valmistuksessa
Todennäköisesti siinä tehtiin yhteistyötä. Kirjoitukkäytetty polttouuni.
set tuotiin Jerusalemista Qumraniin. Siellä valmistettiin ruukut, joihin kirjoitukset sitten talletettiin.
Sekä kirjoitukset ovat kuivassa ilmanalassa säilyneet meidän päiviimme saakka.
Kirjoitusten suuri määrä, että niiden monikielisyys puhuu Jerusalemin temppelin puolesta.
Qumranin alue on varsin pieni. Siellä ei sellaisia määriä kirjoituksia alkukantaisissa oloissa olisi voitu edes
tehdä. Ja mistä ne 500 kirjoittajaa olisi saatu sinne erämaahan.

Se ei ratkaise mistä ja miten ne sinne tulivat!
Tärkeintä on, että ne löytyivät!
Ne ovat todella arvokkaita tänään ja antavat lujan pohjan Raamatun Sanalle!
Qumranista on löydetty mm. 2 täydellistä Jesajan kirjaa. On todettu, että niiden sisältö vastaa täysin nykyistä sisältöä. Raamattu on siitä erinomainen kirja, että sitä ei tarvitse eikä saa muokata lainkaan.
- Pienintäkään piirtoa ei saa muuttaa! Käännöksissä tosin voi olla joitain virheitä. Raamatun Sana kestää
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pieniä virheitäkin, sillä sen laaja kokonaisuus korjaa mahdolliset virheet!
On vielä jotakin mikä kestää ja mihin voi luottaa: - Raamatun Sanaan!

Viereisessä kuvassa on Qumranista löydettyjä ”kääröruukkuja.” Ne
ovat noin 40-60 senttimetriä korkeita, kapeita varastoruukkuja.
Niiden suuaukot ovat melko laajoja niihin kuuluu usein keraamiset,
kulhomaiset kannet. Ruukkuja on
löytynyt sekä luolista, että raunioista.

Aarre saviastiassa!

Löydöt rullattuina kääröinä.

Kuvassa osa eräästä kirjakääröstä
Miten ne löytyivät?
Kuolleenmeren rannoilla liikkuneet paimentolaiset ovat aina silloin tällöin onnistuneet löytämään vanhoja ja arvokkaita esineitä. Näin kävi myös talvikaudella 1946-47, jolloin eräät heistä sattuivat Khirbet Qumranin alueelle ja huomasivat heille ennestään tuntemattoman luolan. Tällä kertaa tosin mitään arvokasta
ei tuntunut löytyvän - luolan penkomisen tulokseksi jäi kymmenkunta saviruukkua, joista muutamat sisälsivät nahkakääröjä. Paimentolaiset ottivat joitakin kääröjä mukaansa ja saivat myytyä ne muinaisesineiden kauppiaille.
Nämä huomasivat pian , että kääröt saattaisivat olla arvokkaampia, kuin niiden löytäjät olivat arvelleet.
Kauppiaiden kautta kääröt päätyivät ennen pitkää tutkijoille, joilla oli asiantuntemusta arvioida tekstien
ikää ja merkitystä. Kääröt käsiinsä saaneiden tutkijoiden innostus oli valtava! Jotkut uskalsivat jopa määritellä paimentolaisten käsikirjoituslöydön aikakauden merkittävimmäksi. Tässä vaiheessa heillä ei ollut vielä aavistusta löydön todellisesta laajuudesta ja merkityksestä.
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