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Sissejuhatus 

 

Käesoleva töö eesmärk on heita lähem pilk Damaskuse Kirja Manitsuste osale, selle 

ajaloolisele taustale ja võimalikele kokkupuutepunktidele Uue Testamendi ja Pauluse 

teoloogiaga. Mind ärgitas seda tegema tolle antiikteksti „uustestamentlike“ mõttekäikude ja 

mõistete rohkus. Tegemist on vanima ürikuga peale Jeremijat, kus esineb Uuest Testamendist 

hästi tuntud mõiste „uus leping“.  

Alustasin tööd Cambridge ülikooli kodulehel (http://www.lib.cam.ac.uk/cgi-

bin/GOLD/thumbs?class_mark=T-S_10K6) oleva käsikirja lugemisest. Kirjutasin selle ümber 

paberile ja sealt edasi arvutisse. Järgnes vaevaline tõlketöö, kus heebrea-inglise sõnaraamat 

oli põhiliseks töövahendiks. Ümberkirjutusvigade leidmisel ja parandamisel olen toetunud 

James Charlesworthi tööle „The Dead Sea Scrolls   Hebrew, Aramaic, and Greek Texts with 

English Translations vol 2 Damascus Document, War Scroll and Related Documents“. 

Seejuures ilmnes, et käsikirja desifreerimisel on võimalik saada erinevaid lugemeid, mis 

omakorda mõjutavad võimalikku tõlget. Tegin uuesti läbi paleograafiatöö. 

Damaskuse Kiri koosneb kahest, selgesti eristuvast osast, Manitsusest (MS A 1-8) ja 

Koguduse korrast (lk 9-16). Käesolev tõlge piirdub esimese kaheksa leheküljega.  

Tõlkides teksti tekkis vajadus anda tekstile eestikeelne nimi. Nii lõin ladinakeelse 

Codex Damascenus, saksakeelse „Damaskusschrift“ ja inglisekeelse „Damascus Document“ 

kõrvale eestikeelse Damaskuse Kirja. 

Töös vaadeldakse eri koolkondi juutluses ning jäädakse pidama Qumrani ning 

kristluse tekkeloo (hääbumisloo) juurde. Kuigi peatükk on eraldiseisev, tegeleb töö nende 

probleemidega edasi kuni lõpuni, minnes küsimustes konkreetsemaks. 

Edasises olid uurimise all sarnased mõisted Uue Testamendiga. Selles tõusis 

vaieldamatult esile mõiste „uus leping“, samuti „Damaskus“ kui olulise paiga motiiv 

Damaskuse Kirjas (mis vastab Pauluse pöördumisloo sõlmpunktile). Damaskuse Kiri ning 

2Kr 3:6; 1Kr 11:25 võiksid olla omavahel seotud kui sama, võibolla laenatud motiiv. Sai 

võrreldud ka templi mõiste tähendust mõlemas kontekstis. Siiski oli see teema kitsas ning 

puhtkirjanduslik motiiv, levinuna mitmes juutluse suunas. 

Keerukamaks ostutus küsimus Õigluse Õpetaja ja Messia kohta. Need teemad pole 

Uues Testamendis ühelt poolt ja Damaskuse tekstis teiselt poolt kuidagi kattuvad. Siiski on 

katsetusena see küsimus töös esitatud. Siin tekkis probleem konkteersete õpetajate ja messiate 

elulooandmete ning mõistete omavahelise kattumatusega. 
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 Heaks leiuks on töö juures pilt, mis kujuneb juutluse suundade võrdlemisel, lähtudes 

esseenidest ja kristlastest. Need on juutluse kõrval väikesed harud, võrreldes variseride 

rahvast ühendava liikumisega, kuid näitavad siiski selgelt juudi paljukonfessionaalsuse 

olemust ning tegureid, mis viivad rabinistliku juutluse võidule ning kristluse eraldumisele.  
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1.	  Damaskuse	  Kirja	  päritolu	  ja	  vanus	  

 

Damaskuse Kiri (DK) on säilinud kahe käsikirjana, neist mahukam leiti Vana-Kairost, Ben-

Esra sünagoogi genizast1 (antud ruum kuulus sünagoogi juurde ja oli ~1000 a jooksul tihedalt 

dokumente täis topitud)  euroopa õpetlase dr Solomon Schechteri poolt 1897. Ta leidis sealt 

palju, peamiselt heebrea- või juudi-araabia keelseid käsikirju.  Dr Schechter dateeris 

Damaskuse Kirja A fragmendi 10. ja B 11.-12. saj. m.a.j. Kirja pealkiri tuleneb selles 

leiduvatest hulgalistest viidetest Damaskusele. 

Teine, katkenditena säilinud käsikiri leiti Qumrani koopast 1947, mis kannab koodi 

4Q266-273. Paleograafiliselt määrati selle vanus I saj. e.m.a. kuni I saj. m.a.j.   

Damaskuse Kiri on suhteliselt hästi säilinud ja küllaltki terviklik, kuigi sisaldab 

rohkesti märke tugevast toimetajatööst.  

Viis, kuidas seal Damaskust käsitletakse, annab põhjuse oletada, et sellel pole otsest 

seost Süüria Damaskusega. Pigem on põhjust arvata, et selle all mõeldakse Paabelit või 

Qumrani ennast2. Pole muidugi võimatu, et toetuti Vana Testamendi kirjakohale, kus prohvet 

Aamos kuulutab Iisraelile vangiviimist teisele poole Damaskust Am 5:27. Viimane viitab 

selele, et kolmanda võimalusena on “Damaskus” Baabülon, eriti teades, et DK kasutab ühe 

rahva tähistamiseks teist sõna mujalgi3. Damaksus ei saa tähendada Juudamaal olevat 

Qumrani, kuna Juudamaalt Õiguse Õpetaja just põgenes (DK 6:5). Ka pole teada, et ta oleks 

elanud Baabelis, tema “võõramaalasekoda” on tema isiklik (grammatiline ainsus, Peser 

Habakuk 11:6) saatusega seotud paik. Blanton jääb selle juurde, et tegemist oli Süüria 

Damaksusega4. 

Damaskus oli kuningas Taaveti ajal osa Iisraelist ja Damaskuse Kiri väljendab 

eskatoloogilist lootust Taaveti monarhia taaskehtestamisele. 

                         
1Lõpunikulunud religioosseid (Jumala nime sisaldavaid) tekste juudid ei hävitanud, vaid paigutasid selleks 
kohandatud ruumi, genizasse. Kui ruum sai täis, kaevati kalmistule haud, soovitavalt mõne tuntud vagamehe 
kõrvale, ja maeti geniza sisu sinna.  
2http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0005_0_04830.html    
3 Blanton, Constructing, lk. 90. 
4 Blanton, Constructing, lk. 86. 
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2.	  Ülevaade	  juudi	  sektidest	  hellenismi	  ja	  rooma	  ajastul	  

 

Kanoonilist judaismi, nagu seda oleme ette kujutama harjunud, II templi viimasel poolsajandil 

ei eksisteerinud. Olid sektid, mida tol korral nimetati nii juutluses kui kreeka kultuuris 

“koolkondadeks”: variserid, saduserid,  seloodid/sikarioodid, Qumrani kogukond ja kristlased. 

Täismoondeliste putukate arengu lahutamatu osa on nuku staadium. Et vaglast saaks 

valmik, toimub looduse poolt ettemääratud hetkel vagla elundite lahustumine e histolüüs. 

Tänaseni teadusele ebaselge kuluga protsessi käigus kujundatakse tekkinud püdelast massist 

uued, valmiku elundite alged, algab histogenees. Taoline ühe ainese üleminek teiseks on 

toimunud ka juutluses, kus kunagistest selgetest koolkondadest on saanud hoopis uued 

koolkonnad, erinevad sellest, mis need olid enne. 

 

  

2.1 Saduserid 

Saduseride nimi tuleneb ülempreester Saadokist, kelle järglaste ülempreesterlust nad II 

saj. e.m.a. usuvaidluste ajal toetasid. Saduserid olid usulis-poliitiline aadlipartei. Nende hulka 

kuulusid ülempreestrite, suurmaaomanike, suurärimeeste ja põliste linnaametnike suguvõsad. 

Oma heaolu tagamiseks peeti ülal häid suhteid erinevate võimudega, kes toonast Palestiinat 

valitsesid.  

Saduseride seostest poliitika ja kultuuriga kirjutab Flavius Josephus, näidates neid 

pigem kreekalike kui juutlikena. Uus Testament (Mk 12:18jj; Ap 23:6-9) mainib nende 

õpetuse eripärasid, kuid üksnes poleemika seostes.  

Saduseridel oli suur poliitiline võim, kuid populaarsuselt jäid nad suurelt alla 

rahvalikele variseridele.  

 

2.2 Variserid 

Josephus kirjutab, et variserid tõusid ajaloo näitelavale iseseisva rühmitusena Johannes 

Hyrkanose ajal (135.-104. e.m.a.), mil nad saduseridest lahku lõid, nende lugu hasmonite ajal 

kujunes sõltuvalt valitsejast, kord olid nad võimu juures, kord taga kiusatud5. Kuna nad 

püüdsid kõigest väest püsida käsuõpetuses ja hoida rituaalset puhtust, pidid nad eraldama 
                         
5 Blanton, Constructing, 87. 
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ennast lihtrahvast (עם הארץ), kes Seadust ei tundnud. Nii hakati neid hüüdma ְּפרּוִׁשים – 

eraldujad. 

Erinevalt esseenidest ei tõmbunud nad kõrvale ühiskondlikust elust, vaid elasid rahva 

hulgas, levitasid oma õpetust ja kogusid pooldajaid. Nende partei jagunes kohalikeks 

osaduskondadeks, mille liikmeid hüüti seltsimeesteks – haverim. Tänapäeva juutidelgi 

meeldib pöörduda teineteise poole sõnaga haver. 

Josephuse andmetel oli partei liikmete arv Herodes Suure ajal kuus tuhat. Suurem jagu  

liikmetest kuulus keskklassi; kaupmehed ja käsitöölised ning käsku õpetavad ja seletavad 

ilmikud. Just selle sotsiaalse grupi hulgast oli palju juute rännanud välismaale, nii ulatus 

variseride mõjuala kaugele üle toonase Palestiina piiride. 

Partei liikmeks ei võetud otsekohe, haveriks  pürgija pidi läbima kaheastmelise 

katseaja. Seltsimeheks tunnistatu tohtis peale rituaalset pesu (omamoodi ristimist) osaleda 

osaduskonna pühal ühissöömaajal, kus polnud ohtu, et laual oleks midagi ebapuhast. Kõik, 

mis laual, oli läbini kosher. Tegelikult oli toidu rituaalse puhtuse kindlakstegemine väga 

tülikas, sest kõige raskem oli veenduda, kas selle eest on makstud 4 Ms 18:26-s ettenähtud 

kümnist, mille jälgimist pidid variserid teatud mõttes oma põhiülesandeks. 

Variseride õpetus ja elu toetus Jumala ilmutatud Käsule. Nende arusaama kohaselt oli 

Mooses tõepoolest saanud Käsu ilmutusena Jumalalt, kuid kümnete sugupõlvede jooksul 

jätkanud oma ilmutust kuni nende ajani välja. 

Selline õpetus viis vaidlusteni saduseridega, kes pidasid määravaks ainult Moosese 

raamatutesse kirjutatud Seadust ja selle tähttähelist järgimist. Variserid seevastu pidasid 

kõrges aus esiisade pärimust. Nad pöörasid erilist tähelepanu Käsu tähendusele ja jälgisid, et 

seda saaks sobitada vastavalt ajastu oludele. Variserid olid oma aja kohta uuenduslikud ja 

ajaga kaasaskäivad, saduserid seevastu alalhoidlikud vana pärandi säilitajad. 

Nagu eelpool öeldud, ei soosinud variserid askeetlust, nad teenisid Käsku järgides oma 

Jumalat, osaledes aktiivselt ühiskondlikus elus. Käsuõpetus läbis punase niidina kogu nende 

elukorraldust. Reguleeritud oli nii töö kui vaba aeg, nii peresuhted kui ka suhted väljaspool 

kodu. Jumala Käsk oli see, mis eristas juudid teistest rahvastest. 

Seetõttu ei soosinud variserid võõrvalitsejaid, ometi võõristasid nad  rahvusindlejatest 

seloote, kuna nende eesmärgid olid puhtpoliitilised. Nii pidasid variserid paremaks alistuda 

Rooma ülemvõimule, mis lubas neil elada vabalt oma usuelu. 

Variseride eetilised nõuded olid kõrged. Nad nõudsid endalt rohkem kui teistelt. 

Elades „käsu all,” said nad usulise rahulduse selle täpsest järgimisest. Kui üldse keegi, siis 

olid just nemad vabad teesklusest, sest Jumala Käsk hõlmas tervet nende elu. 
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Nad õpetasid, et Jumal juhib maailma oma kava järgides, jättes inimesele vabaduse 

valida hea ja kurja vahel, kuuletuda Jumalale, või põlata Teda. Ning et taibata head ja kurja, 

tuleb inimesi õpetada. Nii ei peetud sünagoogis mitte ainult jumalateenistusi, vaid ka õpetati 

ja vaieldi. Kõrgeimat õpetust jagasid rabide koolid, kus oli võimalik kuulata lugupeetud 

õpetajaid. Variseride koolkonnast tõusid autoriteedid nagu Hillel ja Sammai. 

Jumala käsule rõõmuga alistunu tohtis oodata surmajärgset tasu. Nimelt uskusid 

variserid ülestõusmisesse ja viimsesse kohtusse, mida saduserid pidasid naeruväärseks 

rahvausuks. Saduserid põlgasid ka variseride ingliteusku. Kuigi variserid uskusid ka Messia 

tulemist, ei elanud nad nii kirglikus ootuses kui esseenid. Saduseridele seevastu oli 

messiaootus võõras. 

Templikultust variserid kõrvale ei heitnud, kuid pidades seadusesätete järgi elamist 

tähtsamaks kui ohvritalitust, ja tänu elamisele kaugel keskusest, hakkasid nad pühitsema pühi 

kodudes. See andis variseridele teatud kohanemisvõime. Kui Jeruusalemma tempel 70. a 

hävis, kadusid teised usurühmitused ajalukku, variseridest aga kasvas välja religioon, mida 

me  tunneme tänapäeval judaismina. 

 

2.3 Seloodid 

Kr.  ζηλώται, “ägetsejad”, oli  juutide rahvusäärmuslik rühmitus, mille rajas Galilea Juudas, 

kes oma vägedega proovis vastu hakata Kyreniuse ajal läbiviidud maksukogumisele (7. a. 

m.a.j.), uskudes, et Jumal nõuab otsest vastuhakku võõrale. Võõrvõimule alistumine ja sellele 

maksu maksmine oli nende meelest ebajumalateenistus. Innustatuna makkabite ülestõusu 

eeskujust, üritasid nad oma maad võõrvõimust vabastada. Nad olid kirglikud messiaootajad, 

kuid nende ootus jäi puhtalt rahvuslikule pinnale. 

Selootide põhiline võitlusviis oli terror. Nende vabadusvõitlejad rändlesid peamiselt 

Juuda kõrbes ja Galilea mägismaal, kust nad leidsid turvalisi peidupaiku. Linnades tegutsesid 

linnasissid, kelle eriala oli poliitiline salamõrv. Relvaks oli neil rüüvoltide vahele peidetud 

pistoda. Roomlased kutsusid neid pistodalasteks (ld. sicarii). 

Mõrvati küll palju roomlasi, kuid põhitegevus oli suunatud selliste juutide vastu, kes 

tegid roomlastega koostööd. Selootide tegevus viis 66. a Rooma vastase mässuni, kuhu 

väevõimuga kaasati ka rahumeelsemad rühmitused. Mässu allasurumine tipnes Jeruusalemma 

hävitamisega 70. a. Viimased vastupanukolded purustati alles 73. a. Aga see ei olnud veel 

lõpp, 132. a puhkes viimane mäss, mille allasurumine võttis kolm aastat. Peale seda lakkas 

relvastatud vastupanu. 
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2.4 Esseenid 

Rääkides Qumrani kogukonnast oleme just selle juutluse haru juures, mida kajastab 

Damaskuse Kiri. Et hoopis hiljem Kairos kasutatud käsikiri kuulub kokku esseenidega, sellest 

räägivad peale Damaskuse Kirja vanima käsikirja olemasolu Qumrani koobastes ka muud 

tunnused. Esiteks esindab Damaskuse Kiri selgelt nn. Qumrani grammatikat. Selle 

tunnusjoonteks on esiteks juba scriptio plena 6, mis teeb Damaskuse Kirja lugemise hõlpsaks, 

meenutades heebrea keele hilisemaid ajajärkusid. Ka kasutab Damaskuse Kiri tüüpilist 

Qumrani sõnavara, nt välditakse sõna אלהים („Jumal“), selle asemel kasutatakse sõna אל; 

kogudust tähistab 7 עצת ,יחד ,אנשי היחד . Näiteid oleks veel.  

Damaskuse Kirja teeb eriliseks aga see, et kui muu Qumrani kirjandus jäi Qumrani 

koobastesse, ilmudes harva ja hajutatud tsitaatidena välja rabide tekstides, siis Damaskuse 

Kirja on Egiptuse juudid lugenud üheksasada aastat peale Masada langemist, kuni käsikiri 

nende käes lagunema hakkas. 

Rooma ajaloolane Plinius Vanem (Nat. Hist.V 15, 73),  juudi filosoof Aleksandria 

Philon (Quod omnis probus liber sit, XII – XIII 75 -91) ning Josephus (Bell II 119 – 161) 

räägivad tähelepanuväärsest juudi rühmast, esseenidest, kelle kirjeldus langeb suures osas 

kokku Qumrani kogukonnaga. Uurijad pole üksmeelsed, kas Qumran ja esseenid on sama 

liikumine.  Arvatakse, et Qumran oli üks osa esseenide liikumisest, eriti juhib sellele 

tähelepanu Richard Bauckham, toetades Gabriele Boccaccini seisukohta, et Qumrani 

kogukond on laialdasest esseenide liikumisest eraldunud äärmusrühmitus8. Seega oli peale 

Qumrani veel esseene mööda maad laiali. Peale selle oli olemas apokalüptikuid, kelle 

mõtteviis on just see, mida esindab Qumran, kuid kelle levik ja mõju ületab esseenide 

koolkonna piirid. 

Qumranlased olid niisiis lõpuaja seltsing. Oma kaasajas kujutlesid nad maist elu kui 

kohanemist eluga peatselt saabuvas Jumala riigis. Eraomand loovutati kogukonnale, kõik olid 

„vaesed“, kuid kogukond tagas neile toimetuleku. Kõik pidid tegema kehalist tööd, muu aeg 

sisustati raamatute uurimise ja harduseluga. Paljud on olnud vallalised.  

                         
6 Lange, Armin, Lichtenberger, Hermann Qumran. In: Theologische Realenzyklopädie Walter de Gryter Berlin 
NY 1997 
7 Ibid. 
8 Vt lähemalt R. Bauckham The early Jerusalem Church, Qumran, and the Essenes Parallels and historical 
contacts The Dead Sea Scrolls as Background to Postbiblical Judaism & Early Christianity Papers from an 
International Conferenceat St.Andrews in 2001  lk 63-66  
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Antiikautorid on üksmeelselt rääkinud nende vallalisusest, ainult Josephus mainib 

möödaminnes, otsekui tagantjärgi meelde tuletades, et kogukonnas oli ka abielus liikmeid. 

Tolle aja maailmapildis ja kultuurikontekstis oli täiskasvanute vallalisus midagi erilist ja 

selgelt silmatorkav9 .   

Kogukonna mõtteviis on olnud tugevalt dualistlik. Räägiti pimedusest ja valgusest, 

kasutati sõjakat keelt. Kogukond pidas end pühaks jäägiks, kellest võrsub uus Iisrael. Vana 

leping lõppevat ja Jumal tegevat uue Iisraeliga uue lepingu. 

Kogukonna liikmeks saamine polnud kerge. Noviits võidi võtta omaks alles peale 

kaheaastast ranget katseaega. Liikmeks võeti püha pesemisega, kus uus liige pesti patust ja ta 

alustas uue, puhta eluga. 

Kogukonna tähtsaim tekkepõhjus tundub olevat ülempreesterluse küsimus. Kui 

Saadoki suguselts ei olnud ametis, oli Jeruusalemma templiteenistus roojane. Ainus võimalus 

vältida saastumist oli tõmbumine oma ringi. Teine tekkepõhjus võis olla kalender. Kui 

juutluses üldiselt kasutati kuukalendrit, siis Qumranis kehtis päikesekalender. 

Algselt oli juhatanud kogukonda Õigluse Õpetaja, kellest usuti, et ta sai oma ilmutuse 

otse Jumalalt. Tema ilmumine oli kindel märk lähenevast messiaajastust. Paljud arvasid 

Messia tulevat juba nelikümmend aastat peale ÕÕ surma. Siis koitva Jumalariigi liikmeks 

saanuks igaüks, kes oli truult järginud ÕÕ õpetust. Õigluse Õpetaja elu- ja tegutsemisaja 

kestuse kohta levib teadlastel vastakaid arvamusi (vt lähemalt Õigluse Õpetaja mõiste lk 17). 

 Samal ajal oli omanäoline rühmitus, saduserid, eraldunud eraldi parteiks, mis rõhutas 

ka Saadoki ülempreesterlust. Kui saduserid olid tekkiva pühakirjakaanoni laienemise 

küsimuses ettevaatlikud, siis Qk-s kõlbasid pühadeks kirjadeks kõik hiljem VT kaanonisse 

võetud raamatud, lisaks suur hulk hilisjuutlikku kirjandust. Saadoki preestritülis käitusid 

saduserid ja Qk erinevalt. Saduserid olid kokkuleplikumad, säilitamaks oma poliitilist 

positsiooni. Qk ütles tingimusteta lahti kõigest, mida ei pidanud õigeks. Saduserid kujunesid 

pisitasa üha enam valitseva ülemklassi parteiks, mille seisukohad sõltusid sellest, kuipalju 

võimu ja vara need tagasid omadele. 

 

2.5 Jeesuse liikumine 

Nõustun Th. R. Blantoniga, et käsitletaval ajastul ei saa rääkida kristlastest kui iseseisvast, 

väljakujunenud usuliikumisest. Eelkristlased olid lihtsalt üks punguv juudi sekt paljudest, oma 

                         
9 Vt lähemalt The Dead Sa Scrolls as Background to Postbiblical Judaism & Early Cristianity Papers from an 
International Conference at St.Anrews in 2001 lk 99 
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ambitsioonide, õpetuslike iseärasuste ja nägemusega uuest Iisraelist.10  Olen kohanud  mõistet 

“Jeesuse liikumine” ja see sobib mu meelest tollesse aega paremini. 

Jeesuse liikumine on võrreldes teiste juudi koolkondadega hästi dateeritav. Liikumise 

tekkeajal (a. 28. p.Kr; Lk 3,1) oli Qumran veel täies elujõus, ning kui Qumrani esseenide 

asustus a. 73 m.a.j hävitati, põgenes suur osa Jeesuse liikumisest Pereamaale. Kuid alles jäi ka 

kogudus Juuda- ja Galileamaal. Algkristlusele oli omane rändjutlustajate liikumine, kes 

kuulutasid Jeesust kui saabunud Messiat. Jeesuse sõna tõi Jumala riigi kuulajate juurde. 

Liikumine levis ja rändmisjonäride hulgas kerkis esile silmatorkavaid inimesi. 

Jeesuse liikumise juures torkab silma kahesugune suhtumine juutlusesse. Ühest küljest 

sai see koolkond juutluse hulgas osaks põlgust, teisest küljest oli see osa juutlusest, Jeesust 

kuulutati ka sünagoogides. 

Nagu Qumran ei olnud mitte täielikult suletud sekt, vaid see jagas oma mõtteid ja 

kirjandust teiste suundadega ühise Iisraeli rahva piires, nii on ka algkristlus olnud küllalt kaua 

avatud nähtus. Uue Testamendi jaoks pole tavatu võtta pärimusi vastu mitte üksnes „kristliku 

pärimuse“ seast, algkoguduse ehtsaimast õpetusest, vaid ka paralleelselt edasielavatest juudi 

sektidest/koolkondadest. Selle ilusaim näide on “tükike Qumrani” Pauluse kirjas 2 Kr 6:14-

7:1. Ühisosaks on dualism, vaenlase nimi “Beliar”, vaimse templi mõte, eraldumine langenud 

rahvast, käsumeelsus. Sellise lõigu on lisanud Pauluse koolkonda kuulunud apokalüptikust 

toimetaja. 

Seda Iisraeli koolkondade ühiselu kajastab mh Ap. See kasutab teadlikult mõistet 

„koolkond“, vastandab sadusere ja varisere, samastab Paulust peale kristluse just variseridega, 

laseb Paulusel jutlustada sünagoogides, olles teretulnud kui „Iisraeli vend“. 

                         
10 Vt lähemalt THOMAS R BLANTON,IV Constructing a New Covenant lk 231 
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3. “Uue lepingu” mõiste 

3.1 “Uus leping” Vanas Testamendis 

 

 tähendab lepingut, tõotust, (kinke)lepingut. Vanas Testamendis lepinguid ei ברית

“sõlmitud”, vaid lõigati (כרת ברית). Vanal ajal lõigati lepingu märgiks ilmselt mingit eset (või 

oma nahka?), hilisemal ajal on selle kohta vastavaid sümboltegusid, näiteks ohvriloomaga. 

Ohvriloom, tavaliselt mullikas, veristati, raiuti pikuti pooleks ja lepingu osapooled kõndisid 

nende vahelt läbi, paludes, et Jumal nendega samuti talitaks, kui nad oma kokkuleppest 

taganevad 1Ms 15:10. 17. ja Jr 34:18.  Rahva peale piserdati ka ohvrilooma verd, kinnitades 

nii Jumala lepingut oma rahvaga ( דם הברית  - „lepingu veri“). 

beriti sünonüümina  kasutatakse rööpselt poeetilistes tekstides ka עדת (Ps 25:10; 

132:12). 

Väljend הברית חדׁש , “uus leping”, esineb ainult Jeremijal (31:31). Ekstaatilises luulevormis 

Jeremija 31. peatükis kutsub Jumal laialipillutatud Iisraeli tagasi oma asualale, tõotades talle 

õnnepäevi ja lubades kahetseda oma kiivust. Jumala lohutuskõne tipneb 31. salmis tõotusega 

sel ajal tehtavast uuest lepingust. E. Grässeri arvates on Jeremija ברית חדׁשה uudsus selles, et 

pole vaeva (kirjaoskamatus, nahkrullraamatute vaevaline käsitlemine, ebavõrdsus hariduses), 

vaid Käsk antakse igaühe südamesse, see pole enam miski, mille omamise üle kiidelda, mitte 

ka miski, mille ees inimene jääb nõrgaks ja väetiks.11   

Grässeri järgi Jr 31:31-34 ei jää juutluses oluliseks tekstiks, millega tulevikukujutlusi 

siduda. See saab oluliseks alles alates Jeesuse viimsest söömaajast ning sõnasõnalise 

ülevõtuna alles Hb 8:8, kristluses. Juutluses esineb siiski Damaskuse kirjas ja 1QpHab 2,312.  

Arvestades toonase ajajärgu usulis-poliitilist õhustikku  ja palavikulist väljapääsu otsimist 

peaaegu lootusetust olukorrast, ei saanud nii väeküllane kirjakoht jääda märkamatuks ka 

juutidele. Küllap põhjustas selle kirjakoha kõrvalelükkamise tõsiasi, et see oli leidnud tulise 

vastuvõtu usutaganejatest Jeesuse liikumise poolt „eksjuudist“ Paulusega eesotsas (2Kr 3:6). 

 

 

 

 
                         
11 Erich Grässer. An die Hebräer. Bd. II lk 95 
12 ibid lk 95 
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3.2 “Uus leping” Damaskuse Kirjas  

 

 „Uus leping“ tundub olevat vaid üks lähenemisviis kirjas olulisele “lepingu” teemale. DK 

kasutab sageli väljendi ברית ראשנים, „esivanemate leping“ (1:4; 6:2; 3:10). See on seotud 

„lepingu sätetega“ (5:12 ,חוקי ברית), mis viitab Moosese käskude täitmisele. Kui Jumal 

„kehtestab lepingu“  (3:13 הקים בריתו), siis inimeste suhet lepingusse kirjeldatakse kui 

„lepinguga liitujad“, באי ברית täpsemalt „lepingusse tulijad“ (2:2, 3:10, 19:4). Sõna on 

kasutatud ka hop´alis   הובאו בברית    (6:11). Nendeks on kõik lepingu subjektid, ka need, kes 

ise lepingut ei pea, s.t. ka hukkaminejad (1:1-10). Siin rõhutab DK lepingu kehtestamise 

tõsiasja, Jumala tegu, sõltumata inimese vastusest. 

Kuid DK annab ka teise hinnangu. Patused muistses Iisraelis olid „lepingusse tulijad“, 

kuid Blantoni järgi on kaasaegsed, mitte-esseenidest juudid DK järgi מסיגי הגבול 

„piirinihutajad“ (DK 5:20), see viitab halakha normidest üleastumisele13. Rangema 

tõlgenduse järgi jagatakse inimkond kaheks, need, kes “on lepingus” ja kes on “lepinguta”, 

lugedes ka saduserid, variserid või ka juudid, kes ei tunne huvi seaduse vastu, seaduseta 

olevaiks14.  

Johannes Behm seevastu väidab, et DK-s on ברית peaaegu kaotanud oma Vana Testamendi 

“lepingu“ tähenduse, tähendades pigem Jumala „tahteavaldust“ või „korda“15 . Selle mulje 

põhjus on ilmselt DK äärmine käsumeelsus. Tekib viga, “lepingu” taga ei suudeta näha enam 

midagi muud peale selle, mida inimene teeb omaenese tahtega, nimelt täidab käskusid.    

Lepingut nimetatakse (3:3,13) ברית לעולם, seejuures ilmselt just vana lepingut. Sel 

alusel ei ole võimalik näha DK „uut lepingut“ eriti radikaalsena, uus leping vaid ilmestab 

vana. 

Küsimus radikaalsuse kohta tekib DK 6:19; 8:21; 20:12, kus esineb „uus leping“,  ברית

החדׁש . See on inspireeritud Jr 31:31, kuid üksnes vormiliselt16. Jeremija oma arusaam uuest 

lepingust käis risti vastu Qk tavadele. Ometi on Jr 31,31ainus “uue lepingu“ mainimine VT-s. 

Kogukonna liikmetele oleks meeldinud väga selline sõnakasutus, aga Jr 31:34 sisaldas nende 

jaoks tõsist probleemi: „Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda, öeldes: "Tunne 

Issandat!", sest nad kõik tunnevad mind.“ Toora uurimisel ja õpetamisel oli väga tähtis osa 

kogukonna tegevuses. Igal aastal, lepingu uuendamise tseremoonial, loeti ette kogukonna 

                         
13 Blanton, Constructing, lk. 40. 
14 Blanton, Constructing, lk. 39. 
15Behm, Johannes. διαθηκη. Theological Dictionary of the New Testament. vol. II. Gerhard Kittel (ed.). 
Eerdmans Publishing Company, Michigan, 1993, lk 128 
16 Blanton, Constructing, lk. 37. 
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pärimus (halakha). Ning edasi, teiste Qumrani tekstide juurde minnes, pidid 1QS 6:7 järgi 

kogukonna liikmed aasta jooksul osa ööst ärkvel püsima, seadust uurima ja vastastikku oma 

eksegeesi tulemustest aru andma (1QS8:11-12). Terav rõhuasetus uurimisele ja õpetamisele ei 

sobinud kuidagi kokku Jeremija optimistliku vaatega, et uue lepingu ajal sisestab Jumal Toora 

inimeste südametesse nii, et inimesel pole vaja enam õppida, uurida ega õpetada. 

See oluline erinevus Jeremija arusaama ja kogukonna praktika vahel oli tõenäoliseks 

põhjuseks, miks kogukond võttis omaks ainult fraasi ja jättis täiesti kõrvale Jeremija poolt uue 

lepingu mõistele antud tähendusvälja17. 

Seejuures on DK “lepingu” mõiste seotud paljude teiste VT pärimustega. DK õpetus 

jääb sedavõrd vana pinnale. Tekst noomib üleastumisi seadusest minevikus, Nebukadnetsari 

ajal, ja umbes samade sõnadega ka praegu. Tekst kasutab stiilivõttena Moosese kõnesid 

meenutavat kõnetlust DK 1:1 ja 2:118. DK sisu on kooskõlas deuteronomisti õpetusega. 

Seadused, vanad piirid, maa hõivamine ja pärimine, see kõik moodustab ühe lepingumõiste. 

Sama deuteronomisti mõtet järgib ka Jeremija. Temagi jaoks on pagendus karistus rahvale 

lepingu sätetest üleastumise pärast. Kuid Jeremija vaatab kaugemale tulevikku, nähes aega, 

mil Iisrael ja Juuda  on seadusesätted e Toora täielikult omaks võtnud. Jeremija esindab יהוה 

üteldes: “Ma panen oma seaduse nende sisse ja kirjutan selle nende südamesse“. 

 

3.3	  “Uus	  leping”	  Paulusel	  ja	  mujal	  algkristluses	  
 

Paulus, nagu ka Qumrani kogukond, laenas oma „uue lepingu“ Jeremijalt. Paulus tsiteerib 

pärimust 1Kr 11:25, kus Jeesus nimetab jüngritega jagatavat karikat kui „uus leping minu 

veres“. Teine, hermeneutiliselt jõuline üte leidub 2Kr 3:6, kus Paulus kaitseb ennast 

(hokmaatikutest-sofistidest-gnostikutest) valeapostlite vastu, väites enda ja oma kaastööliste 

kohta, et Jumal: kes on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut, mitte kirjatähe, vaid 

Vaimu lepingut, sest kirjatäht suretab, aga Vaim teeb elavaks.   

Need kaks on tegelikult ainsad kirjakohad, kus Paulus kasutab otsesõnu mõistet “uus 

leping”, καινὴ διαθήκη. Tõsi küll, 2Kor 3:14 vastandab ta uuele lepingule vana, Siinai lepingu 

(η παλαια διαθηκη), viidates, et nende kahe all on mõeldud allegooriliselt Saarat ja Haagarit, 

kui kahte lepingut (δύο διαθῆκαι; Gl 4:24. On selge, et Paulus ja Qumrani kogukond lugesid 

Jr 31:31 lõpuaja võtmes,   באים הימים  ίδοὺ ἡµέραι ἔρχονται, kui tõotust, mis täitub „uues - הנה 

lepingus“. Selge on ka see, et mõlemad on uuesti sõnastanud Iisraeli ja Juuda koja mõisted, 
                         
17 Vt lähemalt Blanton, Constructing, lk 37j 
18 Blanton, Constructing, lk. 41 
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muutes need enesekohaseks. Paulusel näiteks „Jumala Iisrael“ (Gl 6:16). Enamgi veel, taoline 

„jäägiteoloogia“ vastandab uut lepingut endisega (Jr 31:32: mitte selle lepingu sarnase, mille 

ma tegin nende 

vanematega sel päeval).  Damaskuse Kiri 1:4 sedastab; ja loovutas nad mõõgale. Ta mäletas 

oma lepingut Esimestega (ברית ראשנים) ja jättis neist jäägi Iisraelile. Samuti kuulutab ka 

Paulus Rm 9:6; aga see pole nõnda, et Jumala sõna oleks läinud tühja. 

Ei ole ju need kõik, kes pärinevad Iisraelist, veel Iisrael. 

Pauluse ja Qumrani tõlgendused on liialt erinevad, et  neid oleks mõistlik kõrvutada.  

Esmalt ei tähenda Qumrani  הברית חדׁש   mitte uut, vaid uuendatud lepingut vastavalt 

kogukonna enesemääratlusele. Jeremija kuulutus ei viinud neid vana lepingu hülgamisele, 

vaid selle uuendamisele19. Uuendatud lepinguga liitunud pidid kahekordistama oma 

jõupingutused, et vältida püüniseid (DK 4:14-15), millesse nende isad olid langenud, 

tegutsedes kooskõlas nende täpse seadusetõlgendusega (לעשות כפרוש התורה; DK 6:14). See 

iga-aastane lepingu uuendamine oli kogukondlik ja seda pühitseti kombekohaselt aasta 

kolmandal kuul שבועות e Nädalatepühal meenutamaks käsuõpetuse andmist Iisraeli rahvale 

Siinai mäel. 

Tugeva kontrastina tähendab, Pauluse ἡ καινὴ διαθήκη õigesti mõistetuna, talle edasi 

antud rõõmusõnumi teoloogilist tähtsust Jeesuse surmas ja ülestõusmises: See karikas on uus 

leping minu veres (1Kr 11:25). Selle usu õiguslikud ja eetilised tagajärjed on kahesugused. 

Paulusele on antud uue lepingu teenimise amet mitte kirjatähe (γράµµατος) vaid Vaimu 

(πνεύµατος) läbi 2Kr 3:6. 

Kirjatähe ja Vaimu vastuolu Pauluse mõtlemises võib lähtuda Hesekieli kivisest ja 

lihasest südamest (Hs 11:19; 36:26). Igal juhul on see uus, vabam lähenemine, tõhus abinõu, 

mis aitab veenda tema juutidest vastaseid. Moosese õpetuse kristlik uustõlgendus väljendub 

kõige  jõulisemalt Pauluse manitsuses Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse 

seadust. (Gl 6:2). See „Kristuse seadus“ pole seadus sõna otseses tähenduses, vaid 

käitumisjuhis, mille tuumaks on armastada ligimest nagu iseennast (3Ms 19:11; Gl 5:14). 

                         

19 Üks viide lepingu täielikule uuendamisele võiks ehk olla kõik templiga seostuv. CD järgi Jumal jättis 
Jeruusalemma templi, oles selleks sunnitud (Hs 10,118j; 11,22j), loobus kaitsmast seda. See olukord kestab 
edasi, sest Qumrani õpetuse järgi tempel ka kaasajal “ei tööta”. Templis on vale kõik, nii  ohver kui kalender. 
See tingib ehk just vajaduse luua uus leping. Templi piirkond on koht, mis on jäänud lepinguvabaks ning mis 
tuleb täita uue sisuga; Blanton, Constructing, lk. 42.  
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Mõlemad tuletavad oma uuendustõotuse Jr 31:31-34, aga on näha, et kui qumranlased 

peatusid uuest lepingust kõneldes 32. salmi juures juures, hoides kinni oma isade lepingust, 

siis Paulus rõhutas salme 33-34 ja Toora sisestamist inimeste südamesse.  

Mõistetuna הברית חדׁש  Damaskuse Kirja ja Qumrani kogukonna ajaloo kontekstis, saab 

seda parimal juhul ainult osaliselt kõrvutada Pauluse καινὴ διαθήκη-ga. Eks nad lähtu 

mõlemad samast, Jeremija allikast, mõlemad seletavad uue lepingu tõotust lõpuajaliselt, ja 

mõlemad enesekohastavad „Iisraeli koja“ ja „Juuda koja“ mõisted lahkusuliste kombel. Ometi  

varjutab Qumrani kogukonna ja Pauluse uue lepingu mõiste välise suure sarnasuse nende 

sügav sisuline erinevus.20 

Uue lepingu mõiste kindlaks esinemiskohaks Uue Testamendi pärimustes on peetud 

õhtusöömaaja seadmist. Kui Mk (ja tema järel Mt) kasutab sõna “leping”, siis on selge, et 

mõeldakse “uut” lepingut, Jeesuse surm on just “uus”. Lk kirjutabki “uus leping”. Kas on 

põhjuseks tema üldine teoloogilis-kirjanduslik viimistletus või Pauluse mõju, pole kerge 

öelda21. Selge on vaid see, et tänu söömaaja seadmissõnadele sai Jeesuse “leping” 

kristlaskonna ühisvaraks. 

M.Wolteri järgi pole aga üldse kindel, et UT „uue lepingu“ kohad (Lk 22:20; 1Kr 

11:25) oleksid seotud Jr 31:31-ga.  Jeremija ei räägi seal verest, samuti pole Lk 22:20 midagi 

Jeremija avaramatest mõtetest üle võtnud 22. Juutluses on „uus leping“ vaid Qumranis, ja seal 

seoses enesekohaste mõistetega .23 

Hb jätkab Pauluse suunda uue lepingu mõistmisel, aasetades selle kindlamalt süsteemi 

sisse. Siin on seos Jr 31:31 juba selge24. 

                         
20 Timothy H. Lim The Qumran scrolls and Paul in historical context chpt III Parallels and historical contacts 
in: The Dead Sea Scrolls as Background to Postbiblical Judaism & Early Christianity Papers from an 
International Conferenceat St.Andrews in 2001 
21 Pauluse mõjust Luuka teoloogiale on raske rääkida. Ühelt poolt esindab Luukas Pauluse pärandit, liigub 
Pauluse piirkondades, tõstab Pauluse tähtsust kõigiti esile, teisest küljest ei tunne ta Pauluse kirju ja ei jaga 
Pauluse nägemusi; Vallo Ehasalu, Die apostolische Vollmacht, 1998, lk. 56. 
22 Michael Wolter. Das Lukasevangelium. Handbuch zum Neuen Testament. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 
Tübingen, 2008, lk. 706. 
23 Ibid., lk. 707. 
24 Erich Grässer. An die Hebräer., lk. 95. 
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4. Tempel Damaskuse Kirjas ja Paulusel 

 

Uue Lepingu mõiste ise, nagu eelnevas nähtud, on seotud sõna „leping“ tiheda kasutamisega 

Damaskuse Kirjas, olles üks lepingu kirjelduse variantidest. Kuid kujutlusi, mis seostuvad uue 

lepingu elukorraga, on veel enamgi. 

Damaskuse Kiri räägib sageli templist (4:1 מקדש, kuid kord ka בית נאמן, „kindel koda“ 

3:20). Üks Qumrani ja muu juutluse lahknemise põhjus oligi selles, et esseenid ei pidanud 

Jeruusalemma templiteenistust ka seadusetõlgenduse eripärade või kalendri pärast 

õiguspäraseks. Rohke templist kõnelemine ei viita aga kuidagi soovile ehitada oma templit. 

Esseenid on üks näide tugevnevast suunast näha templit vaimse templina. Jumal loob selle 

koguduse keskel, koguduse ümber. 

Damaskuse Kiri õpetab, et Jumal, kes lepingut peab, jätab oma pühakoja 

Jeruusalemmas kaitseta. Siin on näha juutluse suund, mida esindab mh kronist, Jumalal on 

eriline side templiga. Uue lepingu juurde kuulub templiteenistuse taastamine Jumalale 

meelepärasel viisil.  

Qumrani templiteema aluseks on ohvrijumalateenistuse ja kalendri mõte. 

Templiteenistus on kehtiv, kui ohver on puhas ja see tuuakse õigel ajal, samuti, kui 

ohvritalituse läbiviija on õige preester. Qumran peab ilmselt meeles sündmusi, mil Antiochus 

IV Epiphanese ajal Saadoki järglasest ülempreester Onias ametist kõrvaldati ning tema 

asemele astus Toobija järglane Menelaos, lugu jätkus veel Oniase tapmisega tema 

pelgupaigas25.  Seega olid ülempreestriteks saanud inimesed, kes tegid seda juudivaenuliku 

kuninga kaasabil ja mõrvaga. Ka oli esseenide arvates õige päikesekalender, mitte 

kuukalender26. 

Sama suund esineb ka algkristluses, Paulus nimetab kristlase ihu Püha Vaimu 

templiks. Templimüstifikatsioone esineb ka Mk ja Hb. Tõukejõuks siin ei ole aga süvenemine 

templi elusse ja ajaloosse, vaid teadmine, Jeesuse surm on seotud templi ja selle teenistusega 

(Mk 15:38; Hb 8:1-9:28). 

See kõik ei viita kuidagi Damaskuse sekti ja algkristluse suhetele. Motiivide sarnasust 

seletab see, et tolle aja juutluse kõigis suundades oli mõttevara osaks templi allegoriseerimine. 

                         
25 Blanton, Constructing, lk. 86. 
26 Ibid., lk. 89. 
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Ka variserid õpetasid, et juudi pere söögilaud on altar, see on püha, sellele tohib asetada vaid 

toitusid, mille eest on makstud kümnis, nagu käsib seadus. 

	  

5.1	  Õigluse	  õpetaja	  mõiste	  
 

Õpetlaste arvamused Õigluse Õpetaja מורה צדק kohta käivad seinast seina. Tema isiku juures 

toimub see efekt, et teda kui vähetuntud isikut tahetakse ühendada kellegi teisega, et teha 

kahest vähetuntust üht hästituntut. Nõnda jõutakse isegi vandenõuteooriate piirimaile. 

Qumrani leidudest kõige esiletõusvamalt Damaskuse Kirjas esinev tegelane arvatakse 

olevat Makkabite aegne „puuduv ülempreester“, kes teenis ülempreestrina makkabite ajal ja 

tagandati Makkabi Joonatani poolt. 1Makk ei mainita ülempreestrit alates Alkimuse surmast 

159. e.m.a. kuni Joonatani troonipüüdluseni Aleksander Balase toetusel 152. e.m.a. (1Makk 

10:18-20). Stegemani arvates võib põhjus olla apologeetiline, varjamaks fakti, et Hasmonid 

„lõid üle“ ülempreestri koha selle õigusjärgselt pärijalt, Õigluse Õpetajalt27. 

Alvar Ellegård järgib seda joont ja väidab et Õigluse Õpetaja ei olnud ainult Qumrani 

esseenide juht, vaid langes kokku algse Jeesusega 150 aastat enne evangeeliumide aega.28  

Michael Wise väidab, et Õigluse Õpetaja oli „1. Messias“, arvatavasti Jeesuse eelkäija     

~100 e.m.a. See tegelane, keda Wise meelest hüütakse Juudaks, tõusis esile Alexander 

Jannaeuse ajal ja oli ülempreester ning kuninga usaldusalune. Juudas polnud rahul 

Jeruusalemmas tegutsevate sektidega ja lõi nende vastu „kriisikultuse“.  Pingete kuhjudes 

leidis Õigluse Õpetaja, et temas täituvad mitmesugused Piibli ennustused, eriti Jesaja omad. 

Õigluse Õpetaja hukati Jeruusalemma usujuhtide poolt ja tema hulgalised järgijad tervitasid 

teda Messiana ja ülendasid ta Jumala troonile. Siis oodati nelikümmend aastat tema naasmist, 

et ta mõistaks õiglast kohut ja viiks oma järgijad kuldajastusse. 

Wise näitab, et vastavalt Surnumere käsikirjakoopiatele suurenes Õigluse Õpetaja 

surmajärgne jüngrite arv järsult mitme aasta jooksul, kuid aja täitudes, mil midagi ei juhtunud, 

hääbus see liikumine kiiresti.29  

Teistes Surnumere dokumentides kirjeldatakse Õigluse Õpetajat olevana rängas riius 

„kurja preestriga“, mis on tekitanud hulga oletusi selle kohta, kes nad olla võisid. Saduseride 

                         
27H. Stegemann, The Library of Qumran: On the Essenes, Qumran, John the Baptist, and Jesus. Grand 
Rapids MI, 1998  
28 Alvar Ellegård; Jesus – One Hundred Years Before Christ: A Study In Creative Mythology, London 
(1999). 
29 Michael O. Wise, The First Messiah: Investigating the Savior Before Christ, HarperCollins 1999 
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ülempreester kui Õigluse Õpetaja, võib-olla isegi ametlik ülempreester versus „kuri“ Joonatan 

Makkabeus, see oleks märkimisväärne vastuseis, mis kirjeldatud Makkabite raamatus.  

Rabi Harvey Falk näeb Hillel Vanemas Õigluse Õpetajat, kes seisab vastu „kurjale“ 

Shammaile, rääkides tähelepanuväärsest riiust Talmudis (Jeruusalemma Talmud Shabbat 1:4). 

Enamus õpetlasi  on pakkunud Damaskuse Kirja kirjutamise ajaks ~100 e.m.a., ammu enne 

Hillelit ja Shammaid, aga radioaktiivse süsiniku meetodil on määratud nende vanuseks 44. 

e.m.a. - 129. m.a.j.30 

Robert Eisenmann on pakkunud Jaakobust, Jeesuse venda Õigluse Õpetajaks, kes 

oponeeris „kurjale preestrile“ (Ananus ben Ananus) ja „valevee piserdajaks“ Tarsose 

Paulust31. Samas on Õigluse Õpetaja tegevuse algus asetatud Damaskuse Kirjas vahetult enne 

Makkabite ülestõusu teise sajandi esimesel poolel e.m.a. Taoline ajastus on liialt varane, et 

rääkida Jaakobusest, Jeesuse vennast. 

Stephen Göransson pakub, et Josephuse mainitud Esseenide Juudas oli Õigluse 

Õpetaja.32 

Barbara Thiering viitab sellele, et Õigluse Õpetaja oli Ristija Johannes ja „kuri 

preester“ Jeesus. Tema mõttekäigu taustaks on oletus, et pöördumiseelne Tarsose Saul kuulus 

Damaskuse rühma, kes pidasid Jeesust vastutavaks Ristija Johannese  hukkamise eest 

Herodes Antipase ajal. Rakendades peseri meetodit leiab Thiering, et Salome ei tantsinud 

Herodese ees, pigem tema õpetaja Helena, Simon Maguse abikaasa, Salome oli hoopis 

hilisem naisjünger Jeesuse ristilöömise juures. Simon Magus oli sel ajal Jeesuse soosik ja 

Ristija Johannese toetajate silmis olid nad tõelise usu õõnestajad, lubades pühale söömaajale 

paganaid.33 

Ben Zion Wacholder , erinevalt teistest uurijatest, seab Õigluse Õpetaja ja Kurja 

Preestri ajaloolisuse hoopis kahtluse alla, väites, et ÕÕ ja KP on hoopis  lõpuajalised 

tegelased, tuues põhjenduseks, et vaatamata antiikautorite ulatuslikule esseenide 

kirjeldamisele ei maini nad isegi möödaminnes ÕÕ ega KP. Oma kahtlust põhjendab ta 

                         
30 Rabbi Harvey Falk, Jesus the Pharisee: A New Look at the Jewishness of Jesus, 
31 31Robert Eisenman The Final Proof that James and the Righteous Teacher are the Same   in The Dead Sea 
Scrolls and the First Christians  by Element Books Ltd. Great Britain 1996  lk 332j. 
32 The significance of Sinai: traditions about Sinai and divine ed. George J. Brooke, Hindy Najman, Loren T. 
Stuckenbruck - 2008 p123 footnote: "Greek word “Εσσενοι,” see Stephen Goranson, “Jannaeus, His Brother 
Absalom, and Judah the Essene” self-published on-line paper http://www.duke.edu/~goranson/jannaeus.pdf 
33 Jesus the Man Decoding the Real Story of Jesus and Mary Magdalene, Simon & Schuster, 2006 "Barbara 
Thiering's web site: Helena(the partner of Simon Magus).". 
http://www.peshertechnique.infinitesoulutions.com/index_Helena.html. "Barbara Thiering's web site: Simon 
Magus.". http://www.peshertechnique.infinitesoulutions.com/index_Simon_Magus.html.  
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heebrea grammatika ajamääruste kahetimõistetavusega ja soovitab Manitsuste 1:2-11 tõlkida 

tuleviku vormis, leides, et nii muutub tõlge palju paremaks 34. 

Ülaltoodu on mu meelest ilmekas näide sellest, kuidas üks eriti dünaamilisse aega (ja 

miks mitte ka ruumi) kirjutatud tekst ei mõjuta mitte ainult tolleaegseid adressaate, vaid 

erutab ka uurijaid, kes selle teksti enda jaoks alles kaks tuhat aastat hiljem avastavad. Kui 

mõned autorid tunduvadki ehk liialt „Da Vinci Koodi“ stiili harrastavat, tuleks see neile 

andestada, sest nad kasutavad ju samu „töövõtteid“ nagu uuritava teksti autor(id).  

 

5.2 Messiaootuse kajastusi Uues Testamendis 

  

Messiaootus ja selle täideminek Jeesuses Kristuses on Uue Testamendi põhiteema. Nagu 

eelpool kirjutatud, kees toonane Palestiina kuumemas messiaootuses, kui me ehk seda endale 

UT valguses ette suudame kujutada. Põhjustas seda valitsev poliitiline ja usuline õhkkond. 

Qumranlaste meelest oli Õigluse Õpetaja surmast möödunud 40 aastat aja täitumise märk. 

Kuna toonane „kirjanduslik baas“ ja suuline pärimus oli märksa laiem hilisemast pühakirja 

kaanonist, levisid erinevad ideed, ristusid, sulandusid ja rajasid teed neile kes hiljem „pärisid 

maa“. Järgnevas teen põgusa ülevaate messiaootust kajastavatest kirjakohtadest.  

Taaveti Poeg esineb esmakordselt UT-s Mt 1:20, kus ingel kõnetab Joosepit  Taaveti 

pojana. Edaspidistes kirjakohtades on see Jeesuse epiteediks. Mk 15 ja mujal esinev „Kas sina 

oled…? on seotud just Jeesuse messiaks olemise või kuninglikkusega. Mk 6 tulevad Ristija 

Johannese õpilased Jeesuse juurde küsitlema, kas tema on messias. Jeesuse kui poliitilise 

Messia poole pöördub Mt 20:20jj Sebedeuse poegade ema. 

Taaveti Poja teema esineb Paulusel Rm 1:3. Pauluse jaoks on Jeesus “Kristus Jeesus”, 

s.t. “Messias Jeesus”. Paulusel tekib uus nägemus Jeesuse Messiaks olemisest, “Messias 

Jeesus” muutub “Jeesuseks Kristuseks”, mis tähendab, et Messias, eriti just kreeka keelde 

tõlgituna, muutub nime koostisosaks, nagu kuningatel, kelle nimele lisatakse iseloomustav 

sõna. 

Kui juutide juures üldiselt on messias just nimelt tavaline inimene, siis Jeesuse juures 

on tema messiaksolemine seotud sageli terava poleemikaga. Sa kas oled tõeline messias või 

sured. Hilisemas Uue Testamendi pärimuses ühendatakse Messia mõtetega tema taevane 

päritolu. Jeesus on suuremgi messias, kui Iisraeli rahvas ootas. Ka Jumala lepingu, uue 

lepingu mõtted seotakse Jeesuse Kristuse isiku külge.  

                         
34 Vt lähemalt  Ben Zion Wacholder,  Who Is the Teacher of Righteousness? http://www.bib-arch.org/online-
exclusives/dead-sea-scrolls-15.asp  
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5.3 Messias Damaskuse Kirjas 
 

Manitsustes räägitakse otsesõnu messia(te)st kahes salmis. Tolles ajas ja mõttemaailmas ei 

olnud messias/salvitu/võitu veel taevane  maailmalõpu tooja. Usuti, et Jumal laseb tõusta 

õigel ajal oma rahva hulgast luust ja lihast jumalakartlikul inimesel, kes kehtestab õiglase 

valitsuse ja viib oma rahva paremasse ajastusse. Võidmine/salvimine oli iidne kuningaks 

seadmise tava (nt 1Sm 10:1), Ka Taaveti salvis prohvet Saamuel (1Sm 16:12-13). 

Nii ütleb DK 2:12 et täita maa pale oma järglastega. Ja ta õpetab neid oma salvitute 

( הומשי ) püha Vaimuga ( וזיוח קדשו וחר הודיעם ביד משיורעם ויזפני תבל מ ). Ning DK 6:1 Tema püha 

salvitu ( הקודש ובמשיח ) läbi. Nad rääkisid prohvetitena valet, et pöörata   Iisraeli eemale 

( רחשקר להשיב את ישראל מא והקודש ויבא ובמשיח ).  

Damaskuse Kirjas on UT-s kirjeldatud Messia ja uue lepingu seos vähene. Johannes 

Behmi järgi on Damaskuse kirja lepingu mõistes põimunud äärmine käsumeelsus ja 

lõpuajaline lootus. Siiski ei puuduta need teemad teineteist35 . Käsutruudus vaid kaunistab 

lõpuootust, kinnitades kogukonnale, et ollakse ootajad. Jumala riik ei too sellist muutust, nagu 

Jr 31:34 ega sellist, nagu Pauluse käsuvaba evangeelium. 

 
5. Pauluse pöördepunkt ja Damaskus 

 

Damaskus ja selle viljakas ümbrus on olnud „Abrahami aegadest peale“ Iisraeli jaoks koht, 

kuhu oma maa valitsusega pahuksisse läinutel oli võimalik pageda. Seetõttu on seal asunud 

põlistest aegadest kirju usulise ja poliitilise taustaga arvukas juudi kogukond. Kuna seda ala 

on seostatud ka juutide algse asualaga enne Kaanani vallutamist ja usuti, et Taaveti ajal oli see 

osa tema impeeriumist, lootes kunagiste piiride taastatamist Messia ajastul, siis on selge, et 

selle piirkonnaga on seotud ammused lõpuajaootused. Seda kinnitavad Sakarja 9:1 ja Aamose 

5:26 ning Damaskuse Kirja 6:5j ja 7:1336 . 

Kui asetada Luukas ja Paulus kõrvuti ja püüda kuulata neid mõlemaid, siis Issanda 

nägemine, millest apostel räägib 1Kr 9:1 ja Tema ilmumine 1Kr 15:8 leiavad aset Luuka järgi 

Damaskuse teel, kui Paulus hakkab jõudma oma sihtkohta. Pole põhjust heita seda lugu 

kõrvale, kui „legendi“. Muidu nii kurikuulsalt ebausaldusväärne Luukas räägib sellest oma 
                         
35Behm, Johannes. διαθηκη. Theological Dictionary of the New Testament. Vol. II. Gerhard Kittel (ed.). 
Eerdmans Publishing Company, Michigan, 1993; lk 128. 
36 Martin Hengel and Anna Maria Schwemer, Paul between Damascus and Antioch, The Uncnown Years.  SCM 
Press Ltd., London, 1997. lk. 55j 
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kolmes küll pisut erinevas teates (Ap 9; 22; 26). See kolmekordne teade näitab, kui oluliseks 

ta seda lugu pidas. Luuka kolmele teatele on tunnusomane hele valgus taevast, viis, kuidas 

tagakiusaja maha langeb ja kuulmisaisting, kus tuleb ilmsiks, kes teda kõnetab. 

Luukas on loonud panoraamseid stseene, kirjutades nii mitte üksnes ajaloolasena (kes 

kõike hoolega uuris ja järgemööda kirja pani, õpetamaks kindlat tõde; Lk 1:3-4). Ta järgis 

toonast head kirjandustava ja kirjutas Pauluse loo Damaskuse teele, mis sobis hästi tema 

koguteose ülesehitusega. See lõi geograafilise panoraami ning meeldejääva stseeni. Selline 

draama ja stseeni näitamine tekitab probleemi ajaloolisuse kohta. Paulus ise kirjutab sellest 

möödaminnes, napisõnaliselt, vastandina oma biograafile.  

Pauluse teekond Damaskusesse on tekitanud küsimusi, kas ei võinud olla mingit seost 

Pauluse pöördumise ja tema esimese kristliku õpetuse ning Damaskuse Kirja vahel? See 

küsimus on küll nõrgale hüpoteesile rajatud ning logiseb mitmest otsast. Esiteks ei ole 

Damaskuse Kirja seos Damaskusega kuigi kindel. Esseenid Damaksuses ei ole kindlasti 

midagi Damaskusele iseloomulikku. 

Teiseks, nagu eelnevas näidatud, ei ole võimalik näidata Pauluse “uue lepingu” 

mõtteid laenuna kusagilt konkreetsest paigast või koolkonnast. Pigem oli “uue lepingu” mõte 

osake avarast juudi mõttevarast, mis tõusis esile mitmes koolkonnas korraga. Ka oli selleks 

olemas kirjanduslik eeskuju Jr 31:31, mida kõik koolkonnad tõlgendada võisid. Ning Paulus 

läheb siin väga iseseisvat teed. 

Kolmandaks, vandenõulikud teooriad Pauluse ja Qumrani sidemetest on iseeneses 

vastuolulised. On ju vandenõuteooriate loojate jaoks, näitena öeldult, see “kuri preester” kord 

Paulus, kord Jeesus, kord Ristija Johannes. Need opereerivad väheste sõnaliste 

kokkulangevustega, arvestamata, kui levinud olid sõnad ja motiivid üldiselt ning mis seoses 

neid kasutati. Edasi, kord ühendatakse kristlus ja Qumran Johannese ristimiskoha kaudu, kord 

Pauluse pöördumise kaudu, kord aga hoopis Jeesuse surmajärgsete rännakute kaudu.  

Meil ei ole üksikasjalikku teavet, kuidas Paulus enesele selle nägemuse lahti seletas,  

igatahes – vastupidi tänapäevastele seletuspüüetele – ta mõistis seda kui selget „objektiivset“ 

üleloomulikku tegelikkust jumalikus valgustäiuses, mis esitles ennast kui Issand, ja kelle ta ka 

ära tundis. Seal pole kusagil isegi vihjet, et tegemist võinuks olla silmamoondusega. 

Ajalooliselt pole enam võimalik selgitada selle sündmuse üksikasju, isegi mitte selle 

psühholoogilisi põhjuseid.  Kuna „heli- ja valgusefektidega“ nägemus oli seotud sügava, isegi 

füüsilise vapustusega, mis viis ajutise pimeduseni, pole tegu just eriti kirjandusliku teemaga. 

Sama, võib-olla isegi rohkem, puudutab Ananiast kui vahendajat, kelle Luukas päris 

oskuslikult toob sisse koos tema rööpnägemusega, mis saadab kogu juhtumit. Luuka jaoks 



23 
 

kogu  lunastatute koguduse algajalugu kulgeb Jumala imelise vabastuse all. Eeldatavasti 

esimesed jüngrite grupid mõistsid oma teed kui imedeküllast. Nende taipamisvõime oli hoopis 

midagi muud, võrreldes meie kogemusega „väljastvalgustatud,“ osaliselt demütologiseeritud 

maailmast. 

Neid otsustavaid muutusi eelkoguduses, mis seotud ilmutuste, nägemuste, unenägude 

ja teiste prohvetlik-ekstaatiliste (ehk võiks öelda ka loveliste), kogemustega, mõisteti neis 

elava Vaimu tööna ja selles nähti lõpuaegade täitumist Jl 3:1-5.37  

Juudi õpetlane Lawrence H. Schiffman tõdeb irooniliselt, et üks peapõhjusi, mis viis 

sektidesse lagunenud juutluse uuele eneseleidmisele I saj. m.a.j., oli kristluse tõus38 . Ta 

näitab, et Uues Testamendis võiks leida piisavalt viiteid, mis põlvnevad otsesemalt või 

kaudsemalt Qumrani kirjanduses leiduvatest lahkusulistest ja lõpuajalistest ideedest. Kui ma 

ka lükkaks täielikult tagasi lihtsustatud tõdemuse, et Jeesus ja Ristija Johannes olid tegelikult 

selle sekti liikmed, leian siiski, et need mehed jagasid mõningaid ideid ja ühist usulist 

õhustikku Qumrani usulahuga. Kui Jeesuse ümber koondunud liikumine algas ja peale tema 

surma arenes pärimuse kogumise kaudu, mis hiljem koondus evangeeliumidesse, haaras 

kujunev religioon endasse ideid, mille oma teed minev juudi üksmeel oli kõrvale heitnud. 

Need, Teise Templi aegsetes tekstides leiduvad tähelepanekud, mis ei kandu hilisemasse 

Talmudisse, mõjutavad arenevat kirikut. Kui kristlus oli need ideed omaks võtnud, leidis juudi 

kogukond põhjuse need kõrvale heita.  

Kristluse tõus teisendas tugevalt juudi eneseteadvust ja usku. Kui Teise Templi aegsed 

juudi rühmitused purelesid omavahel selgitamaks, kes on tõeline Iisrael, siis nüüd tuli hakata 

ühiselt purelema kristlastega, kes pidasid ennast samuti tõeliseks Iisraeliks 39. 

 

 

                         
37 Hengel-Schwemer lk. 38j 
38Lawrence H. Schiffman Reclaiming the Dead Sea Scrolls. The Jewish Publication Society, Philadelphia and 
Jerusalem, 5755-1994,  lk 404. 
39 Ibid. 
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Kokkuvõte 

 

Uurimus paigutab Damaskuse Kirja esseeni pärimuse hulka, nii keeleliselt kui sisuliselt. 

Uurimine on andnud mulle hea ülevaate ajast ja õhustikust, kus kirjutati ja loeti Damaskuse 

Kirja. Eelpool kirjutatus näeme seda kuidas erinevate õpetlaste arvamuste vikerkaar särab 

täies ilus. Palju sõltub uurija taustast ja usulisest sättumusest. Juut ja kristlane istuvad 

Sakkeuse kombel kõrgel suure  puu võras mitte väga kaugel teineteisest, mõõdavad oksi, 

millel nad istuvad ja kontrollivad nende tugevust, et ronida kõrgemale, valguse kätte, 

heitmaks selgemat pilku homsesse.. See tiheda ja laia võraga puu kasvab omasoodu ja kui 

oksi mööda alla ronida, võime jõuda ajaloo džungli sügavuses sinna kus see puu harunema 

hakkas. Seal sügavuses on juba pime, kuid hoolega kobades võime paksus korbas tunda arme, 

mille toonased ronijad on jätnud murdes ja painutades oksi, et paremini ülespoole pääseda.  

Minu jaoks on Damaskuse kirja Manitsuste puhul tegu tõelise vägitekstiga, mis avab 

vaate Püha Maa ajalukku, ajajärku, mil usulis-poliitiline surve oli tõusnud plahvatuseelsesse 

punkti. Surve oli nii tugev, et hakkasid lahustuma-hägustuma sektide, äratusliikumiste ja 

põhivoolu usugruppide piirid. Toimus usuline “histolüüs”. Ilma sellise surve või pingeta 

poleks tekkinud taolist imepärast kõiki elemente sisaldavat sulamit, mis olid vajalikud kahe 

tänapäeva suurusundi, judaismi ja kristluse sünniks.  

Töö vaatleb juutluse koolkondi ning näeb, et Iisraeli rahvas koosnes tol korral otsekui 

konfessioonidest. Üht ei ole põhimõtteliselt võimalik esile tõsta kui teisest kesksemat, või kui, 

siis variserlust, tänu oma “normaalsusele” ja paindlikkusele ning heale esindatusele. Töö 

keskendub siiski selles võrdluses esseenide ja kristlaste kirjeldamisele. 

Järgnevas hakkab töö analüüsima konkreetseid mõisteid nende kahe koolkonna elus. 

Esiteks “uus leping”. Töö leiab, et uus leping ei ole Damaskuse Kirjas keskne mõiste, see vaid 

ilmestab keskset “lepingu” mõistet. On olemas põhjuseid, miks seda kui “uut” esile tõstetakse, 

eelkõige ajalooliste murrangute ootus ning vajadus väita, et just see koolkond peab seadusest 

eriti kindlalt kinni. 

Töö ei leia, et DK ja Pauluse (või kogu algkristluse) “uue lepingu” mõiste oleks 

võrreldav. Mõlemad kasutavad sama Jr 31:31 sõna, mõlemad kasutavad juudi rahva 

mõttevara. Mõlemad on jõudnud sama kaugele, kuid sõltumata üksteisest.   
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Edasi teeb töö katsetuse uurida templi teemat Qumranis ja algkristluses. Põhjused, 

miks räägitakse vaimsest templist, on kummalgi erinevad. 

Edasi vaadeldakse teatud isikuid. Õigluse Õpetaja on Qumrani algusega seotud isik. 

Tema tähtsus on aga raskesti võrreldav kellegagi Uues Testamendis. Qumran ei tundu 

samastavat teda Messiaga, eriti kuna Qumranis on Messial suhteliselt madal profiil.  

Seevastu on Uue Testamendi Messia mõiste palju selgem. See on kinnistatud ühe isiku 

külge, Jeesust ei saa ületada keegi muu. Jeesuse juures muutuvad messiamõtted ka väga 

poleemilisteks, kuna tunnetatakse, Messias Jeesus muudab palju, nõuab uskumist või 

põlgamist, ei jäta ükskõikseks. 

Töö vaatleb veel võimalikku geograafilist kokkupuudet algkristluse ja Qumrani vahel, 

lähtekohaks kohanimi Damaskus. Sellel on koht Pauluse elus, Luuka kirjeldustes, samuti 

Damaskuse Kirjas. Ometi ei ole seda paremini välja joonistada võimalik, kuna pärimused on 

nii erinevad ning puudutavad erinevaid kohti kummagi koolkonna ajaloos. Ka ei ole nende 

teoloogiavara kuidagi omavahel ühendatav.  

Lähtudes kõigest eelnevast, julgen väita, et mis juhtus meie aja esimesel sajandil, 

polnud mitte õrna kristluseks hüütud võsu võrsumine suurest judaismi puust, vaid judaismi 

jagunemine enamvaähem võrdsetesse harudesse. Kauakestnud ja valuküllane hiiglasliku ühise 

pärandvara jagamine on andnud meile erinevad näod ja identiteedi. Mõlemad oleme pidanud 

läbi käima oma pogrommidest ja holokaustidest ja me oleme alles, ikka veel. Tänu Jumalale!   

  Iisraeli rahva lugu, üks paljudest selles kultuuriruumis, kandis ja kannab oma rahvast. 

Lugematud põlved ammutasid sealt allesjäämise ja edasikestmise tarkust. Seda näeme ka 

Damaskuse kirja lugedes. Tegemist on tõeliselt kirgliku reportaažiga ühest meie usundiloo 

tulipunktist.         
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Summary 

The study shows, that Damascus Document belongs – philologically and by content – to the 

Essene Tradition. Present work takes an overview about the time and atmosphere, in which 

the Damascus Document was written. All study of Qumran texts is an issue of huge amount. 

In the present work the complexity of views shows itself as a rainbow. Different 

preoccupations have its influence on the solutions.   

 A Jew and a Christian are sitting on the high tree, not very distant, attempting to climb 

higher, like Zacchaeus did. By measuring brunches and controlling the strength of them, they 

get higher and higher to get a better view about tomorrow.  That large tree grows by its own 

way and if we step down deep enough to the dark jungle of history we can touch scratches 

and breakings on that tree left by our common ancestors attempting to get forth by breaking 

and bending brunches on their way. 

As we know in insect world, larva become poppa and in poppa period larva’s organs 

will dissolve (histolysis) to transform organs of butterfly or beetle (histogenesis).   What 

happened between histolysis and histogenesis is still unclear for science.  From total chaos of 

organic molecules in milk-like fluid appears totally different organism. 

Allegories and example from nature above show us how diverse and dynamic was 

situation in that period. If we get engrossed in ancient texts like DD, we have possibility to 

sense  dynamic and hard to describe process of the rise of Christianity.  

The study compears the schools of Jewish community and states a denominationally 

divided community without one very leading and representing school among others. If there is 

some, then the Pharsees. But the work concentrates itself on the Essens and Christians. 

It analyses in its main part distinct therms, that despict both of them. First “the new 

covenant”. The study found out, that the new covenant is not a main theme in the Damascus 

Document, rather it merely illustrates “the covenant” on some places. There are some reasons, 

pointing the “new”, so the expectation of great historical changes or the consciousness of the 

school for the proper way to follow the Thora. 

The study finds out that DD and Paul have a incomparable use of the therm “new 

covenant”. Both use the same Jer 31:31 and Jewish thought as well. Both are as far as the 

other from the Jeremiah, independently.  
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Next is little attempt to describe the temple therm of Qumran and Prechristian thought. 

The reasons, why they both speak about a spiritual temple, are different. 

Next some persons are investigated. The Teacher of Righteousness is founder of the 

Qumran movement. His position is hard to compeare with someone in the New Testament. He 

is in the Qumran hardly considered as the Messiah, specially thinking of the low profile of the 

Messiah in  Qumran.  

In the New Testament the person and therm of Messiah is linked to the person of 

Jesus. In the case of Jesus the thoughts have always been polemical, feeling just the great 

changes Messiah Jesus bringing with. 

The study views the possible geographical connection between Prechristianity and 

Qumran, emerging from the toponym Damascus. It has its place in the life of Paul, in the 

reports of Luke, and also in the Damascus Document. Yet the traditions are so different, 

connected to different issues in the history of both schools, they don’t have anything 

theological issue in common.  

In this light I argue, that what happened on the first century c.e. was not a shooting off 

the tiny sprout called Christianity, from huge tree of Judaism. In my wiew it was split of 

Judaism more or less equal brunches. Longlasting and painful dividing of the extremely rich 

common heritage gives us different faces and identities. Both of us have come through our 

pogroms and holocausts and we are still alive, thank to Holy One!  

Story of Jews and Christians climbing by different brunches of the same tree bears us and lead 

to tomorrow. Uncountable generations get their wisdom of survival from there. How they did 

it, we can see reading DD.  It is really passionate report from hotspot of the history of our 

religion. 
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Lisa 1. Damaskuse Kirja kaheksas, Manitsuste viimane lehekülg, üks paremini 
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   1 
1. 1.Ja nüüd, kuulake kõik, kes te tunnete õiglust ja taipate Jumala tegemisi! 

2. Tal on riiuasi kõige elavaga ja Ta mõistab kohut kõigile neile, kes Teda põlgavad, 

3. sest nendes oli salapatt. Nad hülgasid Tema ja ta pööras oma pale ära Iisraelilt ja tema 

pühamult,40 

4. ja loovutas nad mõõgale.41 Ta mäletas oma lepingut Esimestega42 ja jättis neist jäägi 

Iisraelile. 

5.  Ta ei lasknud neid hääbuda äärmises vihaleegis, andes nad kolmesaja 

6.  üheksakümneks43 aastaks Paabeli kuninga Nebukadnetsari kätte karistuseks. 

7. Ta lasi tärgata Iisraelist ja Aaronist juure ja istutas44 selle juurduma 

8. oma maale ja kosuma heal pinnasel. Ja nad taipasid oma kõlvatust ja teadsid, et 

9.  on süüdivad mehed45. Nad olid otsekui pimedad, kes oma teed käpuli kobades otsisid 

10. kakskümmend aastat. Jumal mõistis nende tegusid, sest nad otsisid teda kogu 

südamest. 

11. Ja Jumal tõstis neile Õigluse Õpetaja, juhtima neid Tema südame teele ja andis teada 

12.  teistele sugupõlvedele, mida teeb valelike koguduse viimane põlvkond. 

13. Nad on teepõikajad46, sel ajal kirjutatakse neist „nad on kui jonnakas lehm, 

14. nii kangekaelne on Iisrael47. Siis tõusis esile põlastaja mees, kes piserdas Iisraelile 

15. valevett48 ja saatis nad teedeta kõrbe painutamaks alandusse Igavest ja kalduma 

                         
40 Hs39:23 
41 Mõistis surma Jr 25:31 ja 4Ms 26:25 
42 Siin tähenduses „esivanematega“, mujal esimese lepingu osalised või esimesed uude lepingusse tulijad (Siin ja 
edaspidi toetun Joseph M. Baumgartner and Daniel R. Schvartz Damascus Document in The Dead Sea Scrolls 
Charlesworth vol II Hebrew, Aramaic, and Greek Texts with English Translations  Damascus Document, War 
Scroll and Rrelated Documents Mohr-Siebeck Tübingen 1995, kui pole märgitud teisiti) 
43 Tegemist on kanoonilise numbriga (vt Hs4:5)  
44 Istutamise kujund on laialt levinud ka mujal Qumrani kirjanduses. 
45 Vt אשמנים Js 59.10; peaks lugema ehk אשמים 
46 Teelt põikama/kalduma on sage DK-s, Jumala teelt põikamine on paha (8:4), taganejate ja rahva teelt jälle hea 
(8:16). 
47 Hoos 4:16 
48 Kuulutas valeõpetust st jutlustama ja piserdama on siin võrdsed tõlkevasted 
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16. õigluse radadelt nihutama piire49,  millega esiisad olid piiranud oma pärisosa. 

Seepärast 

17. tabasid neid Jumala lepingu needused. Ta loovutas nad mõõgale, kättetasumisega 

tasus neile  

18. lepingu pärast. Nad otsisid läbikäike ja valisid pettuse50 ja nad otsisid (seadusest)  

19. rebendeid ja valisid kauni kaela51. Nad mõistsid õigeks jõleda ja hukka õige.52 

20. Nad käisid mööda lepingust ja rikkusid käsku. Nad ründasid õiglast hinge ja kõiki kes 

kõndisid   

21. täiuses, puhtaid hingelt. Nad vaenasid mõõgaga ja rõõmustasid53 rahva süü pärast. 

Süttis Jumala viha 

 

        

 

    2 

1. nende seltsi vastu hävitama kõiki neid ja nende roojaseid tegusid oma palge eest. 

2. Kuulge mind nüüd kõik lepingusse astujad, ma avan teie kõrvad (tundma) jõledate 

3. radu. Jumal armastab tarkuse tundmist ja on asetanud mõistmise oma ette. 

4. Nutikus ja teadmine teenivad Teda. Pikk on tema kannatlikkus ja rohke tema 

andestus, 

5. et pesta puhtaks patust pöörduja ning vägi ja vaprus ja suur viha on tema tuleleegis. 

6. Kõikide hävitusinglite kätte annab Ta tee põlgajad ja käsu kõrvaleheitjad. Pole neil 

jääki 

7. ega pääsemist, sest Jumal ei valinud neid aegade alguses, ta teadis enne loomist   

8. nende tegusid ja jälestas sugupõlvi vereni ja pööras oma pale maa pealt 

9. nende surmani54. Ja teadis nende kestmise aastaid täpselt ja pidas arvet kõigi nende  

                         
49 Piiri nihutamisest vt ka 5:20 
50 Js 30:10 
51 Hoos 10:11 
52 5Ms 25:1; Õp 17:15 
 .mis esineb ka 20:33 וישישו on problemaatiline. Baumgarten-Schwartz soovitab lugeda ויסיסו 53
Granroth(Kuolleen meren kirjakääröt Qumranin tekstit suomeksi Yliopistopaino Helsinki 1991) aga pakub 
piibliheebrea סיס tähenduseks piiritaja häälitsust mis esineb Q kirjanduses ainult siin ja tõlgib selle kontekstist 
lähtuvalt  rõõmustama. (eesti keelde võiks panna ka “kriiskasid rõõmust” KR) 
54 Baumgarten-Schwartz  on siin lugenud käsikirja 9. rea alguse sõnad kokku ja teeb ettepaneku need lahku 
kirjutada. Tegelikult on sõnavahed käsikirjas küllaltki hästi nähtavad KR. 
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10.  möödunud valitsemisajastute üle. Ta teab ka saabuvaid aegu ja seda, mis tuleb 

kõikidel maailma aastatel. 

11. Ja kõikide hulgast, keda ta nimepidi on kutsunud, kutsus  mõnesid, et täita 

12. maa pale oma järglastega ja õpetas neid oma salvitute püha vaimuga ja tõe 

13. nägijatega ja talletas täpselt nende nimed, aga keda vihkas, need Ta eksitas. 

 

14. Ja kuulge lapsed, nüüd avan teie silmad nägema ja taipama Jumala  

15. tegusid. Valige seda, mis on meeldiv Talle ja jätke, mida ta vihkab, et käiksite 

laitmatuses 

16. kõigil tema teedel. Ja ärge langege vangistavatesse himudesse valesti tehes ja 

patusesse pilku sest paljud 

17. on eksinud nende pärast ja tugevad sõdurid on komistanud algusest kuni tänaseni. 

Paadunud südametega  

18. rändajatele langesid peale taeva inglid neile katsumuseks,  sest nad ei pidanud Jumala 

käske.  

19. Ja nende pojad olid uhked, nagu mäed ja võimsad nagu seedrid, seetõttu nad langesid.  

20.  Aga kõik elav, mis oli kõrbes, hävis ja kõik said eimillekski tehes enda 

21. tahtmist ja ei pidanud oma Looja käske, nii süttiski viha nende vastu.  

 

           3 

1. Noa pojad ja nende pered eksisid ja nad hävitati põhjalikult. 

2. Aabraham ei rännanud nii, sest Jumal hoidis teda väga. Ta ei 

3. valinud omatahtsi ja pärandas Iisakile ja Jaakobile, kes järgisid teda, neist kirjutati ,et 

nad on 

4. Jumala sõbrad ja igavese lepingu osalised. Aga Jaakobi pojad eksisid ja neid karistati 

vastavalt 

5. nende eksimusele ja nende pojad rändasid Egiptuses lihaliku südamega ja kavaldasid 

6. Jumala käsu vastu ja tegid igamees oma tahtmist ja sõid verd ja hävitati 

7. hävitamisega kõrbest /---/ neile Kaadesis tõuske ja võtke endale, aga nad ei kuulanud 

8. oma looja häält ja õpetaja käske ja nurisesid oma telkides ja Jumala viha langes 

9. nende kogudusele ja nende pojad hävitati ja nende kuningad tema vihas  

10. hävitati ja nende maa jäi tühjaks. See oli esimese lepingu tegijate süü ja nad loovutati  
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11. mõõgale. Hüljates Jumala lepingu nad valisid endale meelepärase ja nad pöördusid 

paadumusse 

12. oma südame tehes igamees oma tahtmist. Ja järgijäänud tugevatele oli Jumala 

13. tõotus neile heaks. Jumal tegi lepingu Iisraeliga igaveseks55 avades 

14. neile saladused, milles oli eksinud kogu Iisrael. Nende pühad sabatid, vägevad 

15. kohad, õiglased käsud, tõe teed, meelepärased soovid,  

16. nendest inimene elab. /---/ ta avas neile ja kaevasid rohke veega kaevu,  

17. aga selle põlgajad ei jää elama. Nad püherdavad inimlikus patus ja nende tee on 

roojane. 

18. Nad ütlevad „Tohime küll!“56 Jumal oma varjatud tarkuses lepitas nende süü ja 

andestas nende häbi. 

19. Ja ehitas neile kindla koja57 Iisraeli millist polnud enne olnud. 

20. Kõik, kes vastu pidasid, elavad seal igavesti ja neile kuulub (inimese) au nagu 

21. on Jumal lubanud prohvet Hesekieli läbi, kes ütles: preestrid ja leviidid, Saadoki 
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1. Pojad, kes pidasid pühamus teenistust. Iisraeli pojad, kaldusid 

2. mu juurest ohverdades mulle rasva ja verd. Need prohvetid on Iisraeli pöördunud,  

3. kes lähtusid Juudast ja nendega kaasavalgujad58 rahva hulgast. Saadoki pojad, Iisraeli 

4. väljavalitud ja nimepidi kutsutud, kes püsivad päevade lõpuni. Vaata,  

5. nende nimed on märgitud täpselt, sugupõlvede kaupa ja nende kestmise aeg ja 

katsumuste hulk, 

6. nende kohalolu aastad ja pühade tegude hulk, lepitas neid 

7. Jumal. Nad mõistsid õigeks õige ja hukka kurja ja kõik vennad, kes neid järgisid 

8. tegid et järgida Seadust nii, nagu seda on ette näinud Esimesed kuni  
                         
55 Kooskõlas ridadega 10-14 Jumala algne leping kogu Iisraeliga on nüüd piiratud ainult sekti liikmetega. 
56 Ülbe „tohime küll“ Hs 11:15 vastandub ilusti tõigaga, et 5Ms 29:28, mida DK siin kasutab (3:13-14), üteldes, 
et käsud, mis on „meie“, et teha tegusid, mis taunitavad vastavalt 3Ms 18:15 (3:15-16). 
57Sektantlik “kindel koda” asendab selle osa Iisraelist, mis “lõigati ära”, nagu tõotatud Saadoki preesterlus 
asendas “kurja Eeli“ preesterluse(1Sm 2:33-35; 1Kn 2:27). 
58Baumgarten-Schwartz ja Granroth loevad siin üksmeelselt käsikirjas selgelt äratuntava ז-ni ו-ks ja loevad 
ekslikult הנלזים asemel הנלוים KR. 
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9. selle ajani. Nagu leping mille tegi Jumal Esimestega andestamaks   

10. nende süüd. Seepärast lepitab Ta needki, kui neile aastaile määratud aeg on täis. 

11. Keegi ei liitu59 enam Juuda kojaga, sest igamees seisab 

12. oma vahipostil. Müür/vahesein60 on ehitatud ja piir on kaugel61. Kõigil neil aastail oli 

valla olnud 

13. Belial62 Iisraeli kallal, nõnda, kui Jumal on ütelnud prohvet Jesaja, Aamotsi poja läbi:  

14. õud ja haud ja püünis on sinu jaoks, maa asukas.63 See tähendab 

15. Beliali kolme püünist, nagu ütles meile Leevi, Jaakobi poeg. 

16. Ta vangistab teid Iisraelis ja teeb teid nägema kolme liiki 

17. õiglust. Esimene on jõhker hooramine, teine rikkus, kolmas 

18. pühamu pilastamine. Kes pääseb ühest, kukub teise, kes tõuseb sealt, komistab  

19. kolmandasse.64 Vaheseina ehitajad, Zavi65 järgijad – Zav oli jutlustaja 

20. kellest on öeldud jutlustaja jutlustagu66 – on takerdunud kahte püünisesse, esmalt 

abielurikkumisse kuna nad on võtnud 

21. kahte naist nende eluajal. Loomise aluseks on siiski „Meheks ja naiseks lõi Tema 

nemad“67. 

 

     5 

1. Ja laeva minejaid oli kaks, kaksi läksid nad laeva. Pealikust on kirjutatud, 

2. ärgu olgu tal mitu naist. Aga Taavet ei olnud lugenud pitseeritud Seaduseraamatust,  

3. mis oli käsuvakas. Seda polnud avatud Iisraelis päevast, mil surid Eleasar                                             

4. ja Joosua. Joosua68 ja vanemad teenisid Astartet. (Toora) oli peidus 

5. ja ei olnud nähtav enne Saadoki ametisseastumist. Taaveti teod, peale Uurija mõrva, 

olid õilsad. 
                         
59 Siin on teine vihje Eeli preestrite väljavahetamise loole, vt viide 45. 
 “Granrothil tõlgitud “müür” viitega vaheseinale, Baumgarten-Schwartzil „tara חיץ 60
61 Mi7:11 
62 Belial on isikustatud kurjus nagu nt 1Sm 2:12 
63 Jes 24:17 
64 Jes 24:18 
65 VT-s zw tähistab häälejäljendust, millega pilgatake prohvetite kõnelemise viisi (Js 28:10,13). Siin tähistab 
valeprohvetit.(Granroth)  
66 Mi 2:6. Vt DK 1:14. Müüri-vaheseina-tara ehitajatest vt Hs 13:10 ja DK 8:12  
67 1Ms 1:27 
68 Käsikirjas kahes kirjaviisis (יהושע ja יושע) kõrvuti esinev Joosua tekitab segadust. Granroth lihtsalt nendib 
tõika, Baumgarten-Schwartz arvab, et kirjutaja tahtis asendada ühe teisega. Miks ta seda tahtis, pole selge. 
(Mõlemad jätavad tõlkesse ühe nime ja sellega libiseb neil salmi lõpp käest. Mulle tundus loogiline jätta 
mõlemad nimed alles ja eraldada punktiga. Nii lõpeb üks ja algab teine lause sama nimega. KR) 
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6. Jumal andestas talle. Nad pilastasid ka pühamu, sest  

7. ei teinud käsukohast lahutust ja magasid kuukorda käiva naisega69. Ja igamees on 

võtnud  

8. oma venna või õe tütart, kuigi Mooses on ütelnud; ära ühti 

9. oma ema õega, sest ta on su ema veresugulane70. Kuigi käsk verepilastuse kohta on 

meestele meelespidamiseks 

10. on see ka naistele kirjutatud. Nii ei tohi venna tütar paljastada oma isa venna  

11. alastust, kuna ta on veresugulane. Oma püha vaimugi on nad pilastanud.  

12. Pilgates71 on nad avanud oma suu Jumala lepingu sätete vastu üteldes „Need ei ole 

kindlad“ 

13.  Jäledaid sõnu on nad ütelnud nende vastu. Kõik nad on leegi süütajad ja tulinoolte 

laskjad. Kui ämblikuvõrk 

14. on nende paelad ja rästiku munad on nende munad72. Kes neile läheneb 

15. ei jää puhtaks. Nagu mägi /mäekõrgune/ on tema pere süü, kui teda pole sunnitud. 

Ehkki  

16. Jumal juba kaua oli karistanud nende tegusid, süttis tema viha nende vastu, sest nad 

olid mõistmatu rahvas73. 

17. See on rahvas, kes on unustanud nõuanded, sest neil pole taipu. Muiste tegutsesid 

18. Mooses ja Aaron Valgus(t)e Vürsti kaudu, aga Belial äratas Jannesi ja 

19. tema venna koos tema kavalusega, kui Iisrael esimest korda päästeti. 

20. Maa lageduse ajal tegutsesid piirinihutajad, Iisraeli eksitajad. 

21. Maa jäi tühjaks, sest nad rääkisid kõveriti74 Moosese antud Jumala määruste vastu ja 

 

            6 

1. Tema püha salvitu vastu. Nad rääkisid prohvetitena valet, et pöörata Iisraeli eemale 

2. Jumalast. Aga Jumal mäletas esiisade lepingut ja tõstis Aaronist mõistlikke mehi ja 

Iisraelist  

3. tarku. Ta lasi neil kuulda ja nad kaevasid kaevu. Selle kaevu kaevasid vürstid ja 
                         
69 3Ms 15:19-31 
70 3Ms 18:13 
71 Tundub,et siin autor käsitleb teist üleastumist 4:17 vt 3Ms 1:41 ja 43, rööpselt 4Ms 14:40-45 
72 Js 50:11; 59:5-6 
73 Js 27:11 
74 Kõveriti läheb kokku „teeltkaldumisega“ 1:13 
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4. Selle rahva paremik valitsuskepiga. See kaev on Toora, mille kaevasid Iisraelist  

5. Pöördunud ja Juudast lahkunud, kes elasid Damaskuse maal. 

6.  Jumal hüüdis neid kõiki vürstideks, sest nad otsisid teda ega alandanud  

7. oma au ega valitsuskeppi, mis Toorat seletab. 

8. Jesaja on ütelnud; Ta teeb vahendaja kõigile oma tegudele75. Nad on rahva paremik 

9. Kes kaevavad kaevu oma valitsuskeppidega nagu Käskija on käskinud76, 

10. Et nad järgiksid neid läbi kõige kerja- ja kurja aja – ilma nendeta pole neil edu –  

11. Kuni aegade lõpul saabub see, kes õpetab õiglust. Keegi liitunutest 

12. ei tohi pühamu altaril tühja tuld põletada. Nad olgu uste 

13.  sulgejad, kellest Jumal on ütelnud; kes teist sulgeks pühamu ukse, et te ei teeks tühja 

tuld minu altaril77. 

14.  Kas nad ei peaks hoolitsema, et teevad täpselt käsu järgi kurjal ajal ja löövad lahku 

15. hävingu poegadest põlates patust vara, mis on saastunud püha tõotuse hävingule 

pühitsemise pärast 

16.  sellepärast, et see kuulub pühamule või kiskuda oma rahva vaeseid röövides leski 

17. ja tappes orbusid78. Roojane lahutatagu puhtast ja saagu teatavaks  

18. püha ja maise erinevus. Nad pidagu täpsete määruste kohast sabatit, pühi 

19. ja paastupäevi, nagu mõistavad need, kes teevad uue lepingu Damaskuse maal. 

20. Nad toogu pühad ohvrid järgides täpset määrust ja igamees armastagu oma venda 

21. nagu ennast ja täitku väega viletsa, vaese ja võõra kätt.  Ja lisagu igamees hääolu oma 

 

 

 7 

1. vennale ja ärgu petku oma veresugulast, et hoiduda hoorusest 

2. käsu järgi. Igameees noomigu oma venda käsu kohaselt ja ärgu vihaku teda 

3.  päevast päeva ja hoidugu kõigest roojasest käsu kohaselt ja ärgu rüvetagu 

4. igamees oma püha vaimu. Eks eraldanud Jumal neid kõiki rändama  

5. nendes pühades käskudes kõikide määruste järgi. Ustav Jumal  

                         
75 Js 54:16 vt ka Ap 9:15 
76 Siin jääb eesti keel jõuetuks sõnamängu ilu במחוקקות אשר חקק המחקק edasiandmisega. KR  
77 Ml 1:10 
78 2Makk 4:32, 39j orbude ja leskede raha hoidmisest templis vt 2Makk3:10. 
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6. laseb neil elada tuhat sugupõlve. Kui nad elavad oma laagripaigus maa korra järgi ja 

võtavad 

7. naisi ja sigitavad lapsi, ja rändavad toora korra kohaselt ja seaduse 

8. sätete ja toora korra järgi, nagu on öeldud, mehe ja naise, isa  

9. ja poja vahel. Kui Jumal nuhtleb maad, tabab uskmatute osa kõiki, kes keelduvad. 

10. Nii läheb täide see, mis kirjutatud prohvet Jesaja, Aamotsi poja sõnadesse kus on  

11. öeldud; sinule, sinu rahvale ja su isa soole saabuvad enneolematud päevad. 

12. Peale seda, kui Efraim loobus Juudast79 Iisraeli kahe koja lahknemisel. 

13. Efraim valitses Juudat ja kõik loobujad loovutati mõõgale. Aga käsupidajad 

14. pääsesid põhjapoolsele maale. Nagu on öeldud80; viin maapakku Sikkuti, teie kuninga 

15.  ja teie kijjuni puuslikud Damaskuse telgist81. Toora raamatud tähendavad hoonet 

16. nagu öeldud; ma taastan Taaveti varisenud hoone. Kuningas  

17. on /pagendusest naasnute/ kogudus /nende/ pildid /neile/ prohvetite raamatud.  

18. mille sõnu on Iisrael põlanud. Ja Täht on Toora seletaja 

19. kes tuleb Damaskusesse, nagu on kirjutatud; Tähe tee Jakobist ja valitsuskepp 

20. Iisraelist, valitseja82, kes on  kõige koguduse vürst, kui ta saabub, ta kukutab 

21. kõik Seti pojad, /käsupidajad/ pääsevad esimese karistuse ajal. 

 

           8 

1. Loobujad loovutati mõõgale. See on kõikide nende karistus, kes teevad lepingu, ega 

2. pea seda. Hävitamiseks  antakse nad kõik Beliali kätte, see on päev 

3. mil Jumal karistab. Juuda vürstid on saanud nende sarnaseks, kelle üle ta kallab oma 

viha 

4. sest nad ootasid paranemist ja /tõstjat kätt/, kõik on mässajad, sest nad pole tagasi 

pöördunud 

5. uskmatute teelt ja saastunud kõlvatuse teedel väära varaga. Kätte maksnud ja 

vaenanud  

6. on igamees oma venda. Igamees on varjunud oma veresugulase eest,  

                         
79 Js 7:17 
80 Need kaks osundust Aamoselt, esinevad ka apostlite tegudes 7:43 ja  15:16, aga nende mõte on teine. 
81 Am 5:27 on viidatud näitamaks pagendust Damaskusesse, mitte teiselepoole Damaskust, nagu ütleb 
masoreetide tekst. 
82 4Ms 24:17 osundus jätkub rea lõpul. 
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7. käppinud kavalusega/teinud hooratempe ja olnud mehine vara ja kasu kokkuajaja. 

Igamees on õige oma silmis 

8. aga tegelikult valinud oma südame paadumuse, ega ole lahku löönud rahvast. Nad 

pole hoolinud tõstetud käest 

9. minnes kõlvatute teed millest ütles Jumal; nende viin on madude mürk, 

10. sarvikrästikute julm mürk83. Maod on rahvaste kuningad ja nende viin on 

11. nende tee. Sarvikrästikute mürk on Jaavani kuninga pea, mis saab 

12. kätte maksma neile. Seetõttu süttis Jumala viha ja keegi neist ei tundnud müüri 

ehitajaid ega krohvijaid sest 

13.  tuulekaaluja ja valejutlustaja jutlustab neile ja on Jumala viha kõiges tema 

koguduses. 

14. Ja nagu ütles Mooses; mitte oma õigluse ja kindla südame pärast ei tulnud sa võtma 

15. Neid rahvaid, vaid tema armastusest su isade vastu, nende lepingust kinnipidamise 

pärast. 

16. See käib ka Iisraeli ärapöördunute kohta, kes on pöördunud oma rahva teelt. Jumal 

armastas 

17. Esiisasid, kes temast tunnistasid. Ta armastab neid, kes tulevad nende järel. Nende 

oma 

18. On isade leping. Jälestades müüri ehitajaid süttis tema viha. See on karistus kõigile  

19. Kes lükkavad kõrvale Jumala käsud, hülgavad need pöördudes oma südame 

paadumusse. 

20. Selle sõna on ütelnud Jeremija Paarukile, Neerija pojale ja Elisa 

21.  Geehasile oma sulasele. Kõigile meestele, kes on astunud uude lepingusse 

Damaskuse maal 

 

 

 

 

יובינו במעש צדק יכל יודע וועתה שמע 1   1  

יו         אצנעם כל בשר ומשפט יעשה בכל מ ב לוריאל כי     2                         
                         
83 5Ms32:33 
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מישראל וממקדשו                         והסתיר פני ובוהזכי במו עלם אשר ע3                                                                          

ית                              רשאי ברית ראשנים השאיר ובזכרוויתנם לחרב  4   

  לישראל ולא נתנם לכלה ובקץ חרון שנים שלוש מאות 5

                                                                                                                                                                  ותשעים לתיתו אותם ביד נבוכדנאצר מלך בבל 6      

פקדם ויצמח מישראל ומאחרן שורש מטעת לירוש7  

את ארצו ולדשן בטוב אדמתו ויבינו בעונם וידעו כי8  

ימגששים דרךאנשים אשימים הם ויהיו כעורים וכ9   

ושנים עשרים ויבן אל אל מעשיהם כי בלב שלם דרשוה10  

מורה צדק להדריכם בדרך לבו ויודע םלהויקם 11  

םאהרון בעדת בוגדי לדורות אחרונים את אשר עשה בדור12  

כפרה סורירה הב עליוסרי דרך היא העת אשר היה כת המ13  

בעמוד איש הלצון אשר הטיף לישראל ר ישראלכן סר14  

ר   גבהות עולם ולסו לא דרך להשח תוהוב ויתעם במימי כז15  

גבול אשר גבלו ראשנים בנחלתם למעןיע ולסמנתיבות צדק 16  

חרב נקמת נקםם לתו להסגירהדבק בהם את אלות ברי17  

במהתלות ויצפו ברית בעבור אשר דרשו בחלקות ויבחרו18  

עו צדיקירשע וירש וויצדיק הצואררו בטוב לפרצות ויבח19    

יויגודו על נפש צדיק ובכל הולכדו חוק יפירו ברית ויויעב20  

פום לחרב ויסיסו לדיב עמ ויחר אףתעבה נפשם וירדתמים 21    
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יולפנ הם את כל המונם ומעשיהם לנדתם להשדאל בע 1.2          
יאזנהם בדרכועתה שמעו אלי כל באי ברית ואגלה  2 

ואהב דעת חכמה ותושייה הציב לפני ים  אלשער 3                                                

ליחותס ארך אפים עמו ורוב הוישרתוהם מה ודעת רע4  

ה בלהוי אשה גדולמפשע וכוח וגבורה וח ביבעד ש פרלכ 5 

ן שאיריתאיחק ל ימתעברי דרך ורכל מלאכי חבל על ס יב   6 

עיד דוסואל בהם מקדם עולם ובטרם נ כי לא בחר              ולם                                                                                                 7ופליטה  

סתר את פוין מן הארץיאת מעשיהם ויתעב את דורות מדם ו     8 

                       קציהם לכל עד תומם וידע את שני מעמד ומספר ופרוש מי9

י עולםשניבוא בקציהם לכל  מח דהוי עולמים ונהיית ע 10 

אהטיר פליטה לארץ ולמל ןקריאי שם למע וובכולם הקים ל   11  

יזווח קדשו וחר הודיעם ביד משיורעם ויזפני תבל מ 12 

אשר שנא התעה אמת ובפרוש שמו שמותיהם ואת  13 

יבמעשאות ולהבין רואגלה עיניהם ל יל עוועתה בנים שמ 14                                                                

                                                                                  תמים להתהלך שנא כאשר ולמאוס רצה אשר את ולבחור אל15

נות כי רביםועני זולא לתור במחשבות יצר אשמה  ובכל דרכי 16   

תם נשרירות כחיל נכשלו בם מלפנים ועד הנה בל יתעו בם וגבור 17 

אשר לא שמרו מצות אל זוהשמים בה נאח רילבם נפלו עי 18 

גויותיהם כי נפלו יםבהם וכהרגים זובניהם אשר כרום אר 19 

בעשותם את והי אכל יוה כי גוע ויהבכל בשר אשר היה בחר 20 
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אפו בםרצונם ולא שמרו את מצות עשיהם עד אשר חרה    21 

 

 3 1בית ונעי בני נח ומשפחותיהם בה הם נכרתים

כ שמרו מעות אל ולא בחר הבאוויעל  אברהם לא הלך בה   2  

  3 ברצו רוחו וימסור לישחק וליעקב וישמרו ויכתבו אוהבים

 4 לאל ובעלי ברית לעולם       בני יעקב תעו כם ויעשו לפני

 5 משגותם ובניהם במצרים הלכו בשר ירות לבם להיעץ על

ם ויכרדמצות אל ולעשות איש הישר בשנין ויאכלו את ה  6 

 7 יכורם במדבר להם בקדש עלו ורשו את רוחם ולא שמעו

ם מצות יודוהם וידגנו בא הליהם ויחראת אלהלקול עשי  8 

 9 בעדתם ובניהם בו אבדו ומלכיהם בו נכדתו וגיבוריהם בו

הראשנים וימגרו הברית אבדו וארצם בושממה בו הבו באי 10 

בם את ברית אל ויבחרו ברצונם ויתורו אחרי שריויןעזלחרב ב  11 

יקים במצות אלזלבמ לעשות איש את רצונו       ובמח  12 

 13 אשרניתרו מהם הקים אל את בריתו לישראל עד עולם לגלות

ומועדי בם כל ישראל       שבתות קדשו           14 להם נסתרות אשר תעו 

עשהירצונו אשר  יאמתו וחפצ יצדקו ודרכ עידות כבודו 15  

 16 האדם והיה בהם    פתח לפניהם ויחפרו באר למים רבים

 17 ומואסיהם לא יהיה ותם התגוללו ברשע אנוש ובדרכי נדה

 18 ויאמרו כי לנו היא ואל ברזי פלאו כפר בעד עונם וישא לפשעם  
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בית נאמן בישראל אשר לא עמד כמהו למלפנים ועד ויבן להם  19 

 20 הנה המחזיקים בו לחיי נצח וכל כבוד אדם להם הוא כאשר

 21 הקים אל להם ביד יחזקאל הנביא לאמר הכהנים והלוים ובני

 

 4 1 צדוק אשר שמרו את משמרת מקדשו בתעות בני ישראל

 2מעליהם יגישו לי חלב ודם הכהנים הם שבי ישראל

 3היוצאים מארץ יהודה והנלזים עמהם    ובני צדוק הם בחירי

 4 ישראל קריאי השם העמדים באחרית הימים הנה פרוש

 5שמותיהם לתולדותם וקץ מעמדם ומספר צרותיהם ושני

 6התגוררם ופירוש מעשיהם      הקודש שונים אשר כפר

 7אל בעדם ויצדיקו צדיק וירשיעו רשע וכל הבאים אחיהם

וש התורה אשר התוסרו בו הראשנים עד שליםלעשות כפר 8 

 9הקץ השנים האלה כברית אשר הקים אל לראשנים לכפר

 10על עונותיהם כן יכפר אל בעדם ובשלים הקץ למספר השנים

 11האלה אין עוד להשתפח לבית יהודה כי אם לעמוד איש על

 12מצודו נבנתה הגדר רחק ההוק ובכל השנים האלה יהיה

 13בליעל משולח בישדאל כאשר דבר אל ביד ישעיה הנביא בן                  

 14אמוץ לאמר פחד ופחת ופח עליך יושב הארץ       פשרו                   

 15שלושת מצודות בליעל אשר אמר עליהם לוי בן יעקב  

 16אשר הוא תפש בהם בישראל ויתנם פניהם לשלושת מיני

זנות השנית ההין השלישיתהצדק הראשונה ניא ה 17 



44 
 

 18טמא המקדש העלה מזה יהפש בזה והניצל מזה יתפש

 19בזה    בוני החיץ אשר הלכו אחרי צו הצו הוא מטיף 

 20אשר אמר הטף יטיפון הם ניתפשים בשתים בזנות לקחת

 21שתי נשים בחייהם ויסוד הבריאה זכר ונקבה ברא איתם

 

שנים שנים באו אל התבה ועל הנשיא אכתוובאי התבה                          15  

 2 לא ירבה לו נשים ודויד לא קרא בספר התורה החתום אשר

 3 היה בארון כי לא נפתח בישדאל מיום מות אלעזר

 4 ויחושע ויושע והזקנים אשר עבדו את העשתרת ויטמון

 5 נגלה עד עמוד צדוק ויעלו מעשי דויד מלבד דם אוריה

מטמאים הם את המקדש אשר אין הםויעזבם לו אל וגם  6 

 7 מבדיל כתורה ושוכבים עם הרואה את דם זובה ולוקח

 8איש את בת אחיהם ואת בת אחותו ומשה  אמר אל                                 

 9 אחות אמך לא תקרב שאר אמך היא ומשפט העריות לזכרים

 10הוא כתוב ובהם הנשים ואם תגלה בת האח את ערות אחי

 11אביה והיא שאר      וגם את רוח קדשיהם טמאו ובלשון 

 12גדופים פתחו פה על חוקי ברית אל לאמר לא נכונו ותועבה

 13הם מדברים בם כלם קדחי אש ומבערי זיקות קורי                               

 14 עכביש קוריהם וביצי צפעונים ביציהם הקרוב אליהם

אם נלחץ כי אם למילפנים פקד לא ינקה כהר ביתו יאשם כי  15 

 16אל את מעשיהם ויחר אפו בעלילותיהם כי לא עם בינות הוא
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 17הם גוי אבד עצות מאשר אין בהם בינה כי מלפנים עמד

 18משה ואהרון ביד שר האורים ויקם בליעל את יחנה ואת

 19אחיהן  במזמתו בהושע ישדאל את הראשונה

ויתעו את ישראלובקץ חרבן הארץ עמדו ומסיגי הגבול  20 

 21ותישם הארץ כי דברו סרה על מצות אל ביד משה וגם     

 

 

 

   6 1במשיחו הקודש ויבאו שקר להשיב את ישראל מאחר
 2אל ויזכר אל ברית ראשנים ויקם מאחרן נבונים ומישראל 

         3 חכמים וישמעם ויחפורו את הבאר באר חפרוה שרים כרוה

יא התורה וחופריה הםנדיבי העם במחוקק הבאר ה   4 

 5 שבי  ישראל היוצאים מארץ יהודה ויגורו בארץ דמשק 

 6  אשר קרא אל את כולם שרים כי דרשוהו ולא הושבה                          

 7 פארתם בפי אחד    והמחוקק הוא דורש התורה אשר

 8אמר ישעיה מוציא כלי למעשיהו    ונדיבי העם הם

את הבאר במחוקקות אשר חקק המחקק לכרות                9הבאים  

 10להתהלך במה בכל קץ הרשיע וזולתם לא ישיגו עד עמד

     11יורה הצדק באחרית הימים       וכל אשר הובאו בברית

 12לבלתי בוא אל המקדש להאיר מזבחו חנם ויהיו מסגירי
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 13הדלת אשר אמר אל מי בכם יסגור דלתו ולא תאירו מזבחי

ישמרו לעשות כפרוש התורה לקץ הרשע ולהבדלחנם אם לא  14  

 15מבני השחת ולהנזר מהון הרשעה הטמא בנדר ובחרם      

 16ובהון המקדש ולגזול את עניי עמו להיות אלמנות שללם

 17ואת יתומים ירצחו ולהבדיל בין הטמא לטהור ולהודיע בין

 18הקודש לחול ולשמור את יום השבת כפרושה ואת המוערות

ום התענית כמצאת באי הברית החדשה בארץ דמשקואת י 19 

 20להרים את הקדשים כפירושיהם לאחוב איש את אחיהו 

 21כמהו ולהחזיק ביד עני ואביון וגר ולדרוש איש את שלום
 

 

 

 17אחיהן ולא ימעל איש בשאר בשרו להזיר מן הזונות
 2 כמשפט להוכיח איש את אחיהו כמצות ולא לנטור   

 3מיום ליום ולהבדל מכל הטמאות כמשפטם ולא ישקץ 

 4איש את רוח קדשיו כאשר הבדיל אל להם כל המתהלכים

 5באלה בתמים קדש על פי כל יסורו ברית אל נאמנות להם

 6לחיותם אלף דור      ואם מחנות ישבו כסרך הארץ ולקחו

 7נשים והולידו בנים והתהלכו על פי התורה    וכמשפט

כסרך התורה כאשר אמר בין איש לאשתו ובין אבהיסורים   8 

 9 לבנו וכל המואסים בפקד אל את הארץ להשיב גמול רשעים
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 10עליהם בבוא הדבר אשר כתוב בדברי ישעיה בן אמוץ הנביא

 11אשר אמר יבוא עליך ועל עמך ועל בית אביך ימים אשר 

 12באו מיום סור אפרים מעל יהודה בהפרד שני בתי ישראל

רים מעל יהודה וכל הנסוגים הסגרו לחרב והמחזיקיםשר אפ 13 

 14נמלטו לארץ צפון      כאשר אמר והגליתי את סכות מלככם

 15ואת כיון צלמיכם מאהלי דמשק      ספרי התורה הם סוכת

 16המלך כאשר אמר והקימותי את סוכת דוד הנפלת המלך

                                                                                  17הוא הקהל זכיון הצלמים זכיון הצלמים הם ספרי הנביאים

 18אשר בזה ישראל את דבריהם         והכוכב הוא דורש התורה

 19הבא דמשק כאשר כתוב דרך כוכב מיעקב וקמ שבט

 20מישראל השבט הוא נשיא כל העדה ובעמדו נקרקר

פקודה הראשוןאת כל בני שת    אלה מלטו בקץ ה 21 

 

 18והנסוגים הסגירו לחרב וכן משפט כל באי בריתו אשר  
ם לכלה ביד בליעל הוא היוםקדלא יחזיקו באלה לפו  2 

  3 אשר יפקד אל הין שרי יהודה אשר תשפוך עליהם העברה

 4 כי יחלו למרפא וידקמים כל מורדים כאשר לא סרו מדרך

ונקום וניטורבוגדים ויתגוללו בדרכו זונות ובהון רשעה  5 

 6איש לאחיו ושנוא איש את רעהו ויתעלמו איש בסואל בשרו

 7ויגשו לזמה ויתגברו להין ולבצע ויעשו איש הישר בעיניו
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 8ויבחרו איש בשרירות לבו ולא נזרו מעם ויפרעו ביד רמה

 9ללכת בדרך רשעים אשר אמר אל עליהם חמת תנינים יינם

ים ויינם הואוראש פתנים אכזר התנינים הם מלכי העמ 10 

 11 דרכיהם וראש הפתנים הוא ראש מלכי יון הבא לעשות

 12בהם נקמה ובכל אלה לא הבינו בוני החוץ וטחי התפל כי

 13שוקל רוח ומטיף כזב הטיף להם אשר חרה אף אל בכל עדתו

 14ואשר אמר משה לא בצדקתך ובישר לבבך אתה בא לרשת

ומשמרו את השבועהאת הגוים האלה כי מאהבתו את אבותיך  15                                                                                            

 16וכן המשפט לשבי ישראל סרו מידרך העם באהבת אל את

 17 הראשנים אשר הועירו אחריו אהב את הבאים אחריהם כי להם

משפטברית האבות ובשונאו את בוני החוץ חרה אפו וכ  18 

 19הזה לכל המואס במצות אל ויעזבם ויפנו בשרירות לכם

 20 הוא הדבר אשר אמר ירמיהו לברוך בן נרייה ואלישע

ברית החדשה בארץ דמשקבאנשים אשר באו הו כל רנע חזילג 21 

 

 

 


