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Lukijalle
Sain kipinän tämän kirjan kirjoittamiseen syyskuussa 2013, kun minulla oli mahdollisuus vierailla Stellenboschissa, Etelä-Afrikassa. Perehtyessäni maan historiaan ja vasta suhteellisen äskettäin historiaan jääneeseen
apartheidiin kiinnostuin siitä, kuinka voimakkaasti myös reformoitu
kirkko ja teologit olivat olleet mukana tukemassa rotuerottelua – ja perustelemassa sitä vetoamalla Raamattuun.
Samalla matkalla osallistuin yliopistolla järjestettyyn konferenssiin,
jossa mukana oli yliopistotutkijoiden lisäksi pastoreita, Raamatun tulkinnasta kiinnostuneita opiskelijoita ja muita eteläafrikkalaisia. Ensin
yllätyin siitä kyseenalaistavasta asenteesta, joka monilla eteläafrikkalaisilla kristityillä oli Raamatun tulkintoja kohtaan. Sitten muistin
olevani maassa, jossa Raamatulla on oikeutettu ensin siirtomaavaltaa ja
sitten mustien sortamista apartheidin kaudella. On selvää, että tämä on
jättänyt jälkensä, eivätkä eteläafrikkalaiset niele purematta sitä, mitä
joku väittää Raamatun ”selvästi” sanovan.
Kirjan kirjoittaminen oli itsellenikin valaiseva kokemus. Toistuvasti
yllätyin siitä, kuinka luovasti Raamattua oli eri historian käänteissä
tulkittu ja Raamatun sanoja sovellettu uudenlaisiin tilanteisiin ja haasteisiin. Yllättävää oli esimerkiksi se, että Raamatun mainintaa eri
kielistä, joiden puhujat eivät ymmärtäneet toisiaan (1. Moos. 11:7),
käytettiin oikeuttamaan rotuerottelua, ihmisten täydellistä erottamista
toisistaan. Toisaalta Raamatun tekstien maailmankuva taipuu usein turhankin helposti rasistisiin ja kolonialistisiin tulkintoihin. Luvatun maan
valloitus niin, että vieraat kansat tuhotaan, ja juutalaisen kansan syyttäminen Jeesuksen kuolemasta ovat olleet merkittäviä teemoja. Raamattua
on kuitenkin käytetty myös luomaan sovintoa ja yhteyttä ihmisten
välille.
Toivon kirjani herättävän ajatuksia ja keskustelua Raamatusta ja
sen monenlaisista tulkinnoista. Viime aikoina kirkoissa ja yhteiskunnas-
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sa käydyssä keskustelussa on kyse usein viime kädessä ollut nimenomaan
erilaisista Raamatun tulkinnoista. Kirjani liittyy myös keskusteluun
rasismista ja kolonialismista. Raamattu itsessään sisältää muukalaisvihamielisiä tekstejä, mutta yhtä lailla aineksia ihmisarvon ja oikeudenmukaisuuden puolustamiseen. Lähtökohtani on se, että nykytilanteessa
kaikki tulkinnat eivät ole eettisesti samanarvoisia, vaan ihmisoikeuksien
puolustaminen rakkauden kaksoiskäskyn ja kultaisen säännön hengessä
on arvostettavampaa kuin muukalaisviha. Siinä mielessä kirjani ei ole,
eikä voikaan olla, ”puolueetonta” tutkimusta.
Kollegani dos. Niko Huttunen, FM Katja Laaksonen ja TT Nina
Nikki lukivat ystävällisesti osia käsikirjoituksesta ja antoivat hyödyllistä
ja kannustavaa palautetta. Tärkeää taloudellista tukea kirjan kirjoittamiseen olen saanut Suomen tietokirjailijat ry:ltä sekä WSOY:n kirjallisuussäätiöltä, jotka molemmat ovat tukeneet hanketta apurahoilla.
Kiitän myös Suomen Eksegeettistä Seuraa, joka oli halukas julkaisemaan
kirjan. Seuran puheenjohtaja, dosentti Jutta Jokiranta luki käsikirjoituksen huolella ja hänen ehdottamansa korjaukset ovat selkeyttäneet ja
jäntevöittäneet tekstiäni.
Puolisoni Mikko oli jälleen tukenani kaikessa. Lapsemme ovat antaneet tervettä suhteellisuudentajua. Omistan tämän kirjan perheelleni.

Johdanto

Raamattu on kirja, jolla on ollut – ja on yhä edelleen – suuri vaikutus
yhteiskuntaan ja kulttuuriin niin länsimaissa kuin myös kristinuskon
uusilla painopistealueilla Afrikassa ja Aasiassa. Toivon, että kirjani avaa
uusia näkökulmia siihen, miten eri tavoin Raamattua on tulkittu
historian saatossa. Se valottaa osaltaan sitä, miten Raamatulla ei ole ollut
vaikutusta vain kirkolliseen tai uskonnolliseen elämään, vaan myös
yhteiskunnan ilmiöihin. Tämä kirja käsittelee suurelta osin esimerkkejä
siitä, kuinka Raamattua on käytetty oikeuttamaan syrjintää.
Raamattua on historian kuluessa toistuvasti tulkittu tavoilla, jotka
oikeuttavat eri väestöryhmien alisteisen aseman. Kun apostoli Paavali
lähetti karanneen orjan, Onesimoksen, isäntänsä luo (Filem. 12), se oli
itsestäänselvä merkki monille siitä, että Paavali hyväksyi orjuuden ja oli
oikeutettua pitää mustaihoisia orjuudessa puuvillapelloilla. Kun Matteuksen evankeliumissa (juutalainen) kansanjoukko vaatii Jeesusta
ristiinnaulittavaksi ja huutaa ”hänen verensä saa tulla meidän ja meidän
lastemme päälle” (Matt. 27:25), on kristillisissä tekstin tulkinnoissa katsottu, että kaikkia myöhempiäkin juutalaisia sukupolvia on ollut mahdollista ja oikeutettua rangaista Jeesuksen murhaamisesta.1 Esimerkkejä
löytyisi paljon enemmänkin, mutta käsittelen tässä kirjassa joitakin
tunnetuimpia ja merkittävimpiä, laajinta keskustelua herättäneitä tapauksia. Näkökulmani painottuu nimenomaan Raamatun tulkintaan;
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Myllykoski & Lundgren 2005, 88–89; vrt. myös Luz 2007, 33.
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Raamatun tekstien syntyä ja taustaa käsittelen vain silloin, kun se tuntuu tarpeelliselta.
Raamatun tulkintahistoriassa on kuitenkin myös myönteisempi
puoli. Raamattua ei ole käytetty vain oikeuttamaan syrjintää, vaan Raamattu on myös inspiroinut yksilöitä ja ihmisjoukkoja vastustamaan
syrjintää, vapauttamaan sorrettuja ja edistämään ihmisarvon ja ihmisoikeuksien toteutumista. Tätä näkökulmaa pidän myös esillä – sekä
tasapainottamassa Raamatun merkityksestä syntyvää kuvaa että alleviivaamassa tulkitsijan vastuuta. Raamatulla ja sen tulkinnoilla voi olla
merkittäviä myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia.
Rasistiset Raamatun tulkinnat eivät ole vain jo historiaan jääneitä
yksittäistapauksia vaan edelleen merkittävä ilmiö. Yhdysvalloissa on
kristillisiä ryhmiä, kuten Christian Identity -liike, jotka katsovat Raamatun perusteella pelastuksen koskevan vain valkoihoisia.2 Myös Norjan
joukkomurhaaja Anders Breivik, vaikka ei pitänytkään itseään uskonnollisena, esiintyi kristillisen Euroopan puolustajana. Hän siteerasi
runsaasti Raamattua manifestissaan todistellakseen, että ”itsepuolustus”
monikulttuurisuutta ja maahanmuuttajia vastaan on myös Raamatun
mukaista. Toisaalta Suomessakin kirkkojen edustajat ovat keskustelussa
maahanmuutosta vedonneet esimerkiksi Raamatun vieraanvaraisuuden
periaatteeseen. Erilaiset tulkinnat siitä, mitä Raamattu opettaa suhtautumisesta Toiseen, muukalaiseen ja erirotuiseen ihmiseen elävät edelleen
osana kulttuuriamme ja yhteiskuntaamme.
Käsittelen rasismia ja rotusortoa sekä rasismin vastustamista kirjassani nimenomaan Raamatun vaikutushistorian näkökulmasta. Vaikutushistorialla tarkoitetaan sen selvittämistä, miten Raamattu on
vaikuttanut esimerkiksi kirkkojen elämään, taiteisiin tai yhteiskuntaan.
Sveitsiläinen tutkija Ulrich Luz on hieman kärkevästi todennut historialliskriittisen eli Raamatun tekstien syntyhistoriaan keskittyvän
tutkimuksen jo käsitelleen kohteensa melko tyhjentävästi. Lisäksi hän
on todennut tekstin alkuperäisen, historiallisen merkityksen olevan
nykynäkökulmasta kaukainen ja tuntuvan epärelevantilta tutkijan,
2
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opiskelijan tai Raamatun lukijan omassa elämässä ja tilanteessa.3 Vaikka
Luzin väitteet ovat tahallisen kärkeviä, on selvää, että maailma, jossa
Raamattu syntyi, on hyvin erilainen kuin nykyinen. Luz onkin
kannustanut tutkijoita keskittymään enemmän Raamatun tulkinnan ja
käytön tutkimiseen kuin tekstien alkuperäiseen taustaan.4
Uusia tutkimusaiheita ja uusia näkökulmia Raamattuun etsivät
tutkijat ovat viimeisten parikymmenen vuoden aikana kiinnostuneet
entistä enemmän Raamatun tulkinnan historiasta ja vaikutushistoriasta.
Ensin mainittu tarkoitti Luzin mukaan tekstin selityksiä kommentaareissa ja muissa teologisissa teoksissa, jälkimmäinen taas tekstin käyttöä
muualla, kuten saarnoissa, virsissä, taiteessa ja kirkon toiminnassa.
Kuten Heikki Räisänen reseptio- ja vaikutushistoriaa käsittelevässä
artikkelissaan toteaa, ei ole syytä rajoittaa Raamatun vaikutushistoriaa
vain kirkon sisällä tapahtuvaan toimintaan. Raamattua on käytetty ja
käytetään kirkollisen kontekstin ulkopuolellakin, esimerkiksi poliittisessa tai yhteiskunnallisessa yhteydessä.5
Raamatulla on ollut merkittävä vaikutus yhteiskuntiin ja kulttuureihin myös kirkkojen ulkopuolella. Pari esimerkkiä riittää tässä yhteydessä. Keskiajalla ja uuden ajan alussa Vanhan testamentin lakeja
otettiin sellaisenaan käyttöön puritaanisessa Englannissa ja RuotsiSuomessa. Vanhan testamentin puhtaussäädökset ovat vaikuttaneet
tapakulttuuriin pitkään; vielä 1900-luvun alussa synnyttänyt nainen oli
tapana ”kirkottaa” eli ottaa uudelleen kirkon yhteyteen 40 päivän
kuluttua synnytyksestä.6 Mooseksen lain mukaan nainen oli epäpuhdas
40 päivää synnytyksen jälkeen sekä kuukautisten aikana (3. Moos. 12;
15:19–24). Vaikka kirkot korostivat, että kirkottaminen ei ollut
puhdistautumisrituaali vaan kiitosrukous lapsen syntymästä, tapaan
liittyi kansan mielessä puhdistautumisen piirteitä. Niko Huttunen on
kuvannut teoksessaan Raamatullinen sota, kuinka Suomen sisällissodan
aikana ja sen jälkeen sodan molemmat osapuolet kuvasivat tapahtumia
3

Luz 2007, 5–13.
Luz 2007, 23–28.
5
Räisänen 1997, 158.
6
Räisänen 1997, 160–162.
4

6

RAAMATTU JA RASISMI

raamatullisin sanakääntein.7 Toisaalta Jeesuksen sanat vihollisen rakastamisesta ja miekkaan hukkumisesta ovat inspiroineet monia ja vaikuttaneet muun muassa Mohandas (Mahatma) Gandhin Intiassa järjestämään väkivallattomaan vastarintaan. Jeesuksen Vuorisaarnalla oli suuri
vaikutus myös Martin Luther Kingin ajatteluun ja mustien kansalaisoikeusliikkeeseen.

Tulkitsijan merkitys ja vastuu
Raamatuntutkimuksessa on viime vuosikymmeninä tunnustettu, että
Raamatun tulkitsijoiden, myös ammattitutkijoiden, oma tausta ja kokemus vaikuttavat merkittävästi siihen, miten Raamattua luetaan.8 Kristitty lukee Raamattua erilaisin silmin kuin ateisti tai agnostikko, mutta
eroa on myös siinä, onko kristitty lukija luterilainen, katolilainen vai
helluntailainen – Raamatun tekstiä luetaan oman uskonnollisen perinteen silmälasien läpi, huomaamattakin. Tulkitsijan sukupuoli, etninen
tausta, yhteiskuntaluokka ja myös henkilökohtaiset kokemukset vaikuttavat siihen, miten tekstiä luetaan ja mitä tekstiltä kysytään, sekä siihen,
mitä kohtia ja teemoja Raamatusta nostetaan esiin keskeisimpinä. Esimerkiksi eteläafrikkalainen raamatuntutkija Elna Mouton kiinnittää
huomiota tapaan, jolla lukijan tausta ja oletukset vaikuttavat siihen,
mitä Raamatun tekstiä hän lukee ja mitä vastauksia lukija olettaa
saavansa tekstiltä.9 Lukija heijastaa tiedostamattaan tekstiin toiveitaan ja
pelkojaan sekä oletuksiaan siitä, mitä ”Raamattu sanoo”. Raamatun
tekstejä on aina tulkittu tulkitsijan omasta tilanteesta ja ympäristöstä
käsin, ei koskaan tyhjiössä. Tämä ilmiö ei rajoitu pelkästään Raamattuun, vaan kaikkiin teksteihin. Postmodernissa tekstien tutkimuksessa
on korostettu sitä, että teksteillä ei itsessään ole merkityksiä, vaan
merkitys syntyy vasta lukijassa.10
7

Huttunen 2010.
Latvus & Peltonen 1992, 13–14.
9
Mouton 2002, 10–13.
10
Ks. esim. Martin 2006, 1–16.
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Kristityiksi itsensä määrittelevilläkin ihmisillä on erilaisia tapoja
suhtautua Raamattuun. Heikki Räisänen kuvaa teoksessaan Raamattunäkemystä etsimässä erilaisia raamattunäkemyksiä. Fundamentalistinen
näkemys korostaa Raamatun erehtymättömyyttä. Raamattu on erehtymätön paitsi Jumalaa, uskoa ja elämäntapaa koskevissa asioissa myös
luonnontieteeseen liittyvissä asioissa. Raamatussa ei ole ristiriitoja, ja
kaikki siinä kuvattu on kirjaimellisesti totta. Käytännössä fundamentalistiksi tunnustautuvatkaan eivät kykene noudattamaan kaikkia Raamatun ohjeita, vaan selittävät esimerkiksi Jeesuksen sovitustyön tehneen
tarpeettomaksi Vanhan testamentin lain kaikkien kohtien noudattamisen.11
Suomessa tiukan linjan fundamentalisteja on suhteellisen vähän.
Tavallisempaa esimerkiksi luterilaisen kirkon piirissä on suhtautua Raamattuun tavalla, josta Räisänen käyttää nimitystä pelastushistoriallinen
raamattunäkemys. Pelastushistoriallinen näkemys pitää mahdollisena ja
oikeutettuna Raamatun kriittisenkin tutkimuksen. Raamatun ytimenä
pidetään Jumalan pelastavia tekoja, jotka ovat tapahtuneet historiassa.
Näitä ovat ennen kaikkea Israelin kansan pelastaminen Egyptin orjuudesta sekä Jeesuksen elämä, kuolema ja ylösnousemus. Se, että Raamatun kirjoittajat ovat antaneet näille teemoille keskenään hieman erilaisia
tulkintoja, ei ole tämän näkemyksen kannalta ongelma. Eettisiin kysymyksiin voidaan myös antaa erilaisia vastauksia ja Raamatun ohjeista
osaa pidetään omaan aikaansa sidottuina eikä yleispätevinä. Olennaista
sen sijaan on, että uskon kohteena olevat keskeiset tapahtumat, kuten
Egyptin orjuudesta vapautuminen ja Jeesuksen ylösnousemus, ovat
todella historiassa tapahtuneet.12
Kolmas tapa suhtautua Raamattuun on ei-kirjaimellinen tulkinta.
Tässä tulkintamallissa kristinuskon keskeisetkin opinkohdat, esimerkiksi
Jeesuksen ylösnousemus, voidaan tulkita kuvaannollisesti. Tämän näkemyksen mukaan myös vaikkapa Raamatun ajatukset sovituskuolemasta
heijastelevat vanhakantaista veriuhriajattelua. Se tulee jättää taustalle ja
kääntää tapahtuman merkitys nykykielelle esimerkiksi puhumalla siitä,
11
12

Räisänen 1984, 144.
Räisänen 1984, 146–148.
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että ihminen vapautuu Jumalan armon avulla menneisyytensä taakoista
ja painolasteista. Esimerkiksi Raamatussa kuvattujen pelastushistorian
tapahtumien historiallisuuden epäily voi johtaa tämänkaltaiseen tulkintaan.13 Toisaalta Raamattua on ollut tapana tulkita ei-kirjaimellisesti
myös antiikin aikana. Esimerkiksi hellenistijuutalainen filosofi Filon
Aleksandrialainen sekä kristitty teologi Origenes tulkitsivat monia
Raamatun kertomuksia vertauskuviksi teologisista teemoista pikemmin
kuin kuvauksiksi konkreettisista historiallisista tapahtumista.
Yksittäisen kristillisessä perinteessä kasvaneen ihmisen suhde
Raamattuun voi muistuttaa jotakin yllä hahmotelluista raamattunäkemyksistä tai sisältää piirteitä useammasta. Tai suhde Raamattuun voi
olla jotakin aivan muuta. Toisaalta kristinuskon ulkopuoliset tai siihen
jo lähtökohtaisesti kielteisesti suhtautuvat lukijat tulkitsevat Raamattua
oman taustansa ja katsomuksensa pohjalta. Joudumme joka tapauksessa
hyväksymään sen, että mitään yhtä, objektiivista tulkintaa ei ole, ei
ammattitutkijoilla eikä maallikkolukijoilla. Jotkut tulkinnat ovat kylläkin Raamatun syntykontekstien ja tekstin alkuperäisen syntytilanteen
kannalta uskottavampia ja paremmin perusteltavissa kuin toiset, mutta
tekstien ”oikeaa” tulkintaa nykypäivän tilanteessa rajoittavat lähinnä
tulkitsijan mielikuvitus ja etiikka.
Toinen ongelma Raamatun tulkinnoissa nousee esiin, kun Raamatusta etsitään vastauksia erilaisiin eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin.
Maallistumiskehityksestä huolimatta Raamattuun vedotaan yhä usein
yhteiskunnallisissakin keskusteluissa, ja myös evankelisluterilainen
kirkko toimii keskeisenä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Kuten Räisänen on todennut, henkilöt, jotka haluavat tukeutua Raamattuun
arvioidessaan erilaisia aikamme ilmiöitä, eivät löydä sieltä välttämättä
yksiselitteisiä vastauksia sellaisiin asioihin kuin syntyvyyden säännöstely,
asevelvollisuus ja aseistakieltäytyminen, tai suhtautuminen muiden
uskontojen edustajiin. Lisäksi on asioita, jotka Raamattu tuntuu hyväksyvän, kuten orjuus, joita ylivoimainen enemmistö kristityistä ei enää
nykyään pidä hyväksyttävinä. Toisaalta Raamatussa esitetään kieltoja,
13

Räisänen 1984, 148–150.
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joita suurin osa ei enää pidä kristittyjä velvoittavina, kuten verensyöntikielto (Ap. t. 15:20). Lisäksi Raamatussa on eettisiin kysymyksiin useita,
keskenään ristiriitaisia ratkaisuja.14 Esimerkiksi avioeron todetaan
toisaalla Uudessa testamentissa olevan kielletty (Mark. 10:11), toisaalla
sallittu, mikäli puoliso on uskoton (Matt. 19:9), ja Paavalin mukaan
sallittu vain jos ero tapahtuu ei-kristityn puolison aloitteesta (1. Kor.
7:12–16). Välillä Raamatun ristiriitaisuudet liittyvät myös Raamatun
käännösten eroihin.
Raamattuun vetoaminen niin uskonnollisessa kuin yhteiskunnallisessakin yhteydessä on näin ollen myös aina tulkintaa. Tässä tulkintatilanteessa tekstin lukija, lukijan omatunto ja oikeudentaju, konkreettinen ympäristö ja tilanne sekä lukijan ympäristöstään omaksumat
käsitykset ja tulkinnat ovat vuoropuhelussa Raamatun tekstin kanssa.
Tulkinta nousee tästä vuoropuhelusta. Yhdysvaltalainen raamatuntutkija Dale B. Martin on tiivistänyt ajatuksen tulkitsijan vaikutuksesta – ja
vastuusta – iskulauseeseensa ”texts don’t mean, people mean with texts”
eli vapaasti suomennettuna ”tekstit eivät merkitse mitään, vaan ihmiset
luovat merkityksiä tekstien avulla”. Martin kirjoittaa suorapuheisesti sitä
vastaan, että Raamattu ”puhuisi”, ja korostaa sitä, että Raamatun lukeminen on aina tulkintaa. Hän toteaa, että kautta historian Raamatun
tulkitsijat ja lukijat ovat oikeuttaneet nimenomaan Raamatulla erilaisia
suorastaan rikollisia tai vähintäänkin kyseenalaisia tekoja: ihmisiä on
tapettu, orjuutettu ja viholliskansoja tapettu sodissa, joita on puolustettu Raamattuun vedoten.15 Samoin Elna Mouton korostaa tulkitsijan
vastuuta viitaten ohimennen omaan kirjoitusympäristöönsä Etelä-Afrikkaan, jossa Raamatun tulkinnoilla on perusteltu mustien syrjintää ja
systemaattisen apartheid-järjestelmän luomista.16
Viime aikoina onkin alettu Raamatun kriittisen historiallisen tutkimuksen ohella puhua yhä enemmän myös Raamatun moraalisesta
kritiikistä. Siinä pyritään kriittisesti arvioimaan raamatunkohtia, joissa
Jumalan tahdoksi kuvataan ihmisen omantunnon näkökulmasta käsittä14

Räisänen 1984, 103.
Martin 2006, 1–2.
16
Mouton 2002, 10–13.
15
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mättömiä tekoja. Näitä ovat muun muassa kansanmurha (esim. 1. Sam.
15:30) sekä sellaiset kohdat, joita on usein käytetty oikeuttamaan syrjintää (esimerkiksi rodun tai sukupuolen perusteella), kolonialismia, sortoa
tai kulttuurien tuhoamista.17 Tätä kritiikkiä ovat esittäneet uskonnottomat ja muiden uskontojen edustajat, mutta paljon Raamatun moraalista
kritiikkiä ovat tehneet myös kristityt teologit. Esimerkiksi siirtomaavallan alta vapautuneista Kolmannen maailman maista tulevat teologit
ovat kritisoineet sitä, että siirtomaa-aikana heidän alistamistaan on
perusteltu Raamatulla. He ovat pyrkineet luomaan uutta, eettisesti
kestävämpää teologiaa ja kiinnittäneet huomiota tekstien ongelmiin.
Esimerkiksi botswanalainen teologi Musa Dube on lukenut kriittisesti
kuvausta israelilaisten saapumisesta Luvattuun maahan ja sen valtaamisesta nimenomaan kolonialismin kautta. Hän kertoo, kuinka tekstissä
esitetään oikeutettuna maan valtaaminen ja sen aiempien asukkaiden
tappaminen tai alistaminen ja näiden uskonnon hävittäminen.18
Heikki Räisänen tiivistää kirjassaan Rosoinen Raamattu moraalisen
raamattukritiikin kymmeneen kohtaan. Hän korostaa, että moraalinen
kritiikki ei ole hyökkäämistä Raamattua vastaan, vaan sen arvioimista
avoimesti. Esimerkiksi katolinen teologi Hans Küng ottaa itse asiassa
moraalisen raamattukritiikkinsä lähtökohdaksi Raamatun ytimeksi katsomansa kultaisen säännön. Moraalista tai eettistä Raamatun arviointia
on tehty jo antiikin aikana. Esimerkiksi kirkkoisä Augustinus (354–
430) arvioi Raamattua omatuntonsa valossa ja katsoi, että ne kohdat,
jotka eivät näyttäneet edistävän rakkautta Jumalaa tai lähimmäistä kohtaan, tulisi tulkita vertauskuvallisesti eikä kirjaimellisesti. Heikki Räisänen toteaa myös, että Raamatulla on ollut maailmanhistoriassa sekä
myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia, ja molempia on hyvä selvittää
avoimesti ja rehellisesti.
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Moraalisesta kritiikistä ks. etenkin Räisänen 2006, 167–181.
Dube 2000, 61–70.

JOHDANTO

11

Mitä rasismi on?
Kun puhutaan rasismista tai rasismin oikeuttamisesta Raamatulla, on
hyvä myös selventää, mitä rasismilla tarkoitetaan. Joskus on haluttu
erottaa toisistaan rasismi ja rotuviha. Olen tässä kirjassa ottanut lähtökohdaksi Elreta Doddsin teoksessaan Racism, the Bible and the American
Dream esittämän määritelmän, jonka mukaan rasismi on ”uskomus,
jonka mukaan jokin ihmisrotu on ylivertainen toiseen rotuun verrattuna. Se on uskomus, jonka mukaan yksittäinen ihminen on toista
ihmistä parempi ihonvärinsä, kasvonpiirteidensä tai hiustensa vuoksi”.19
Myös jo tieto vanhempien tai esivanhempien ihonväristä ja muista piirteistä voi johtaa syrjintään, vaikka henkilö itse ei näyttäisikään vaikkapa
afroamerikkalaiselta – esimerkiksi Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa
henkilö oli laissa määritelty mustaksi, jos hänellä on ollut vähänkin
afrikkalaista verta suonissaan.20 Myös esimerkiksi kieli tai tietty uskonto
voi johtaa etniseen ryhmää kohdistuviin ennakkoluuloihin ja syrjintään.
Doddsin mukaan rasismiin voi kuitenkin liittyä myös halveksitun
rodun tai etnisen ryhmän kulttuurin, tapojen tai uskomusten halveksimista.21 Esimerkiksi kristillisen lähetystyön historiassa on tapauksia,
joissa afrikkalaisten perinteistä musiikkia ja tanssia on halveksittu ja
niitä on pidetty länsimaista kirkkomusiikkia alempiarvoisina tapoina
viettää jumalanpalvelusta. Rajanveto ei aina toki ole yksiselitteistä.
Viime vuosina on keskusteltu siitä, missä määrin tietyn kulttuuriperinteen tapojen kritisointi ulkopuolelta on hyväksyttävää ja missä määrin se
on kulttuuri-imperialismia tai kulttuurin piirteisiin kohdistuvaa rasismia. Toisaalta sellaisten tiettyihin kulttuureihin kuuluvien yksittäisten
piirteiden kuten tyttöjen sukuelinten silpomisen tai Intian ja Nepalin
kastittomien räikeän sortamisen arvostelua ei silti tule nähdä rasismina.
Rasismi on aate tai uskomus, joka voi näkyä enemmän tai vähemmän rotusyrjintänä eli rasististen käsitysten mukaan alempaan rotuun

19
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kuuluvien yksilöiden syrjintänä.22 Syrjintä voi olla yksilön rasistisia
uskomuksia ja niihin liittyvää toimintaa, kuten esimerkiksi muun rotuisen työntekijän palkkaamatta jättäminen. Rasismi voi olla myös rakenteellista, jossa valtio, kunta tai muu taho toimii rasistisesti.23 Esimerkiksi
vähemmistöryhmien edustajat saattavat joutua useammin poliisien
pysäyttämäksi. Dodds toteaa, että joskus rasistisia aatteita perustellaan
tieteellä, esimerkiksi uskomuksilla siitä, että tietyn rodun edustajat ovat
geeniperimänsä vuoksi huonompia, vähemmän älykkäitä tai fyysisesti
kyvykkäitä. Joskus taas rasismia on perusteltu uskonnollisesti, kuten
tässä kirjassa kuvatuista esimerkeistä käy ilmi. Rasismi ei ole aina vain
hallitsevan rodun ongelma, vaan myös vähemmistöryhmillä voi olla
rotuun liittyviä ennakkoluuloja. Vähemmistöryhmän edustajat voivat
esimerkiksi tuomita kaikki hallitsevan ryhmän edustajat rasisteiksi ja
aktiivisiksi sortajiksi. Toisaalta vähemmistöt voivat halveksia myös
toisiaan, esimerkiksi mustaihoiset aasialaistaustaisia tai toisin päin.24
Tällainen rasismi on yhtä lailla tuomittavaa.
Rasismin käsite liittyy keskeisesti rodun käsitteeseen. Taustalla on
ajatus siitä, että ihmiskunta on jaettavissa rotuihin ulkonäön perusteella,
sittemmin myös geneettisin perustein. Nykyään tieteellisessä, sekä biologisessa että humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä, tutkimuksessa
katsotaan kuitenkin, että ihmiskunnan jakaminen erillisiin, selvästi
toisistaan erottuviin rotuihin on mahdotonta.25 Humanistisilla aloilla
korostetaan, kuinka ihmisistä puhuttaessa ”rotu” – kuten sukupuolikin
– on sosiaalinen konstruktio. Eri väestöryhmiin liittyy uskomuksia,
kuten eri ihmisryhmiin tietyssä kulttuurissa tai ympäristössä kytkeytyviä
myönteisiä tai kielteisiä stereotypioita.
Jo antiikin aikana rotu- ja etniset identiteetit, kuten ”roomalaisuus”
tai ”kreikkalaisuus”, eivät kuvanneet vain henkilön ulkonäköä ja sitä,
missä tämä oli syntynyt. Ne kytkeytyivät samalla ajatukseen vapaan
miehen ihanteesta: valtaa käyttävästä ja omaa perhekuntaansa
22
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hallitsevasta kansalaisesta. Antiikin näkemysten mukaan ”todellinen
roomalainen” (tai kreikkalainen) ei voinut olla nainen, lapsi tai orja.
Modernina aikanakin rotuteoriat ovat heijastelleet omien aikojensa
käsityksiä. Vielä reilut sata vuotta sitten rotuja ja kansoja eroteltiin
toisistaan kallonmittauksella. Tämä määrittely ei ollut yksiselitteistä ja
kun Yhdysvalloissa ja Etelä-Afrikassa pyrittiin luokittelemaan ihmisiä eri
rotuihin, väestötietoihin kirjattu merkintä ei välttämättä vastannut
yksilön ulkonäköä, ja eri perheenjäsenet saattoivat tulla merkityksi eri
ryhmiin. Yhdysvaltain sisällissodan vuosisadalla, 1800-luvulla, etelävaltiolaisia pidettiin omana, pohjoisten osavaltioiden asukkaista erillisenä rotunaan. Etelävaltiolaisille oli tämän ajattelun mukaan luonnollista
halveksua pohjoisen puritaanien jälkeläisiä.26 Etenkin käsitykset siitä,
ketkä ovat orjarotua ja ketkä ”ylempää rotua”, ovat vaihdelleet suuresti.
Rotu on siis suuressa määrin kulttuurinen käsite. Jotkut ovatkin ehdottaneet siitä luopumista kokonaan. Kirjassani en ole kokonaan luopunut
sanan käytöstä, mutta pyrin tilanteen mukaan käyttämään ensisijaisesti
käsitteitä ”etninen ryhmä” tai ”väestöryhmä”. Nämä käsitteet tarkoittavat mitä tahansa ryhmää, joka ulkonäön, kielen ja/tai kulttuurin osalta
eroaa valtaapitävästä väestöryhmästä ja johon kohdistuu ennakkoluuloja
tai suoranaista sortoa.
Yhdessä teoksessa on mahdoton käsitellä kattavasti kaikkia rasismin, muukalaisvihan ja Raamatun leikkauspisteitä. Tämä teos pyrkii
ennen kaikkea toimimaan keskustelunavauksena esitellessään aihetta
suhteellisen tunnettujen historiallisten esimerkkien avulla. Painopiste on
ennen kaikkea Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Välimeren ympäristössä;
varsinkin Aasian tilanteen olen (Lähi-itää lukuun ottamatta) tietoisesti
jättänyt teokseni ulkopuolelle. Toivon, että kirja herättää keskustelua ja
aiheesta kirjoitetaan myös Suomessa enemmänkin.

26
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Viisaat etiopialaiset ja musta iho synnin
vertauskuvana

Antiikin ajan Raamatun tulkinnoissa näkyi kaksijakoinen suhtautuminen mustaihoisiin ihmisiin. Toisaalta kristinusko toivotti tervetulleeksi
”kaikki kansat”. Toisaalta mustien afrikkalaisten ihonväri oli vertauskuva kaikelle pahalle, syntisyydelle ja taikauskolle, ja itse saatanakin
kuvattiin mustaihoiseksi. Samaan tapaan kuin suomalaisessa Musta
Saara -laulussa, mustat kristityt muuttuivat kirkkoisien tulkinnoissa
valkoisiksi kuollessaan ja päästessään taivaaseen, ja joidenkin mukaan
sielultaan valkoisiksi jo kastettaessa.
Raamatun tekstejä tulkinneet antiikin ajan kristilliset kirjoittajat
elivät osana laajempaa kreikkalais-roomalaista kulttuuriympäristöä.
Heidän tulkintojensa ja ajattelunsa taustalla vaikuttivat kreikkalais-roomalaisen maailman ja kulttuurin asenteet ulkomaalaisiin yleensä ja
afrikkalaisiin erityisesti. Kuvaan aluksi yleisesti antiikin suhtautumista
afrikkalaisiin. Kreikan kielen sana aithiops, ”etiopialainen”, ei antiikin
teksteissä viittaa modernin Etiopian valtion alueeseen, vaan sana oli
antiikin aikana yleisnimitys tumma- tai mustaihoiselle afrikkalaiselle,
joka asui maailman etelälaidalla Välimeren ympäristöstä katsoen.27
Sanan alkuperäinen merkitys viittaakin auringon tummaksi polttamaan
kasvojen ihoon. Sama pätee heprean sanaan kush ja siitä muodostettuihin adjektiiveihin kushi ja kushit, jotka on suomalaisessa Kirkkoraamatussa yleensä käännetty nubialaiseksi, mutta muissa käännöksissä joskus
27
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myös etiopialaiseksi. Koska kyseessä on yleisemmin mustaihoista afrikkalaista tarkoittava sana, ei ole varmaa, miltä alueelta kulloinkin mainittu henkilö on kotoisin. Niin kutsuttu Musta Afrikka oli antiikin kirjoittajien käsitysten mukaan maailman laidalla. Näin oli todennut jo
antiikin kuuluisin runoilija Homeros (Odysseia 1.22–24), ja tähän
vetosivat omissa kuvauksissaan myös esimerkiksi 400-luvulla eKr. elänyt
kreikkalainen historioitsija Herodotos (Historiateos 3.17 ja 3.25) ja
filosofi ja ajanlaskun taitteen tienoilla kirjoittanut tiedemies Strabon
(Geographia 1.2.27–28; 2.2.2). Monet matkustivat Egyptiin, mutta
hyvin harva oli käynyt Etiopiassa asti, ja tekstien kuvaukset Etiopiasta
olivat pikemminkin kirjallisen mielikuvituksen tuotetta kuin silminnäkijäkuvauksia todellisista tapahtumista.28
Suhtautuminen mustaihoisiin ihmisiin vaihteli antiikin teksteissä.
Kuten edellä kävi ilmi, etiopialaiset olivat kreikkalaisille tuttuja jo Homeroksen teoksista. Iliaassa Zeus ja muut jumalat käyvät etiopialaisten
luona, ja nämä kestitsevät jumalia (Ilias 1.423–425); Odysseiassa puolestaan jumalista Poseidon ja ihmissankareista Menelaos käyvät samoin
Etiopiassa. Laajemmin Etiopiaa ja etiopialaisia kuvaa edellä mainittu
Herodotos Historiateoksessaan; hän mainitsee etiopialaisia kuninkaita ja
kuvaa Etiopian ja Egyptin valtataistelua. Myös kreikkalaisissa näytelmissä esiintyy useita etiopialaisia hahmoja, kuten tragedioita kirjoittaneen
Sofokleen etiopialaisesta Memnonista kertova näytelmä Aithiopes.
Romaanikirjailija Heliodoros kuvaa myöhäisantiikkisessa romaanissaan
Aethiopica Hydaspesta, kiiltokuvamaisen viisasta ja oikeudenmukaista
mutta armollista Etiopian kuningasta, joka pyrkii välttämään verenvuodatusta ja osoittaa armoa voitetuille vihollisilleen. Myös Homeros kuvaa
etiopialaisia myönteisessä valossa todetessaan, että nämä ovat jumalien
arvostamia ja uskollisia (Ilias 1.423–424).
Näissä lähteissä etiopialaisia ja afrikkalaisia kuvataan myönteisesti
tai neutraalisti, ja heidän ihonvärinsä selitetään ulkonaisten olosuhteiden, kuten paahtavan auringon, aiheuttamaksi. Toisaalta esimerkiksi
ulkonaisia olosuhteita käytettiin kreikkalaisissa teksteissä myös nimen28

Byron 2002, 31.
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omaan selittämään ei-kreikkalaisten heikkoutta: Kreikan alue nähtiin
ihanteellisena paikkana, jossa kasvoi sekä älykästä että miehuullista
kansaa. Kreikkalaisten mukaan lännempänä Euroopassa ympäristö teki
ihmisistä vantteria mutta henkisiltä kyvyiltään heikompia, ja idempänä
Aasiassa elävät olivat terveitä mutta pehmeitä ja epämiehekkäitä. Näin
ihanteellisessa ympäristössä kasvaneet kreikkalaiset olivat sopivimpia
hallitsemaan muita kansoja, etenkin ”orjamaisia” aasialaisia.29 Joissain
antiikin lähteissä, sekä kreikkalaisissa että roomalaisissa, pidettiin tärkeänä myös ”veren puhtautta”, ja kansojen ja ryhmien ”sekoittumista” sekä
seka-avioliittoja paheksuttiin.30 Lisäksi roomalaiset kirjoittajat kuvasivat
etiopialaisia kielteisemmin kuin kreikkalaiset. Cicero kutsuu etiopialaisia typeriksi (Post reditum in senatu 6.14), ja Juvenalis kuvaa etiopialaista valkoihoista ihmistä alempiarvoiseksi ja tämän pilkan kohteeksi
(Satiirit 2.23).
Niin kreikkalaisissa, juutalaisissa kuin kristillisissäkin lähteissä mustaan värinä ja myös ihonvärinä liitettiin antiikin aikana myös negatiivisia merkityksiä. Mustaa merkitsevät sanat melas ja niger tarkoittavat
myös kuvaannollisessa mielessä synkkää ja pimeää tai ihmisestä käytettyinä pahaa tai pahantahtoista.31 Mustan afrikkalaisen näkemistä pidettiin huonona enteenä; esimerkiksi kreikkalais-roomalainen historioitsija
Appianos kuvaa, kuinka Brutuksen ja Cassiuksen joukot kohtaavat etiopialaisen ja pitävät tätä huonona enteenä (Bellum civile 4.134). Mustaihoiset, etiopialaiset ja egyptiläiset samaistettiin moraalittomuuteen,
paheisiin ja liialliseen seksuaalisuuteen.32 Aristoteleen nimiin laitetun
kansojen piirteitä kuvaavan teoksen mukaan egyptiläiset ja etiopialaiset
olivat mustan ihonsa vuoksi pelkureita (Physiognomonica 806b). Juvenalis kuvasi miesten pelkoa siitä, että vaimo makaakin etiopialaisen kanssa
ja saa mustia lapsia (Satiirit 6.596–600). Varhaiskristillisyyden tutkija
Gay L. Byron kertoo, että Plinius vanhemman mukaan tietty kenraali
lähetti eräälle naiselle lahjaksi mustan miehen, jolla oli erityisen kookas
29
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penis.33 100-luvulla jKr. eläneen kreikkalaisen lääkärin Galenokseksen
nimiin laitetun listan mukaan suuri penis olikin yksi etiopialaisten rotupiirteistä. Tämän listauksen alkuperä on tuntematon ja osa tutkijoista
suhtautuu siihen kyseenalaisena.34 Varmemmin tiedetään, että egyptiläisissä kristillisissä teksteissä, kuten Antonios Suuren elämäkerrassa,
nimenomaan tummat etiopialaisnaiset tai mustaihoiset pojat pyrkivät
houkuttelemaan siveyslupauksen tehneitä munkkeja seksiin kanssaan.35
Joskus musta iho tuomittiin suorasanaisesti rumaksi, mutta samalla
korostettiin sitä, että henkilön sielu oli kuitenkin kaunis ja hyvä,
hohtavan valkoinen.
200- ja 300-luvulta peräisin olevissa kristillisissä lähteissä paholainen kuvattiin usein mustaihoiseksi. Tässäkin taustalla ovat jo pakanalliset kuvaukset mustaihoisista demoneista; esimerkiksi Lukianos kertoo
”pimeyttä mustemmasta” demonista, jonka hän onnistui karkottamaan
egyptiläisellä kirouksella (Philopatris 31). Vaikka Lukianos oli satiirinen
kirjoittaja, ajatus paholaisesta tai demoneista mustaihoisina hahmoina
esiintyy muissakin lähteissä. Eräässä varhaisessa kristillisessä tekstissä,
Barnabaan kirjeessä, paholaista kutsutaan mustaksi, ja myöhemmissäkin
kristillisissä kertomuksissa paholainen tai demonit esiintyivät mustaihoisen ihmisen hahmossa. Esimerkiksi vuoden 200 jKr. paikkeilla kirjoitetussa Pietarin teoissa naispuolinen demoni esiintyy mustaihoisena etiopialaisnaisena (Pietarin teot 22). 300-luvulla kirjoitetun pyhimyselämäkerran mukaan pyhälle Antoniukselle ilmestyi paholainen mustan pojan
hahmossa; poika kutsuu itseään himokkaiden ajatusten hengeksi
(Antonius Suuren elämä 6). David Brakke on arvellut, että tämä teema
kehittyi Egyptissä, jossa etiopialaiset olivat konkreettinen sotilaallinen
uhka, ja levisi sieltä muuallekin Lähi-itään ja Länsi-Eurooppaan.36
Kristillinen perinne tuntee myös mustaihoisen kilvoittelijan, Mooses Etiopialaisen, joka oli tunnettu hurskaudestaan ja nöyryydestään.
33
Byron 2002, 38, joka puolestaan viittaa tässä kohtaa Bernard Braxtonin kirjaan Women,
Sex, and Race. Alkuperäistä viitettä kumpikaan ei anna, enkä ole itsekään sitä onnistunut
löytämään.
34
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Tämän elämäkerrassa hänen kuvataan olleen jopa niin nöyrä, ettei hän
pitänyt itseään (ilmeisesti mustan ihonsa vuoksi) lainkaan ihmisenä.37
Elämäkertakin tuntuu siis – Mooseksen hurskaudesta huolimatta – heijastelevan negatiivista suhtautumista afrikkalaisiin.
On epäselvää, missä tapauksissa mustaan ihoon liitetyt kielteiset
kielikuvat ja mielleyhtymät antiikissa johtivat negatiiviseen suhtautumiseen mustaihoisiin henkilöihin tai ryhmiin käytännön elämässä. Tutkijat ovat keskenään erimielisiä. Toiset arvelevat, että mustaihoisiin suhtauduttiin enimmäkseen myönteisesti ja antiikki oli ”pre-rasistista”
aikaa, jolloin ihonväri ei vaikuttanut siihen, millä tavoin yksilöön suhtauduttiin.38 Toiset tutkijat ovat puolestaan sitä mieltä, että mustia
afrikkalaisia oli Roomassa ja Kreikassa vain vähän, ja nämä olivat lähes
kaikki orjia. Riippumatta ihonvärin merkityksestä mustat afrikkalaiset
olisi siis nähty joka tapauksessa alempiarvoisina vapaisiin kreikkalaisiin
ja roomalaisiin verrattuna.39 Orjiin jo itsessään liitettiin negatiivisia
piirteitä; heitä pidettiin taipuvaisina esimerkiksi varasteluun.40 Jotkut
tutkijat korostavat myös, että etiopialaiset, mustat afrikkalaiset, olivat
ulkomaalaisia ja näin viholliskansan edustajia, mikä myös vaikutti suhtautumiseen. Esimerkiksi amerikkalainen varhaiskristillisyyden tutkija
Gay L. Byron toteaa, että Etiopian kuningatar oli poliittinen ja sotilaallinen uhka roomalaisille.41
Roomalaisten ja kreikkalaisten ajattelussa ulkomaalaisuuteen sinänsä liittyi negatiivisia mielikuvia. Kielteinen suhtautuminen mustaihoisiin liittyi monessa tapauksessa laajempiinkin ennakkoluuloihin ulkomaalaisia kohtaan eikä pelkästään mustaan ihoon. Kreikassa barbaareita
eli kaikkia ei-kreikkalaisia verrattiin lapsiin ja heitä pidettiin kyvyttöminä loogiseen ajatteluun, pelkurimaisina, naismaisina ja kykenemättöminä hallitsemaan itseään. Barbaarien varakkuuskaan ei vähentänyt kreikkalaisten ennakkoluuloja, sillä rikkaudet liitettiin usein ulkomaalaisiin
tyranneihin. Edith Hall on listannut kirjassaan kreikkalaisessa kirjalli37
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suudessa ulkomaalaisiin liitettyjä kielteisiä piirteitä. Ulkomaalaiset hahmot ovat yleensä joko naismaisia, ylellistä elämää tavoittelevia pelkureita, despoottisia hirmuhallitsijoita tai näiden nöyristeleviä alaisia, julmia
ja täydellisessä laittomuudessa eläviä barbaareita tai järjettömiä ja sivistymättömiä. Hallin mukaan nämä stereotypiat toimivat vastakohtina
näytelmäkirjallisuuden hyveellisille helleenihahmoille, joiden keskeisiä
piirteitä olivat miehuullisuus ja rohkeus, poliittinen vapaus, laillinen
oikeudentunto ja järki.42
Roomassa ulkomaalaisia joko yksittäisinä ryhminä tai kokonaisuudessaan saatettiin karkottaa Roomasta poliittisten levottomuuksien,
nälänhädän tai muiden vaikeuksien yllättäessä. Apostolien teoissa (18:2)
sekä Suetoniuksen 100-luvun alkupuolella kirjoittamassa Claudiuksen
elämäkerrassa (5.25) mainitaan Claudiuksen toimeenpanema juutalaisten karkotus Roomasta. Sen historiallinen todenperäisyys on epäselvä,
mutta karkotuksen esiintyminen lähteissä kuvaa joka tapauksessa sitä,
että hankalissa tilanteissa saatettiin ryhtyä rajuihinkin toimenpiteisiin
tiettyjä väestöryhmiä vastaan. Myös joitakin ulkomaalaisryhmien perinteisiä pukuja ja kampauksia kiellettiin lailla. Lainsäätäjien ja hallinnon
suhtautuminen ulkomaalaisiin oli siis paikoin ennakkoluuloista
Roomassa.

Raamatun mustaihoiset hahmot
Tämän taustan jälkeen siirryn kuvaamaan kolmen keskeisen afrikkalaisia hahmoja käsittelevän Raamatun tekstin tulkintoja. Ensimmäisessä
näistä, Neljännen Mooseksen kirjan luvussa 12, Mooseksen kerrotaan
menneen naimisiin nubialaisen, siis mustan afrikkalaisen, naisen kanssa.
Toisaalla Mooseksen kerrotaan naineen Sippora-nimisen naisen, joka
oli midianilaisen papin tytär (2. Moos. 2:15–22). Midianin maan tarkkaa sijaintia ei tiedetä, mutta joidenkin tutkijoiden arveluiden mukaan
se on Egyptistä pikemminkin itään kuin etelään. Sipporan etninen alku42

Hall 1989, 121–133.
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perä on siis epävarma; jotkut ovat katsoneet hänen olleen mustaihoinen
ja siis sama nainen, joka mainitaan Neljännessä Mooseksen kirjassa.
Useimmat tutkijat kuitenkin arvelevat nubialaisnaisen olevan eri
henkilö, toinen vaimo, jonka Mooses on joko nainut Sipporan kuoltua,
tai ottanut sivuvaimokseen tämän yhä eläessä. Monilla Vanhan testamentin henkilöillähän oli useita vaimoja, esimerkiksi patriarkka Jaakobilla, jolla oli vaimoinaan siskokset Raakel ja Lea, ja lisäksi vielä jalkavaimoina näiden orjattaret.
Joka tapauksessa Mooseksen liitto nubialaisnaisen kanssa ei Neljännen Mooseksen kirjan kertomuksessa ole Moosesten sisarusten, Aaronin
ja Mirjamin, mieleen. He alkavat parjata Moosesta (4. Moos. 12:1).
Tekstissä ei suoraan sanota miksi, mutta koska Mooseksen vaimosta ei
kerrota muuta kuin kansallisuus, todennäköisintä on, että nimenomaan
naisen kansallisuus ja ihonväri olivat syynä Aaronin ja Mirjamin paheksuntaan. Taustalla oli kertomuksessa ilmeisesti myös kateutta Mooseksen erityisasemaa kohtaan. Mooseksen avioliitto on Raamatun kertomuksen mukaan kuitenkin Jumalan tahdon mukainen. Kun Mirjam ja
Aaron alkavat sen vuoksi vastustaa Moosesta, Mirjamia rangaistaan
spitaalilla (4. Moos. 12:10–15).
Antiikin ajan kristillisillä kirjoittajilla oli tapana tulkita etenkin
Vanhan testamentin tekstejä vertauskuvallisesti. Vanhasta testamentista
etsittiin kohtia, jotka vertauskuvallisesti tulkittuina ennakoisivat Jeesusta tai kristillistä kirkkoa. Erityisesti moraalisesti ongelmallisina pidetyt
kohdat, kuten Laulujen laulun liian seksimyönteisenä pidetty kuvaus
rakkaudesta, tulkittiin lähes aina vertauskuvallisesti, samoin kuin edellä
mainitut Vanhan testamentin kuvaukset patriarkkojen moniavioisuudesta. Niinpä kirkkoisä Origenes tulkitsee Mooseksen ja nubialaisen
naisen avioliiton jo ennakoivan kristillistä kirkkoa, joka oli koottu
kaikkien maailman pakanakansojen keskuudesta (Commentarius in
Canticum Canticorum 2.1).
Kirkkoisien tulkinnoissa musta nainen kytkeytyy pakanuudesta
kristinuskoon kääntyneisiin. Mooseksen vaimo on pakanoiden muodostama kirkko, kun taas Mirjam edustaa juutalaisuutta, joka sekä halveksii
että kadehtii kristillistä kirkkoa (Origenes, Commentarius in Canticum
Canticorum 2.1). Italialaisen 500-luvulla eläneen kristityn runoilijan
Aratorin mukaan Mooseksen avioliitto nubialaisnaisen kanssa ennakoi
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kristinuskon leviämistä myös Afrikkaan (De Actibus Apostolorum 1).
Tämä toteutui etiopialaisen eunukin kasteessa. Teologi ja piispa Theodoretos Kyrrhoslaisen (n. 393–457) mukaan myös nubialaisnainen,
jonka hän liittää Laulujen laulun tummaan naiseen (Laul. l. 1:5), on
kääntynyt pois kansansa luota ja hylännyt epäjumalat (Commentarius in
Canticum Canticorum 1). Näissä tulkinnoissa Mooseksen afrikkalainen
vaimo on siis periaatteessa myönteinen hahmo. Samalla kuitenkin afrikkalaisnainen liitetään rivien välissä pakanuuteen ja epäjumalanpalvelukseen kuvaamalla, kuinka hän on kansansa tavoin ennen ollut pakana ja
väärien jumalten palvoja. Vaikka hän on kääntynyt ”oikealle tielle”, hän
on poikkeusyksilö ja muut afrikkalaiset palvovat yhä epäjumalia.
Laulujen laulussa puolestaan tummaa ihoa pidetään epäesteettisenä,
ja tumma neito pyytääkin kiinnittämään huomiota enemmän hänen
muihin ominaisuuksiinsa (Laul. l. 1:5–6). Vaikka tekstissä vihjataan
ihon tummuneen ulkotöissä viinitarhaa hoitamassa, esimerkiksi varhaiskristilliset tulkitsijat ovat viitanneet tässä kohtaa myös syntyään
tummaihoisiin afrikkalaisiin. Esimerkiksi edellä mainittu Theodoretos
Kyrrhoslainen tulkitsee Laulujen laulun tumman naisen nimenomaan
mustaihoiseksi viitatessaan samalla Mooseksen afrikkalaiseen vaimoon
(Commentarius in Canticum Canticorum 1).
Monissa tulkinnoissa mustaan ihoon liitettiin kielteisiä piirteitä ja
ihon mustuutta pidettiin vertauskuvana syntisyydestä. Laulujen laulun
romanttinen ja eroottinen rakkauden ylistys hämmensi useimpia antiikin kristillisiä kirjoittajia, sillä he pitivät fyysistä ja romanttista rakkautta
vähempiarvoisena naimattomana elämiseen verrattuna. Siksi Laulujen
laulua olikin tapana antiikissa ja vielä keskiajalla tulkita vertauskuvallisesti. Sulhasta pidettiin Kristuksena ja morsianta joko yksittäisen kristityn sieluna tai koko kristillisenä kirkkona. Tästä näkökulmasta kirkkoisät ja muut tekstin kommentoijat tulkitsivat myös neidon mustan ihon
viittaavan kirkon tai kristityn ominaisuuksiin.
Sekä Origenes että Gregorios Nyssalainen kuvaavat Laulujen laulun
tulkinnoissaan, kuinka musta morsian on syntiensä tummentamana
joko yksittäisen kristityn sielu tai koko seurakunta, ja Kristuksen toiminnan ansiosta muuttuu jälleen valkoiseksi. Origenes kirjoittaa, kuinka iholtaan musta nainen on pakanoista muodostuva kirkko, johon
Jerusalemin tyttäret eli juutalaiset suhtautuvat halveksien. Tähän neito
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voi vastata olevansa kyllä musta alhaisen syntyperänsä puolesta, mutta
olevansa uskonsa ja katumuksensa vuoksi silti kaunis (Origenes, Commentarium 2.1.3; Homiliae 1.2). Samaan tapaan Ambrosius kirjoittaa,
että tumma neito on kyllä musta syntiensä vuoksi, mutta kaunis armon
ja pelastuksen takia (De spiritu sancto 2.10.112). Myös Gregorios Nyssalainen kuvaa, kuinka neidosta on tullut iholtaan musta syntisten tekojensa vuoksi, mutta taivaallinen sulhanen on tehnyt tästä kauniin rakkaudellaan (Homiliae in Canticum Canticorum 2). Monien tulkitsijoiden mukaan neidon musta iho muuttuu taas valkoiseksi, joko kasteessa
tai viimeistään taivaassa (Ambrosius, De mysteriis 7.35; Caesarius Arleslainen, Sermones 12.4.1).
Kirkkoisät liittävät mustan ihon tämän tekstin kommenteissa
nimenomaan afrikkalaiseen taustaan eikä vaaleaihoisen neidon saamaan
liialliseen rusketukseen. Koska antiikin aikana afrikkalaisten ulkonäön
ajateltiin olevan ilmaston ja muiden ympäristötekijöiden aiheuttamaa,
eroa afrikkalaisen tumman ihon ja viinitarhaa hoitaessa päivettyneen
ihon välillä ei muutenkaan kenties pidetty merkittävänä erona. Tarkoittihan mustaa afrikkalaista merkitsevä kreikan sanakin nimenomaan
auringon tummaksi polttamaa ihoa. Origenes kuvaa, kuinka kristitty
ennen pelastusta on tumma kuin ”etiopialaisen sielu” (Origenes,
Homiliae in Ieremiam 11.6.3). Theodoretos Kyrrhoslainen (n. 393–
457) viittaa Mooseksen edellä mainittuun nubialaiseen vaimoon, joka
on kyllä musta, mutta hengellisesti kaunis siirryttyään epäjumalien palvelemisesta todellisen Jumalan palvelemiseen mentyään naimisiin Mooseksen kanssa (Commentarius in Canticum Canticorum 1).
Näin afrikkalaisen naisen musta iho oli tulkitsijoille selvästi kielteinen vertauskuva epäuskolle, epäjumalanpalvelukselle ja syntisyydelle.
Tulkinnoissa kyllä viitattiin siihen, kuinka Etiopiakin kääntyy Jumalan
puoleen (vrt. Ps. 68:32, jossa suomalainen raamatunkäännös puhuu
Nubiasta, mutta useimmat esimerkiksi englanninkieliset käännökset
Etiopiasta) ja kaikki kansat muodostavat kristillisen kirkon. Toisaalta
kuitenkin musta iho nähtiin negatiivisena piirteenä, joka oli vertauskuva
huonolle elämälle. Joko pyhityksen ja katumuksen kautta tai viimeistään taivaassa musta iho muuttuu valkoiseksi, samaan tapaan kuin
suomalaisessa laulussa Musta Saara, jossa ”pien’ neekerlapsi” muuttuu
taivaassa valkoiseksi. Symboliikka, jossa valkoinen edustaa hyvää ja
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puhdasta, musta taas pahaa ja likaista, liittyy näissä kristillisissä tulkinnoissa olennaisesti myös ihonväriin.
Samantapaisia tulkintoja on tehty etiopialaisesta eunukista, jonka
apostoli Filippos kohtasi ja kastoi Apostolien tekojen kahdeksannessa
luvussa. Kertomuksessa nimettömäksi jäävän eunukin kerrotaan olevan
Etiopian kuningattaren omaisuuden hoitaja. Hän kohtaa Filippoksen
tiellä. Eunukki lukee matkustaessaan Jesajan kirjaa, ja Filippos kertoo
hänelle profeettakirjan puhuvan Jeesuksesta. Filippos opettaa etiopialaista ja lopuksi kastaa tämän. Kyseessä on mahdollisesti ensimmäinen
Apostolien tekojen kuvaus pakanan kääntymisestä kristinuskoon. Vaikka myöhemmin Apostolien teoissa roomalainen Cornelius kuvataan
ensimmäisenä kastettavana pakanana, etiopialainen lienee myös ollut
pakana. Vanhaan testamenttiin kuuluvan Jesajan kirjan lukemisesta
huolimatta etiopialainen ei voinut olla ainakaan täysivaltainen
juutalainen, sillä juutalaisen uskonyhteisön jäseneksi ei hyväksytty
kastroituja miehiä (5. Moos. 23:2). Etiopialainen oli siis ulkopuolinen
niin juutalaisesta kuin kreikkalais-roomalaisestakin näkökulmasta sekä
afrikkalaisena että eunukkina.
Vaikka etiopialaisen kastaminen osaksi syntyvää kristillistä kirkkoa
kuvaa sitä, että raja-aidat eivät olleet ylitsepääsemätön este, samalla kertomuksen tulkinnoissa tämän afrikkalaisuus tulkitaan kielteiseksi vertauskuvaksi syntisyydestä tai pakanuudesta samalla tavalla kuin Laulujen
laulun tulkinnoissa. Esimerkiksi 700-luvulla eläneen britannialaisen
teologin Bedan mukaan kertomuksessa Filippoksen ja etiopialaisen kohtaamisesta etiopialaisen ihon mustuus kuvasi hänen syntisyyttään, mutta
kasteessa hän muuttui valkoiseksi. Samalla Beda viittaa siihen, että päinvastoin kuin Jeremian kirjassa, tässä tapauksessa ”etiopialainen muuttaa
ihonsa väriä” (Jer. 13:23; Beda, Expositio Actuum apostolorum 8.27A).
Bedan tulkinnassa tämä ihonvärin muutos tapahtuu ilmeisesti kasteen
yhteydessä. Myös Gregorios Teologi (Gregorios Nazianzilainen, n.
330–389) kuvaa kasteesta kirjoittaessaan, kuinka kaste ”tekee sielun
valkoiseksi”, vaikka iho olisikin etiopialaisen (Oratio 40.26). Kuvauksista käy selkeästi ilmi, että musta iho on kielteinen piirre, joka joskus
liitetään syntiin, ja kasteessa etiopialaisesta – tai tämän sielusta – tulee
valkoinen. Ajatus siitä, että mustaihoinen etiopialainen voisi kääntyä

VIISAAT ETIOPIALAISET JA MUSTA IHO

25

kristityksi, mutta säilyttää identiteettinsä mustana afrikkalaisena, tuntuu
olevan varhaiskristillisille tekstin kommentoijille vieras.
Vaikka jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että antiikin aikana ei tunnettu rasismia,43 yksimielisyys vallitsee siitä, että epäluulot ulkomaalaisia
kohtaan olivat yleisiä. Nimenomaan mustaan ihoon liittyi paljon kielteisiä uskomuksia antiikinkin aikana: musta iho liitettiin paheisiin, ylikorostuneeseen seksuaalisuuteen ja myös huonoihin enteisiin, demoneihin
ja paholaiseen. Nämä teemat näkyvät edellä mainittujen kolmen
Raamatun katkelman antiikin aikaisissa tulkinnoissa. Niin Mooseksen
nubialainen vaimo kuin Laulujen laulun tummaihoinen tyttökin on
tulkittu vertauskuvallisesti yksittäisen kristityn tai koko kristillisen kirkon vertauskuvaksi. Musta iho kuvastaa kirkon jäsenten pakanallista,
synkkää menneisyyttä ja/tai syntejä. Näissä Origeneen, Augustinuksen
ja muiden kirjoittajien tulkinnoissa Jumalan ja Kristuksen avulla musta
iho muuttuu valkoiseksi, joko kristityksi kääntyessä tai viimeistään tulevassa, taivaallisessa elämässä.
Samoin Apostolien tekojen etiopialaisen eunukin tulkinnoissa musta iho nähdään selvästi syntien vertauskuvana. Bedan tulkinnassa etiopialaisen musta iho kuvaa tämän syntisyyttä. Kasteessa etiopialaisesta
tulee valkoinen. Nämä Raamatun tulkinnat 100–700-luvuilla osoittavat, kuinka huolimatta siitä, että kristillinen kirkko kelpuutti jäsenikseen erirotuisia ja eri väestöryhmiin kuuluvia ihmisiä, afrikkalaiset nähtiin helpommin kielteisessä valossa ja musta iho oli kielteinen vertauskuva. Pelastusta kuvattiin mustan ihon muuttumisena valkoiseksi.

43

Näin etenkin Snowden 1983; vrt. kuitenkin Isaac 2004. Jo teosten nimet (Snowdenin
Before Color Prejudice: The Ancient View of Blacks vs. Isaacin The Invention of Racism in Classical Antiquity) kuvaavat Snowdenin ja Isaacin erilaista käsitystä mustaihoisiin kohdistuvista
asenteista antiikissa.
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Haamin synti
Raamattu ja keskustelu orjuudesta

Aina 1800-luvulle asti kristillisessä maailmassa pidettiin monin paikoin
orjien omistamista, ostamista ja myymistä hyväksyttävänä ja Raamatun
valossa täysin sallittuna. Mainittiinhan jo Raamatussa orjat, eikä Jeesus
tai Paavali missään kohtaa tuominnut orjuutta. Tässä luvussa keskityn
erityisesti käsittelemään mustien orjuutta Amerikassa ja siitä käytyä
keskustelua, jossa sekä orjuuden puolustajat että vastustajat vetosivat
Raamattuun.
Yksi Raamatun kohdista, jota erityisen pitkään käytettiin puolustamaan nimenomaan mustien afrikkalaisten orjuutta, on Vanhan testamentin kertomus Nooan pojasta Haamista. J. J. Flournoy, amerikkalainen orjuuden puolustaja, kirjoitti vuonna 1838 patriarkka Nooan määränneen mustat alisteiseen asemaansa kiroamalla poikansa. Georgian
osavaltiossa asunut Flournoy perusteli orjuutta Raamatulla, mutta hänellä oli myös käytännöllisiä syitä mielipiteilleen: hän pelkäsi, että jos
mustat vapautettaisiin, he saattaisivat viedä valkoisten miesten työt ja
maa-alueita, kenties tehden lisäksi työt halvemmalla hinnalla.44
Kertomuksella Haamin synnistä ja Nooan kirouksesta mustien
orjuutta ovat kautta historian puolustelleet paitsi kristityt, myös juutalaiset ja islamilaiset kirjoittajat. Kertomus kuvaa sitä, mitä tapahtuu
44
Flournoy 1838, 16, 51; Goldenberg 2003, 1. Flournoyn inho mustaihoisia afrikkalaisia
kohtaan oli tosin niin voimakasta, että orjuuden jatkamisen sijaan hän piti parempana näiden
karkottamista Amerikan mantereelta kokonaan (Flournoy 1838, 16–17).
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vedenpaisumuksen jälkeen Nooan ja tämän perheen lähtiessä pois
arkista:
Nooan pojat, jotka lähtivät arkista, olivat Seem, Haam ja Jafet, ja Haamista
tuli Kanaanin isä. Nämä kolme olivat Nooan pojat, ja heidän jälkeläisiään
ovat kaikki maailman ihmiset.
Nooa ryhtyi viljelemään maata ja istutti ensimmäisen viinitarhan. Mutta
kun hän joi viiniä, hän juopui ja jäi alastomana makaamaan telttaansa. Haam,
Kanaanin isä, näki isänsä alastomuuden ja kertoi siitä ulkona molemmille veljilleen. Silloin Seem ja Jafet ottivat viitan, levittivät sen harteilleen, menivät
sisään selkä edellä ja peittivät isänsä alastomuuden. Heidän kasvonsa olivat
poispäin, eivätkä he nähneet isäänsä alastomana. Kun Nooa selvisi juopumuksestaan ja sai kuulla, mitä hänen nuorin poikansa oli hänelle tehnyt, hän
sanoi:
– Kirottu olkoon Kanaan, tulkoon hänestä veljiensä orjienkin orja.
Ja hän sanoi vielä:
– Kiitetty olkoon Herra,
Seemin Jumala,
ja Kanaan olkoon Seemin orja.
Tehköön Jumala laajaksi Jafetin suvun, ja saakoon se asua myös Seemin majoissa, ja Kanaan olkoon heidän orjansa.
(1. Moos. 9:18–27, vuoden 1992 raamatunkäännös)

Seuraavassa luvussa Haam nimetään egyptiläisten ja muiden Afrikan
mantereella asuvien kansojen esi-isäksi (1. Moos. 10:6). Haamin pojista
Kus viittaa Nubiaan, Misraim Egyptiin ja Put Libyaan. Haamin poikien
jälkeläisiin liitetään puolestaan muita Afrikan ja Arabian kansoja, kuten
Seba (Saba) ja todennäköisesti arabialaisiin kaupunkeihin liitetyt Havila
ja Sabta.45
Nooan pojista kertovan tekstin tulkinnoissa on pitkään ajateltu
Haamin olevan mustaihoinen, ja hänen – tai oikeammin hänen poikansa Kanaanin – kiroaminen orjuuteen on katsottu kiistattomaksi raamatulliseksi perusteeksi mustien afrikkalaisten orjuudelle.46 1800-luvulla
myös orjuuden vastustajat ja mustat pastorit ja saarnamiehet pitivät
45

Westermann 1990, 511.
Esimerkiksi Josiah Priest (1843) käsittelee erittäin laajasti Raamatun Haamia mustien
afrikkalaisten orjuutta puolustavassa teoksessaan.
46

HAAMIN SYNTI

29

Haamin mustaa ihoa kiistattomana, vaikka eivät pitäneetkään sitä riittävänä perusteena orjuudelle, ainakaan enää omana aikanaan.47
Tässä luvussa selvittelen ensin, mistä ajatus Haamista mustaihoisena nousi ja miten sitä hyödynnettiin mustien orjuutta puolustettaessa
1700- ja etenkin 1800-luvuilla. Luvun loppupuolella käsittelen sitä,
mihin muihin Raamatun kohtiin orjuutta koskevissa keskusteluissa
vedottiin ja miten orjuuden puolustajien ja vastustajien tapa käyttää
Raamattua erosi toisistaan.
Ajatus siitä, että Haam olisi mustaihoinen, ei noussut vain Haamin
roolista afrikkalaisten kansojen kantaisänä, vaan myös – nyttemmin
kielitieteen keinoin virheelliseksi osoitetusta – nimietymologiasta. Tämän pitkään oikeana pidetyn etymologian mukaan heprean nimi ḥam
merkitsi ”tummaa”, ”mustaa” tai ”kuumaa”. Tätä käsitystä puolustivat
monet 1800-luvun teologit, kuten presbyteeripastori James A. Sloan.
Hänen mukaansa Haam merkitsee mustaa, ja Nooa antoi hänelle sen
nimen juuri hänen ihonsa vuoksi.48
Väärinkäsityksen juuret olivat kuitenkin vielä paljon kauempana
historiassa. Tiettävästi varhaisin henkilö, joka kytkee Haamin nimen
kuumuuteen oli Jeesuksen aikalainen, hellenistijuutalainen filosofi Filon
Aleksandrialainen (n. 20 eKr. – 40 jKr.). Filon tulkitsi Raamatun
kertomuksia allegorisesti eli vertauskuvallisesti. Tällaisessa tulkinnassa
Raamatun tapahtumat ja henkilöt olivat vertauskuvia syvemmille teologisille tai filosofisille totuuksille. Filonin tulkinnassa Haam edusti passiivista pahaa, pahaa tai syntistä ajatusta, kun taas Kanaan, Haamin poika,
oli vertauskuva aktiiviselle pahalle, syntiselle teolle. Haamin nimen Filon tulkitsee tarkoittavan kuumuutta, joka samalla hänen kuvauksessaan
kuvaa sielun ”kuumetta”, paloa ja itsehillinnän puutetta, joka saattaa
johtaa synteihin (De sobrietate 44–47). Filon ei kuitenkaan vielä liitä
tätä kuumuutta suoraan afrikkalaisuuteen ja mustaan ihoon.
Vähitellen kuitenkin juutalaiskristillisessä perinteessä kehittyi ajatus
siitä, että Nooan pojat edustivat kaikkia maailman kansoja, myös ihonväriensä puolesta: Seem oli valkoihoinen, Jafetin iho oli punainen tai
47
48

Goldenberg 2003, 142.
Goldenberg 2003, 141–143.
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ruskea ja Haamin musta. Tähän suuntaan viittaa esimerkiksi Ensimmäiseen Henokin kirjaan sisältyvä, vuoden 160 eKr. paikkeilla kirjoitettu
Eläinapokalypsi, jossa Nooan pojat on kuvattu kolmeksi häräksi:
valkeaksi, punaiseksi ja mustaksi. David Goldenbergin mukaan
Eläinapokalypsin kuvaus ei tosin vielä viitannut suoraan ihonväriin vaan
pikemminkin Nooan poikien moraalisiin ominaisuuksiin: Seem oli
hyvä eli valkoinen, Haam paha eli musta ja Jafet punainen, joka oli
moraalisen ”neutraaliuden” väri muinaisessa Lähi-idässä. Eläinapokalypsin muissakin kertomuksissa se, minkä värisiksi eläimiksi Vanhan testamentin hahmot oli kuvattu, heijasteli ennen kaikkea heidän moraaliaan.
Esimerkiksi patriarkka Jaakob oli kuvattu valkoiseksi, kun taas hänen
veljensä Esau, joka oli vähemmän arvostettu juutalaisessa perinteessä, oli
kuvattu mustaksi.49
Riippumatta siitä, miten Nooan poikien värit tulisi tekstin kirjoittajan teologiassa ymmärtää, Eläinapokalypsi saattoi osaltaan vaikuttaa
siihen, että myöhemmissä teksteissä Haamin nimen katsottiin merkitsevän paitsi kuumaa, myös mustaa tai tummaa. Yksi varhaisimmista esimerkeistä on kristillisen kirjoittajan laatima nimilista Raamatun henkilöistä. Tämä nimiluettelo on säilynyt 500- ja 600-luvuilla laadituissa
käsikirjoituksissa, ja siinä Haamin merkitykseksi kerrotaan nubilum,
”tumma”.50 Koska Raamatun mukaan Nooan pojista polveutuivat
kaikki maailman kansat, ajatus siitä, että he edustivat eri väestönryhmien piirteitä ei sinänsä ollut kaukaa haettu. Myös juutalaisissa lähteissä
myöhäisantiikin aikana alkaa esiintyä ajatus Haamista tummaihoisena.
Babylonialaisen Talmudin mukaan Haam muuttui iholtaan mustaksi
rangaistukseksi siitä, että rikkoi käskyä olla harrastamatta seksiä sinä
aikana, jonka Nooa perheineen vietti arkissa (bSan 108b).51
Raamatun kuvaus siitä, mikä varsinaisesti oli Haamin kiroukseen
johtanut synti, on epämääräinen (”näki isänsä alastomuuden”, 1. Moos.
9:22), ja sen vuoksi tekstin tulkitsijat ovat esittäneet siitäkin erilaisia tulkintoja. Erään tulkinnan mukaan Haamin synti oli nimenomaan seksin
49
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harrastaminen sinä aikana, jonka Nooan perhe vietti arkissa. Joissakin
lähteissä Haamin epäiltiin syyllistyneen eläimiinsekaantumiseen arkkiin
koottujen eläinten, kuten koiran, kanssa. Joidenkin mukaan taas Haam
syyllistyi aviorikokseen ja insestiin yhdessä Nooan vaimon, äitinsä,
kanssa. Toisten tulkintojen mukaan puolestaan Haam olisi raiskannut
juopuneen isänsä. Jotkut taas arvelivat Haamin syyllistyneen isänsä
kastroimiseen. Useimpien nykytutkijoiden mukaan yksinkertaisin ratkaisu on kuitenkin todennäköisin: heidän mukaansa Haamin synti oli
se, että tämä suhtautui isäänsä epäkunnioittavasti ja naureskeli pilkallisesti alastomana sammuneelle isälleen.52 Vanhempien kunnioittaminen
oli tärkeä osa muinaisen Lähi-idän kulttuuria, ja käsky kunnioittaa vanhempiaan sisältyi kymmeneen käskyyn (2. Moos. 20:12).
Se, että Haamin ajateltiin tulkintaperinteessä syyllistyneen nimenomaan seksuaaliseen syntiin, kytkeytyi kuitenkin vähitellen rasistiseen
ajatteluun ja rasistisiin Raamatun tulkintoihin: musta iho ja orjuus liitettiin samalla holtittomaan ja vaaralliseen seksuaalisuuteen. Käsitys
mustien afrikkalaisten korkeasta libidosta ja holtittomasta seksuaalisuudesta sekä afrikkalaismiesten suuresta sukuelimestä oli syntynyt jo
antiikin aikana, kuten edellisessä luvussa tuli ilmi. Yhdysvalloissa 1700luvulla ja 1800-luvun alkupuolella naispuoliset mustat orjat olivat täysin
isäntiensä ja muiden valkoisten miesten hyväksikäytettävissä, eikä laki
alkuun pitänyt mustan naisen raiskaamista rikoksena. Aihetta tutkinut
Dorothy Roberts huomauttaa, että sen jälkeenkin, kun mustan naisen
raiskaaminen muuttui rikokseksi Yhdysvalloissa, tuomarit eivät jakaneet
siitä juurikaan tuomioita, vedoten raiskatun mustan naisen ”siveettömyyteen”.53 Mustia miehiä puolestaan pidettiin vaarallisina raiskaajina,
jotka saattaisivat käydä koska tahansa valkoisten naisten kimppuun.
Newyorkilainen Josiah Priest puolustikin mustien orjuutta vuonna
1843 julkaisemassaan teoksessa vedoten siihen, että orjuus oli tärkein
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keino suojata valkoisia mustien eläimelliseltä, hallitsemattomalta seksuaalisuudelta.54
Toinen Haam-kertomukseen liittynyt ongelma, joka vaivasi tekstin
tulkitsijoita, oli Nooan kirous. Tekstin varhaisia juutalaisia ja kristillisiä
lukijoita ihmetytti, miksi Haamin rikkomuksesta – olipa se mikä hyvänsä – sai rangaistuksen hänen poikansa Kanaan, joka ei tätä ennen lainkaan esiintynyt kertomuksessa. Monet kristilliset ja juutalaiset kommentaattorit pyrkivät häivyttämään tätä ongelmaa sanomalla, että todellisuudessa kirous kohdistui myös Haamiin itsensä ja/tai kaikkiin Haamin
neljään poikaan, ei ainoastaan Kanaaniin. Katsottiin, että Haam itsekin
joutui kärsimään poikaansa kohdanneesta kirouksesta.55
Juutalaisessa perinteessä Raamattua on ollut tapana selittää
midrasheilla, rabbien kertomilla Raamatun kohtaa selittävillä tarinoilla.
Melkein kaikki Nooan pojista kerrotut juutalaiset midrashit toteavat
yksiselitteisesti, että Haam ja kaikki hänen poikansa ovat orjia Haamin
rikkomuksen vuoksi, vaikka Raamatun tekstin mukaan Nooan kirouksessa mainitaan ainoastaan Kanaan. Jotkut tulkitsijat selittivät, että vaikka Raamattu mainitsee vain Kanaanin, todellisuudessa kirouksesta kärsi
myös Haam itse ja hänen muut jälkeläisensä. Jotkut varhaiset kristilliset
kirjoittajat lainaavat tekstiä ulkomuistista ja kirjoittavan Nooan kironneen nimenomaan Haamin itsensä.56
African Bible Commentary -teoksessa tekstiä kommentoivat Barnabe
Asshoto ja Samuel Ngewa yrittävät tulkita kertomusta sen nykyisessä
muodossa ja vihjaavat, että kenties Nooa yhä viinin vaikutuksen alaisena
yksinkertaisesti erehtyi ja kirosi väärän jälkeläisensä.57 Varhaiskristillisyydessä yleisen tulkinnan mukaan taas Nooa ei voinut kirota Haamia,
sillä tämän oli aiemmin Jumala siunannut (1. Moos. 9:1) ja siksi hän
joutui kiroamaan sen sijaan tämän pojan.58 Tämäkin tulkinta jättää kui54

Priest 1843, 355–356.
Goldenberg 2003, 157–167.
56
Esimerkiksi Sulpicius Severus katsoo Nooan kironneen Haamin (Chronica 1.4). Aiheesta ja
tulkitsijoiden tiedossa hyvin olleesta ongelmasta tarkemmin ks. Goldenberg 2003, 157–167.
57
Assohoto & Ngewa 2006, 25.
58
Näin esimerkiksi Justinos Marttyyri (Dialogi Tryfonin kanssa 139.1). Ks. myös Goldenberg
2003, 158–159.
55

HAAMIN SYNTI

33

tenkin epäselväksi sen, miksi kirous kohdistui nimenomaan Kanaaniin
eikä kaikkiin Haamin poikiin.
Nykytutkimuksen käsitys on, että tekstin ongelma selittyy yksinkertaisesti sen historialla. Vaikka raamatuntutkijat ovat erimielisiä yksityiskohdista, he ovat keskenään samaa mieltä siitä, että Mooseksen
kirjat on koottu yhteen yhdistämällä eri-ikäistä ja eri kertomuslähteistä
saatua aineistoa. Se on johtanut ristiriitaisuuksiin ja myös siihen, että
joskus sama kertomus esiintyy useita kertoja erilaisina versioina (esim. 1.
Moos. 12:10–20; 1. Moos. 20; 1. Moos. 26:1–6). Mahdollisesti Nooan
poikien nimistä ja ikäjärjestyksestä, kenties lukumäärästäkin, on ollut
kertomuksen eri versioissa eri käsityksiä; se voisi selittää sen, miksi Haamiin viitataan kertomuksessa nuorimpana poikana, mutta toisaalta hän
esiintyy Nooan poikien luettelossa (1. Moos. 9:18) keskimmäisenä.59
Amerikkalainen raamatuntutkija Cain Hope Felder on todennut,
että Kanaaniin liittyvän kirouksen alkuperäinen tausta liittyi muinaisen
Lähi-idän poliittiseen tilanteeseen, pyrkimyksiin oikeuttaa kanaanilaisten alistaminen Seemin jälkeläisiksi ajateltujen israelilaisten vallan alle.60
Samaa mieltä ovat monet muutkin tutkijat.61 Varhaiset israelilaiset pyrkivät perustelemaan myös uskonnollisesti Luvatun maan valloitusta ja
siihen liittyvää Palestiinan alueella elävien muiden kansojen alistamista,
jopa kansanmurhaa. Tämän seurauksena syntyneet Raamatun kohdat
ovat aiheuttaneet eettisiä ongelmia nykylukijoille. Näitä ovat esimerkiksi Ensimmäisen Samuelin kirjan kohta 15:3, jossa Jumala käskee tappamaan kaikki amalekilaiset sylilapsia myöten ja vieläpä eläimetkin, sekä
Neljännen Mooseksen kirjan kohta 31:1–20, jossa Mooses käskee
surmaamaan koko midianilaisten kansan, myös naiset ja poikalapset.
Koska Haam-kertomuksen Raamattuun tallennettuun kirjalliseen
muotoon liittyi ongelmia ja tulkitsijoita vaivanneita omituisuuksia, syntyi tulkintoja, joissa kirous siirrettiin Haamiin tai laajennettiin kaikkiin
hänen jälkeläisiinsä. Tämä puolestaan johti – yhdessä historiallisen
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tilanteen kanssa – tulkintoihin, joissa kaikki afrikkalaiset ja mustaihoiset
katsottiin orjuuteen tuomituiksi Raamatun perusteella.

Erilaisia tapoja tulkita Raamatun orjuustekstejä
Haamin tarina ei ole ainoa Raamatun kohta, jolla 1800-luvulla puolustettiin orjuuden jatkamista. Toinen Vanhan testamentin hahmo, joka
joutui Jumalan kirouksen uhriksi, oli veljensä Abelin murhannut Kain
(1. Moos. 4:1–16). Kainin kirous liitettiin orjuuteen ja Jumalan Kainiin
asettama merkki (1. Moos. 4:15) tulkittiin mustaksi ihonväriksi. 1800luvun alkupuolella kirjoittanut afroamerikkalainen David Walker kritisoi tätä hänen aikanaan yleisesti tunnettua näkemystä, jonka mukaan
mustat ovat ”Kainin siementä” ja kantavat Jumalan heihin laittamaa
merkkiä, tummaa ihonväriä, jonka perusteella heidät ”tiedetään
[valkoisten] orjiksi”.62 Myös amerikkalainen musta runoilija Phyllis
Wheatley viittaa tähän uskomukseen vuonna 1773 ilmestyneessä runossaan: ”Remember Christians, Negroes black as Cain / May be refined,
and join the angelic train” (”Muistakaa kristityt, neekerit jotka olette
mustia kuin Kain / voitte puhdistua, ja liittyä enkelten saattueeseen”).63
Kainin ”mustaihoisuus” saattaa äkkiseltään kuulostaa teennäiseltä.
Taustalla on ilmeisesti jälleen virheellinen heprean sanojen tulkinta.
Raamatun kertomuksessa Kain ja Abel tuovat molemmat uhrinsa Jumalalle, mutta Jumala suhtautuu suopeasti vain Abelin uhriin (1. Moos.
4:1–7). Kain suuttuu ja loukkaantuu. Juutalaisissa midrash-teksteissä
kuten myös syyriankielisessä raamatunkäännöksessä puhutaan tässä yhteydessä Kainin kasvojen tummumisesta, jolla viitataan kiukun kasvoille
tuomaan väriin.64
Tätä kautta kuitenkin syntyivät tulkinnat Kainin mustasta ihosta.
Tämä tekstikohta liitettiin Haamin tarinaan väitteillä, joiden mukaan
Haam otti vaimokseen Kainin jälkeläisen, tummaihoisen naisen, ja siten
62

Walker 1830, 68.
Wheatley 1773.
64
GenR 22.6; bSot 35a; ks. myös Goldenberg 2003, 180–181.
63

HAAMIN SYNTI

35

hänestä tuli tummaihoisten afrikkalaisten orjien esi-isä.65 Katolisten ja
protestanttisten kristittyjen lisäksi tämä tulkinta mustasta ihosta Kainin
merkkinä oli vallalla myös mormonien parissa, vielä pidempään kuin
monissa muissa uskonnollisissa yhteisöissä. Koska mormonienkin Raamatun tulkinnoissa musta iho liitettiin Haamiin ja Kainiin ja näiden
saamiin kirouksiin, mormonit kieltäytyivät vuoteen 1978 asti vihkimästä mustaihoisia miehiä kirkkonsa papeiksi.66
Vanhan testamentin teksteistä orjuuden vastustajille tärkeitä tekstejä olivat etenkin Viidennen Mooseksen kirjan luvut 23 ja 24, sekalaisia
lakeja ja ohjeita sisältävät tekstit, joissa oli useampi orjuuteen kielteisesti
tai vähintäänkin epäilevästi suhtautuva säädös. Luvun 23 loppupuolella
todetaan: ”Älkää luovuttako takaisin orjaa, joka on isäntänsä käsistä
paennut teidän luoksenne. Hän saa jäädä asumaan keskuuteenne ja valita vapaasti asuinpaikkansa. Älkää käyttäkö hyväksenne hänen ahdinkoaan” (5. Moos. 23:16–17). Luvun 24 alussa puolestaan todetaan: ”Jos
käy ilmi, että joku on ryöstänyt itselleen toisen israelilaisen ja tarjonnut
häntä ostettavaksi tai myynyt hänet orjaksi, tekoon syyllistyneen on
kuoltava. Hävittäkää paha keskuudestanne” (5. Moos. 24:7).
Ensin mainittu laki tuntuu kieltävän karanneen orjan palauttamisen isännälleen, jälkimmäinen puolestaan ”toisen israelilaisen” ryöstämisen ja myymisen orjaksi. Jotkut orjuuden vastustajat katsoivat, että
kohdat tuomitsivat orjuuden epäinhimillisenä käytäntönä ja etenkin
kristinuskoon kastetut orjat tulisi rinnastaa israelilaisiin eli saman
kansan jäseniin, olivathan he isäntiensä uskonveljiä. Orjuuden kannattajien tulkinnassa taas kyse oli nimenomaan kansojen välisistä eroista:
ensimmäinen säädös koski muista (pakana)maista israelilaisten pariin
karanneita orjia, eikä ollut sovellettavissa kristityiltä isänniltä paenneisiin orjiin. Jälkimmäinen säädös samoin puhui samaan kansaan kuuluvista orjista, mutta afrikkalaisia ei orjuuden puolustajien tulkinnoissa
pidetty saman kansan jäseninä.
Myös useita Uuden testamentin kohtia, etenkin kirjeistä, siteerattiin ahkerasti keskustelussa orjuudesta. Niin Paavalin kuin muidenkin
65
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Uuden testamentin kirjoittajien kehotukset orjille totella isäntiään ja
pysyä asemassaan (1. Kor. 7:17–24; Ef. 6:5–8; Kol. 3:22; 1. Tim. 6:1–
2) katsottiin yhä päteviksi ohjeiksi. Paljon painoa pantiin myös sille,
että Paavali kertoo kirjeessään Filemonille, kuinka hän lähettää karanneen orjan Onesimoksen takaisin Filemonin luokse. Orjuuden puolustajat pitivät tätä Paavalin kiistattomana hyväksyntänä orjien omistamiselle.
Myös Paavalin kehotuksia esivallan kunnioittamiseen (Room.
13:1–2) luettiin niin, että Paavali antoi tukensa vallitsevalle yhteiskuntajärjestykselle, hierarkialle, jossa toiset olivat orjia ja toiset isäntiä. Esimerkiksi orjuutta puolustavan The South Vindicated -kirjan kirjoittaja,
etelävaltiolainen poliitikko William Drayton, pyrki osoittamaan orjuuden olevan keskeinen osa yhteiskuntajärjestystä. Jos isännällä ei enää
olisi valtaa orjiinsa, samoin perustein tulisi lakkauttaa myös vanhempien
valta lapsiinsa ja tuomarien ja poliisien valta rikollisiin.67 Koska nämä
esimerkit olivat absurdeja, samalla tavoin myös orjien ja isäntien hierarkia oli osa järjestäytynyttä yhteiskuntaa; hierarkioiden poistamisesta
seuraisi kaaos ja anarkia.
Kristityille orjuuden vastustajille ongelmaksi muodostuikin se, että
sen enempää Jeesus kuin Paavalikaan eivät selväsanaisesti tuominneet
orjuutta. Jeesus ei maininnut asiaa lainkaan, mutta se ei vielä ollut
ylitsepääsemätön ongelma. Orjuutta vastaan kampanjoinut George B.
Cheever kirjoitti, että Jeesus ei tuominnut myöskään lapsenmurhaa,
epäjumalanpalvelusta tai jumalanpilkkaa, jotka kuitenkin kaikki hänen
mukaansa olivat selvästi syntejä.68
Yhdysvaltalainen Raamatun ja kristinuskon varhaisvaiheiden tutkija Albert Harrill kirjoittaa, kuinka orjuuden vastustajien mukaan se, että
Kristus ei tuominnut orjuutta, liittyi aikakauden historiakäsityksiin.
Yhden 1800-luvulla vallinneen teorian mukaan Jeesuksen elinaika oli
eräänlaista kulta-aikaa, jolloin orjuutta ei – ainakaan Palestiinan alueella
– ollut. Näin Jeesus ei joutunut ottamaan siihen kantaa. Orjuuden
vastustajien Raamatun tulkinnoissa Jeesuksen tapaamat ”orjat”, kreikak67
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si doulos, olivat vapaaehtoisesti palvelukseen astuneita, palkkaa saavia
palvelijoita, oppipoikia ja työntekijöitä. Tätä tulkintaa helpotti se, että
1800-luvulla laajalti käytössä ollut englanninkielinen Raamattu oli King
James Version eli niin kutsuttu Kuningas Jaakon Raamattu, jossa sana
doulos oli käännetty palvelijaksi (servant) eikä orjaksi (slave).69
Vielä suuremmaksi ongelmaksi orjuuden vastustajien tulkinnoille
nousi kuitenkin Paavali. Kuten edellä kirjoitin, orjuuden puolustajat
vetosivat mielellään Paavaliin, sillä tämä antoi orjille ohjeeksi pysyä
asemassaan ja totella isäntiään. Orjuuden vastustajille tämä oli käsittämätöntä, sillä heidän kristillisen omatuntonsa mukaan orjuuden vahingollisuus ja synnillisyys olivat itsestäänselviä. Niinpä he joutuivat kehittämään uusia Raamatun lukemis- ja tulkitsemistapoja saadakseen Raamatun tueksi käsityksilleen.
Ensimmäinen näistä lukutavoista oli se, että Paavalin orjuutta käsitteleviä kohtia verrattiin muihin Paavalin kirjoittamiksi ajateltuihin kohtiin. Vertailuissa etsittiin ristiriitaisuuksia, jotka voisivat olla merkkejä
Paavalin ”salatusta”, kielteisemmästä asenteesta orjuutta kohtaan. Esimerkiksi Efesolaiskirjeessä (joka nykytutkijoiden mukaan ei tosin ole
Paavalin itsensä kirjoittama, mutta sitä yleisesti sellaisena vielä 1800-luvulla pidettiin) kristityille annettiin ohjeita avioelämään (5:23) ja vanhemmuuteen (6:1–4). Rooman valtakunnassa orjat eivät kuitenkaan
voineet solmia laillisesti avioliittoa eikä orja voinut olla myöskään lain
silmissä lastensa isä.70 Koska orjuus esti tällaiset kristilliselle elämälle ja
kristinuskon leviämiselle olennaiset asiat, orjuus ei näissä tulkinnoissa
voinut olla Paavalin omienkaan tavoitteiden ja arvojen mukaista. Tämän tulkinnan mukaan Paavali ei kuitenkaan voinut avoimesti kritisoida orjuutta, jotta ei olisi antanut sytykettä uudelle laajalle orjakapinalle,
vaan kätki orjuudenvastaisen ”siemenen” teksteihinsä luottaen sen vähitellen kantavan hedelmää.71
Esimerkiksi yhdysvaltalainen 1800-luvulla orjuutta vastaan saarnannut pastori George B. Cheever kirjoitti, että vaikka Paavali palautti
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karanneen orjan Onesimoksen isännälleen, hän korosti, kuinka Onesimos ei enää ollut orja vaan tästä eteenpäin rakas veli (Filem. 1:16). Efesolaiskirjeessä myös suoraan todettiin, että isäntä ei ollut Jumalan silmissä sen parempi kuin orjakaan (Ef. 6:5). Cheever kiinnitti huomiota
myös siihen, että Paavali tuomitsi myös ihmisten sieppaamisen (1. Tim.
1:10) ja näin siis ihmisten kaappaamisen ja myymisen orjiksi.72 Myös
myöhemmät afroamerikkalaiset teologit, kuten Elreta Dodds, ovat
vedonneet tähän kohtaan sekä niihin Vanhan testamentin kohtiin, jotka
kieltävät ihmisten sieppaamisen (2. Moos. 21:16) kirjoittaessaan, että
Raamattu tuomitsee orjakaupan.73
Toinen lukustrategia on periaatteessa sama, jota on käytetty nykyisissäkin keskusteluissa esimerkiksi naisten pappeudesta ja seksuaalivähemmistöjen asemasta kirkoissa. Tässä tavassa tulkita tekstejä tulkinnan
avaimeksi nostetaan Raamatun tai Uuden testamentin ydinsisällöksi ajateltu kohta tai teema, johon muita tekstejä peilataan. Samalla ajatellaan,
että kaikki Raamatussa ei ole välttämättä totta tai nykytilanteessa noudatettavaksi tarkoitettua. Monet orjuuden vastustajat nostivatkin ennen
kaikkea tulkinnoissaan esiin Kultaisen säännön (”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille”, Matt. 7:12) ohjenuorana,
johon kaikkia muita Raamatun ohjeita ja sääntöjä tuli verrata. Koska
Efesolaiskirjeen ohje siitä, että orjien tulisi pelätä isäntiään (Ef. 6:5) ei
ollut sopusoinnussa Kultaisen säännön kanssa, se ei ollut enää pätevä.74
Esimerkiksi orjuutta vastaan kirjoittanut Charles Elliott teoksessaan
Bible and Slavery (1857) nosti esille rakkauden kaksoiskäskyn ja kultaisen säännön luovuttamattomina ohjeina, joiden valossa orjuuden kaltaisista käytännöistä tulisi luopua.75 Myös 1700-luvun lopulla orjuutta
vastaan saarnannut ja kirjoittanut pastori Jonathan Edwards Jr. katsoi,
että Jumala oli kyllä aiemmin sallinut orjuuden kaltaisen synnin ja
sulkenut sille silmänsä, mutta nyt moraali oli kehittynyt ja se, mikä oli
aiemmin ollut hyväksyttyä, oli nyt muuttunut synniksi. Edwards viittasi
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tässä Apostolien tekoihin ja Paavalin Ateenassa pitämään puheeseen:
”Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen
aika on ohi: hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen” (Ap. t. 17:30).76
Näin Raamatun sisällöstä osaa alettiin pitää muuttumattomana
ytimenä ja osaa puolestaan aikaansa sidottuna eikä enää nykytilanteessa
pätevänä. Orjuudesta käydystä keskustelusta kirjoittanut Molly Oshatz
liittääkin orjuuden lopettamisen ylipäätään liberaalin protestanttisuuden
syntyyn. Raamatun perinteiset ja kirjaimelliset tulkinnat saivat väistyä
auktoriteettina. Tilalle tulivat kristittyjen kokemus ja ajatus Jumalan jatkuvasta ilmoituksesta, joiden avulla kristikunta kehittyisi yhä oikeudenmukaisemmaksi.77
Monille mustille kristityille Exodus, kertomus Israelin kansan vapautumisesta Egyptin orjuudesta (2. Moos., etenkin luvut 5–15), oli
tärkeä. Se esiintyi mustien laulamissa negrospirituaaleissa, kuten Go
Down Moses -laulussa. Niin mustien orjuuden aikana kuin sen päätyttyäkin teema on ollut keskeinen afroamerikkalaisille kristityille ja teologeille. He ovat kokeneet Jumalan vapauttavan heidät orjuudesta kuten
Jumala aikanaan vapautti israelilaiset. Edelleen teema nousee vahvasti
esiin Yhdysvaltain mustien teologiassa (aiheesta tarkemmin myöhemmin tässä kirjassa).
Raamattuun tukeutuvassa keskuudessa orjuudesta näkyi 1800-luvulla myös Raamatun tutkimuksen nousu tieteenalana. Vaikka keskusteluun osallistuneista harva oli syvällisesti perehtynyt Raamatun historialliseen tutkimukseen, nimenomaan orjuuden puolustajat poimivat
tutkimuksesta joitakin aseita käyttöönsä. Kun orjuuden vastustajat
olivat voineet vedota siihen, että käytössä ollut Kuningas Jaakon Raamattu puhui vain ”palvelijoista”, historiallinen ja kielitieteellinen tutkimus paljasti Uuden testamentin sanan (doulos) tarkoittavan ensisijaisesti
orjaa.
Kristinuskon historian tutkija Rodney Stark on – huolimatta siitä,
että orjuutta on laajasti myös puolustettu Raamattuun vedoten – koros76
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tanut kristinuskon roolia orjuuden päättymisessä. Etenkin katolinen
kirkko pyrki säännöllisesti ottamaan kantaa orjuutta vastaan ja monet
katoliset papit joko tuomitsivat orjuuden kategorisesti tai vähintäänkin
pyrkivät edistämään helpotusta orjien oloihin. Jo 1400-luvulla paavi
Eugenius IV oli ankarasti tuominnut orjuuden, kun espanjalaiset olivat
vallanneet Kanarian saaret ja ottaneet alkuperäisväestön orjikseen. 1500luvulla Uuden maailman asuttamisen alettua paavi Paavali III (paavina
1534–1549) vastusti kiertokirjeessään samoin orjuutta, tässä kontekstissa nimenomaan Amerikan alkuperäisväestön orjuuttamista, suorin sanoin. Hänen mukaansa orjuuden alkusyy on Saatanan ihmisissä herättämä ahneus, mutta ketään ihmistä, onpa tämä kristitty tai ei, ei tule pitää
orjana. Tämän kannan vahvisti seuraavalla vuosisadalla omassa kiertokirjeessään myös paavi Urbanus VIII (paavina 1623–1644). Stark katsoo, että nimenomaan monoteistiseen uskontoon liittyvä korkean moraalin vaatimus johti vähitellen orjuuden lakkauttamiseen.78 Toisaalta
kuten edellä on tullut ilmi, vielä 1800-luvullakin monet kristityt, etenkin useat amerikkalaiset protestantit, pitivät orjuutta moraalisesti hyväksyttävänä ja Raamatun mukaisena.
Vanhan testamentin kertomus Haamin synnistä ja sen seurauksista
ei nykynäkemyksen mukaan kertomukseen liittyvien kirjallisten ja historiallisten ongelmien vuoksi kelpaa perustelemaan orjuutta. Kuten
edellä on todettu, Haamin yhteys mustaihoisiin ei pidä paikkaansa kielitieteellisen tutkimuksen tulosten valossa. Nykyään harva kristitty pitää
Raamatun kertomuksia Nooasta ja vedenpaisumuksesta ylipäätään historiallisesti pätevinä kuvauksina. Orjuuden lakkauttaminen länsimaissa
on vaikuttanut Raamatun tulkintaan: ajatus orjuuden hyväksyttävyydestä Raamatussa on käytännössä kokonaan kadonnut, kun yhteiskunnallinen ilmiö oli lakannut olemasta.
Raamatuntutkijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että Uuden testamentin kirjoittajille orjuus oli normaali, jokapäiväinen asia, eikä varhainen
kristinusko pyrkinyt muuttamaan orjien asemaa. Taustalla oli ainakin
osittain toivo ja odotus, että Jeesuksen toinen tuleminen tapahtuisi
78
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pian, jo heidän elinaikanaan. Siksi yhteiskunnan rakenteiden muuttamista ei pidetty tarpeellisena, sillä niiden uskottiin joka tapauksessa olevan vain väliaikaisia ja murtuvan Jumalan valtakunnan tullessa.79
Etsittäessä Raamatun sanomaa ja merkitystä nykyaikana Raamatun
syntytilanteen historiallisen tilanteen tietämys ei kuitenkaan ole riittävä,
kuten pitkän linjan Raamatun tutkija Ulrich Luz on korostanut.80
Voidaankin todeta, että orjuuden oikeuttaminen Raamatun teksteillä ja
niiden syntytilanteella ei ole modernina aikana eettisesti kestävä tapa
lukea Raamattua. Eettisesti kestävää ei ole myöskään perustella Raamatulla apartheidia eli rotuerottelua, vaikka sitäkin on Etelä-Afrikassa
yritetty. Apartheidin puolustajien ja vastustajien Raamatun käyttöä
käsitellään seuraavassa luvussa.
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Raamattu ja apartheid

Etelä-Afrikassa vallitsi vuosina 1948–1994 apartheid-järjestelmä, jossa
erirotuiset ihmiset pyrittiin pitämään mahdollisimman tiukasti erossa
toisistaan. Eteläafrikkalaiset eivät muodostaneet yhtä kansakuntaa, vaan
maan asukkaat oli jaettu neljään ryhmään, joita pidettiin lainsäädännöllä mahdollisimman erillisinä. Nämä ryhmät olivat valkoiset/eurooppalaiset, mustat, värilliset ja intialaistaustaiset. Eri ryhmillä oli omat
asuinalueensa ja koulunsa. Eri väestöryhmiin kuuluvilla ihmisillä ei ollut
mahdollisuutta solmia avioliittoa keskenään, ja vuonna 1950 hyväksytty
laki teki myös eri rotuihin kuuluvien eteläafrikkalaisten sukupuolisuhteista laittomia.81 Useimmat asiantuntemusta tai osaamista vaativat työtehtävät oli varattu nimenomaan valkoisille, kun taas muut väestöryhmät joutuivat työskentelemään fyysisesti raskaissa töissä.
Apartheid toteutui myös kirkoissa. Itse asiassa kirkoissa, etenkin
afrikaansinkielisissä reformoiduissa kirkoissa, rotuerottelu oli käynnissä
jo ennen kuin siitä tuli koko maata koskeva politiikka. Lisäksi kirkot
olivat aloitteellisia siinä, että apartheid-politiikka tulisi koko valtiossa
käyttöön.82 Rotuerottelua pidettiin raamatullisena käytäntönä, ja sitä
perusteltiin Raamattuun vedoten (tästä tarkemmin edempänä).83 EteläAfrikan reformoitujen kirkkojen voimakas tuki apartheidille johti
konfliktiin niiden ja kansainvälisten kirkkojen yhteisöiden välillä. Etelä81
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Afrikan niin kutsutut hollantilaiset reformoidut kirkot, Nederduitsch
Hervormde Kerk van Afrika (NHK) ja Nederduitsch Gereformeede Kerk
(NGK) erosivat Kirkkojen maailmanneuvostosta vuonna 1961. Nämä
kirkot erotettiin myös Reformoitujen kirkkojen maailmanliitosta vuonna 1982. Ne hyväksyttiin takaisin molempiin apartheid-lakien kumoamisen jälkeen, mutta välirikko on vaikuttanut niiden ja muiden reformoitujen kirkkojen välisiin suhteisiin.84 Kirkkojen yhteistyöelimissä on
toivottu apartheidin purkamisen johtavan raja-aitojen purkautumiseen
myös kirkoissa ja uuden tai uusien, eri väestönryhmiä yhdistävien
kirkkojen syntyyn. Käytännössä näin ei ole silti juurikaan tapahtunut.85
Vaikka muut reformoidut kirkot siis suhtautuivat torjuvasti
apartheidiin ja Etelä-Afrikan kirkkojenkin ylläpitämään rotuerotteluun,
joidenkin kirjoittajien mukaan nimenomaan reformoidulle teologialle
tyypilliset piirteet vaikuttivat osaltaan apartheid-teologian syntyyn. Reformoidussa teologiassa vaikuttaa ajatus predestinaatiosta eli ennaltamääräämisestä. Sen mukaan Jumala on jo ennakkoon päättänyt jokaisen
ihmisen pelastumisesta, ja joskus maallista menestymistä on pidetty
merkkinä Jumalan valinnasta. Tämä kannustaa toisaalta menestyksen
hankkimiseen, mutta saattaa johtaa myös ajattelemaan, että sosioekonomiselta asemaltaan alempiin väestöryhmiin kuuluvat ovat pelastuksen
ulkopuolella. Samalla pessimistinen kuva ihmisten moraalista, etenkin
niiden, jotka eivät ole Jumalan valitsemia, saattaa ruokkia tiukkojen,
kansanryhmät toisistaan erottavien rakenteiden syntyä. Tässä ajattelutavassa kaikkien ihmisten hyväntahtoisuuteen ja haluun tai kykyyn
toimia yhdessä toisten kanssa ei voida luottaa. Reformoidun teologian
ihmiskuva on ylipäätään varsin pessimistinen: ihminen on lankeemuksessa täysin turmeltunut.86
Taustalla oli toki muitakin tekijöitä. Yksi apartheid-teologian syntyyn ja kirkkojen rotuerotteluun Etelä-Afrikassa vaikuttanut uskonnollinen tekijä oli pietismi, joka korosti henkilökohtaista uskonratkaisua.
Koska tärkeintä oli yksilön suhde Jumalaan ja kirkon näkyvät rakenteet
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olivat toissijaisia, kristittyjen näkyvään yhteyteen ei ollut tarpeellista tai
olennaista pyrkiä. Kun rotuerottelu alkoi kirkossa 1800-luvulla, taustalla oli myös liberalismi, jonka mukaan yksilöillä oli vapaus muodostaa
oma kirkkonsa sellaiseksi kuin he halusivat. Yksilöillä tuli olla vapaus
kokoontua vapaasti yhteen jumalanpalvelukseen samanmielisten henkilöiden kanssa, jotka olivat yleensä myös samaan etniseen ryhmään ja yhteiskuntaluokkaan kuuluvia.87 Yksi vaikuttava tekijä oli myös Raamatun
tulkinta: Jeesuksen lähetyskäskyä (Matt. 28:18–20), kehotusta tehdä
kaikki kansat hänen opetuslapsikseen, tulkittiin niin, että Jeesus kehotti
perustamaan kullekin kansalle oman kirkon.88
Näissä apartheidia puolustavissa Raamatun tulkinnoissa vaikuttaa
taustalla myös ajatus siitä, että maailma on Jumalan hierarkkisesti järjestämä. Jumala on ”järjestyksen Jumala” ja luonut eri ihmisryhmille
omat, erilliset tehtävänsä. Tähän sisältyvät sekä eri kansallisuuksien ja
rotujen erilliset tehtävät että esimerkiksi eri sukupuolten erilaiset tehtävät ja roolit.89
Kun apartheidia puolustavat eteläafrikkalaiset kristityt pitivät rotuerottelua raamatullisena, he vetosivat ennen kaikkea viiteen keskeisenä
pidettyyn Raamatun kohtaan. Näistä kenties kaikkein tärkein oli Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 11 kuvaus Babylonin tornista. Kun
ihmiset alkoivat rakentaa maineen toivossa Babylonin kaupunkiin tornia, joka ulottuisi taivaaseen asti, Jumala alkoi kokea olonsa uhatuksi.
Hän tajusi, että nyt ihmiset ”pystyvät tekemään mitä tahansa”. Siksi
Jumala sekoitti ihmisten kielet, jotta he eivät enää ymmärtäisi toisiaan
eivätkä kykenisi tekemään yhteistyötä, vaan jakautuivat eri kieliä puhuviin ryhmiin. Samalla he hajaantuivat asumaan ympäri maata, ja Babylonin kaupungin rakentaminen jäi kesken.
Apartheid-teologien tulkinnassa Jumalan tahdon vastaista oli se,
että ihmiset olivat kaikki yhdessä samassa paikassa, sen sijaan, että eri
kansat olisivat olleet erillään toisistaan ja täyttäneet koko maan asumalla
sen eri kolkilla. Näin ollen Jumala joutuu uudelleen, pakolla, määrää87
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mään eri kansanryhmiin kuuluvat ihmiset eroon toisistaan aiheuttamalla sen, että nämä eivät enää ymmärrä toistensa kieltä.90
Tämä apartheid-teologien tulkinta tekstistä kuitenkin poikkeaa
useimpien muiden kristillisten ryhmien tulkinnasta. Yleisemmän tulkinnan mukaan ihmisten hajaannus ja erottaminen toisistaan ei ole suinkaan Jumalan alkuperäisen suunnitelman tai edes tahdon mukaista,
vaan se on rangaistus ihmisten liiallisesta kunnianhimosta ja maineentavoittelusta. Tornin rakennussuunnitelmissa ei tämän yleisemmin hyväksytyn tulkintavan mukaan ollut ongelmana se, että ihmiset tekivät
keskenään yhteistyötä, vaan se, että he tukeutuivat vain itseensä ja omiin
kykyihinsä eivätkä Jumalan apuun. Näin kansojen hajaannus ei siis ollut
myönteinen asia vaan rangaistus heille.
Babylonin torni -kertomuksen kanssa rinnakkain apartheidia kannattavat teologit ovat lukeneet toista Raamatun kohtaa, Ensimmäisen
Mooseksen kirjan jaetta 1:28. Siinä Jumala siunaa luomansa ensimmäiset ihmiset ja antaa heille kehotuksen lisääntyä sekä täyttää maa ja ottaa
se hallintaan. Yleensä teksti on tulkittu yksinkertaisesti kehotukseksi
ihmisille jatkaa sukuaan, jotta ihmiset vähitellen asuttaisivat yhä laajempaa aluetta maailmasta. Apartheid-teologit tulkitsivat tekstiä kuitenkin
niin, että se viittasi ihmisten jakaantumiseen eri kansoihin. Maan täyttäminen oli heidän tulkinnassaan sitä, että ihmiskunnan tulisi jakaantua
eri kansoihin ja ryhmiin, jotka asettuisivat eri puolille maata, kuten
edellä mainitussa kertomuksessa Babylonin tornista sitten lopulta tapahtuikin.91
Tärkeää apartheidin puolustajille on ollut ajatus siitä, että kehotus
lisääntymiseen ja maan täyttämiseen sisältää implisiittisesti ajatuksen
erillisistä kansoista (volke) ja näiden erilaisista kulttuureista. Apartheidteologian ja NGK:n vuonna 1975 julkaiseman rotujen välisiä suhteita
käsittelevän raportin mukaan ihmiskunnan jakautuminen erillisiin, etniseltä identiteetiltään ja kulttuuriltaan toisistaan selkeästi poikkeaviin
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ryhmiin oli siis tämän kohdan perusteella Jumalan tahto jo ihmisen luomisesta lähtien.92
Tekstin syntykontekstin ja sisällön kannalta tätä tulkintaa ei kuitenkaan voi pitää kovin onnistuneena. Esimerkiksi Douglas Bax, joka
arvioi kriittisesti apartheidin puolustelua Raamattuun vedoten, toteaa
sen kestämättömäksi. Alkuperäisessä tekstiyhteydessään se viittaa nimenomaan lisääntymiseen, eikä sisällä mitään mainintaa erillisistä kansoista tai väestönryhmistä – nämä syntyvät Raamatun mukaan vasta
Babylonin tornin rakentamisen seurauksena, kuten edellä on todettu.
Bax kiinnittää huomiota myös siihen, että kun luomiskertomuksessa
puhutaan eri lajeihin kuuluvista eläimistä (1. Moos. 1:21–25), ihmisten
kohdalla puhutaan ainoastaan yhdestä ihmisten lajista. Kaikki ihmiset
on luotu Jumalan kuvaksi, eikä luomiskertomukseen sisälly mitään
muuta erottelua kuin ihmisten jakaminen sukupuolen mukaan miehiksi
ja naisiksi.93
Vuonna 1966 hyväksytyssä NGK:n ensimmäisessä raportissa viitataan tähän Raamatun kohtaan myös toteamalla, että luomisesta lähtien
ihmisyyteen on kuulunut moninaisuus, kuten keskenään fyysisesti erilaiset sukupuolet. Apartheidin puolusteleminen tällä ei ole erityisen onnistunut ajatusrakennelma, sillä sukupuolten erilaisuus ei johda näiden
erottamiseen toisistaan, vaan pikemminkin usein parisuhteeseen ja intiimiin yhteyteen sukupuolten välillä. Noin kymmenen vuotta myöhemmin kirjoitetussa toisessa NGK:n apartheidia puolustavassa lausumassa
tämä viittaus sukupuoliin onkin poistettu, mutta se sisältää yhä ajatuksen siitä, että moninaisuus (ja siitä seuraava eri ryhmien erottelu) sisältyisi implisiittisesti luomiseen.94
Kolmas Vanhan testamentin teksti, jolla apartheidia puolustavissa
kirkon raporteissa perustellaan rotujen erottelemista toisistaan, on Viidennen Mooseksen kirjan kohta 32:8–9.95 Tekstissä kuvataan Israelin
asemaa Jumalan valittuna kansana:
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Kun Korkein jakoi kansoille maat,
kun hän levitti ihmiset yli maan piirin,
hän määräsi kansojen asuinsijat
ja kullekin oman jumalan.
Herran osuus on hänen kansansa Israel,
ja Jaakob hänen perintömaansa.

Teksti heijastelee juutalaisuuden varhaisvaiheelle ominaista monolatriaa,
ajatusta siitä, että on kyllä olemassa monia eri jumalia, mutta vain yksi,
Jahve, on Israelin kansan oma Jumala. Apartheidia puolustavien teologien tulkinnoissa sen sijaan merkityksellisimmäksi tekstissä nousee ajatus siitä, että kullakin kansalla on oma, Jumalan määräämä asuinsijansa.
Näin tällä tekstillä on perusteltu ajatusta siitä, että eri kansojen eli eri
väestöryhmien asuminen erillisillä alueillaan rotuerottelun periaatteiden
mukaisesti olisi Jumalan tahdon mukaista. Tässä yhteydessä apartheidteologit viittaavat usein myös Aamoksen kirjan jakeeseen 9:7, jossa
Jumala kertoo ohjanneensa kansojen liikkeitä tuodessaan israelilaiset
Egyptistä sekä filistealaiset pois Kaftorista ja syyrialaiset pois Kiristä.96
Näillä teksteillä apartheidia kannattavat eteläafrikkalaiset kirkot
ovat siis perustelleet, että erirotuisten ihmisten erilliset asuinalueet ovat
Raamatun määräysten mukaisia. Se ei kuitenkaan ole tekstin alkuperäisen syntykontekstin kannalta järkevä tulkinta. Tekstin alkuperäinen
merkitys viittaa nimenomaan Israelin kansan erityisasemaan sinä kansana, jonka Jumala Jahve on. Toisaalta esimerkiksi apartheidia vastustanut
Douglas Bax kirjoittaa, että yllä mainittu Aamoksen kirjan kohta on
myös muistutus Israelille siitä, että tästä erityisasemasta huolimatta
heillä ei ole aihetta ylpeyteen, sillä Jumala kaitsee myös muiden kansojen kohtaloita. Näin näiden kohtien nostaminen oikeuttamaan nykytilanteessa yhden kansan ylemmyyttä ja rotuerottelua on Baxin mukaan
tekstien syntykontekstin kannalta ongelmallinen tulkinta.97
Samalla nämä apartheidin puolustajien raamatuntulkinnat olivat
myös sillä tavoin ongelmallisia, että Raamatun lausumat eri kansoista
tulkittiin viittamaan eri rotuihin. Näin apartheid-teologien ajattelussa
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mustat, valkoiset, intialaiset ja värilliset eivät muodostaneet yhtä EteläAfrikan kansaa, vaan kukin omaa kansaansa. Vanhassa testamentissa on
melko vähän kohtia, joissa käsitellään eri kansoihin kuuluvien ryhmien
rinnakkaineloa samalla maantieteellisellä alueella. Etsiessään tähän
aiheeseen liittyviä Raamatun kohtia apartheidin puolustajat vetosivat
ennen kaikkea Apostolien tekojen kuvauksiin ensimmäisten kristittyjen
elämästä.
Erityisesti vedottiin kahteen Apostolien tekojen kohtaan. Niistä
ensimmäinen oli kuvaus Pyhän Hengen vuodattamisesta helluntaina
(Ap. t. 2). Kertomuksen mukaan yhteen kokoontuneet Jeesuksen
oppilaat alkoivat puhua kieliä, joita eivät muuten osanneet, niin että
muut paikalle kokoontuneet saivat kuulla kukin omalla kielellään
kristillistä saarnaa. Jerusalemiin oli nimittäin kerääntynyt juutalaisia
”kaikkien kansojen keskuudesta”, siis muissa maissa asuneita juutalaisia.
Näiden joukossa oli väkeä ympäri Välimeren aluetta, Roomasta, Egyptistä, Kappadokiasta, ja jopa Libyasta ja Arabiasta asti. Kertomus kuvaa
siis jumalallista ihmettä, jossa sanomaa Jeesuksesta julistettiin yhtä aikaa
kaikilla näillä kielillä.
Apartheid-teologien tulkinnassa tekstistä olennaiseksi nostettiin se,
että Jumalan tahdon mukaan ”jokaisen tulisi saada kuulla Jumalan
suurista teoista omalla kielellään”. Samalla tämä kielten moninaisuus
heidän mielestään vahvisti sen, että kullakin ihmisryhmällä oli oma
kielensä ja erillinen kulttuuri-identiteettinsä. Kertomus liitettiin edellä
mainittuihin Vanhan testamentin kohtiin, ja yhdessä tekstien katsottiin
vahvistavan toisiaan: kansojen erillisyys oli Jumalan tahto, ja näin ollen
Jumalan tahto oli myös eri kansanryhmien erottaminen toisistaan rotuerottelun keinoin. Koska helluntai-ihmetarinan mukaan kukin sai kuulla sanomaa Jeesuksesta omalla kielellään, on yhtä lailla Jumalan säädösten mukaista, että eri väestöryhmät saavat kuulla sanomaa Jeesuksesta
kukin omassa erillisessä kirkossaan. Samalla teksti heidän mukaansa
uudelleen vahvistaa Jumalan Babylonin torni -kertomuksessa antaman
käskyn: eri kansojen tulee elää erillään.98
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Apartheidin vastustajat, kuten Bax, ovat todenneet, että huolimatta
kielestään ja taustastaan, kaikki helluntaina kristinuskoon kääntyneet
liittyivät saman kirkon jäseniksi. Kyse ei Raamatun tekstissä siis ollut
erillisten, erikielisten kirkkojen perustamisesta, toisin kuin Etelä-Afrikan
kirkollista tilannetta perustelevat väittivät.99
Toinen Apostolien tekojen kohta, johon viitattiin NGK:n
apartheidia puolustavissa lausunnoissa, oli Ap. t. 17:26. Se on osa
Paavalin Ateenassa Areiopagilla pitämää puhetta. Suomenkielisen vuonna 1992 käyttöön otetun raamatunkäännöksen mukaan kohta kuuluu:
”Yhdestä ihmisestä hän on luonut koko ihmissuvun, kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä, hän on säätänyt niille määräajat ja asuma-alueiden rajat”.
Ajatus Jumalan säätämistä kansojen asuma-alueiden rajoista on
apartheid-teologiassa tulkittu tarkoittamaan nimenomaan sitä, että
kansoilla on erilliset, rajatut asuma-alueensa – samaan tapaan siis kuin
aiemmissakin esimerkeissä. Tulkitessa tätä tekstiä apartheidin kannattajat ovatkin usein viitanneet muihin, aiemmin tässä luvussa mainittuihin
Raamatun teksteihin, joissa myös heidän mielestään viitataan kansojen
erillisyyteen.100 Kreikan kielessä, jolla Uusi testamentti on alun perin
kirjoitettu, ei ole kuitenkaan ilmeistä, että lause viittaisi eri kansojen toisistaan erillisiin asuinalueisiin. Se voi myös viitata ihmisten asutuksen
luonnollisiin rajoihin, siis maan (jonka päällä ihmiset asuivat) erottamiseen merestä, kuten Jumala Ensimmäisen Mooseksen kirjan mukaan
maailman luodessaan teki (1. Moos. 1:9–10). Tämä tulkinta on monien
tekstiä analysoineiden tutkijoiden mukaan todennäköisempi tekstin
alkuperäisessä syntykontekstissa. Heidän mukaansa lause viittaa siihen,
mitkä alueet ovat ylipäätään asumiskelpoisia, eikä niinkään poliittisiin
rajoihin.101
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Rotuerottelun vastustajat ja alkuseurakunnan tilanne
Apartheidin vastustajat pyrkivät kritisoimaan sitä, miten rotuerottelun
kannattajat tulkitsivat edellä mainittuja Raamatun kohtia, kuten edellä
on jo todettu. Samalla he omassa Raamatun käytössään vetosivat myös
tiettyihin muihin Raamatun kohtiin, joiden nojalla rotuerottelua pidettiin ja pidetään Raamatun vastaisena käytäntönä. Erityisesti viitattiin
sellaisiin Uuden testamentin kohtiin, joissa annettiin ohjeita erilaisten
kristittyjen – ennen kaikkea juutalaisten ja pakanoiden – yhteiselämään.
Niiden katsottiin tuomitsevan eri väestöryhmien keinotekoisen erottelun.
Erityisen tärkeä teksti tässä suhteessa oli Galatalaiskirjeen toinen
luku, jossa Paavali kärkevästikin arvosteli Pietaria siitä, että tämä oli
syyllistynyt eräänlaiseen rotuerotteluun Antiokiassa kieltäytyessään ateriayhteydestä eri rotuun kuuluvien ihmisten eli pakanakristittyjen kanssa. Juutalaisilla ei tuohon aikaan ollut tapana syödä yhdessä pakanoiden
kanssa, muun muassa juutalaisten ruoan puhtautta ja sallittuja ja kiellettyjä ruoka-aineita koskevien säädösten vuoksi. Kun jonkun kaupungin
kristilliseen seurakuntaan liittyi sekä Jeesukseen uskovia juutalaisia että
kristilliseen uskoon kääntyneitä pakanoita, seurakunnat joutuivat ottamaan kantaa siihen, voisivatko kaikki sen jäsenet aterioida yhdessä.
Kristityillä oli erilaisia käytäntöjä. Galatalaiskirjeessä kerrotaan, että
Pietarilla, joka siis oli juutalainen, oli yleensä tapana aterioida yhdessä
pakanuudesta kääntyneiden kristittyjen kanssa. Kun hän kuitenkin sai
kuulla, että paikalle oli tulossa tiukempaa linjaa noudattavia juutalaisia,
hän kieltäytyi yhteisestä ateriasta välttääkseen konfliktia näiden kanssa.
Paavali puolestaan suhtautui vapaamielisesti juutalaisiin säädöksiin
ja katsoi, että niiden noudattaminen ei ollut tarpeellista kristityille. Hän
paheksui Pietarin päättämättömyyttä ja sitä, että tämä kieltäytyi yhteisestä ateriasta pakanoiden kanssa. Esimerkiksi Bax vertaa Antiokian välikohtausta suoraan Etelä-Afrikan kirkkojen apartheidiin, jossa myös val-
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koiset kristityt kieltäytyivät tulemasta samaan ehtoollispöytään mustien
kristittyjen kanssa.102
Toinen Uuden testamentin teksti, jossa käsitellään kristinuskoon
kääntyneiden juutalaisten ja pakanoiden välisiä suhteita ja johon on viitattu apartheidia vastustavissa puheissa ja kirjoituksissa, tulee Efesolaiskirjeestä (Ef. 2:11–22). Kun Galatalaiskirjeessä aihetta käsitellään käytännön tasolla, ateriayhteyden kautta, Efesolaiskirjeen kohdassa aihetta
lähestytään teologisesti. Kirjeen mukaan Jeesuksen veri ja sovitustyö on
ainutlaatuisella tavalla yhdistänyt juutalaiset ja pakanat: ”Kristus on
meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja
kuolemallaan hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin.” Jeesuksen kuolema siis poisti tarpeen erotteluun juutalaisten ja pakanoiden
välillä. Vihollisuuden muuri tekstin tulkinnoissa ymmärrettiin Jerusalemin temppelin muureiksi, jotka erottivat juutalaiset pakanoista. Teksti
oli tärkeä myös Desmond Tutulle, apartheidia vastaan taistelleelle mustalle piispalle, joka palkittiin vuonna 1984 Nobelin rauhanpalkinnolla.
Kun tekstiä sovellettiin Etelä-Afrikan tilanteeseen, apartheidin vastustaminen liitettiin kristinuskon ytimeen, Jeesuksen kärsimykseen ja kuolemaan ihmisten vapautuksen vuoksi.
Rotuerottelun vastustajille on ollut tärkeä myös Galatalaiskirjeen
kolmannen luvun julistus siitä, kuinka eri ihmisryhmien väliset raja-aidat kaatuvat: ”Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja
vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette
yksi” (Gal. 3:28). Niin Bax kuin Tutukin vetosivat siihen todeten, ettei
kirkossa tulisi olla minkäänlaisia raja-aitoja eri väestöryhmien välillä.103
Samaan tapaan tulkittiin Filippiläiskirjettä. Filipin seurakunnalle kirjoittamansa kirjeen kolmannessa luvussa Paavali, joka kääntyi tiukasti
lakia noudattavasta juutalaisesta lakiin vapaamielisesti suhtautuvaksi sanomaa Kristuksesta julistavaksi kristityksi, kuvaa taustaansa. Hän piti
aiemmin tärkeänä syntyperäänsä Benjaminin heimoon kuuluvana juutalaisena, ympärileikkausta, ja muita ulkonaisia asioita, mutta nyt ulkoiset
ja etniseen identiteettiin liittyvät seikat olivat toissijaisia. Olennaista
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ovat ainoastaan sisäiset asiat, suhde Kristukseen ja Pyhä Henki. Tekstiä
tulkittiin apartheidin vastaisessa teologiassa niin, että Paavalin mukaan
omaan etniseen identiteettiin liitetty arvo ei saanut koskaan tulla evankeliumin tielle. Näin apartheid-teologiaa kritisoitiin oman rotuidentiteetin korostamisesta lähimmäisenrakkauden ja kristittyjen yhteyden
kustannuksella.104
Samaa teemaa käsitellään muuallakin Uudessa testamentissa. Markuksen evankeliumin luvussa 3 kuvataan, kuinka Jeesuksen perheenjäsenet, hänen äitinsä ja veljensä, eivät ymmärrä Jeesuksen tehtävää vaan
katsovat hänen olevan ”tolaltaan” (hieman sievistelevä suomennos pyrkii pehmentämään sitä, että kreikassa sana viittaa yleisimmin järjiltään
olemiseen). Jeesus nostaa omassa reaktiossaan hänen seuraajiensa väliset
hengelliset siteet perhesiteiden yläpuolelle sanoessaan, että hänen seuraajansa ovat hänen todellisia, hengellisiä äitejään, veljiään ja sisariaan. Rotuerottelun vastustajille teksti oli merkittävä, koska se jälleen tekee kristittyjen keskinäisestä yhteydestä merkittävämmän kuin edes perhesiteistä, samaan kansaan kuulumisesta puhumattakaan.105
Samalla tavoin merkittävä oli myös Jeesuksen rukous Johanneksen
evankeliumin luvussa 17. Jäähyväisrukouksessaan Jeesus rukoilee, että
hänen seuraajansa olisivat yhtä, kuten Isä ja Poika ovat yhtä kristillisen
teologian mukaan. Koska Jeesus rukoilee yhteyttä seuraajilleen, kyse ei
esimerkiksi Baxin mukaan voi olla kristittyjen automaattisesti jakamasta
yhteydestä, vaan nimenomaan yhteyden ulkonaisista tuntomerkeistä.106
Rotuerottelun ja rasismin vastustajat vetosivat lisäksi sellaisiin Raamatun kohtiin, jotka puhuivat suhteesta muukalaisiin. Vanhassa testamentissa kehotetaan israelilaisia kohtelemaan muukalaisia, eri kansaan
kuuluvia, ikään kuin omina heimolaisinaan, ja muistutetaan israelilaisia
samalla siitä, että hekin ovat olleet muukalaisia Egyptissä (3. Moos.
19:33–34). Jesajan kirjan luvussa 56 puolestaan kuvataan, kuinka kaikki
saavat tulla Jumalan pyhälle vuorelle, yhtä lailla israelilaiset kuin muukalaisetkin. Markuksen evankeliumissa myös Jeesus muistuttaa samasta
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asiasta: ajaessaan kauppiaat pois temppelistä hän samalla sanoo, että
temppeli on tarkoitettu rukoushuoneeksi ”kaikille kansoille” (Mark.
11:17).107 Apartheidin vastustajat kiinnittävät huomiota siihen, että
NGK:n omakin rotujen välisiä suhteita käsittelevä raportti myönsi, että
teksteissä mainitut muukalaiset sisälsivät todennäköisesti eri rotuihin
kuuluvia ihmisiä, jotka silti saattoivat kuulua Jahven kansaan, mutta ei
silti huomioi sitä mitenkään kirkon elämässä.108
Raamatussa on myös yksittäisiä esimerkkejä mustista afrikkalaisista,
jotka liittyvät juutalaiseen kulttiyhteisöön tai kristilliseen seurakuntaan.
Jo aiemmin tässä kirjassa on mainittu Mooseksen avioliitto nubialaisen
naisen kanssa (4. Moos. 12). Apartheidin vastustajat katsoivat, että kun
kertomuksessa Mooseksen sisarukset, Aaron ja Mirjam, kritisoivat Moosesta, ilmeisesti tämän avioliiton vuoksi ja Mirjamia siksi rangaistaan
spitaalilla, se tulisi tulkita rangaistukseksi rasismista ja seka-avioliittojen
vastustamisesta.109 Myös varhaiskristilliseen seurakuntaan kuului ilmeisesti afrikkalainen Simon, josta Apostolien tekojen mukaan käytettiin
lisänimeä Niger (musta; Ap. t. 13:1). Hän rukoili yhdessä Paavalin ja
muiden kristittyjen kanssa. Filippos kastaa etiopialaisen eunukin, joka
myös oli musta afrikkalainen (Ap. t. 8:26–40). Nämä olivat esimerkkejä
siitä, kuinka Raamatussa ei suinkaan pyritty noudattamaan apartheidia
mustien ja valkoisten välillä.
Myös Jeesuksen omaan esimerkkiin vedottiin. Vaikka Jeesuksen
aikana juutalaisilla ja samarialaisilla oli tapana harjoittaa ”rotuerottelua”,
siis karttaa toisiaan mahdollisuuksien mukaan, Johanneksen evankeliumi kuvaa, kuinka Jeesus rikkoi tätä tabua ja keskusteli pitkään kaivolla
samarialaisen naisen kanssa (Joh. 4:1–42). Kuten edellä on todettu,
juutalaisilla oli myös tapana välttää kanssakäymistä pakanoiden kanssa,
mutta Jeesus paransi roomalaisen sadanpäällikön pojan (Matt. 8:5–13),
oli valmis lähtemään tämän kotiin ja oli muutenkin tekemisissä myös
pakanoiden kanssa.110
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Myös Raamatun kuvaus luomisesta ja siihen sisältyvä ajatus siitä,
että kaikki ihmiset ovat Jumalan kuvia, oli tärkeä apartheidin vastustajille siinä missä monille muillekin kristityille ihmisoikeuksien puolustajille. Esimerkiksi Desmond Tutulle luominen oli tärkeä teema, ja hänen
ajattelussaan se yhdistyi afrikkalaiseen Ubuntu-käsitteeseen. Ubuntulla
tarkoitetaan ihmisyyttä, joka on riippuvainen muista ihmisistä ja luomisesta. Ihminen ei afrikkalaisessa yhteisöllisessä ajattelussa ole niinkään
yksilö, jolla on oma tahtonsa, vaan osa verkkoa, sukupolvien ja suhteiden verkostoa. Tutun teologiassa ihmiset on luotu elämään yhteydessä
toistensa ja Jumalan kanssa. Apartheid on synti, koska se rikkoo tämän
yhteyden ihmisten välillä eristämällä heidät toisistaan. Tutun näkemys
ihmisen kyvystä osoittaa lähimmäisilleen rakkautta tai armoa on myös
huomattavasti positiivisempi kuin reformoidun teologian ihmisnäkemys; teologiaan lieneekin vaikuttanut se, että Tutu oli anglikaani.
Hänen ajattelussaan tämä ihmisen kyky ei ole kadonnut lankeemuksenkaan myötä.111
Kristillisellä teologialla ja Raamatun tulkinnoilla on ollut tärkeä
merkitys Etelä-Afrikassa myös apartheidin purkamisen jälkeen. Nelson
Mandela nimitti Desmond Tutun apartheidin aikaisia ihmisoikeusrikoksia selvittelevän totuuskomission puheenjohtajaksi, ja komission toiminnassa oli mukana paljon muitakin pappeja ja teologeja. Komission
yhteydet kristillisiin kirkkoihin herättivät myös kritiikkiä, mutta Tutun
ja muiden komission toiminnassa mukana olevien pappien aiempi väkivallaton työ apartheidin purkamiseksi antoi heille kuitenkin tehtävään
tarvittavaa arvovaltaa.112
Totuuskomission toiminnassa keskeinen teema oli sovitus. Sekä
apartheid-hallinnon aikana ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneillä että
niiden uhreiksi joutuneilla oli oikeus kertoa kokemuksistaan komission
jäsenille. Rikoksiin syyllistyneet armahdettiin, mikäli he kertoivat totuudenmukaisesti tekemisistään. Tutu korosti, että komissio ei voinut
pakottaa ketään antamaan anteeksi omaistensa vangitsijoilla tai tappajil-
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le, mutta monissa tapauksissa uhrien ja heidän omaistensa ja rikoksiin
syyllistyneiden välille syntyi jonkinlainen sovitus tai sovinto.113
Vaikka totuuskomissio oli valtiollinen elin, sen toiminnan periaatteet kytkeytyivät läheisesti myös Tutun teologiaan ja raamatuntulkintaan. Syyllisyys, anteeksianto ja sovitus olivat Tutulle keskeisiä teologisia
teemoja. Tutulle tärkeä oli Jeesuksen Vuorisaarnan osio, jossa kehotetaan tekemään sovinto veljensä kanssa ennen kuin lähestyy alttaria: ”Jos
siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on
jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin
sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi” (Matt.
5:23–24). Viitaten edellä jo mainittuun Galatalaiskirjeen kohtaan,
jonka mukaan Kristuksessa ulkonaiset erot väestöryhmien ja sukupuolten välillä menettivät merkityksensä (Gal. 3:28), Tutu katsoi, että
Raamattu ei kehottanut sovintoon vain yksittäisiä ihmisiä vaan myös
ihmisryhmiä.114 Tutun positiivinen käsitys ihmisten kyvystä armoon ja
anteeksiantamiseen näkyy totuuskomission toiminnassa.
Tutun raamatuntulkinnan ja väkivallattomuuden ihanteen mukaisesti hän korosti myös Raamatun kehotuksia vihollisen rakastamiseen
(Matt. 5:43–46) ja kehotti kostosta pidättäytymiseen, mikä vaikutti
totuuskomission pyrkimyksiin luoda sovitusta ja sovintoa eikä oikeudenmukaista kostoa. Vanhan testamentin ”oikeutetun koston lakia” siteeraten Tutu sanoi: ”Jos sanomme kaikki ’silmä silmästä ja hammas
hampaasta’, meistä kaikista tulee sokeita.”115
Totuuskomission ohella kristillisillä kirkoilla on ollut muutenkin
keskeinen rooli Etelä-Afrikan yhteiskunnan rakentamisessa apartheidin
päättymisen jälkeen. Raamatun käskyillä lähimmäisen rakastamisesta on
motivoitu esimerkiksi kirkkojen ja niiden alaisten organisaatioiden tekemää työtä HIV- ja AIDS-potilaiden parissa sekä ylipäätään yhteiskunnan kehittämisessä.116
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Erityisen kaunopuheisesti Raamatun ja kristillisen uskon merkityksestä positiivisena voimana Etelä-Afrikan nykytilanteessa on puhunut isä
Michael Lapsley. Hän on anglikaaninen pappi, joka taisteli apartheidia
vastaan Etelä-Afrikassa, ja sai apartheid-hallinnolta kirjepommin, jonka
vuoksi menetti molemmat kätensä ja toisen silmänsä. Lapsley on ammentanut voimaa olla katkeroitumatta kristillisestä uskostaan ja Raamatusta ja pyrkii sen sijaan luomaa sovintoa. Hän työskentelee Institute for
Healing of Memories -nimisessä organisaatiossa, joka pyrkii parantamaan kriisien ja konfliktien aiheuttamia psyykkisiä haavoja.
Lapsley saarnasi Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokouksen
päätöshartaudessa Etelä-Koreassa vuonna 2013. Saarnan raamatunteksti
oli Luukkaan evankeliumin luvun 24 kohtaus, jossa ylösnoussut Jeesus
ilmestyy opetuslapsilleen, mutta nämä ovat pikemminkin hämmentyneitä kuin iloisia. Heidän on vaikea uskoa näkemäänsä todeksi. Lapsley
kuvaa, kuinka opetuslasten suru ja tuska olivat sokeuttaneet nämä. Tämän oppilaiden tuskan ja surun hän rinnastaa niiden eteläafrikkalaisten
ja samalla kaikkien maailman ihmisten kärsimyksiin, jotka ovat menettäneet omaisensa, tai vammautuneet, fyysisesti tai psyykkisesti. Lapsley
kertoo, kuinka myös osallisuus toisten kärsimyksiin, epäonnistuminen,
osallistuminen vääryyksiin, aiheuttaa tuskaa.117
Hän sanoo: ”Omassa kontekstissamme Etelä-Afrikassa, kun musta
äiti istuu vieretysten valkoisen äidin kanssa ja sanoo, että hänen lapsensa
ei koskaan palannut rotusortoa vastaan taistelemasta, valkoinen äiti voi
vastata: minun lapseni tuli takaisin, mutta hän on yhä vahingoittunut
siitä, mitä hän koki. Yhtäkkiä nämä molemmat äidit ovat liittyneet yhteen sen kivun kautta, jota he kantavat. Kuinka moni meistä on myös
liikuttunut niistä kuvista, joissa pohjoiskorealaiset ja eteläkorealaiset tapaavat toisiaan sotilaallisella alueella vuosikymmenien eron jälkeen –
kipu on yhtä kouriintuntuvaa kuin ilo.”118 Koska Raamatulla on suuri
hengellinen ja kulttuurinen merkitys kristityille, se voi olla keskeinen
työkalu luotaessa sovintoa menneisyyden kanssa ja tarjota mahdollisuuksia omien tunteiden sanoittamiseen.
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Mustat teologiat
rasistisia rakenteita purkamassa

Mustilla teologioilla tarkoitetaan yleensä sellaisia etenkin Yhdysvaltojen
mustien sekä Etelä-Afrikan mustan väestön teologioita – kirjoituksia,
saarnoja, puheita, ajatuksia – jotka korostavat Jumalan roolia vapauttajana, ei vain tuonpuoleisessa, vaan myös tässä maailmassa vapauttamassa
rotusorrosta. Rasismi tai muu sorto kuvataan Jumalan tahdon vastaiseksi. Mustien teologioiden lähtökohtana onkin rasismin vastainen taistelu
sekä Yhdysvalloissa että Etelä-Afrikassa, joissa molemmissa – kuten
edellä on käynyt ilmi – laajamittainen ja myös uskonnollisesti perusteltu
rasismi on ollut arkipäivää. Musta teologia keskittyy nimenomaan
rodusta johtuvan sorron vastustamiseen ja historiallisista syistä se on
noussut keskeiseen asemaan nimenomaan Yhdysvalloissa ja Etelä-Afrikassa. Monissa muissakin Afrikan maissa tehdään toki mustien afrikkalaisten ”omaa” teologiaa, mutta se keskittyy enemmän kristinuskon
tulkitsemiseen afrikkalaisten kulttuurien kautta kuin rotusorrosta
vapautumiseen.119
Yleensä etenkin Yhdysvalloista puhuttaessa mustalla teologialla tarkoitetaan 1960-luvulla ja sen jälkeen syntynyttä teologiaa, jonka taustat
ovat mustien kansalaisoikeusliikkeessä, 1960-luvulla toimineessa radikaalissa mustien liikkeessä sekä 1960-luvulla kirjoitetuissa ensimmäisissä, mustien uskonnollisuutta käsittelevissä ja mustaa teologiaa hahmot-
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televissa teoksissa.120 Toisaalta esimerkiksi Arizonan yliopiston Julian
Kunnie värikkäästi kirjoitetussa mustan teologian Jeesus-kuvaa käsittelevässä artikkelissaan kuvaa, kuinka afrikkalaiset – egyptiläiset, nubialaiset
ja etiopialaiset – tekivät Afrikassa teologiaa jo muinaisina aikoina, ja
katsoo mustan teologian olevan yhtä vanha asia kuin koko ihmiskunnan
vanhimmat, Afrikassa ja Lähi-idässä syntyneet sivilisaatiot.121
Mustan teologian perusperiaatteena on se, että teologia ei perustu
vain Raamattuun ja kirkkojen uskontunnustuksiin, vaan mustien historia ja kokemukset nousevat näiden rinnalle samanarvoisiksi teologian
lähteiksi.122 Kuten edellä on todettu, kaikki teologia ja Raamatun tulkinnat toki saavat vaikutteita ympäröivästä yhteiskunnasta ja tulkitsijan
taustasta ja kokemuksista, joten musta teologia ei sinänsä eroa tässä
muista teologioista muuten kuin korkeintaan siinä, että kokemusten
merkitys avoimesti tunnustetaan. Mustan teologian klassikkoteoksessa A
Black Theology of Liberation teoksen kirjoittaja James H. Cone listaa
kuusi mustan teologian lähdettä. Ensimmäinen on mustien kokemus,
ennen kaikkea mutta ei yksinomaan kärsimys ja rodun vuoksi sorretuksi
tulemisen kokemus. Toinen on mustien historia, johon Yhdysvalloissa
kuuluu keskeisenä osana saapuminen maahan orjina. Kolmas on
mustien oma kulttuuri, ”musta sielu”, joka nousee historiasta ja kokemuksista. Neljäs on Jumalan ilmoitus, joka sisältää sekä Jumalan itsestään antaman ilmoituksen Israelin kansalle Vanhassa testamentissa että
Jumalan Jeesuksen hahmossa ja kautta antaman ilmoituksen. Samalla
Cone korostaa, että Jumalan ilmoitus ei rajoitu vain Raamatussa kerrottuihin tapahtumiin, vaan siihen sisältyy myös mustien toiminta vapautuksensa eteen, sillä se on Jumalan toimintaa maailmassa. Viides mustan
teologian lähde on Raamattu, joka ei ole erehtymätön, mutta puhuu
keskeisellä tavalla vainotuille ja sorretuille Jumalan vapauttavasta toiminnasta. Kuudes lähde on kirkkojen traditio, jonka vaikutukset ovat
väistämättömiä, vaikka musta teologia suhtautuukin kriittisesti perinteisiin, joita on käytetty pönkittämään vallanpitäjien valtaa ja torjumaan
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yhteiskunnallisiin uudistuksiin pyrkiviä kapinaliikkeitä. Viimeksi mainitusta Cone mainitsee esimerkkinä reformaattori Martti Lutherin jyrkän
tuomion Saksan talonpoikaiskapinalle.123
Koska yhdysvaltalainen musta teologia liittyy läheisesti mustien
kansalaisoikeustaisteluun ja sen johtajaan Martin Luther Kingiin,
Kingin ajatusten lyhyt esittely lienee paikallaan tässä. Raamatun vaikutushistorian näkökulmasta mielenkiintoista on ennen kaikkea se, miten
hän käyttää Raamattua väkivallattoman vastarinnan välineenä, ja samalla peilaa Raamatun sisältöä mustien kokemuksiin.
King kuvaa, kuinka niin sanottu lex talionis eli koston laki, joka
Raamatussa esiintyy muodossa ”silmä silmästä ja hammas hampaasta”
(2. Moos. 21:23–25), on ollut aina ihmisille tuttu ja itsestäänselvä.
Samalla hän siteeraa Jeesuksen sanoja, kun tätä ristiinnaulitaan: Jeesus
rukoilee kiduttajiensa ja telottajiensa puolesta. Jeesuksen sanat ”Isä,
anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät” ovat Martin Luther
Kingille uuden kristillisen etiikan ja myös rotusorron vastaisen taistelun
lähtökohta. Jeesus vastasi vihaan rakkaudella, ja sen tulisi Kingin tulkinnassa olla lähtökohtana myös hänen seuraajilleen, kuten oikeuksiensa
puolesta väkivallattomasti taisteleville mustille kristityille. King kirjoittaa myös melko pitkästi siitä, kuinka Jeesuksen rukouksesta käy ilmi,
että pahojen tekojen taustalla ei ole ihmisen pahuus, vaan tietämättömyys. Hän ei kutsu rotuerottelua ihmisten pahuudesta johtuvaksi synniksi, vaan henkisestä sokeudesta johtuvaksi asiaksi. Kirkon tulee jatkuvasti muistuttaa ihmisiä siitä, että ihmisten tulee käyttää myös älyään ja
näin järjen avulla vapautua tästä sokeudesta. Koko ajan silti King vaatii
mustia rakastamaan sortajiaan ja rukoilemaan heidän puolestaan
Jeesuksen sanoin.124
Tärkeä Raamatun teksti Kingille oli myös Jeesuksen kehotus
rakastaa paitsi lähimmäistään, myös vihollistaan (Matt. 5:43–45). Hän
puhui jatkuvasti sen puolesta, että huolimatta kaikesta kokemastaan
sorrosta mustat eivät saaneet katkeroitua ja vastata vihalla. Sen seurauksena syntynyt uusi järjestelmä olisi samanlainen kuin vanhakin, vain
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sorrettujen ja sortajien osat olisivat vaihtuneet. King piti vihollisten
rakastamista ja siihen olennaisesti kytkeytyvää anteeksiantoa ehdottomana edellytyksenä uudenlaiselle yhteiskunnalle.125
King viittaa myös Raamatun kertomukseen laupiaasta samarialaisesta (Luuk. 10:25–37). Hänen tulkintansa mukaan sekin oli radikaali
laajennus juutalaiseen etiikkaan. Kun Vanhan testamentin mukaan älä
tapa -käsky koski vain toisia israelilaisia, mutta filistealaisia saattoi surmata sodassa vapaasti, niin vertauksessaan Jeesus ulotti lähimmäisyyden
koskemaan myös kaikkia muita kansoja. Vertauksessa rosvojen pahoinpitelemän miehen ohi kulkevat pappi ja leeviläinen ovat lähellä Kingin
omaa todellisuutta Yhdysvalloissa 1950- ja 1960-luvuilla, jolloin ambulanssinkuljettaja tai kokonainen (valkoisille tarkoitettu) sairaala saattoi
kieltäytyä auttamasta loukkaantuneita mustaihoisia. 126
Sen sijaan Jeesuksen esikuvaksi nostama samarialainen auttoi haavoittunutta, vaikka tämä kuului eri kansaan. Samarialainen nousee näin
esikuvaksi lähimmäisestä, joka ei kiinnitä huomiota kansalaisuuteen,
ihonväriin tai muihin ulkonaisiin piirteisiin, vaan ”havaitsee ne sisäiset
ominaisuudet, jotka tekevät kaikista ihmisiä ja siksi myös veljiä”.
Samarialainen ei ajatellut itseään ja sitä, mitä ongelmia haavoittuneen
lähimmäisen auttaminen voisi aiheuttaa hänelle, vaan keskittyi
ajattelemaan sitä, miten haavoittuneen miehen voisi käydä ilman hänen
apuaan. King liittää tämän ajattelumallin suoraan kansalaisoikeusliikkeeseen: kristittyjen ei tulisi ajatella, tulisiko heille vaikeuksia, jos he
osallistuisivat taisteluun mustien kansalaisoikeuksien puolesta, vaan
keskittyä siihen, miten kävisi köyhän mustan väestön, jos he eivät asetu
näiden puolelle ja ota rohkeasti kantaa.127
Niin mustassa teologiassa kuin monissa muissakin vähemmistöjen
ja naisten oikeuksia puolustavissa teologioissa tärkeä Raamatun kohta
on ollut Paavalin Galatalaiskirjeen julistus: ”Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi” (Gal. 3:28). Siihen myös Martin
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Luther King viittaa laatimassaan ”Paavalin kirjeessä Amerikan kristityille”. Kirje hyödyntää Paavalin itsensä kirjoittamien kirjeiden sanastoa ja
teemoja, mutta pyrkii samalla ottamaan Paavalin nimissä kantaa Yhdysvaltojen nykyiseen tilanteeseen, rotuerotteluun. Samalla kirje ottaa kantaa myös muun muassa Kingin mielestä liian pitkälle vietyyn kapitalistiseen rahanpalvontaan. King kuvaa, kuinka absurdia on, että vaikka
Kristuksessa ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, orjaa tai vapaata, tai
miestä eikä naista, niin silti Kristuksen seurakunnissakin vallitsee rotuerottelu, ja mustat menevät omiin kirkkoihinsa, valkoiset omiinsa.128
Myös myöhemmille mustille teologeille Gal. 3:28 on ollut keskeinen vapauttava teksti. Toisaalta monet ovat myöntäneet, että Paavalin
asenne esimerkiksi orjia kohtaa tuntuu ristiriitaiselta; kehottihan Paavali
toisaalta muualla orjia pysymään asemassaan (1. Kor. 7:21–22). Cain
Hope Felder on kuitenkin todennut, että Paavalin toisaalla esittämät
varaukset eivät kykene himmentämään kohdan merkitystä. Juuri tämä
Paavalin lausuma on ollut mustille, jo orjuuden aikana ja myös sen
jälkeen, tärkeä julistus vapaudesta. Samalla se julistaa myös sukupuolten
välistä tasa-arvoa, jonka puolesta kamppaileminen on vähitellen tullut
yhä keskeisemmäksi osaksi mustaa teologiaa.129
Yksi mustan teologian peruspilareista on Raamatun kuvaus ihmisen
luomisesta. Kun Raamatussa sanotaan, että Jumala on luonut ihmisen
omaksi kuvakseen (1. Moos. 1:26), siitä seuraa, että mustaihoinen ihminen on Jumalan kuva. Käänteisesti siitä toisaalta seuraa myös, että mustan teologian Jumala on musta. Se ei tarkoita, että Jumala ajateltaisiin
ihmisen kaltaiseksi ja konkreettisesti iholtaan mustaksi. Sen sijaan
tarkoituksena on haastaa valkoisen, eurooppalaisen teologian käsitykset;
ääneen lausumaton oletus siitä, että Jumala on valkoinen vanha mies.
Samalla musta Jumala ja musta Jeesus kuvaavat sitä, kuinka Jumala asettuu erityisellä tavalla nimenomaan sorrettujen puolelle. Jumala ja Jeesus
tuntevat myös sen erityisen kärsimyksen, joka liittyy ihonvärin vuoksi
sorrettuna olemiseen. Mustassa teologiassa ”mustuus” on ylipäätään
enemmän kuin vain ihonväri tai biologinen rotu. Etenkin eteläafrikka128
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laiset mustat teologit ovat korostaneet, että mustuus on nimenomaan
sorrettuna olemista ja sortavien rakenteiden tiedostamista. Etelä-Afrikan
apartheidin vastustajien mukaan rotuerottelua vastustavat valkoiset olivatkin ottaneet ”mustuuden” vapaaehtoisesti päälleen, kun taas sortavia
rakenteita ylläpitävät mustaihoiset poliisit eivät olleet ”todellisia mustia”. Mustuus liittyi teologiassa siis paitsi sorrettuna olemiseen, myös
kamppailuun sortoa vastaan.130
Jeesuksen kuvaaminen tummaihoiseksi on myös historiallisesti realistisempaa kuin länsimaisen kirkkotaiteen vaaleakutriset ja sinisilmäiset
Jeesus-kuvat. Vaikka historiallisesti Jeesus ei ollut afrikkalainen, hän oli
Välimeren alueella asuvana juutalaisena hyvin todennäköisesti
mustahiuksinen ja iholtaan tumma. Mustan teologian musta Jeesus
paljastaa samalla, että valkoisen teologian valkoihoinen Jeesus ei ole
neutraali kuva Jeesus Nasaretilaisesta, vaan yhtä lailla kulttuurin suodattama.
Jeesuksen kärsimys, ja varsinkin Raamatussa Jeesuksen seuraajilleen
antama kehotus ottaa ristinsä ja samalla kieltää itsensä (Luuk. 9:23;
Mark. 8:34), ovat olleet läheisiä, mutta myös haastavia teemoja mustille
teologeille. Esimerkiksi atlantalainen, afroamerikkalainen professori
Riggins R. Earl Jr. huomauttaa, että mustat ovat historian eri vaiheissa
joutuneet sortajiensa ja siirtomaaisäntien vaatimuksista kieltämään
itsensä ja koko oman kulttuurinsa arvon – monet ovat myös kuulleet
tämän Jeesuksen käskyn ensimmäistä kertaa alistajiensa suusta. Samalla
heille on – samalla tavalla kuin kirjani toisessa luvussa mainituissa
kirkkoisien teksteissä – annettu ymmärtää itsensä kieltämisen viittaavan
myös siihen, että heidän sielunsa muuttuvat mustista valkoisiksi. Earl
kysyy, miten Jeesuksen kehotus itsensä kieltämiseen eroaa sortajien
vastaavista vaatimuksista. Hänen oma vastauksensa kysymykseen on se,
että kun itsensä kieltäminen sortajien vaatimuksesta antaa pelkästään
selviytymisen palvelijan roolin alistuneena, vapaaehtoinen itsensä
kieltäminen vastauksena Jeesuksen kehotukseen tarjoaa ikuisen elämän,
ei alistettuna, vaan Jumalan kanssa ja ihmisarvon säilyttäen.131 Jotkut
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mustat teologit puolestaan kokevat koko ajatuksen itsensä kieltämisestä
liian ongelmalliseksi historian valossa – olisi kohtuutonta vaatia jo valmiiksi sorrettuja kieltämään oma arvonsa.132
Myös Jeesuksen oma kärsimys ja kuolema ovat mustalle teologialle
haastavia teemoja. Toisaalta edellä on kuvattu, kuinka tärkeä mustille
teologeille on ajatus mustasta Kristuksesta, joka voi jakaa heidän
kokemansa sorron ja kärsimykset. Toisaalta monet mustat teologit vieroksuvat liiallista ristin ja Jeesuksen kärsimysten ihannointia. Koska
mustan teologian keskeinen tavoite on sorrosta ja kärsimyksestä vapautuminen, kärsimyksen jalouden ylenmääräinen korostaminen koetaan
pikemminkin haitaksi.133
Sorron kokemusten keskellä mustan teologian ja kokemusten tärkeitä peilaajia ovat olleet monet Raamatun psalmit, joiden kielenkäyttö
heijastuu myös mustien musiikkiin, etenkin spirituaaleihin ja blueslauluihin. Vanhan testamentin valituspsalmeilla on myös ollut tärkeä
merkitys sorron kokemusten sanoittajina. Monet psalmit heijastavat
israelilaisten tuskaa pakkosiirtolaisuudessa. Israelilaiset olivat joutuneet
pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan, kun Babylonian kuningas Nebukadressar II valtasi Jerusalemin, hävitti kaupungin ja sen temppelin ja
veivät israelilaiset (tai nykykäsityksen mukaan pikemmin osan heistä)
mukanaan pakkosiirtolaisuuteen. Etenkin Psalmi 137 heijastelee
ahdistusta muuttuneesta tilanteesta ja elämästä muukalaisena vieraassa
maassa:
Virtojen varsilla Babyloniassa
me istuimme ja itkimme,
kun muistimme Siionia.
Rannan pajuihin
me ripustimme lyyramme.
Ne, jotka meidät olivat sinne vieneet,
vaativat meitä laulamaan,
ne, joiden orjuudessa me vaikeroimme,
käskivät meidän iloita ja sanoivat:
132
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”Laulakaa meille Siionin lauluja!”
Kuinka voisimme laulaa Herran lauluja vieraalla maalla? (Ps. 137:1–4)

Yhdysvaltoihin orjuuteen viedyille mustille pakkosiirtolaisuus ja toisen
kansan alistamana orjuudessa oleminen olivat itsestäänselvästi läheisiä
teemoja. Psalmit sanoittivat muukalaisuuden tunteita. Monet pakkosiirtolaisuudesta kertovat psalmit toivat myös toivoa; psalmeissa toistuva
ajatus oli se, että Jumala vapauttaa kansansa lopulta. Psalmin 68 loppu
(68:32–33) kuvaa sitä, kuinka Nubia ojentaa kätensä Jumalan puoleen
ja kaikki maailman kansat ylistävät Herraa. Monille mustille teologeille
ja kristityille tärkeä on ollut ajatus siitä, että jo Vanhassa testamentissa
afrikkalaisetkin liitetään osaksi Jumalaa ylistävää joukkoa.134
Oman kärsimyksen ja kokemuksen peilaaminen Raamatun kertomuksiin näkyy monissa mustien hengellisissä lauluissa. Esimerkiksi Raamatun Danieliin, jonka Jumala pelasti niin leijonan luolasta kuin tulisesta uunistakin, viitataan lauluissa: ”My Lord delivered Daniel, why
can’t He deliver me?” Jumala on se, joka puolustaa sorrettuja ja vapauttaa ne, joita vainotaan, ja jolta myös afroamerikkalaiset kristityt odottavat apua kärsimyksissään. Myös Jeesuksen pelastaviin ja parantaviin
tekoihin viitataan monissa negrospirituaaleissa. Moniin mustien uskonnollisiin lauluihin sisältyy myös Jeesuksen toisen tulemisen odotusta.
”Children, we shall be free, when the Lord shall appear”, lauletaan
eräässä laulussa. Jeesuksen paluu maan päälle on näissä mustien lauluissa
ensisijaisesti nimenomaan vapautumista orjuudesta, sorrosta ja kuluttavasta köyhyydestä.135
Jo edellä kirjoittaessani mustien orjuudesta Yhdysvalloissa
mainitsin, kuinka merkittävä rooli eksoduksella, Israelin vapautumisella
Egyptin orjuudesta, on ollut mustien teologiassa ja uskonnollisessa ajattelussa. Se on ollut tärkeä paitsi orjuudesta vapautuneille mustille myös
heidän jälkeläisilleen. Nykyään kuitenkin suhtautuminen Raamatun
kertomukseen Israelin kansan lähdöstä Egyptistä ja saapumisesta
luvattuun maahan on ristiriitaisempi. Vaikka kertomus kuvaa vapautu134
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mista Israelin kansan näkökulmasta, nykyään mustat teologit tiedostavat
sen sisältävän myös kyseenalaisia, epäeettisiä piirteitä, joita ei voi ottaa
sellaisinaan teologian lähtökohdiksi.
Delores S. Williams, musta naisteologi ja emerita-professori, huomauttaa, että kertomus kuvaa vapautumista vain heprealaismiesten
näkökulmasta. Raamatun kuvaus erämaavaelluksesta ja Luvatun maan
valtaamisesta heijastelee ensinnäkin yhteiskuntaa, joissa naisilla oli
alisteinen asema. Israelilaisilla oli myös itsellään orjia, eikä sitä kyseenalaistettu (2. Moos. 21:1–11). Siirtyminen Luvattuun maahan ei Raamatun kertomuksessa merkinnyt tyhjänä olevan maan asuttamista, vaan
valloitussotaa maan aiempia asukkaita vastaan ja näiden alistamista.
Afroamerikkalaisille Raamatun lukijoille on ollut vaikea myös hyväksyä
sitä, että kertomuksessa afrikkalainen kansa, egyptiläiset, kuvataan pahoiksi ja Jumalan vihollisiksi. Williams toteaakin, että Raamatun Jumala tuntuu yhtaikaa olevan sekä Jumala, joka vapauttaa israelilaiset orjuudesta, että Jumala, joka ei tarjoa vapautusta. Jälkimmäisestä hän nostaa
esimerkiksi Hagarin, Abrahamin ja Saaran orjan, joka on joutunut
omistajiensa väkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi.136
Nämä kommentit kuvaavat hyvin sitä, kuinka musta teologia
kokonaisuutena on vähitellen muuttunut laajemmin erilaisia sorron
rakenteita arvostelevaksi järjestelmäksi. Yksi mustan teologian varhaisvaiheen tärkeimmistä kirjoittajista, James H. Cone, on sekä itse muuttunut että muuttanut mustaa teologiaa ajan kuluessa. Hänen varhaisvaiheen teoksensa olivat valkoisia kohtaan aggressiivisia ja keskittyivät
yksinomaan rotukysymykseen. Sen sijaan hänen tuoreemmat teoksensa
ovat olleet huomattavasti avoimempia monenlaisen sorron, kuten sukupuolen perusteella tapahtuvan syrjinnän, tunnustamiselle.137
Tärkeä panos tässä kehityksessä on ollut mustilla naisteologeilla,
joiden teologiasta on ollut tapana käyttää nimitystä womanistinen teologia (engl. womanist theology). Se kuvaa sitä, kuinka mustat naiset
ovat olleet kaksinkertaisesti sorrettuja sekä rotunsa että sukupuolensa
vuoksi. Kyse ei ole kuitenkaan uhrin asemaan jäämisestä, vaan termiä
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käyttäneen afroamerikkalaisen kirjailijan Alice Walkerin kuvauksen mukaan ”womanist” on nainen, joka syventyy asioihin, on vastuullinen ja
vastuussa, ja on omistautunut taistelulle kokonaisen ihmisyyden puolesta.138
Mustien naisteologien Raamatun tulkinnoissa tärkeä hahmo on
ollut Hagar, Abramin ja Sarain orja. Kuten edellä mainitsin, Hagarin
hahmo on ollut mustille teologioille esimerkki hahmosta, jota Jumala ei
Raamatussa tunnu vapauttavan tai pelastavan. Hagar on Sarain egyptiläinen orja. Kun Sarai ei kykene saamaan lasta, hän antaa Hagarin Abramin vuoteeseen, jotta Abram voisi siittää lapsen Hagarille. Hagarin mielipidettä asiaan ei kysytä. Hagar tuleekin raskaaksi, mutta alkaa ”väheksyä emäntäänsä” (1. Moos. 16:4), ilmeisesti tämän hedelmättömyyden
vuoksi. Sarai vetoaa Abramiin, mutta kun tämä ei puutu asiaan, Sarai
pahoinpitelee Hagaria niin, että tämä pakenee. Enkeli kuitenkin kohtaa
Hagarin erämaassa ja kehottaa tätä palaamaan takaisin Sarain luokse,
mutta sanoo myös Herran kuulleen Hagarin hädän. Hän kertoo Hagarin lapsen olevan poika, joka tulee saamaan nimen Ismael.
Niin Hagar palaa takaisin isäntäväkensä luokse ja synnyttää poikansa Ismaelin. Myöhemmin Abram ja Sarai saavat uudet nimet, Abraham ja Saara, jotka liittyvät Herran heille antamiin lupauksiin, ja Saara
tulee kuin tuleekin raskaaksi ja synnyttää Iisakin. Saara alkaa jälleen
tuntea katkeruutta Hagaria ja tämän poikaa kohtaan (1. Moos. 21:8–
10). Koska hän ei halua, että Hagarin poika Ismael perisi yhdessä hänen
poikansa Iisakin kanssa, hän karkottaa Hagarin ja Ismaelin jälleen erämaahan. Hagar joutuu seuraamaan, kuinka hänen poikansa Ismael on
kuolemaisillaan janoon. Silloin enkeli saapuu uudelleen heidän luokseen
ja sanoo Jumalan kuulleen Ismaelin valituksen. Enkeli osoittaa Hagarille
kaivon, josta hän ja Ismael saavat juoda. Hagar ja Ismael asuvat autiomaassa, jossa Ismael kasvaa aikuiseksi ja menee naimisiin egyptiläisen
naisen kanssa.
Hagar-kertomuksen teemat koskettavat läheisesti mustien naisten
elämää. Hagar on alun perin afrikkalainen nainen, joka elää vieraassa
138
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maassa orjuudessa, kuten afroamerikkalaisten teologien esiäidit. Kuten
naisorjille oli tavallista, orjuuteen liittyi myös seksuaalinen hyväksikäyttö, kun Hagar omasta tahdostaan riippumatta joutui Abramin
sivuvaimoksi. Samalla Hagar joutui myös kotonaan pahoinpidellyksi,
mikä on tarjonnut samaistumiskohteita sekä orjuudessa pahoinpidellyille mustille että lähisuhdeväkivallan uhriksi joutuneille naisille. Huoli
paitsi omasta, myös lapsen selviytymisestä ja toimeentulosta on myös
arkipäivää monille mustille naisille, etenkin Yhdysvaltojen kontekstissa,
jossa yksinhuoltajuus on tavallista ja mustaihoisilla pojilla on valkoihoisia poikia suurempi todennäköisyys kuolla väkivaltaisesti. Ensimmäisen
kerran erämaassa enkelin kohdatessaan Hagar on orja; toisella kerralla
hän ja hänen poikansa ovat vapaita, mutta vapaus johti heidän kohdallaan uudenlaisiin hankaluuksiin ja huoleen selviytymisestä, kuten monien orjuudesta vapautuneiden mustien yhdysvaltalaisten kohdalla kävi.139
Vaikka Jumala ei vapauta Hagaria sorrosta, Raamatun kertomukseen Hagarista ja Ismaelista kätkeytyy silti jonkinlainen toivon siemen.
Kahteen otteeseen enkeli tulee Hagarin tueksi ja vakuuttaa, että Jumala
on kuullut Hagarin ja hänen poikansa huudot ja nähnyt heidän ahdinkonsa. Jumala kuulee ja kenties jopa kärsii yhdessä poikaansa itkevän
äidin kanssa. Vaikka välitöntä vapautusta ei ole luvassa, Jumalan huolenpito näkyy veden löytämisessä. Omalla sinnikkyydellään ja Jumalan
avulla Hagar saa turvattua poikansa tulevaisuuden ja järjestettyä tämän
naimisiin. Näin se tarjoaa vaikeuksien keskellä kamppaileville mustille
naisille samaistuttavan kuvauksen siitä, kuinka asiat vähitellen järjestyvät.140
Mustien teologien tavat lukea Raamattua ja suhtautua Raamattuun
poikkeavat luonnollisesti toisistaan. Mustassa raamattuteologiassa on
ollut kaksi erillistä painopistealuetta. Toiset lukijat ovat keskittyneet
”palauttamaan Afrikan takaisin Raamattuun”. He ovat keskittyneet
niihin Raamatun hahmoihin ja kertomuksiin, jotka liittyvät Afrikkaan.
Raamatussa onkin merkittävä määrä esimerkiksi egyptiläisiä ja nubialaisia henkilöitä. Samalla he ovat tärkeällä tavalla kiinnittäneet huomiota
139
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Raamatun ”toiseuteen” eurooppalaisesta näkökulmasta. Raamattu on
syntynyt Välimeren kulttuuripiirissä, Euroopan, Aasian ja Afrikan leikkauspisteessä, eikä ole eurooppalaisten yksityisomaisuutta. Afrikan merkitys antiikin historiaan ja kulttuuriin on ollut selvästi suurempi kuin
joskus on ajateltu.141
Toiset afroamerikkalaiset Raamatun lukijat ovat ennen kaikkea
keskittyneet lukemaan Raamattua omien kokemustensa läpi, kuten tässä
luvussa olen pyrkinyt kuvaamaan, ja etsimään sieltä ennen kaikkea vapautuksen sanomaa sorretuille. Tämä mustan teologian tapa lukea Raamattua muistuttaa läheisesti muiden vapautuksen teologioiden lukutapoja, joissa samoin etsitään Raamatusta vapauttavaa ja ihmisten tasaarvoa vahvistavaa sanomaa.142
Samalla mustat teologit ovat pyrkineet etsimään vastausta kysymykseen siitä, mitä on olla musta ja kristitty. Mustan teologian varhaisvaiheessa näitä kategorioita pidettiin itsestäänselvinä, mutta viime
aikoina niiden suhdetta on alettu pohtia tarkemmin. Jotkut radikaalit
mustat teologit ovat kokeneet, että Raamattua ei voi erottaa sen rasistisesta tulkintaperinteestä, ja siksi mustan teologian tulisikin perustua
ensisijaisesti, ellei jopa yksinomaan, mustien omiin kokemuksiin eikä
niinkään Raamattuun tai kirkkojen traditioihin. Osa heistä pyrkii
etsimään alkuperäistä kristinuskoa Raamatun takaa, mutta kuten feministiteologiassakin, osa on katsonut kristinuskon olevan liikaa sidoksissa
valkoiseen hegemoniaan.143
Monet mustat teologit pitävät kuitenkin yhä kiinni Raamatusta, jota vasten he peilaavat omia sorron kokemuksiaan. Dwight Hopkins on
kuvannut mustaa teologiaa sorron tuskan ja Raamatusta löytyvän vapautuksen lupauksen väliseksi vuorovaikutukseksi. Hän ja monet muut
141
Etenkin Martin Bernal on ristiriitaisen vastaanoton saaneessa Black Athena -teoksessaan
korostanut Afrikan merkitystä antiikin maailmalle. Viimeisten parin vuosikymmenen aikana
on ilmestynyt myös useita muita teoksia, jotka nostavat esiin antiikin lähteiden mustia ja
afrikkalaisia hahmoja; joitakin näistä on mainittu edellä luvussa Viisaat etiopialaiset ja musta
iho synnin vertauskuvana.
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mustat teologit ovat pitäytyneet mustalle teologialle perinteisessä tavassa
tukeutua sekä kokemukseen että Raamattuun ja etsiä vapauttavia Raamatun tulkitsemisen tapoja.144
Vaikka mustasta teologiasta on kirjoitettu suhteellisen paljon, edes
Yhdysvalloissa se ei ole noussut niin keskeiseen asemaan, että valkoihoiset teologit tai uskonnolliset yhteisöt olisivat juurikaan vakavasti käsitelleet sen esiin nostamia kysymyksiä kristinuskon, Raamatun ja rodun
välisestä suhteesta. Vielä vähemmän näistä teemoista on keskusteltu
muualla ensimmäisessä maailmassa. James H. Cone kuvaa rasismia ja
vähintäänkin mustien ahdingosta vaikenemisesta kuoliaaksi valkoisen
teologian synniksi. Hän pyytää valkoisia teologeja, pappeja, tutkijoita ja
opettajia murtamaan hiljaisuuden ja kirjoittamaan ja puhumaan rasismista ja samalla ottamaan omassa teologiassaan huomioon myös mustien kristittyjen äänet. 145
Olen niin pyrkinyt tässä kirjassani tekemään parhaani mukaan.
Toivon, että se tuo tätä teemaa esille myös Suomessa. Seuraavissa kahdessa luvussa käsittelen muihin väestöryhmiin kohdistettuja, Raamatulla
perusteltuja ennakkoluuloja: Amerikkojen alkuperäisväestöä sekä juutalaisia ja jossain määrin myös arabeja.
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Amerikan alkuperäiskansat
Raamattu, rasismi ja kolonialismi

Historiassa on ollut pitkään tapana sanoa, että Amerikka ”löydettiin”
vuonna 1492, kun Kristoffer Kolumbus purjehti sinne. Tämä heijastaa
eurooppalaisten näkökulmaa; todellisuudessahan mannerta asuttivat
lukuisat intiaaniheimot, joiden näkökulmasta manner ei ollut koskaan
ollutkaan löytämättä. Eurooppalaisistakin viikingit olivat purjehtineet
Pohjois-Amerikkaan jo vuoden 1000 paikkeilla, ja jo 1500-luvulla
esimerkiksi kronikoitsija G. Fernández de Oviedo katsoi, ettei kyseessä
ollut uuden maan löytäminen, vaan välillä unohdetun valtakunnan
palauttaminen taas ihmisten mieliin.146
”Uuden” maailman asuttamisessa uskonnolla oli keskeinen rooli.
Etelä-Amerikan kolonisaatiossa oli mukana paljon katolisia pappeja,
jotka pyrkivät käännyttämään intiaaneja katoliseen uskoon. Monet
Pohjois-Amerikan ensimmäisistä asukkaista olivat puolestaan uskonnollisia vainoja paenneita puritaaneja, jotka hahmottivat Amerikan uutena
Luvattuna maana. Raamatulla oli molemmissa tapauksissa selkeä vaikutus alkuperäisväestön alistavaan kohteluun. Toisaalta etenkin EteläAmerikassa eräät katoliset papit jo 1500- ja 1600-luvuilla Raamattuun
vedoten myös puolustivat alkuperäisväestöä.
Katolisella kirkolla oli alusta alkaen tärkeä rooli Etelä-Amerikassa.
Paavi Aleksander VI jakoi jo vuonna 1493 löydetyt alueet Espanjan ja
146
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Portugalin kesken. Olihan paavi Kristuksen edustaja maan päällä, ja
näin hallitsijoiden yläpuolella. Katolisen kirkon edustajien tehtävänä oli
myös tarkkailla alueelle lähteneiden maallisten vallanpitäjien toimintaa.
Etenkin fransiskaaneja oli alusta alkaen mukana alueen valloittamisessa
ja kristillistämisessä, ja he perustivat kouluja, sairaaloita ja luostareita.
Jo Kolumbus oli esittänyt keskeisenä tavoitteenaan ”Intian” osien
asukkaiden käännyttämisen kristilliseen uskoon. Mantereen löydettyään
Kolumbus näki tapahtuman Raamatun ennustusten täyttymisenä. Hän
viittasi kirjoituksissaan useita kertoja Jesajan kirjaan: ”Katso, minä luon
uuden taivaan ja uuden maan” (Jes. 65:17) ja piti löytämäänsä uutta
maailmaa tämän profetian täyttymisenä. Hän viittasi toistuvasti myös
Psalmin 19 jakeeseen 4: ”Kuitenkin se [ääni] kaikuu kaikkialla, maanpiirin yli merten ääriin”. Kolumbuksen kirjoitusten kieli heijastelee
muutenkin Raamatun profeettakirjoja, ja Kolumbus näki oman tehtävänsä osana Raamatun Johanneksen ilmestyksessä mainitun tuhatvuotisen valtakunnan syntymistä ja koko maailman kääntymistä kristilliseen
uskoon. Hän pyrki rahoittamaan Luvatun maan ja erityisesti Kristuksen
haudan valloittamista pakanoilta ja odotti Siionin vuorella tapahtuvaa
lopunajallista taistelua. Näin hän näki siis oman roolinsa ”Amerikan
löytäjänä” osana suurta, Raamatussa kuvattua lopunajallista suunnitelmaa.147
Uusi maailma nähtiin myös Raamatun Luvattuna maana. Espanjan
kuningas Kaarlen hovihistorioitsija Juan Ginés de Sepúlveda (1490–
1573) puolusti valloitussotaa intiaaneja vastaan vetoamalla Raamatun
kertomuksiin Luvatun maan valloituksesta: kuten israelilaisten tuli
Jumalan määräyksestä poistaa kanaanilaiset maasta väkivalloin voidakseen itse asettua sinne, niin samoin intiaanien tappaminen taistelussa oli
hyväksyttävää. Jo keskiajan kanonisessa laissa Luvatun maan valloitus oli
kuvattu esimerkkinä oikeutetusta, pyhästä sodasta. Sepúlveda täydensi
kuitenkin Raamattua Aristoteleen filosofisilla teoksilla: kuten Aristoteles
oli sanonut toisten olevan jo synnynnäisiltä ominaisuuksiltaan vapaita
miehiä ja toisten orjia, niin oli luonnonlakien mukaista että ylemmät
147
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(eurooppalaiset) hallitsisivat alempia (intiaaneja).148 Toinen kuningas
Kaarlen hovimies ja historioitsija, Gonzalo Fernández de Oviedo y
Valdés (1478–1557) meni niinkin pitkälle, että väitti pakanoita vastaan
käytetyn ruudin olevan kuin Herralle poltettu suitsuke tai tuoksu-uhri
(vrt. 3. Moos. 6:14).149
Oikeutuksen intiaanien alistamiselle ja tuhoamiselle antoi se, että
nämä espanjalaisten näkökulmasta palvoivat epäjumalia. Fransiskaanilähetyssaarnaaja Toríbio de Benavente, joka saapui Meksikoon 1524,
puolusteli kirjoituksissaan intiaanien tuhoamista. Hän katsoi, että intiaanien joukkokuolemiin eivät olleet suinkaan syynä espanjalaiset, vaan
taudit, joiden Toríbio vihjaa johtuvan kenties intiaanien synneistä ja
epäjumalanpalveluksesta. Samalla hän viittaa siihen, kuinka Joosua,
Mooseksen seuraaja israelilaisten johtajana, Luvattua maata valloittaessaan tuhosi maassa siihen asti asuneet seitsemän epäjumalia palvovaa
sukupolvea.150
Raamatun roolia kolonisaatiossa tutkinut Michael Prior onkin
todennut, että uuden maailman valloitusta ja intiaanien alistamista puolustavien teologien aatemaailmassa nimenomaan Vanhan testamentin
kuvauksilla Luvatun maan valtaamisesta ja kanaanilaisten tuhoamisesta
(esimerkiksi Tuom. 1) oli keskeinen rooli. Sen sijaan profeettakirjallisuuteen kuuluvat, köyhien ja muukalaisten puolesta sortajia vastaan
usein puhuvat Raamatun kohdat sivuutettiin, kuten myös väkivaltaan
kriittisesti viittaavat Uuden testamentin kohdat.151
Sen lisäksi, että konkvistadorit kävivät valloitussotaa alkuperäisasukkaita vastaan, heitä kohdeltiin muutenkin huonosti. Intiaaneja
kuoli raskaassa pakkotyössä. Heitä kuoli myös valloittajien mukanaan
tuomiin sairauksiin. Valloittajat käyttivät intiaaninaisia seksuaalisesti
hyväkseen. Etelä-Amerikassa intiaaneja kuoli niin paljon, että työvoimaksi alettiin tuoda mustia orjia Afrikasta. Alkuperäisväestön kärsimys
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herätti kuitenkin sympatiaa monissa heitä käännyttämässä olleissa munkeissa ja papeissa.
Dominikaaliveli Antón de Montesinos (k. 1545), joka oli tullut
Hispaniolan saarelle jo 1510 ensimmäisen dominikaanijoukon mukana,
arvosteli saarnoissaan valloittajien toimia. Hän syytti heitä julmuudesta
intiaaneja kohtaan ja arvosteli heitä suorapuheisesti kullanhimosta.
Montesinos siteerasi muun muassa Jobin kirjaa. Kun Jobin kirjassa
Elihu puheessaan kuvaa, kuinka Jumala varoittaa ihmistä kääntymään
pois pahuuden töistä (Job 36:10–12), Montesinosin mukaan hänen sanansa olivat Jumalan varoitus intiaaneja sortaville kuninkaille. Näiden
tulisi nöyrtyä ja ottaa nuhteet vastaan.152
Myös toinen samaan aikaan elänyt dominikaani, Bartolomé de Las
Casas (1474(?)–1566) arvosteli suorapuheisesti intiaanien alistamista.
Hänkin syytti valloittajia ahneudesta, ja sanoi, että he kohtelivat alkuperäisasukkaita huonommin kuin eläimiä, ”kuin ulostetta”. Las Casas
viittasi myös niihin Vanhan testamentin ja apokryfikirjojen kohtiin,
joissa todetaan, että uhri Jumalalle on arvoton, jos uhrilahja on saatu
köyhiä riistämällä; tällainen uhri oli Jumalan silmissä yhtä tyhjän kanssa
kuin pojan tappaminen isänsä silmien edessä (Siir. 34:24).153
Las Casas myös kritisoi intiaanien tuhoamista Raamatulla puolustelleiden espanjalaisten tapaa tulkita Raamattua. Hän huomautti, että
kun esimerkiksi Viidennen Mooseksen kirjan luvussa 13 käsketään tappamaan ne, jotka palvovat epäjumalia ja pyrkivät houkuttelemaan muitakin epäjumalanpalvontaan, kyse on nimenomaan epäjumalanpalvontaan hairahtuneista juutalaisista Pyhässä maassa. Las Casas kritisoi
sellaisia tulkintoja, jotka tämän kohdan perusteella pitävät intiaanien
murhaamista oikeutettuna. Las Casasin tulkinnassa on samalla jo pieni
alku nykyaikaisesta Raamatun tutkimuksesta, jossa pyritään ottamaan
huomioon ennen kaikkea tekstin alkuperäinen konteksti. Las Casas tuomitsi Raamattuun vedoten ylipäätään sellaisen ajattelun, että kristityt
ottaisivat tehtäväkseen ei-uskovien tuomitsemisen. Hän korosti, että
Uuden testamentin mukaan Jeesus sanoi itse tulevansa tuomitsemaan
152
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ne, jotka eivät häneen uskoneet (Matt. 11:20–24), eikä se ollut
kristittyjen tehtävä.154
Muutkin papit ja teologit puolustivat intiaaneja liian pitkälle menneitä julmuuksia vastaan. Dominikaaniveli Pedro de Córdoba kirjoitti
Espanjan kuningas Kaarlelle vuonna 1517, kuinka mikään kansa, eivät
edes pakanat, ole tehneet niin paljon pahaa kuin espanjalaiset alkuperäisasukkaita kohtaan. Hän viittasi Toiseen Mooseksen kirjaan
kirjoittaessaan, että edes farao ja egyptiläiset, jotka pitivät Israelin kansaa
orjuudessa, eivät kohdelleet heitä niin julmasti kuin espanjalaiset intiaaneja.155 Samoin fransiskaani Diego de Humanzoro rinnasti alkuperäisasukkaiden kärsimykset espanjalaisten käsissä siihen, mitä israelilaiset
kokivat Egyptin orjuudessa, ja huomautti, että kun heprealaiset olivat
orjuudessakin lisääntyneet lukumäärältään ja pysyneet hengissä (2.
Moos. 1:20–21), intiaaneja oli puolestaan kuollut miljoonittain espanjalaisten vallan alla.156 Kaunopuheisesti intiaaneja puolustavat papit ja
munkit kuvasivat, kuinka näiden itku ja valitus kaikuvat taivaaseen asti
ja kantautuvat Jumalan korviin. Myös monet Latinalaisessa Amerikassa
toimivat piispat pyrkivät vetoamaan alkuperäisasukkaiden puolesta.157
Vaikka monet katoliset kirkonmiehet puolustivat intiaaneja julmuuksilta ja ylilyönneiltä, kirkko oli valloituksessa mukana, ja suhtautuminen intiaaneihin oli usein rasistista. Vaikka jo suhteellisen varhain,
vuonna 1537, kirkko virallisesti tunnusti intiaanit ihmisiksi, joilla oli
sielu ja järki, se ei tarkoittanut samanvertaisuuden tunnustamista. Intiaaneihin suhtauduttiin usein kuin lapsiin, ja intiaaneja puolustanut Las
Casaskin suhtautui heihin holhoavasti. Hänenkin Raamatun tulkinnassaan alkuperäiskansojen jäsenet olivat niitä ”heikkoja”, joita kohtaan
Paavali kehottaa ”vahvoja” suhtautumaan lempeästi ja epäitsekkäästi
(Room. 15).158 Käsitykset siitä, voitiinko kristityksi kääntynyt intiaani
tai mestitsi vihkiä papiksi, vaihtelivat. Meksikossa pidetyissä kokouksissa kiisteltiin aiheesta, ja luotiin pohja aihetta koskeville säädöksille.
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Vielä 1700-luvulta olevassa säädöskokoelmassa todetaan, että intiaaneja,
tummaihoisia ja ”sekaverisiä” saattoi vihkiä papiksi vain noudattaen ”äärimmäistä varovaisuutta”.159
Valloituksen jäljet näkyvät Etelä-Amerikassa yhä, ja kirkon ja Raamatun roolit valloituksessa herättävät katkeruutta. Kun paavi Johannes
Paavali II vieraili Perussa vuonna 1988, hän sai alkuperäisasukkaiden
ryhmiltä avoimen kirjeen:
Johannes Paavali II, me Andien ja Amerikan intiaanit olemme päättäneet
käyttää hyväksemme vierailuanne voidaksemme palauttaa teille Raamattunne,
sillä 500 vuoden aikana se ei ole tuonut meille rakkautta, rauhaa tai oikeudenmukaisuutta. Olkaa hyvä ja ottakaa Raamattunne ja viekää se takaisin sortajillemme, jotka tarvitsevat sen moraalisia opetuksia enemmän kuin me. Siitä
asti, kun Kristoffer Kolumbus saapui, eurooppalainen kulttuuri, uskonto ja
arvomaailma on syötetty meille väkisin. Raamattu tuli meille osana pakotettua
koloniaalista muutosta. Se oli kolonialistisen hyökkäyksen ideologinen ase.
Espanjalainen miekka, joka päivällä iski ja surmasi intiaanin ruumiin,
muuttui yöllä ristiksi, joka hyökkäsi intiaanin sielun kimppuun. (suomennos
Elina Vuolan artikkelista teoksessa Kenen Amerikka?)

Koska Raamatulla oli keskeinen rooli intiaanien alistamisessa, siihen
liittyy siis vielä nykyäänkin mielikuvia kolonialismista, siirtomaavallasta
ja paikallisten asukkaiden alistamisesta. Tämä ei koske vain Etelä-Amerikkaa, vaan näkyy yhtä lailla esimerkiksi afrikkalaisessa tarinassa, jota
afrikkalaiset teologit usein kertovat: ”Kun valkoinen mies tuli ensimmäistä kertaa maahamme, hänellä oli Raamattu ja meillä maa. Hän
sanoi: ’rukoilkaamme’. Kun avasin silmäni, minulla oli Raamattu ja hänellä maa.” Siirtomaavalta on ollut osa Raamatun vaikutushistoriaa, ja
vasta vähitellen niin Etelä-Amerikassa kuin muuallakin on tehty omaa,
tietoisesti omasta kulttuuriperinteestä nousevaa Raamatun tulkintaa.
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Pohjois-Amerikka puritaanien luvattuna maana
Monet Pohjois-Amerikan ensimmäisistä asukkaista olivat puritaaneja,
erilaisia tiukan linjan protestantteja, jotka pakenivat uskonnollisia vainoja Uuteen maailmaan. Heidän mielikuvissaan Amerikan manner
näyttäytyi Luvattuna maana, johon he pääsivät turvaan. Myös puritaanien raamatullisissa mielikuvissa mantereen alkuperäisasukkaat samaistettiin kanaanilaisiin ja amalekilaisiin, israelilaisten vihollisiin, jotka
nämä tappoivat saadakseen Luvatun maan hallintaansa. Jumala kieltää
Raamatussa osoittamasta näille mitään armoa (5. Moos. 7:1–2). Robert
Allen Warrior, professori, joka kirjoittaa Raamatun tulkinnasta intiaanien näkökulmasta, kuvaa, kuinka intiaanit itsekin samaistivat itsensä
kanaanilaisiin Raamatun kertomuksissa, kuvauksena siitä, kuinka he
luottivat maahan tulijoiden Jumalaan mutta menettivät oman tarinansa
ja oman historiansa.160
Ajatukseen Pohjois-Amerikasta puritaanien luvattuna maana liittyi
myös se, että puritaanit samaistivat itsensä valittuun kansaan. Samalla
tavalla kuin Jumala oli valinnut Israelin kansan asettumaan Palestiinan
alueelle, puritaanit oli valittu asettumaan Amerikan mantereelle ja ottamaan sen haltuunsa. 161 Heihin Euroopassa kohdistuneet uskonnolliset
vainot saattoivat vielä vahvistaa tätä tulkintaa – vainot rinnastuivat
israelilaisten kohtaamaan sortoon orjina Egyptissä ja vainon kohteeksi
joutuminen oli myös Uuden testamentin mukaan todellisten Jeesuksen
seuraajien tuntomerkki (esim. Matt. 5:11–12).
Uuden Luvatun maan valloitusta perustellessa viitattiin myös
psalmikohtaan, jossa sanotaan: ”Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi, ja maan ääriin ulottuu sinun valtasi. Sinä alistat kansat rautaisella valtikalla, murrat ne kuin saviastiat” (Ps. 2:8–9). Sana ”kansat”
viittaa tässä yhteydessä nimenomaan pakanakansoihin, jotka Jumala antaa Israelin kansan alistettaviksi, mutta kohta sopi Amerikkaan saapuneiden siirtolaisten mielestä hyvin oikeuttamaan pakanoiden alistamista
myös uudella mantereella. Intiaanien ei-kristillinen uskonto oikeutti
160
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heidän alistamisensa. Vielä 1800-luvulla Georgian kuvernööri George
Rockingham Gilmer (1790–1859) nimitti intiaaneja tietämättömiksi
villeiksi, joilta maiden ottaminen valkoisille eurooppalaisille oli kohtuullista ja oikein. Gilmer viittasi tässä yhteydessä Luojan Raamatun
alussa antamaan käskyyn, joka toteutui, kun maat otettiin eurooppalaisten haltuun: ”Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä
maan päällä elää ja liikkuu” (1. Moos. 1:28).162
Samainen Raamatun käsky oli tärkeä jo Uuden mantereen asuttamisen alkuvaiheessa. Esimerkiksi Englannista lähtenyt puritaani, Massachusetts Bay -siirtokunnan perustaja John Winthorp (1587(?)–1649)
viittasi tähän Raamatun kohtaan kirjoittaessaan siitä, kuinka heidän tuli
ottaa haltuunsa Amerikan maa-alueet. Hänen tulkinnassaan tämä Jumalan käsky, joka oli annettu ensin luomisessa ja sitten uudelleen Nooalle
vedenpaisumuksen jälkeen (1. Moos. 9:7), velvoitti puritaanisiirtolaiset
aktiivisesti tekemään muutos- ja parannustöitä Uudessa maailmassa,
sillä muuten koko manner kärsisi.163
Vaikka mantereella asui jo intiaaneja, Winthorpin mukaan he eivät
olleet ottaneet maata hallintaan Jumalan tarkoittamalla tavalla, sillä he
eivät olleet rakentaneet vakituisia asumuksia tai hoitaneet karjaa. Kumpikaan väite ei tosin pitänyt paikkaansa kaikkien intiaaniheimojen
osalta, mutta heijasteli Winthorpin käsityksiä intiaaneista. Laajemminkin uudisasukkaat katsoivat, että koska intiaanit olivat metsästäjäkeräilijöitä, mutta maa oli Jumalan käskyn mukaan tarkoitettu viljeltäväksi, se kuului ennen kaikkea eurooppalaisille uudisasukkaille, jotka
sitä saattaisivat viljellä. Vuonna 1633 tehdyssä oikeuden päätöksessä
samoin katsottiin, että intiaaneilla oli oikeus maahan vain siltä osin, kun
olivat Raamatun käskyn mukaan sitä hoitaneet, ja loppuosa Amerikan
maa-alueesta oli vapaasti otettavissa haltuun.164
Samoin ajatteli myös sveitsiläinen Emerich de Vattel (1714–1767),
filosofi ja lakitieteilijä, joka myös viittasi käskyyn ottaa maa haltuunsa
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sitä viljelemällä. Viitaten Amerikkaan hän katsoi, että koska alkuperäisasukkaat selvästikään eivät kyenneet ottamaan koko maata haltuunsa ja
täyttämään sitä, eurooppalaisilla oli siihen oikeus ja velvollisuus. Vielä
1800-luvun alussakin vastaavia näkemyksiä esitti Uuden Englannin
puritaaneihin kuulunut John Quincy Adams. Hänen mukaansa Kaitselmus edellytti sitä, että Pohjois-Amerikassa eläisi yksi, uskonnoltaan ja
tavoiltaan yhtenäinen kansa, siis eurooppalaiset, ja että mantereen
valloitus ja haltuunotto oli Jumalan Vanhassa testamentissa antamien
käskyjen mukaista.165
Historian painolastin vuoksi myös Pohjois-Amerikan alkuperäisasukkaiden suhtautuminen kristilliseen uskoon ja Raamattuun on usein
kriittistä. Viime aikoina kuitenkin myös Yhdysvaltojen ja Kanadan
intiaaniheimojen parissa on syntynyt uusia teologioita, joissa pyritään
tulkitsemaan Raamattua oman kansan ja tilanteen lähtökohdista käsin.
Samalla on kriittisesti arvioitu niitä, muun muassa edellä kuvattuja
Raamatun tulkintoja, joilla oikeutettiin intiaanien alistaminen ja maan
ottaminen kokonaan eurooppalaisten uudisasukkaiden hallintaan. Edellä jo viittasin tulkintoihin, joissa samaistutaan kanaanilaisten kohtaloon
kuvauksissa Luvatun maan valloituksesta.
Teoksessa A Native American Theology tärkeäksi nostetaan esimerkiksi Vanhan testamentin kuvaus profeetta Eliasta ja siitä, miten tämä
sai ruokaa kuivuuden aiheuttaman nälänhädän aikaan.166 Elia piileskeli
puronuomassa, josta hän joi, ja korpit toivat hänelle ruokaa. Mutta kun
puronuoma kuivui kokonaan, Elian piti lähteä, ja Jumala lähetti hänet
Sarpatiin, joka sijaitsi Sidonissa. Sarpatissa Elia tapasi lesken, kuten
Jumala oli hänelle sanonut. Leskellä ei kuitenkaan ollut ruokaa kuin
yhteen viimeiseen ateriaan itselleen ja pojalleen, mutta Elian tekemän
ihmeen seurauksena leskellä olikin jauhoja ja öljyä loputtomasti, niin
kauan kuin Elia oli hänen talossaan. Kun lesken poika sairastui ja kuoli,
Elia myös herätti hänet kuolleista (1. Kun. 17).
Kidwellin ja muiden teoksen kirjoittajien tulkinnassa intiaanit
samaistuvat Sarpatin leskeen, joka ravitsi Eliaa omassa talossaan, vaikka
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he kuuluivatkin eri uskontoon (Sidonin seudulla asui enimmäkseen
pakanoita). He kuvaavat, kuinka Amerikan mantereelle tulleet puritaanit olisivat kärsineet nälkää ilman intiaanien vieraanvaraisuutta. Puritaanien tulkinnassa samassa tekstistä puolestaan lesken rooli jää sivuun.
Kun eräs puritaanisaarnaaja selitti tätä Ensimmäisen kuninkaiden kirjan
tekstiä, hän vertasi intiaaneja villeihin eläimiin, jotka Jumalan johdatuksesta ruokkivat profeetta Eliaa. Ei liene yllätys, että tämä tulkinta on
intiaanien mielestä loukkaava ja he samaistuvat mieluummin leskeen,
joka jakaa vähästään vieraalle Jumalan käskyjen ja vieraanvaraisuuden
lakien mukaisesti.167
Sekä Pohjois- että Etelä-Amerikan valloituksessa keskeinen rooli oli
erityisesti Vanhan testamentin teksteillä ja varsinkin kuvauksella Egyptin orjuudesta vapautumisesta ja Luvatun maan valloittamisesta. Niin
Pohjois-Amerikkaan paenneet puritaanit kuin Etelä-Amerikkaa valloittavat espanjalaiset ja portugalilaisetkin samaistuivat Israelin kansaan,
jonka oikeus ja suoranainen velvollisuus oli surmata ja alistaa valtansa
alle alueella asuvat intiaanit, olivathan nämä heidän käsityksensä
mukaan yhtä lailla epäjumalia palvovia pakanoita kuin Palestiinaa asuttaneet kanaanilaiset ja amalekilaisetkin.
Toisaalta myös intiaaneja puolustaneet teologit vertasivat intiaanien
kärsimyksiä siihen, miten Israelin kansa oli kärsinyt Egyptin orjuudessa,
mutta kuvasivat samalla omia maanmiehiään vielä faraotakin julmempina. Intiaanit itse puolestaan historiansa valossa samaistuvat kotinsa
menettäneisiin ja väkivaltaa kärsineisiin kanaanilaisiin. Edellä on käsitelty sitä, kuinka myös Yhdysvaltoihin tuodut mustat orjat samaistuivat
Egyptin orjuudessa olevaan Israelin kansaan, mutta samalla pitivät kertomuksia Luvatun maan valloittamisesta ongelmallisina, sillä ne olivat
oikeuttaneet myös valkoisten siirtomaavallan Afrikassa. Sama kertomus
ja samat tekstit synnyttävät jatkuvasti uusia, erilaisia tulkintoja, kun niitä lukevat eri ihmiset ja ihmisryhmät omien kokemustensa läpi.
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”Tulkoon hänen verensä meidän
ja lastemme päälle”
Raamattu ja juutalaiset

Kuten mustaihoisiin ja Amerikan alkuperäiskansoihin kohdistuvaa rasismia, myös juutalaisvastaisuutta eli antisemitismiä on puolustettu Raamattuun vedoten. Mutta siinä missä Raamattu ei muuten aina antanut
selkeitä ohjeita suhtautumisessa eri etnisistä taustoista tuleviin ihmisiin,
Uusi testamentti käsittelee nimenomaan juutalaisia laajasti ja usein
negatiivisessa valossa. Kristinuskon varhaisvaiheiden kipeä ero juutalaisuudesta aiheutti sen, että suhtautuminen juutalaisiin ja juutalaisuuteen
oli kriittistä.
Toisaalta Uuden testamentin tekstejä ja ensimmäisiä kristittyjä ei
ole välttämättä mielekästä nimittää juutalaisvastaisiksi sanan modernissa
mielessä. Monet heistä olivat itsekin juutalaisia ja kristinusko pysyi
pääosin juutalaisuuden sisäisenä liikkeenä ensimmäisen vuosisadan ajan.
Uuden testamentin syntyaikana kyse oli siis lähinnä juutalaisuuden
sisäisestä kritiikistä.168 Uuden testamentin juutalaisuuteen kriittisesti
suhtautuvat tekstit ovat kuitenkin tarjonneet hyvinkin helppoja lähtökohtia myöhemmille juutalaisvastaisille tulkinnoille.
Erityisesti myöhempiin juutalaisvastaisiin asenteisiin ovat vaikuttaneet kaksi evankeliumia. Matteuksen evankeliumin kuvauksessa Jeesuksen kärsimyksestä ja kuolemasta on kohta, jossa (juutalainen) kansa
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vaatii Jeesukselle kuolemantuomiota. Roomalainen maaherra Pontius
Pilatus on haluton tuomitsemaan Jeesusta, mutta kansanjoukko huutaa:
”Hänen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle!” (Matt.
27:25). Näin juutalainen kansa kokonaisuudessaan, tulevat sukupolvet
mukaan luettuina, ottaa vastuun Jeesuksen tappamisesta.169
Johanneksen evankeliumissa sen sijaan Jeesuksen ja hänen seuraajiensa vastustajista käytetään yleisnimitystä ”juutalaiset”, kun muissa
evankeliumeissa Jeesusta vastustavat ja häntä vastaan juonittelevat vain
jokin juutalaisten johtajien joukko, kuten fariseukset, temppelipapisto
tai kirjanoppineet. ”Juutalaisten” tavoitteeksi ilmaistaan Johanneksen
evankeliumissa alusta alkaen Jeesuksen tappaminen (Joh. 5:16–18).
Johanneksen evankeliumissa Jeesus myös sanoo juutalaisten olevan
Saatanan lapsia (Joh. 8:44). Näihin teksteihin ja niiden tulkintoihin
palataan vielä tuonnempana.
Kuten todettu, Uuden testamentin tekstien syntyaikaan kristinusko
oli vielä paljolti juutalaisuuden sisäinen uskonnollinen liike eikä Uuden
testamentin tekstejä sinänsä ole mielekästä pitää juutalaisvastaisina.
Rajuakin kritiikkiä muun muassa juutalaisen kansan uskonnonharjoitusta kohtaan oli esitetty sisäpuolelta aiemminkin. Esimerkiksi profeettakirjoissa parjattiin kovin sanoin Israelin kansan syntisyyttä ja kovasydämisyyttä. Jesajan kirjassa kuvataan, kuinka kansa noudattaa kyllä
paastopäiviä ja muita ulkonaisia hurskauden merkkejä, mutta samalla
alistaa sorrettuja ja köyhiä (Jes. 58:3–11). Myös 1940-luvulla löydetyissä, ajanlaskun taitteen tienoilla kirjoitetuissa Qumranin teksteissä
Jerusalemin temppelikulttia ja papistoa kritisoitiin kovasanaisesti
korruptoituneiksi; Qumranin yhteisö katsoi itse edustavansa todellista
Israelia.170
Näitä ja muitakin Vanhan testamentin tekstejä käytettiin
kristinuskon irtautuessa juutalaisuudesta oikeuttamaan juutalaisvastaisuutta ja luomaan kuvaa juutalaisista ulkopuolisina ja jopa vaarallisina
Toisina. Ensinnäkin monet kristityt kirjoittajat katsoivat, että juutalaiset
olivat erityisen paatuneita, koska eivät uskoneet Jeesukseen Messiaana,
169
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vaikka Messiaan tulosta oli ennustettu heidän omassa pyhässä kirjassaan. Esimerkiksi varhainen kristillinen kirjoittaja, Rooman piispa
Klemens katsoo Jeesuksen tulon ennustamisen olleen Vanhan testamentin profeettojen päätehtävä (1. Klem. 17:1). Erityisen tärkeiksi kristinuskon ja juutalaisuuden suhteen raamatullisiksi esikuviksi osoittautuivat
kuitenkin Vanhan testamentin veljesparit Kain ja Abel, Ismael ja Iisak
sekä Esau ja Jaakob.
Näissä kaikissa veljespareissa nuorempi veli oli enemmän Jumalan
mieleen kuin hänen isoveljensä. Kun Kain ja Abel toivat molemmat
uhrinsa Jumalalle (1. Moos. 4), Abelin uhri oli Jumalalle enemmän
mieleen kuin Kainin. Kain suuttui ja tappoi veljensä. Juutalaiset samaistettiin kristillisissä tekstin tulkinnoissa Kainiin, joka oli tappanut veljensä; olivathan juutalaiset tappaneet Jeesuksen ja vainonneet lisäksi kristittyjä. Etenkin Apostolien teoissa kuvataan, kuinka nimenomaan juutalaiset johtajat vainoavat apostoleita, ja Paavali kertoo olleensa itsekin
ennen kääntymistään mukana kristittyjen vainoamisessa.
Reformaattori Martti Luther vetosi juutalaisvastaisissa teksteissään
etenkin Ismaelin ja Iisakin sekä Esaun ja Jaakobin esimerkkeihin. Nuorempana Luther oli suhtautunut juutalaisiin suhteellisen myönteisesti.
Hän oli kannattanut juutalaisten lempeää kohtelua ja uskonut, että
katolisen kirkon uudistumisen myötä juutalaiset kääntyvät ja liittyvät
kirkon jäseniksi. Kun näin ei käynytkään, Luther oli pettynyt, ja hänen
myöhäistuotantoonsa kuuluva teos Juutalaisista ja heidän valheistaan on
varsin rajua kielenkäyttöä sisältävä juutalaisvastainen purkaus. Luther
vetoaa teoksen alkupuolella nimenomaan Esauhun ja Jaakobiin sekä
Ismaeliin ja Iisakiin kuvatessaan juutalaisia ja juutalaisten ja kristittyjen
suhteita. Kun Esaun ja Jaakobin syntymää kuvattaessa Ensimmäisessä
Mooseksen kirjassa sanotaan ”vanhempi on palveleva nuorempaa”
(25:23), se oli merkki siitä, että kristinusko oli Jumalan valitsema nuorempi poika ja juutalaisuus puolestaan sivuun jäänyt isoveli Ismaelin ja
Esaun tavoin. Syntyperällä ei ole merkitystä; vaikka Esau ja Jaakob
olivat kaksoset ja saman äidin kohdussa, heistä vain toinen oli Jumalan
valitsema. Luther syyttääkin samalla juutalaisia siitä, että nämä korosta-
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vat omaa syntyperäänsä Abrahamin lapsina ja kerskuvatkin siitä, kun
Jumalan sana on ainoa, joka merkitsee.171
Vanhassa testamentissa annettu kielto ottaa korkoa lainasta osoittautui myös relevantiksi kristittyjen ja juutalaisten välisissä suhteissa
keskiajalla ja sen jälkeenkin. Juutalaiset menestyivät kauppiaina usein
varhaiskeskiajalla, muun muassa koska heillä oli hyvät kontaktit uskonveljiinsä ulkomailla ja näin kansainvälisessä kaupankäynnissä auttavat
verkostot. 1000-luku oli kuitenkin kristityille suotuisaa aikaa, ja talouden kehittymisen vuoksi kristityt alkoivat edetä kaupankäynnissä ja
vähitellen syrjäyttivät juutalaiset kauppiaat. Juutalaiset siirtyivät lainaustoiminnan alalle.172
Koron ottaminen lainasta kiellettiin Vanhassa testamentissa. Toisen Mooseksen kirjan mukaan ”minun kansaani kuuluvalta köyhältä” ei
saanut vaatia korkoa (22:25), ja Viidennen Mooseksen kirjan mukaan
kielto koski kaikkia israelilaisia lainan saajan varallisuuteen katsomatta,
mutta vierasmaalaiselta saattoi periä korkoa (23:20–21). Kristittyjen
keskuudessa koron ottamista pidettiin ylipäätään suurena syntinä. Juutalaisten tulkinnan mukaan taas koron ottaminen vierasmaalaiselta, siis
kristityiltä, jotka eivät kuuluneet juutalaiseen kansaa, oli sallittua. Näin
monille liike-elämässä vaikuttaville juutalaisille elinehdoksi tuli rahan
lainaaminen kristityille. Juutalaisten toiminta rahanlainaajina synnytti
kuitenkin varsinkin rahvaan mielessä mielikuvan, että juutalaiset olivat
koronkiskureita. Usein juutalaiset samaistettiin myös Uuden testamentin Juudakseen, Jeesuksen kavaltaneeseen oppilaaseen, joka oli evankeliumien mukaan Jeesuksen ja oppilaiden seurueen rahoista vastuussa ja
rahanahneuttaan piti niitä ominaan (Joh. 12:6). Näin sekä Vanhan että
Uuden testamentin tekstejä käytettiin luovasti yhdistellen luomaan kuvaa juutalaisista, jotka rahanahneuttaan syyllistyivät koronkiskontaan ja
varkauksiin.173
Paavalin kirjeet ovat varhaisimpia säilyneitä kristinuskon piirissä
syntyneitä tekstejä. Paavali oli juutalainen fariseus, joka kertoo aiemmin
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vainonneensa kristittyjä, mutta kääntyneensä sitten itsekin Jeesuksen
seuraajaksi (Gal. 1:13–17). Paavalin juutalaisvastainen polemiikki keskittyy paljolti nimenomaan juutalaiskristittyihin, jotka – päinvastoin
kuin Paavali – vaativat kristinuskoon kääntyviltä pakanoiltakin ympärileikkausta ja Mooseksen lain noudattamista. Ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä on kuitenkin yllättävä, kategorisen juutalaisvastaiselta
näyttävä kohta, jossa Paavali kirjoittaa: ”Juutalaiset ovat surmanneet
sekä Herran Jeesuksen että profeetat, ja he ovat vainonneet meitäkin.
He ovat Jumalan mieltä vastaan ja kaikkien ihmisten vihollisia. Kun me
puhumme pakanakansoille, jotta ne voisivat pelastua, he yrittävät estää
meitä. Näin he täyttävät syntiensä mittaa. Mutta nyt Jumalan viha
lopulta tavoittaa heidät” (1. Tess. 2:15–16). Lausuma on yllättävän
jyrkkä, etenkin kun ottaa huomioon, että Roomalaiskirjeessä Paavali
toisaalta – hieman yllättäen – sanoo koko Israelin aikanaan kääntyvän ja
pelastuvan (Room. 11:25–32). Jotkut ovatkin arvelleet, että hieman
huonosti tekstiyhteyteensä sopiva Paavalin lausunto juutalaisista ihmiskunnan vihollisina olisi myöhempi lisäys. Maininta juutalaisia kohtaavasta rangaistuksesta selittyisi sillä, että Paavalin kuoleman jälkeen kirjettä on täydentänyt joku toinen, joka on katsonut vuonna 70 jKr.
tapahtuneen Jerusalemin hävityksen olleen juutalaisille rangaistus Jeesuksen surmaamisesta.174
Paavalin opetuksissa keskeinen sija oli sillä ajatuksella, että ihminen
pelastuu uskon ja Kristuksen kautta ja Mooseksen lain noudattaminen
on turhaa. Etenkin Galatalaiskirjeessä Paavali kuvaa, kuinka vain usko
Kristukseen tekee ihmisen vanhurskaaksi, ei lain noudattaminen (Gal.
3:15–16). Varhaiskristillisessä ajattelussa usein kristinusko rinnastettiin
juutalaisuuteen ja esitettiin samalla juutalaisuus usein karrikoidusti sellaisena uskonnollisuutena, johon kuuluu pikkutarkka ulkonainen lakien
noudattaminen. Reformaattori Martti Lutherissa, jonka teologiassa pelastumisella yksin uskosta oli keskeinen rooli, nimenomaan tämä herätti
rajua juutalaisvastaisuutta. Juutalaisia vastaan kirjoittava Luther näki
juutalaisuudessa samanlaista tekoihin ja rituaaleihin keskittyvää ja
174
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Jumalan armon niillä hämärtävää uskonnollisuutta kuin oman aikansa
katolisessa kirkossa.175
Paavalin ajatusmaailmassa vääränlainen uskonnollisuus kytkeytyi
läheisesti holtittomaan seksuaalisuuteen. Tämä teema esiintyi jo Vanhassa testamentissa, jossa epäjumalien palveleminen liitettiin aviorikokseen tai prostituutioon: Israel oli uskoton vaimo, joka kääntyi muiden
miesten puoleen (Hes. 15:8–34; Hoos 1:2, 3:1). Paavali jatkaa tätä
samaa teemaa: hänen mukaansa Rooman seurakunnan jäsenet ovat
olleet himonsa orjia ennen kääntymistään kristityiksi (Room. 16:12–
23), mutta nyt he ovat Jumalan orjia. Etenkin pakanat ovat taipuvaisia
antautumaan himoilleen (1. Tess. 4:5).
Antiikin aikana uskonnollisessa tai filosofisessa väittelyssä eri ryhmien kesken vastustajien syyttäminen tavalla tai toisella holtittomasta
seksuaalisuudesta oli tavallista, samoin kuin muihin kansoihin liitetyt
kielteiset stereotypiat. Pakanat syyttivät kristittyjä seksiorgioiden järjestämisestä kokoontumisissaan. Pakanat epäilivät myös juutalaisia ylenmääräisestä himokkuudesta, kun taas juutalaisten väitteiden mukaan
pakanat olivat taipuvaisia aviorikokseen ja seksuaalisesti kieroutuneita.
Roomalaisten mielestä kreikkalaiset olivat irstailuun taipuvaisia, ja
kreikkalaiset esittivät samoja syytöksiä persialaisia kohtaan. Paavalin
opetukset pakanoiden holtittomasta seksuaalisuudesta liittyivät siis tähän samaan perinteeseen.176
Teema nousi esiin myöhemminkin kristinuskon historiassa, kun
kristityt opettajat leimasivat juutalaiset seksuaalisesti hillittömiksi.
Myöhäisantiikin aikaan juutalaisia kiellettiin kuolemantuomion uhalla
pitämästä kristittyjä naisia pajoissaan kutojina, koska tällöin seksuaalisesti holtittomien juutalaisten ja kristittyjen naisten välille voisi syntyä
seksuaalista kanssakäymistä. Idän kirkon kuuluisa opettaja Johannes
Krysostomos nimittää juutalaisvastaisessa purkauksessaan synagogaa
porttolaksi ja teatteriksi (Sermones 3.1). Juutalaisten seksuaalinen hillit-
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tömyys oli sinnikkäästi elävä, varhaisten kristittyjen kiistakirjoittajien
teksteissä esiintyvä legenda.177
Edellä on jo mainittu, että Matteuksen evankeliumissa juutalaiset
kollektiivisesti kuvataan ottamassa vastaan syyllisyyden Jeesuksen kuolemasta, kun he huutavat Pilatukselle: ”Hänen verensä saa tulla meidän ja
meidän lapsiemme päälle” (Matt. 27:25). Tekstin ensimmäiset lukijat
ovat todennäköisesti tulkinneet, että tekstissä viitataan Jerusalemin ja
sen temppelin hävitykseen: kun roomalaiset hävittivät Jerusalemin
vuonna 70 jKr., se oli samalla rangaistus juutalaisille Jeesuksen murhaamisesta. Toisella vuosisadalla elänyt Sardeksen piispa Meliton kehitteli
tätä teemaa eteenpäin: juutalainen kansa kokonaisuudessaan oli syypää
Jeesuksen kuolemaan. Hän käyttää tässä yhteydessä tiettävästi ensimmäisenä ilmaisua Jumalan murhaaminen. Kyseessä oli juutalaisten raskas synti, jota he eivät ole katuneet (Meliton, Peri paskha 91–99).
Vielä vuonna 2005 tehdyssä tutkimuksessa 14 prosentilla yhdysvaltalaisista oli vahvoja juutalaisvastaisia mielipiteitä. 30 prosenttia katsoi
juutalaisten olevan syyllisiä Jeesuksen kuolemaan. Luku oli nousussa
edellisestä vastaavasta kyselystä, mihin vaikutti osaltaan Mel Gibsonin
vuonna 2004 ilmestyneen The Passion of the Christ -elokuvan saama
julkisuus. Elokuvaa arvosteltiin jo käsikirjoitusvaiheessa antisemitismistä. Kriitikoiden mukaan se kuvaa juutalaisia vainoamassa Jeesusta ja lopulta kiristämässä Pilatukselta lupauksen siitä, että tämä ristiinnaulitaan. Elokuvassa myös ylipappi Kaifas lausuu yllä mainitut Matteuksen
evankeliumin sanat ”hänen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle”. Näin Raamattu välillisesti vaikuttaa yhä juutalaisvastaisiin
asenteisiin.178
Keskiajan kansanomaisessa juutalaisvastaisuudessa juutalaisia epäiltiin myös mustasta magiasta. Heidän uskottiin varastavan kirkosta ehtoollisleipiä ja sitten ”kiduttavan” ja ”surmaavan” leipiä salaisissa rituaaleissaan. Olihan ehtoollisleipä katolisen opin mukaan todella Kristuksen
ruumis, ja juutalaiset olivat murhanneet Jeesuksen; uskomuksen mukaan sama jatkui varastetuilla ehtoollisaineilla. Juutalaisten epäiltiin
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myös sieppaavan lapsia ja murhaavan heitä osana omia rituaalejaan,
mahdollisesti käyttääkseen verta pääsiäisleipiensä valmistamiseen.179 Tällaiset epäluulot olivat yksi klassinen teema, joka usein liitettiin valtaväestöstä poikkeaviin ihmisryhmiin. Kristittyjä oli samoin epäilty lasten
murhaamisesta ja ihmissyönnistä antiikin aikana, kun kristityt olivat
vielä pieni vähemmistö Rooman valtakunnassa.
Kuten edellä on todettu, Johanneksen evankeliumissa ”juutalaiset”
kokonaisuutena kuvataan Jeesuksen vastustajiksi ja Jeesuksen suuhun on
sijoitettu voimakkaita juutalaisvastaisia lausumia. (Johanneksen evankeliumi on kirjoitettu aivan ensimmäisen vuosisadan lopulla, ja kuvaa
pikemminkin evankeliumin synty-yhteisön ja kirjoittajan teologiaa kuin
historiallisen Jeesuksen opetuksia, päinvastoin kuin muut Raamatun
evankeliumit, jotka selkeästi pohjautuvat varhaisempiin Jeesusta käsittelevää perimätietoa sisältäviin lähteisiin.) Koska jo Matteuksen evankeliumissa juutalaista kansaa kokonaisuutena oli syytetty Jeesuksen tappamisesta, ehkä keskeisin – ja vaikutushistoriassa useimmin esiin nostettu
– lisäys oli se, että Jeesus kutsuu juutalaisia Saatanan lapsiksi (Joh.
8:44).
Etenkin keskiajalla ajatus juutalaisista Paholaisen lapsina tuli
näkyviin siinä, miten juutalaisia kuvattiin niin teologisissa teksteissä ja
erilaisissa kertomuksissa kuin taiteessakin. Juutalaiset kuvattiin kasvonpiirteiltään ilkeiksi ja heillä oli sarvet ja punainen tukka, joskus jopa
häntä. Koska vuohi oli paholaisen symboli, juutalaiset samoin kuvattiin
vuohiksi. Sarvi-teema liittyi alun perin Mooseksen hahmoon. Vulgatassa, Raamatun latinankielisessä käännöksessä, oli käännösvirhe: kun Toisessa Mooseksen kirjassa Mooses laskeutui alas Siinain vuorelta kasvot
loistaen (2. Moos. 34:29–35), loistamista merkitsevä harvinainen hepreankielinen sana oli käännöksessä virheellisesti tulkittu sarvipäisyydeksi.180
Tämä virheellinen käännös yhdistyi tulkinnoissa sujuvasti Jeesuksen lausuntoon juutalaisista Saatanan jälkeläisinä ja synnytti kuvauksia
juutalaisista sarvekkaina paholaisina. Lutherkin yhdisti juutalaiset paho179
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laiseen edellä mainitussa teoksessaan ja käyttää heistä usein adjektiivia
”perkeleellinen”. Hän kirjoitti: ”Missä näet oikean juutalaisen, sinä voit
hyvällä omallatunnolla tehdä ristinmerkin ja ilman muuta varmasti
sanoa: tuossa menee ilmielävä perkele” (suom. T. T. Karanko).181 Hän
nimitti myös juutalaisia kouluja ja synagogia pirunpesiksi.182
Yksi varhaisen kristillisen juutalaisvastaisuuden muoto oli kriittinen
suhtautuminen Vanhaan testamenttiin ja sen opetuksiin Jumalasta. Toisen vuosisadan alkupuolella elänyt kristitty opettaja Markion piti Vanhan testamentin Jumalaa liian kostonhimoisena ja ankarana, jotta tämä
voisi olla Jeesuksen Isä. Hän katsoikin Vanhan testamentin Jumalan
olevan alempiarvoinen luojajumala, kun taas Jeesus toi maailmaan sanoman aiemmin tuntemattomasta taivaallisesta Isästään. Myös hieman
myöhemmin, toisen vuosisadan jälkipuoliskolla ja kolmannella vuosisadalla, niin kutsutut gnostilaiset kristilliset ryhmät esittivät näkemyksiä,
joiden mukaan Vanhan testamentin Jumala olisi tietämätön tai suorastaan paha alempi jumaluus, kun taas Jeesus julisti sanomaa Korkeimmasta Jumalasta.
Markion kehitti oman Raamatun kaanoninsa, johon sisältyivät
ainoastaan hieman muokattu Luukkaan evankeliumi sekä Paavalin
kirjeiden kokoelma; näiden hän katsoi edustavan oikeaa, vanhatestamentillisista vaikutteista puhdistettua kristinuskoa. Juutalaisuus nähtiin
siis hengellisesti vähäarvoisempana alemman jumaluuden palvelemisena.
Toisaalta Markionin Vanhan testamentin hylkääminen tarkoitti samalla
myös sitä, että Markion ei syyttänyt juutalaisia Jeesuksen kuolemasta.
Kun hän pani Jeesuksen kuoleman luojajumalan syyksi, juutalaiset eivät
päätyneet syntipukeiksi.
Juutalaisvastaisuus näkyi suhtautumisessa Vanhaan testamenttiin
myöhemminkin. 1930-luvulla Saksassa joukko kristittyjä pyrkivät yhdistämään kristillisen uskon ja kansallissosialismin. Jälleen huomio
kiinnittyi Vanhaan testamenttiin ja jotkut vaativat sen poistamista
kristillisestä Raamatun kaanonista joko kokonaan tai osittain. Vanhan
testamentin käyttöä koulujen uskonnonopetuksessa rajoitettiin, ja en181
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simmäiseksi kiellettiin kertomus siitä, kuinka Abraham saa käskyn uhrata poikansa Iisakin ja sitoo tämän, mutta saa Jumalalta käskyn viime
hetkessä päästää poikansa vapaaksi (1. Moos. 22:1–18). Kertomusta
pidettiin ”epäsaksalaisena”. Reinhold Krause, opettaja ja Berliinin ”saksalaisten kristittyjen” johtaja, puhui Vanhasta testamentista halveksivasti
sanoen sen heijastavan ”halpaa juutalaista moraalia” ja sisältävän kertomuksia ”karjakauppiaista ja parittajista”. Toiset liikkeen jäsenet naureskelivat sille, että Vanha testamentti kertoi Mooseksen menneen ”vanhoilla päivillään naimisiin neekerinaisen kanssa” ja pitivät Vanhaa testamenttia kuvauksena rotujen sekoittumisesta ja veren turmeltumisesta.
Erään pastorin mukaan ne, jotka eivät torjuneet Vanhaa testamenttia,
olivat itse ”jo juutalaisten tuhoamia”.183
Antisemitismin uuden nousun (1700- ja 1800-luvuilla vallinneen
suhteellisen suvaitsevaisuuden ajan jälkeen) taustalla olivat myös modernin ajan rotuteoriat, mutta myös Raamatulla perusteltu ja uskonnollisesti motivoitunut juutalaisvastaisuus teki paluun. Lutherin teosta Juutalaisista ja heidän valheistaan luettiin jälleen innokkaasti. Myllykoski ja
Lundgren toteavat, että 1800-luvulla eläneen saksalaisnationalistin
Heinrich von Treitschken keksimä ja natsien viljelemä iskulause ”Die
Juden sind unser Unglück” (”juutalaiset ovat meidän onnettomuutemme”) on läheistä sukua Lutherin lausahdukselle, jossa todetaan juutalaisten olevan ”meidän vaivanamme, ruttonamme ja kaikkena onnettomuutenamme”.184
Mainittu Lutherin teos ilmestyi suomeksi vuonna 1939. Suomentaja T. T. Karanko valittelee teoksen esipuheessa maailmassa vallinnutta
”juutalaista henkeä” ja katsoo, että Hitlerin Saksassa on ”verrattain
sananmukaisesti seurattu ja noudatettu suuren saksalaisen Martti Lutherin juuri tässä kirjassaan esittämiä toimenpiteitä ja menettelytapoja”.185
Näin niin Suomessa, Saksassa kuin muuallakin vanhat juutalaisvastaiset
Raamatun tulkinnat kaivettiin uudelleen esiin ja pyrittiin yhdistämään
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modernina aikana syntyneiden rotuteorioiden kanssa, tunnetuin seurauksin.
Suhtautuminen juutalaisiin ja juutalaisuuteen ei ole kuitenkaan
kristikunnan historiassa ollut yksinomaan negatiivista. Monin paikoin
suhtautuminen oli suhteellisen suvaitsevaista ja yhteiselo juutalaisten ja
kristittyjen välillä rauhanomaista vuosikymmeniä. Useat kirkkojen
johtajat ja kristityt hallitsijat ovat pyrkineet hillitsemään kansan vihaa
juutalaisia kohtaan. Kristinuskon valtionuskonnoksi tehnyt Rooman
keisari Theodosius (347–395) kielsi lailla kristityiltä juutalaisten synagogien hävittämisen. Vaikka juutalaisia pidettiin syypäinä Jeesuksen
kuolemaan, keskiajan kirkon virallisissa kannanotoissa tuomittiin myös
väkivalta juutalaisia kohtaan. Esimerkiksi 1100-luvulla elänyt kuuluisan
Clunyn luostarin johtaja Petrus piti juutalaisia kyllä syyllisinä jumalanpilkkaan, mutta katsoi, ettei heitä saanut tappaa. Hän vetosi Raamatun
Kainin esimerkkiin: Kainiakaan ei tapettu rangaistukseksi murhasta,
vaan hän joutui kiertämään maata niin, että merkistä kaikki tiesivät
hänet murhaajaksi.186
Paavina vuosina 590–604 ollut Gregorius Suuri suhtautui juutalaisiin monia aikalaisiaan suopeammin ja säilytti juutalaisten oikeudet
synagogien ylläpitämiseen ja vapaaseen uskonnonharjoitukseen. Hän
kielsi juutalaisten pakkokastamiset ja kannusti sen sijaan juutalaisten
käännyttämiseen dialogin kautta.187 Valistuksen aikana 1700-luvulla
suvaitsevaisuus lisääntyi ja monet teologit ja oppineet kiinnostuivat
myönteisellä tavalla juutalaisuudesta, heprean kielestä ja juutalaisesta
kirjallisuudesta.188
Myös 1930-luvulla Saksassa juutalaisvainojen alkaessa saksalaiset
kristityt eivät suinkaan varauksetta kannattaneet natsien antisemitististä
politiikkaa. Monet papit ja yksittäiset kristityt pyrkivät konkreettisesti
auttamaan vainottuja juutalaisia ja piilottelevat juutalaisia perheitä, joita
uhkasi keskitysleirille vieminen. Kirkko jakautui kahtia natsimieliseen
”saksalaiskristittyjen” kirkkoon ja niin sanottuun tunnustuskirkkoon.
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Tunnustuskirkko, joka joutui siihen kohdistuvan vainon vuoksi toimimaan salassa, suhtautui hyvin kriittisesti saksalais-evankeliseen kirkkoon
ja sen antisemitistisiin linjauksiin. Tunnustuskirkon tunnetuimmat jäsenet olivat sveitsiläissyntyinen teologi Karl Barth sekä teologi ja pastori
Dietrich Bonhoeffer.
Barth oli laatimassa yhtä tunnustuskirkon perusdokumenttia, niin
kutsuttua Barmenin tunnustusta, jossa tuomitaan kirkon valjastaminen
politiikan välineeksi. Barth myös tuomitsi juutalaisvainot sanoessaan:
”Se, joka on juutalaisten jyrkkä vihollinen – – osoittaa olevansa Jeesuksen Kristuksen jyrkkä vihollinen. Antisemitismi on synti Pyhää Henkeä
vastaan, sillä antisemitismi merkitsee Jumalan armon hylkäämistä.”
Bonhoefferin teologisessa ajattelussa keskeinen merkitys oli Jeesuksen
vuorisaarnalla, ja etenkin käskyllä vihollisten rakastamisesta (Matt.
5:43–48). Hän piti pasifismia ihanteenaan tämän Raamatun kohdan
nojalla, vaikka katsoikin epätoivoisen tilanteen oikeuttavan myös aktiivisen taistelun natseja vastaan. Bonhoeffer koki kirkon tehtäväksi olla
sorrettujen puolella. Hän kuvasi taistelua natseja vastaan Jeesuksen esimerkin kautta: Jeesuksen tavoin hän katsoi kristityn tehtäväksi vapaaehtoisen kärsimyksen polulle lähtemisen. Boenhoefferilla olisi ollut
mahdollisuus paeta Yhdysvaltoihin, mutta hän palasi vapaaehtoisesti
Saksaan, sillä katsoi, että hänen tehtävänään oli jakaa Saksan kansan
kärsimykset. Bonhoeffer teloitettiin keskitysleirillä huhtikuussa 1945.

Äärimmäisyydestä toiseen – kristillinen sionismi
Holokaustin jälkeen avoin juutalaisvastaisuus on vähentynyt, vaikka yksittäisiä ääriryhmien juutalaisvastaisia purkauksia esiintyykin. Sen sijaan
päinvastoin jotkut, lähinnä fundamentalistiset tai konservatiiviset, kristilliset ryhmät ovat alkaneet suhtautua juutalaisiin ja vuonna 1948 perustettuun Israelin juutalaisvaltioon kritiikittömän myönteisesti. Etenkin Yhdysvalloissa kristillisen oikeiston keskuudessa on vahva jalansija
kristillisellä sionismilla. Kristillinen sionismi tarkoittaa aatetta, jonka
mukaan juutalaisella kansalla on erityisasema, koska Jeesus tuli nimenomaan juutalaisen kansan keskuudesta. Lisäksi Jumala teki Abrahamin
kanssa liiton, joka kristillisten sionistien mukaan on yhä voimassa, vaik-
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ka myöhemmän Mooseksen kanssa solmitun liiton onkin korvannut
Jeesuksen kautta tehty uusi liitto. Kristillisen sionismin juuret ovat
1800-luvun puolella, jolloin kristillisissä piireissä alettiin puhua juutalaisten paluusta Luvattuun maahan. Vuonna 1891 Yhdysvaltain silloiselle presidentille Benjamin Harrisonille lähetettiin yli 400 henkilön
allekirjoittama vetoomus, jossa vaadittiin presidenttiä järjestämään kansainvälinen kokous, jossa neuvoteltaisiin juutalaisten mahdollisuudesta
palata Palestiinaan. Kuten Persian kuningas aikanaan teki mahdolliseksi
sen, että juutalaiset saattoivat palata pakkosiirtolaisuudesta ja rakentaa
temppelin uudelleen, samoin Yhdysvaltain presidentti voisi hankkeen
kannattajien mukaan mahdollistaa jälleen Israelin kansan paluun Luvattuun maahan.189
Vähitellen sionistista teologiaa kehitettiin eteenpäin. Esimerkiksi
texasilaisen televisiopastorin John Hageen mukaan on olemassa ”kaksi
Israelia”, joista toinen on hengellinen Israel, kristillinen kirkko ja toinen
fyysinen Israel, juutalainen kansa. Kristityille on varattu taivaspaikka,
kun taas juutalaiselle kansalle on varattu erillinen maanpäällinen valtakunta. Jumalan Raamatussa Abrahamille antamien lupausten katsotaan
siis pitävän ikuisesti paikkaansa, sillä Jumala ei ole voinut valehdella.
Kun Jumala on luvannut Abrahamille: ”Sinun jälkeläisillesi minä annan
tämän maan Egyptin rajapurosta Eufratin suureen virtaan saakka” (1.
Moos. 15:18), se tarkoitti kristittyjen sionistien mukaan sitä, että tämä
alue oli tosiaan luvattu ikuisiksi ajoiksi Abrahamin jälkeläisille eli juutalaiselle kansalle.190 Apostoli Paavalikin kirjoitti, että Jumala ei ole hylännyt kansaansa (Room. 11:1–2), joten Jeesuksen tulo ei siis sionistien
Raamatun tulkinnassa tarkoittanut muutosta. Esimerkiksi Arnold G.
Fruchtenbaum -niminen juutalaisuudesta kristityksi kääntynyt sionisti
kirjoittaa, että Raamatussa on luvattu koko alue Egyptistä Irakiin saakka
juutalaisille, ja se tulee Jumalan tahdon mukaisesti kuulumaan aikanaan
kokonaisuudessaan Israelin valtiolle.191
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Juutalaisten joukkokääntymiseen kristilliseen uskoon ei niinkään
uskota, vaan juutalaisten katsotaan hyväksyvän Jeesuksen Jumalan lähettämäksi Messiaaksi vasta, kun tämä palaa uudelleen maan päälle. Sen
sijaan kristittyjen tehtäväksi uskotaan juutalaisten tukeminen ja rohkaiseminen, sillä Jesajan kirjassa (40:1–2) kehotetaan lohduttamaan Herran kansaa. Tämän ohjeen noudattamisella oli kuitenkin myös rasistinen kääntöpuolensa. Esimerkiksi edellä mainittu Hageen kirjoitti, että
menestyksen ja kristillisen elämän ehtona ei ollut vain Israelin siunaaminen, vaan myös Israelin vastustajien kiroaminen. Yhdysvaltojen lähentyminen Israelin vihollisten, arabimaiden, kanssa oli syy maan kokemiin
ongelmiin, jotka korjaantuisivat, kun Yhdysvallat asettuisi taas yksinomaan Israelin puolelle.192
Israelilaisten ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa asetuttiin siis
Raamattuun vedoten voimakkaasti Israelin puolelle. Israelin toteuttamaa palestiinalaisten eristämistä ja heidän kansalaisoikeuksiensa rajoittamista on verrattu välillä Etelä-Afrikan rotuerotteluun ja sitäkin on nimetty apartheidiksi. Esimerkiksi kristilliseen sionismiin kriittisesti suhtautuva pastori Stephen R. Sizer pitää sionismia apartheidina, jossa
uskontoon vedoten rajoitetaan kansalaisten oikeuksia rotuperustein.193
Palestiinalainen Sameeh Ghnadreh kuvaa myös kirjoittamassaan artikkelissa Israelin asennetta palestiinalaisia ja muita etniseltä taustaltaan
arabeja kohtaan rasismiksi. Raamatulla ja siinä annetuilla Jumalan
lupauksilla perustellaan palestiinalaisten sortoa ja usein myös avoimen
kielteistä ja epäluuloista suhtautumista muihinkin arabimaihin, sillä
niiden katsotaan olevan Israelin vihollisia.194
Kristillinen sionismi perustuu osaltaan yllä mainittuun ajatukseen
siitä, että Jumala on luvannut Palestiinan alueen nimenomaan Abrahamille ja tämän jälkeläisille ja lupaus on voimassa ikuisesti. Monilla sionistikristityillä taustalla on kuitenkin myös eskatologisia eli lopun
aikaan liittyviä odotuksia Palestiinan alueen suhteen. He pitivät jo
Israelin valtion perustamista vuonna 1948 merkittävänä lopunajallisena
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tapahtumana ja pitävät myös juutalaisten kerääntymistä takaisin
”omaan maahansa” ja Jerusalemiin keskeisinä merkkeinä lähestyvästä
historian käänteestä, messiaanisesta ajasta.195 Toisaalta taustalla on myös
kristittyjen kollektiivinen syyllisyys juutalaisvainoista ja ennen kaikkea
holokaustista. Se on saanut suhtautumaan Israelin valtioon ja sen toimiin kritiikittömästi, ja joskus Israelin arvostelijoita onkin joskus nimitetty antisemitisteiksi.
Joillakin kristillisillä sionisteilla on tavoitteena myös se, että Jerusalemin temppeli rakennetaan uudelleen. Samalla he pyrkivät karkottamaan muslimit Temppelivuorelta. Jotkut sionistit pitävät muslimien
Temppelivuorella sijaitsevaa Kalliomoskeijaa Danielin kirjassa mainittuna ”turmion iljetyksenä” (Dan. 9:26–27). Kristittyjen sionistien
kongressissa vuonna 1998 puhunut juutalaisen ääriryhmän edustaja
Gershon Salomon sanoi, että on nykyisen sukupolven tehtävä poistaa
”turmion iljetys” eli Kalliomoskeija Temppelivuorelta. Kristityt sionistit, kuten Jews for Jesus -liikkeen Zhava Glaser, ovat kiitelleen Salomonin rohkeutta tämän taistelussa Jerusalemin temppelin puolesta muslimeita ja ymmärtämättömiä länsimaalaisia vastaan.196
Kristillisessä sionismissa palestiinalaiset onkin usein nähty yksinomaan islaminuskoisina. Palestiinalaisten joukossa on kuitenkin paljon
myös kristittyjä, joille heidän eristämisensä ja alistamisensa Raamatun ja
juutalais-kristillisen perinteen nimissä on erityinen katkeruuden aihe.
Silloin, kun heidän olemassaolonsa on ylipäätään noteerattu, palestiinalaisia kristittyjä on usein pidetty tuoreina käännynnäisinä, vaikka alueella on elänyt kristittyjä kautta kristinuskon historian. Monille palestiinalaisille kristityille tärkeä osa identiteettiä on elää alueella, jolla kristillinen usko on syntynyt. Palestiinalaiset kristityt ovat pyrkineet luomaan
ja kehittämään omaa Raamatun tulkintaansa, joka ratkoisi teologisesti
juutalaisten/israelilaisten ja palestiinalaisten välisiä ongelmia. Jotkut
palestiinalaiset nimittävät tätä vapautuksen teologiaksi, kun taas jotkut
puhuvat vain palestiinalaisesta teologiasta. Joka tapauksessa suhde Vanhaan testamenttiin ja sen kuvauksiin maan lupaamisesta juutalaisille on
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196

Ruotsila 2008, 261–274.
Sizer 2001.

”TULKOON HÄNEN VERENSÄ…”

99

palestiinalaisille teologeille usein hankala. Professori Mary H. Schertz
kysyy palestiinalaisten Raamatun tulkintaa käsittelevässä artikkelissaan,
voiko muinaisten israelilaisten puolelle asettuva teksti olla vapauttava
palestiinalaisille, joita nykypäivän israelilaiset alistavat. Käännekohtana
hän näkee nimenomaan Israelin valtion perustamisen ja sen aiheuttamat
ongelmat palestiinalaisille: siihen asti Vanha testamentti oli ongelmaton
osa kristillistä kaanonia. Israelin valtion perustamisen jälkeen kuitenkin
sekä juutalaisten että kristittyjen sionistien tulkinnat Vanhan testamentin Israel-teksteistä ovat osoittautuneet ongelmallisiksi. Schertz ei siis
suoraan liitä toisiinsa Vanhan testamentin kuvaamaa Israelia ja nykypäivän valtiota, vaan näkee ongelmana nimenomaan Raamatun tekstien
palestiinalaisia mitätöivät tulkinnat. Hänkin peräänkuuluttaa eettisesti
kestäviä ja vapauttavia Raamatun tulkintoja.197
Palestiinalaista vapautuksen teologiaa kehittänyt teologi ja pastori
Naim S. Ateek nostaa Jeesuksen Raamatun tulkinnan avaimeksi. Jeesus
on keskiössä ja Jeesus ja hänen sanomansa todistavat, että käsitys Jumalasta on ”kypsynyt” ja kehittynyt Raamatun kuvaaman historian aikana.
Toisaalta Ateek myös pyrkii argumentoimaan sionistista, maan juutalaisille lupaavaa Vanhan testamentin tulkintaa vastaan. Hän korostaa sitä,
että Vanhassa testamentissa maa kuuluu nimenomaan Jumalalle, ei
israelilaisille, jotka ovat ”ikään kuin siirtolaisia ja muukalaisia” Jumalan
maassa (3. Moos. 25:23). Israelilaiset voivat Raamatunkin mukaan
omalla toiminnallaan saastuttaa ja turmella maan, kuten profeetta Jeremian mukaan on hänen aikanaan jo tapahtunut (Jer. 2:7).198
Ateek huomauttaa myös, että Vanha testamentti kuvaa kahta eksodus-tapahtumaa. Ensimmäinen, Egyptin orjuudesta vapautuminen, oli
dramaattinen ja väkivaltainen tapahtuma. Egyptiä kohtasi ankaria vitsauksia ja Luvatun maan valtaukseen liittyi taisteluita, joissa Raamatun
mukaan kaikki aiemmat maan asukkaat tuhottiin. Ateek kirjoittaa, että
vähemmälle huomiolle on jäänyt toinen eksodus, palaaminen Babylonin
pakkosiirtolaisuudesta. Sen yhteydessä suhtautuminen maassa oleviin
muukalaisiin oli huomattavasti sovinnollisempi ja realistisempi.
197
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Esimerkiksi profeetta Hesekielin mukaan maassa asuville muukalaisille
tulee antaa oma osuus maasta siinä missä israelilaisillekin (Hes. 47:21–
23). Kummankaan kuvauksen historiallisuuteen Ateek ei suoraan ota
kantaa, vaan keskittyy tulkinnoissaan nimenomaan Raamatun tekstien
kuvauksiin sellaisinaan. Ateekin mukaan monet juutalaiset ovat ottaneet
nimenomaan ensimmäisen, väkivaltaisen eksoduksen malliksi hahmotellessaan Israelin suhtautumista maassa asuviin muukalaisiin, kun taas toinen eksodus voisi tarjota hedelmällisempiä lähtökohtia yhteiseen elämään.199
Vanhan testamentin profeettakirjallisuudessa esiintyvät oikeudenmukaisuuden vaatimukset ovat laajemminkin olleet palestiinalaisille
kristityille keskeisiä Raamatun kohtia, joihin vedoten Israelin toimia
palestiinalaisalueella ja rasistista suhtautumista palestiinalaisiin on
arvioitu kriittisesti. Muinaisessa Lähi-idässä profeetat toimivat hallitsijan
omanatuntona ja muistuttivat toistuvasti oikeudenmukaisuudesta ja
heikoimmassa asemassa olevien puolustamisesta. Jerusalemin kirkkojen
johtajat viittasivat vuonna 1988 antamassaan yhteisessä julkilausumassa
profeetta Jesajaan: ”Opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, puolustakaa sorrettua, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa
lesken asiaa” (Jes. 1:17) ja katsoivat nimenomaan Raamatun käskyn
mukaisesti asettuvansa palestiinalaisten sortoa vastaan. Palestiinalainen
teologi ja pastori Mitri Raheb kirjoittaa palestiinalaisten kaipaavan ennen kaikkea oikeutta, ei hyväntekeväisyyttä, ja viittaa profeetta Aamokseen: ”Oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro” (Aam. 5:24). Raheb viittaa myös eksodukseen todetessaan, etteivät
almut riittäneet israelilaisillekaan, vaan koko heitä orjuuttava järjestelmä
tuli kumota.200
Kuten erityisesti erilaisissa vapautuksen teologioissa on tavallista,
myös palestiinalaiset kristityt lukevat Raamattua omien kokemustensa
kautta ja samaistuvat Raamatun henkilöiden kärsimyksiin. Jeesuksen
äiti Maria, jonka poika tuomittiin teloitettavaksi, on ollut läheinen
samaistumiskohde palestiinalaisnaisille, joiden pojat tai muut lähisuku199
200
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laiset on vangittu, teloitettu, ammuttu epäselvissä olosuhteissa tai vain
kadonneet. Palestiinalainen kveekari Jean Zaru kuvaa, kuinka palestiinalaiset kristityt samaistuvat Jeesuksen kärsimyksiin ja hänen laillaan
rukoilevat, että kärsimyksen malja otettaisiin heiltä pois (Luuk.
22:42).201 Munir Fasheh puolestaan kuvaa Jeesuksen syntymää seimeen
Betlehemissä ja sanoo kertomusten Jeesusten syntymästä kuvaavan edelleen tilannetta Palestiinassa ja muuallakin maailmassa: lapset joutuvat
syntymään puutteellisissa, epähygieenisissä oloissa, ja joutuvat vanhempineen pakenemaan vainoa heti syntymästään lähtien (Matteuksen
evankeliumissa kuningas Herodes uhkaa tappaa Jeesuksen, joka joutuu
vanhempineen pakenemaan Egyptiin).202
Kristillinen sionismi on suosittu ja vaikutusvaltainen aate Yhdysvalloissa. Euroopassa se on marginaalisempi ilmiö, mutta Suomessakin toimii Israelille ja juutalaislähetykselle omistettuja yhdistyksiä, joiden toiminnassa on sionistisia ja arabivihamielisiä piirteitä. Suomalainen Timo
Stewart on tehnyt väitöskirjansa nimenomaan suomalaisesta sionismista.
Hän kuvaa, kuinka suomalaisissa herätyskristillisissä piireissä Israelin
valtion perustamista pidettiin merkittävänä tapahtumana, joka vahvisti
Raamatussa annetut lupaukset.203
Suurin osa kristityistä toki suhtautuu Israeliin suhteellisen neutraalisti, ja monet kristilliset järjestöt pyrkivät tekemään avustustyötä palestiinalaisten parissa. Esimerkiksi suomalainen Kirkon ulkomaanapu aiheutti pienimuotoisen kohun teettämällä selvityksen suomalaisten yritysten kaupallisista yhteyksistä Israelin siirtokuntiin, jotka kansainväliset
tuomioistuimet ovat todenneet laittomiksi. Kirkollisen järjestön esittämää kritiikkiä Israelin siirtokuntapolitiikkaa kohtaan arvosteltiin joissakin piireissä, ja esimerkiksi Patmos Lähetyssäätiön Pasi Turunen on
pyrkinyt torjumaan kritiikin väittämällä, että Kirkon ulkomaanavun
teettämän selvityksen tietojen taustalla olisi palestiinalaisia äärijärjestöjä;
Turunen tosin korostaa, että ei katso Kirkon ulkomaanavun sinänsä ole-
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van yhteydessä näihin tahoihin.204 Aktiivinen keskustelu siirtokuntatuotteiden boikotoinnista samoin kuin esimerkiksi Helsingin seurakuntien Kirkko ja kaupunki -lehdessä käyty debatti205 Israelin ja Palestiinan
konfliktista ylipäätään osoittaa, että etenkin kirkollisessa viitekehyksessä
suhtautuminen Israeliin ja Palestiinaan on helposti tulenarka kysymys.
Tässä suhteessa tilanne ei ole muuttunut Israelin valtion olemassaolon aikana. Stewart kuvaa väitöskirjassaan, kuinka 1940-luvun lopulla
ja 1950-luvun alussa Israelista erityisen kiinnostuneet pieniin seurakuntiin kuuluneet kristilliset kirjoittajat kokivat muiden – erityisesti evankelis-luterilaisten – pilkkaavan Israeliin liitettyjä ennustuksia. Myös sitä
arvosteltiin, että Israelin erityisaseman koettiin olevan liian vähäisessä
roolissa kristillisessä julistuksessa.206
Niin kristillisellä sionismilla kuin antisemitismilläkin on vahvat
juuret Raamatussa, ja kristinuskon ja juutalaisuuden suhteen määrittely
on ollut alusta alkaen keskeinen haaste kristilliselle uskolle. Siksi kristittyjen suhtautuminen juutalaisiin kytkeytyy erityisen voimakkaasti Raamattuun ja sen erilaisiin tulkintoihin vielä nykyäänkin. Tulkintojen
ristiriitaisuuden keskellä palataan jälleen kysymyksiin tulkintojen etiikasta: mikä olisi eettinen tapa tulkita Raamattua, tai käyttää Raamattua
kansainvälisten konfliktien yhteydessä?
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Valkoinen rotu tosi Israelina vai rotujen
tasa-arvo tuhatvuotisessa valtakunnassa
Raamattu ja rodut uskonnollisissa liikkeissä
Yhdysvalloissa 1900- ja 2000-luvuilla

Useimmat edellisissä luvuissa kuvatut Raamatun rasistiset tulkinnat liittyvät jo historiaan jääneisiin ilmiöihin, vaikka toki esimerkiksi juutalaisvainojen, orjuuden ja apartheidin jättämät traumat vaikuttavat edelleen
yhteiskuntiin. On kuitenkin yhä olemassa kristillisiä ryhmiä, jotka katsovat Raamatun oikeuttavan rasismin; he menevät tulkinnoissaan niinkin pitkälle, että katsovat uskonnollisen pelastuksen olevan rajattu ainoastaan valkoihoisille. Toisaalta jotkut Yhdysvalloissa syntyneet ja nykyään koko maailmassa vaikuttaneet uskonnolliset ryhmät, kuten Jehovan
todistajat, kuvaavat nykyään niin tekstimateriaaleissa kuin niiden kuvituksessakin tulevaa tuhatvuotista valtakuntaa, jossa tärkeällä sijalla on
nimenomaan eri rotujen ja etnisten ryhmien välinen tasa-arvo ja harmonia. Tässä luvussa käsittelen näiden liikkeiden Raamatun tulkintoja.
Rasistiset, valkoisten selvää ylemmyyttä kannattavat yhdysvaltalaiset ryhmät yhdistelevät Raamatun tulkinnoissaan monia tässä kirjassa
aiemmin esiteltyjä teemoja. Näitä liikkeitä ovat etenkin Christian Identity Movement ja Aryan Nation, mutta samantapaisia ajatuksia on myös
esimerkiksi useilla Ku Klux Klaniin kuuluvilla kristityillä. Vaikka nämä
liikkeet saattavat eurooppalaisesta näkökulmasta vaikuttaa marginaalisilta, niillä on paikallisesti Yhdysvalloissa runsaasti kannattajia; arviot vaihtelevat tuhansista kymmeniin tuhansiin. Liikkeiden kannattajat suhtautuvat Yhdysvaltojen valtioon yleensä kielteisesti, koska he katsovat sen
olevan juutalaisten vallan alla ja rajoittavan heidän elämäänsä. Useim-
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mat heistä kannattavat pitkälle vietyä yksilönvapautta, esimerkiksi aseiden vapaata ostamista ja hallussapitoa. Monet odottavat lopun aikoja ja
valmistautuvat niihin liittyvään yhteiskunnan romahtamiseen myös käytännössä harjoittelemalla selviytymis- ja taistelutaitoja sekä varustautumalla ruokatarvikkeilla, lääkkeillä, bensiinillä ja aseilla. Rasistinen ideologia sekä kielteinen suhtautuminen viranomaisiin leimahtavat välillä
väkivaltaisuuksiksi.207
Vaikka taustalla on myös poliittisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä,
tärkeä osa liikkeiden vetovoimaa on uskonnollinen sisältö ja tapa tulkita
Raamattua. Ku Klux Klanille Raamattu on tärkeä myös symbolina, jonka kanssa liikkeen jäsenet esiintyvät rituaaleissa ja kuvissa. Heille erityisen tärkeä teksti on Roomalaiskirjeen jae 12:1, jossa puhutaan oman
elämän antamisesta uhriksi Jumalalle. Monet klaanin jäsenet näkevät
siis oman toimintansa Jumalan palvelemisena.208 Rasististen liikkeiden
jäsenet katsovat myös, että he itse edustavat todellista valittua kansaa,
tosi Israelia. Tärkeä rooli tämän perustelussa on etenkin Raamatun
alkukertomusten tulkinnalla.
Vanhan testamentin alussa on kaksi kertomusta maailman ja ihmisen luomisesta. Ensimmäinen niistä (1. Moos. 1:1–2:4a) kuvaa maailman luomista kuudessa päivässä. Ihminen, mies ja nainen, luodaan kuudentena päivänä, ja seitsemäntenä Jumala lepää. Tälle luomiskertomukselle ominaista ovat kaavamaiset toistot (”Jumala sanoi – – ja niin
tapahtui”, ”Jumala näki, että niin oli hyvä”). Toinen luomiskertomus
(1. Moos. 2:4b–25) puolestaan kuvaa maailman luomista hieman eri
näkökulmasta. Maailma ennen luomista on kuiva autiomaa, jonne Jumala antaa sataa elämän mahdollistavaa vettä. Jumala luo ihmisen viljelemään maata ja istuttaa sinne erilaisia puita. Raamatun tutkijoiden
melko yksimielinen käsitys on, että nämä kertomukset ovat alun perin
eri lähteistä tai kertomusperinteistä, ennen kuin ne on molemmat päätetty ottaa osaksi Tooran kokonaisuutta.
Christian Identity -ryhmän ja muiden vastaavien rasististen kristillisten ryhmien tulkinnassa luomiskertomukset tulkitaan kuitenkin kah207
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deksi eri aikaan tapahtuneeksi luomiseksi. Ensimmäinen kuvaus ihmisen luomisesta (1. Moos. 1:26–29) kuvaa heidän mielestään sitä, kuinka
Jumala ennen (valkoihoisen) Aadamin luomista loi alemmat rodut,
kaikki ei-valkoiset ihmiset. Koska nämä ihmiset eivät saaneet luomisessa
Jumalalta elävää henkeä, joka annetaan toisessa luomiskertomuksessa (1.
Moos. 2:7), heillä ei tämän opin mukaan ole myöskään sielua. Vaikka
ensimmäisessäkin luomiskertomuksessa ihmiset luodaan Jumalan kuvaksi, tämä ei viittaa näiden ihmisten jumalallisiin ominaisuuksiin vaan
päinvastoin tummaan ihonväriin: ”Ensimmäiset ihmiset, sekä miehet
että naiset, luotiin Jumalan varjossa eli kuvassa iholtaan tummiksi”.
Päinvastoin kuin valkoiset ihmiset, heidät näiden tulkintojen mukaan
luotiin Edenin puutarhan ulkopuolella.209
Kun Ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmannen luvun alussa puhutaan Jumalan luomista ”eläimistä”, joista käärme on kavalin, ”eläimiin” lasketaan näissä rasistisissa tulkinnoissa myös ensin luodut ei-valkoiset ihmiset. Kun myöhemmin esimerkiksi Kolmannessa Mooseksen
kirjassa kielletään sukupuoliyhteys eläinten kanssa (20:15–16), sen
tulkitaan tarkoittavan rotujen sekoittamista: valkoiset eivät saa yhtyä
ennen Adamia luotujen ”alempien” rotujen kanssa.210
Christian Identity ja Aryan Nation -liikkeiden tulkitsijoiden mukaan valkoiset ihmiset, Aadam ja Eeva, joutuvat heti vastakkain Saatanan juonien kanssa. Paratiisin käärme viettelee Eevan, ja Kain syntyy
nimenomaan Eevan ja käärmeen liitosta. Joidenkin näiden ryhmien
tulkintojen mukaan ”käärme” oli itse asiassa yksi ennen Aadamia ja Eevaa luoduista mustaihoisista ihmisistä, jota Saatana hyödynsi. Kun Abel,
Aadamin ja Eevan lapsi, on valkoisen rodun esi-isiä, Saatanan lapsena
syntynyt Kain on ensimmäinen juutalainen. Sanoihan Jeesuskin Johanneksen evankeliumissa juutalaisten olevan Saatanan lapsia (Joh. 8:44).
Jumalan Aadamin ja Eevan ja käärmeen eli Saatanan välille ennustama
viha (1. Moos. 3:15) jatkui (valkoisten) ihmisten ja Saatanan jälkeläis-
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ten välisenä kamppailuna, johon liittyi myös Jeesuksen kuolema juutalaisten tappamana.211
Myöhemmin Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kuvattu vedenpaisumus (1. Moos. 6:1–8:22) oli näiden tulkintojen mukaan rangaistus
rotujen sekoittumisen synnistä. Vedenpaisumus ei kuitenkaan saanut
tuhottua Kainin siementä: käärmeen siemen onnistui kulkeutumaan
arkkiin muiden elävien olentojen mukana ja selvisi.212
Raamatussa mainittu Israel, joka on Jumalan valittu kansa, ei
Christian Identity -liikkeen tekstien mukaan suinkaan koostu juutalaisista, vaan valkoihoisista eurooppalaisista. Tulkinnoissa Israelin ”kadonneiden heimojen” katsotaan asettuneen Eurooppaan, ja valkoihoiset
eurooppalaiset ovat siis todellisia Abrahamin jälkeläisiä, joita Abrahamille Raamatussa annetut lupaukset koskevat. Koska Abrahamin luvattiin saavan jälkeläisiä yhtä paljon kuin taivaalla on tähtiä tai rannalla
hiekanjyviä (1. Moos. 22:17), Christian Identity -liikkeen tulkitsijat
katsoivat valkoihoisten suuren määrän puhuvan sen puolesta, että nämä
ovat todellisia Abrahamin jälkeläisiä. Joidenkin näihin liikkeisiin kuuluvien tulkitsijoiden mukaan tästä seuraa se, että myös Englannin hallitsijat, kuten nykyinen kuningatar Elisabet II, ovat Raamatun kuningas
Daavidin jälkeläisiä.213
Koska juutalaiset ovat näiden liikkeiden opetuksen mukaan Saatanan jälkeläisiä, ei Jeesuskaan voinut olla heidän tulkintansa mukaan
juutalainen. Heidän mukaansa Jeesuksen nimittäminen ”juutalaisten
kuninkaaksi” pääsiäiskertomusten yhteydessä (Mark. 15:18–26) oli roomalaisten antama (oletettavasti väärinkäsitykseen perustuva) lisänimi.
Kun Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo pelastajan nousevan
”juutalaisten keskuudesta” (Joh. 4:22), rasistisissa ryhmissä tätä tulkitaan maantieteellisesti – se viittaa Jeesuksen syntymään Juudeassa eikä
siihen, että hän olisi itse juutalainen. Muutenkaan hurskaat ja positiivisessa valossa esitetyt Raamatun henkilöt eivät heidän tulkintansa mukaan voi olla ei-valkoisia. Apostolien tekojen etiopialainen eunukki (Ap.
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t. 8:26–40) kuuluu näiden tulkintojen mukaan edellä mainittuihin
Israelin kadonneisiin heimoihin ja on siis valkoinen; tätä perustellaan
sillä, että etiopialaisen myönteinen suhtautuminen Filippoksen opetuksiin tuntui edellyttävän, että hän oli yksi ”Israelin kadonneista lampaista”.214
Sen sijaan fariseukset, jotka eivät uskoneet Jeesukseen, olivat näiden tulkintojen mukaan Saatanan jälkeläisiä eivätkä valkoisia todellisia
israelilaisia. Kun Jeesus varoittaa vääristä profeetoista, jotka tulevat
”lampaiden vaatteissa, mutta [ovat] sisältä raatelevia susia” (Matt. 7:15),
kyse on tälläkin kertaa nimenomaan rotuasioista: väärät profeetat ovat
Saatanan jälkeläisiä, jotka yrittävät harhaanjohtavasti esiintyä valkoisina
israelilaisina. (Suhteellisen vaalean, mutta sukujuuriltaan afrikkalaisen
henkilön ”esiintyminen” valkoisena oli Yhdysvalloissa 1900-luvun alkupuolella vallinneen rotuerottelun aikana melko yleistä, sillä se mahdollisti esimerkiksi paremman työpaikan tai valkoisen amerikkalaisen kanssa avioitumisen; mahdollisesti tämä historiallinen tausta on osaltaan vaikuttanut näiden ryhmien ajatukseen uhasta, jonka valkoisena esiintyvä
toisen rodun edustaja muodostaa.) Juutalaisia, Saatanan lapsia, pidetään
itsestäänselvästi Jeesuksen tappajina, ja Johanneksen ilmestyksen maininnan ”Saatanan synagogasta” (Ilm. 3:9) katsottiin edelleen vahvistavan käsitystä siitä, että juutalaisten synagoga oli paikka, johon Saatanan
jälkeläiset kokoontuivat.215
On selvää, että edellä esitellyt amerikkalaisten rasististen ja ekstremistiryhmien tulkinnat perustuvat lähtöoletuksiin valkoisen rodun
ylemmyydestä. Toisaalta kuitenkin tulkinnoilla on juurensa historiassa.
Edellä tässä kirjassa on käynyt selväksi, että mustaihoisten ja juutalaisten
alemmuutta on perusteltu Raamatulla monenlaisin tavoin myös kristikunnan valtavirrassa. Vaikka valkoisten ekstremistien tulkinnat järjestelmällisessä Raamatun uudelleenluennassaan eroavat radikaalisti useimpien kristillisten kirkkojen nykyisistä Raamatun tulkinnoista, aiemmin
ajatukset juutalaisista Saatanan lapsina, jotka olivat lisäksi yksinomaan
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syyllisiä Jeesuksen murhaamiseen, tai Kainista ja Haamista mustaihoisiksi kirottuina, ovat olleet huomattavasti laajemmin hyväksyttyjä.

Rotujen välinen harmonia
lopunajallisena utopiana
Jehovan todistajien uskonnollisissa julkaisuissa eri rotujen ja etnisten
ryhmien tasa-arvolla on suuri merkitys. Eri ihmisryhmien välinen harmonia on keskeisessä roolissa tulevaa tuhatvuotista valtakuntaa koskevissa kuvituskuvissa liikkeen lehdissä ja julkaisuissa, ja muutenkin
julkaisuihin ilmeisen tietoisesti valitaan kuviin laajasti erilaisia ihmisiä.
Rasismia vastaan otetaan aktiivisesti kantaa julkaisuissa ja liikkeen
nettisivuilla olevassa materiaalissa. Tärkeä Raamatun kohta on etenkin
Apostolien tekojen kohta 10:34–35, jonka mukaan ”Jumala ei ole puolueellinen, vaan jokaisessa kansakunnassa se, joka pelkää häntä ja toteuttaa vanhurskautta, on hänelle otollinen” (tämä sitaatti ja muut tämän
luvun jälkipuoliskossa olevat sitaatit ovat Jehovan todistajien itsensä
käyttämästä ns. Uuden Maailman Raamatunkäännöksestä). Olennaista
ei siis ole rotu tai etninen tausta, vaan pelkästään suhde Jumalaan.
Lisäksi Jehovan todistajien rasismin torjuvissa teksteissä viitataan
luomiskertomukseen. Kun Jumala loi Aadamin ja Eevan ja antoi näille
tehtäväksi lisääntyä ja täyttää maa (1. Moos. 1:28), se merkitsee esimerkiksi Herätkää!-lehden artikkelin mukaan sitä, että Aadam ja Eeva ovat
kaikkien ihmisten esivanhemmat. Vedenpaisumuksen jälkeen ihmiskunta Raamatun mukaan tuhoutui Nooaa ja hänen perhettään lukuun
ottamatta, joten kaikki ihmiset – siis kaikkien rotujen ja kansojen edustajat – ovat yhteisten esivanhempien jälkeläisiä. Vahvistuksena siteerataan myös Apostolien tekoja, jossa todetaan kaikkien kansakuntien
syntyneen yhdestä ihmisestä Jumalan toiminnan seurauksena (Ap. t.
17:26). Tässä yhteydessä artikkelissa viitataan Raamatun ohella myös
UNESCOn rotua ja rotuennakkoluuloja koskevaan lausumaan, jonka
mukaan ”kaikki ihmiset kuuluvat yhteen lajiin ja polveutuvat samoista
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esi-isistä”. Näin Raamatun kuvataan olevan linjassa myös UNESCOn
kaltaisten yhteiskunnallisten toimijoiden lausumien kanssa.216
Herätkää!-lehden rasisminvastaisessa kirjoituksessa korostetaan
Raamatussa annettuja kehotuksia ykseyteen ja yksimielisyyteen. Mainintaa opetuslasten keskinäisestä veljeydestä (Matt. 23:8) sekä Johanneksen evankeliumissa olevaa Jeesuksen rukousta oppilaidensa ykseyden
puolesta (Joh. 17:20–23) tulkitaan samoin käskyksi siitä, ettei minkäänlainen rotuerottelu tai syrjintä ole sopivaa kristittyjen kesken.217 Rasismia pidetään hajaannuksena, jonka jo Paavalikin tuomitsi (1. Kor.
1:10).218
Jehovan todistajien rasisminvastaisessa opetuksessa on selkeä lopunajallinen juonne. Tässä maailmassa esiintyvä rasismi ja rotujen välinen
epätasa-arvoisuus kuvataan puutteina, jotka tulevat korjaantumaan, kun
siirrytään tästä maailmanajasta Jumalan tuhatvuotiseen valtakuntaan.
Tässä kohtaa tekstissä viitataan erityisesti Johanneksen ilmestykseen,
jossa kuvataan, kuinka tulevassa Jumalan valtakunnassa ihmiset ”kaikista kansakunnista ja heimoista ja kansoista ja kielistä” palvelevat Jumalaa
yksimielisesti (Ilm. 7:9).219
Vaikka rotujen ja ihmisryhmien välinen tasa-arvo on nykyään keskeinen osa Jehovan todistajien opetuksia, liikkeen julkaisuissa suhtautuminen etenkin mustiin on ollut aiemmin kielteisempää ja jopa suoranaisen rasistista. Ajatus rotujen tasavertaisuudesta on juurtunut keskeiseksi
osaksi Jehovan todistajien oppia vasta 1900-luvun jälkipuoliskolla, Yhdysvalloissa käydyn kansalaisoikeustaistelun jälkeen. Näin Jehovan todistajien opetukset heijastelevatkin laajempaa muutosta suhtautumisessa
mustaihoisiin ja muihin ei-valkoisiin ihmisiin.
Esimerkiksi vuonna 1900 vain valkoiset ”veljet” olivat tervetulleita
Jehovan todistajien tarjoamaan vapaaehtoistyöhön jakamaan tai myy216

Herätkää! Huhtikuu 2014.
Jehovan todistajia eivät yleensä ulkopuoliset pidä varsinaisesti kristittyinä, vaan kristillisperäisenä uskonnollisena ryhmänä. Tämä liittyy ennen kaikkea siihen, että he eivät usko kolminaisuusoppiin eivätkä katso Jeesuksen olevan samaa olemusta kuin Isä Jumala, kuten melkein
kaikki muut kristilliset kirkot. Itse Jehovan todistajat kuitenkin kutsuvat itseään kristityiksi.
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mään lehtiä ja muuta materiaalia. Englanninkielisessä Vartiotorni-lehden numerossa tätä rajoitusta puolusteltiin valkoisten korkeammalla
koulutustasolla: mustien ei hyödyttänyt jakaa materiaalia omissa piireissään, sillä se olisi mennyt hukkaan. Raamatun tulkinnan näkökulmasta
mielenkiintoista on myös se, että englanninkielisissä Vartiotornin numeroissa julkaistiin 1900-luvun alkuvuosina useampi uutinen mustaihoisista ihmisistä, joiden ihonväri oli muuttunut valkoiseksi. Vaikka kyse oli
ilmeisesti ihosairaudesta, lehden uutisissa muutoksen katsottiin johtuneen siitä, että asianomainen oli rukoillut Jumalalta, että muuttuisi valkoiseksi. Näiden uutisten yhteydessä viitattiin Jeremian kirjan kysymykseen ”voiko nubialainen muuttaa ihonsa väriä?” (Jer. 13:23). Yhden
näistä jutuista yhteydessä vihjattiin, että koska Jumalalle on mahdollista
muuttaa nubialaisten ihon väri, lopun aikoina maailman palatessa
harmoniseen tilaansa kaikki palaavat valkoisiksi (Vartiotorni, helmikuu
1904).220
Vielä 1929 Jehovan todistajien Golden Age -julkaisussa käsiteltiin
mustan rodun alkuperää. Mustaihoisten katsottiin olevan Kanaanin,
Nooan pojanpojan, jälkeläisiä, ja heitä kutsuttiin ”palvelijoiden roduksi”. Kuten aiemmin tässä kirjassa olen kertonut, Haam, Nooan poika ja
Kanaanin isä, syyllistyi epäselväksi jääneeseen syntiin, ja sen vuoksi
Nooa kirosi Haamin pojan Kanaanin orjan asemaan. Koska Haamia
pidettiin Afrikan kansojen esi-isänä, kohdalla perusteltiin etenkin 1800luvulla mustien orjuutta. Vielä 1920-luvulla tämänkaltainen tulkinta
vaikutti myös Jehovan todistajien julkaisuissa (vaikka jutussa puhutaankin vain palvelijan asemasta eikä orjuudesta).221 Aikojen muuttuminen
ja ennen kaikkea kenties kansalaisoikeusliikkeen myötä tapahtunut
murros näkyvät selvästi Jehovan todistajien julkaisuissa: nykyisin liikkeen opetuksissa etnisten ryhmien välinen tasa-arvo on keskeisellä sijalla
ja yksi Jumalan valtakunnan tunnusmerkeistä.
Ei ole yllättävää, että nimenomaan Yhdysvalloissa alkunsa saaneet
uskonnolliset liikkeet ovat joutuneet tavalla tai toisella ottamaan kantaa
eri väestöryhmiin ja näiden välisiin suhteisiin, sillä ne ovat alusta alkaen
220
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toimineet etnisesti kirjavassa ympäristössä. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa väestöä on pidetty perinteisesti etnisesti yhtenäisempänä, mutta
myös Suomessa on vedetty rajoja kantaväestön ja muiden välillä, joskus
myös kristillisellä uskonnolla ja Raamatulla tätä rajanvetoa perustellen.
Kahta nimenomaan Suomeen liittyvää esimerkkiä käsitellään seuraavassa luvussa.

Tärkeimmät tässä luvussa käytetyt lähteet
Barkin, Michael. Religion and the Racist Right: The Origins of the Christian Identity
Movement. Revised Edition. Chapel Hill: the University of North Carolina
Press, 1997.
Cedars, John: ”The Racist History of Watchtower Literature.” http://jwsurvey.org/
cedars-blog/the-racist-history-of-watchtower-literature. 2013. Viitattu elokuussa 2016.
Herätkää! Huhtikuu 2014.
Sánchez, Juan O.: Religion and the Ku Klux Klan: Biblical Appropriation in Their
Literature and Songs. Jefferson: McFarlan, 2016.
Walters, Jerome: One Aryan Nation under God: How Religious Extremists Use the
Bible to Justify Their Actions. Naperville: Sourcebooks, 2001.

Venäläinen Antikristus ja vaaralliset
noitarummut
Uskonto ja rotuviha Suomessa

Aiemmissa luvuissa olen käsitellyt Raamatulla perusteltua rasismia ja
muukalaisvihaa niin Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa, EteläAfrikassa kuin juutalaisiin kohdistunutta rasismia eri puolilla Eurooppaakin. Tässä viimeisessä luvussa käännän katseen Suomeen ja käsittelen
erityisesti kahta Suomessa esiintynytta muukalaisvihan muotoa, joihin
on liittynyt myös uskonnollisia ja raamatullisia perusteita: suhtautumista venäläisiin itsenäistymisestä sota-aikaan sekä saamelaisiin ja etenkin
heidän kulttuuriinsa kohdistunutta halveksuntaa, etenkin saamelaisten
kristinuskoon käännyttämisen yhteydessä. Näitä ilmiöitä on uskonnon
ja etenkin Raamatun tulkinnan näkökulmista tutkittu kuitenkin toistaiseksi verrattain vähän. Alla kuvaan joitakin näihin esimerkkeihin liittyviä kristillisen uskon ja Raamatun tulkintojen ja muukalaisvihamielisyyden yhtymäkohtia.
Suomeen liittyvien esimerkkien lisäksi on hyvä muistaa, että esimerkiksi juutalaisvastaisuus on ollut Suomessakin todellisuutta etenkin
1900-luvun alkupuolella. Lutherin teos Juutalaisista ja heidän valheistaan ilmestyi suomeksi 1939. Suomentaja T. T. Karanko kuvaa esipuheessaan teoksen ajankohtaisuutta ”juutalaisvaaran” uhatessa nyt myös
Pohjoismaita. Hän puhuu myös erityisesti juutalaisten vaarallisuudesta
uskonnollisesta näkökulmasta: ”[M]yöskin uskonnollisella, evankelis-
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luterilaisen kansankirkkomme taholla on juutalaisuuden mädättävä ja
hajottava vaikutus ollut tunnettu.”222 Suomi on saanut myös tällä saralla
vaikutteita Saksasta ja muualta Euroopasta.
Suhtautuminen venäläisiin on Suomessa ollut jännitteinen jo pitkään, ja ”ryssäviha” on yleistä. Taustalla on monenlaisia historiallisia
tekijöitä, mutta myös Raamattua ja raamatullista kuvastoa käytettiin ja
tulkittiin uudelleen oikeuttamaan vihaa venäläisiä kohtaan. Erityisesti
keskeisessä roolissa oli Raamatun viimeinen kirja Johanneksen ilmestys
ja muu sellainen aineisto, jonka saattoi tulkita viittaavan taisteluun kristittyjen/hyvyyden voimien ja Saatanan joukkojen välillä. Ajatus venäläisistä Saatanan joukkoina oli yksi tekijä joka häivytti näiden ihmisyyden,
vaikka taustalla oli myös vanhempia rotuteorioita ”aasialaisista” (näistä
tuonnempana lisää). Etenkin Akateemisen Karjala-seuran (AKS) parissa
viha venäläisiä kohtaan johti Raamatun uudelleentulkintoihin: Jeesuksen radikaali kehotus vihollisten rakastamisesta (Matt. 5:43–45) ei enää
pätenyt venäläisten tapauksessa, mahdollisesti koska venäläisiä ei enää
retoriikassa ajateltu ihmisinä. Esimerkiksi AKS:n jäsenen Vilho Helasen
romaanissa jo vakiintuneen kuvauksen mukaan venäläinen sotilas ei ollut ihminen, vaan ”vertajanoava peto”.223
Talvi- ja jatkosodan aikana suomalainen venäläisvastainen retoriikka sisälsi paljon raamatullista ja lopunajallista aineistoa. Stalinia ja muita
venäläisten johtajia pidettiin suomalaisessa retoriikassa Uuden testamentin Johanneksen kirjeissä mainitun Antikristuksen (1. Joh. 2) joukkoina, joita vastaan suomalaiset kristityt taistelivat. Johanneksen kirjeissä
mainittu Antikristus on kautta historian tulkinnoissa samaistettu usein
Johanneksen ilmestyksessä mainittuihin Jumalan vastustajiin, vaikka
sanaa Antikristus ei kirjassa mainitakaan. Niinpä esimerkiksi Kotiviestin
elokuun 1941 numeroon kirjoittanut M. Mustonen kuvaili Ilmestyskirjaan viitaten, kuinka Ilmestyskirjassa kuvataan kristittyjä vainoavaa
Roomaa paikkana, jossa Antikristuksen valtaistuin oli. Nyt hänen mukaansa Saatanan valtaistuin on Moskovassa, jossa rienaavat bolsevikit
vainoavat kristittyjä. Myös esimerkiksi piispa Juho Mannermaan saar222
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nassa Neuvostoliittoa pidettiin yhtenä historian selkeimmistä Antikristuksen ilmentymistä. Venäläisiä bolsevikkeja verrattiin myös Raamatun
filistealaisiin ja muihin Raamatussa kuvattuihin viholliskansoihin, ja
näin luotiin kuvaa pyhästä sodasta lopunajallisia Antikristuksen joukkoja vastaan.224
Samoja ajatuksia oli esitetty aiemminkin, vaikkakaan ei ehkä yhtä
laajasti. V. A. Koskenniemen sisällissotakeväänä 1918 kirjoittamassa runoteoksessa Nuori Anssi puhuttiin valkoisten suomalaisten taistelusta
”pirua ja ryssää vastaan”. Samoin oli jo heti sisällissodan jälkeen luotu
lehdistössä kuvaa Neuvostoliitosta ”punaisena helvettinä”, jonka asukkailla erään Kotimaan kirjoittajan mukaan ”mielityönä olivat temppelin
häpäisyt ja pappien murhat”.225
Vaikka näissä viholliskuvissa pääpaino on bolsevismin ja siihen
Neuvostoliitossa liittyneen uskonnon- ja kirkonvastaisuuden kritisoinnissa, suhtautumisessa venäläisiin oli myös puhtaasti rasistista ainesta, ja
yleensä nämä olivat kietoutuneet toisiinsa. Jumalaton bolsevismi kytkettiin nimenomaan venäläisten rodulliseen alemmuuteen. Venäläisiä ei
pidetty todellisina eurooppalaisina, vaan alemman aasialais-slaavilaisen
rodun edustajina.226 Usein koko venäläinen kansa leimattiin yhtä lailla.
Jo 1910- ja 1920-lukujen taitteessa viha kohdistui selvästi myös Suomessa oleviin venäläisiin porvarillisiin emigrantteihin. Raamattua siteeraten aktivisti Yrjö Ruuth kutsui venäläisiä emigrantteja ”kyykäärmeen
sikiöiksi” (Matt. 23:33). Bolsevikkien valtaannousun katsottiin olleen
ylipäätään mahdollista siksi, että valkoisetkin venäläiset olivat niin rappeutuneita, etteivät he kyenneet vastustamaan bolsevikkeja. Larin Kyöstin runoissa bolsevismia kutsuttiin ”idän taudiksi”. Näin venäläisyyden
ja bolsevismin välille ei retoriikassa tehty selvää eroa, vaan molemmat
liittyivät toisiinsa. Raamatullisia kielikuvia käyttäen myös venäläisten
kanssa liian läheisessä yhteistyössä olevia suomalaisia kutsuttiin ”vääriksi
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profeetoiksi” suomenruotsalaisen Erik Grotenfeltin vuonna 1917 julkaistussa teoksessa.227
Vaikka usein puhuttiin bolsevismin jumalattomuudesta, samalla
papit ja muut kristilliset kirjoittajat liittivät bolsevismin myös varhaisempaan venäläisuhkaan. Sodan aikana sotilaspastori Alitalo kuvasi,
kuinka rajan takana aasialaisen barbarismin hyökyaalto, joka jo sukupolvien ajan on pyrkinyt hukuttamaan suomalaista kansaa. Vastaavasti
myös suomalaisten pappien maailman kristityille osoittamassa vetoomuksessa puhuttiin ”idästä vyöryvästä jumalattomuuden hyökyaallosta”. Kyse ei ollut vain Suomesta, vaan sotilaspappien kannanotoissa
Suomi kuvattiin koko kristillisen Euroopan puolustajana. Esimerkiksi
Tampereen piispan (myöhemmin arkkipiispana toimineen) Aleksi Lehtisen kirjeessä hiippakuntansa sotilaspapeille sodan motiiviksi kuvattiin
Karjalan vapauttamisen ohella koko kristikuntaa uhkaavan, jumalankielteisen bolsevismin lyöminen.228
Suomalaista venäläisvastaisuutta tutkinut Outi Karemaa katsoo, että venäläisvastaisuus voimistui Suomessa nimenomaan 1910- ja 1920lukujen taiteessa, osin sisällissodan traumaattisuuden seurauksena, mutta myös sanomalehdissä pyrittiin paikoin tietoisesti luomaan ”ryssävihaa”. Keskeisessä roolissa tässä oli AKS, Akateeminen Karjala-seura, ja
muut venäläisvastaiset aktivistit. Erityisesti AKS:n toiminnassa oli mukana paljon teologeja, joista monet olivat lähtöisin herännäisyyden piiristä. Nämä opiskeluaikanaan järjestössä aktiiviset teologit aikanaan valmistuttuaan papeiksi tai opettajiksi levittivät venäläisvastaisia ajatuksia
ympäri maata. Yksi näistä oli Elias Simelius (myöhemmin Simojoki),
joka oli Akateemisen Karjala-seuran perustajajäsen, pappi ja myös Isänmaallisen kansanliikkeen kansanedustaja. Hän kehitti AKS:n kaksipuolisen mitalin, jonka toinen puoli kuvasti isänmaanrakkautta ja toinen
”ryssävihaa”. Simeliuksen ajattelussa oli myös selvästi rotuoppeihin viittaavia piirteitä, sillä hän piti venäläisiä ”voimakkaasti sikiävänä slaavilaisena rotuna”.229
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Venäläisten vihaamista korostettiin voimakkaasti ylipäätään AKS:n
retoriikassa. AKS:n jäsenet toimivat myös Ylioppilaslehden palveluksessa
1920-luvulla, ja Ylioppilaslehdessä julkaistiin venäläisvastaisia tekstejä.
Suoranaista vaatimusta venäläisten vihaamiseen heijastelee esimerkiksi
vuonna 1923 julkaistu nimimerkki E. L.:n laatima kirjoitus, jonka
mukaan ”niin totta kuin rakastamme maatamme, on meidän opittava
vihaamaan sen vihollista – – Viha kuuluu olennaisesti rakkauteen, on
itse rakkautta. Rakkaus ja viha ovat mitalin toinen ja toinen puoli – –
Siis kunniamme ja vapautemme nimessä kaikukoon tunnussanamme:
Viha ja rakkaus! Kuolema ryssille, olivatpa ne minkä värisiä tahansa.”230
Viimeinen lause korostaa sitä, että venäläisvastaisuudessa ei AKS:n
kohdalla ollut kyse vain bolsevikkien tai sosialistien vastustuksesta, vaan
heidän retoriikassaan kuoleman ansaitsivat yhtä hyvin ”valkoiset” eli
porvarimieliset venäläiset; näin voidaan siis puhua rasismista tai venäläisvastaisuudesta, eikä vain poliittisesti motivoituneesta vihasta. Raamatun käytön ja tulkinnan näkökulmasta lainauksen tekee lisäksi erityisen
mielenkiintoiseksi siinä esiintyvä ajatus vihasta ja rakkaudesta. On epäselvää, onko katkelma tietoinen viite Jeesuksen kehotukseen rakastaa vihollista, mutta se on vähintäänkin mahdollista, kun otetaan huomioon,
että AKS:ssa oli paljon teologeja. Jos näin on, luovalla tulkinnalla venäläisten vihaaminen selitetään rakkaudesta johtuvaksi: ”viha kuuluu rakkauteen” ja näin kotimaan (ja oletettavasti sen ihmisten) rakastaminen
sisältää ikään kuin luonnostaan venäläisten vihaamisen. Joillakin AKS:n
jäsenillä oli jopa tapana lopettaa henkilökohtaiset kirjeensä ilmaisulla
”ryssän vihassa”.231
Toisaalta arkkipiispa Erkki Kaila muistutti, että suomalaisten tulisi
rukoilla vihollissotilaiden puolesta ”niin kuin kenelle tahansa hairahtuneelle rukoillaan parannusta”.232 Vihollisen rakastamisen käskyn tulkittiin velvoittavan rukoilemaan vihollisen puolesta. Silti asenne viholliseen oli jyrkän kielteinen: vihollinen oli kokonaisuudessaan jumalaton
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ja Jumalan nöyryytyksen tarpeessa. Suoraan ei sanota tämän kukistumisen toteutuvan nimenomaan Suomen ja kenties liittolaisvaltioiden kautta, mutta siihen suuntaan teksti tuntuu kuitenkin viittaavan toivoessaan
vihollisen kukistumista ja siitä seuraavaa katumusta.
Suomalaisessa venäläisvastaisessa retoriikassa itsenäistymisestä sotaaikaan asti kietoutuivat siis toisiinsa uskonnolliset, poliittiset ja rodulliset teemat niin, että niitä ei ole mahdollista erottaa toisistaan. Venäläiset
rinnastettiin Raamattuun viitaten Antikristukseen ja kristittyjä vastaan
hyökkääviin Saatanan joukkoihin ensisijaisesti nimenomaan bolsevikkeina. Toisaalta vanhojen, jo keskiajan Euroopasta periytyvien venäläisiä kuvaavien stereotypioiden sekä myös myöhempien rotuteorioiden
mukaan venäläisten rotupiirteet ja kansanluonne olivat keskeisesti vaikuttaneet siihen, että heistä oli tullut ”jumalattomia bolsevikkeja”. Rasistista suhtautumista venäläisiin kuvasti myös se, että viha ja väheksyntä
kohdistuivat myös porvarillisiin venäläisiin sekä venäläis-suomalaisten
parien lapsiin, ja suomalaisten sosialistien puolestaan katsottiin saaneen
”venäläisyystartunnan”. Kirkollisessa kielenkäytössä lähimmäisenrakkauden ei katsottu aina koskevan venäläisiä, vaan etenkin AKS:n piireissä, joissa oli paljon pappeja ja teologeja, venäläisten vihaamista pidettiin
kunnia-asiana.

Saamelaisten kulttuuri ja noituussyytökset
1500-luvulla tapahtunutta uskonpuhdistusta seurasi seuraavalla vuosisadalla niin kutsuttu puhdasoppisuuden aika, jolloin oikean luterilaisen
opin vaaliminen ja edistäminen oli kirkon elämässä keskeistä. Euroopassa puhdasoppisuuden ajalla käytiin uskonsotia protestanttien ja katolisten välillä. Suomessa oikean uskon vaaliminen johti muun muassa
siihen, että saamelaisia pyrittiin systemaattisesti käännyttämään kristinuskoon, pois ”epäjumalanpalveluksesta” ja ”noituudesta”, joita heidän
katsottiin harjoittavan. Ruotsin valtakunnankansleri sanoi valtaneuvoston kokouksessa vuonna 1641 saamelaisten suorastaan palvovan Saata-
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naa.233 Näiden teologisten ja uskonnollisten käsitysten lisäksi käännytysintoa lisäsi myös aikakauden ihanne yhtenäisvaltiosta, jossa kaikilla on
sama uskonto ja samat elintavat.
Niin saamelaisten käännyttämisessä kuin kaikessa muussakin kristillisessä lähetystyössä keskeinen vaikutus oli Raamatun suoralla käskyllä
kastaa ”kaikki kansat”: Matteuksen evankeliumi päättyy Jeesuksen kehotukseen tehdä kaikki kansat Jeesuksen opetuslapsiksi kastamalla heidät ja opettamalla heitä (Matt. 28:18–20). Lähetystyön historiaan liittyvä voimakkaan kielteinen suhtautuminen ei-kristillisiin uskontoihin ja
niihin liittyviin kulttuuri-ilmiöihin on kuitenkin vielä vanhempaa perua, jolla on juuret jo juutalaisuudessa. Vanhan testamentin ja kymmenen käskyn kielto palvella muita jumalia (2. Moos. 20:3–6) viittasi alun
perin niin sanottuun monolatriaan, eli ajatukseen siitä, että oli olemassa
useita eri jumalia, mutta vain yhtä jumalaa sai palvoa. Jahve, joka oli pelastanut israelilaiset Egyptin orjuudesta, oli Israelin kansan oma jumala,
ja muilla kansoilla oli puolestaan omat jumalansa. Vähitellen teologia
kehittyi kuitenkin siihen suuntaan, että muita jumalia ei uskottu olevan
olemassa, tai niitä ei pidetty jumalina, vaan joko täysin kuvitteellisina
tai jonkinlaisina todellista Jumalaa alempina henkiolentoina. Erottuminen ”vääriä jumalia” palvovista naapurikansoista oli juutalaisuudessa
tärkeää. Noituuden ja ennustamisen kiellot Raamatussa (2. Moos.
22:17; 3. Moos. 20:6, 27) liittyivät mahdollisesti juuri tähän naapurikansoista erottumiseen: israelilaisten ei tulisi tehdä samanlaisia ennustus- ja muita taikoja kuin epäjumalia palvovien naapurikansojen. Vanha
testamentti ei kuitenkaan ole tässä yhtenäinen; Ensimmäisen Samuelin
kirjan luvussa 28 kuningas Saul – karkotettuaan ensin maasta henkien
manaajat ja ennustajat – etsii käsiinsä erään noidan, jotta tämä ennustaisi hänelle, eikä tätä suoraan tuomita, vaikka Saulille käykin muista syistä
huonosti.
Uudessa testamentissa suhde ympäröivään pakanamaailmaan ja siihen olennaisena osana kuuluvaan eri jumalien palvontaan jakoi kristittyjä. Ilmestyskirja heijastaa näkemystä, jonka mukaan muut uskonnot ja
233
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Rooman pakanallinen imperiumi ovat kristinuskon jyrkkiä vastakohtia
ja vastakkaisella puolella kosmisessa hyvän ja pahan välisessä taistelussa.
Apostoli Paavali, joka sanoi olevansa ”juutalaisille juutalainen ja ilman
lakia oleville kuin ilman lakia itsekin” (1. Kor. 9:19–22) oli pragmaattisempi ja katsoi, ettei epäjumalia ole, joten esimerkiksi temppeleissä uhratun lihan syöminen on sinänsä turvallista, kunhan se ei ole haitaksi
muille kristityille (1. Kor. 8:4–10). Myöhemminkin kristinuskoa on leimannut ristiriitaisuus suhteessa ei-kristillisiin uskontoihin, joita joskus
on pidetty – varsinkin katolisessa teologiassa – osina Jumalan yleistä
ilmoitusta eli vajavaisina mutta Jumalan totuutta heijastavina teinä, kun
taas joskus suoranaisena pahuuden palvomisena.
Kun kristityt lähetyssaarnaajat pyrkivät kitkemään pakanallisia tapoja saamelaisista, kenties keskeisin oli noitarumpujen käyttökielto.
Kristityt saarnaajat katsoivat, että rummulla oli saamelaisille yhtä suuri
merkitys kuin Raamatulla kristityille, ja kuvaukset rummuista saivatkin
keskeisen aseman käännyttäjien kuvauksissa saamelaisten uskonnosta ja
tavoista. Saarnaajat vaativat rumpujen hävittämistä, pois luovuttamista
tai särkemistä. Myös maallinen valta puuttui noitarummun käyttöön;
tässäkin taustalla vaikuttivat Raamatun noituuskiellot, sillä Vanhan testamentin laeilla oli ollut merkittävä vaikutus myös maalliseen lainsäädäntöön keskiajalla ja uuden ajan alussa. Joitakin yksittäisiä saamelaisia
tuomittiin jopa kuolemaan noitarummun käytöstä, mutta useimmat selvisivät vähäisemmillä rangaistuksilla, kuten sakoilla. Käräjille saattoi
päätyä esimerkiksi rumpua sairauden parantamiseen käyttäneitä saamelaisia. Tuomion ankaruuteen vaikuttivat muun muassa se, oliko syytetty
käyttänyt rumpua ”valkoiseen” vai ”mustaan” magiaan ja tämän osoittama katumus tai sen puute.234
Lappiin lähetystyötä tekemään menevät papit ja teologit suhtautuivat siis saamelaisten kulttuuriin vihamielisesti tai vähintäänkin väheksyvästi. Sen lisäksi, että saamelaisten alkuperäistä uskontoa pidettiin epäjumalanpalveluksena ja noituutena, myös muita saamelaiskulttuurin ilmiöitä väheksyttiin. Esimerkiksi saamelaisten kansanomaista musiikkia
234
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ja laulua, kuten joikaamista, pidettiin syntisenä ja se pyrittiin kieltämään. Kielto vaikutti niin, että monet joikasivat ja lauloivat perinnelauluja vain salaa, eivätkä halunneet esittää niitä edes kansanperinteestä
aidosti tutkimusmielessä kiinnostuneille papeille. Norjalainen 1600- ja
1700-lukujen taitteessa saamelaisia käännyttänyt Thomas von Westen
kutsui saamelaisten vanhaan uskontoon liittyviä tapoja ”saatanallisiksi
sakramenteiksi”.235 Kuten edellä johdannossa totesin rasismin määritelmän yhteydessä, myös jyrkän kielteinen suhtautuminen kulttuuriin voidaan määritellä rasismiksi.
Suomalaisten kirkonmiesten kuvauksissa saamelaisista on kuitenkin
myös vielä selkeämmin rotupiirteisiin liittyviä ennakkoluuloja. Arkkipiispa Eric Gabriel Melartin (1780–1847) ei itse asiassa ollut mitenkään
innostunut saamelaisten käännyttämisestä, sillä Suomen kirkolla oli
”totisesti muutakin tekemistä kuin miettiä noiden pahatapaisten villien
sivistämistä, mikä ei kuitenkaan koskaan voi johtaa mihinkään tulokseen.”236 Saamelaisia pidettiin villeinä myös ulkonaisin perustein: hirsitalossa asumista pidettiin sivistyksen mittana, ja saamelaisten katsottiin
astuvan sivistyksen aikaan vasta siinä vaiheessa, kun he muuttivat turvekojuistaan hirsirakennuksiin. Poronhoito ja muut saamelaisten elinkeinot edellyttivät liikkuvaa elämäntapaa, mitä myös paheksuttiin. Samalla
tavoin kuin Amerikan kohdalla, kristittyjen eurooppalaisten ihanne oli
maanviljelys ja paikallaan pysyvä elämäntapa, ja alkuperäiskansojen paimentolaismaista elämäntapaa pidettiin vähempiarvoisena ja jopa epäkristillisenä.
Rotuopeista vaikutteita saaneet tutkijat katsoivat saamelaisten kansan olevan eräänlainen ajastaan jälkeen jäänyt fossiili, jonka kohtalona
olisi väistämättä maanviljelystä harjoittavien ”kulttuurikansojen” jalkoihin jääminen. Esimerkiksi etnografi M. A. Castrén, Rovaniemen kirkkoherrana toimineen Kristian Castrénin poika, katsoi, että koska saamelaiset olivat jättäytyneet kivikaudelle, heillä ei voinut olla tulevaisuutta.
Mikäli joku saamelaisten parissa toimiva pappi alkoi itse käyttäytyä tai
elää liiaksi saamelaisten tavoin, sekin herätti paheksuntaa suomalaisten
235
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keskuudessa: eräskin pappi katsoi, että hänen edeltäjänsä lapset olivat
”tulleet aidoiksi lappalaisiksi ja elivät mitä suurimmassa köyhyydessä ja
halveksunnassa”.237
Suomalaisten pappien suhtautuminen saamelaisiin seurakuntalaisiinsa oli aina enemmän tai vähemmän ylemmyydentuntoista. Kappalaisena Lapissa toiminut Johan Wegelius myöntää kyllä saamelaisten olevan oppivaisia, mutta vaativan suomalaisten pappismiesten ahkeraa ja
kuriin perustuvaa kasvatusta. Saamelaisten ”luottopappi” Jacob Fellmankin piti saamelaisia seurakuntalaisinaan käsittämättöminä, kun nämä tuntuivat elävän erämaassa tyytyväisinä eivätkä kaivanneet seurustelua ”sivistyneiden ihmisten” kanssa.238 Juha Pentikäinen katsoo myös,
että 1800-luvulla suhtautuminen ”lappalaisiin” näkyi myös suomalaisen
identiteetin rakentamisessa. Suomalaisen kansallistunteen pönkittäjäksi
tehty kansalliseepos Kalevala kuvaa ”meitä” ja ”toisia”, ja Kalevalankin
kuvauksen mukaan lappalaiset ja Pohjolan väki olivat viholliskansaa.239
Toisaalta puhuttaessa saamelaista käännyttämisestä on hyvä muistaa, että kyse ei ollut vain Ruotsi-Suomen uskonnollisesta vallankäytöstä, jonka passiivisia kohteita saamelaiset olivat. Edellä on jo todettu, että
arkkipiispa Melartin piti saamelaisten käännyttämistä vaivalloisena ja
rasittavana hankkeena, ja monet saamelaisten parissa 1600- ja 1700luvulla toimivat papitkin suhtautuivat tehtäväänsä melko vähäisellä innolla. Itse asiassa kirkolle ja Ruotsin hallintovallalle tuli saamelaisilta
säännöllisesti valituksia papeista, jotka eivät riittävästi saarnanneet tai
edes näyttäytyneet saamelaisille seurakuntalaisilleen, jotka puolestaan
olisivat olleet halukkaita kuulemaan näiden puheita. Pappien ja kirkkojen puutteessa saamelaiset viettivät omia kristillisiä kokoontumisia.240
1800-luvulla Lars Levi Laestadius kiersi ympäri Lappia sekä Suomen, Ruotsin että Norjan alueilla saarnaamassa, ja hänen toimintansa
seurauksena syntyi laajasti etenkin pohjoisille alueille levinnyt lestadiolainen herätysliike. Aiempiin pappeihin ja saarnaajiin verrattuna Laesta237
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diuksen asenne saamelaista uskomusmaailmaa kohtaan oli myönteisempi, ja hän hyödynsi saarnoissaan laajasti saamelaisten myyttejä, joista
hän oli tehnyt myös etnografista tutkimusta. Laestadiuksen Raamatun
tulkinnat yhdistivät Raamatun kertomukset saamelaisiin tarinoihin, joita hän oli kuullut.241
Laestadius kuvaa esimerkiksi maahisten syntyä eräässä saarnassaan:
ensimmäinen nainen, Eeva, pesi lapsiaan, ja Jumala tuli katsomaan.
Osalla lapsista oli kuitenkin vielä likaiset kasvot, ja Eevaa hävetti, ja hän
piilotti ne Jumalalta ja väitti, että hänen lapsiaan olivat vain ne, joiden
kasvot oli jo pesty. Silloin Jumala sanoi: ”Mitä sinä olet kätkenyt Jumalan silmäin edestä, sen pitää oleman kätkettynä myös ihmisten silmäin
edestä.” Näistä pesemättömistä lapsista syntyivät maahiset, jotka Laestadiuksen mukaan ovat ”sydämen kautta mustat ja saastaiset”, ja siksi Jeesus sanoi ”te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki” (Joh. 13:10). Maahiset ja myös muut saamelaisen mytologian hahmot olivat Laestadiukselle elävää todellisuutta. Saamelaisten uskonnollisuutta tutkinut Ritva
Kylli katsookin, että saamelaisten usko maahisiin saattoi lujittua, kun
herätysjohtajakin niistä puhui ja kirjoitti.242
Laestadius ja hänen nimeään kantava herätysliike eivät kuitenkaan
varauksettomasti arvostaneet kaikkia saamelaisten kulttuurin piirteitä.
Varsinkin joikaamista pidettiin lestadiolaisuudessakin syntinä, ja saarnamiehet tuomitsivat sen ilmeisesti erityisesti siksi, että monet saamelaismiehet joikasivat nimenomaan ollessaan humalassa. Lestadiolaisuushan
pyrki voimakkaasti taistelemaan ”viinapirua” vastaan.243
Suhtautuminen saamelaisiin ja näiden käännyttäminen on myös
osa Raamatun vaikutushistoriaa Suomessa. Raamatun, etenkin Vanhan
testamentin, säädökset vaikuttivat myös maalliseen lainsäädäntöön vielä
uuden ajan alussa, ja olivat taustalla, kun useita saamelaisia tuomittiin
noitina rumpujen käytöstä. Myös Uuden testamentin hankala tai jyrkän
kielteinen suhtautuminen ”epäjumaliin” ja kaikkeen epäjumalanpalvonnaksi koettuun on hankaloittanut suhtautumista ei-kristittyihin ja eri241
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tyisesti alkuperäiskansoihin kautta historian. Suomessa tässä suhteessa
ongelmana on ollut ennen kaikkea suhtautuminen saamelaisiin sekä
pyrkimys näiden kulttuurin, myös esimerkiksi perinteisen musiikin, hävittämiseen tai pakottamiseen maan alle. ”Epäjumalanpalvelukseksi” tai
”noituudeksi” on usein tulkittu laajasti monenlaiset ei-kristilliseen uskontoon liittyvät ilmiöt. Saamelaisten rumpujen tuhoaminen on myös
osa Raamatun vaikutushistoriaa.
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Epilogi
Kohti vastuullisia tulkintoja

Tässä kirjassa kuvatut esimerkit erilaisista Raamatun tulkinnoista osoittavat, kuinka eri tavoin Raamattua on tulkittu ja yhä tulkitaan. Uusissa
tilanteissa Raamattua luetaan jatkuvasti uudelleen, ja yksilöiden ja ryhmien tulkintoihin vaikuttavat monenlaiset tekijät: kulttuuritausta, etninen tausta, uskonnollinen tausta, sukupuoli, poliittiset näkemykset ja
niin edelleen. Usein Raamattua on tulkittu hyvinkin luovasti ja/tai vertauskuvallisesti, jotta se on saatu tukemaan omia kantoja. Rasistiset raamatuntulkinnat eivät ole poikkeus tästä säännöstä. Vertauskuvallisissa
tulkinnoissaan kirkkoisät tekivät mustasta ihosta synnin merkin. Christian Identity ja Aryan Nation -ääriliikkeiden tulkinnoissa luomiskertomuksen ”kedon eläinten” tulkitseminen ei-valkoisiksi ihmisiksi on jo
varsin kaukaa haettua, ja tulkinta kumpuaa epäilemättä vahvasti liikkeen poliittisista ja muista näkemyksistä.
Aina kysymys ei kuitenkaan ole vain tulkintojen mielivaltaisuudesta
tai rajattomasta tulkinnan vapaudesta. Vanha testamentti sisältää sotaisia kuvauksia viholliskansojen tuhoamisesta; Uusi testamentti puolestaan sisältää kohtia, joissa juutalaisiin suhtaudutaan jyrkän kielteisesti ja
juutalainen kansa kokonaisuudessaan tuomitaan Jeesuksen murhaamisesta ja heille odotetaan rangaistusta. Näiden kohtien tulkitseminen
rasistisesti tai muukalaisiin vihamielisesti suhtautuvasti ei edellytä erityisiä ponnistuksia.
Monet Raamatun tulkitsijat ovat panneet merkille nämä kohdat ja
niiden synkän tulkintahistorian. Esimerkiksi emerituspiispa John Shelby
Spong on kirjassaan The Sins of Scripture kiinnittänyt huomiota Raama-
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tun tekstien antisemitismiin, kuten myös monien Raamatun kohtien
kielteisiin asenteisiin naisia, lapsia ja homoseksuaaleja kohtaan. Hän
kirjoittaa, että tekstit, joilla on vuosisatojen ajan oikeutettu juutalaisten
vainoaminen, tulisi poistaa kristillisistä pyhistä kirjoituksista kokonaan.244 Muutkin kirjoittajat, teologit ja tutkijat ovat peräänkuuluttaneet kriittistä suhtautumista sellaisiin Raamatun teksteihin, joita ei
pidetä eettisinä tai lähimmäisenrakkauden periaatetta edustavina.245
Toiseutta ja suhtautumista ulkopuolisiin Raamatussa ja antiikin
maailmassa tutkineet Raimo Hakola, Nina Nikki ja Ulla Tervahauta
kirjoittavat Others and the Construction of Early Christian Identities
-teoksen johdannossa Raamattuun sisältyvistä, juutalaiset tai viholliskansojen edustajat tuomitsevista teksteistä. He kuvaavat, kuinka nämä
tekstit muistuttavat läheisesti monia muita antiikin aikana kirjoitettuja
tekstejä, joissa esimerkiksi filosofit mustamaalasivat vastustajiaan. Vastustajien kuvaaminen moraalittomiksi, tekopyhiksi ja rahanahneiksi oli
yleinen puhetaidon tehokeino, eikä siitä voitu tehdä suoraan johtopäätöksiä siitä, millaisia viholliset tai vastustajat todella olivat.246 Juutalaiset,
etenkin fariseukset, on esitetty Uuden testamentin teksteissä korostetun
tekopyhinä, elämälle vieraina hurskastelijoina. Aiemmin Raamatun ja
sen syntyhistorian tutkimuksessakin tämä kuvaus fariseuksista nieltiin
sellaisenaan ja sen katsottiin tarkoittavan, että fariseukset todella ovat
sellaisia – tai että tekopyhyys ja takertuminen lain kirjaimeen hengen
unohtaen ylipäätään olivat tyypillisiä juutalaisuudelle.
Viimeisten vuosikymmenten aikana on kuitenkin alettu entistä selkeämmin tiedostaa, kuinka Raamatun viholliskuvat noudattavat antiikin tavanomaista retoriikkaa. Vastustajien ja vihollisten kutsuminen
tekopyhiksi tai seksuaalimoraaliltaan holtittomiksi – tai joissakin tapauksissa jopa lastenmurhaajiksi – ei heijastanut näiden todellisia tekoja, vaan oli tapa luoda omaa identiteettiä ja tehdä selkeä raja meidän ja
muiden välille.
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Varhaiselle kristinuskolle oli tärkeää luoda rajaa suhteessa juutalaisuuteen, etenkin fariseuksiin, joiden uskonnollisuudessa oli kristinuskon
kanssa yhteisiä piirteitä. Myös juutalaisuuden historiassa erottuminen
naapurikansoista oli tärkeä osa oman identiteetin luomisessa. Rajut
kuvaukset viholliskansoihin kuuluvien ihmisten hävittämisestä lapset ja
jopa karja mukaan lukien eivät myöskään välttämättä heijastelleet historiallista todellisuutta, vaan saattoivat olla omaa identiteettiä luovia ja
vahvistavia väkivaltafantasioita tai liioiteltuja kuvauksia valitun kansan
sotilaallisesta mahdista. Vanha testamentti kuvaa myös realistisemmin
Israelin ja muiden kansojen yhteiselämää, tilannetta, jossa Luvatun
maan alueella asuu muitakin kansoja ja on pohdittava sääntöjä elämiseen heidän kanssaan.
Ongelmalliseksi tilanne kuitenkin usein muuttuu siinä vaiheessa,
kun näitä tekstejä aletaan tulkita uudelleen, uudenlaisessa tilanteessa ja
kontekstissa, jossa tulkitsijoilla ei ole enää käsitystä antiikin retoriikasta.
Tekstejä monta sataa myöhemmin tulkitsevilla Raamatun lukijoilla ei
ollut myöskään enää omakohtaista käsitystä siitä, millaista antiikin juutalainen uskonnonharjoitus todella oli, tai siitä, minkälaista oli Israelin
ja sen naapurikansojen rinnakkaiselo käytännössä. Kun Raamatun teksteille oli lisäksi vähittäisen prosessin seurauksena annettu asema erityisen
arvovaltaisina, pyhinä teksteinä kaikissa kristillisissä kirkoissa, ei niiden
rajujakaan poleemisia kuvauksia helposti asetettu kyseenalaisiksi. Lausumat viholliskansojen tuhoamisesta (5. Moos. 20:12–14; Joos. 6:17
jne.) ja juutalaisista Saatanan jälkeläisinä (Joh. 8:44) saivat arvovaltaisen
aseman lähimmäisenrakkauteen kehottamisen rinnalla.
Raamatun käyttäminen sekä puolustamaan rasismia että vastustamaan rotuerottelua ja -sortoa on kuvaava esimerkki siitä, kuinka Raamattu taipuu – ja on taipunut – tarvittaessa monenlaiseen. Edelleen keskusteluissa saattaa törmätä sellaisiin väitteisiin, joiden mukaan ”Raamattu selvästi sanoo, että...”. Kuten kirjani alussa totesin, neutraalia Raamatun tulkintaa ei ole, vaan tekstin tulkitsijan tausta vaikuttaa väistämättä
siihen, miten hän lukee Raamattua. Lisäksi puhuttaessa Raamatun kaltaisesta teoksesta, joka on syntynyt kymmenien kirjoittajien ja toimittajien työn tuloksena satojen vuosien kuluessa, on väistämätöntä, että jo
itse tekstissä on mukana ristiriitoja ja painotuseroja. Jo vuosikymmeniä
raamatuntutkimuksessa on ollut selvää, että Uuden testamentin tekstit-
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kin kuvaavat Jeesuksen elämää ja kuolemaa keskenään varsin eri tavoilla.
Tutkijat Outi Lehtipuu ja Anni Pesonen kuvaavat teoksessa Kirkko Raamatun tulkkina julkaistussa artikkelissaan lyhyesti näitä ristiriitoja, ja
katsovat samalla Raamatun ristiriitaisuudenkin olevan rikkaus. Heidän
mukaansa opillinen moninaisuus on hyvä vastalääke uskonnolliselle
fundamentalismille, ja lisäksi monitahoinen Raamattu on ikään kuin
aarreaitta, josta löytyy eri elämäntilanteissa uusia, eri tavoin puhuttelevia
näkökulmia ihmisyyden peruskysymyksiin.247
Kun kuitenkin Raamatun monipuolisesta aineksesta poimitaan lähtökohtia, joiden nojalla suhtaudutaan toisiin ihmisiin tai ihmisryhmiin,
tulee tulkitsijan itse ottaa vastuu omasta tulkinnastaan. Ei ole samantekevää, ottaako lähtökohdaksi suhtautumiselle eri kansojen ja ihmisryhmien edustajiin kultaisen säännön (Matt. 7:12) vai kehotuksen surmata
heidät kaikki (Joos. 6:21). Raamattua voi käyttää hyvään tai pahaan, ja
jokainen, joka siihen vetoaa, on vastuussa omien tulkintojensa etiikasta.
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Lehtipuu, Outi & Pesonen, Anni: ”Raamatun moniäänisyyden puolesta.” Sivut
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