Cavernas do Mar Morto
Caverna 1
Descoberta por um pastor
beduíno que perseguia uma
ovelha perdida, os Rolos do
Mar Morto achados aqui
mudaram o estudo do Velho
Testamento.
Foram descobertos Sete
rolos: - Manual de Disciplina,
Guerra dos Filhos da Luz,
Rolo de Ação de graças,
Isaias 1 e B, Gênesis
Apócrifo e Comentário de
Habakkuk.

Caverna 3
O Rolo de Cobre foi achado
nesta caverna em 1952.
Este era o único rolo que foi
fotografado em situ.
O Rolo de de Cobre está em
exibição no Museu de
Amman na Jordania e lista
63 tesouros escondidos no
deserto da Judeia entre a
área do Mar Morto e
Jerusalém.

Caverna 4
Esta é a mais famosa das
cavernas do Mar Morto. Mais
de 15.000 fragmentos de
mais de 200 livros foram
achados, 122 rolos bíblicos
(ou fragmentos) foram
achados, mais que todas as
outras 11 cavernas de
Qumran juntas, todos os
livros do Velho Testamento
estão representados menos
Esther. Nenhum fragmento
do Novo Testamento foi
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encontrado.

Caverna 4 (interior)
Os rolos encontrados nessa
caverna foram preservados
porque eles foram
armazenados em jarros. A
prática dos arqueólogos de
pagar aos beduinos " por
pedaço " encrontrado
conduziu à criação de
múltiplos fragmentos que
originalmente eram pedaços
únicos.

Caverna 5 (primeiro plano)
Esta corroída caverna foi
descoberta pelos
arqueólogos (também
descobriram as cavernas 4,
7, 8, 9, e 10; os beduínos
descobriram as cavernas 1,
2, 4, 6, e 11).
Ela esta num terraço perto
do Mar morto no local de
Qumran, estima-se que
originalmente havia entre 30
a 40 cavernas nesse terraço.
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Caverna 6
Esta caverna não era usada
para habitação, servia
apenas como depósito. Um
único jarro foi encontrado
nesta caverna.
Hoje esta caverna é a mais
acessível para visitação
(seguindo do aqueduto de
Qumran para as colinas ela
está à esquerda.

Caverna 7 (à direita), 8 (à
esquerda)
Todo material achado na
Caverna 7 estava em Grego.
A caverna desmoronou logo
após os rolos terem sido
escondidos.
Na caverna 8 foram
descobertos 8QMezuzah,
Gêneses, e cem tiras de
couro pequeno com textos.

Caverna 10 (à direita de C4)
Havia muitos fragmentos
nessa caverna, só foram
encontrados rolos completos
nas cavernas 1 e 11.
Em todas as 11 cavernas,
alguns livros bíblicos foram
achados em grande número:
34 cópias de Salmos
27 cópias de Deuteronômio
24 cópias de Isaias
20 cópias de Genesis
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Caverna 11
Foram achados aqui os
últimos Rolos do Mar Morto,
totalizando trinta rolos,
inclusive Levíticos e o Rolo
do Templo.
O Rolo do Templo esteve sob
a posse de um negociante de
antiguidades (Kando) até
1967 quando ele concordou
em vender o livro por
$110.000 após ter sido preso
por Yadin.

