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Det har gått över sextio år sedan de historiska upptäckterna av ”dödahavsrullarna” g jordes i Qumran.  
Kamilla Skarström redovisar här den senaste forskningen om textfyndet. Många frågetecken kvarstår kring  
rullarnas ursprung och historia.
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Ingen enhetlig bild

per se

»

Qumran li!er på en platå cirka 10 km inåt landet från Döda havet i Israel. Det som 
idag är en ruin by!des troligen någon gång under eller efter Johannes Hyrkanus re-
geringstid (134-104 f.Kr) och förstördes förmodligen efter förstörelsen av Jerusalems 
tempel år 70. Foto: Wikimedia Commons



Strikt hierarki

Dömt ut templet

»



…då kan de bringa försoning för uppro-
rets skuld och syndig trolöshet och låta 
landet mötas av välvilja utan kött från 
bränno"er och feta slakto"er. Då ska 
läpparnas o"ergåva med rätta vara som 
rättfärdighetens blidkande lukt och ett liv 
i fullkomlighet lika välbehagligt som ett 
frivilligt o"er.

Vid den tiden ska gemenskapens med-
lemmar skiljas ut som en helig by!nad åt 
Aron, en höghelig gemenskap och en enad 
by!nad för Israel och bestå av dem som 
lever fullkomligt.

Större rörelse eller sekt?

»

Qumran är mest känd som den plats som låg närmast de grottor där 
dödahavsrullarna hittades. Foto: Wikimedia Commons



Teologi – Mission – Predikan – Själavård
Vi erbjuder fortbildning för präster och andra teologer

Bibel- och predikoforum: 
Från alla helgons dag till domssöndagen
15–16 oktober  Om kyrkans tro i frågor kring döden, döds-
förberedelse, griftetal och om predikningar från allhelgona-
helgen fram till domssöndagen. Om förlåtelse människor 
emellan. Jan-Olof Aggedal, Hans Lindholm m.fl.

Bibel- och predikoforum: Advent och jul
5–6 november Om predikan från domssöndagen till julda-
gen. Bo Brander, Karin Johannesson m.fl.

Kurser januari-juni 2013:
Att predika i fastan, Att predika i påsk, Att predika i trefal-
dighetstiden, Mystik och reformation, Samisk kontextuell 
teologi, Pilgrimsfärder i historia och nutid,, Storstadsteologi, 
Hinduism och buddhism, Kyrkoherdeforum.

När du behöver logi i Uppsala är du välkommen till 
vårt gästhem.

Mer information finns på vår hemsida 
www.fjellstedtska.se
Stiftelsen Fjellstedtska skolan
Linnégatan 1, 753 32 Uppsala
Tel: 018-16 11 00
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Döda-
havsrullarna. Innehåll, bakgrund och betydelse 

 


