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Lukijalle

Ennen kuin Hitlerin valtakoneisto tuhosi miljoonia juutalaisia, 
useimmat eurooppalaiset kristityt suhtautuivat ennakkoluuloisesti, 
toiset jopa vihamielisesti juutalaisia kohtaan. Holokaustin jälkeen 
kristinuskon juutalaisvastaisuudesta tuli kirkoille ja kristityille vää-
jäämättä hankala aihe. Juutalaisten syyttäminen Jeesuksen surmaami-
sesta on vaihtunut usein kuultuun hengelliseen toteamukseen, jonka 
mukaan me kaikki olimme Golgatalla ja surmasimme Jumalan Pojan. 
Toisinaan Suomen luterilaisen kirkon piirissä käytävä keskustelu kris-
tillisestä juutalaisvastaisuudesta on pyritty torjumaan sillä, että meidän 
tulisi tehdä parannusta omista synneistämme. 

Tällaiset reaktiot ovat omalla tavallaan ymmärrettäviä. Suomalaiset 
kristityt eivät ole vainonneet juutalaisia eivätkä ole mainittavalla ta-
valla osallistuneet siihen kehitykseen, joka johti natsi-Saksassa toteu-
tettuun juutalaisten kansanmurhaan. Saksassa on luonnollisesti käyty 
vilkasta keskustelua antisemitismin kristillisistä juurista, vaikka siel-
läkin ongelman syvyys on tiedostettu varsin hitaasti. Yhdysvalloissa, 
jossa on näkyvä juutalainen vähemmistö, kristinuskon vaikeaa suh-
detta juutalaisuuteen on viime vuosikymmeninä pohdittu enemmän 
kuin missään muualla aikaisemmin. Kansainvälisessä keskustelussa 
kristillistä juutalaisvastaisuutta ei ole rajattu yksilöllisten tekosyntien 
ahtaaseen karsinaan. Sen sijaan se on tiedostettu pitkäkestoiseksi ja 
monin tavoin vaikutusvaltaiseksi kulttuuriseksi ilmiöksi, jonka sel-
vittämisellä on merkitystä koko kristinuskon ymmärtämiselle – aina 
uskon ydintä myöten.

Tämä kirja on ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys kristillisen 
antisemitismin historiasta. Teoksemme nimi on johdettu kristinus-
kossa toistuvasti esitetystä ajatuksesta, jonka mukaan juutalaiset oli-
vat syyllisiä Jeesuksen kuolemaan: murhatessaan hänet he murhasivat 
Jumalan. Tällainen syytös ei perustu historialliseen totuuteen, vaan 



10

kristillisestä opista seuranneeseen historiantulkintaan. Kristillinen 
juutalaisvastaisuus, jota historiassa on toteutettu ajatuksin, sanoin ja 
teoin, on jumalanmurhasyytöksen pitkä varjo ja sellaisena ainutlaa-
tuinen ilmiö uskontojen historiassa. Tässä kirjassa esitämme, miten 
vaikeaa maailmanuskonnoksi kohonneen kristinuskon on ollut tun-
nustaa ja kohdata lähtökohtansa: pohjimmiltaan kristinusko on juu-
talainen lahko.

Aiheemme on arka, ja sitä on vaikea lähestyä ehdottoman puolu-
eettomasti. Olemme halunneet käyttää lähteitämme mahdollisim-
man kriittisesti ja monipuolisesti. Olemme keskittyneet tyypillisinä 
pidettäviin ilmiöihin ja kehityslinjoihin, mutta olemme halunneet 
antaa tilaa myös yksittäisille esimerkeille ja poikkeustapauksille. Mat-
ti Myllykoski on kirjoittanut teoksen johdannon ja sen alkuosan 
aina ristiretkien alkuun saakka, ja Svante Lundgren on kirjoittanut 
loppuosan. Luvun VI olemme kirjoittaneet yhdessä. Ellei toisin maini-
ta, olemme suomentaneet teksteissämme lainatut vieraskieliset osuu-
det itse. Asiantuntevien kollegoiden kriittisestä palautteesta on ollut 
meille suuri hyöty. Antisemitismin historian asiantuntija, dosentti 
Eero Kuparinen on lukenut osia käsikirjoituksestamme ja tehnyt 
niihin arvokkaita huomautuksia. Kiitollisuudella olemme ottaneet 
vastaan myös professori Simo Heinisen ja dosentti Mikko Ketolan 
kriittiset kommentit ja täydennysehdotukset. Päivi Räisästä ja Katja 
Himasta kiitämme parista erikseen merkitystä käännöksestä, jotka 
he ovat luovuttaneet käyttöömme. Pekka Lindqvist ja Matti Mylly-
koski ovat tarkastaneet Svante Lundgrenin kirjoittamien osuuksien 
kieliasun, ja Yliopistopainon kustannustoimittaja Markku Pääskynen 
on lukenut koko käsikirjoituksen huolellisesti läpi. Kiitämme kus-
tantajaamme Yliopistopainoa hyvästä yhteistyöstä.

Helsingissä ja Turussa elokuussa 2005
Matti Myllykoski & Svante Lundgren
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Jokainen uskonto tai ideologia, joka käsittää yksin julistavansa to-
tuutta, ainoaa tietä pelastukseen tai ihmiskunnan onnellisuuteen, on 
väistämättä suvaitsematon. Julistaessaan omaa totuuttaan sen on myös 
osoitettava, kuinka väärässä kilpailevien liikkeiden kannattajat ovat. 
Uskontojen historiaan on kautta aikojen kuulunut vieraan uskonnon 
edustajien mustamaalaaminen sekä väkivalta näitä vastaan. Monesti 
myös saman uskonnon eri suuntausten välille on kehittynyt pahoja 
konfl ikteja. Tämä pätee myös uskonnottomiin ideologioihin. Sellai-
sessa ideologiassa, joka on pääpiirteissään sama kuin oma, mutta poik-
keaa siitä joissakin olennaisissa kohdissa, on usein enemmän vihatta-
vaa kuin etäisissä ja vieraissa uskomusjärjestelmissä. Viime vuosisadan 
jälkipuoliskolla sekä kristilliset kirkot että muut maailmanuskonnot 
ovat pyrkineet purkamaan vanhojen vihamielisyyksien painolastia ja 
monessa mielessä myös onnistuneet siinä.

Uskonnollinen polemiikki ja uskonnollisilla syillä perusteltu väki-
valta – Jumalan viha ja kosto sekä tuonpuoleiset rangaistukset – kuu-
luvat juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pyhiin kirjoihin. Var-
haiskristityt kävivät sanasotaa emouskontoaan juutalaisuutta vastaan 
ja esittivät moralisoivaa kritiikkiä pakanoita kohtaan. Juutalaisten 
pyhä kirja sisältää runsaasti aggressiivista retoriikkaa Israelin naapu-
rikansoja ja näiden uskontoja kohtaan. Islamin pyhä kirja Koraa-
ni lausuu tuomionsa sekä juutalaisuudesta että kristinuskosta, vaikka 
myönteisiäkin äänenpainoja esiintyy ja vaikka Koraanissa on uskon-
tojen yhteisiä piirteitä korostavia jaksoja. 

Juutalaisuus on näistä kolmesta maailmanuskonnosta vanhin. Se on 
kehittynyt ja pysynyt yhden kansan uskontona, joka kuitenkin on 
antanut ratkaisevat virikkeet suuriksi maailmanuskonnoiksi kasvanei-
den kristinuskon ja islamin synnylle. Juutalaiset, kristityt ja muslimit 
ovat kaikki ”Abrahamin lapsia”. Kärjistäen voisi sanoa, että niin kris-
tinusko kuin islamkin ovat juutalaisia lahkoja. Juutalaisuuden pyhä 
kirja muodostaa omalaatuisella tavalla materiaalisesti suurimman osan 
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kristittyjen Raamatusta, jossa sitä kutsutaan ”Vanhaksi testamentiksi”. 
Juutalaisuuden pyhää kirjaa voi sen omilla ehdoilla kutsua ”heprea-
laiseksi Raamatuksi” (engl. the Hebrew Bible). Mooseksen kirjoihin 
tallennettua lakia on seurannut rikas tulkintaperinne, jossa juutalai-
suus on muuttunut ja kehittynyt, mutta säilyttänyt identiteettinsä. 

Korostaessaan oman uskontonsa universaalisuutta kristinuskon ja 
islamin edustajat ovat puhuneet juutalaisesta ”nationalismista”. Juu-
talaisuus on kristinuskon ja islamin isoveli, Jumalan esikoinen, mutta 
varsinkin kristityt ovat halunneet nähdä juutalaiset esikoisoikeuden 
menettäneenä kansana. Tässä pyrkimyksessään kirkko on tulkinnut 
omaksi edukseen heprealaisen Raamatun patriarkkakertomuksia, 
joissa Jumalan valittu kansa syntyy juuri siten, että esikoinen syr-
jäytetään nuoremman veljen hyväksi. Raamatun mukaan esikoisoi-
keutensa leivästä ja papukeitosta myyneestä Esausta tuli edomilais-
ten kantaisä (1. Moos. 25:27–34; 27:1–40; 36:1); kristityt puolestaan 
tekivät hänestä juutalaisen, joka syrjäytetään nuoremman veljensä, 
kristittyjä edustavan Jaakobin hyväksi (Room. 9). Kristinusko syntyi 
ja kehittyi juutalaisena liikkeenä, joka kasvoi pian alkuperäisten ra-
jojensa ulkopuolelle pakanoiden pariin. Siitä tuli maailmanuskonto, 
jonka juuret ovat pienen kansan uskonnossa. Juutalaisesta profeetta 
Jeesuksesta on pitkä matka keisari Konstantinukseen, joka kristityksi 
käännyttyään teki omasta uskonnostaan Rooman valtakunnan hal-
litsevan uskonnon. Konstantinuksesta puolestaan on pitkä matka kes-
kiajan katoliseen kirkkoon, jonka valtakaudella juutalaisia vainottiin 
enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Keskiajasta on vielä pidempi 
matka 1800-luvun lopulle ja suurten sotien kynnykselle, jolloin Eu-
roopan kirkot olivat jo menettämässä valtaansa ja juutalaisvastaisuus-
kin rakentui toisenlaiselle perustalle.
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”Antisemitismi” ja ”antijudaismi”

Kristityssä Euroopassa pitkän ajan kuluessa kehittynyttä juutalaisvas-
taisuutta on totuttu kutsumaan antisemitismiksi. Termi ”antisemi-
tismi” tuo ensi sijassa mieleen ne kuusi miljoonaa juutalaista, jot-
ka Hitlerin Saksan kansallissosialistinen järjestelmä määrätietoisesti 
murhasi toisen maailmansodan aikana. Ennen Hitlerin ja hänen lä-
himpien miestensä suunnittelemaa ja lukemattomien ihmisten eri 
puolilla toteuttamaa kansanmurhaa antisemitismi oli luonnollinen 
osa eurooppalaista ideologista keskustelua. Vasta sodan jälkeen se on 
saanut erityisen pahan kaiun. Poliitikkona ja sotapäällikkönä Adolf 
Hitler nousi edustamaan pahuutta, jota on vaikea verrata mihinkään 
muuhun oman aikamme ilmiöön. Vasta viime vuosikymmenten kes-
kustelu on nostanut hänen seuraansa Josif Stalinin; lähimenneisyyden 
vertailukohtia on haettu Pol Potista ja Saddam Husseinista.

Ei ole liioiteltua väittää, että vasta Hitlerin toimeenpanema juu-
talaisten joukkomurha teki antisemitismistä historiantutkimuksen 
kohteen, jonka ideologiset juuret oli syytä selvittää perin pohjin. 
Juutalaisten joukkotuhoon johtanut antisemitismi on leimallisesti eu-
rooppalainen ilmiö, jonka taustalla on kristinuskon juutalaisvastainen 
historia. Myös kristillisen juutalaisvastaisuuden tutkimus on toisen 
maailmansodan jälkeinen ilmiö. Kärjistäen voisi sanoa, että ennen 
Auschwitzia kristityt teologit harjoittivat juutalaisvastaisuutta, kun 
taas Auschwitzin jälkeen he ovat ryhtyneet tutkimaan sitä.

Jos kerran uskontojen historiaa voidaan tarkastella keskinäisten vä-
kivaltaisuuksien näkökulmasta, mikä sitten tekee kristillisestä juuta-
laisvastaisuudesta erityisen kiinnostavan ilmiön? Eivätkö ennakko-
luulot, vihamielinen retoriikka ja väkivallanteot ole niin olennainen 
osa uskonnollisia konfl ikteja, että on turha nostaa tätä ilmiötä niiden 
joukosta erikseen esiin? Miksi juuri kristittyjen tulisi hävetä tai katua 
historiaansa liittyvää väkivaltaa? Toisinaan kuulee puhuttavan kristil-
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lisestä masokismista, jossa länsimaiden liberaalit kristityt piehtaroivat 
pyrkiessään kaivelemaan esiin uskontonsa varjopuolia ja niistä ennen 
muuta kipeää suhdetta juutalaisuuteen. Ja toisaalta: ovatko juutalaiset 
ainoita uskonnollisen vihan uhreja? Miksi tulisi keskustella erikseen 
juuri heihin kohdistetusta väkivallasta, kun vainottuja on halki his-
torian ollut muitakin? Viime vuosisadan alussa turkkilaiset murhasi-
vat yli miljoona armenialaista, ja kurdeja ja monia muita vainotaan 
edelleenkin. Paljon on puhuttu myös juutalaisten halusta nähdä it-
sensä maailmanhistorian suuriksi uhreiksi ja viattomiksi kärsijöiksi. 
Tällainen asetelma on omalta osaltaan vaikuttanut siihen, että juu-
ri juutalaisiin kohdistunutta kansanmurhaa Hitlerin Saksassa ja sen 
esihistoriaa on julkisessa keskustelussa nostettu yli kaikkien muiden 
kansanmurhien ja niiden historiallisten taustojen.

Tämän kirjan alaotsikko antaa ymmärtää, että kristinuskon ja an-
tisemitismin välillä vallitsee erityinen suhde, joka kaipaa selvittämistä. 
Tietyt juutalaisuuden ja kristinuskon historiaan liittyvät poikkeuk-
selliset piirteet osoittavat, millaisista tekijöistä tämä erityinen suhde 
on syntynyt ja miksi se vaikuttaa myös oman aikamme uskonnollisiin 
ja poliittisiin asetelmiin. Tämän kirjan pääotsikko puolestaan viittaa 
kristillisen antisemitismin ydinkohtaan. Koska Jeesuksesta tuli kris-
tityille ensin Jumalan Poika ja lopulta itse Jumala ja koska evanke-
liumeissa kuvataan juutalaisen kansanjoukon vaatineen Jeesusta ris-
tiinnaulittavaksi, kirkko on halki vuosisatojen syyttänyt juutalaisia 
Jumalan murhaamisesta.

Juutalaiset ovat poikkeuksellinen kansa. He ovat säilyttäneet iden-
titeettinsä kahdesta Jerusalemin temppelin hävityksestä, lukuisista 
pakkosiirtolaisuuksista ja karkotuksista sekä monimuotoisesta muu-
kalaisuudestaan huolimatta. He ovat asuneet ja asuvat edelleenkin 
hajallaan eri puolilla maailmaa. Vastoin kristillistä valtakulttuuria he 
ovat uskoneet olevansa Jumalan valittu kansa ja halunneet siksi päät-
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täväisesti pitää kiinni omasta uskonnostaan, omasta kulttuuristaan ja 
omista tavoistaan. 

Suvantokausistaan huolimatta juutalaisvastaisuus on pitkän keston 
(longue durée) ilmiö, joka oli jo Rooman valtakunnassa ylittänyt pai-
kalliset rajat. Antiikin ajoista alkaen juutalaiset ovat usein eristäyty-
neet valtakulttuurista ja eläneet kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Juu-
ri tästä syystä juutalaisuudella on ollut erinomainen kyky säilyttää 
identiteettinsä vahvana, vaikka se on Jerusalemin temppelin hävi-
tyksestä Israelin valtion perustamiseen saakka elänyt maattomana ja 
marginaalisena uskontona valtauskontojen – etenkin kristinuskon ja 
islamin – piirissä. Juutalaisten kyky sopeutua vaikeisiinkin olosuhtei-
siin ja heidän vahva omasta kulttuuristaan kiinni pitäminen on ollut 
omiaan herättämään muissa epäluuloa ja vihamielisiä asenteita. Tähän 
on olennaisesti liittynyt myös käsitys “ikuisesta juutalaisesta” (der ewi-
ge Jude), vaeltavasta ihmisestä, jolla ei ole omaa kotipaikkaa. Hän asuu 
ympäri maailmaa muukalaisena paikoilleen asettuneiden kansojen 
keskellä, mutta pyrkii ja kykenee aina säilyttämään omat tapansa ja 
oman kulttuurinsa sekä elämään sekoittumatta muihin. Juutalaisia on 
historiansa aikana eri puolilla kielletty usein harjoittamasta erilaisia 
ammatteja. Niissä ammateissa, jotka heille on sallittu tai joihin hei-
dät on ajettu, he ovat usein menestyneet ja saaneet osakseen entistä 
enemmän valtaväestön kaunaa ja vihaa. 

Usein erotetaan toisistaan kristillinen, uskonnollisesti suuntautunut 
antijudaismi ja poliittinen, rodullisiin ja kulttuurisiin ennakkoluuloi-
hin perustuva antisemitismi. Termiä “antisemitismi” käytti painetussa 
sanassa ensimmäisenä saksalainen juutalaisuuden vastustaja Wilhelm 
Marr vuonna 1879. Hän nojautui tuolloin nopeasti yleistyneeseen 
jaotteluun, jonka mukaan saksalaiset kuuluivat korkeaan arjalaiseen 
rotuun, kun taas juutalaiset edustivat alempaa, seemiläistä rotua. Ter-
mi on harhaanjohtava, koska se sulkee piiriinsä juutalaisten lisäksi 
kaikki muutkin seemiläisiksi nimetyt kansat (esimerkiksi arabit ja 
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etiopialaiset). Se on kuitenkin yleistynyt jo niin laajalti, että sen käy-
töstä lienee mahdoton luopua. Siksi tässäkään kirjassa termiä ei panna 
lainausmerkkeihin, vaikka ne kuuluisivatkin sen ympärille. 

Antisemitismi on kuitenkin koettu sopimattomaksi termiksi ku-
vaamaan kristinuskoon liittynyttä – ja liittyvää – juutalaisvastaisuutta, 
koska klassisessa muodossaan kristinuskossa esiintyvä juutalaisvastai-
suus ei perustu oppiin kansasta tai rodusta, vaan ensi sijassa uskon-
nollisiin tekijöihin. Tästä syystä viime vuosikymmeninä on tullut yhä 
yleisemmäksi puhua kristillisestä antijudaismista. Termin valinta pe-
rustuu kreikan sanaan ioudaismos, joka tarkoittaa juutalaisuutta tapana 
uskoa ja elää. Se kattaa siten juutalaisen uskonnon ja siihen sidoksis-
sa olevan kulttuurin. Tällöin antijudaistiseksi nimetyn polemiikin ei 
ajatella kohdistuvan juutalaisiin rotuna tai edes kansana. Juutalaisen 
uskon ja elämäntavan kritiikki kohdistuu tietysti myös kantajiinsa, 
mutta näitä ei termiin “antijudaismi” liittyvän logiikan mukaan tuo-
mita kollektiivina, vaan yksittäisinä ihmisinä, jotka ovat evankeliumin 
edessä täsmälleen saman tuomion ja puhuttelun kohteina kuin kaik-
ki muutkin ihmiset. Siten voidaan sanoa olevan olemassa myös esi-
merkiksi islamilaista ja uskonnotontakin antijudaismia, joka ei ole 
antisemitismiä. 

Miten antijudaismin ja antisemitismin erottaminen toisistaan toi-
mii käytännössä? Antijudaismin ja antisemitismin toisistaan poikkea-
via painopistealueita voi havainnollistaa seuraavalla termihierarkialla, 
jossa antijudaismin painopiste on yläpäässä ja antisemitismin paino-
piste alapäässä:
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antijudaismi
USKONTO

KULTTUURI
IHMISET
KANSA
ROTU

antisemitismi

Hierarkian ylin ja alin termi kuvaavat antijudaismin ja antisemi-
tismin lähtökohtaeroa. Kristittyjen juutalaisuuteen kohdistaman kri-
tiikin kuvaaminen antijudaismiksi sisältää luonnollisesti sen useissa 
tapauksissa hyvin perustellun käsityksen, että nämä ovat täysin riip-
pumattomia rotuopeista. Antijudaisti suhtautuu juutalaiseen uskon-
toon ennakkoluuloisesti tai kielteisesti. Siksi on myös luonnollista 
olettaa, että hänen kielteinen asenteensa ei kohdistu juutalaisiin ih-
misiin, vaan korkeintaan juutalaiseen kulttuuriin. Antijudaismi ei si-
ten ole ennakkoluuloista, tunteenomaista ja arvostelukyvytöntä toi-
mintaa, vaan punnittua täsmäkritiikkiä, joka nojautuu teologiseen 
harkintaan. 

Antijudaisti kritisoi juutalaista uskontoa kokonaisuudessaan eikä 
vain jotakin sen yksittäistä osaa. Jos joku esimerkiksi esittää kritiikkiä 
juutalaista rituaaliteurastusta vastaan, hän ei vielä tällaisten seikkojen 
perusteella ole antijudaisti. Myöskään ateistia ei ole ateisminsa pe-
rusteella mielekästä kutsua antijudaistiksi. Jos ajatellaan kaavion toista 
päätä, voidaan sanoa, että kaikkia vierasrotuisia vihaava ihminen ei 
välttämättä ole erityisessä mielessä antisemiitti vaan rasisti. Edelleen 
on syytä huomata, että sionismin vastustaja ei vielä välttämättä ole 
antisemiitti. Kaikki antisionistit – joita on myös juutalaisten joukossa 
– eivät välttämättä perusta näkemyksiään antisemitistisiin ennakko-
luuloihin vaan poliittiseen ajatteluun.
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Tämän kirjan keskeisenä pyrkimyksenä on arvioida kristinuskon 
piirissä elänyttä juutalaisvastaisuutta ajanlaskumme alusta omaan ai-
kaamme saakka. Me kysymme, milloin ja millä tavalla kristillinen 
usko ja ajattelu ovat tuottaneet sellaista puhetta ja toimintaa, joka 
yltää teologisen antijudaismin puolelta antisemitismin alueelle. Tar-
koitamme tällä sellaisia ilmiöitä, joiden kohteena ovat olleet juuta-
laiset ihmisinä ja kansana eivätkä ainoastaan uskontonsa ja kulttuu-
rinsa edustajina. Tämän vuoksi pidämme keinotekoisena erottaa ro-
tuantisemitismi muusta juutalaisiin ihmisiin ja juutalaiseen kansaan 
suuntautuvasta vihamielisyydestä. Holokaustin jälkeen kristillisissä 
piireissä on usein käytetty tätä erottelua, jotta kristinuskoon liittyvää 
perinteistä juutalaisvastaisuutta ei liitettäisi Adolf Hitleriin ja hänen 
aatteellisiin edeltäjiinsä. Ei ole ihme, että tällainen erottelu on ärsyt-
tänyt juutalaisia tutkijoita, jotka puhuvat mieluummin kristillisestä 
antisemitismistä: uhrin kannalta on yhdentekevää, minkä ideologian 
nimissä häntä sorretaan, vainotaan tai kohdellaan muuten vain en-
nakkoluuloisesti. Jos termi ”antisemitismi” liitetään yllä esittämämme 
kaavion mukaisesti sellaiseen juutalaisvastaisuuteen, joka kohdistuu 
juutalaisiin ihmisiin riippumatta siitä, käsitetäänkö heidät kansaksi 
vai roduksi, siihen liittyvä kristillinen juutalaisvastaisuus on selvästi 
antisemitismiä. Kristinuskon historiassa rotuantisemitismi on harvi-
nainen, mutta ei kuitenkaan olematon ilmiö – ajateltakoon vain kes-
kiaikaista Espanjaa tai kirkkojen asenteita Hitlerin Saksassa. Kristilli-
sestä rotuantisemitismistä voidaan puhua silloin, kun juutalaisvastai-
set ennakkoluulot kohdistuvat myös sellaisiin juutalaisiin, jotka ovat 
jättäneet oman kansansa ja kääntyneet kristityiksi.

Kristillisen antisemitismin syvät juuret

Kristillisessä juutalaisvastaisuudessa on usein koettu tärkeäksi sekä 
pitää kiinni juutalaisten konnan roolista pelastushistoriassa että sa-
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noutua irti menneiden aikojen juutalaisvainoista. Tällaista asennetta 
kuvaa keskitysleirillä vankitoverinsa puolesta surmattavaksi antau-
tuneen puolalaisen papin Maximilian Kolben ajatus: juutalaiset ovat 
ristiinnaulinneet Jumalan lähettämän Messiaan, mutta Jumala antaa 
heille heidän pahan tekonsa anteeksi. Kolben esittämässä ajatuksessa 
teologinen antijudaismi yhdistyy antisemitismiin: juutalainen kansa 
on syyllinen Jumalan surmaamiseen. Historiantutkimuksen näkökul-
masta asia on selvästi toisin. Jeesusta ei ristiinnaulinnut juutalainen 
kansa, ei silloinen eikä nykyinen, vaan roomalainen valtakoneisto, 
jonka käsiin Jerusalemin juutalainen yläluokka hänet luovutti. Alussa 
kristinusko oli juutalainen lahko, joka taisteli uuden uskon puolesta 
juutalaista valtauskontoa vastaan, mutta siitä tuli pian itsenäinen us-
konto, jonka hyökkäys suuntautui juutalaisiin kokonaisena kansana. 
Mutta milloin teologisen antijudaismin voi katsoa vaihtuneen teolo-
giseksi antisemitismiksi?

Kristittyjen puolelta englantilaista James Parkesia (1896–1981) voi-
daan pitää kristillisen antisemitismin tutkimuksen merkittävimpänä 
edelläkävijänä. Jo vuonna 1934 julkaisemassaan tutkimuksessa The 
Confl ict of the Church and the Synagogue hän jakoi antisemitismin his-
torian kolmeen näytökseen. Ensimmäinen näytös alkoi, kun kris-
tinusko nousi Rooman valtakunnanuskonnoksi ja teki valtakunnan 
lainsäädännöstä kiistattoman juutalaisvastaisen. Parkesin mukaan tämä 
näytös päättyi Kaarle Suuren aikaan. Toinen näytös puolestaan alkoi 
ristiretkien myötä ja päättyi reformaatioon, ja kolmas oli käynnis-
sä Parkesin kirjoittaessa. Tässä teoksessa asetumme paljolti Parkesin 
esittämän perusnäkemyksen kannalle, vaikka hän ei pohdikaan ”an-
tisemitismin” terminologista suhdetta ”antijudaismiin”. Kirkkoisien 
teologiaa ei voi pitää pelkkänä teologisena retoriikkana tai kovana 
kielenkäyttönä, jolla pohjimmiltaan vain kutsuttiin juutalaisia kään-
tymykseen. Juutalaiset edustivat useille – ellei useimmille – kirkkoi-
sille yliluonnollisen pahan läsnäoloa maailmassa, olivathan he Jeesuk-
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senkin suuhun sovitetun sanan mukaan ”lähtöisin Saatanasta” (Joh. 
8:44). Varhaisilla kirkkoisillä esiintyvää mystistä juutalaisvastaisuutta 
on osuvampaa kutsua antisemitismiksi kuin antijudaismiksi. Kirk-
koisille juutalaiset olivat kirottu kansa, eikä heidän polemiikkiaan ole 
tässä suhteessa syytä erottaa modernista antisemitismistä – rotuoppiin 
liittyvästä anakronismista huolimatta. 

Kristinuskosta tuli myöhäisantiikin aikana eteläisen Euroopan val-
tauskonto, ja noista ajoista alkaen se on maallisen vallan avulla rajoit-
tanut juutalaisuuden ja juutalaisten oikeuksia omassa valtapiirissään. 
Valtakunnankirkon aikana syntynyt lainsäädäntö ja kirkolliskokous-
ten päätökset osoittavat kristillisen antisemitismin yhteiskunnalliset 
ja poliittiset seuraukset. Juutalainen tutkija Raul Hilberg on laatinut 
synopsiksen, jossa hän vertaa kristillisestä lainsäädännöstä poimittuja 
kohtia ja niistä seuranneita toimia kolmannen valtakunnan rotuan-
tisemitistisiin lakeihin (katso liite). Vaikka tällaista vertailua voidaan 
pitää anakronistisena, joka tapauksessa on selvää, että kristityssä Roo-
man valtakunnassa juutalaisilta kiellettiin taloudellisia oikeuksia ja 
yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia, joita heillä aiemmin oli 
ollut. Ei ole hämmästyttävää, että juutalaiset tutkijat, jotka ovat pyrki-
neet osoittamaan kristillisen juutalaisvastaisuuden yhteydet holokaus-
tiin, ovat yleensä nimenneet kaiken juutalaisvastaisuuden johdon-
mukaisesti antisemitismiksi. Heille ilmiössä on kysymys juutalaisen 
kansan suuresta kärsimyshistoriasta, joka on 1900-luvulla huipentu-
nut holokaustiin. 

Jos katsotaan, että kristillinen antijudaismi muuttuu koko kansaan 
kohdistuvaksi mystiseksi vihaksi eli antisemitismiksi vasta kirkkoi-
sien ajan jälkeen, rajan vetäminen on hyvin vaikeaa. Jos kristillisen 
antisemitismin kriteerinä pidetään vainojen intensiivisyyttä ja irratio-
naalisia perusteita, sen juuret voidaan tietyssä mielessä nähdä keskiai-
kaisessa juutalaisvihassa. Keskiajan tutkija Gavin I. Langmuirin mie-
lestä irrationaalisten uskomusten institutionalisoituminen ja kään-
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tyminen juutalaisten tappamiseksi, eristämiseksi ja karkottamiseksi 
synnytti juuri keskiaikana ennennäkemättömän ilmiön. Hän ajatte-
lee, että kristikunta siirtyi antijudaismista antisemitismiin keskiajalla, 
jolloin juutalaisten vainoamisesta tuli laajamittaista, raakaa ja sosiaali-
sesti merkittävää toimintaa. Langmuirin teoriaa vastaan on kuitenkin 
huomattava, että juutalaisvihan irrationaalinen kuvasto eli vahvasti jo 
kirkkoisien teksteissä, ja juutalaisia vainottiin myös heidän aikanaan. 
Keskiajan tapahtumat päästivät purkautumaan laajamittaisia vaino-
ja, joiden teoreettiset perusteet oli kehitetty jo huomattavasti aikai-
semmin. Antisemitistinen kuvasto puolestaan rikastui monilla uusilla 
juutalaisia saatanallistavilla piirteillä. 

Vaikka rotuoppi syntyi vasta 1800-luvulla, sillä on vastineensa kris-
tillisen antijudaismin historiassa. Espanjan kuningas Ferdinand ja ku-
ningatar Isabella määräsivät vuonna 1492 juutalaiset karkotettaviksi 
maasta. Karkotukseen liittyi ajatus juutalaisista Jumalan hylkäämänä 
ja espanjalaisista Jumalan valittuna kansana. Karkotuksen jälkeen viha 
kohdistui aiemmin kristityiksi kääntyneisiin juutalaisiin (conversos). 
Heidän epäiltiin kääntyneen kristityiksi vain nimellisesti ja edunta-
voittelun vuoksi ja olevan edelleen salaa juutalaisia. Tästä syystä heitä 
pilkattiin sioiksi (marranos).  1400-luvun lopulta alkaen juutalaisuu-
desta ja islamista kääntyneet pyrittiin sulkemaan tehokkaasti kirkon 
ja valtion instituutioiden ulkopuolelle säädöksillä, jotka edellyttivät 
viranhaltijoilta “veren puhtautta” (limpieza de sangre). Juutalaiskään-
nynnäiset katsottiin vereltään saastuneiksi, koska heidän esi-isiään 
pidettiin Kristuksen murhaajina.

Heiko A. Oberman esittää, että antisemitismin juuret ovat huma-
nismin ja reformaation ajassa, koska näiden virtausten antijudaismi 
oli luonteeltaan ”keskitetty hyökkäys sisäisten arvojen ulkoistamista 
vastaan” ja ”elävän hengen nimissä saatu voitto kuolleesta kirjaimes-
ta”. Juutalaisvastaisessa polemiikissaan Martti Luther ja muut hänen 
kaltaisensa antisemiitit olivat keskiajan lapsia. Vaikka perinteinen kris-
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tillinen antisemitismi jatkoi keskiaikaisessa muodossaan vaikutustaan 
aina uudelle ajalle asti, Lutherin myöhäisiän juutalaisvastaiset mieli-
piteet eivät levinneet laajalle myöhemmässä protestantismissa ennen 
natsi-Saksan aikaa. Kuitenkin yksi akateemisen teologian kannalta 
kiinnostavimmista Lutherin tuomista tulkinnoista on juutalaisuuden 
ja roomalaiskatolisuuden rinnastaminen toisiinsa. Tällä on pitkä vai-
kutushistoriansa teologian ja raamatuntulkinnan piirissä Auschwitzin 
jälkeiseen aikaan saakka. Toinen Lutherin syventämistä vaikutteista, 
kuva Jeesuksen ajan juutalaisuudesta fariseusten tiukasti kontrolloi-
mana synkkänä lakiuskontona on saanut väistyä vasta viime vuosi-
kymmeninä. 

Tehtäväämme liittyy lukuisia ideologisia ongelmia ja arkoja koh-
tia. Tehtävämme rajoittuu kristinuskon sisäisen kehityksen selvittä-
miseen, ja otamme vain tarpeellisessa määrin esiin juutalaisen uskon 
ja kulttuurin kehitykseen liittyviä piirteitä. Jotkut kristityt ajattelevat 
edelleen, että juutalaiset itse ovat enemmän tai vähemmän syypäitä 
sekä konfl ikteihinsa kristinuskon kanssa että kokemiinsa vainoihin. 
Osa kristityistä tuntee kiusausta panna riita puoliksi: sekä juutalaiset 
että kristityt ovat molemmat syypäitä kipeään yhteiseen historiaan 
ja keskinäisiin vihamielisyyksiinsä. Me sen sijaan haluamme sanoa 
selvästi, että juutalaiset eivät ole vainonneet kristittyjä, vaan kristityt 
juutalaisia. Kristinuskon syntyvaiheiden hankaukset juutalaisuuden 
ja Kristus-uskoa julistaneen lahkon välillä on nähtävä vastaavassa va-
lossa kuin muutkin tämän tyyppiset irtautumishistoriat. Emouskon-
not ovat tavallisesti syrjineet tai vainonneet lahkojaan, ja lahkot ovat 
käyneet sanasotaa emouskontoaan vastaan. Kohtalokasta kristinuskon 
irtautumisessa juutalaisuudesta on kuitenkin se, että varhaiskristillisis-
tä poleemisista teksteistä on tehty erehtymätöntä Jumalan sanaa, joka 
määräsi kristillisten asenteiden kehittymistä – varsinkin keisari Kons-
tantinuksen käänteen jälkeisessä kristillisessä valtakulttuurissa.
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Kuvaamme kristinuskon ja antisemitismin suhdetta Auschwitzin 
jälkeisestä tilanteesta käsin, ja jälkiviisauden vaara on ilmeinen. Tästä 
syystä pyrimme arvioimaan kunkin ajan kristittyjä ja heidän juuta-
laisvastaisia sanomisiaan ja tekemisiään heidän omista lähtökohdistaan 
käsin. Monien arvostettujen menneen ajan kristittyjen kannettavaksi 
pannaan aivan liian suuri taakka, jos heiltä vaaditaan samanlaista tie-
toisuutta juutalaisvastaisuuden kohtalokkaasta historiasta kuin meillä 
on. Esimerkiksi Johannes Khrysostomoksen tai Martti Lutherin juu-
talaisvastaisia tekstejä ei tule kytkeä sellaiseen antisemitismiin, johon 
ne eivät omana aikanaan kuuluneet. Toisaalta niitä ei myöskään tule 
unohtaa eikä selitellä parhain päin. Pyrimme nostamaan kristinuskon 
historiasta esiin myös juutalaisuuden suvaitsijoita ja ymmärtäjiä. Hei-
dän todistuksensa osoittaa, että myös toisenlaiset asenteet ovat olleet 
mahdollisia, vaikka ne ovat usein jääneet hyvin pienen vähemmis-
tön asiaksi.

Kristillistä antisemitismiä tutkittaessa ei ole mahdollista eikä miele-
kästä mitata, mitkä nimenomaiset kirjoitukset tai lait ovat tuottaneet 
väkivaltaa ja kuinka paljon sellaista väkivaltaa voidaan dokumentoida. 
Sen sijaan ilmiössä on olennaista sen jatkuva ja itsestään selvä läsnä-
olo kirkon julistuksessa ja elämässä. Vuosisatainen saarnaaminen on 
pitänyt yllä juutalaisvastaisuutta ja toiminut sytykkeenä aina uusille 
vainoille ja vihanpurkauksille. Ilmiöön liittyy olennaisesti myös kris-
tillinen ikonografi a, joka kirkoissa nähtävissä maalauksissa ja veistok-
sissa sekä myöhemmissä lentolehtisissä on vahvistanut kristikansan 
juutalaisvastaista mielialaa. 

Kristillisen juutalaisvastaisuuden pitkä ja monisyinen, uskonnolli-
sesti ja eettisesti tulenarka historia ei ole lähimainkaan tyhjennettävis-
sä tämän kirjan sivuille. Olemme pyrkineet valikoimaan aineistom-
me tasapuolisesti ja edustavasti – unohtamatta kristillistä fi losemitis-
miä, ystävällistä suhdetta juutalaisiin. Ilmiön laajuuden ja teoksemme 
suppeuden vuoksi olemme keskittyneet kristillisen antisemitismin 
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suuriin linjoihin ja havainnollistaneet niitä olennaisina pitämilläm-
me ja kiinnostaviksi katsomillamme esimerkeillä. Olemme liittäneet 
kirjan loppuun myös käännösvalikoiman lähteistä, jotka tuovat kes-
kusteluun mukaan kunkin aikakauden paikallisvärin. Olemme pyr-
kineet sijoittamaan ne ja muut tutkimamme lähteet historiallisiin 
yhteyksiinsä, joita olemme kuvanneet. Antiikin ja keskiajan lähteissä 
on usein keskeistä niiden yhteys suoraan kirkolliseen vallankäyttöön, 
olipa kysymys paavin lausumista, kirkolliskokousten päätöksistä tai 
jonkin kirkkoisän saarnoista. Uuden ajan ja nykyajan lähteiden osal-
ta on olennaista selvittää niiden poliittiset tavoitteet ja sidonnaisuu-
det. Uskonnollisen retoriikan erityisluonteen arvioiminen on oma 
ongelmansa: on arvioitava, missä määrin juutalaisvastaisissa teksteissä 
on nähtävä vakain tuumin ja harkiten ajeltuja näkemyksiä ja missä 
määrin ne perustuvat ainoastaan aikansa retorisiin konventioihin. Po-
leeminen kielenkäyttö antiikissa ja keskiaikana on epäilemättä ollut 
toisenlaista kuin oman aikamme länsimaisessa kulttuurissa. Juutalais-
vastaisen retoriikan osalta olemme halunneet selvittää sen välitöntä 
kontekstia ja historiallisia vaikutuksia, sillä uskomme vakaasti siihen, 
mitä muuan juutalaisen profeetan kerrotaan sanoneen: ”Hedelmis-
tään puu tunnetaan.”
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Katsaus juutalaisuuden syntyhistoriaan

Heprealaisessa Raamatussa eli kristittyjen Vanhassa testamentissa Ju-
mala valitsee kaikista ihmisistä Abrahamin, kutsuu hänet lähtemään 
asuinsijoiltaan Harranista Kanaaninmaahan, siunaa hänet sekä lupaa 
hänelle runsaasti jälkeläisiä, jotka saisivat Kanaaninmaan omakseen 
(1. Moos. 12). Kanaaninmaalla tarkoitetaan Raamatussa hyvin laajaa 
aluetta, joka kattaa nykyisen Israelin, Libanonin, Jordanian länsio-
san ja osan Syyriaa. Ne Abrahamin jälkeläiset, jotka saavat lupauk-
sen, valikoituvat nuoremman veljen kautta: hedelmättömästä Saarasta 
syntynyt Iisak syrjäyttää orjattaresta syntyneen vanhemman veljensä 
Ismaelin (1. Moos. 20–21). Iisakin kaksoisveljistä Jumala valitsee jäl-
kimmäisenä äitinsä kohdusta tulleen Jaakobin, joka sai viekkaudel-
la isältään siunauksen – ei ensin tullutta Esauta, joka oli jo päätynyt 
myymään esikoisuutensa ”ruskeasta keitosta”. Vaarojen ja varjeluksen, 
kriisien ja onnellisten käänteiden kautta Jaakobin kahdestatoista po-
jasta tulee Israelin kaksitoista heimoa, jotka Egyptin orjuuteen jou-
duttuaan ja sieltä vapauduttuaan ottavat haltuunsa Abrahamin jälke-
läisille luvatun maan. Valintaa koskevan kertomuksen alussa Jumala 
solmii liiton Abrahamin kanssa, ja autiomaavaelluksen aikana hän sol-
mii Mooseksen välityksellä liiton ja antaa kansalleen lain. Abrahamin 
valitseminen, hänelle annettu lupaus suuresta kansasta, Egyptin orjuu-
desta vapautuminen, liitto ja Mooseksen laki ovat heprealaisessa Raa-
matussa kuvatun Israelin suuret pelastustapahtumat, joiden perustalle 
juutalaisuus syntyi ja joiden varassa se uskontona edelleenkin elää. 

Patriarkkakertomukset kuuluvat Israelin kansan synnystä kerto-
vaan mytologiaan. Historiantutkimuksen ja arkeologian piirissä kan-
san syntyä ei kuitenkaan jäljitetä suoraan näistä kertomuksista. Arke-
ologisen materiaalin osalta varhaisimmat jäljet johtavat keskusteluun 
Kanaaninmaan vuoristosta löydetyistä asutuskeskuksista ja kulttipai-
koista, jotka ajoitetaan varhaisimmillaan myöhäiselle pronssikaudelle 
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ja rautakaudelle. On todettu, että Kanaaninmaan asukkailla oli mo-
nia uskontoja, jumalia ja kultteja. Näiden joukossa ei ole havaitta-
vissa jälkiä Raamatun kuvaamasta israelilaisten uskonnosta. Edelleen 
arkeologiset löydöt eivät tue Joosuan kirjan kuvausta Jerikon ja Ain 
valtauksesta, koska jäänteiden perusteella nämä kaupungit oli tuhottu 
jo kauan ennen aikaa, jolloin Joosuan joukkoineen olisi pääteltävä 
hyökänneen niiden kimppuun. Nykyisin varsin monet tutkijat olet-
tavatkin Israelin kansan paon Egyptin orjuudesta ja sitä seuranneen 
autiomaavaelluksen olevan vailla historiallista pohjaa, ainakin siinä 
muodossa jossa Raamattu niistä kertoo. Jotkut ovat ajatelleet, että or-
juuden aika Egyptissä ja pakeneminen sieltä kuului joidenkin Kanaa-
ninmaan heimojen menneisyyteen, kun taas toiset pitävät kuvausta 
kokonaisuudessaan fi ktiivisenä.

Enemmistö israelilaisista palvoi sodan jumala Jahvea (YHWH), 
mutta vähemmistö kansasta palvoi myös muita jumalia erilaisilla 
kulttipaikoilla. Arkeologiset löydöt osoittavat, että heidän asuttamal-
laan alueella palvottiin muiden muassa Baalia ja jumalatar Aseraa; 
paikoin Jahvea ja Aseraa palvottiin myös jumalparina. Heprealaisessa 
Raamatussa on säilynyt myös historiallisia jälkiä ”vieraiden jumalien” 
palvonnasta. Niin kutsuttu deuteronomistinen historiateos (Joos.–2. 
Kun.) kuvaa kansan historian sekä yhtenäisen valtakunnan aikaisen 
Saulin, Daavidin ja Salomon kuninkuuden että jakautuneen valta-
kunnan osalta. Juuri väärien kulttiensa vuoksi pohjoisen valtakun-
nan (Israel) kuninkaat olivat kauttaaltaan kelvottomia, ja valtakunnan 
tuho Assyrian sotajoukkojen hyökkäykseen 720-luvulla tuli Jumalan 
rangaistuksena. Ydinongelmana oli se, että Israelin kuninkaat eivät 
tunnustaneet eteläisen valtakunnan (Juuda) pääkaupungissa Jerusa-
lemissa sijainnutta temppeliä. Deuteronomistisen historiankirjoituk-
sen silmissä myös Juuda kulki tuhoaan kohti lukuisten kelvottomien 
kuninkaidensa vuoksi. Historiateoksen sankari on Joosia, joka järjes-
ti laajamittaisen uskontoreformin 600-luvun lopulla eKr. ja keskitti 
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Mooses pitää käsissään kirjakääröä. Eksodus-aiheinen maalaus Dura Europoksen sy-

nagogasta 2. vuosisadan lopulta jKr.
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palvonnan määrätietoisesti yksin Jahvelle ja yksin Jerusalemin temp-
peliin. Vaikka Joosian reformi vaikutti ratkaisevasti israelilaisten uskon 
yhtenäistymiseen, se ei pelastanut Juudan valtakuntaa tuholta. 500-
luvun alussa Babylonian sotajoukot valtasivat Jerusalemin, hävittivät 
sen temppelin ja veivät kansan eliitin pakkosiirtolaisuuteen ”Baabe-
lin virtain vierille”. Tähän liittyi myös Valitusvirsissä ja Obadjan kir-
jassa kuvattu kokemus Edomin, vihamielisen naapurikansan vahin-
gonilosta, joka seurasi Juudan valtakunnan tuhoutumista.

Pakkosiirtolaisuuteen joutuminen Jumalan rangaistuksena kansan 
ja sen johtajien synneistä on keskeisenä teemana useissa heprealai-
sen Raamatun kirjoituksissa. Profeettakirjoissa kansaa nuhdellaan sen 
rikkomuksista ja kutsutaan toistuvasti palaamaan Jahven luo ja pal-
velemaan häntä. Profeetallinen kritiikki koski liittoa, jonka Jumala 
Mooseksen kirjojen mukaan oli tehnyt Siinain autiomaassa kansansa 
kanssa sekä lakia, joka heille oli siellä annettu. Myös uusi liitto, jota 
Jeremian kirjassa julistetaan (Jer. 31:31–34), tarkoitti sitä, että kansa 
kääntyy Jumalan puoleen ja palaa Jumalan sen kanssa solmimaan liit-
toon ja ryhtyy koko sydämestään noudattamaan häneltä saamaansa 
lakia. 

Kun Persian hallitsija Kyyros oli kukistanut Babylonian vallan, is-
raelilainen eliitti näki hetkensä tulleen. Esran kirjan mukaan (1:2–4) 
Kyyros antoi pian valtaannousunsa jälkeen määräyksen, joka vapaut-
ti juutalaiset palaamaan Palestiinaan ja rakentamaan uudelleen me-
nettämänsä temppelin. Määräyksen aitous on asetettu tutkimuksessa 
kyseenalaiseksi, mutta varmaa on, että Kyyros salli ainakin joidenkin 
juutalaisen eliitin edustajien palata Juudeaan. Paluu näyttää tapahtu-
neen vähitellen, ja temppelin rakentaminen alkoi toden teolla vas-
ta Dareioksen aikana vuoden 520 eKr. vaiheilla. Kansan johtavien 
luokkien paluu pakkosiirtolaisuudesta ei kuitenkaan täyttänyt heidän 
piirissään eläteltyjä suuria odotuksia. Maa tuotti huonosti, ja kansa 
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eli köyhyydessä eikä se ollut innostunut uuden temppelin rakenta-
misesta. 

Toisen temppelin aikana Juudasta kehittyi Persian suopeudesta 
riippuvainen yhteisö, joka yhtä kaikki katsoi olevansa jatkoa tuhoa 
edeltäneelle valtakunnalle. Kuninkuus ja itsenäinen valtakunta oli 
menetetty, ja pientä kansaa johtanut papisto ja oppineet selittivät sen 
johtuvan kansan ja sen kuninkaiden tekemistä synneistä. He pyrkivät 
vaalimaan temppeliin keskittynyttä Jahven palvelemista ja Mooseksen 
lain noudattamista. Monet heistä olivat palanneet pakkosiirtolaisuu-
desta, ja he katsoivat karsaasti ”maan kansaa”, joka oli kyvytön ja ha-
luton noudattamaan lakia. Kansan uskonnollisen identiteetin vaalijat 
pitivät itseään ”jäännöksenä”, jonka Jumala oli pelastanut tuholta ja 
jättänyt varjelemaan isien uskoa. Mooseksen kirjat ja useimmat pro-
feettakirjat saivat lopullisen asunsa näiden piirien käsissä. Tutkimuk-
sessa on erilaisia käsityksiä siitä, kuinka tarkasti kansan eliitti noudatti 
Mooseksen lakiin kirjattuja määräyksiä. ”Maan kansa” lienee vähitel-
len oppinut noudattamaan lain keskeisiä käskyjä.

Juutalaisten varhaishistorian tutkimus on vaikuttanut myös kristit-
tyjen käsityksiin juutalaisista ja heidän uskostaan. Varsinkin 1800-lu-
vulla ja 1900-luvun alkupuolella kristityt tutkijat ajattelivat, että toi-
sen temppelin aikaa edeltäneiden profeettojen julistus oli henkisesti 
ja eettisesti korkeatasoista, kun taas toisen temppelin yhteisössä papis-
to näivetti juutalaisuuden hengettömään ritualismiin ja Mooseksen 
lain kirjaimelliseen noudattamiseen. Profeettojen tilalle tulivat myö-
hemmin apokalyptikot, lopun aikojen ennustajat. Tutkimuksessa pu-
huttiin Israelin suuruuden ajasta ”juutalaisuutena” ja toisen temppe-
lin ajasta ”myöhäisjuutalaisuutena”. Tällaisessa puhetavassa ”juutalai-
suuden” katsotaan rappeutuneen ja tehneen tietä kristinuskolle, joka 
otti haltuunsa sen henkisen perinnön. Nykytutkimuksessa tällaisesta 
ideologisesta näkökulmasta on luovuttu. Nykyisin toisen temppelin 
aikaa kutsutaan ”varhaisjuutalaisuudeksi”, jolloin koko myöhempi 



34

juutalaisuuden historia saa kantaa juutalaisuuden nimeä, riippumatta 
suhteestaan kristinuskoon. Myös tutkimuksen kuva toisen temppelin 
ajan juutalaisuudesta on monipuolistunut. Liitossa pysyminen ja lain 
määräysten noudattaminen liittyivät juutalaisen identiteetin säilyttä-
miseen ja tietoisuuteen menetetystä valtakunnasta. 

Esterin kirja

Heprealaiseen Raamattuun ja siten myös Vanhaan testamenttiin kuu-
luva Esterin kirja on historiallinen pienoisromaani, jossa kuvataan 
juutalaisiin kohdistuvaa vihaa ja kansan pelastumista vihollisten kä-
sistä. Vaikka kertomuksessa ei mainita Jumalan nimeä, johdatuksen 
ja varjeluksen ajatus on tekstissä kauttaaltaan läsnä. Vaikeasta ja vaka-
vasta aiheestaan huolimatta kertomusta voi luonnehtia komediaksi, 
jonka syntyajasta ei ole varmuutta. Lopullisen muotonsa kirja näyt-
tää saaneen vasta 2. vuosisadalla eKr. Sen tapahtumat sijoittuvat joka 
tapauksessa Persian hoviin, jossa kuningas Kserkses suuttuu kauniille 
puolisolleen Vastille, kun tämä ei suostu tulemaan kuninkaan mies-
vieraiden ihasteltavaksi useita kuukausia kestäviin ylellisiin juhliin. 
Loukkaantunut Kserkses ryhtyy etsimään uutta, kaunista ja koske-
matonta puolisoa valtakuntansa kansojen joukosta. Aikanaan pak-
kosiirtolaisuuteen joutuneen juutalaisen Mordokain sukulaistyttö ja 
kasvattitytär Ester pääsee niiden kaunotarten joukkoon, jotka vie-
dään Persian kuninkaan katsastettaviksi. Hän voittaa kauneuskilvan 
ylivoimaisesti, ja hänestä tulee kuninkaan suosikkivaimo. Mordokai 
kutsutaan myös hovin palvelukseen, mutta hän ja Ester eivät ilmoita 
juutalaista syntyperäänsä. Sen sijaan Mordokai paljastaa myös kunin-
gasta vastaan solmitun salaliiton saamatta siitä kuitenkaan minkään-
laista palkintoa. 

Kun kelvoton Haman ylennetään korkeaan virkaan, hän ryhtyy 
vaatimaan osakseen henkilökohtaista palvontaa. Kun Mordokai kiel-
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täytyy tästä, Haman selvittää hänen juutalaisen syntyperänsä ja taivut-
taa kuninkaan vainoamaan tätä muista poikkeavaa ja Persian valta-
kunnassa hajallaan elävää kansaa. Haman uskottelee kuninkaalle, että 
juutalaiset eivät noudata valtakunnan lakeja. Niinpä hän heittää arpaa 
päättääkseen päivän, jona juutalaiset tuhotaan, ja arpa lankeaa adar-
kuun kolmannelletoista päivälle. Tämän jälkeen lähetetään kaikkien 
maakuntien satraapeille kuninkaan sinetillä vahvistettu käskykirje, 
jossa määrätään kaikki juutalaiset tuhottaviksi sekä heidän omaisuu-
tensa takavarikoitavaksi. Juutalaiset kaikkialla surevat, paastoavat ja 
itkevät. Koska kukaan muu ei pääse kuninkaan palatsiin menettämät-
tä henkeään, Ester menee puolisonsa luo ja saa tämän lupautumaan 
yhdessä Hamanin kanssa pitoihin. Kutsusta ilahtunut Haman pystyt-
tää hirsipuun Mordokaille. Samana iltana uneton kuningas luettaa 
itselleen aikakirjojaan ja huomaa, että aikanaan salaliiton paljastanut 
Mordokai ei saanut palkkiota uskollisuudestaan. Hän päättää korjata 
asian, vaatettaa Mordokain kuninkaallisella puvulla ja antaa hänen 
kulkea suosionosoitusten saattelemana ratsain pitkin kaupunkia. Rai-
vostunut Haman menee Esterin pitoihin, ja kun kuningas ja Haman 
ovat juoneet viiniä jo toista päivää, kuningas lupaa antaa Esterille, 
mitä tämä ikinä haluaa. Ester paljastaa olevansa juutalainen ja pyytää, 
että hänen kansaansa ei tuhottaisi. Kuninkaan viha kääntyy Haman-
ia kohtaan, jonka hän saa kuulla rakentaneen hirsipuun Mordokaita 
varten. Kuningas Kserkses määrääkin Hamanin itsensä hirtettäväksi 
siihen. Sitten kuningas uskoo Hamanin omaisuuden Mordokain hoi-
toon ja peruuttaa Esterin pyynnöstä kuningas käskyn surmata kaikki 
juutalaiset. Sen sijaan hän antaa heille luvan kokoontua kaikissa kau-
pungeissa ja puolustaa itseään vainoojiaan vastaan. Niin arvan valitse-
mana päivänä vainoojat eivät saa tuhotuksi juutalaisia, vaan joutuvat 
itse heidän surmattavikseen. Pahantahtoisia persialaisia kuolee Este-
rin kirjan mukaan kaikkiaan 75.000 henkeä. Heidän omaisuuttaan 
juutalaiset eivät kuitenkaan ryöstä. 



36

Tapahtumasarjan jälkeen Mordokai kehottaa valtakunnan maakun-
tien juutalaisia viettämään joka vuosi 14. ja 15. päivänä adar-kuu-
ta iloista juhlaa muistoksi pelastumisestaan. Juhlan nimeksi tuli pu-
rim, arpaa tarkoittavan pur-sanan mukaan. Kautta muukalaisuuden 
ja vainojen historian juutalaiset ovat viettäneet purim-juhlaa iloisissa 
merkeissä. Kun kirjaa juhlan aikaan luetaan synagogissa, juutalaiset 
sähisevät, tömistävät jalkojaan ja buuaavat joka kerta, kun Hamanin 
nimi mainitaan. Juhla jatkuu syöden, juoden ja iloiten, ja juutalaiset 
antavat sen aikana rahaa ja lahjoja hyväntekeväisyyteen. Juhlan ke-
vytmielisyyttä on arvosteltu etenkin siksi, että siihen on perinteisesti 
liitetty kehotus juoda viiniä niin kauan, kunnes juhlija ei enää ero-
ta toisistaan lauseita ”kirottu olkoon Haman” ja ”siunattu olkoon 
Mordokai”. Kirjan 9. lukua, joka kertoo pakanoiden massoittaisesta 
tuhoamisesta, on pidetty myöhempänä lisäyksenä, koska sitä edeltä-
vien lukujen kerronta ei viittaa lainkaan erityiseen vihamielisyyteen 
muita kansoja, ei edes vainoojia kohtaan. Luku on myös kirjallisesti 
heikkotasoisempi kuin sitä edeltävä kerronta. Esterin kirja on toimi-
nut juutalaisessa perinteessä toivoa kantavana kertomuksena – riip-
pumatta siitä, kuinka paljon historiallista totuutta siinä kuvatuissa 
tapahtumissa on nähty. 

Juutalaiset kreikkalaisten ja roomalaisten maailmassa

Aleksanteri Suuren valloitusretkien myötä kreikkalainen kulttuuri 
levisi koko Lähi-Itään. Aleksanterin kuoleman jälkeen syntyneistä 
suurvalloista Egyptin ptolemaiolaiset ja Syyrian seleukidit taistelivat 
Palestiinan hallinnasta. Kreikan kieli levisi myös Juudean temppeliyh-
teisön yläluokan kieleksi, ja hellenistinen sivistys vaikutti ajan myö-
tä heidän kulttuuri- ja arvomaailmaansa, mikä näkyy ennen muuta 
Raamatun viisauskirjallisuudessa. 
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Kreikkalaisilla näyttää olleen jonkin verran tietoa juutalaisista jo 
ennen Aleksanterin valloitusretkiä. Heidän parissaan oltiin varhain 
kiinnostuneita idässä asuvien kansojen elämästä, ja varsinkin 400-lu-
vulla eKr. kirjoittanut Herodotos kirjoitti näistä eksoottisia ja huo-
mattavan legendanomaisia matkakertomuksia. Juutalaiset opittiin vä-
hitellen tuntemaan Syyriassa asuvana kansanosana, jonka uskonnol-
lisia tapoja kuvattiin yhtä asiallisesti tai kummeksuvasti kuin mui-
denkin eksoottisten kansojen käytäntöjä. Kreikkalaisten kirjoittajien 
teksteistä emme kuitenkaan tapaa asenteita, joita voisi luonnehtia 
vihamielisiksi.

Tuntemistamme kreikkalaisista kirjoittajista ensimmäisenä kuvaa 
juutalaisia Theofrastos (372–288/7 eKr.), joka teoksessaan De Pietate 
(”Hurskaudesta”) säilyneessä fragmentissa selittää näiden uhrikäy-
täntöjä. Hän sanoo juutalaisten kuuluvan syyrialaisiin ja polttavan 
uhrinsa kokonaisina öisin ja valavan näiden päälle hunajaa ja vii-
niä tuhotakseen lopulta uhrin ennen auringonnousua, jotta aurinko 
ei näkisi hirveää toimitusta. Uhraamisen välisinä päivinä hän sanoo 
juutalaisten paastoavan. Theofrastos kuvaa juutalaiset kuitenkin fi lo-
sofeiksi, jotka keskustelevat Jumalasta, tarkkailevat tähtiä ja kutsuvat 
Jumalaa rukouksessa. Hän sanoo lopuksi, että juutalaiset olivat ensim-
mäisiä, jotka ryhtyivät uhraamaan eläviä olentoja sekä itseään – eivät 
kuitenkaan verenhimosta, vaan pikemminkin pakkomielteestä joh-
tuen. Viittaus ihmisuhreihin saattaa perustua tietoon foinikialaisten 
käytännöstä tai mahdollisesti Iisakin uhraamisesta kuullun kertomuk-
sen virheelliseen tulkintaan. 

Toinen tärkeä todistaja juutalaisten tuntemuksesta kreikkalaises-
sa maailmassa on Kyprokselta, Soliksen kaupungissa vuoden 300 
eKr. vaiheilla vaikuttanut Aristoteleen oppilas Klearkhos. Häneltä on 
säilynyt katkelma Josefuksen kirjoituksessa Apionia vastaan (Cont-
ra Apionem 1.176–183). Katkelmassa Klearkhos kertoo juutalaisesta 
miehestä, jonka Aristoteles tapasi Syyriassa. Klearkhos selittää juu-
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talaiset Intian fi losofi en jälkeläisiksi, joiden kaupungilla on “hyvin 
kummallinen nimi: he kutsuvat sitä Hierusalemiksi”. Hän sanoo 
miehen puhuneen kreikkaa, olleen sielultaankin kreikkalainen ja vie-
läpä omintakeinen ajattelija.

Aleksanterin jälkeisenä aikana hellenistinen kulttuuri itsessään ei 
herättänyt juutalaisissa erityistä vihamielisyyttä. Kuitenkin Syyrian 
hallitsijan Antiokhos IV Epifaneen aikana (175–164 eKr.) juutalai-
nen uskonto joutui vakavasti taistelemaan henkiinjäämisestään. Kun 
Antiokhos ryösti temppelin ja pyrki tuhoamaan juutalaisen kultin 
vainoamalla juutalaisuuden harjoittajia, kansa nousi kapinaan. Mak-
kabealaisten johtama kapina onnistui, ja valta siirtyi hasmonien pap-
pissuvulle, joka liitti valtaansa kuninkuuden. Ylemmän temppelipa-
piston ja rikkaiden maanomistajasukujen etuja ajavia vaikuttajia kut-
suttiin pian saddukeuksiksi. He pitivät yksin Mooseksen lakia pyhänä 
kirjoituksena ja hylkäsivät teologiset uutuudet, kuten uskon ylösnou-
semukseen ja enkeleihin. Yläluokan hellenisoitumisen jatkuessa syn-
tyi perinteisestä hurskaudesta kiinni pitäviä ryhmiä. Näihin kuuluivat 
lain määräyksiä arkipäivässä toteuttaneet fariseukset, Qumranin esse-
alaiset sekä monenlaiset viimeisten aikojen koittamista ennustaneet 
apokalyptiset ryhmät. 

Palestiinan joutuminen Rooman vallan alle vuonna 63 eKr. katkai-
si hasmonien hallituskauden. Roomalaiset suhtautuivat suvaitsevasti 
niin Palestiinan juutalaisiin kuin diasporassakin asuviin juutalaisiin, 
jotka eristäytyivät muista eivätkä olleet valtakunnalle poliittisesti va-
hingollisia. Julius Caesar (102/100–44 eKr.) teki lainsäädännöllään 
juutalaisuudesta suojellun uskonnon, ja juutalaiset saivat ainakin peri-
aatteessa noudattaa uskonnollisia tapojaan kenenkään estämättä. Pai-
kallisia konfl ikteja kuitenkin esiintyi silloin tällöin. Rooman kau-
pungissa juutalaiset joutuivat hankaluuksiin valtakoneiston kanssa, 
ja tämä johti karkotuksiin. Vuonna 19 keisari Tiberius (14–37 jKr.) 
karkotti juutalaiset Roomasta ja pakotti tuhannet juutalaiset nuo-
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ret miehet Sardiniaan taistelemaan merirosvoja vastaan. Tiberiuksen 
kielteistä suhdetta juutalaisiin on selitetty sillä, että hänen taustavai-
kuttajansa prefekti Sejanus toimi aktiivisesti juutalaisia vastaan. Kun 
Rooman kaupungin juutalaisväestö oli ehtinyt uudelleen kasvaa, kei-
sari Claudius (41–54) puolestaan karkotti heidät jälleen. Karkotet-
tuihin kuului muiden muassa Priscilla, jonka Paavali tapasi lähetys-
matkallaan Korintissa (Apt 18:2). Rooman miehitysvallan otteiden 
koveneminen synnytti lopun aikaa julistavien ryhmien lisäksi myös 
seloottien ryhmiä, joiden toiminta johti lopulta kapinaan vuonna 66. 
Kapina kukistettiin verisesti vuonna 70, ja Jerusalem temppeleineen 
hävitettiin. Juutalaisten maksettavaksi säädettiin lisäksi erityinen juu-
talaisvero (fi scus judaicus). Vuonna 132 puhjenneen Bar Kokhban ka-
pina tukahduttaminen vuonna 135 merkitsi juutalaisen nationalismin 
lopullista romahdusta ja vahvisti juutalaisten mainetta kapinallisena 
kansana. Kuten katsaus antiikin juutalaisvastaisuuteen osoittaa, tämä 
oli vain pieni osa juutalaisiin kohdistuneista ennakkoluuloista.

Epäonnistuneiden kapinoiden jälkeen selotismi oli lopullisesti ku-
kistettu, mutta myös muu Palestiinan juutalaisuus muutti muotoaan. 
Temppelin myötä katosi temppelin papisto ja saddukeusten puolue, 
ja myös Qumranin essealaisten yhteisö tuhoutui juutalaissodan yh-
teydessä. Kriisien jälkeen juutalaisuuden uskonnollinen perintö siir-
tyi kansaa yhdistäneen synagogainstituution ja fariseusten liikkeestä 
kasvaneen rabbiinisen juutalaisuuden asiaksi. 

Poliittinen juutalaisvastaisuus Egyptissä

Elefantine: välähdys juutalaisvihan alkutaipaleelta

Juutalaisten varhaisesta asutuksesta Egyptissä on saatu parhaiten tie-
toa Egyptin etelärajalla sijainneelta Elefantineen saarelta löytyneistä 
papyrusteksteistä. Saarella sijaitsi sotilassiirtokunta, joka on todennä-



40

köisimmin perustettu jo 600-luvun puolivälissä eKr. Tähän siirtokun-
taan, joka suojeli Egyptiä etiopialaisilta (eli nuubialaisilta), kuului juu-
talaisia. Vuonna 525 eKr. Persian kuningas Kambyses valtasi Egyptin, 
ja persialaisvalta pysyi maassa yli 100 vuoden ajan. Persialaiset suhtau-
tuivat juutalaisiin myönteisesti, ja näistä tuli miehitysvallalle hyviä liit-
tolaisia egyptiläistä väestöä vastaan. Egyptiläisten temppelit tuhottiin, 
mutta juutalaisten temppeli säästettiin. Juutalaisille annettiin myös so-
tilaallisia tehtäviä, esimerkiksi Elefantineen sotilassiirtokunnassa.

Persian hallitsija Artakserkses I:n kuolema vuonna 425 eKr. johti 
poliittisiin levottomuuksiin, joita egyptiläiset osasivat käyttää hyväk-
seen. Ei ole hämmästyttävää, että egyptiläiset kapinoidessaan persia-
laisia vastaan hyökkäsivät myös juutalaisten kimppuun. Vuosia jat-
kuneen kapinoinnin jälkeen vuonna 410 eKr. egyptiläiset tuhosivat 
juutalaisten temppelin, ja paikalliset persialaiset hallintomiehet tuki-
vat heitä. Taustalla oli selvästi vihamielisyys, joka kärjistyi osapuolten 
pappien välille. Konfl iktia syvensi olennaisesti juutalaisten pääsiäinen, 
jonka aikana juhlittiin vapautumista Egyptin orjuudesta. Papyrusten 
joukossa säilyneessä niin kutsutussa pääsiäiskirjeessä aiheena on ni-
menomaan juutalaisten pääsiäisenvieton turvaaminen Elefantineen 
sotilassiirtokunnassa. Juutalaiset saivat rakentaa temppelinsä uudel-
leen, mutta heiltä evättiin lupa polttouhrien uhraamiseen. Valtansa 
viimeisistä rippeistä kiinni pitäneet persialaiset viranomaiset hakivat 
tällä tavalla kompromissia kiistaan, joka oli erittäin tulenarka. Jäljet 
Elefantineen juutalaisten vaiheista katoavat 300–luvun alussa, jolloin 
egyptiläiset hallitsijat palasivat valtaan.

Elefantineen konfl ikti oli luonteeltaan selvästi sekä uskonnollinen 
että poliittinen. Vaikka Elefantineesta tunnetaan muitakin etnisiä vä-
hemmistöjä, juuri juutalaiset näyttävät joutuneen egyptiläisten ham-
paisiin. Voidaan päätellä, että taustalla vaikutti ainakin jonkin ikäinen 
juutalaisvastainen traditio, joka liittyi eksodus-kertomukseen ja sen 
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egyptiläisiin vastakertomuksiin. Näillä onkin olennainen osa egypti-
läisen antisemitismin synnyssä.

Eksodus-traditiot egyptiläisten silmin

Vanhassa testamentissa kerrottu juutalaisten vapautuminen Egyptin 
orjuudesta tunnetaan poikkeavina versioina myös muista lähteistä. 
Vanhin tunnettu selonteko on peräisin vuoden 300 eKr. vaiheilla 
Egyptiä kuvaavan teoksen (Aegyptiaca) kirjoittaneelta, Abderasta ko-
toisin olleelta Hekataiokselta, joka vastasi Aleksanteri Suuren valloi-

Elefantine. Osa Niili-aiheista mosaiikkia. 
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tusretkiä seuranneeseen kiinnostukseen eksoottisia kansoja ja niiden 
historiaa kohtaan. Hän kertoo Diodoros Sikuloksen historiateoksessa 
säilyneessä tekstijaksossa (Bibliotheca Historica 11.3), kuinka egyptiläi-
set muinaisina aikoina panivat maata kohdanneen ruton vieraiden ju-
malten syyksi ja karkottivat muukalaiset. Merkittävimmät näistä, joh-
tajinaan Danaos ja Kadmos, rantautuivat Kreikkaan ja muualle, mut-
ta viisaan ja rohkean Mooseksen johtama suuri ihmisjoukko päätyi 
Jerusalemiksi kutsuttuun kaupunkiin, jonne nämä perustivat Moo-
seksen johdolla temppelin. Siellä he palvoivat Jumalaa, joka ei ollut 
ihmisen muotoinen ja joka asui taivaassa. Hekataios selittää edelleen, 
että heidän uhrinsa ja elämäntapansa poikkesivat muiden kansojen 
käytännöistä. Hän kuvaa juutalaisten elämäntavan epäinhimilliseksi 
(apanthropos) ja muukalaisvihamieliseksi (misoksenos) selittäen sen joh-
tuvan Egyptistä karkottamisesta. Näyttää siltä, että nämä myöhemmin 
toistuvasti esiintyneet antisemitistiset syytökset liittyivät jo tuolloin 
antiikin ihmisten mielissä juutalaisten ei-antropomorfi seen, epäinhi-
milliseksi koettuun jumalakuvaan. Hekataioksen sanotaan kirjoitta-
neen kirjat sekä juutalaisista että Abrahamista, mutta näiden sisällöistä 
ei tiedetä mitään konkreettista.

Manethos oli egyptiläinen Heliopoliissa toiminut pappi. Hän laa-
ti 200-luvulla eKr. oman versionsa eksoduksen tapahtumista niin 
ikään Aegyptiaca-nimisessä teoksessaan, jossa hän – tiettävästi ensim-
mäisenä egyptiläisenä – selosti maansa historiaa kreikankieliselle lu-
kijakunnalle. Hänen kadonneesta teoksestaan on säilynyt Josefuksen 
kirjoituksessa Apionia vastaan kaksi eksodus-kuvausta (Contra Apio-
nem 1.73–105, 228–252), jotka poikkeavat toisistaan. Ensimmäises-
sä kerrotaan hyksojen ja heistä polveutuvan paimenheimon vallasta 
Egyptissä, heidän syrjäyttämisestään ja paostaan autiomaan halki Syy-
riaan sekä lopullisesta asettumisestaan “nykyisin Juudeaksi kutsuttuun 
maahan”. Katkelmassa ei puhuta lainkaan juutalaisista, ja on ilmeistä, 



43

että siinä kaksi aiemmin yhteen kuulumatonta traditiota on sekoit-
tunut toisiinsa.

Toinen katkelmista on aiheen kannalta tärkeämpi. Sen mukaan ku-
ningas Amenofi s, joka halusi nähdä jumalat, kysyi neuvoa viisaaksi 
tiedetyltä kaimaltaan, Amenofi s Paapiksen pojalta. Tämä sanoi, että 
kuningas näkisi jumalat, jos puhdistaisi maan spitaalisista ja muista 
saastuneista. Saastaisia oli yhteensä 80.000 henkeä, joukossa oppi-
neita pappeja. Kuningas Amenofi s siirsi nämä kivilouhimoon Nii-
lin itäpuolelle. Neuvon antanut viisas Amenofi s näki kuitenkin nyt 
neuvonsa pahat seuraukset ja ennusti, että kaivoksiin siirretyt tulisi-
vat liittolaistensa kanssa hallitsemaan Egyptiä 13 vuoden ajan. En-
nustus toteutui: pitkään kaivoksilla kärsittyään karkotetut pääsivät 
pyynnöstään Avarikseen, entiseen hyksojen pääkaupunkiin. Siellä he 
Heliopoliissa pappina toimineen Osarsefi n johdolla säätivät Egyptin 
tapojen vastaisia lakeja, kuten lain pyhinä ja koskemattomina pidet-
tyjen eläinten uhraamisesta. He eivät myöskään suostuneet olemaan 
kanssakäymisissä muiden kuin omiensa kanssa. Tämän jälkeen he sai-
vat liittolaisikseen aiemmin Egyptistä karkotetut, Jerusalemiin pää-
tyneet “paimenet” ja hyökkäsivät yhdessä Egyptiä vastaan. Kuningas 
Amenofi s pakeni Etiopiaan, valloittajat tuhosivat asuinalueita ja hä-
päisivät pyhäkköjä. Kertomuksensa lopuksi Manethos sanoo, että pai-
menten heimoon liityttyään Osarsef muutti nimensä Moosekseksi. 
Tämä kytkentä näyttää myöhemmältä lisäykseltä, vaikka tutkijat eivät 
olekaan asiasta yksimielisiä. Traditioiden yhteensulautumisesta huo-
limatta egyptiläisillä on ollut juutalaisista samantyyppinen kuva kuin 
suhteellisen neutraalisti kirjoittaneella Hekataioksella: nämä ovat epä-
inhimillistä ja muukalaisvihamielistä kansaa.

Diodoros Sikulos (“sisilialainen”) on välittänyt teoksessaan 1. vuo-
sisadalta eKr. peräisin olevassa teoksessaan Bibliotheca Historica (”His-
toriallinen kirjasto”) tietoa juutalaisista ja heidän vaiheistaan. Diodo-
ros kuvaa (1.28.1–3) eksodusta Hekataioksen tapaan, ja tämä näyt-
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tääkin olleen hänen lähteenään. Kuvatessaan Syyrian hallitsijan An-
tiokhos VII Sideteen sotatoimia Juudeassa 130-luvulla eKr. Diodoros 
kertoo (34/35.1.1–5), että Antiokhoksen ystävät kannustivat häntä 
tuhoamaan juutalaiset, koska nämä välttelevät muita ihmisiä ja pitä-
vät heitä vihollisinaan. He muistuttivat kuningastaan siitä, että juuta-
laiset oli karkotettu Egyptistä spitaalisina, kirottuina, jumalattomina 
ja jumalten vihaamina ihmisinä. Antiokhoksen ystävät vetosivat li-
säksi aiemman kuninkaan kokemukseen juutalaisista. Kun nimittäin 
Antiokhos IV Epifanes oli tunkeutunut Jerusalemin temppelin py-
himpään osaan, hän oli löytänyt sieltä marmoriveistoksen, joka esitti 
aasin selässä istuvaa isopartaista miestä. Hän oletti, että kyseessä oli 
Mooses, heidän jumalattomien säädöstensä keksijä. Vedoten Antiok-
hos IV Epifaneen toimiin Jerusalemin temppeliä vastaan kuninkaan 
ystävät yrittivät taivuttaa häntä tuhoamaan juutalaiset. Antiokhos VII 
Sidetes kuitenkin säästi temppelin. Katkelmassa toistuvat aiemmilta 
kirjoittajilta tutut käsitykset, jotka liitettiin yleisesti eksodus-tradition 
juutalaisvastaiseen tulkintaan.

Myönteisin tunnettu antiikin kirjoittajan käsitys eksoduksesta on 
ajanlaskun taitteessa eläneeltä amaseialaiselta historioitsijalta ja maan-
tieteilijältä Strabonilta. Hänen mukaansa juutalaisia ei suinkaan kar-
kotettu Egyptistä, vaan nämä lähtivät sieltä itse, koska olivat tyyty-
mättömiä egyptiläisiin jumaliin, jotka kuvattiin eläimiksi. Kreikka-
laisetkin olivat väärässä kuvatessaan jumalat ihmishahmoisiksi, sillä 
Jumala on yksi ja kattaa kaiken luodun. Strabon kertoo kuitenkin 
myös, että Mooseksen ja hänen hurskaiden seuraajiensa jälkeen pap-
peuteen vihittiin ensin taikauskoisia ja sitten tyrannimaisia miehiä. 
Edelliset säätivät ympärileikkauksen ja kielsivät syömästä lihaa, kun 
taas jälkimmäiset syöksivät kansan kapinointiin (Geographica 16.2.35–
37). Roomalainen historioitsija Pompeius Trogus eli samoihin aikoi-
hin kuin Strabon, ja hänen tekstinsä ovat säilyneet Marcus Julianus 
Justinuksen lyhennelmänä. Pompeius seuraa juutalaisten alkuperää 
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selostaessaan löyhästi heprealaisen Raamattuun nojaavaa traditiota, 
vaikka sijoittaakin juutalaisten alkukodin Damaskoon (Justinus, His-
toriae Philippicae 36, Epitoma 1.9–2.16). Hänen mukaansa veljiensä 
orjaksi Egyptiin myymästä Joosefi sta kehittyi ylivertainen magian ja 
unenselitysten taitaja. Hänen pojastaan (!) Mooseksesta puolestaan 
tuli kansan johtaja, joka hallitsi samat taidot kuin isänsäkin. Tämän 
kerrottuaan Pompeius siirtyy seuraamaan perinteistä egyptiläistä tul-
kintaa eksoduksesta, tosin vailla poleemisia äänenpainoja. Hän sanoo, 
että egyptiläiset karkottivat Mooseksen seuraajineen maasta, koska 
nämä sairastivat syyhyä ja spitaalia. Damaskoon päästyään Mooses 
sääti kansalle sapatin paastopäiväksi. Pompeius Troguksen mukaan 
juutalaiset halusivat siinä määrin välttää levittämästä sairastamiaan 
tauteja, että ryhtyivät karttamaan kontakteja muukalaisten kanssa. 

Myöhemmässä tulkinnassa antisemitistiset motiivit vahvistuivat 
egyptiläisessä historiakäsityksessä. Toisella vuosisadalla jKr. vaikutta-
nut Lysimakhos jatkaa spitaalin vuoksi karkottamisen motiivia kiel-
teisellä maanvaltaustradition tulkinnalla. Lysimakhoksen kertomusta 
lainaa juutalainen historioitsija Josefus (Contra Apionem 1.304–311). 
Sen mukaan Egyptin kuningas Bocchoriksen aikana monenlaisia in-
hottavia sairauksia kantaneet juutalaiset hakeutuivat temppeleihin, 
joiden liepeillä he elivät kerjäläisinä. Kun sairaudet levisivät, kunin-
gas sai Ammonin oraakkelilta käskyn puhdistaa temppelit saastaisista 
ihmisistä ja upottaa heidät mereen. Kun sairaat oli hukutettu, muut 
kokoontuivat huutamaan avuksi jumalia. Silloin Mooses, yksi heis-
tä, käski heitä pakenemaan maasta, valtaamaan vastaantulevan asutun 
maan, tuhoamaan sen temppelit ja kohtelemaan sen asukkaita sääli-
mättömästi. Lysimakhoksen mukaan näin kävikin, kun he valtasivat 
Juudean. Niin kansa hävitti ja ryösti rakentaakseen itselleen lopul-
ta kaupungin nimeltä Hierosyla (“pyhäinhäväistys”), muuttaakseen 
häpeällisen nimen myöhemmin muotoon Hierosolyma. Jeesuksen 
aikalaisen ja Josefuksen egyptiläisen päävihollisen Apionin mukaan 
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(Josefus, Contra Apionem 2.21) sapatin nimi on johdettavissa egypti-
läisestä termistä sabbatosis, joka tarkoittaa sukupuolitautia. Lisäksi Api-
on uskotteli Mooseksen uskonnon olleen egyptiläistä perua.

Eksodukseen liitetyt antisemitistiset traditiot – ruttoteema, ihmis-
viha, luonnottomat tavat ja lait, jumalattomuus, moraalinen ala-arvoi-
suus – siirtyivät roomalaisen historioitsija Tacituksen (n. 50–120 jKr.) 
kuvausten myötä läntisen kulttuurin “henkiseksi pääomaksi”.

Antisemitismi Aleksandriassa

Egyptiläisen sivistyksen ehdottomana keskuksena Aleksandria oli 
kreikkalaisajalla juutalaisille varsin suopea kaupunki. Kun ptolema-
iolainen Egypti 200-luvulla eKr. hallitsi Juudeaa, Aleksandrian juuta-
laisilla oli kiinteät yhteydet Jerusalemiin. Yhteyksiä häiritsi syyrialai-
sen vallan aika, mutta tilanne muuttui, kun hasmonit nousivat juuta-
laisten hallitsijasuvuksi ja löivät seleukidit 2. vuosisadan puolivälissä 
eKr. Tuolloin Palestiinan juutalaiset pyrkivät monin tavoin luomaan 
yhteyksiä Egyptin juutalaisiin. Yhteyksien myötä he omaksuivat en-
tistä voimakkaammin hellenistisiä vaikutteita omaan kulttuuriinsa. 
Tähän prosessiin liittyi varsinkin pyhien kirjoitusten kääntäminen 
kreikaksi. Oppineimmat Aleksandrian juutalaiset sopeutuivat hyvin 
hellenistiseen kulttuuriin ja pyrkivät sen piirissä esittämään omaa 
uskontoaan ja kulttuuriaan myönteisessä valossa. Vaikka juutalaisia 
kohtaan oli vahvoja ennakkoluuloja, nämä eivät perustuneet siihen, 
että juutalaiset olisivat jakautuneet epätasaisesti eri yhteiskuntaker-
roksiin tai toimineet vain tietyissä ammateissa. Juuri Aleksandriasta 
säilynyt laaja lähdeaineisto osoittaa, että juutalaisia oli laaja skaala kai-
kissa yhteiskuntakerroksissa ja kaikenlaisissa ammateissa. He asuivat 
omasta tahdostaan pääosaltaan omassa kaupunginosassaan, ja heillä oli 
keskinäisissä asioissaan itsehallinto. Heille oli erityisen tärkeää pitää 
mahdollisimman laajasti kiinni omasta lainsäädännöstä ja oikeuden-
käytöstä, olihan kysymys Jumalan laista.
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Roomalaisvallan tulo Egyptiin käänsi sekä kreikkalaista että egyp-
tiläistä paikallisväestöä aiempaa huomattavasti voimakkaammin juu-
talaisia vastaan. Paikallinen väestö ei pitänyt lainkaan roomalaisista, 
eikä asiaa suinkaan helpottanut se, että Aleksandrian juutalaiset oli-
vat tukeneet Julius Caesaria hänen valloitusretkellään 48/47 eKr. ja 
että tämä kiitokseksi oli taannut näille kaupungissa samat oikeudet 
kuin kreikkalaisille. Caesar, jolla oli Roomassa juutalaisia liittolaisia, 
oli muutenkin suopea heitä kohtaan. Hallituskautenaan hän velvoitti 
kreikkalaiset kaupungit takaamaan juutalaisille erityisoikeudet, joihin 
hän luki vapauden sotapalveluksesta, oikeuden sapatin viettoon (pait-
si heitä velvoittavien oikeudenkäyntien yhteydessä), uskonnollisten 
kokousten pitämiseen, esteettömään temppeliveron lähettämiseen 
Jerusalemiin sekä omiin oikeusistuimiin yhteisön sisäisiä kiistakysy-
myksiä varten. Lisäksi Caesar käski erikseen suojelemaan synagogia 
ryöstöiltä. 

Egyptin juutalaisten tilanne muuttui ratkaisevalla tavalla, kun keisa-
ri Augustus valtasi Egyptin vuonna 30 eKr. Hän piti Julius Caesarin 
juutalaisille myöntämät etuoikeudet ennallaan, mutta määräsi egyp-
tiläisille uuden veron (laografi a). Vero kerättiin niiltä miehiltä, joilla 
ei ollut Rooman kansalaisuutta. Siten etuoikeuksiin tottuneet Alek-
sandrian juutalaiset alennettiin egyptiläisen paikallisväestön kanssa 
samaan asemaan. Paikallisväestö, joka oli vihannut ja kadehtinut juu-
talaisia, sai tilaisuuden kostaa. Aleksandrian juutalaisilta, jotka aikai-
semmin olivat omaksuneet kreikkalaisen kulttuurin, evättiin nyt sekä 
kreikkalainen koulutus että kansalaisuus.

Juutalaisten suosiminen samaan aikaan, kun paikallisväestön oi-
keuksia poljettiin, johti väistämättä paheneviin konfl ikteihin. Pahin 
näistä puhkesi, kun Tiberiuksen Aleksandriaan maaherraksi nimit-
tämä Flaccus halusi keisarin kuoleman (37 jKr.) jälkeen varmistaa 
virkansa säilyttämisen. Hän oli aiemmin suhtautunut Aleksandrian 
juutalaisiin myönteisesti, mutta varsin kielteisesti eräisiin vaikutus-
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valtaisiin egyptiläisiin. Varmistaakseen muuttuneessa tilanteessa oman 
asemansa hän alkoi kohdella egyptiläistä eliittiä paremmin. Koska 
tunsi hyvin näiden antisemitismin, hän ryhtyi itsekin toimiin juuta-
laisia vastaan. Pakanoiden järjestämien juutalaisvastaisten mellakoiden 
päätteeksi Flaccus ehdotti, että kaupungin synagogaan pystytettäisiin 
vasta valtaan nousseen keisari Caligulan patsas. Tästä tyrmistyneinä 
juutalaiset sulkivat synagogansa. Flaccus vastasi heille julkaisemalla 
ediktin, jossa kaikki juutalaiset nimettiin muukalaisiksi Aleksandrias-
sa. Tästä juutalaisvastainen väestö sai aiheen laajamittaisiin vainoihin, 
vaikka juutalaisvähemmistö oli lukumääräisesti varsin suuri. 

Tapahtumia kuvanneelta Filonilta – teoksesta In Flaccum (”Flac-
cuksesta”) – tiedämme, että kahta Aleksandrian viidestä kaupungin-
osasta kutsuttiin juutalaisiksi, koska näiden enemmistö asui niissä. 
Nyt juutalaiset ajettiin pois neljästä kaupunginosasta ja sijoitettiin 
väkivalloin yhteen, johon he eivät millään mahtuneet. Juutalaisten 
omaisuus ryöstettiin heidän tyhjiksi jääneistä taloistaan. Filon kertoo, 
että heitä lyötiin nuijilla, kivitettiin ja jopa poltettiin elävältä. Niin 
miehiä kuin naisiakin vietiin torille, riisuttiin, ruoskittiin ja pakotet-
tiin syömään sianlihaa. Sianlihan syöminen erotti erehdyksessä kiinni 
otetut ei-juutalaiset joukosta, ja alasti riisutut miehet voitiin tunnistaa 
juutalaisiksi heidän ympärileikkauksensa perusteella. 

Aleksandrian juutalaiset lähettivät valikoidun joukon miehiä Roo-
maan vetoamaan keisari Caligulaan. Tämä ei ottanut heitä vastaan, 
mutta käski sen sijaan pystyttää valtavan itseään esittävän kullatun 
patsaan Jerusalemin temppeliin. Caligula, joka ilmeisesti ei ollut täy-
sin vakavissaan oman jumaluutensa suhteen, asennoitui lopulta vas-
taanottamaansa juutalaiseen lähetystöön ivallisesti eikä antautunut 
sen kanssa vakavaan uskontopoliittiseen keskusteluun. Laajemman 
konfl iktin uhka laukesi lopullisesti, kun Caligula murhattiin, ja hänen 
enostaan Claudiuksesta tuli keisari vuonna 41. Flaccus, joka oli vir-
ka-asioidensa takia pannut alulle koko hirvittävän näytelmän, oli jo 
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vuonna 38 kaikista ponnisteluistaan huolimatta menettänyt aseman-
sa, vangittu ja karkotettu Androksen saarelle, jossa Caligulan miehet 
surmasivat hänet. 

Aleksandrian juutalaisten ahdinko ei suinkaan päättynyt tähän, 
vaikka Claudius yrittikin pitää rauhaa yllä. Palestiinan juutalaisten 
noustua kapinaan vuonna 66 Aleksandriassa puhkesi juutalaisvastaisia 
mellakoita, jotka johtivat tuhoisaan verilöylyyn. Tapahtumia kuvan-
nut Josefus kertoo, että vain harvat johtavat juutalaiset onnistuivat 
pakenemaan ja mainitsee surmattujen lukumääräksi 50.000. Vaik-
ka Josefus todennäköisimmin liioittelee, kyse oli ankarasta iskusta 
Aleksandrian juutalaisuudelle. Kapinahenki jäi kytemään itäisessä 
Pohjois-Afrikassa, ja Aleksandrian ja Kyreneen juutalaiset nousivat 
kreikkalaisväestöä vastaan vuonna 115. Roomalaiset kukistivat kapi-
nan – kuten myös samaan aikaan Kyproksella syntyneen juutalaisten 
kansannousun – vuonna 117. Niin Egyptin hellenisoitunut juuta-
laisyhteisö oli tullut tiensä päähän. Arkeologisessa aineistossa jäljet 
juutalaisuudesta katoavat, ja vasta 4. vuosisadalta säilyneet papyrukset 
kertovat juutalaisuuden elpymisestä. Seuraavat Egyptin juutalaisten 
vastoinkäymiset liittyvätkin kristittyjen valtakauteen.

Miksi juutalaisia pelättiin ja vihattiin?

Erilainen Jumala

Meille säilyneiden lähteiden perusteella kreikkalaiset ja roomalaiset 
oudoksuivat juutalaisessa uskonnossa eniten sitä, että Jumalasta ei saa-
nut tehdä kuvaa. Nämä sijoittivat Jumalan taivaan korkeuksiin täysin 
ihmisten maailman ulkopuolelle ja pitivät yksin taivasta pyhän valta-
piirinä, kuten jo Hekataios Abderalainen selosti. Amaseiasta kotoisin 
ollut Strabon johti taivaan Jumalaan uskomisen Moosekselta, joka oli 
alun perin egyptiläinen pappi. Strabonin mukaan Mooses oli tyyty-
mätön Jumalan kuvaamiseen eläinhahmoissa eikä hyväksynyt kreik-
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kalaisten suosimia ihmishahmoisia jumalia. Lähdettyään seuraajiensa 
kanssa Jerusalemiin hän perusti temppelin, jossa palvottiin “kuvaton-
ta” Jumalaa. Näyttää siltä, että Strabon on saanut juutalaisten jumala-
kuvaa koskevat tiedot Hekataiokselta ja yhdistänyt ne eksodus-ker-
tomuksen tulkintaansa. Hänen kuvansa juutalaisuudesta oli ainakin 
tässä suhteessa varsin myönteinen. Kuvattomuudestaan huolimatta 
juutalaisten Jumala ei jäänyt pakanoillekaan nimettömäksi. Heidän 
keskuudessaan tunnettiin ainakin nimitykset Iao, Adonai ja Sabaoth.

Juutalaisten Jumalan olemus herätti pakanoiden sivistyneistössä 
kiinnostusta. Kirkkoisä Augustinus kertoo 1. vuosisadalla eKr. vai-
kuttaneesta Varrosta, jota pidetään tasavaltalaisen Rooman merkittä-
vimpänä oppineena. Augustinuksen mukaan Varro kehotti roomalai-
sia hurskauden nimissä luopumaan jumalankuvista ja mainitsi juuta-
laisen kultin esimerkkinä oikeasta kunnioituksesta jumalia kohtaan. 
Hän jopa samasti juutalaisten Jumalan Jupiteriin. Jeesuksen syntymän 
aikoihin vaikuttanut roomalainen historioitsija Livius kirjoitti, että 
Jerusalemin temppelissä palvotaan tuntematonta Jumalaa, jolla ei ole 
nimeä eikä kuvaa. Tästä voitiin luontevasti johtaa ajatus juutalaisten 
jumalan ruumiittomuudesta, näkymättömyydestä ja epämääräisyy-
destä. Numenios Apamealainen, 2. vuosisadalla jKr. elänyt pythago-
ralainen käsitti juutalaisten palvelevan kaikkien jumalten isää, jonka 
kulttiin ei voinut yhdistää muiden jumalten palvelemista. Kuvatonta 
uskoa voitiin kuitenkin myös pilkata. Roomalainen satiirikko Juve-
nalis sanoi taivaan jumaluuden palvomisen kohdistuvan pelkkiin pil-
viin, katoavista katoavimpiin luonnonilmiöihin. 

Paljonpuhuva on Tacituksen kuvaus teoksessa Historiae (5.5.1–5; 
ks. Aikalaisdokumentteja). Siinä hän halveksii juutalaisten tapoja sekä 
heidän eristäytymistään muista ihmisistä. Juutalaisten kieltäytyminen 
jumalankuvista ja niiden palvonnasta ei saa osakseen Tacitukselta ar-
vonantoa. Erityisen närkästynyt Tacitus on pakanoista, jotka kään-
tyvät juutalaisiksi, luopuvat kaikista muista ihmisistä ja kartuttavat 
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uhrilahjoillaan juutalaisten varallisuutta. Tacitus ei kuvaa juutalaisia 
käännytysintoisiksi, mutta korostaa kuitenkin heidän haluaan kasvaa 
lukumäärältään suureksi kansaksi. Tästä syystä juutalaiset eivät hänen 
mielestään tapa ainoatakaan vastasyntynyttä lasta.

Pahiten juutalaisten uskontoa herjasivat egyptiläiset. Toisella vuosi-
sadalla jKr. vaikuttaneen aleksandrialaisen tähtitieteilijä Ptolemaiok-
sen mielestä syyrialaiset, idumealaiset ja juutalaiset olivat röyhkeitä 
juonittelijoita ja ateisteja, jotka kuuluvat Areksen ja Marsin, taistelun 
jumalten lähipiiriin. Epäilemättä monet egyptiläiset olisivat voineet 
olla samaa mieltä. Heidän parissaan jotkut ajattelivat myös, että juuta-
laiset palvoivat jumalanaan aasia. Aleksandrialainen Apion, Josefuksen 
antisemiittivihollinen numero yksi, väitti juutalaisten uhraavan Jeru-
salemin temppelissä määräajoin kreikkalaisia muukalaisia, joita kidna-
pataan ja lihotetaan temppelissä vastenmielistä rituaalia varten. 

Erillään elävän kansan erilaiset lait ja tavat

Mooseksen lain käskyt ja kiellot sitoivat juutalaista elämänkäytän-
töä. Ei ole kuitenkaan syytä olettaa, että he noudattivat arkielämäs-
sään kaikkia lain määräyksiä viimeistä piirtoa myöten. Se oli tietyin 
edellytyksin mahdollista vain niille, jotka oli erotettu kansasta tätä 
tehtävää varten. Niin juutalaisten omien kirjoitusten kuin ulkopuo-
listen lähteiden valossa on kuitenkin selvää, että tiettyjä Mooseksen 
lain määräyksiä, jotka erottivat juutalaiset hyvin selvästi ympäristös-
tään, noudatettiin tunnollisesti ja johdonmukaisesti. Kaikkiin näihin 
tapoihin liittyi olennaisesti, että juutalaiset pyrkivät asumaan erillään 
muista ihmisistä, jotka eivät noudattaneet heidän lakiaan. Rooma-
lainen historioitsija Tacituksen käsitys kuvaa kärjistetysti ulkopuolis-
ten tähän liittyneitä ennakkoluuloja: “Vahvistaakseen valtansa kan-
san jälkipolvien keskuudessa Mooses perusti uusia rituaaleja, jotka 
olivat täysin vastakkaisia muille uskonnoille. Juutalaisille on maallista 
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kaikki mikä meille on pyhää ja toisaalta he sallivat kaiken mitä me 
kammoamme.” 

Pidättyminen sianlihan syömisestä (3 Moos. 11:2–8 ja 5 Moos. 14:3–
8) oli juutalaisten poikkeavista käytännöistä näkyvin ja sen ruokai-
lusäädöksistä keskeisin. Sika oli tavallisin niistä kielletyistä eläimistä, 
“joilla on sorkat mutta jotka eivät märehdi”. Sikaa koskeva tabu oli 
yhdessä sapatin vieton ja poikalasten ympärileikkauksen ohessa sel-
vänä merkkinä lain noudattamisesta myös ulkopuolisille. Siasta pi-
dättyminen ei ollut yksin juutalaisten tapa, vaan se tunnettiin an-
tiikin maailmassa myös foinikialaisten, syyrialaisten ja kreetalaisten 
sekä egyptiläisten pappien keskuudesta. Kreikkalaiset puolestaan eivät 
nähneet sialle muuta hyötykäyttöä kuin sen syömisen. Eri kansoil-
la oli luonnollisesti useiden eläinten syömiseen kohdistuvia erilaisia 
tabuja. Uusplatonistinen fi losofi  ja kristittyjen vastustaja Porfyrios 
(232/3–305 jKr.) esimerkiksi viittaa siihen, että kreikkalaiset eivät 
syö koiria, hevosia eivätkä aaseja, kun taas syyrialaiset pidättyvät lin-
nuista ja monet foinikialaiset ja egyptiläiset puolestaan lehmistä.

Tuntemamme kreikkalaiset kirjoittajat suhtautuivat juutalaisten 
ruokailutabuun keskimäärin varsin neutraalisti, vaikka sivistyneistöl-
lä oli taipumus pitää erilaisia syömiskieltoja taikauskoisina tapoina. 
Juutalaisten pidättyminen sian syömisestä tunnettiin melko yleisesti, 
mutta sen perusteista ei ollut varmaa tietoa. Ensimmäisen vuosisadan 
jKr. jälkipuoliskolla vaikuttanut Plutarkhos kuvaa teoksessaan Quaes-
tiones Convivales (”Ateriointikysymyksiä”) tähän liittynyttä keskuste-
lua veljensä Lampriaksen ja sofi sti Kallistratoksen välillä. Kallistratos 
arvelee juutalaisten kunnioittavan sikaa jumalanaan, koska se opetti 
heille maan kyntämisen taidon. Hänen mielestään tabua ei voi va-
kuuttavasti tulkita negatiivisessa mielessä viittaamalla sian rumuuteen 
ja likaisuuteen. Lamprias puolestaan tietää juutalaisten kammoavan 
sikaa ja perustelee näkemystään sillä, että nämä haluavat pysyä etäällä 
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tästä alaruumiistaan spitaalin peitossa olevasta eläimestä. Lampriaksen 
mielestä he katsoivat sian levittävän muitakin ihotauteja.

Roomalaisilla oli myös vaihtelevia käsityksiä juutalaisten siansyön-
tikiellosta, vaikka tuntemissamme lähteissä tavataan selvästi enemmän 
taikauskona pidettyyn tapaan kohdistuvaa ivaa kuin kreikkalaisissa 
teksteissä. Satiirikko Petronius kuvitteli edellä mainitun Kallistra-
toksen tapaan juutalaisten palvovan sikaa jumalanaan, kun taas Ta-
citus liitti tabun näitä Egyptissä vaivanneeseen ja sioilla tavattavaan 
ihotautiin. Ruokailusäädöksen pilkkaajista satiirikko Juvenalis irvaili 
juutalaisten osoittavan aivan erityistä laupeutta sikoja kohtaan anta-
malla näiden elää vanhoiksi. Itse paikalla ollut Filon puolestaan se-
lostaa teoksessaan Legatio ad Gaium, kuinka keisari Caligula pilkkasi 
siansyömiskieltoa ottaessaan vastaan Aleksandrian kriisin yhteydes-
sä Roomaan lähetetyt juutalaiset. Kun keisari kysyi seuralaistensa 
naurun säestäessä lähetystöltä, miksi juutalaiset eivät syö sikaa, nämä 
selostivat tälle, että eri kansoilla on erilaisia lakeja ja että yhdet asiat 
ovat kiellettyjä heille ja toiset heidän vastustajilleen. Kun joku lisä-
si, että toiset eivät syö lammasta, vaikka se on aivan tavallista ruokaa, 
Caligula pääsi nauraa höröttämään ja sanomaan: “Aivan oikein teke-
vätkin, sillä se ei ole maukasta.”

Sapatin vietto lepopäivänä (2 Moos. 20:8–11; 5 Moos. 5:12–15) tuli 
juutalaisille pakkosiirtolaisuuden jälkeisenä aikana yhä merkittäväm-
mäksi positiiviseksi käskyksi ja identiteetin tunnukseksi. Sen rikko-
mista pidettiin jopa epäjumalanpalveluksen veroisena rikkomukse-
na.

Juutalaisten sapatti tunnettiin antiikin maailmassa varsin laajalti, 
mutta siihen liitettiin helposti virheellisiä käsityksiä. Omia jumaluuk-
siaan ajatellen jotkut käsittivät juutalaisten viettävän kerran viikossa 
erityisellä tavalla Saturnuksen päivää, ja varsin monet luulivat heidän 
paastoavan sapattina. Jeesuksen syntymän aikoihin vaikuttanut Pom-
peius Trogus selitti sapatin perustuvan siihen, että juutalaiset olivat 
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vaeltaneet seitsemän päivää autiomaassa ilman ruokaa ja pyhittivät 
siksi sapatin ikuisiksi ajoiksi kansansa paastopäiväksi.

Sapatti tunnettiin kuitenkin pakanoiden keskuudessa ennen kaik-
kea levon ja toimettomuuden päivänä. Tietyn päivän kokonaisval-
tainen pyhittäminen tällaiseen yhdistyi heidän mielissään ensi sijassa 
laiskuuteen ja kallisarvoisen ajan haaskaamiseen. Toisella vuosisadal-
la eKr. elänyt kreikkalainen Agatharkhides, joka oli Aleksandriassa 
asuessaan tutustunut juutalaisiin, päivitteli sitä, etteivät Jerusalemin 
asukkaat voineet sapattina edes puolustaa kaupunkiaan hyökkääjää 
vastaan. Roomalaisista Seneca kiinnitti huomiota siihen, että juu-
talaiset menettävät joutilaisuutensa vuoksi seitsemäsosan elämästään 
ja joutuvat hätätilanteissa usein kärsimään menetyksistä. Sapatti tie-
dettiin myös juutalaisille kylmäksi päiväksi, koska nämä eivät saaneet 
tehdä silloin tulta. Tästä syystä juutalaisten arveltiin – varmaankin ai-
van oikein – rakastelevan sapattina huomattavasti tavallista enemmän. 
Plutarkhos selosti edellä mainittujen Kallistratoksen ja Lampriaksen 
seurueen keskustelleen siansyömiskysymyksen lisäksi myös juutalais-
ten mahdollisista yhteyksistä Dionysoksen kulttiin. Tässä yhteydessä 
muuan Moeragenes tietää valistaa tovereitaan tiedolla, että juutalai-
silla on tapana kutsua sapattina toisiaan vierailulle ja nauttia yhdessä 
viiniä. Sapattia kohtaan esiintyi myös ulkopuolisten parissa kunnioi-
tusta ja positiivista kiinnostusta. Filon saattaa esimerkiksi ylpeillä sa-
patin nauttimalla yleisellä arvostuksella (Vita Mosis 2.21). 

Poikalasten ympärileikkaus tunnetaan jo antiikin varhaisista lähteistä. 
Herodotos (Historiae 2.104.1–3) sanoo kolkhoslaisten, egyptiläisten 
ja etiopialaisten ensimmäisinä omaksuneen tämän käytännön sekä 
kertoo foinikialaisten ja Palestiinan (= Filistean) syyrialaisten omak-
suneen sen heiltä. Strabon mainitsee egyptiläisten ympärileikkaa-
van sekä poika- että tyttölapset ja sanoo myös Egyptistä peräisin 
olevien juutalaisten tekevän näin. Toisaalla hän mainitsee kreofagien 
(“lihansyöjien”) ympärileikkaavan miehet ja naiset “juutalaiseen ta-
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paan”. Tyttölasten ympärileikkauksen osalta kyseessä on erehdys, sillä 
mikään muu lähde ei todista juutalaisilla olleen sellaista tapaa. Joka 
tapauksessa Strabonille kysymys oli taikauskoon perustuvasta käy-
tännöstä. Ympärileikkauksen egyptiläinen alkuperä ja tavanomaisuus 
muidenkin kansojen keskuudessa kävi argumentista sitä vastaan, että 
juutalaiset olisivat jotenkin pyhempiä kuin muut.

Juutalaisille poikalasten ympärileikkaaminen kahdeksan päivän 
ikäisinä oli liiton merkki, jonka Jumala oli säätänyt Abrahamille ja 
hänen jälkeläisilleen (1. Moos. 17:10–12). Ympärileikkaus oli sitou-
tumisen symboli, jonka salailemista paheksuttiin juutalaisuuden pii-
rissä. Hellenisoituneet juutalaiset, jotka ottivat osaa pakanoiden ur-
heilukilpailuihin, menivät usein leikkaukseen, jolla he saivat peite-
tyksi alastomina kilpailevien miesten joukossa selvästi näkyvän jäljen 
juutalaisuudestaan. Vaikka ympärileikkaus ei ollut yksin juutalainen 
tapa, lähteet paljastavat, että tunnusmerkillisesti se liitettiin useimmi-
ten nimenomaan juutalaisuuteen. Sillä perusteella juutalaiset saatet-
tiin myös erottaa muista, kun heitä nimenomaan etsittiin. Roomalai-
nen historioitsija Suetonius on tallentanut jälkipolville omakohtaisen 
muistelman Jerusalemin temppelin jälkeisestä ajasta, jolloin juutalais-
ten oli maksettava erityistä juutalaisveroa hyvitykseksi kapinastaan. 
Hän kertoo (Domitianus 12.2), kuinka täynnä kansaa olevalla torilla 
otettiin prokuraattorin edessä selvää, oliko eräs 90-vuotias mies ym-
pärileikattu vai ei. 

Monet roomalaiset pitivät ympärileikkausta naurettavana taikaus-
kona. Toiset yhdistivät siihen myös seksuaaliseen kiihkon kuten Mar-
tialis, joka yhdessä epigrammeistaan (11.94) ivaa ympärileikatuksi 
puhuttelemaansa juutalaisrunoilijaa – tämä kun oli varastanut hänel-
tä paitsi runosäkeitä myös poikaystävän. Tacitus puolestaan kytkee 
ympärileikkauksen juutalaisten epäsosiaalisuuteen ja haluun erottua 
muista.
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Suurimmalle osalle juutalaisista ympärileikkaus oli luovuttamaton 
identiteetin tunnus. Neljännen vuosisadan lopulla kokoonpannun 
teoksen Historia Augusta Hadrianusta koskevassa osassa kerrotaan Bar 
Kokhban kapinan alkaneen vuonna 132 jKr. nimenomaan siksi, että 
juutalaisilta oli kielletty ympärileikkaus. Kapina kukistui vuonna 
135, ja juutalaisuuden viimeiset toiveet itsehallinnosta omalla maalla 
menivät, mutta kapinan syy on symbolisesti merkittävä. Tieto lie-
nee lisäksi paikkansapitävä, koska 500-luvun roomalaisen oikeuden 
teoksessa sanotaan Antoninus Piuksen, vuosina 138–161 hallinneen 
keisarin, sallineen ympärileikata omat poikalapsensa. Säädös sisälsi 
kuitenkin myös kiellon ympärileikata muista kansoista juutalaisiksi 
kääntyneitä poikia ja miehiä.

Proselytismi ja ihmisvihamielisyys

Antiikin juutalaisvastaisuuden ytimenä oli mielikuva juutalaisten ih-
misvihamielisyydestä. Kuten sanottu, jo Hekataios Abderalainen se-
litti näiden olevan elämäntavoiltaan epäinhimillisiä ja vihamielisiä 
muukalaisia kohtaan. Tällainen käsitys esiintyy hyvin vahvassa muo-
dossa egyptiläisillä kirjoittajilla. Apollonios Molon kuvaa juutalaiset 
kaiken lisäksi pelkureiksi ja takapajuisiksi ihmisiksi, joita johti huijari 
nimeltä Mooses.   

Antisemitististä perusasennetta levitti jälkivaikutuksen kannalta te-
hokkaimmin kuitenkin roomalainen historioitsija Tacitus. Hän kuvaa 
ensin juutalaisten jumalanpalvelusta, siansyöntikieltoa ja sapatinviet-
toa tulkitakseen sitten eri puolilla Rooman valtakuntaa asuvien juu-
talaisten eetosta kielteisimmällä mahdollisella tavalla (Historiae 5.5.1–
2; ks. myös Aikalaistekstejä): 

“Tätä palvontaa, millä tahansa tavalla sitä toimitetaankaan, pidetään 
yllä korkean ikänsä vuoksi. Kaikki heidän muut tapansa, jotka ovat 
luonnottomia ja vastenmielisiä, saavat voimansa heidän pahuudestaan. 
Kaikkein kelvottomimmat ihmiset muiden kansojen joukossa halvek-
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sivat omaa uskontoaan ja tuovat veroja ja uhrilahjoja juutalaisille. Tämä 
on kartuttanut juutalaisten vaurautta – kuten sekin, että he omassa 
keskuudessaan ovat ehdottoman luotettavia ja alttiita jalomielisyyteen, 
vaikka osoittavat vihamielisyyttä kaikkia muita kohtaan. Juhla-aterioil-
la he ovat erillään ja he nukkuvat erillään sekä pidättyvät makaamasta 
vierasta kansaa olevien naisten kanssa, vaikka he kansana ovat erityisen 
himokkaita. Keskenään heille mikään ei ole kiellettyä. He ovat omak-
suneet sukuelimen ympärileikkauksen erottuakseen muista miehistä. 
Ne, jotka kääntyvät heidän uskontoonsa, omaksuvat saman tavan ja 
vihkiytyvät siihen jo kättelyssä, jotta he siten osoittaisivat halveksivansa 
kaikkia jumalia, hylkäävänsä oman maansa sekä pitävänsä arvottomina 
vanhempiaan, lapsiaan ja veljiään.” 

Juuri tämän tyyppiset juutalaisten muista erottumiseen liittyvät en-
nakkoluulot yhdistävät antiikin, klassisen kristinuskon ja uuden ajan 
antisemitismin erilaisia muotoja toisiinsa.

Piirtokirjoitus Gush-Halevin synagogasta Ylä-Galileasta 1. vuosisadalta jKr. Tekstissä 

Theodotos Vettenoksen poika kertoo sukunsa johtaneen synagogan toimintaa ja ra-

kennuttaneen sen Tooran lukemista ja käskyjen opettamista varten. 
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Etnisenä uskontona juutalaisuuden lähtökohdat lähetystyölle eivät 
olleet läheskään niin selvät kuin Isiksen ja Mitran kultille tai myö-
hemmin kristinuskolle. Kuitenkin jo heprealaisesta Raamatusta tun-
netaan juutalaisuuteen kääntyneitä, kuten moabilainen Ruut. Myös 
antiikin aikana juutalaisuus veti puoleensa niitä pakanoita, jotka eivät 
enemmistön tavoin nähneet siinä pelkkää taikauskoa, vaan ottivat ju-
malakuvan, moraaliopetuksen tai muiden syiden takia ylivertaiseksi 
kultiksi kokemansa juutalaisuuden omakseen. Juuri roomalaisaikana 
idästä virtasi kaupankäynnin vilkastumisen myötä länteen runsaasti 
erilaisia kultteja, jotka houkuttivat eksoottisille kulttuurivaikutteille 
avoimia roomalaisia. Esimerkiksi Tacitus tietää juutalaisuuteen kään-
tyneistä ja sanoo näiden omaksuneen juutalaiset tavat. Koska prose-
lyytiksi tulo tuntui varsinkin ympärileikkaukseen alistettaville mie-
hille liian korkealta tavoitteelta, hyvin monet juutalaisuudesta vaka-
vasti kiinnostuneet jäivät sympatisanteiksi, joita kutsuttiin “Jumalaa 
pelkääviksi”.

Roomalaisajan juutalaisuuteen liittyvien piirtokirjoitusten joukos-
sa on kuitenkin yllättävän vähän viitteitä proselyytteihin. Tällaisia on 
säilynyt 16, mikä on vain noin 1 % kaikista juutalaisista piirtokirjoi-
tuksista. Huomionarvoista näissä teksteissä on se, että puolet niistä 
viittaa juutalaisuuteen kääntyneisiin naisiin. Rooman valtakunnassa 
asuneiden naisten keskivertaiseen yhteiskunnalliseen painoarvoon 
nähden tämä on paljon. Kivulias ympärileikkaus lienee osaltaan lai-
mentanut juutalaisuudesta kiinnostuneiden miesten kääntymisintoa.

Todisteita juutalaisten itsensä tekemästä lähetys- ja käännytystyös-
tä on säilynyt erittäin niukasti, eikä sitäkään aineistoa voi kiistatta 
käyttää todisteena aktiivisen proselytismin puolesta. Horatius kertoo 
eräässä satiirinsa kohdassa (1.4.139–143) saavansa kirjoitellessaan suu-
ren joukon runoilijoita avukseen, ja silloin heistä tulee enemmistö. 
Hän jatkaa: “Ja yhdessä me kuin juutalaiset pakotamme sinut omaan 
joukkoomme.” Tässä on tavallisesti nähty viittaus juutalaisten kään-
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nytystoimintaan, mutta viime aikoina yhä useammat tutkijat ovat 
asettuneet epäilevälle kannalle. Tekstikohta tuo selväsanaisesti esiin 
vain juutalaisten kyvyn ja halukkuuden ihmisten taivuttelemiseen, 
mutta siitä ei voi johtaa teoriaa uskonnollisesta käännytysinnosta juu-
talaisille tyypillisenä asenteena.

Toinen todisteena käytetty tekstijakso on Augustinuksen kaksi sa-
maan asiayhteyteen kuuluvaa sitaattia Senecan teoksesta De supers-
titione (”Taikauskosta”, lainaus teoksessa De civitate Dei (Jumalan val-
tio) 6.11; suom. Heikki Koskenniemi): “Tämän kirotun kansan elä-
mänmuoto on siinä määrin voimistunut, että se on hyväksytty jo 
kaikkialla maailmassa. Nyt voitetut ovat sanelleet lakinsa voittajille. 
[...] Nuo kyllä tietävät, mistä syystä he tätä tapaa noudattavat, mut-
ta meillä kansa pääasiassa toimii tietämättä syytä, minkä tähden he 
näin tekevät.” Tässä Senecan nähdään viittaavan juutalaisten prosely-
tismin menestykseen. On kuitenkin otettava huomioon, että Sene-
ca oli huolissaan kaikkien muidenkin idästä Roomaan levinneiden 
kulttien menestyksestä roomalaisten keskuudessa. Juutalaisuus oli osa 
tätä ilmiötä, ja on kiistatonta, että se oli levinnyt hänen kaltaistensa 
roomalaisten kulttuurivaikuttajien kannalta harmillisesti “kaikkialle”. 
Maininta, jonka mukaan voitetut säätävät lakeja voittajilleen, on reto-
rinen kielikuva, jonka todellista painoarvoa ei liene syytä yliarvioida. 
Tekstijaksossa ei puhuta lainkaan juutalaisten aktiivisesta käännytys-
työstä, vaan pikemminkin se viittaa roomalaisten kiinnostukseen juu-
talaisten eksoottisia rituaaleja kohtaan.

Edelleen on päätelty, että juutalaisten useat karkotukset Roomasta 
viittaisivat heidän vaaralliseksi koettuun käännytystoimintaansa val-
takunnan pääkaupungissa. Jeesuksen syntymän aikoihin vaikuttanut 
Valerius Maximus kertoo Cornelius Hispaluksen karkottaneen juu-
talaiset Roomasta, koska nämä “yrittivät välittää pyhiä rituaalejaan 
roomalaisille, ja hän poisti heidän yksityiset alttarinsa julkisilta pai-
koilta”. On kuitenkin vaikea kuvitella juutalaisten pystytelleen yk-
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sityisiä alttareitaan pitkin Roomaa siinä tarkoituksessa, että voisivat 
käännyttää sen asukkaita omaan uskontoonsa. Vaikuttaa pikemminkin 
uskottavalta, että alttareita olivat pystyttäneet juutalaisuuteen käänty-
neet ja siihen myönteisesti suhtautuneet roomalaiset. Julkisten paik-
kojen yksityisalttarit kuuluivat heidän kulttuuriinsa eivätkä niinkään 
juutalaisten tapoihin.

Tacitus, Suetonius, Josefus ja Dio Cassius kertovat kaikki Tiberiuk-
sen karkottaneen juutalaiset Roomasta, mutta heistä vain Dio Cassius 
– ja tämä teksti on säilynyt 7. vuosisadalta peräisin olevana sitaattina 
– sanoo suoraan syyksi proselytismin. Teksti on seuraava: “Kun juu-
talaisia tuli Roomaan suurina joukkoina ja käännytti monia paikalli-
sia omiin tapoihinsa, hän karkotti useimmat heistä.” Dio Cassius on 
kuitenkin varsin myöhäinen todistaja 2. ja 3. vuosisadan taitteesta, 
ja on arveltu, että silloinen kristillisen lähetystyön menestys on vai-
kuttanut hänen kuvaukseensa. Aiempien historioitsijoiden tekstejä 
voidaan kuitenkin lukea proselytismin valossa. Josefus selittää, että 
kaikki juutalaiset karkotettiin Roomasta, koska neljä juutalaismiestä 
huijasi ylhäiseltä juutalaisuuteen kääntyneeltä Fulvialta suuren sum-
man rahaa muka lahjaksi Jerusalemin temppeliä varten. Neljätuhat-
ta karkotetuista lähetettiin sotapalvelukseen Sardiniaan. Kun monet 
kieltäytyivät tästä, roomalaiset rankaisivat heitä. Tacitus puolestaan 
kertoo sekä egyptiläisten että juutalaisten “taikauskoonsa” pitäytynei-
den vapautettujen orjien karkottamisesta Sardiniaan. Suetonius selos-
taa, että karkotetut olivat armeijaan komennettuja juutalaisia nuoria 
miehiä sekä heidän kanssasotilaitaan, jotka olivat omaksuneet näiden 
uskomuksia. Kaikki nämä tekstit viittaavat juutalaisen uskon vaaralli-
seksi koettuun leviämiseen, mutta eivät kuitenkaan anna selvää kuvaa 
juutalaisten oletetusta käännytysinnosta. 

Lähteiden perusteella voi olettaa, että monet roomalaiset olivat 
enemmän tai vähemmän kiinnostuneita itämailta tulleista uskon-
noista ja osa näistä kääntyi niiden aktiivisiksi kannattajiksi. Tässä jou-
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kossa oli myös riittävän hyvin tunnettu joukko juutalaisuutta sym-
patisoivaa väkeä että myös huomattavasti pienempi lukumäärä pro-
selyyttejä. Viimeisenä kuvatun karkotustapauksen taustaksi ei tarvitse 
olettaa laajaa tai systemaattista käännytystyötä, vaan spontaanin kiin-
nostuksen kautta sopivissa oloissa leviävää monenlaatuista uskonhar-
rastusta, jonka viranomaiset kokivat vaaralliseksi. Aktiivisia käännyttä-
jiä juutalaisten joukossa luonnollisesti oli, samoin kuin uskonnollisia 
huijareita, mutta proselytismin laajuutta on hyvin vaikea pitää inten-
siteetiltään kristillisen lähetystyön suuruisena ilmiönä. 

On joka tapauksessa syytä huomata, että monien pakanoiden sil-
missä juutalaiset ja kristityt olivat hyvin samanlaista joukkoa. Niin 
kristittyjä kuin juutalaisia pilkattiin ja vastustettiin heidän barbaarisen 
taikauskonsa vuoksi. Lääketieteen uranuurtaja Galenos (n. 129 – n. 
216 jKr.) piti Mooseksen ja Kristuksen koulun seuraajia herkkäus-
koisina ihmisinä, jotka eivät kyenneet käsittämään loogista päätte-
lyä, vaan omaksuivat kaiken yksinkertaisen uskon perusteella. Niin 
juutalaiset kuin kristitytkin eristäytyivät muista ihmisistä omiensa 
pariin. He uskoivat yhteen Jumalaan, jonka he katsoivat olevan kaik-
kivaltias. Pakanoiden silmissä tällainen jumala oli kuitenkin heikko 
ja voimaton, kyvytön taistelemaan uskovaistensa puolesta ja mur-
tamaan Rooman valtaa. Niin juutalaisia kuin kristittyjä syytettiin 
aasin palvonnasta, rituaalimurhista ja kannibalismista. Platonisti Kel-
sos, joka kirjoitti toisen vuosisadan jälkipuoliskolla kristittyjä vastaan, 
yhdisti mielellään nämä juutalaisten kanssa samantyyppiseksi väeksi, 
joka kiisteli keskenään ”aasin varjosta” eli siitä, kumman edustama 
taikausko on totta.
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Antisemitismi antiikissa:      
pelko erillään elänyttä kansaa kohtaan

Antiikin juutalaisia ja juutalaisuutta koskevissa teksteissä puhutaan 
selvästi kansasta, jolla on oma uskontonsa ja omat tapansa. Juutalai-
set koettiin eniten uhkaksi Egyptissä, joka juutalaisten historiassa ja 
pääsiäiskultissa liittyi orjuuteen ja ahdinkoon. Juutalaisvastaisuus ei 
kuitenkaan tyhjenny Egyptiin. On päätelty, että juutalaisten syyttämi-
nen ihmisvihamielisyydestä on peräisin nimenomaan kreikkalaisesta 
kontekstista. Roomalaiset hallitsijat sietivät hyvin sellaista erilaisuutta, 
jonka he kokivat poliittisesti harmittomaksi. Tästä huolimatta varsin-
kin roomalaiset kirjoittajat osoittavat, että monet Roomassa pitivät 
juutalaisuutta pelon ja inhon arvoisena vaarallisena taikauskona. Yksi 
negatiivisten asenteiden ja ennakkoluulojen perussyistä oli ehdotto-
masti juutalaisten eristyneisyys ja sopeutumattomuus yleisiin rooma-
laisiin tapoihin. Juutalaiset pitivät muita kansoja ja paikallisia väestöjä 
lujemmin kiinni omasta uskonnostaan ja sen rituaaleista. Tietyt juu-
talaisuuden piirteet ansaitsevat kuitenkin tässä yhteydessä huomiota, 
koska ne loivat pohjaa myöhemmille kristinuskon piirissä vaikutta-
neille ennakkoluuloille. Etenkin egyptiläisten kriitikkojen käsityksillä 
juutalaisten epäpuhtaudesta sekä laajalle levinneet näkemykset juu-
talaisten uskonnollisten riittien kummallisuudesta vaikuttivat omalta 
osaltaan myös kristilliseen juutalaisvastaisuuteen.
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Ei ole vakavasti otettavaa historioitsijaa, joka kykenisi uskottavasti 
kiistämään kristinuskossa vuosisatojen ajan vaikuttaneet juutalaisvas-
taiset traditiot. On kuitenkin eri asia, kuinka varhaiseen aikaan kris-
tillinen antisemitismi ulottuu. Uudesta testamentista voidaan osoit-
taa lukuisia kohtia, joissa juutalaisista puhutaan hyvin kielteisesti ja 
karkean stereotyyppisellä tavalla. Ongelmana on kuitenkin se, että 
ensimmäiset kristityt ja hyvin suuri osa 1. vuosisadan kristityistä oli 
juutalaisia. Vastaavasti kristinusko syntyi juutalaisena liikkeenä ja py-
syi sellaisena pääosin 2. vuosisadan alkuun. Voiko näiden juutalaisten 
”lahkolaisten” piirissä syntyneitä kirjoituksia pitää antisemitistisinä tai 
edes juutalaisvastaisina? Jos kristinusko oli tuolloin vielä juutalaisuu-
teen kuulunut ilmiö, kuinka sen voi ylipäänsä väittää kohdistaneen 
emouskontoonsa nähden ulkopuolista kritiikkiä?  

Kaiken tämän lisäksi juutalaisuus on aina ollut itsekriittinen us-
konto, jonka sisällä monenlaiset erilaiset ryhmät ovat kilpailleet kes-
kenään. Vanhasta testamentista voidaan lainata lukuisia tekstejä, joissa 
omaa kansaa suomitaan ankarin sanoin. Esimerkiksi Jesajan kirjan 
alun tuomion sanat kohdistuvat koko kansaan (Jes. 1:4): ”Voi syntistä 
kansaa, raskaasti rikkonutta sukua, pahantekijöiden perhettä, rikok-
siin eksyneitä lapsia! He ovat luopuneet Herrasta, he ovat halveksi-
neet Israelin Pyhää ja kääntäneet hänelle selkänsä.” Tällaista juutalai-
suuden omiin pyhiin kirjoituksiin sisältyvää profeetallista kritiikkiä 
ei ole koskaan pidetty juutalaisvastaisena, vaikka siihen liittyvät lau-
sumat voisivat toiseen yhteyteen siirrettynä olla räikeää antisemi-
tismiä. Lisäksi kristinuskon syntyaikojen juutalaisuudesta tunnetaan 
lahkolaistekstejä, joissa juutalaisuuden vallitsevat muodot ja käytän-
nöt saavat osakseen kirouksen. Esimerkiksi Qumranin teksteissä kes-
kivertaiset israelilaiset jäävät Saatanan lapsiksi (1 QS 1.22–23; suom. 
Sarianna Metso): ”Leeviläiset luetelkoot israelilaisten synnit ja kaikki 
heidän väärät tekonsa ja rikkomuksensa, joihin he ovat syyllistyneet 
Belialin hallitessa.” Tästä joukosta erkaantuneet saavat osakseen siuna-
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uksen, mutta muiden kohtalo on armoton (1 QS 2.4–7; suom. Sari-
anna Metso): ”Leeviläiset kirotkoot kaikki Belialin arpaosan miehet 
ja sanokoot: ’Kirottu ole sinä kaikkien väärien ja syyllisten tekojesi 
tähden. Antakoon Jumala sinun [kokea] kauhua kaikkien kostajiesi 
käsissä ja lähettäköön hän perääsi tuhon kaikkien niiden kautta, jotka 
hankkivat hyvityksen pahoista teoista. Kirottu ole sinä, vailla armoa, 
pimeiden töittesi mukaisesti.’”  

Tällaisten tekstien valossa on välttämätöntä kysyä, missä kulkee 
sisä- ja ulkopuolisuuden välinen raja, kun puhutaan Jeesuksen ajan 
juutalaisuudesta. Onko ulkopuolisuudelle olemassa ylipäänsä kun-
nollista mittaria? Mikä erottaa varhaiskristillisyyden aikansa juutalai-
suudesta? Mistä kristinuskon erityispiirteestä voidaan tunnistaa, onko 
se juutalaisuuden tai juutalaisten vastaista? Milloin sisäpuolisesta lah-
kosta tuli ulkopuolinen uskonto ja mihin kristinuskon sisällöllisiin 
piirteisiin tällainen ulkopuoliseksi kehittyminen liittyi? 

Näihin kysymyksiin ei ole yksiselitteisiä vastauksia, koska kristin-
uskon syntyaikojen juutalaisuus ei ollut monoliittinen ilmiö. Juuta-
laisuutta edustivat fariseusten, saddukeusten, essealaisten ja seloottien 
lisäksi monenlaiset lopun ajoissa eläneet ryhmät. Suurimman ryhmän 
muodosti kuitenkin tavallinen maan kansa, joka kulutti lähes kaiken 
aikansa elannon hankkimiseen ja arkipäiväiseen elämään.  

Voidaan kuitenkin sanoa, että kaikkea Jeesuksen ajan Palestiinan 
juutalaisuutta yhdistivät tietyt keskeiset uskonnolliset vakaumukset 
ja käytännöt. Näitä ovat selvästi usko yhteen Jumalaan sekä Juma-
lan valintaan ja liittoon nojautuva itseymmärrys. Juutalaiset pitivät 
itseään liiton kansana, jolle Jumala oli luvannut oman maan. Liiton 
pitäminen liittyi lakiin, jonka keskeisinä erityispiirteinä ovat kym-
menen käskyn lisäksi ympärileikkaus, sapatti ja ruokailusäädökset, 
joiden noudattamisen perusteella – kuten edellä on jo osoitettu – ul-
kopuolisetkin erottivat juutalaiset muista ihmisistä. Erillään muista 
eläneellä kansalla oli kuitenkin vuoteen 70 jKr. asti maa ja temppeli. 
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Temppelin menetyksen jälkeen uskonnonharjoitus keskittyi synago-
giin ja uskonnollinen valta siirtyi vähitellen fariseusten perinnettä 
jatkaneiden rabbien käsiin.  

Kristinuskon kehityksessä puolestaan on joitakin keskeisiä teki-
jöitä, joiden valossa irtautumista juutalaisuudesta voidaan tarkastel-
la. Varhaisin näistä on Jeesuksen tulkitseminen pyhissä kirjoituksissa 
luvatuksi Messiaaksi. Tätä seurasi pakanoiden parissa irtautuminen 
Mooseksen laista, josta kuitenkin juutalaiskristityt – etenkin Jeesuk-
sen veljen Jaakobin johtamat Jerusalemin uskovat – pitivät kiinni. Pa-
kanalähetys toi mukanaan uuden, liberaalin vision: jos pakanat kerran 
uskovat Kristukseen ja elävät sen uskon mukaista elämää, heitä ei tar-
vitse ympärileikata eikä ”rasittaa” juutalaisen lain säädöksillä. Paavalin 
kirjeistä tunnemme varhaiskristillisen pyhien kirjoitusten tulkinnan, 
joka syrjäyttää lain ja tulkitsee kaiken tähtäyspisteeksi Kristuksen tu-
lon kaikkien ihmisten pelastajaksi. Johanneksen evankeliumi puoles-
taan dokumentoi alkupisteen Jeesuksen jumaluudelle. Evankeliumin 
runollisen alkujakson jae 1:18, joka ei ole kuitenkaan tekstikriittisesti 
täysin ongelmaton, luetaan – voimassaolevan raamatunkäännöksem-
me tapaan – useimmiten näin: ”Jumalaa ei kukaan ole koskaan näh-
nyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on 
opettanut meidät tuntemaan hänet.” Vieläkin tulkinnanvaraisempi on 
epäilevän Tuomaan huudahdus hänelle ilmestyvän ylösnousseen Jee-
suksen edessä (Joh. 20:28): ”Minun Herrani ja Jumalani!” Viimeistään 
Ignatios Antiokialainen kutsuu kirjeissään Jeesusta selkeästi Jumalaksi, 
esimerkiksi tekstikohdassa Ign. Ef. 7.2 (suom. Heikki Koskenniemi): 
”Yksi on lääkäri, lihallinen ja hengellinen, syntynyt ja syntymätön, 
lihaan tullut Jumala, kuolemaan tullut todellinen elämä, sekä Ma-
riasta että Jumalasta syntynyt, ensin kärsimyksen alainen, sitten sen 
ulkopuolella, Jeesus Kristus, meidän Herramme.” Koko kristillisen 
pelastusopin kehitys, jonka juuret ovat syvällä Uudessa testamentissa, 
vieraannutti useimmat kristinuskon suuntaukset viimeistään 2. vuo-
sisadan alkupuolella emouskonnostaan juutalaisuudesta.  
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Teorioita ja ongelmia

Keskustelu Uuden testamentin antijudaismista lähti toisen maailman-
sodan jälkeen liikkeelle muustakin kuin pelkästä raamatuntutkimuk-
sesta. Holokausti varjostaa vääjäämättä kaikkia käytettyjä puheen-
vuoroja. Yksi tärkeimmistä sodanjälkeisen keskustelun avaajista oli 
ranskanjuutalainen historioitsija Jules Isaac, joka vuonna 1948 julkaisi 
teoksen Jésus et Israël (”Jeesus ja Israel”). Teoksessa, jonka hän omisti 
vaimolleen ja tyttärelleen – ”marttyyreille, jotka saksalaiset surmasi-
vat, yksinkertaisesti siksi, että heidän nimensä oli Isaac” – Isaac esittää, 
että juutalaiset eivät hylänneet eivätkä ristiinnaulinneet Jeesusta. Hän 
näki evankeliumeissa autenttisen materiaalin rinnalla myös paljon 
myöhempää ainesta, joka vääristi kristinuskon perustajan juutalaisuu-
den. Jeesus oli juutalaista syntyperää, eivätkä hänen opetuksensa olleet 
ristiriidassa tuon ajan juutalaisen lakihurskauden parhaiden perintei-
den kanssa. Jeesus ei Isaacin mukaan kritisoinut juutalaista lakia eikä 
sen arkipäiväistä noudattamista vaan ainoastaan tiettyjä sen henget-
tömiä ja kirjaimeen rajoittuvia muotoja. Edelleen hän viittasi siihen, 
että suurin osa Palestiinan juutalaisista tuskin tunsi Jeesusta. Vaikka 
Jeesus esiintyikin Messiaana ja Jumalan Poikana oppilaidensa edessä, 
kansanjoukot eivät olisi hänen messiaanisuuttaan ymmärtäneet. He 
kuulivat hänen julistuksensa ja näkivät hänen ihmeelliset tekonsa ja 
pitivät häntä niiden perusteella suurena profeettana. Lisäksi ne evan-
keliumien tekstit, joissa kuvataan juutalaisten syyllisyyttä Jeesuksen 
ristiinnaulitsemiseen, ovat keskenään ristiriitaisia ja historiallisesti epä-
uskottavia. Isaacin johtopäätös: perinteinen kristinusko on ymmärtä-
nyt omat juurensa väärin sekä syyttänyt väärin perustein juutalaisia 
oman profeettansa hylkäämisestä ja tappamisesta.  

Useimmat antisemitismiä vieroksuneet kristityt eivät voineet hy-
väksyä sellaista ajatusta, että Uudessa testamentissa olisi antisemitis-
miä. Toisen maailmansodan jälkeen tätä perinnettä edustavat teologit 
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halusivat puolustaa Raamattuaan. Syvästi vaikuttuneena Isaacin teok-
sesta augustinolaisisä Gregory Baum julkaisi vuonna 1961 teoksen 
The Jews and the Gospel (”Juutalaiset ja evankeliumi”), jossa hän jakoi 
Uuden testamentin juutalaisvastaisuutta sisältävän aineiston kolmeen 
ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään hän luki jaksot, joissa tuomio koh-
distetaan erityisesti sille Jerusalemin sukupolvelle, jolle Jeesus julisti. 
Nämä hylkäsivät Jeesuksen ja ansaitsivat tuomion. Vasta myöhemmät 
kristityt ovat ymmärtäneet nämä tekstit väärin väittämällä niiden 
puhuvan kaikista juutalaisista. Toiseksi Uudessa testamentissa lausu-
tut ankarat sanat juutalaisten sokeudesta ja sydämen kovuudesta ovat 
Israelin perinteeseen kuuluvaa profeetallista kritiikkiä, jolla pyritään 
käännyttämään kansa eikä kuvaamaan, kuinka kelvotonta se on. Kol-
manneksi, evankeliumeissa fariseuksista ja muista uskonnollisista joh-
tajista esitetyt negatiiviset luonnehdinnat eivät pyri antamaan tarkkaa 
kuvausta näistä ryhmistä vaan paljastamaan uskonnollisuuden vääris-
tymiä, joille kristityt itsekin ovat alttiina. Baum ei kuitenkaan voinut 
väistää johtopäätöstä, että monet Uuden testamentin tekstit kuvaavat 
kirkon ja synagogan välistä konfl iktia.  

Teoksellaan Faith and Fratricide (”Usko ja veljesmurha”) vuodelta 
1974 Rosemary Ruether asettui Baumin ja monien muiden kristit-
tyjen teologien apologeettisiä tulkintoja vastaan. Hän kiinnitti huo-
miota erityisesti siihen, että Uudessa testamentissa kristologia ja an-
tijudaismi olivat saman eksegeettisen tradition kaksi puolta. Ruether 
korosti, että Jeesus oli Jumalan valtakunnan profeetta eikä Messias. 
Myöskään Jeesusta kuulleet juutalaiset eivät voineet pitää häntä Mes-
siaana, koska hän ei tuhonnut Israelin vihollisia vaan kuoli ristillä. 
Hänen kuolemansa jälkeen ei tapahtunut näkyvää ihmettä, joka olisi 
todistanut hänet Messiaaksi. Varhaisimmat kristityt halusivat todistaa, 
että Messiaan täytyi kärsiä, ja he löysivät pyhistä kirjoituksista koh-
tia, joiden he tulkitsivat viittaavan Jeesuksen kuolemaan ja ylösnou-
semukseen. Tämä sanoma oli heidän mielestään kirjoitusten varsi-
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nainen sisältö ja täyttymys, ja siten juutalaiset uskonnolliset opettajat 
eivät ymmärtäneet kirjoituksia oikein. Konfl iktit heidän kanssaan 
johtivat kristityt väittämään, että juutalaiset eivät ole koskaan ym-
märtäneet kirjoituksia ja ovat aina tappaneet Jumalan heille lähettä-
mät profeetat. Synoptiset evankeliumit todistavat lopunajallisen tuo-
mion kohdistuvan tuon ajan juutalaisten sukupolveen, joka kieltäy-
tyi ottamasta vastaan pelastusta Jeesuksessa. Yhä useammat kristityt 
hylkäsivät juutalaisen lain, ja synagogat sulkivat ajan kuluessa ovensa 
kristityiltä. Kristityt julistajat kääntyivät pakanoiden puoleen, ja nämä 
virtasivat yhä suurempina joukkoina kirkkoon. Apostolien teot seu-
raa tätä peruskaavaa ja pyrkii osoittamaan, kuinka ”juutalaiset” jatku-
vasti juonittelivat Pietaria ja Paavalia vastaan voidakseen tappaa nämä. 
Ruether jäljitti ajatusta Messiaansa tappaneesta luopio-Israelista jo 
Paavalia varhaisempaan juutalaiskristillisyyteen.  

Ruether näki lisäksi Paavalilla, Heprealaiskirjeessä ja Johanneksen 
evankeliumissa dualistisen tulkintalinjan, joka yhdistää juutalaiset ”tä-
hän maailmanaikaan”, lihallisuuteen ja katoavuuteen, kun taas kris-
tinusko kuuluu lopunajalliseen, ”tulevaan maailmanaikaan”. Tällai-
nen asetelma johti helposti juutalaisten demonisoimiseen pimey-
den lapsiksi. Paavalin mukaan Kristus tekee lopun kaikesta lakiin 
perustuvasta lihallisesta kerskaamisesta. Hänen liittoonsa kuuluu hen-
gellinen ”sydämen ympärileikkaus”, joka ei ole mahdollinen lihan 
ympärileikkaukseen nojautuvan Mooseksen liiton piirissä. Paavali 
edustaa Ruetherin mielestä selvästi antijudaismia, koska hän hylkää 
juutalaisuuden uskonyhteisönä. Paavali ratkaisee juutalaisten paatu-
muksen ongelman ”mysteerin” avulla: Jumala on lopun kynnyksellä 
poistava heidän uppiniskaisuutensa ja pelastava heidät. Johanneksen 
evankeliumissa ”juutalaiset” assosioituvat yksiselitteisesti Jumalasta 
pois langenneeseen pimeyden maailmaan, joka on alhaalla. Heidän 
”isänsä on Saatana”, ja siksi he haluavat tappaa Jeesuksen. Lopulta he 
tekevätkin niin: Johanneksen kuvauksessa Pontius Pilatus kieltäytyy 
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ristiinnaulitsemasta Jeesusta roomalaisen lain rikkojana, mutta juu-
talaiset pakottavat hänet antamaan Jeesuksen ristiinnaulittavaksi ju-
malanpilkasta.  

Jotkut juutalaiset tutkijat ovat menneet vielä pidemmälle kuin 
Ruether. Vuonna 1986 julkaistiin teos The Origins of Anti-Semitism 
(”Antisemitismin alkuperä”), joka pohjautuu Hyam Maccobyn sa-
mannimiseen artikkeliin ja sen kirvoittamiin puheenvuoroihin. Mac-
coby luonnostelee 14-sivuisessa tekstissään näkemyksen, jonka mu-
kaan antisemitismi näyttelee olennaista osaa kristinuskon lunastus-
myytissä. Siinä juutalaiset perkeleellistetään, ja heidän roolinaan on 
toimia Jumalan Pojan murhaajina. Teoksessaan Judas and the Myth of 
Jewish Evil (”Juudas ja myytti juutalaisesta pahasta”, 1992) Maccoby 
on myöhemmin perustellut syvemmin sivuteesiään, jonka mukaan 
Juudaksen hahmo edustaa evankeliumeissa ja Apostolien teoissa juu-
talaisten kansaa kokonaisuutena. Varhaiskristillisessä antisemitismis-
sä on Maccobyn mukaan kolme peruselementtiä. Gnostilaisuudesta 
kristinusko sai dualismin, jonka skeemassa juutalaiset ovat perkeleen 
kansaa. Juutalaisuudesta itsestään kristityt omaksuivat käsityksen his-
toriasta: Jumalalla on aina ollut kanavansa pelastuksen ilmoittamiseen. 
Jumalan universaalin pelastussanoman välittäjänä on kirkko. Tästä kä-
sin myös juutalaisuuden muinaiset Jumalan miehet olivat kristittyjä 
tai proto-kristittyjä. Kolmannen ja syvimmän elementin antisemitis-
miinsä kristinusko sai Maccobyn mukaan mysteerikulteista – käsi-
tyksen ristiinnaulitusta Jumalasta, joka pelastaa maailman. Tällä tuli 
olla perkeleellinen vastapelurinsa, joka ottaa kantaakseen murhaajan 
roolin. Tämä rooli lankesi juutalaisille.  

Maccobyn lisäksi juutalaisista tutkijoista Joel Carmichael on pyr-
kinyt teoksessaan The Satanizing of the Jews (”Juutalaisten saatanallis-
taminen”, 1992) osoittamaan kristinuskosta nousevan mystisen an-
tisemitismin pitkäkestoiseksi virtaukseksi, joka johtaa holokaustiin 
ja antisemitismin uusimpiin ilmiöihin saakka. Kristityt tutkijat ovat 
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pääsääntöisesti vieroksuneet näitä tulkintoja, ja jo Ruetherin näke-
mykset ovat olleet monille liian destruktiivisia. Viime vuosina kris-
tinuskon teologista integriteettiä puolustavat tutkijat ovat käsitel-
leet Uuden testamentin juutalaisvastaisia tekstejä samaan tapaan kuin 
Gregory Baum vanhassa teoksessaan. On jonkinlaista historian iro-
niaa, että Baum itse luopui ajan kuluessa näkemyksistään ja kirjoitti 
Ruetherin radikaaliin teokseen esipuheen, jossa ilmoitti päätyneensä 
samantapaisiin johtopäätöksiin kuin tämä.  

Luke Timothy Johnson on lyhyessä, mutta seikkaperäisessä artik-
kelissaan ”The New Testament’s Anti-Jewish Slander and the Con-
ventions of Ancient Polemic” (”Uuden testamentin sisältämä juuta-
laisvastainen panettelu ja antiikin poleemiset puhetavat”, 1989) pyr-
kinyt osoittamaan, että Uuden testamentin kirjoitusten juutalaisvas-
tainen polemiikki pohjautuu räikeässä kielenkäytössään ja yleistävissä 
tuomioissaan aikansa yleisiin puhetapoihin. Kun Matteus esimer-
kiksi evankeliuminsa luvussa 23 antaa Jeesuksen nimittää fariseuksia 
ja kirjanoppineita tekopyhiksi, kyykäärmeiden sikiöiksi ja helvetin 
lapsiksi, kyseessä on olemassaolostaan taistelevan juutalaisen lahkon 
retoriikasta, jolla se kompensoi siltä puuttuvaa valtaa. Hellenistiseen 
maailmaan sopeutuessaan juutalaiset uskonnolliset ryhmittymät oli-
vat omaksuneet omaan perinteeseensä (profeetalliseen kritiikkiin) 
sopivia kreikkalaisen fi losofi sen kiistelyn traditioita. Näiden fi loso-
fi koulut parjasivat toisiaan häpeämättömästi. Niin näiden kuin var-
haiskristillisten kirjoittajienkin poleemiset tekstit oli tarkoitettu kan-
tajaryhmiensä sisäiseen käyttöön. Ei ollut tärkeää, kuinka asiallisia tai 
totuudenmukaisia ne olivat. Olennaista oli oman ryhmän itseym-
märryksen ja itsetunnon vahvistaminen.  

Johnsonin huomioissa on paljon perää. Poleemisten puhetapojen 
yleisyys uskonnollisissa ja fi losofi sissa kiistoissa ei kuitenkaan tee niis-
tä eettisesti ongelmattomia. Ei ole uskottavaa ajatella, että polemiik-
ki oli tarkoitettu ainoastaan sisäpuolisten käyttöön. Herjaavat näke-
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mykset levisivät luonnollisesti myös ulkopuolisten korviin, eikä ole 
mielekästä olettaa, että herjauksen kohteeksi joutuneet olisivat ym-
märtäneet herjauksen vain retorisiksi konventioiksi. Näin ei asiaa ko-
kenut ainakaan Matteus, joka antaa Jeesuksen sanoa omilleen (5:11): 
”Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja 
kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa.” Poleeminen kie-
lenkäyttö sattui – kaikesta sisäkäyttöisyydestään huolimatta – myös 
todelliseen maaliinsa.  

Ei ole sinällään ratkaisevan tärkeä kysymys, voidaanko jonkin juu-
talaisvastaisena pidettävän varhaiskristillisen tekstin katsoa syntyneen 
juutalaisuuden sisä- vai ulkopuolella. Perheriidat ovat riidoista ra-
juimpia, ja herjaava tai jumalallista tuomiota julistava kielenkäyttö on 
usein paremmin kotonaan kristillisen lahkon ja juutalaisen emous-
konnon lähitaistelussa kuin emouskonnostaan irtautuneen kristinus-
kon retoriikassa. Toisin kuin Vanhan testamentin profeetallisessa kri-
tiikissä ja Qumranin teksteissä, Uuden testamentin antijudaistisissa 
kirjoituksissa kritiikin kohteena oleva ihmisryhmä nimetään – var-
sinkin Johanneksen evankeliumissa – selvästi ”juutalaisiksi”. Tämä 
ulkoistava piirre kertoo jotakin kristillisten yhteisöjen itsetietoisuu-
desta, mutta myös siitä, että ne olivat valmiit hakemaan identiteetti-
ään juutalaisuuden ulkopuolelta. Lisäksi termin ”juutalaiset” käyttö 
kertoo siitä, että huolimatta juutalaisuuden kiistattomasta moninai-
suudesta emouskonto esiintyi kristillisessä polemiikissa usein mono-
liittisena suureena. 

Varhaiskristityt tallensivat evankeliumeihin juutalaisuutta ja sen us-
konnollisia johtajia vastaan suunnatun kovasanaisen polemiikkinsa. 
He säilyttivät myös Paavalin kirjeet, joissa apostoli tekee lopunajal-
lisen Kristus-uskon hyväksi pesäeroa aikansa juutalaisuuteen. Paavali 
ja evankelistat kirjoittivat todistuksensa tilanteessa, jossa heidän kris-
tillisyyteensä oli vasta irtautumassa juutalaisuudesta, ja he itse koki-
vat esittävänsä sitä vastaan Jumalan lopunajallisen tuomion. Voidaan 
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kiistellä siitä, miten paljon kukin näistä kuvastaa vielä juutalaisuuden 
sisäpuolelle kuuluvaa kritiikkiä. Voidaan ajatella, että useimmissa Uu-
den testamentin teksteissä juutalaisuuden marginaalissa elänyt Kris-
tus-uskoa edustanut liike tai ryhmä tuomitsee juutalaisuuden, jonka 
enemmistö on hylännyt liikkeen sanoman. Siten näillä kirjoituksilla 
on kullakin oma asemansa kristillisen antijudaismin syntyvaiheissa. 
Toisen vuosisadan kristillisyydessä kehitys johti kristinuskon selvään 
ja lopulliseen irtautumiseen juutalaisuudesta. Tuolloin alkoi kehittyä 
se kristillisyys, joka tunnetaan lähes kaikille nykykirkoille yhteisistä 
suurista uskontunnustuksista ja klassisesta opinmuodostuksesta. Toi-
sella vuosisadalla apostolisina pidetyt kirjoitukset alkoivat löytää tien-
sä varhaiskristillisten kirjoitusten kanonisoituun kokoelmaan, ”Uu-
teen testamenttiin”, josta tuli Kristus-uskosta käsin tulkitun Vanhan 
testamentin ohella erehtymätöntä Jumalan sanaa. Kristinuskon tultua 
Rooman valtakunnan ainoaksi sallituksi uskonnoksi nämä kirjoituk-
set saisivat jumalallisen arvovaltansa vuoksi siunata runsain mitoin 
henkistä ja ruumiillista väkivaltaa. Uuden testamentin kirjoitusten 
poleemista kielenkäyttöä ei siten voi rajata kristillistä antisemitismiä 
koskevan keskustelun ulkopuolelle. 

Paavalin kirjeet

Kirjeessään fi lippiläisille Paavali kuvaa aiempaa juutalaisuuttaan ja sitä 
seurannutta kääntymistään Jeesukseen Kristukseen uskovaksi seuraa-
valla tavalla (Fil. 3:5–9): ”Minut on kahdeksantena päivänä ympäri-
leikattu, olen syntyperäinen israelilainen, Benjaminin heimoa, hep-
realainen heprealaisista vanhemmista. Lain noudattajana olin fariseus, 
intoni ja kiivauteni osoitin vainoamalla seurakuntaa, lakiin perustuva 
vanhurskauteni oli moitteeton. Mutta kaiken tämän, mikä oli minul-
le voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella 
sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen 
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tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen 
tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, 
jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun 
hänelle. Näin minulla ei enää ole mitään omaa, lain noudattamiseen 
perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on 
usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo.”

Kutsumuksessaan pakanoiden apostolina Paavali toteutti määrätie-
toisesti tätä ohjelmaa. Julistaessaan Jeesusta Kristusta pakanoille hän 
salli näille täydellisen vapauden Mooseksen lain rituaalisesta puoles-
ta. Paavalin mukaan Jumalan universaalissa pelastussuunnitelmassa oli 
koittanut loppua edeltävä vaihe: juutalaisen uskonnon erityispiirtei-
den oli aika väistyä kaikille ihmisille kuuluvan Kristus-uskon tieltä. 
Paavalin mukaan tämä käänne oli luonnollisesti ennalta ilmoitettu 
pyhissä kirjoituksissa. Hänelle Kristus ei ollut kuitenkaan lain täyt-

Paavali kiistelee juutalaisten opettajien kanssa. Emalimaalaus 1000-luvulta. 
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tymys vaan sen loppu (Room. 10:4). Kaikkea tätä ajatellen Paavalia 
ei kuitenkaan voi pitää antisemitistinä, vaan ainoastaan tietyn tyyp-
pisenä antijudaistina. Hän ei ajatellut, että juutalainen uskonto olisi 
tullut tiensä päähän, vaan että meidän maailmanaikamme oli lopul-
laan. Pian Kristus olisi ”tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen 
Jeesuksen kautta” Paavalin julistaman evankeliumin mukaan (Room. 
2:16). Paavali oli radikaali lopun ajan julistaja, joka vei saamansa il-
mestyksen mukaista Kristus-uskoa pakanoiden keskuuteen, koska 
koko maailmaa koskevan tuomion aika oli käsillä.

Paavali kamppaili apostolina toimimisensa loppuaikana ylitsepääse-
mättömän ongelman kimpussa: hänen oma kansansa ei ollut ottanut 
Kristus-uskoa vastaan sillä tavalla kuin hän oli odottanut. Unohtai-
siko Jumala nyt liittonsa ja lupauksensa, jotka oli aikoinaan kansal-
leen antanut ja jättäisi heidät kaikki pelastuksen ulkopuolelle, kun 
he hylkäävät evankeliumin? Roomalaiskirjeen luvuissa 9–11 Paavali 
pyrkii vastaamaan tähän kysymykseen löytämättä kuitenkaan täysin 
tyydyttävää vastausta. Pyhät kirjoituksetkin todistavat, että Jumala voi 
vapaasti hylätä uppiniskaisen kansansa ja antaa pelastuksen pakanoille 
(Room. 9:19–31), koska pelastus on tarkoitettu kaikille. Se ei perustu 
lain noudattamiseen vaan Kristus-uskoon (10:1–21). Armosta Juma-
la on kuitenkin valinnut kansastaan jäännöksen (11:1–10), ja hylätyt 
voivat ensin herätä kadehtimaan pelastuksen piiriin tulleita paka-
noita ja siten kääntyä uskoon (11:11–16); tämän perusteella Paavali 
voi ehkä ”pelastaa joitakuita heistä” (j. 14). Pakanakristittyjenkin on 
syytä olla nöyriä ja pysyä osakseen saamassaan Jumalan hyvyydessä 
(11:17–24). 

Näin pitkälle päästyään Paavali kuitenkin kääntää pohdintansa nu-
rin niskoin. Hän kertoo pakanakristityille lukijoilleen ”salaisuuden”: 
Israelin kansan paatumus on osittainen, ja pakanoiden luvun tul-
tua täyteen koko Israel on pelastuva. Jumala on lopulta armahta-
va kaikkia ja antava kaikille pelastuksen (11:25–36). Paavali näyttää 
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olevan piinallisen tietoinen siitä, että vain harvat hänen kansastaan 
ovat kääntyneet uuteen Kristus-uskoon. Siksi hän uskoo, että lopul-
ta Jumalan itsensä ihmeellinen väliintulo voi kääntää kaiken parhain 
päin: koko Israelin kansa armahdetaan. Ei ole olennaista, ajatteleeko 
Paavali tähän liittyvän Israelin kansan erityistä mielenmuutosta, sillä 
koko kääntymys on Jumalan lopunajallinen teko – salaisuus, joka pal-
jastuu kokonaan vasta aivan viimeisenä aikana. Kohdasta on kuiten-
kin vaikea tehdä johtopäätöksiä, jotka liittyvät Paavalin arkipäivässään 
kohtaamiin todellisiin juutalaisiin. On uskottavaa ajatella, että Paavali 
ei yhdistänyt viimeisten aikojen visiotaan heihin esimerkiksi ajat-
telemalla, että Jumala hyväksyy heidän Mooseksen lakiin nojaavan 
juutalaisuutensa sellaisenaan. Vaikuttaa pikemminkin siltä, että Paava-
li tarvitsi ongelmaansa utopistisen ratkaisun voidakseen pitää kiinni 
oman evankeliuminsa totuudesta. Hän kuvitteli mielessään haaveel-
lisen lopun ajan Israelin, joka olisi pelastuva, jotta hänen julistamansa 
Jumalan suunnitelma vaikuttaisi loppuun saakka uskottavalta.

Paavalin pohdinnoilla on joka tapauksessa kiinnostava vaikutus-
historia. 1700-luvulla ja myöhemmin saksalaiset pietistit ottivat ne 
todesta ja asennoituivat niiden vuoksi toiveikkaasti ajatukseen, että 
juutalaiset pian kääntyisivät kristityiksi. Juutalaisia ei tule vainota eikä 
syrjiä, vaan heitä tulee lähestyä ystävällisesti, jotta he voisivat Juma-
lan lupauksen mukaisesti viimeisenä aikana ottaa Kristuksen vastaan. 
Palaamme tuonnempana tähän ajatteluun.

Paavalin kirjeissä on kuitenkin myös tekstijakso, joka johtaa aivan 
toiseen suuntaan. Tämä jakso on vanhimmassa meille säilyneessä Paa-
valin kirjeessä jakeissa 1. Tess. 2:13–16:

(13) Lakkaamatta me kiitämme Jumalaa siitäkin, että kun julistimme 
teille Jumalan sanaa, te ette ottaneet sitä vastaan ihmisten sanana vaan 
sinä mitä se todella on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä 
uskovissa. (14) Näin te, veljet, pidätte esikuvananne Juudeassa olevia 
Jumalan seurakuntia, jotka tunnustavat Kristuksen Jeesuksen. Teidän 
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omat maanmiehenne ovat kohdelleet teitä yhtä huonosti kuin juu-
talaiset sikäläisiä uskovia. (15) Juutalaiset ovat surmanneet sekä Her-
ran Jeesuksen että profeetat, ja he ovat vainonneet meitäkin. He ovat 
Jumalan mieltä vastaan ja kaikkien ihmisten vihollisia. (16) Kun me 
puhumme pakanakansoille, jotta ne voisivat pelastua, he yrittävät estää 
meitä. Näin he täyttävät syntiensä mittaa. Mutta nyt Jumalan viha on 
lopulta tavoittanut heidät.

Uuden Testamentin juutalaisvastaisten tekstien vaikutushistoria saa monenlaisia muo-

toja. Kuva on Denveristä (Colorado, USA) vuodelta 2004.
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Jakeissa 15–16 ei polemisoida yksinomaan juutalaista uskontoa vaan 
yleistävästi koko kansaa vastaan. Kun “juutalaiset” mainitaan sekä 
Jeesuksen surmaajiksi ja apostolien vainoojiksi että “Jumalan mieltä 
vastaan” oleviksi ihmisiksi ja “kaikkien ihmisten” vihollisiksi, ajatus 
tuskin rajoittuu siihen juutalaisten joukkoon, joka on surmannut ja 
vainonnut Jumalan lähettiläitä. Juutalaiset ovat tämän tekstikohdan 
mukaan kokonaisena kansana syyllisiä ja rangaistuksen alaisia. Näi-
den havaintojen perusteella kohdan voisi sanoa edustavan antisemi-
tismiä. Paavalin teologisesta antijudaismista kiinnipitävän teorian va-
lossa tekstikohta on tulkittava toisin. Paavali liittyy sen mukaan ai-
noastaan aikansa yleiseen juutalaisvastaiseen retoriikkaan eikä edes 
puhu muista kuin Juudean juutalaisista (ioudaioi), jotka todella vai-
nosivat kristittyjä. Toisaalla apostoli lausuu samanlaisia jyrkkiä, mutta 
puolueettomia tuomioita myös Kristus-uskon hylänneitä pakanoita 
vastaan (Room. 2). 

Jakeiden 1. Tess. 2:15–16 sanankäänteet ovat kuitenkin yleistäviä 
eivätkä sovi Paavalin muualla esittämiin näkemyksiin, joissa Juma-
lan viha ei ole lainkaan näin totaalista ja lopullista. Tekstissä tuskin 
tarkoitetaan Juudean asukkaita, koska toisaalta Paavali kertoo juu-
talaisten estäneen myös häntä ja hänen työtovereitaan julistamasta 
evankeliumia – tähän viittaa maininta synagogassa viidesti saaduista 
39 raipaniskusta (2. Kor. 11:24). Paavalille termi ioudaios ei ole maan-
tieteellinen, koska hän saattaa toisaalla sanoa itsekin olevansa ioudaios 
– eli juutalainen. Ongelmallisin tekstikohdan lauseista on kuiten-
kin tämä: ”Mutta nyt Jumalan viha on lopulta tavoittanut heidät.” 
Kirkkoraamatussa tavoittaa-verbin mennyt aikamuoto on vaihdettu 
preesensiin, jolloin sanotaan, että ”nyt Jumalan viha lopulta tavoittaa 
heidät”. Jos jakson alkuteksti otetaan vakavasti, kirjoittaja katsoo sen 
mukaan Jumalan vihan jo jollain tavoin tavoittaneen juutalaiset, jotka 
”ovat Jumalan mieltä vastaan ja kaikkien ihmisten vihollisia”.
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Tekstikohta joutuu kokonaan toiseen valoon, jos jakeita 14–16 
pidetään myöhempänä lisäyksenä Paavalin tekstiin. Ne katkaisevat 
Paavalin rauhallisen muistelun siitä uskosta, jonka nuori seurakunta 
otti vastaan Paavalin ensimmäisellä käynnillä (j. 1–13). Aggressiivisten 
jakeiden 14–16 jälkeen kirjeen teksti jatkuu kaipauksen ilmaisemi-
sella: Paavali haluaisi käydä uudestaan tapaamassa tessalonikalaisia (j. 
17–20). Ajatusta myöhemmästä lisäyksestä tukee myös se näkökohta, 
että ”Jumalan viha” oli ”lopulta tavoittanut” juutalaiset silloin, kun 
roomalaiset juutalaissodan päätteeksi tuhosivat Jerusalemin temppe-
lin vuonna 70. Paavali oli tuolloin jo kuollut, mutta hänen jälkeensä 
vaikuttanut kirjeiden toimittaja saattoi lisätä juutalaisvastaisen teks-
tin kyseiseen kohtaan. Jos teoriaa myöhemmin tehdystä lisäyksestä 
pidetään epäuskottavana, jakeet 14–16 on tulkittava yhtäkkiseksi vi-
hanpurkaukseksi, joka pukee tökerösti yleistäviksi sanoiksi Paavalin 
karvaita kokemuksia maanmiehistään. Niiden perusteella ei voi ra-
kentaa teoriaa, jonka mukaan Paavali olisi ollut koko Israelin kansaan 
vihamielisesti suhtautunut antisemiitti.

On kiintoisaa huomata, että kohdasta 1. Tess. 2:14–16 huolimatta 
myöhemmin Paavalin nimissä kirjoitetuissa kirjeissä ei esiinny juuta-
laisvastaista polemiikkia. Näihin kirjeisiin kuuluvat ennen muuta nk. 
pastoraalikirjeet (1.–2. Tim. ja Tiit.), joiden edustama kristinusko pyr-
kii asettumaan rauhanomaisesti keskelle hellenististä maailmaa. Niis-
sä ei hyökätä juutalaisia vastaan. ”Myytit ja loputtomat sukuluette-
lot” (1. Tim. 1:4) sekä ”jumalattomat ja joutavat tarut” (4:7) liittyvät 
– varsinkin sukuluetteloiden vuoksi – todennäköisimmin juutalai-
suuteen, mutta viittaukset eivät ilmennä konfl iktitilannetta.  Kolossa-
lais- ja Efesolaiskirjeitä pidetään myös jälkipaavalilaisina kirjoituksina, 
vaikka jotkut tutkijat kannattavatkin Kolossalaiskirjeen aitoperäisyyt-
tä. Joka tapauksessa Efesolaiskirjeen kirjoittaja on käyttänyt Kolossa-
laiskirjettä lähteenään. Molemmissa kirjeissä on etäännytty Paavalin 
kipeästä lähitaistelutilanteesta etäisempään tilanteeseen juutalaisuu-
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teen nähden. Toisin kuin edellä käsitellyssä 1. Tessalonikalaiskirjeen 
jaksossa, 2. Tessalonikalaiskirjeessä kirjoittaja polemisoi kristittyjä vai-
noavia pakanoita vastaan. Näiden joukosta nousee myös ”laittomuus 
ihmishahmossa, kadotuksen ihminen” joka ”korottaa itsensä kaiken 
jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppe-
liin ja julistaa olevansa Jumala” (2:1–12). Paavalin perustamat yhteisöt 
Vähässä-Aasiassa ja Kreikassa näyttävät tässä vaiheessa etääntyneen 
paikallisesta synagogajuutalaisuudesta ja keskittyneen etsimään paik-
kaansa pakanallisessa ympäristössä. Myöhemmin toisella vuosisadalla 
kristinuskon suhde juutalaiseen emouskontoonsa tuli kuitenkin uu-
delleen ongelmaksi myös Vähän-Aasian ja Kreikan alueilla.

Markuksen evankeliumi

Evankeliumeista vanhin kulkee Markuksen nimissä, joka kirkon pe-
rinteessä on identifi oitu Pietarin oppilaaksi. Myöhemmin näkemys 
on osoittautunut kyseenalaiseksi, ei vähiten siksi, että Markuksen 
evankeliumi edustaa jo selvästi Pietarin ja muiden ensimmäisten 
apostolien juutalaiskristillisyydestä irtautunutta uskoa. Juutalaissodan 
tapahtumiin liittyvän 13. luvun lopun aikojen selostuksen perusteella 
on päätelty, että evankeliumi on kirjoitettu joko vähän ennen tai vä-
hän jälkeen sen, kun roomalaiset murskasivat lopullisesti juutalaisten 
seloottien kapinan ja tuhosivat Jerusalemin temppelin vuonna 70. 
Evankeliumin ensimmäiset lukijat olivat odottaneet sodan tapahtu-
mien johtavan Jeesuksen paluuseen taivaan pilvissä saapuvana Ihmisen 
Poikana. Hän tekisi lopun tästä maailmanajasta sekä tempaisi sotaa ja 
Jerusalemin häväistystä paenneet omansa luokseen. Sodan tilantee-
seen liittyvä viittaus vainoihin (13:9) kuvaa hyvin näiden kristittyjen 
tilannetta: heitä vietiin hellenististen johtomiesten eteen ja ruoskittiin 
synagogissa. He sanoutuivat jyrkästi irti seloottien kapinasta eivätkä 
tunteneet oloaan kotoisaksi juutalaisen valtaväestön parissa. 
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Evankeliumin pakanakristillinen luonne käy ilmi ennen kaikkea 7. 
luvun kiistakeskustelusta, jossa Jeesus asettuu yksiselitteisesti juuta-
laisten puhtaus- ja ruokailusäädösten noudattamista vastaan. Evanke-
listan pakanakristillinen traditio antaa Jeesuksen sanoa, ettei ihmistä 
saastuta se, mikä menee suusta sisään, vaan ainoastaan se, mikä tulee 
sieltä ulos. Jerusalemin varhaisimmat juutalaiskristityt pitivät tiukas-
ti kiinni ruokailusäädöksistä ja olivat ehdottomasti sitä mieltä, että 
epäjumalille uhratun lihan nauttiminen saastutti ihmisen. Tämä eh-
doton vaatimus käy ilmi myös Luukkaan sovittelevassa kuvauksessa, 
jossa apostolit kieltävät kokouksessaan pakanakristityiltä epäjumalil-
le uhratun lihan nauttimisen (Apt. 15). Ei ole ihme, että Luukas on 
evankeliumissaan sivuuttanut täysin lähteenä käyttämänsä Markuksen 
7. luvun kuvauksen. Markuksella juutalaisten ruokailusäädösten yh-
dentekeviksi julistamista täydentää kuvaus Jeesuksen käynnistä pa-
kanavaltaisella Tyroksen alueella (7:24–30). Siellä hän tapaa Syyrian 
foinikialaisen naisen, joka pyytää häntä ajamaan pahan hengen ulos 
tyttärestään. Jeesus puhuttelee naista ensin tarkoituksellisen epäystä-
vällisesti, jotta evankelista saisi esitetyksi hyvän perustelun pakanoi-
den vapaudelle ruokailusäädöksistä (7:27): ”Anna lasten ensin syödä 
kyllikseen. Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiranpeni-
koille.” Parantamista anovan naisen suuhun on jo Markuksen tradi-
tiossa pantu perustelu, jonka tarkoituksena on kuvata pakanoiden 
nöyryyttä Jumalan pelastussuunnitelman edessä (7:28): ”Herra, saa-
vathan koiratkin pöydän alla syödä lapsilta putoilevia palasia.” Ja Jee-
sus ajaa pahan hengen ulos naisen tyttärestä.

Markuksen evankeliumin kirjoittaja ja ensimmäiset lukijat edus-
tavat voittopuoleisesti pakanakristillisyyttä, jolle vapaus Mooseksen 
lain rituaalisäädöksistä oli jo itsestäänselvyys. Heille ihmisen puhtaus 
ja saastaisuus riippuivat heidän seuraamansa perinteen mukaan yk-
sinomaan ihmisen pahoista ajatuksista ja teoista, jotka tulevat ihmi-
sen sisältä (7:20–23). Vastaavasti he hylkäsivät Jerusalemin temppelin 
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uhrikultteineen. Jumala oli tarkoittanut temppelin kaikkien kansojen 
rukoushuoneeksi eikä uhripaikaksi. Tuomitessaan rahanvaihtamisen 
ja uhrieläinten ostamisen Jeesus tuomitsi käytännössä koko temppe-
likultin (11:15–18). On kiistelty siitä, palautuuko temppelivälikoh-
taus historian Jeesuksen toimintaan. Useimpien tutkijoiden mielestä 
Jeesus todella tuomitsi temppelikultin, koska hän julisti Jumalan val-
takunnan syrjäyttävän niin roomalaisten vallan kuin vallitsevan juu-
talaisen yläluokankin. 

Markukselle myös Jerusalemin juutalaiskristillisyys oli tullut tiensä 
päähän. Hän ilmaisee melko selvästi, että Jeesuksen perhe piti hänen 
julkisen toimintansa aikana häneen kriittistä etäisyyttä. Tätä kuvaa 
Markus ei pyri evankeliuminsa lopussa millään tavalla korjaamaan. 
Jeesuksen tyhjässä haudassa naisille ilmestyvä nuorukainen toistaa 
Jeesuksen aiemman ilmoituksen, jonka mukaan oppilaat olisivat nä-
kevä hänet Galileassa (16:7; vrt. 14:28) eikä Jerusalemissa, kuten Luu-
kas ja Johannes myöhemmin kuvaisivat hänen ilmestyvän.

Huolimatta Markusta lähellä olleiden kristittyjen irtautumisesta 
juutalaisuudesta sekä evankeliumin syntyajankohdan räjähdysalttiista 
tilanteesta, evankeliumissa ei luonnostella vielä yksiselitteistä kuvaa 
juutalaisen kansan syyllisyydestä Jeesuksen kuolemaan. Markuksen 
pääasiallisina maalitauluina ovat Jeesuksen ajan – ja hänen oman ai-
kansa – uskonnolliset johtajat. Näitä olivat temppelikulttiin sitoutu-
neet rikkaat, Rooman suuntaan myöntyväisyyttä ajaneet ylipapit ja 
vastaavana ”puolueena” saddukeukset, heidän kanssaan yhteistyössä 
olleet lainopettajat ja vanhimmat, Galileassa vaikuttaneet fariseuk-
set sekä Herodes Antipaan kannattajat, jotka myös olivat Markuksen 
mukaan suunnitelleet Jeesuksen tappamista (3:6).

Markukselle on olennaista osoittaa, että juutalainen kansanjoukko, 
joka seuraa Jeesusta kaikkialle, on innostunut ihmeidentekijästä mut-
ta ei pohjimmiltaan ymmärrä, kuka Jeesus on. Kuten Markus antaa 
Jeesuksen sanoa lähipiirilleen (4:11–12): ”Teille on uskottu Jumalan 
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valtakunnan salaisuus, mutta nuo ulkopuoliset kuulevat kaiken vain 
vertauksina, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi eivätkä huomaisi, 
jotta he kuullessaankaan eivät kuulisi eivätkä ymmärtäisi, eivät kään-
tyisi eivätkä saisi anteeksi.” Vielä Jeesuksen ratsastaessa Jerusalemiin 
kansanjoukot saavat hurrata Daavidin valtakuntaa ja sen tuojaa, mutta 
pian he ovat valmiit muuttamaan täydellisesti mieltään. Kun Jeesus 
viedään Pilatuksen eteen ja tämä Jeesuksen syyttömyydestä vakuut-
tuneena tarjoaa kansalle vapautettavaksi joko Jeesusta tai kapinallista 
murhamies Barabbasta, kansa seuraa kuin sokaistuna ylipappien yl-
lytystä, huutaa Barabbasta vapaaksi ja vaatii vielä tämän lisäksi Jee-
susta ristiinnaulittavaksi (15:6–15). Koko kohtaus on historialliselta 
kannalta katsoen epäuskottava, mutta liittyy läpinäkyvästi kristitty-
jen kielteisiin kokemuksiin, joita heillä oli Kristuksen hylänneiden ja 
heitä kriisitilanteissa vainonneiden juutalaisten parissa (13:9). 

Markuksen traditiosta saama aineisto loi kuitenkin perustan myö-
hempien evankeliumien kuvauksille ja antisemitistisen passiotradi-
tion kasvulle. Tässä mielessä Markuksen esittämä Jeesuksen vertaus 
pahoista viinitarhan vuokraajista (12:1–12) on erityisen merkittävä. 
Yksiselitteisessä vertauksessa kuvataan Jumala viinitarhan omistajaksi, 
joka ei saa palkkaamiltaan työntekijöiltä osaansa tarhan sadosta. Hän 
lähettää monia palvelijoitaan – profeettoja ynnä muita – sitä perää-
mään, mutta palkalliset milloin pahoinpitelevät, milloin tappavat hä-
nen palvelijansa. Lopulta he tappavat omistajan pojankin. Omistajan 
johtopäätös vastaa pohjimmiltaan kysymykseen, mitä Jumala tekee, 
kun juutalaiset kansanjohtajat ovat tappaneet Jeesuksen (12:9): ”Mitä 
viinitarhan omistaja nyt tekee? Hän tulee ja ottaa nuo viljelijät hen-
giltä ja antaa viinitarhansa toisille.” Vertauksen kuvastossa juutalaisista 
kansanjohtajista tulee roomalaisten sotilaiden sijaan Jeesuksen varsi-
naisia murhaajia, eikä ole pitkä askel siihen, että viinitarhan menet-
täjät samastuvat koko juutalaisten kansaan, kun kerran ne ”toiset”, 
joille viinitarha annetaan, ovat ilmiselvästi pakanakristittyjä.
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Matteuksen evankeliumi

Tutkijoiden yleisen käsityksen mukaan Matteuksen evankeliumin 
kirjoittaja oli vuosien 80–100 välillä Syyriassa tai Galileassa vaikutta-
nut juutalaiskristitty, joka ei ollut Jeesuksen oppilas. Jakeen 9:9 perus-
teella kirjoittaja on myöhemmin nimetty Matteukseksi. Evankelista 
käytti vallitsevan teorian mukaan lähteinään pakanakristillistä Mar-
kuksen evankeliumia sekä tutkimuksen rekonstruoimaa Logia-läh-
dettä (Q), jossa julistettiin tuomiota Jeesuksen hylänneelle Israelille ja 
jonka myöhäisimmät traditiot viittaavat pakanalähetykseen. Matteuk-
sen evankeliumin kirjoittaja vaikutti juutalais- ja pakanakristillisyy-
den rajamailla. Hänen evankeliuminsa ensimmäisiin lukijoihin kuu-
lui molempia. Opettajien joukossa juutalaiskristittyjen osuus lienee 
ollut huomattava, koska Matteus antaa Jeesuksen kuvata kristittyjen 
opettajaa näin (13:52): ”Jokainen lainopettaja, josta on tullut taivasten 
valtakunnan opetuslapsi, on kuin isäntä, joka runsaasta varastostaan 
ottaa esiin sekä uutta että vanhaa.”

Matteuksen evankeliumin ensimmäisillä lukijoilla oli takanaan ki-
peä ero synagogajuutalaisuudesta. Tämä on uskottavinta ajoittaa juu-
talaissodan yhteyteen; juutalaisten kapinaa vieroksuneet juutalaiskris-
tityt herättivät vihaa paikallisessa juutalaisessa väestössä niin Pales-
tiinassa kuin Syyriassakin. Konfl ikti oli raju etenkin seurakunnan 
johtajien ja juutalaisten opettajien välillä, mikä näkyy Matteuksen 
kokoamasta Jeesuksen aggressiivisesta puheesta lainopettajia ja fari-
seuksia vastaan (luku 23). Juuri Matteuksen vaikutuksesta ”farisealai-
suudesta” on tullut kristinuskon piirissä haukkumanimi uskonnolli-
selle hurskastelulle ja teeskentelylle. Varsinkin luterilaisuudessa se on 
liitetty sopivasti käsitykseen juutalaisesta tekovanhurskaudesta räike-
änä vastakohtana omalle uskonvanhurskaudelle. Tosiasiassa Jeesuksen 
ja Matteuksen ajan fariseukset olivat keskimääräisen uskonharjoituk-
sensa suhteen yhtä vakavia kuin kristitytkin. Heidän lain ja perin-
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näissääntöjen noudattamisensa perustui Jumalan liittouskollisuuteen 
ja käskyyn eikä tarpeeseen kerskata omasta uskonnollisesta erinomai-
suudesta. He liittyivät vain erityisen tulehtuneeseen uskonnolliseen 
konfl iktiin, jossa paikallista vähemmistöä edustaneet kristityt leima-
sivat heidät oman uskonsa näkökulmasta teeskentelijöiksi. Luvussa 
Matt. 23 lainopettajia ja fariseuksia vastaan esitetty polemiikki on 
tuttua monenlaisista uskonnollisista yhteyksistä, joissa sisäpuoliset saa-
vat tyydytystä ulkopuolisten parjaamisesta. Fariseusten jälkimaineen 
kannalta on kuitenkin ollut kohtalokasta, että Matteuksen tunteen-
omaisesta retoriikasta on tehty erehtymätöntä Jumalan sanaa.

Myös esikuvallisen kristillisyyden peruskirjana pidetty Matteuksen 
”vuorisaarna” – nimitys on myöhempää perua – liittyy olennaisella 
tavalla evankelistan äärimmäiseen polemiikkiin lainopettajia ja farise-
uksia vastaan. Vuorisaarnan ydinajatus käy ilmi jakeista 5:17–19:

Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En 
minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä 
yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, 
ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin 
käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan tai-
vasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja 

niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi.

Tähän ohjelmaansa liittyen Matteus antaa Jeesuksen tiukentaa lain 
todellista sisältöä ja julistaa perinteistä juutalaista tulkintaa jalom-
min, että jo vihastuminen on Jumalan silmissä kuin murha ja että 
jo himokas katse (vieraaseen) naiseen merkitsee aviorikosta hänen 
kanssaan. Lain vaatimusten tiukentaminen päättyy vihollisrakkauden 
periaatteen julistamiseen ja täydellisyyden vaatimukseen (5:43–47). 
Jeesuksen seuraajien tulee antaa almuja, rukoilla ja paastota salassa 
eikä julkisesti kaikkien nähden, kuten ulkokullatut tekevät (6:1–18). 
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He eivät myöskään palvo mammonaa, vaan elävät pyhässä huoletto-
muudessa (6:19–34).

Vuorisaarnan kehotukset ja opetukset perustuvat perinteisen Moo-
seksen lain tulkinnan ja Matteuksen yhteisössä Jeesuksen opin mu-
kaan toteutettavan hurskauden väliseen vastakohtaan. Vuorisaarna 
korostaa kristillisen yhteisön periaatteellista täydellisyyttä ja luonnol-
lisesti kannustaa jäseniään sen mukaiseen elämään. Kysymys ei ole sii-
tä, että lain vaatimusten tiukentamisella haluttaisiin osoittaa kristityn 
täydellinen kyvyttömyys noudattaa niitä ja että vaatimusten tiukkuu-
den oivaltaminen johtaisi lukijaa kelvottomuudessaan turvautumaan 
yksin Jumalan armoon. Matteukselle on olennaista, että kristityt elä-
vät Jeesuksen ylivertaisten käskyjen mukaan, kuten saarnan loppu 
kiistatta osoittaa (7:24–27). Matteuksen evankeliumin antijudaismin 
kannalta vuorisaarnassa esitettyyn täydellisyyden vaatimukseen ja vi-
hollisrakkauden käskyyn liittyy kuitenkin ongelma, joka käy ilmi ja-
keesta 5:20. Ilman sitä on mahdoton ymmärtää luvuissa 5–6 toistuvaa 
jyrkkää kontrastia perinteiseen lain noudattamiseen nähden: ”Minä 
sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin 
lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan.”

Matteus ei ainoastaan kehota yhteisönsä jäseniä täydelliseen Ju-
malan tahdon noudattamiseen. Hänen pyrkimyksenään on ruokkia 
lukijoidensa moraalista ylemmyyden tunnetta kilpailevan yhteisön 
kelvottomiksi ja tekopyhiksi leimattaviin opettajiin nähden. Kysy-
mys on uskonnolliselle alakulttuurille tyypillisestä itseymmärrykses-
tä ja siihen liittyvästä mielikuvastosta, joka on suunnattu sosiaalisesti 
ja taloudellisesti paremmassa asemassa olevaa valtakulttuuria vastaan. 
Matteuksen julistama vihollisrakkaus lienee ollut vaikea vaatimus jo 
hänen tuntemiensa kristillisten yhteisöjen sisällä, koska näille täy-
tyi antaa yksiselitteiset ohjeet syntiä tekevän veljen kohtelemiseksi 
(18:15–18). Vihollisrakkauden ihannetta saattoi ulkopuolisiin nähden 
toteuttaa parhaiten pyrkimällä karttamaan näitä tai ainakin pyrki-
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mään mahdollisimman lyhyisiin ja hyväntahtoisiin kosketuksiin näi-
den kanssa. Kerjäläisille oli hyvä antaa vaivihkaa almuja, ja hartautta 
oli hyvä harjoittaa yksin tai omien parissa. Ei ole kuitenkaan vaikea 
kuvitella, miten täydellisyyden vaatimukseen liittyvä kilvoittelu ja 
omien pyyteiden rajoittaminen samalla lietsoi vihaa juutalaisen val-
takulttuurin opettajia vastaan. Esimerkkejä tällaisista ketjureaktioista 
ei omanakaan aikanamme tarvitse hakea kaukaa.

Matteuksen julistaman vihollisrakkauden periaatteen kannalta on-
gelmallista ei ole ainoastaan hänen suhteensa lainopettajiin ja farise-
uksiin, vaan juutalaiseen valtaväestöön ylipäänsä.

Matteus on värittänyt Markuksen evankeliumista saamaansa Jee-
suksen oikeudenkäynnin kuvausta tavalla, joka on vaikuttanut dra-
maattisesti myöhempään kristilliseen antisemistismiin. Hän tekee 
paljastavan lisäyksen kohtaan, jossa Markus kuvaa, kuinka Pontius 
Pilatus ehdottaa Jeesuksen vapauttamista ja kansanjoukko ylipappien 
yllytyksestä vaatii Jeesuksen ristiinnaulitsemista. Hän panee juutalai-
sen kansanjoukon huutamaan tämän lisäksi myös osakseen jumalallis-
ta kostoa Jeesuksen surmaamisesta (27:25): ”Tulkoon hänen verensä 
meidän ja meidän lastemme päälle!” Lause viittaa selvästi vuonna 70 
tapahtuneeseen Jerusalemin ja sen temppelin hävitykseen. 

Monet hyvää tarkoittavat saarnamiehet haluavat selittää Matteuk-
sen tekstiä niin, että me kaikki syntiset ihmiset olimme siellä vaati-
massa Jeesusta ristiinnaulittavaksi. Evankelista ei kuitenkaan puhu 
kaikista syntisistä yleensä eikä edes hämärästi viittaa sellaiseen mah-
dollisuuteen; hänen kuvaamansa kansanjoukko on juutalainen. On 
edelleen epäuskottavaa, että Matteus olisi tarkoittanut kirouksen lan-
genneen yksinomaan kuvaamansa kansanjoukon ja siinä mukana ol-
leiden nimenomaisten jälkeläisten päälle. Täysin epähistoriallinen ja 
tendenssimäisesti kansan suuhun pantu itsensä kiroaminen ei tunne 
epämääräisiä distinktioita. Uskottavampi selitys kirouksen päälleen 
huutamiselle on kirjattuna Jeesuksen kuolinhetken yhteyteen, jolloin 



89

maan ylle lankeaa pimeys, temppelin väliverho repeää kahtia, kuol-
leet nousevat haudoistaan ja näyttäytyvät monille. Koko tämä tapah-
tumaketju saa Jeesusta vartioineet miehet pelkäämään (27:45–54). 
Kyseessä on tuomion merkki, jonka ei voi ajatella kohdistuvan yh-
teen tiettyyn kansanjoukkoon, vaan koko juutalaiseen kansaan. Mat-
teuksen evankeliumissa vihollisrakkauden käsky koskee tiettyjä käy-
tännön elämän tilanteita, mutta ei yllä ideologisesti kipeiden asioiden 
alueelle. Vihollista tulee rakastaa, mutta ei suinkaan juutalaisia, jotka 
vaativat Jeesuksen ristiinnaulittavaksi.

Luukkaan evankeliumi ja Apostolien teot

Luukas sanoo kuvaavansa evankeliumissaan Jeesuksen toimintaa luo-
tettavasti, tarkasti ja järjestyksessä. Hän viittaa edeltäjiin mitä ilmei-
simmin tarkoituksessa, että hän haluaa suoriutua tehtävästään parem-
min kuin nämä (Luuk. 1:1–4). Evankeliumin lähempi tarkastelu on 
johtanut valtaosan tutkijoista ajattelemaan, että Luukas on käyttänyt 
esityksensä kerronnallisena päälähteenä Markuksen evankeliumia. 
Useimpien kannattaman kaksilähdeteorian mukaan hän on lisäk-
si ammentanut aineistoa Jeesuksen lauselmien kokoelmasta, edellä 
mainitusta Logia-lähteestä (Q). Näiden ulkopuolelle jäävään ainek-
seen kuuluu etenkin Luukkaalle tyypillisiä vertauksia. Luukas on 
rakentanut keskelle evankeliumiaan suuren matkajakson, jossa hän 
kuvaa Jeesuksen vaellusta Galileasta Samarian halki kohti Jerusalemia 
(9:51–18:14). Tarkkuus ei merkitse Luukkaalle samaa kuin oman ai-
kamme historioitsijalle tai lehtimiehelle. Hän jättää Markuksen ai-
neistosta pois kohtia, jotka eivät sovi hänen omaan näkemykseen-
sä – esimerkiksi Jeesuksen perheeseen kohdistuvan rajun kritiikin 
(Mark. 3:20–21) sekä Mooseksen lain ruokailusäädösten hylkäämi-
sen (Mark. 7:1–23). 
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Apostolien teoissa Luukas ei ole nojautunut yhtä laajoihin kirjal-
lisiin lähteisiin. Näyttää pikemminkin siltä, että hänen lähteensä ovat 
olleet paljossa suullista informaatiota, josta käsin hän on pyrkinyt 
hahmottamaan kristinuskon leviämistä ensin Pietarin johdolla Juu-
deassa ja Samariassa ja sitten Paavalin välityksellä Kyproksella, Vähäs-
sä-Aasiassa, Kreikassa ja lopulta Roomassa. Luukkaan esityksessä on 
huomattavaa hänen pyrkimyksensä esittää kristinusko roomalaisten 
kannalta harmittomaksi ja eettisesti nuhteettomaksi liikkeeksi. Tälle 
pyrkimykselle hänellä on myös katetta kristinuskon vaiheissa. Toisaal-
ta hän haluaa kuvata, kuinka apostolit kärsivällisesti ja vakuuttavasti 
todistavat juutalaisille maanmiehilleen ristiinnaulitusta ja ylösnous-
seesta Jeesuksesta ja kuinka nämä tästä huolimatta kerta toisensa jälkeen 
hylkäävät heille tarjotun pelastuksen ja vainoavat kristittyjä julistajia.

Päällisin puolin Luukas näyttää kaksoisteoksessaan kuvaavan juuta-
laisia varsin myönteisessä valossa. Hän aloittaa evankeliuminsa temp-
pelin piiristä, jossa Jeesusta odotetaan tulevana pelastajana. Luukas 
kietoo Jeesuksen ja Johannes Kastajan syntymät toisiinsa Marian ja 
Sakarjan kauniiden kiitosvirsien säestyksellä (Luuk. 1). Betlehemin 
seimeen syntynyt Jeesus tuodaan temppeliin, jossa hurskaat Simeon 
ja Hanna saavat nähdä hänet, Israelille luvatun lohdutuksen (Luuk. 
2). Jeesuksen syntymän jälkeen hänen vanhempansa tekevät ”kaiken, 
mitä Herran laki vaatii” (2:39). 

Jeesuksen julkista toimintaa kuvatessaan Luukas hahmottaa Jeesuk-
sen ja fariseusten suhteet läheisemmiksi kuin kukaan muu evankelis-
toista. Tunnetuin tällaisista kohtauksista on se, jossa Simon-niminen 
fariseus kutsuu Jeesuksen kotiinsa. Sinne saapuu syntisestä elämästään 
tunnettu nainen, joka itkien voitelee Jeesuksen jalat tuoksuöljyllä. 
Kertomus on variaatio Jeesuksen voitelusta hautausta varten (Mark. 
14:3–9), mistä Luukas ei kerro mitään. Kertomuksessa Luukas kuvaa 
Jeesuksen syntisten ystäväksi, joka saa osoittaa armottomalle farise-
ukselle sekä laupeutensa naista kohtaan sekä valtansa antaa syntejä 
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anteeksi. (Hän ei sano, miten huonomaineinen nainen oli päässyt tai 
päästetty fariseuksen taloon.) Luukkaalle on olennaista esittää Jeesus 
fariseusten tunnustamaksi, mutta heitä moraaliltaan ja arvovallaltaan 
ylemmäksi opettajaksi, joka on ennen kaikkea katuvien syntisten 
ystävä. Fariseusten tekopyhyyttä Luukas kuvaa antamalla Jeesuksen 
kertoa fariseuksesta, joka kerskuvassa kiitosrukouksessaan osoittau-
tuu huomattavasti kehnommaksi kuin nöyrästi temppelissä Jumalalta 
armoa rukoileva publikaani (18:9–14). Edelleen Luukas pitää fari-
seukset erillään Jeesuksen tappamisesta ja kuvaa Apostolien teoissa, 
kuinka johtava fariseus Gamaliel neuvoo neuvoston jäseniä olemaan 
vainoamatta kristittyjä (Ap. t. 5:33–39). Edelleen Luukas kuvaa, kuin-
ka neuvokkaasti Paavali juutalaisen neuvoston tuomittavana ollessaan 
ajoi fariseukset ja saddukeukset vastakkain tekemällä ylösnousemuk-
sesta oikeudenkäynnin keskeisen kiistakysymyksen (Ap. t. 23:6–10). 
Tässäkin tapauksessa fariseusten myönteinen kuvaus palvelee kristin-
uskon menestystarinaa. 

Tärkein syy Luukkaan kiinnostukseen fariseuksia kohtaan näyttää 
olleen se, että jotkut kristityiksi kääntyneet fariseukset aiheuttivat al-
kukirkossa kiistaa vaatimalla pakanoilta ympärileikkausta pitäen sitä 
pelastuksen ehtona (Ap. t. 15:5). Luukkaan laveasti kuvaamassa Apos-
tolien kokouksessa tämä vaatimus torjuttiin. Sen sijaan pakanakris-
tityille annettiin ”ainoastaan nämä välttämättömät ohjeet” (15:29): 
”Karttakaa epäjumalille uhrattua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa, 
josta ei ole verta laskettu, sekä haureutta”. Kristityiksi kääntyneet 
fariseukset edustivat Luukkaalle joukkoa, joka oli lähellä kristittyjä, 
mutta kuitenkin paitsiossa oikean uskon osalta. 

Jeesuksen kärsimyshistorian kuvaus Luukkaan evankeliumissa on 
hämmentävä. Se enteilee kehitystä, joka johti räikeään juutalaisvas-
taisuuteen myöhemmässä kristillisessä passiotraditiossa. Muita evan-
kelistoja seikkaperäisemmin Luukas kuvaa, kuinka huolellisesti Pi-
latus käsittelee Jeesuksen tapausta. Kuultuaan syytökset kapinallista 
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galilealaista vastaan ja todettuaan tämän syyttömäksi (Luuk. 23:1–5) 
hän lähettää Jeesuksen ensin Galileaa hallinneen Herodes Antipaan 
eteen, joka lähettää hänet takaisin (Luuk. 23:6–12). Niin Pilatus kut-
suu koolle ”ylipapit, hallitusmiehet ja kansan” ja lausuu heidän syy-
töksensä kansan villitsemisestä täysin aiheettomaksi (23:13–16). Tätä 

Kristus antaa Pietarille ja Paavalille lain. Yksityiskohta roomalaisesta sarkofagista 

vuodelta 368. 
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seuraa kohtaus, jossa kansa vaatii Barabbaksen vapauttamista – ilman 
että Pilatus on edes sitä ehdottanut, kuten Markuksen evankeliumis-
sa – ja Jeesuksen ristiinnaulitsemista. Seuraus: Pilatus luovuttaa Jee-
suksen ”heidän valtaansa” (23:25). Koska Luukas jättää tätä ajatusta 
Markuksella seuraavan Jeesuksen pahoinpitelemisen pois, lukija saa 
vaikutelman, että Jeesusta lähtevät viemään ristille juutalainen kansa 
ja heidän johtajansa, joiden rinnalla tosin kulkee suuri väkijoukko, 
jossa monet naiset itkevät ja valittavat. Jeesus ei lohduta heitä, vaan 
kehottaa heitä itkemään omaa osaansa 40 vuoden kuluttua tuhou-
tuvassa Jerusalemissa (23:26–31). Vaikka kohtauksessa hallitusmiehet 
ivailevat Jeesusta ja kansa vain katselee, siirtymä Barabbas-kertomuk-
sesta ristiinnaulitsemisen kuvaukseen on muuttunut. Sotilaat ilmes-
tyvät vasta nyt pilkkaamaan Jeesusta (23:36). Luukas hämärtää toi-
mijoiden väliset rajat niin, että Apostolien teoissa hän voikin Pietarin 
kolmessa peräkkäisessä puheessa juutalaisille osoittaa, mihin suuntaan 
passiokertomuksen mutkat on oikaistava:

Ap. t. 2:23 (”juutalaisille”): ”Tämän Jeesuksen te surmasitte. Te panit-
te lakia tuntemattomat pakanat naulitsemaan hänet ristiin, kun hänet 
oli annettu teidän käsiinne niin kuin Jumala oli suunnitellut ja ennalta 
nähnyt.”

Ap. t. 3:14–15 (”israelilaisille”): ”Hänet te kielsitte, pyhän ja vanhurs-
kaan, ja pyysitte vapaaksi murhamiehen. Te surmasitte elämän ruhti-
naan!”

Ap. t. 4:10 (neuvostolle ja hallitusmiehille): ”Hänet te ristiinnaulitsitte, 
mutta Jumala herätti hänet kuolleista.”

Ap. t. 5:30 (neuvostolle ja hallitusmiehille): ”Meidän isiemme Jumala 
on herättänyt kuolleista Jeesuksen, jonka te ripustitte ristinpuulle ja 
murhasitte.”
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Vaikka toiseksi viimeinen lause on puheesta suurelle neuvostolle, 
Luukas antaa Pietarin viitata koko kansaan (4:9). Tuolla kerralla neu-
voston miehet ovat vain ”ihmeissään” (4:13), mutta viimeksi lainatun 
puheen jälkeen he ovatkin jo ”pakahtua raivosta” ja aikovat tappaa 
apostolit. Juutalaiset johtomiehet siirtyvätkin seuraavaksi Stefanoksen 
tapauksessa tuumasta toimeen. Ennen kivittämistään Stefanos ehtii 
päättää pitkän puheensa seuraavasti (7:51–53):

”Te niskuroijat, ympärileikatut mutta sydämeltänne ja korviltanne pa-
kanat! Aina te olette vastustamassa Pyhää Henkeä – niin kuin isänne, 
niin myös te! Onko yhtäkään profeettaa, jota teidän isänne eivät olisi 
vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennalta ilmoittivat, että Vanhurskas 
oli tuleva. Ja nyt olette te kavaltaneet ja murhanneet hänet! Te saitte 

enkelien tuomana lain, mutta ette ole sitä noudattaneet.”

Luukas häivyttää roomalaiset lopullisesti surmaajien joukosta ja al-
leviivaa ratkaisuaan siirtämällä alun perin Jeesuksen oikeudenkäyn-
tiin kuulunutta aineistoa Stefanoksen marttyyrikuoleman yhteyteen. 
Kaksi tällaista piirrettä kehystää koko kertomusta: syytös temppelin 
uhkaamisesta (6:14; vrt. Mark. 14:58) sekä Ihmisen Pojan näkeminen 
Jumalan oikealla puolella (7:56; vrt. Mark. 14:62). Luukas ei vielä ku-
vaa juutalaisen kansan paatumusta yhtäpitäväksi sen johtajien mur-
hanhimon kanssa, koska hänen täytyy kertoa, kuinka Pietarin ja mui-
den apostolien julistus menestyi ja kuinka suosittuja he toimintansa 
alussa olivat. Pietarin ensimmäisen puheen jälkeen ”kaikki tunsivat 
piston sydämessään”, ja 3000 henkeä kääntyi uskoon (2:37–41). Kun 
apostolit opettivat kansaa ja uskovia oli jo 5000 miestä, hallitusmiehet 
vangitsivat apostolit kohtauksessa, joka liittyy Pietarin edellä mainit-
tuun todistukseen neuvoston edessä (4:1–4). Puhekielto (4:17–18) ei 
auta, ei edes vangitseminen, kun enkeli vapauttaa apostolit (5:17–21). 
Luukas kuvaa taitavasti, kuinka tässä vaiheessa Jerusalemin yhteisön 
jäsenten joukko alkaa vähitellen saavuttaa rajansa, mutta seurakunnan 
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moraalinen voitto ja yliluonnollinen voima ovat ilmiselvät jokaiselle 
(5:12–14):

”Apostolien kätten kautta tapahtui kansan keskuudessa monia tun-
nustekoja ja ihmeitä. Uskovat pitivät yhtä ja kokoontuivat Salomon 
pylväikössä; kukaan muu ei rohjennut liittyä heidän seuraansa. Mutta 
kansa piti heitä suuressa arvossa, ja Herraan uskovien määrä kasvoi yhä, 
niin miesten kuin naistenkin.”

Kuvattuaan Jerusalemin yhteisöä kohdanneen vainon (8:1–3), Sa-
marian-lähetyksen menestyksen (8:4–23), etiopialaisen hoviherran 
kääntymyksen, joka ennakoi pakanalähetyksen alkua (8:26–40), sekä 
Saulin kääntymyksen (luku 9), Luukas voi siirtyä pakanalähetyksen 
alun kuvaukseen Kornelius-kertomuksessa (10:1–11:18). Pietari saa 
olla sen takaajana, että evankeliumin sanoma ja Pyhän Hengen lahja 
tulevat pakanoidenkin osaksi. Vielä kerran enkeli vapauttaa Pietarin 
vankeudesta, tällä kertaa Herodes Agrippa I:n tyrmästä, ja tämä saattaa 
pyytää veljiä ilmoittamaan vapautumisestaan Jaakobille ennen kuin 
”hän lähti pois ja meni toiseen paikkaan” (12:17). Palestiinan-lähe-
tyksen kuvaus päättyy tähän. 

Nyt vuoro siirtyy Pietarilta Paavalille, joka saa täydentää Pietarin 
kokemukset ”juutalaisten” uppiniskaisuudesta. Vaikka Paavali saavut-
taa Kyproksen jälkeen menestystä Pisidian Antiokiassa, Luukas kertoo 
paikallisten juutalaisten lopulta kääntyneen herjaten apostoleja vas-
taan. Niin Paavali ja Barnabas sanovatkin heille suorat sanat (13:46): 
”Kaikkein ensimmäiseksi Jumalan sana oli julistettava teille. Mutta 
koska te torjutte sen ettekä pidä itseänne iankaikkisen elämän arvoi-
sina, me käännymme pakanoiden puoleen.” Vastaukseksi juutalaiset 
nostavat vainon Paavalia ja Barnabasta vastaan. Juutalaiset vainoavat 
heitä myös Ikonionissa (14:4–6), josta sama vainoava lauma heitä seu-
raa Lystraan asti (14:18). Edellä kuvatun apostolikokouksen jälkeen 
Paavali onnistuu Tessalonikassa vakuuttamaan muutamia juutalaisia 
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ennen kuin näiden enemmistö järjestää mellakan (17:1–9) ja rientää 
pilaamaan Paavalin hyvin alkaneen työn myös Beroian juutalaisten 
parissa (17:10–15). Lukujen 14 ja 17 lähetystilanteiden samankaltai-
suus kertoo Luukkaan omasta kerronnallisesta intressistä: Paavali ja 
Barnabas puhuvat hyvin ja menestyvät, mutta ulkopuolelta tuleva vä-
kivaltainen joukko tuhoaa heidän mahdollisuutensa. Samantapainen 
meno jatkuu Korintissa, jossa Paavali joutuu pudistamaan juutalaisille 
pölyn vaatteistaan ja sanomaan (18:6): ”Tulkoon teidän verenne tei-
dän itsenne päälle! Minä en enää ole teistä vastuussa. Tästedes puhun 
pakanoille.” Tästä huolimatta Luukas haluaa kuvata, kuinka Paavali 
menee yhä uudestaan juutalaisten luo, todistaa täydellisesti ja kärsi-
vällisesti Kristus-uskosta ja saa joistakuista vastaanottavaisia kuulijoita 
(19:8–10, 17; 20:21). Juutalaislähetys on kuitenkin tuhoon tuomittu 
hanke. Jerusalemissa on uskoon tulleita juutalaisia, mutta ”he kaikki 
vaativat kiivaasti lain noudattamista” (21:20). Luukas kertoo, kuinka 
Paavali käytännön syistä joutuu taipumaan näiden edessä ja puhdis-
tautuu osoittaakseen kuuliaisuutensa Mooseksen laille. Tästä huoli-
matta juutalaiset hyökkäävät Paavalin kimppuun, ja vain roomalaiset 
sotilaat estävät näitä tappamasta häntä (21:27–36). Hyökkääjien jou-
kossa ei selvästikään ole juutalaiskristittyjä, mutta on päivänselvää, 
että Paavali ei voi olla tekemisissä heidän kanssaan. 

Apostolien tekojen lopussa roomalaisten suojelema Paavali viedään 
hänen syyttömyyttään osoittavien kuulustelujen jälkeen Roomaan, 
jossa hän vielä yrittää taivuttaa juutalaisia uskomaan Jeesukseen. Kär-
sivällisistä ponnistuksistaan huolimatta hän joutuu toistamaan tutun 
johtopäätöksen: juutalaisten kansa on paatunut, mutta pakanat kuule-
vat pelastussanoman (28:26–28). Apostolien teot päättyy juutalaisten 
valtaenemmistön tuomitsemiseen pelastuksen ulkopuolelle.

Luukkaan kokonaiskertomusta on tulkittu myös siten, että kaik-
ki puhe juutalaisten tuomitsemisesta ja paatumuksesta on itse asiassa 
voimakassanaista kehotusta parannukseen eikä suinkaan viittaa heidän 
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lopulliseen kiroamiseensa. Yhtä kovaa kieltä tavataan myös Vanhan 
testamentin profeetoilta. Tulkinnan heikkoutena on kuitenkin se, että 
Luukas itse haluaa kautta linjan kuvata julistusta, jonka kansan enem-
mistö on kerta toisensa jälkeen hylännyt. Hän ei ole suunnannut 
kaksoisteostaan juutalaisille vaan kristityille ja mahdollisesti sellai-
sille pakanoille, jotka ovat suopeita evankeliumin vastaanottamiselle. 
Pietarin ja Paavalin julistuksessa juutalaisille ei esiinny olennaisena 
kehotus parannukseen – jonka voi tehdä juutalaisuuden sisällä myös 
ilman kristinuskoa – vaan kutsu kääntymykseen. Juuri tämän kutsun 
juutalaiset – tai ainakin valtaosa heistä – näyttää Luukkaan silmissä 
hylänneen lopullisesti. Luukas tarkastelee tosi Israeliksi kehittyneen 
kristinuskon suhdetta juutalaisuuteen monisäikeiseksi kehittämänsä 
pelastushistoriallisen kaaren avulla. Hän katsoo kehitystä sekä men-
neessä ajassa tapahtuneena että teologisesti täyttyneenä kertomuk-
sena. Hänen kristinuskonsa on ottanut juutalaisten pyhien kirjojen 
lupaukset omikseen, riistänyt ne lakiin ja liittoon nojautuneelta juu-
talaisuudelta ja kehittynyt omaksi uskonnokseen.

Johanneksen evankeliumi

Johanneksen evankeliumi poikkeaa jo ulkoisen rakenteensa puolesta 
synoptisista evankeliumeista. Matteus ja Luukas seurasivat evanke-
liuminsa kertomusrungon osalta Markuksen esitystä, mutta Johannes, 
joka näyttää tunteneen Markuksen evankeliumin, hylkäsi tämän tavan 
kertoa Jeesuksen toiminnasta maan päällä. Vain osa hänen kertomus-
rungostaan, ensi sijassa passiokertomus, on sama kuin synoptikoilla. 
Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että Johanneksen teologia poikkesi 
selvästi edeltäjien näkemyksistä. Hänelle Jeesus oli ensi sijassa taivaasta 
maan päälle laskeutunut Jumalan Poika, joka tuli täydellisesti toteut-
tamaan Isänsä suunnitelman palatakseen taivaalliseen kotiinsa. Johan-
neksen kuvaama Jeesus ei osoita minkäänlaisia heikkouden merkkejä: 
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hän ei tuskaile Getsemanessa eikä joudu luovuttamaan ristiään toisen 
kannettavaksi. Hänen kärsimyksensä on ennen muuta täyttymys (Joh. 
19:30); ristiinnaulitsemisenkin Johannes tulkitsee Jeesuksen korotta-
miseksi (3:14). Johanneksen Jeesus pitää pitkiä puheita, jotka nojaa-
vat totuuden ja valheen, valon ja pimeyden dualismiin. Jeesus edustaa 
totuutta ja maailma valhetta; juutalaiset kuuluvat olennaisella tavalla 
maailman piiriin. Vaikka evankeliumi on sisältöjensä puolesta lähel-
lä hellenististä ”kansanplatonismia”, sen taustalla on yhteisö, jolla 
on vaikea yhteinen historia synagogajuutalaisuuden kanssa. Evanke-
liumi lienee kirjoitettu pari vuosikymmentä juutalaissodan vaikeiden 
vuosien jälkeen joko Syyriassa tai pohjoisessa Palestiinassa. On myös 
tutkijoita, jotka sijoittavat evankeliumin Vähään-Aasiaan, koska Jo-
hanneksen kirjeiden myöhempi vastaanotto viittaa siihen suuntaan. 
Olipa syntypaikka mikä tahansa, evankeliumin erikoinen suhde juu-
talaisuuteen on yksi sen tulkinnan keskeisiä ongelmia.

Toisin kuin synoptisten evankeliumien kirjoittajat, neljäs evanke-
lista etäännyttää Jeesuksen erikoislaatuisella tavalla omasta kansastaan. 
Evankelista puhuu synoptikkojen tapaan kansanjoukoista ja sulkee 
kerrontansa piiriin kaksi juutalaisten uskonnollisten johtajien ryh-
mää, ylipapit ja fariseukset. Tästä huolimatta hän käyttää yli 70 kertaa 
ulkoistavaa termiä ioudaioi, ”juutalaiset”, ikään kuin Jeesus ja hänen 
todelliset oppilaansa eivät olisikaan olleet juutalaisia. Jo evankeliumin 
alussa tehdään selväksi, että Jeesuksen oma kansa hylkäsi hänet, joka 
oli Jumalan ylhäältä lähettämä Sana, Jumalan Poika, Jumalan veroinen 
(Joh. 1:11): ”Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät 
ottaneet häntä vastaan.” Johanneksen Jeesus liikkuu oman kansansa 
keskuudessa kuin muukalaisten parissa käyttäessään näistä nimitystä 
”juutalaiset” (13:33) sekä viitatessaan Mooseksen lakiin kuin vieraa-
seen säädökseen (”teidän laissanne”: 8:17; 10:34). Johannes ilmaisee 
hieman oudosti Jeesuksen osallistuneen ”juutalaisten” juhlille Jeru-
salemissa (2:13; 5:1; 6:4; 7:2).
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Toisaalta Jeesuksen juutalaisuus ei ole Johannekselle ongelma. Hän 
antaa Jeesuksen sanoa samarialaiselle naiselle Sykarin kaivolla (4:22): 
”Pelastus on juutalaisten keskuudesta.” Edelleen Jeesus on se, josta 
Mooseksen laki ja profeetat ovat todistaneet (1:45; 5:46). Evankelista 
panee Jeesuksen sanomaan Natanaelista (1:47): ”Siinä on oikea isra-
elilainen, mies vailla vilppiä!” Tätä hän on kuitenkin ennen muuta 
siksi, että hän pian (1:49) tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pojaksi ja Isra-
elin kuninkaaksi. Johanneksen näkökulmasta tällaiset juutalaiset ovat 
valon lapsia, jotka ovat ottaneet vastaan totuuden, kun taas muunlai-
set ihmiset – erityisesti valtaosa juutalaisista – on pimeyden lapsia ja 
totuuden vihollisia. Evankelistalle ei ole olemassa kolmatta vaihtoeh-
toa. Hän kuvaa juutalaisten valtaenemmistön Jeesuksen vihollisiksi, 
jotka tietoisesti hylkäävät heille tarjotun pelastavan totuuden. Johan-
neksen Jeesus on etääntynyt kauas juutalaisesta profeetta Jeesuksesta 
ja hänen sanomastaan, ja vastaavasti hänen kuvauksensa juutalaisista 
liittyy enemmän hänen oman yhteisönsä konfl iktitilanteeseen juuta-
laisuuden reunamilla kuin Jeesuksen ristiriitaan aikalaistensa kanssa.

Jotkut tutkijat ovat olettaneet, että termi ioudaioi ei tarkoita ”juu-
talaisia”, vaan juudealaisia, siis Juudean maakunnan ja erityisesti Je-
rusalemin asukkaita. Silloin evankeliumissa olisi ainakin osittain ky-
symys Galilean ja Juudean välisestä jännitteestä: uskonnollisen vallan 
ja Rooman miehitysvallan kanssa liittoutuneiden ylipappien tyyssija 
oli Jerusalemissa, kun taas galilealaiset olivat tunnettuja kapinallisuu-
destaan ja rettelöinnistään. Tässä mielessä edellä mainittu Natanael 
voi epäillen sanoa Jeesuksesta, jota ei vielä tunne (1:46): ”Voiko Na-
saretista tulla mitään hyvää?” Pian Jeesus tunnustaakin Natanaelin oi-
keaksi israelilaiseksi antaen ymmärtää, että oikean uskon tasolla maa-
kunnalliset rajat häviävät. Galilean ja Juudean väliä evankeliumissa 
kulkeva Jeesus väittelee tämän teorian mukaan toistuvasti ”juude-
alaisten” kanssa. Välillä evankelista voi kuvata, kuinka ”galilealaiset” 
ottavat Jeesuksen ystävällisesti vastaan (4:45). Jeesus ei välillä liiku 
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Juudeassa, koska ”juudealaiset” etsivät tilaisuutta tappaakseen hänet 
(7:1), ja Jeesuksen Jerusalemiin tulemista seuranneen kiistan lopussa 
käännytään galilealaisia vastaan, joiden joukosta ei kirjoitusten mu-
kaan tule profeettaa (7:52). 

Joissakin yhteyksissä termin ioudaioi yhdistäminen Juudean asuk-
kaisiin näyttää siten olevan paikallaan, ja tietyssä mielessä termillä on 
kautta linjan myös geografi nen viitekehyksensä. Puhtaaksiviljellys-
sä muodossaan teoria ei kuitenkaan ole vailla ongelmia. Evankelis-
ta tuskin antaa Jeesuksen julistaa pelastuksen olevan ”juudealaisista” 
(4:22), kun kerran toteaa tämän toisaalla selvin sanoin olevan Joose-
fi n poika Nasaretista (1:45). Myöhemmin Johannes kuvaa joidenkin 
Jeesusta vastustavasta väkijoukosta epäilevän, ettei Messias suinkaan 
voi tulla galilealaisten joukosta, josta ei kirjoitusten mukaan tule edes 
profeettaa (7:40–52). Matteus ja Luukas olisivat torjuneet tällaisen 
vastaväitteen viittaamalla lapsuuskertomuksiinsa, mutta Johannes ei 
tarvitse niiden tukea. Hänelle Jeesus on galilealainen, mutta ennen 
muuta hän on taivaasta laskeutunut Jumalan Poika, jonka yliluonnol-
lista olemusta messiasennustuksiaan maallisista lähtökohdista käsin 
tutkivat ”juutalaiset” eivät ymmärrä. Ei ole myöskään yksiselitteistä, 
että Jeesusta vastustavat väkijoukot olisivat ”juudealaisia”. Luvussa 6 
Jeesus ruokkii Galileassa 5000 miestä ja kävelee veden päällä, mut-
ta joutuu kiistelemään väkijoukon kanssa, koska oli sanonut itseään 
taivaasta tulleeksi elämän leiväksi. Kiistan tuoksinassa Johannes alkaa 
kuvata väkijoukkoa termillä ioudaioi (6:41, 52) ja ilmoittaa lopuk-
si tapahtumapaikaksi Kapernaumin synagogan. Mikään tekstissä ei 
viittaa siihen, että juudealainen väkijoukko olisi ilmaantunut Jerusa-
lemista asti Jeesusta kiusaamaan. Tässäkin on uskottavinta lähteä siitä, 
että Johannes on tarkoittanut termillä ioudaioi juutalaisia eikä Juu-
dean asukkaita. Olennaista on se, että vihamielisestä kansanjoukosta 
tulee vaivihkaa ”juutalaisia”. He ovat enemmän kuin tietty joukko 
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tietyssä paikassa tiettyyn aikaan: he edustavat viitteellisesti ”juutalais-
ten” enemmistön asennetta Jeesusta kohtaan.

Johannes toteuttaa johdonmukaisesti edellä lainattua evankeliumin 
prologissa esittämäänsä ajatusta: Jeesuksen omat eivät ota Jeesusta vas-
taan. Tämän vahvistaa myös Johannes Kastajan todistus häntä tent-
taamaan tulleille papeille, leeviläisille ja fariseuksille (1:26): ”Minä 
kastan vedellä, mutta teidän keskellänne on jo toinen, vaikka te ette 
häntä tunne.” Johannes on myös siirtänyt Jeesuksen mielenosoituksen 
temppelissä pois passiokertomuksesta heti hänen julkisen toimintan-
sa alkuun. ”Puhdistukseksi” kuvatun operaation (2:13–17) jälkeen 
”juutalaiset” – siis lähinnä ylipapit – pyytävät Jeesukselta merkkiä 
(2:18). Jeesuksen vastaus ei kuitenkaan liity temppeliin, vaan hän 
puhuu vertauskuvallisesti omasta kuolemastaan ja ylösnousemuk-
sestaan (2:19). Evankelista panee Jeesuksen ennustamaan ”juutalais-
ten” surmaavan hänet: ”Hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan 
sen nousemaan kolmessa päivässä.” Lauselma on samaa perua kuin 
Markuksen vääränä todistuksena Jeesusta vastaan esittämä temppeli-
lauselma jakeessa Mark. 14:58, mutta Johannes on antanut sille aivan 
uuden merkityksen.

Läpi evankeliumin juutalaisilla johtomiehillä ei ole alkeellisinta-
kaan käsitystä Jeesuksen sanomasta. Sen sijaan että he pyrkisivät ym-
märtämään sitä ja omaksumaan sen, he haluavat alusta alkaen tappaa 
Jeesuksen. Ymmärtämättömyyden motiivia alleviivaa Jeesukseen po-
sitiivisesti suhtautuva fariseus nimeltään Nikodemus, joka tulee yöllä 
tapaamaan vainottua miestä. Hänkään ei kykene ymmärtämään pu-
hetta uudestisyntymisestä (3:5–10). Pohjimmiltaan ja viime kädessä 
myös juutalaiset kansanjoukot hylkäävät Jeesuksen sanoman ja jäävät 
pimeyteen. Lopulta he myös osallistuvat Jeesuksen tappamiseen.

Luvussa 8 kuvattu kiistakeskustelu Jeesuksen ja kansan välillä ha-
vainnollistaa hyvin evankeliumin kertomusjuonen kulkua kohti pit-
käperjantain tapahtumia. Jakeessa 8:21 Jeesus alkaa puhua kansalle 
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kuolemastaan poismenona, minkä tämä tietysti ymmärtää täysin vää-
rin (8:22: ”ei kai hän aio tappaa itseään?”). Johannes panee Jeesuk-
sen sanomaan kansalle yksiselitteisesti, että hän on ylhäältä ja nämä 
ovat alhaalta maailmasta. Puhe seuraa äärimmäisiin vastakohtiin pe-
rustuvaa johanneslaista dualismia, jolle ei ole vastinetta muissa evan-
keliumeissa (valo–pimeys, totuus–valhe, elämä–kuolema jne.) Niissä 
Jumala ja Jeesus edustavat hyvää, kun taas ”juutalaisten” osaksi tulee 
kuulua pahan piiriin. Kiistakeskustelu jatkuu Jeesuksen itseilmoi-
tuksella, johon kuuluu olennaisesti sanoma, että häntä kuuleva kan-
sa kuolee synteihinsä (8:24). Kun Jeesus viittaa siihen, että kansa on 
korottava Ihmisen Pojan (eli tappaa hänet), Johannes yllättäen ker-
too, että monet uskoivat Jeesukseen kuullessaan hänen puhuvan näin 
(8:30). Heti seuraavassa jakeessa Johannes nimeää tämän Jeesukseen 
uskoneen osan kansanjoukosta ”juutalaisiksi” ja antaa myös heidän 
loukkaantua Jeesukseen. Kun Jeesus julistaa heille hänen seuraamises-
taan ja tuntemisestaan koituvaa vapautta, nämä ”juutalaiset” torjuvat 
jyrkästi olevansa orjia, koskapa ovat Abrahamin jälkeläisiä. Kaksisuun-
tainen monologi kärjistyy Jeesuksen sanoihin (8: 43): ”Miksi te ette 
ymmärrä minun puhettani? Siksi, että te ette siedä kuunnella, mitä 
minä sanon. Te olette lähtöisin Saatanasta. Hän on teidän isänne, ja 
hänen halunsa te tahdotte tyydyttää. Saatana on ollut murhaaja alus-
ta asti.” Osittainen usko kääntyy räikeäksi vihaksi, kun uskottavaksi 
tulee vapaus, joka ylittää Abrahamin lapseuden. On ajateltu, että Jo-
hannes projisoi kiistakeskusteluun yhteisönsä asenteen niitä kristittyjä 
kohtaan, jotka jäivät uskollisiksi Mooseksen laille. Kysymys olisi täl-
löin juutalaiskristityistä, joiden keskuspaikka oli Jerusalemissa. Siellä 
seurakuntaa johti Jeesuksen veli Jaakob, joka Johanneksen mukaan 
oli aiemmin yhdessä muiden veljiensä kanssa kehottanut Jeesusta me-
nemään Juudeaan tekemään tunnustekoja (7:2–8). Johannes tietää 
kertoa, että ”veljetkään eivät näet uskoneet häneen” (j. 5).
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Johannes ei voi kuitenkaan kuvata johdonmukaisesti sellaista ta-
pahtumasarjaa, jossa kaikki kansan jäsenet hylkäisivät Jeesuksen ja 
asettuisivat häntä vastaan. Tällainen kerronta kääntyisi lopulta Jeesus-
ta itseään vastaan. Luvun 8 totaalisesta ja äärimmilleen kärjistetystä 
hylkäämiskuvauksesta evankelistan täytyy palata tilanteisiin, joissa osa 
kansasta uskoo Jeesukseen. Kohdassa 10:40–42 hän kertoo, kuinka 
Jeesus poistuu häntä (tappaakseen) tavoittelevien juutalaisten (juude-
alaisten?) keskuudesta Jordanin toiselle puolelle, jossa monet uskovat 
häneen hänen tekemiensä tunnustekojen perusteella.

Luvussa 11 seuraa juutalaisuusteeman kannalta uusi omintakeinen 
kehityskulku. Vaikka ”juutalaiset” (juudealaiset) olivat juuri aikoneet 
kivittää Jeesuksen, tämä oli mennyt taas Juudeaan (11:8). Jeesus me-
nee Betaniaan herättämään kuolleista Lasaruksen; kertomuksessa hän 
viivyttelee nimenomaan siksi, että voisi herättää kuolleen eikä aino-
astaan parantaa sairaan. Tässä yhteydessä evankelista tietää taas kertoa 
”juutalaisista”, jotka todistavat Jeesuksen läheistä suhdetta Lasaruk-
seen, Marttaan ja Mariaan. Jeesuksen itkiessä ennen kuin menee he-
rättämään Lasaruksen ”juutalaiset” saavat sanoa (11:36): ”Katsokaa, 
kuinka rakas Lasarus hänelle oli.” Tämä myönteinen kohtaus jää ai-
nutlaatuiseksi koko evankeliumissa. Miksi Johannes juuri tässä värit-
tää kertomusta tällä tavalla?

Jakeissa 11:45–46 evankelista kertoo herättämisihmeen jälkeen taas 
useiden ”juutalaisista” uskoneen Jeesukseen, mutta ”toisten” men-
neen fariseusten luo ja kertoneen heille Jeesuksen teosta. Tätä seu-
raa ylipappien ja fariseusten kokous, jossa tehdään lopullinen pää-
tös Jeesuksen tappamiseksi (11:47–53). Päätös perustuu pelkoon: jos 
juutalaisten johtomiesten neuvosto antaa asian olla, kaikki uskovat 
Jeesukseen ja roomalaiset vievät heiltä maan ja kansan. Evankelistan 
ironia on ilmeinen: hänen kirjoittaessaan Jerusalemin johtomiehet 
toden totta olivat jo menettäneen ”maan ja kansan”, kun roomalai-
set olivat kukistaneet seloottikapinan ja tuhonneet temppelin vuon-
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na 70. ”Juutalaisten” kuvaaminen myönteisessä valossa ja Lasaruksen 
herättämistä seurannut usko ei palvele näistä annettavan kuvan suh-
teellistamista tai myönteistä värittämistä, vaan lopullisen tapposuun-
nitelman ja Jeesuksen ihmeellisen voiman rinnakkaista esittämistä. 
Monien juutalaisten usko Jeesukseen ajaa heidät juhlimaan Jeesuk-
sen tuloa Jerusalemiin (12:9–11). Perinteisen passiotradition kohtaus 
kansan ylistämästä nöyrästä ja aasilla ratsastavasta kuninkaasta saa Jo-
hanneksella uusia sävyjä (12:12–16). Fariseukset nurisevat Jeesuksen 
suosiota (12:17–19), mutta evankelista siirtyy heti aivan toisenlai-
siin tunnelmiin. Jeesus puhuu kansanjoukolle – ei ainoastaan jakeessa 
12:20 mainituille kreikkalaisille – edessä olevasta kuolemastaan Ih-
misen Pojan korottamisena, ja seurauksena on Johanneksen totaali-
seksi kuvaama epäusko. Kansa väittää Mooseksen lakia seuraten, että 
Messias pysyy ikuisesti (12:34), ja Jeesus poistuu heidän keskeltään 
sanottuaan, että valo on vielä hetken heidän keskellään. Evankelista 
tekee Jeesuksen ja kansanjoukon viimeisestä kohtaamisesta jyrkän 
johtopäätöksen (12:37): ”Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnuste-
koja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen.” Tätä seuraavat 
Jesajan kirjasta tutut sanat täydellisestä paatumuksesta (12:38–41). Jo-
hannes haluaa kuitenkin viestittää, että myös uskovia oli suuri jouk-
ko, koska ”monet hallitusmiehistäkin uskoivat Jeesukseen”, mutta 
eivät tunnustaneet uskoaan, koska pelkäsivät synagogasta erottamista 
(12:42–43).

Pitkäperjantain tapahtumien kuvauksessa termi ”juutalaiset” esiin-
tyy ensin synonyyminä ylipapeille ja fariseuksille, jotka olivat ot-
taneet Jeesuksen kiinni (18:3). Evankelista sanoo, että ”juutalaisten 
lähettämät miehet” vangitsivat Jeesuksen ja että Kaifas oli antanut 
”juutalaisille” neuvon tappaa Jeesus (18:12–14). Koska neuvosto Jo-
hanneksen mukaan oli jo tehnyt tappamispäätöksen, hän kuvaa Jee-
suksen kuulustelun ylipapin edessä sisällöltään tyhjäksi (18:19–24). 
Johannes ei sano selvästi, keitä ovat jakeessa 18:31 esiin putkahtavat 
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”juutalaiset”, jotka hänen mukaansa olivat saattaneet Jeesuksen Pon-
tius Pilatuksen eteen; muut evankelistat mainitsevat tässä yhteydessä 
ainoastaan ylipappien ja muiden johtomiesten ryhmiä. 

Toisin kuin muut evankelistat Johannes panee ”juutalaiset” ole-
maan menemättä Pilatuksen virka-asuntoon, etteivät saastuisi (18:28). 
Näin Juudean suvereeni hallitsija Pilatus joutuu juoksupojan asemaan 
liikkuessaan vangitun Jeesuksen ja häntä syyttävien juutalaisen vä-
lillä. Pilatus on haluton tuomitsemaan Jeesusta, mutta ”juutalaiset” 
pakottavat hänet siihen viittaamalla ensin valtuuksiensa puutteeseen 
ja lopulta painostamalla ja uhkailemalla häntä: Pilatuksen on pak-
ko tuomita Jeesus kuolemaan, koska ”juutalaisten” laki vaatii sitä 
(19:7). Nämä menevät jopa niin pitkälle, että vaatiessaan Jeesuksen 
tappamista vetoavat Rooman keisarin arvovaltaan (19:12,15; taas 
kerran Johannes ironisoi juutalaissodan katastrofaalista lopputulosta). 
Koko kohtaus kertoo huomattavasti enemmän Johanneksen asen-
teista ”juutalaisia” kohtaan kuin Jeesuksesta, Pontius Pilatuksesta ja 
juutalaisista ylipapeista reaalihistorian henkilöinä. Keitä sitten ovat 
”juutalaiset”, jotka Johannes on kuvitellut tuomitsemaan Jeesusta? 
Vastaus kätkeytyy Pilatuksen Jeesukselle esittämään toteamukseen 
(18:35): ”Oma kansasi ja ylipapit sinut ovat minulle luovuttaneet.” 
Johanneksen mukaan juutalaisten johtomiehet ja kansa ovat yksin 
vastuussa Jeesuksen kuolemaan. Pilatus sen sijaan ei olisi halunnut 
tappaa Jeesusta (vrt. kuitenkin 19:11).

Johannes on mennyt juutalaisvastaisissa kuvauksissaan synoptisten 
evankeliumien kirjoittajia pidemmälle. Hän on projisoinut koko yh-
teisönsä ”juutalaislähetyksen” karvaat kokemukset Jeesuksen toimin-
taan ja värittänyt evankeliuminsa koko kertomuskaaren siitä käsin. 
Yksi olennaisia Johanneksen yhteisön historiaan liittyviä kokemuksia 
on sen jäsenten erottaminen synagogista, minkä evankelista sijoittaa 
ennustuksena oppilailleen jäähyväispuheita pitävän Jeesuksen suuhun 
(16:2; ks. myös 9:22). Erottamisen syynä oli Jeesuksen tunnustaminen 
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Messiaaksi ja Jumalan Pojaksi. On kiintoisaa huomata, että Johannek-
sen yhteisön – tai samaan piiriin kuuluneiden yhteisöjen – jäsenet 
itse halusivat pitkään pysyä synagogan yhteydessä ja sieltä käsin mitä 
ilmeisimmin myös kasvattaa omaa jäsenistöään. Ei ole ihme, että ajan 
oloon heidän tunnustuksensa aiheutti riitoja ja repeämiä synagoga-
yhteisöissä. Johanneksen evankeliumin kirjoittaja sekä hänen ensim-
mäiset lukijansa olivat jo varsin selvästi irtautuneet juutalaisuudesta: 
Mooseksen lain noudattaminen oli heille menneisyyttä, ja he käyt-
tivät juutalaisuuden pyhiä tekstejä ensi sijassa todistamaan Jeesuksen 
jumalallisesta olemuksesta. 

Heprealaiskirje

Paavalin kirjeiden korpuksen ulkopuolelle jäävistä kirjeistä – Hep-
realaiskirje, Jaakobin kirje, 1. ja 2. Pietarin kirje; 1.–3. Johanneksen 
kirjeet, Juudaksen kirje – ainoastaan Paavalin kirjeiden kokoelmaan 
usein liitetty Heprealaiskirje on juutalaisvastaisuuden kannalta erityi-
sen kiinnostava. Niin kutsutut seitsemän lyhyttä katolista kirjettä eivät 
kaipaa tässä yhteydessä huomiota. Jaakobin kirje on juutalaiskristil-
linen, Jeesuksen veljen Jaakob Vanhurskaan nimissä kirjoitettu kirje, 
joka sisältää paljon eettistä opetusta olematta selkeästi kristillinen. Sitä 
on jopa väitetty alun perin juutalaiseksi traktaatiksi. Pietarin, Johan-
neksen ja Juudaksen nimissä kirjoitetuissa kirjeissä ei ole julistusta 
juutalaisia, vaan kristinuskon piirissä vaikuttavia vääriä opettajia vas-
taan. Jotkut tutkijat ovat nähneet 1. Johanneksen kirjeessä kuvatuissa 
vastustajahahmoissa juutalaisia opettajia, mutta niissä kyse on Kristuk-
sen olemuksen tulkintaan liittyvästä kristinuskon sisäisestä konfl iktis-

← Vatikaanin kirjaston kokoelmiin kuuluva käsikirjoitus Gr. 2138 on vuodelta 

991. Sen lehdellä 29 (verso) ovat lukukappaleet Jeesuksen oikeudenkäynnistä Pila-

tuksen edessä (Joh. 19:10–16 ) sekä kertomus Juudas Iskariotin itsemurhasta (Matt. 

27:3–5).
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ta; kirjoittajan mukaan tietyt julistajat eivät tunnusta Kristusta ”lihaan 
tulleeksi” (1. Joh. 4:1–3; vrt. 2:18–22). Pietarin kirjeet ovat peräisin 
eri pakanakristillisiltä kirjoittajilta, jotka pääosin jakavat lukijoilleen 
kehotuksia tinkimättömään kristilliseen elämään pakanoiden kes-
kellä. Jaakobin tapaan Juudaskin oli Jeesuksen veli, jonka arvovaltaan 
myöhempi kirjoittaja halusi turvautua. Kirje ei kuitenkaan ole edes 
juutalaiskristillinen. Lisäksi 2. Pietarin kirjeen kirjoittaja on käyttänyt 
sitä lähteenään; kyseinen jakso (2. Piet. 2) sisältää polemiikkia vääriä 
kristillisiä opettajia vastaan.

Heprealaiskirje on ainoastaan lopputoivotustensa osalta varsinainen 
kirje. Se puhuttelee kuitenkin lukijoitaan suoraan kehottaen heitä 
tinkimättömään elämään kristittyinä ja seurakuntayhteydessä pysymi-
seen. Kirjeen erikoisuutena on pelastuksen kieltäminen niiltä, jotka 
kasteen jälkeen ovat luopuneet uskostaan (Hepr. 6.4–8; 10:25–31; ks. 
myös 2:3; 3:7–4:13). Kirjeen suhde juutalaisuuteen ja sen liittoon on 
kuitenkin hallitseva teema, joka käy ilmi jo alkujakeista: Jumala on 
aikaisemmin puhunut profeettojen kautta, mutta nyt hän on puhu-
nut Pojassaan, joka on ”Jumalan sädehtivä kirkkaus” ja kaikkia enke-
leitä suurempi (luku 1). Mooseksen laki on enkelien välittämä (2:2), 
mutta Jeesus on kaikessa häntä suurempi. Hän on taivaallinen yli-
pappi, joka on sovittanut kansansa synnit (2:17) ja jonka haltuun on 
uskottu koko Jumalan rakennus, siis kristityt (3:1–6). Tällaisena yli-
pappina Jeesuksen pappeus on Melkisedekin pappeutta (6:13–7:28) 
– Salemin kuningas Melkisedekin, joka siunasi Abra(ha)mia ja jolle 
tämä antoi kymmenykset kaikesta saaliistaan (1. Moos. 14:18–20). 
Heprealaiskirjeen kirjoittajan vertauskuvallinen tulkinta tähtää sano-
maan, että Jeesuksen pappeus – toisin kuin vanhan liiton pappeus – 
on ikuista pappeutta. Jeesus on uuden liiton ylipappi, jonka tuomaan 
ja kirjoituksissa luvattuun liittoon nähden vanha liitto on vain varjo. 
Uuden liiton uhri syrjäyttää vanhan liiton uhripalveluksen, koska se 
edustaa pysyvää järjestystä ja ikuista lunastusta (Hepr. 8–9).
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Heprealaiskirjeessä käytetään rikkaasti juutalaisten pyhien kirjoi-
tusten perustavia kulttitekstejä. Niiden ilmoittamaa pappeutta, liittoa 
ja uhrikulttia verrataan kristillisen uskon käsitykseen Jeesuksen tuo-
masta uudesta pappeudesta, uudesta liitosta ja uudesta uhrista. Uusi 
on syrjäyttänyt vanhan järjestyksen, jolla ei enää ole merkitystä. Kir-
jeen kirjoittajaa voi pitää antijudaistina suurin piirtein samanlaises-
sa mielessä kuin Paavaliakin. Hänkin kuvaa uutta, vanhan liiton ja 
Mooseksen lain syrjäyttänyttä Kristus-uskoa lopunajallisena pelas-
tustienä. Myös hänen näkemyksensä Kristus-uskon ja juutalaisuuden 
suhteesta kuuluu vaikean yhteisen historian alkuvaiheeseen.

Johanneksen ilmestys

Ilmestyskirja oli kristikunnassa pitkään kiistelty kirjoitus, joka saa-
vutti idän ortodoksisessa kirkossa kanonisen aseman vasta ensimmäi-
sen vuosituhannen lopulla. Lännessä se tuli osaksi Uuden testamen-
tin kaanonia huomattavasti nopeammin, mutta se jakoi mieliä myös 
Rooman piispan johtamassa kirkossa. Ilmestyksen on kirjoittanut 
Patmos-nimiselle saarelle vetäytynyt Johannes, joka ei kuitenkaan ole 
sama henkilö kuin evankeliumin ja kirjeiden kirjoittaja. Ilmestyskir-
jan kirjoittajan kreikka on Uuden testamentin kehnointa, ja hänen 
ajatuksenjuoksunsa poikkeaa huomattavasti neljännen evankelistan 
sanomasta. Tavallisimmin ajatellaan, että Johannes kirjoitti ilmestyk-
sensä keisari Domitianuksen hallituskauden (81–96) loppupuolella. 
Ilmestyskirja antaa ymmärtää, että sen kirjoittajaa ja hänen kaltai-
siaan kristittyjä vainottiin ankarasti, mutta Domitianuksen aikana 
Vähässä-Aasiassa näyttää muun todistusaineiston perusteella olleen 
rauhallista. 

Onkin ajateltu, että kirjoitustilanteeseen on liittynyt pakanallista 
valtakulttuuria vieroksuneiden kristittyjen sosiaalista syrjintää, eikä 
siten ole ihme, että Johannes koki ympäristönsä vihamieliseksi. Kir-
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joittaja on juutalaiskristitty, joka ei hyväksynyt sitä, että toiset, nikola-
iitoiksi kutsutut kristityt syövät epäjumalille uhrattua lihaa (Ilm. 2:14, 
20), siis ostavat ja nauttivat torilla myynnissä olevaa lihaa, joka oli pe-
räisin läheisessä temppelissä uhratuista eläimistä. Oli myös tavallista, 
että ihmiset sosiaalisten kontaktiensa vuoksi osallistuivat aterioille, 
joita järjestettiin temppeleissä. Kirjoittaja painiskeli siten saman ky-
symyksen kanssa kuin Paavali, joka kehotti korinttilaisia seuraamaan 
”heikon veljen” etiikkaa: epäjumalille uhrattua lihaa voi syödä, kun-
han sitä ei tee sellaisen kristityn nähden, jonka omatunto voi siitä 
loukkaantua (1. Kor. 8). Joka tapauksessa kysymys oli Paavalillekin 
vaikea, ja hän näyttää tuonnempana kirjeessään asettuvan kielteisem-
mälle kannalle (1. Kor. 10:1–22). Luukkaan välittämässä apostolisessa 
dekreetissä pakanakristittyjä kiellettiin syömästä epäjumalille uhrattua 
lihaa (Ap. t. 15:29). Juutalaiset ja juutalaiskristityt karttoivat sitä luon-
nostaan, mutta muista kansoista kristityiksi kääntyneille kysymys oli 
huomattavasti vaikeampi. Vaikuttaa siltä, että Ilmestyskirjassa tuomitut 
nikolaiitat olivat vapaamielisiä, ”paavalilaisia” pakanakristittyjä.

Ilmestyskirjan kirjoittaja oli pakanallista valtakulttuuria inhonnut 
juutalaiskristitty, mutta hänen suhteensa synagogajuutalaisuuteen oli 
myös vaikea. Keskusteltaessa Johanneksen juutalaisvastaisuudesta pu-
hutaan useimmiten vain kahdesta tekstikohdasta, jotka esiintyvät hä-
nen saatekirjeissään seitsemälle ilmestyksen vastaanottavalle seura-
kunnalle; enkelit, joille kirjeet osoitetaan, ovat seurakuntien taivaalli-
sia kaksoisolentoja. Seuraavissa tekstikatkelmissa kyseiset jakeet 2:9b 
ja 3:9a on kursivoitu:

Ilm. 2:8–10       

Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita: ”Näin sanoo ensimmäinen 
ja viimeinen, hän, joka oli kuollut mutta heräsi eloon: ’Minä tiedän 
sinun ahdinkosi ja köyhyytesi – sinun, joka kuitenkin olet rikas. Minä 
tiedän, miten sinua herjaavat nuo, jotka sanovat itseään juutalaisiksi vaikka 
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eivät ole – Saatanan synagogaa he ovat! Älä yhtään pelkää sitä, mitä jou-
dut kärsimään. Saatana on sulkeva muutamia teistä vankeuteen, jotta 
teitä koeteltaisiin, ja te joudutte ahdinkoon kymmeneksi päiväksi. Ole 
uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle voitonseppeleeksi 
elämän. […]’”

Ilm. 3:7–10       
Filadelfi an seurakunnan enkelille kirjoita: ”Näin sanoo Pyhä ja Tosi, 
Daavidin avaimen haltija, hän, jonka avaamaa ovea ei kukaan sulje, hän, 
jonka sulkemaa ovea ei kukaan avaa: ’Minä tiedän sinun tekosi. Edessäsi 
on nyt avoin ovi, minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. 
Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varteen 
etkä ole kieltänyt nimeäni. Niinpä minä annan sinulle väkeä Saatanan 
synagogasta, niitä valehtelijoita, jotka sanovat itseään juutalaisiksi vaikka ei-
vät ole. Minä panen heidät tulemaan luoksesi ja kumartumaan maahan 
jalkojesi edessä, ja he ymmärtävät silloin, että sinä olet minun valittuni. 
Sinä olet tarkoin seurannut sanaani ja kestänyt, ja siksi minä puolestani 
tarkoin varjelen sinua ja pelastan sinut siitä koetuksen hetkestä, joka 

kohtaa koko maailman ja panee koetteelle maan asukkaat. […]’”

Tutkijat ovat keskenään erimielisiä siitä, millaiseen ryhmään ”Saata-
nan synagogalla” viitataan. Jotkut arvelevat, että kysymys olisi edellä 
mainituista nikolaiitoista, mutta se on epätodennäköistä. Kysymys on 
joko Johanneksen näkemyksistä poikkeavista juutalaiskristityistä tai 
sitten paikallisista juutalaisista yhteisöistä Smyrnassa ja Filadelfi assa. 

Smyrna oli kukoistava kauppakaupunki, jonka vaurauteen kristityt 
eivät osallistuneet eivätkä halunneetkaan osallistua. He elivät Ilmes-
tyskirjan kirjoittajan mukaan köyhyydessä ja ahdingossa. Tästä on 
usein tehty johtopäätös, että heitä vainottiin. Lisäksi on ajateltu, että 
”Saatanan synagogan” mainitseminen tulevien kärsimysten yhteydes-
sä viittaisi siihen, että juuri juutalaiset – joita kaupungissa oli paljon 
– olisivat pitkin matkaa toimineet kristittyihin kohdistuneiden vai-
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nojen lietsojina. Johanneksen Smyrnan kristityille kohdistama ennus-
tus, jonka mukaan Saatana olisi sulkeva muutamia heistä vankeuteen, 
viittaa joka tapauksessa pakanallisten, Rooman valtaa palvelevien vi-
ranomaisten toimintaan. Hän ei sano, että juutalaiset osallistuisivat 
jollakin tavalla näiden toimintaan. On kuitenkin ilmeistä, että kir-
joittajan mielikuvissa synagogajuutalaiset ja roomalaiset viranomaiset 
kuuluvat tavalla tai toisella samalle puolelle. Samasta asiasta on kysy-
mys myös Filadelfi assa, jonka juutalaisten Johannes kuvittelee pian 
joutuvan kumartumaan paikallisten kristittyjen edessä.

Ongelman ydin

Tämän katsauksen tarkoituksena on ollut selvittää, miten juutalaisia 
kuvataan Uuden testamentin tärkeimmissä kirjoituksissa, jotka ovat 
vaikuttaneet vahvimmin kristillisen raamatuntulkinnan historiaan. 
Uuden testamentin erilaiset kirjoitukset dokumentoivat kristillisen 
liikkeen erilaisten virtausten irtautumisen emouskonnostaan. Useim-
missa niistä voi nähdä jälkiä itse irtautumisprosessista, jossa kutsu-
mustietoiset Kristus-uskon julistajat ovat yrittäneet taivuttaa muita 
kansansa jäseniä ymmärtämään, että Jumala on viimeisenä aikana lä-
hettänyt Jeesuksen Kristuksen ja kutsunut heitä hänen kauttaan tule-
vaan valtakuntaan. Sanoman hylkääminen eri puolilla ajoi kristittyjä 
tulkitsemaan laajamittaisen hylkäämisen, halveksunnan ja puuskittai-
sen vainon merkiksi siitä, että koko kansa on paatunut. Näkemystä 
juutalaisten hylkäämisestä vahvisti se, että samanaikaisesti uusi usko 
levisi vaivattomammin pakanoiden keskuudessa. Tämän prosessin va-
lossa kristityille oli luonnollista tulkita juutalaissodan katastrofaalinen 
päätös ja Jerusalemin temppelin hävitys kiistattomaksi merkiksi juu-
talaisten saamasta rangaistuksesta ja evankeliumin voitosta.

Toisella vuosisadalla tämä tulkinta liittyi erottamattomaksi osaksi 
kristittyjen pelastushistoriallista kokonaisnäkemystä. Etenkin gnosti-



113

laisuuden aiheuttamien kirkon sisäisten kiistojen vaikutuksesta syntyi 
voimakas tarve luoda näkemys uuden liiton kirjojen ohjeellisesta ko-
koelmasta, joka takaisi ja turvaisi oikean opin. Juutalaisuuden Jumalan 
demiurgiksi hylännyt Markion kokosi ja sensuroi oman kaanoninsa 
(Luukkaan evankeliumi ja kymmenen Paavalin kirjettä), johon täy-
tyi vastata vakuuttavammalla kokoelmalla. Siihen kuuluivat juutalais-
ten pyhät kirjat sekä apostolisina pidetyt kirjoitukset sellaisina kuin 
niiden katsottiin alun perin olleen. Neljä evankeliumia, Apostolien 
teot sekä Paavalin kirjeet olivat eri puolilla vakiinnuttaneet aseman-
sa, ja niistä tuli kaanonin ydin. Muiden kirjojen asemasta kiisteltiin 
pitkäänkin.

Kristinuskon varhaisvaiheen teksteissä, joissa nuori uskonnollinen 
liike taistelee itselleen itsenäisyyden emouskonnostaan, on antijudais-
mia. Niissä polemisoidaan eri tavoin juutalaisten suuren enemmistön 
uskonnollista valintaa vastaan, kun se on hylännyt Kristus-uskon ja 
siihen liittyvän pelastuksen. Erillisinä dokumentteina ne eivät kui-
tenkaan sisällä sellaista juutalaista kansaa vastaan suunnattua ennakko-
luuloa ja parjausta, jota voisi kuvata antisemitismiksi. Vasta sitten, kun 
näistä irtautumisprosessin dokumenteista tulee kristillisen Uuden tes-
tamentin muodostuessa erehtymätöntä Jumalan sanaa, ne kääntyvät 
vahvistamaan juutalaista kansaa vastaan suuntautuvia ennakkoluuloja, 
historiallisesti perätöntä syytöstä Jumalan Pojan murhaamisesta, Saa-
tanan lapsiksi tekemistä sekä ankaraa vainoamista. Uusi testamentti 
ei syntynyt ensi sijassa palvelemaan juutalaisvastaisia päämääriä, vaan 
kirkon sisäistä eheyttä. Jumalan sanana siitä kuitenkin tuli kristillisen 
antisemitismin peruskirja.
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Toisen vuosisadan puolella kristinusko jatkoi ensimmäisellä vuosisa-
dalla alkanutta itsenäistymistään juutalaisuudesta. Samalla kun juuta-
laisuus alkoi yhä enemmän vetäytyä omiin oloihinsa, pakanakristilli-
syys kasvoi teologisesti kauemmaksi juutalaisuudesta. Jeesusta alettiin 
kutsua paitsi Jumalan Pojaksi myös Jumalaksi, ja juutalaisten pyhiä 
kirjoituksia alettiin selittää yksityiskohtia myöten kristillisestä pelas-
tushistoriasta käsin. Kristinusko oli kuitenkin pluralistinen liike, jonka 
sisällä eli monenlaisia virtauksia. Tärkeimmäksi haastajaksi juutalaisia 
kirjoituksia käyttävälle kristinuskolle tuli niin kutsuttu gnostilaisuus. 
Varhaisin kristillisyyden muoto juutalaiskristillisyys jäi läntisessä kris-
tikunnassa melko vähäpätöiseksi tekijäksi, mutta se säilytti asemansa 
ja jopa vahvistui Palestiinassa ja sen itäpuolella olevilla alueilla. Myös 
perinteisestä pakanakristillisyydestä kehittynyt valtauoman kristilli-
syys sisälsi monenlaisia teologisia ja kulttuurisia konfl ikteja.

Kristinuskon ja juutalaisuuden välisten suhteiden kannalta on syytä 
huomata, että kristittyjen keskinäisessä taistelussa oikeasta opista juu-
talaisten pyhien kirjoitusten lisäksi myös juutalaiset itse olivat aseita 
ja välineitä. Ympärileikkaus ja muut kultilliset säädökset kuuluivat 
pakanakristittyjen silmissä menneeseen aikaan ja olivat kaukana to-
dellisesta hurskaudesta. Vanha juutalaiskristillinen käsitys Kristuksesta, 
johon ei vielä kuulunut neitseestäsyntymistä ja ajatusta Jeesuksesta 
Jumalana, joutui syrjään. Samoin kävi myös pääsiäisen viettämiselle 
juutalaisen kalenterin mukaan. Juutalaista perua oleva tuhatvuotisen 
valtakunnan odotus kesti ajan muutosta kauemmin. Toisella vuosi-
sadalla lukuisat kristityt opettajat opettivat sitä, mutta lopulta konk-
reettisesti maan päälle ilmestyvä tuhatvuotinen valtakunta sai väistyä 
henkisemmän taivastoivon tieltä. Kristinusko vieraantui juutalaisesta 
perinteestään osin siitä syystä, että sen suhde Kristus-uskon hylännei-
siin juutalaisiin oli yhä kielteisempi.

Irtauduttuaan selvemmin juutalaisuudesta kristinusko vahvistui 
lähetystietoisena ja Välimeren suurissa kaupungeissa kasvavana us-
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konnollisena liikkeenä. On kuitenkin syytä muistaa, että koko Roo-
man valtakuntaa ajatellen kristittyjä oli vielä suhteellisen vähän. Jos 
Rooman valtakunnan väkiluvuksi läpi antiikin ajan oletetaan noin 
60 miljoonaa asukasta, on voitu laskea, että vuoden 100 vaiheilla 
kristittyjä olisi ollut yli 100.000 tai korkeintaan neljännesmiljoona 
Rooman valtakunnan väestöstä, mikä prosenteissa laskettuna olisi 
vain 0,17–0,42 prosenttia. Vuoden 200 vaiheilla kristittyjä oli selvästi 
enemmän, noin miljoonasta puoleentoista miljoonaan eli 1,67–2,5 
prosenttiin väestöstä. Kristillisten yhteisöjen vahvistuessa ne joutuivat 
myös kohtaamaan hellenistisen kulttuurin ja sen piirissä vaikuttaneet 
fi losofi set virtaukset. Toisen vuosisadan kehitys osoittaa, että erilaiset 
kristityt pyrkivät tulkitsemaan sanomaansa näiden valossa voidakseen 
viedä sitä eteenpäin.

Uuden testamentin kirjoissa esiin piirtyvä Kristus-uskon irtautu-
minen juutalaisuudesta täydellistyy 2. vuosisadan kristillisissä kirjoi-
tuksissa. Toisaalta juutalaisten pyhien kirjoitusten säilyttäminen osana 
kristinuskon sisältöä vaati tulkitsemaan niitä entistä systemaattisem-
min. Koska hellenistisessä maailmassa oli jo kauan ollut luonnollista 
tulkita vertauskuvallisesti antiikin tarustoa, etenkin Homerosta, kris-
tityillä oli luonnollinen syy vahvistaa heprealaisen Raamatun allego-
rista tulkintaa oman uskonsa hyväksi: kultilliset tekstit vaativat mo-
raalista tulkintaa, ja muinaisen Israelin pelastustapahtumat viittasivat 
tavalla tai toisella Jeesukseen Kristukseen, samoin kuin kaikki profe-
tiat tulevasta pelastuksesta tai pelastajasta. Kehittyessään hellenistise-
nä kulttina kristinuskolle oli luonnollista korostaa entistä enemmän 
Jeesuksen jumaluutta ja ennalta olemista, keskeistä asemaa maailman 
luomisessa ja muissakin historian vaiheissa. Mitä korkeammaksi kult-
tiheerokseksi Jeesus tuli, sitä raskaammaksi ja vakavammaksi kävi juu-
talaisten syyttäminen hänen murhaajikseen.

Useimpien kristittyjen silmissä juutalaisten onneton poliittinen 
historia oli omiaan vahvistamaan ajatusta, että vanhan Israelin etsik-
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koaika oli ohi ja että Jumala itse oli ryhtynyt rankaisemaan kansaansa 
Jumalan Pojan surmaamisesta. Trajanuksen valtakauden lopulla vuo-
sina 116–117 Egyptin, Kyreneen, Kyproksen ja Mesopotamian juu-
talaiset nousivat kapinaan paikallisia hellenistisiä väestöjä vastaan, ja 
vielä vuonna 132 Bar Kokhba miehineen nousi Palestiinassa surke-
asti epäonnistuneeseen kapinaan roomalaista valtakoneistoa vastaan. 
Murskattuaan kapinan vuonna 135 roomalaiset tekivät Jerusalemista 
varuskuntakaupungin, joka sai nimen Aelia Capitolina ja jonka kes-
kelle he pystyttivät oman temppelinsä. Viimeistään näiden tapahtu-
mien jälkeen kristinuskon sisään oli kehittynyt vakiintunut tapa tul-
kita kaikkia juutalaisia kohtaavia onnettomuuksia: Jumala ei lakkaa 
rankaisemasta juutalaisia, koska nämä ovat surmanneet Jeesuksen.

Juutalaisuuden uskonnollinen eristäytyminen myöhäisantii-
kin maailmassa

Juutalaisia oli antiikin aikana eri puolilla Rooman valtakuntaa, mut-
ta suurimmat juutalaisyhteisöt asuivat idässä ja olivat keskittyneet 
suuriin kaupunkeihin. Palestiinan lisäksi heitä oli Egyptissä, etenkin 
Aleksandriassa, Syyriassa, joka oli lähellä ”pyhää maata”, sekä Vähäs-
sä-Aasiassa, jonka länsirannikon suuret kaupungit synagogineen ko-
kosivat paljon juutalaisia yhteen. Myös Kyproksella oli paljon juuta-
laisia. Läntisessä osassa valtakuntaa Roomassa oli tärkein juutalaisten 
yhteisö, mutta niin Pohjois-Afrikan Karthagossa kuin Hispaniassa ja 
Galliassa oli merkittävä juutalaisvähemmistö. Juutalaisten määrä koko 
Rooman valtakunnassa kristinuskon syntyaikoihin vaihtelee erilaisissa 
arvioissa 4,5 ja 6 miljoonan hengen välillä, jolloin heidän osuudek-
seen valtakunnan oletetusta 60 miljoonasta asukkaasta saadaan 7,5–10 
prosenttia. Toisen vuosisadan kapinoiden jälkeen juutalaisten määrä 
laski, kun juutalaisia muutti huomattavina joukkoina Meediaan ja 
Babyloniaan. On jopa arvioitu, että Rooman valtakunnan rajojen 
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sisällä asunut juutalainen väestö olisi parissa sadassa vuodessa puolit-
tunut Konstantinuksen käänteeseen tultaessa, vaikka optimistisempi-
kin arvio on perusteltavissa. Joka tapauksessa kristittyjen lukumäärä 
Rooman valtakunnassa nousi vasta 200-luvulla juutalaisten määrää 
suuremmaksi. Juutalaiset pysyivät kuitenkin huomattavana vähem-
mistönä perinteisissä keskuksissaan.

Juutalaissodan ja temppelin tuhon jälkeen Palestiinan ja lähialuei-
den juutalaisilla oli syytä suhtautua yhä epäluuloisemmin pakanoiden 
maailmaan, ja siellä sillä olikin yhä enemmän vihollisia. Kukistettujen 
kansannousujen jälkeen juutalaisuus kääntyi sisäänpäin kehittämään 
omaa kulttuuriaan ja hengellistä elämäänsä. Tutkimuksen ongelmana 
on myöhäisantiikin juutalaisuutta koskevien lähteiden yksipuolisuus. 
Tuntemamme laajat rabbiinisen kirjallisuuden kokoelmat todistavat 
vain juutalaisten oppineiden uskonnollisesta maailmasta, eikä niistä 
voi tehdä kovinkaan pitkälle meneviä johtopäätöksiä tavallisen kan-
san uskosta ja elämänkäytännöistä. On joka tapauksessa uskottavinta 
olettaa, että juutalaisten valtaosa suhtautui kristinuskoon päättäväi-
sen torjuvasti. 

Juutalaiseen 18 pyynnön rukoukseen lisättiin eri puolilla 2. vuo-
sisadan aikana kirous, jossa kirouksen kohteista käytetään epäsuoria 
ilmauksia. Kirouksen kehittyneemmässä muodossa viitataan mitä il-
meisimmin myös kristittyihin: ”Älköön luopioilla olko toivoa; revit-
täköön ylimielisyyden valtakunta juuriltaan pian meidän päivinäm-
me; tuhoutukoon nasaretilaiset [nosrim] ja harhaoppiset [minim] sil-
mänräpäyksessä. Heidät otettakoon pois elävien kirjasta älköönkä 
heitä kirjoitettako ylös yhdessä hurskaiden kanssa. Ole ylistetty, Her-
ra, joka et taivu ylimielisten edessä!”

Synagogassa luettavaan rukoukseen varsin yleisesti liitettyä kirousta 
voidaan pitää painoarvoltaan merkittävänä. Sen olennaisena sisältö-
nä on juutalaisen identiteetin vaaliminen ulkomaailmaa vastaan. Ki-
rottuja ovat juutalaisten keskinäisestä yhteydestä ja siihen liittyvistä 
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uskonnollisista käytännöistä luopuvat ihmiset, samoin kuin kaiken-
laiset lahkolaiset ja harhaoppiset. Näihin lukeutuvat myös nasareti-
laiset, jotka mainitaan erikseen nimeltä. Termin voi ajatella liittyneen 
joko kristittyihin yleisesti tai sitten juutalaiskristittyihin. Jälkimmäistä 
oletusta tukee se, että nämä olivat Palestiinassa ja sen ympäristössä 
läheisesti tekemisissä synagogajuutalaisuuden kanssa. Pakanakristilli-
syydellä oli 2. vuosisadan kuluessa yhä vähemmän yhteyksiä siihen, 
vaikka ”uskontokeskusteluja” näiden välillä käytiinkin, kuten Justinos 
Marttyyrin Dialogi Tryfonin kanssa todistaa. 

Rabbiinisissa teksteissä on hämmästyttävän vähän viittauksia kris-
tittyihin ja kristinuskoon. Vasta Konstantinuksen käänteen jälkeen 
juutalaiset oppineet joutuivat kirjoittamaan enemmän suhteestaan 
Rooman valtakunnan pääuskonnoksi nousseesta kristinuskosta. Täl-
täkin ajalta säilyneet lähteet puhuvat ensi sijassa Jeesuksesta. Babylo-

Kapernaumin synagogan rakentaminen ajoitetaan eri vaiheissaan noin vuosien 200–

400 väliseen aikaan. Kuvassa synagogan pääsali. 
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nialaisen Talmudin traktaatti Sanhedrin (43a; 107b) mainitsee Jee-
suksen noituuden harjoittajana ja Israelin eksyttäjänä, joka kivitettiin 
pääsiäisen aattona. Lisäksi hänen syntyperäänsä pidettiin häpeällisenä 
(67a). Rabbiinisista traktaateista tunnetaan myös reaktioita sellaisia 
ihmisiä vastaan, jotka sanoivat itseään jumalaksi, sekä niitä vastaan, 
jotka väittivät taivaassa olevan kaksi jumalallista voimaa. Kummatkin 
keskustelut viittaavat kristittyihin. Rabbiinisissa lähteissä esiintyvät 
reaktiot eivät luonnollisestikaan kerro siitä, miten myöhäisantiikin 
juutalaiset kokonaisuudessaan suhtautuivat kristinuskoon. On kui-
tenkin syytä olettaa, että he eivät olleet läheskään niin kiinnostuneita 
kristinuskosta kuin kristityt olivat kiinnostuneita juutalaisuudesta ja 
sen hylkäämisestä jumalallisessa pelastussuunnitelmassa.

Vielä pari vuosikymmentä sitten tutkimuksessa oli tavallista esittää, 
että tuon ajan juutalaisuus oli missionaarinen uskonto, joka kilpaili 
käännynnäisistä kristinuskon kanssa. Yksi keskeisistä teksteistä tämän 
teorian tueksi on Jeesuksen – tai oikeammin Matteuksen – farise-
uksia ja lainopettajia vastaan suuntaaman puheen maininta (Matt. 
23:15): ”Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te 
kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, 
ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa 
pahemman kuin itse olette.” Kohta ei kuitenkaan puhu pakanoiden 
käännyttämisestä juutalaisuuteen, vaan juutalaisten nuorten miesten 
värväämisestä fariseusten maallikkoliikkeen riveihin. Antiikin ajan 
kreikkalaiset ja roomalaiset tekstit antavat nekin hyvin vähän tukea 
hypoteesille juutalaisten opettajien lähetystyössä pakanoiden parissa 
(ks. edellä s. 58–61). Harvat esimerkit liittyvät enemmän yksittäista-
pauksiin kuin kristinuskosta tunnettuun ohjelmalliseen lähetystyö-
hön. Vastaavasti rabbiinisista teksteistä käy toistuvasti ilmi, että nämä 
pitivät pakanoihin etäisyyttä. Pahimmillaan pakanat olivat heille iljet-
täviä epäjumalanpalvelijoita, parhaimmillaan eriuskoisia, joille Jumala 
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on antanut oman tiensä kuljettavaksi. Edellinen asenne oli luonnol-
lisesti jälkimmäistä tavallisempi. 

Pakanoiden kiinnostus juutalaisuutta kohtaan on nähtävä tässä va-
lossa. Kiinnostuneita ei ollut paljon, mutta kuitenkin sellainen jouk-
ko, joka on jättänyt jälkensä lähteisiin. Jotkut miehet kääntyivät juu-
talaisuuteen ja antautuivat kivuliaalle ympärileikkaukselle, tavallisim-
min voidakseen avioitua juutalaisen naisen kanssa. Näitä proselyyttejä 
oli juutalaisissa yhteisöissä ympäri Välimeren aluetta. Heidän lisäk-
seen oli Apostolien tekojen maininnoista tunnettuja ”jumalaapel-
kääviä”, jotka kävivät synagogissa ja omaksuivat joitakin juutalaisen 
uskonnonharjoituksen piirteitä, mutta eivät ottaneet lopullista askel-
ta liittyäkseen siihen. Uskonnollisesti kiinnostuneita houkuttelivat 
juutalaisuudessa samat asiat kuin kristityiksi kääntyneitäkin: eettinen 
monoteismi ja jäsenistään välittävä yhteisö, joka tarjosi toivon pelas-
tuksesta tulevassa maailmassa. 

Mielikuva juutalaisista kristittyjen vainoajina

Apostolien teoissa kuvataan toistuvasti, kuinka juutalaiset sekä Pales-
tiinassa että Vähän-Aasian kaupungeissa ryhtyvät vainoamaan uutta 
uskoaan julistavia kristittyjä. Juutalaiset johtomiehet tappavat Jerusale-
missa Stefanoksen, josta tulee ensimmäinen kristitty marttyyri (Ap. t. 
7:54–60). Apostoli Paavali itse vahvistaa Luukkaan kuvauksen, jonka 
mukaan hän kiihkeänä fariseuksena vainosi kristittyjen seurakuntaa 
(Ap. t. 8:1–3; 9:1–2; 1. Kor. 15:9; Gal. 1:13). Tutkijat ovat olleet kes-
kenään erimielisiä siitä, viittaavatko Paavalin maininnat samanlaiseen 
väkivaltaiseen toimintaan kuin Luukkaan kuvaukset. Toisten mieles-
tä Saulus ja muut fariseukset kävivät ensi sijassa sanasotaa kristittyjä 
vastaan. Luukas kuvaa, kuinka juutalaiset johtomiehet vangitsevat, 
kuulustelevat ja uhkailevat apostoleja sekä selostaa, kuinka Jumala ih-
meellisellä tavalla pelastaa heidät. Enkeli vapauttaa kahdesti apostoleja 
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vankilasta (Ap. t. 5:17–21; 12:6–19), ja Luukas kuvaa myös varhaisen 
lähetystyön menestystä ihmeellisenä tapahtumasarjana. Myös Paavali 
kohtaa lähetysmatkoillaan vihamielisiä juutalaisia. Pisidian Antiokiassa 
nämä herjaavat häntä ja hänen työtovereitaan (13:45), Ikonionissa he 
pyrkivät kivittämään heidät (14:5–6), ja Lystrassa paikalliset juutalai-
set pääsevät kuin pääsevätkin kivittämään apostolia (14:19). Tessalo-
nikassa raivostuneet juutalaiset yrittävät saada paikallisia viranomaisia 
tuomitsemaan Paavalin ja Silaksen (17:4–9), kun taas Beroiassa heihin 
suhtaudutaan suopeammin (17:10–15). Korintin juutalaiset syyttävät 
Paavalia käskynhaltija Gallionin edessä (18:12–17), ja matkustettuaan 
lopulta Jerusalemiin hän joutuu sielläkin kansan kiihkeän vihamieli-
syyden kohteeksi (21:27–36). Kirjansa lopussa Luukas kertoo lavein 
sanankääntein, miten juuri Jerusalemin juutalaiset vaativat Paavalia 
oikeuden eteen ja kuinka roomalaiset käskynhaltijat eivät löydä hä-
nestä mitään syyttämisen aihetta. Paavali joutuu lähtemään Roomaan 
ainoastaan siksi, että hän itse on syytettynä ollessaan vedonnut keisa-
riin. Lisäksi Luukas päättää teoksensa Paavalin rauhanomaiseen lähe-
tystoimintaan Roomassa ja vaikenee hänen marttyyrikuolemastaan. 
Luukas pyrkii muiden seikkojen ohessa vakuuttamaan ei-kristittyjä 
lukijoitaan siitä, että kristityt eivät ole vaaraksi Rooman valtakunnan 
yhteiskunnalliselle rauhalle. 

Uuden testamentin teksteissä kuvattuna kristinuskon alkuaikana 
juutalaista syntyperää olevat kristityt olivat edelleen juutalaisten pai-
kallisyhteisöjen ja synagogan vaikutuspiirissä. Siksi ei ole yllättävää, 
että apostoleja ja muita saarnaajia, jotka levittivät kristinuskoa aktii-
visesti juutalaisten parissa, kohdeltiin toisinaan väkivaltaisesti. Paavali 
kertoo saaneensa viisi kertaa ”neljäkymmentä ruoskaniskua”, joita 
synagogissa jaettiin yhteisön yleistä järjestystä vakavasti loukanneille 
juutalaisille (2. Kor. 11:24). Myös juutalaissodan aikoihin koostetussa 
Jeesuksen lopunajallisessa puheessa kuvataan kristittyjen kokemuksia, 
kun Jeesuksen annetaan ennustaa, että hänen seuraajiaan ruoskitaan 
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synagogissa (Mark. 13:9). Uusi testamentti todistaa ajoista, jolloin 
ensimmäiset kristityt aktiivisena ja ekspansiivisena liikkeenä joutui-
vat Palestiinan juutalaisessa valtakulttuurissa monenlaisen panettelun, 
uhkailun ja fyysisen väkivallan kohteeksi. Myöskään marttyyreilta ei 
säästytty; Jeesuksen jälkiä seurasivat ainakin Stefanos, Sebedeuksen 
pojat ja Jaakob Vanhurskas, Jeesuksen veli. Tilanne kuitenkin muut-
tui siinä vaiheessa, kun kristinuskon pakanalähetys vahvistui. Uusi 
usko irtautui juutalaisuudesta eikä enää panostanut yhtä voimakkaasti 
juutalaisten käännyttämiseen kuin ennen. Samalla se etääntyi myös 
synagogan rankaisuvallasta. Kristilliset julistajat alkoivat erottua pa-
kanoiden silmissä muista juutalaisista. Voidaan katsoa, että ensimmäi-
sen vuosisadan lopusta alkaen synagogat eivät enää voineet ulottaa 
rankaisutoimiaan kristittyihin läheskään samassa määrin kuin ennen. 
Pian Rooman valtakuntaa edustaneista paikallisista viranomaisista 
tuli kristittyjen varsinaisia vainoajia.

Luukkaan kuvaus ja muut edellä mainitut raamatunkohdat ovat 
kuitenkin jättäneet jälkensä kristilliseen historiankirjoitukseen. Vie-
lä 1900-luvun alkupuoliskolla kristittyjen tutkijoiden piirissä vallitsi 
varsin yleisesti käsitys, jonka mukaan juutalaiset olivat kirkon en-
simmäisinä vuosisatoina vainonneet kristittyjä ja pyrkineet estämään 
heidän lähetystyötään eri puolilla Rooman valtakuntaa. Näkemyksen 
tueksi on viitattu kirkkoisien yleisluontoisiin lausumiin, jotka hyvin 
usein ovat perustuneet juuri Apostolien teoissa kuvattuihin tapahtu-
miin sekä kiisteltyyn viittaukseen Paavalin kirjeessä tessalonikalaisille 
(1. Tess. 2:14–16). Monet kirkkoisät alkaen Justinoksesta ja Tertullia-
nuksesta ovat ankarasti syyttäneet juutalaisia kristittyjen vainoamises-
ta. Justinos sanoo, että aikaisemmin juutalaiset kävivät käsiksi kristit-
tyihin milloin vain halusivat, mutta ”nyt valtaa pitävien vuoksi” se ei 
ole enää mahdollista (Dial. 16.4). Myös Tertullianus näyttää katsovan 
ajassa taaksepäin, kun hän sanoo, että juutalaiset ovat kristittyihin 
kohdistettujen vainojen lähde (Scorp. 10). Molemmat syytökset näyt-
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tävät kohdistuvan ensi sijassa menneeseen aikaan ja siitä vallinnei-
siin käsityksiin. Konkreettinen todistusaineisto tällaisen näkemyksen 
puolesta on kuitenkin teesin kattavuuteen nähden yllättävän ohut. 
Kristilliset marttyyrikertomukset, joista ainakin periaatteessa pitäisi 
saada tietoa kristittyjen vainoajista, eivät ole historiallisesti kovinkaan 
luotettavia. Ne kasvoivat vallattomasti, kehittyivät ihmeenomaisiksi 
tapahtumasarjoiksi ja saivat vaikutteita muista marttyyrikertomuksis-
ta. Saman marttyyrin kohtalosta kehittyi joskus toisistaan poikkeavia 
kertomuksia, ja Apostolien teot oli yksi tärkeimmistä innoituksen 
lähteistä niiden syntymiseen. Huolimatta yksityiskohtiin liittyvästä 
rönsyilystään marttyyrikertomukset seuraavat hyvin usein samanlais-
ta kaavaa, jossa toistetaan kidutuksen kovenemista, marttyyrin sitke-
ää pysymistä uskossaan ja kunniakasta kuolemaa Kristuksen tähden. 
Voidaan hyvin lähteä siitä, että myös toisen vuosisadan aikana kris-
tittyjen ja juutalaisten välille puhkesi konfl ikteja, joiden yhteydessä 
vedottiin pakanallisiin viranomaisiin. Konkreettinen todistusaineisto 
tällaisista konfl ikteista on kuitenkin niukka, ja kristittyjen yleistävät 
syytökset juutalaisista vainojen alkuunpanijoina vaikuttavat liioitel-
luilta. Kristillisissä marttyyrikertomuksissa sekä ilmiantajina, syyttäji-
nä että surmaajina ovat säännöllisesti pakanat.

Vaikka juutalaisilla ei ollutkaan valtaa tappaa kristittyjä, heidät ku-
vattiin toisinaan osaksi raivoavaa kansanjoukkoa, joka seurasi ahnaasti 
kristityn marttyyrin kiduttamista ja surmaamista. Kiinnostavin yksit-
täinen todistus toiselta vuosisadalta on peräisin kirjeen muotoon laa-
ditusta Smyrnan piispa Polykarpoksen marttyyriosta, joka ajoitetaan 
vuoden 155 vaiheille. Siinäkään juutalaiset eivät esiinny ilmiantajan 
ja vainoajan rooleissa, vaan ainoastaan marttyyrikuoleman yhteydessä 
taustalla mylvivänä väkijoukkona. Marttyyrikertomuksessa rauhalli-
sesti ja urhoollisesti esiintyvä Polykarpos vangitaan ilmiannon perus-
teella. Evankeliumien passiokertomuksista ammentaen vangitsijoi-
den joukko kuvataan suureksi ja hyvin aseistetuksi kohtaamaan van-
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han, mutta luonteeltaan lujan miehen, joka rukoilee vangitsijoiden-
sa puolesta. Polykarpos viedään kaupunkiin, jossa hän prokonsulin 
edessä kieltäytyy uhraamasta jumalille ja herjaamasta Kristusta. Kun 
Polykarposta tämän vuoksi ryhdytään polttamaan elävältä, juutalai-
set kuvataan erityisen touhukkaaksi osaksi väkijoukkoa (Pol. martt. 
13.1). Kun tuli ei voi tuhota Polykarpoksen ruumista, hänet surma-
taan tikarilla, koska ulos pulppuava veri sammuttaa tulen. Juutalaiset 
yllyttävät virkamiehiä olemaan luovuttamatta marttyyrin ruumista 
kristityille (17.2), mutta sadanpäällikkö näkee heidän riidanhalunsa 
ja polttaa ruumiin roomalaisen tavan mukaan (18.1). Niin kristityt 
saavat myöhemmin haltuunsa Polykarpoksen luut, jotka ovat heille 
”kalliita kiviä arvokkaammat ja kultaa koetellummat” (18.2). Juuta-
laisten rooli tapahtumissa on selvästi saanut vaikutteita evankeliumi-
en passiokertomuksista. On luonnollisinta olettaa, että Polykarpoksen 
surmaamista innoissaan seuranneessa väkijoukossa on ollut myös yk-
sittäisiä juutalaisia, joiden roolia marttyyrikuoleman kristitty kuvaaja 
on erikseen korostanut. 

Toinen vastaavanlainen tapaus on kuvaus Smyrnassa Deciuksen 
vainoissa vuonna 251 surmatun Pioniuksen viimeisistä vaiheista. Pio-
niusta oli varoitettu tulevasta kohtalosta jo unessa. Osastaan tietoisena 
hän osallistuu kanssakristittyjensä mukana jumalanpalvelukseen, josta 
Rooman virkamies Polemon vangitsee Pioniuksen seuralaisineen ja 
määrää heidät kuoleman uhalla uhraamaan Rooman jumalille. Koska 
on sapatti, forumille on kerääntynyt valtava kansanjoukko, jossa oli 
myös juutalaisia. Ennen kuolemaansa Pionius puhuu kansanjoukolle 
ja puolustaa uskonsa tunnustajien lisäksi myös niitä, jotka epätoivois-
saan kieltävät uskonsa ja uhraavat jumalille. On väärin nauraa heidän 
heikkoudelleen. Pionius muistuttaa läsnä olevia juutalaisia siitä, että 
niin Mooses kuin Salomokin kieltävät heitä iloitsemasta vihollisensa 
vastoinkäymisistä. Hän kysyy, ovatko kristityt koskaan tehneet pahaa 
kenellekään ja miksi heitä vainotaan, kidutetaan ja surmataan epäoi-
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keudenmukaisesti. Huolimatta roomalaisen prokonsulin ystävällises-
tä suostuttelusta Pionius ei kiellä uskoaan ja uhraa jumalille. Niinpä 
hänet poltetaan kuoliaaksi.

On joitakin marttyyrikertomuksia, joissa juutalaiset tappavat kris-
tityn saarnaajan tai piispan, joka väkevällä julistuksellaan onnistuu 
käännyttämään huomattavan määrän juutalaisia kristinuskoon. Täl-
laista kerrotaan ranskalaisen Avrenumin kaupungin nykyisin Cler-
mont piispasta Austremoniuksesta, joka vaikutti todennäköisimmin 
4. vuosisadan alussa. Hän saarnasi menestyksellä kaupungin juuta-
laisille, ja käännynnäisten joukossa oli erään juutalaisen vanhimman 
poika nimeltään Lucius. Isä raivostui poikansa luopumuksesta ja puu-
kotti sekä piispan että poikansa kuoliaaksi. Austremoniusta piispana 
seurannut Ubricus kääntyi viranomaisten puoleen ja taivutti juuta-
laiset valitsemaan kasteen, karkotuksen tai kuoleman. Kertomuksen 
loppu on epäuskottava, koska kristityt eivät ennen Konstantinuksen 
käännettä olisi saaneet roomalaisia virkamiehiä riistämään juutalai-
silta heidän vapauttaan uskonnonharjoitukseen. Kertomus näyttää 
pikemminkin pyrkivän vanhurskauttamaan kristittyjen itsensä myö-
hempää politiikkaa.

Meille on säilynyt kuitenkin myös kertomuksia, joissa juutalai-
set yhdessä kristittyjen ja pakanoiden kanssa osoittavat myötätun-
toa kristittyjä marttyyreja kohtaan. Silmiinpistävintä on kuitenkin 
se, että juutalaisten osuus ilmiantajina ja vihamielisenä yleisönä on 
hyvin ohut kaikessa siinä aineistossa, joka kristittyihin kohdistuneista 
vainoista on säilynyt. Juutalaiset eivät osallistuneet Neron kristittyjä 
vastaan kohdistamiin vainoihin, eikä heidän osallisuudestaan ole jää-
nyt olennaisia jälkiä myöskään 2. ja 3. vuosisadan suurista vainoista 
kertovaan aineistoon. Juutalaisia ei kuvata kristittyjen ilmiantajiksi 
sellaisissakaan yhteyksissä, joissa sitä odottaisi. Vaikka muslimivalta 8. 
ja 9. vuosisadan Espanjassa suhtautui erityisen myönteisesti juutalai-



129

siin, kristityt eivät kuvaa tätä aikaa koskevissa lähteissä, että juutalaiset 
olisivat osallistuneet kristittyjen vainoamiseen.

Kristinuskon varhaisvaiheessaan kokemat vainot kuuluvat juutalai-
suuden sisälle. Myöhemmän historian kannalta kristittyjen ja juuta-
laisten välisen suhteen ongelmaksi tuli se, että alkuaikojen tapahtu-
mat saivat määrätä kristittyjen tulkintaa juutalaisista murhanhimoi-
sena ja vainoavana kansana. Kun kristillisen liikkeen ja juutalaisen 
emouskonnon vaikean ja väkivaltaa sisältäneen irtautumisvaiheen 
dokumenteista tuli erehtymätöntä Jumalan sanaa, tämä mielikuva 
istutettiin kristittyihin vuosisadoiksi eteenpäin. Toisen vuosisadan 
kristinusko oli kuitenkin vasta tämän tien alussa. Seuraavaksi tarkas-
telemme dokumentteja, jotka parhaiten kuvaavat kristillisen juuta-
laisvastaisuuden kehitystä teologisesta antijudaismista mystiseen an-
tisemitismiin.

Apostoliset isät: kristinuskon itsenäistyminen ja kääntymi-
nen juutalaisia vastaan

Apostolisiksi isiksi on totuttu kutsumaan sellaisia nimeltä tunnettu-
ja kristittyjä opettajia, jotka ovat vaikuttaneet kirjoituksillaan Uu-
den testamentin ja apologeettojen välisenä aikana. Heidän kirjoi-
tuksiinsa kuuluvat 1. vuosisadan lopulta Rooman piispa Kleemen-
sin kirje korinttilaisille sekä 2. vuosisadan alusta Syyrian Antiokian 
piispa Ignatioksen seitsemän kirjettä Vähän-Aasian seurakunnille ja 
Polykarpokselle. Näiden lisäksi kokoelmaan luetaan Vähässä-Aasias-
sa vaikuttaneen Smyrnan piispa Polykarpoksen kirje fi lippiläisille 
sekä hänen marttyyrionsa. Pseudepigrafi sia tekstejä puolestaan ovat 
Apostolien opetus (Didakhe), Barnabaan kirje sekä 2. Kleemensin 
kirje. Kokoelmaan kuuluu myös kirje Diognetokselle, jonka lähettäjä 
on tuntematon. Katkelmina ovat säilyneet Vähässä-Aasiassa ennen 2. 
vuosisadan puoliväliä vaikuttaneen Hierapoliin piispa Papiaan tekstit 
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samoin kuin nk. Kvadratuksen katkelma. Kokoelman laajin kirja on 
Roomassa 2. vuosisadan alkupuoliskolla syntynyt Hermaan Paimen, 
joka näkyjen ja vertausten avulla kehottaa aikansa kristittyjä ankaraan 
kääntymykseen ja kilvoitteluun.

Muutamat näistä kirjoituksista havainnollistavat kiinnostavalla ta-
valla itsenäistyvän kristinuskon suhdetta juutalaisiin ja juutalaisuu-
teen. Apostolien opetus on Syyriassa 1. vuosisadan lopulla syntynyt 
juutalaiskristillinen dokumentti, jossa kristittyjä kehotetaan olemaan 
paastoamatta yhdessä teeskentelijöiden kanssa (8.1). Heidän tulee sik-
si paastota keskiviikkoisin ja perjantaisin eikä tiistaisin ja torstaisin 
niin kuin tekopyhillä on tapana. Kehotus rajaa kristityt tiettyjen juu-
talaisten paastopäivien ulkopuolelle. 

Rooman piispa Kleemensin pitkä kirje korinttilaisille osoittaa, 
kuinka heprealaisesta Raamatusta oli tullut kirkon piirissä läpikotai-
sin kristillinen kirjakokoelma. Juutalainen rituaalilaki jää tulkinnas-
sa syrjään, samoin israelilaisten oma historia. Sen sijaan heprealaisen 
Raamatun tapahtumia luetaan kristinuskon ja kristittyjen esihistori-
ana. Kleemens kuvaa Abrahamin kristittyjen isäksi ja kirkon valituk-
si kansaksi (1. Kleem. 29–31). Profeettojen päätehtäväksi hän näkee 
Jeesuksen tulon ennustamisen (17.1), ja hän katsoo Kristuksen pu-
huneen jo heprealaisessa Raamatussa (22.1–8). Kleemens ei kirjoita 
juutalaisuutta vastaan, vaan sivuuttaa sen yksinkertaisesti kokonaan. 
Hänen kirjeensä tehtävänä on kehottaa korinttilaisia oikeaan kristil-
liseen vaellukseen.

Antiokian piispa Ignatioksen elämän suuri huipennus oli hänen 
matkansa kohti marttyyrikuolemaa Roomassa. Hänet vietiin 100-lu-
vun alussa vankina Vähän-Aasian halki, ja hän kirjoitti matkalla ope-
tuskirjeitä alueen seurakunnille. Ignatioksen teologia enteilee mones-
sa mielessä kristinuskon valtauoman tulevaa kehitystä. Hän on en-
simmäinen tuntemamme kristitty, joka kutsuu Jeesusta yksiselitteises-
ti Jumalaksi. Samalla Jumalan tai Jumalan Pojan lihaksi tuleminen on 
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Ignatiokselle keskeinen uskonkappale, mikä näkyy hänen ehtoollis-
opissaan: kristityt syövät Jumalan Pojan ruumiin ja juovat hänen ve-
rensä. Nämä opit eivät ole itsetarkoitus, vaan palvelevat seurakuntien 
yhtenäisyyttä ja kuuliaisuutta piispalle, jota Ignatioksen mielestä on 
toteltava kuin Herraa itseään (Ign. Ef. 6.1). Lopunajallinen odotus on 
Ignatioksella jossain määrin kalvennut (vrt. kuitenkin Ign. Ef. 11.1), 
ja tilalle on tullut korostuneemmin kristityn pääseminen Jumalan luo 
ja katoamattomuuden saavuttaminen kuoleman jälkeen.

Ignatios Antiokialainen ja Smyrnan piispa Polykarpos tapaavat Smyrnassa. Yksityis-

kohta Giacomo Trigan (1710-46) maalauksesta S. Clementen kirkossa Roomassa.
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Tässä teologisessa kehikossa ei ole juurikaan tilaa tai edes tarvet-
ta kristinuskossa vaikuttaneelle juutalaiselle perinteelle. Myös hep-
realaisen Raamatun osuus Ignatioksen kirjeissä on vaatimaton. Hän 
vastustaakin niitä, jotka eivät usko kristilliseen sanomaan pelkästään 
evankeliumin perusteella, vaan haluavat sille todisteet vanhoista kir-
joituksista. Ignatiokselle vanhat kirjoitukset ovat yhtä kuin Jeesus 
Kristus, hänen ristinsä, kuolemansa, ylösnousemuksensa ja hänen 
kauttaan tuleva usko (Ign. Filad. 8.2). Vastaavasti hän opettaa, ettei 
tule kuunnella niitä, jotka julistavat juutalaisuutta; hänen mielestään 
”on parempi kuulla kristinuskosta ympärileikatulta kuin juutalaisuu-
desta ympärileikkaamattomalta” (Ign. Filad. 6.1). Siten ”on kelvoton-
ta puhua Jeesuksesta Kristuksesta ja julistaa juutalaisuutta [ioudaizein]. 
Sillä kristinusko ei tullut uskomaan juutalaisuuteen vaan juutalaisuus 
kristinuskoon” (Ign. Magn. 10.3). Nämä ovatkin ensimmäiset teks-
tit, joissa tiedämme sanan ”kristinusko” (khristianismos) esiintyvän. 
Juutalaisuus edustaa Ignatiokselle ”hyödyttömiä vanhoja taruja”, ja 
profeetatkin elivät hänen mielestään ”Kristuksen Jeesuksen mukaan” 
– sen tähden heitä vainottiinkin (Ign. Magn. 8.1–2). Ignatioksen an-
tijudaismi kuuluu vielä tyypillisesti kristinuskon irtautumisprosessiin 
juutalaisuudesta eikä hän tuomitse juutalaisia kansana, joka on sur-
mannut Jumalan.

Kristillisen juutalaisvastaisuuden kannalta merkittävämpi on pseu-
depigrafi nen Barnabaan kirje, joka on todennäköisimmin syntynyt 
Egyptissä, Syyriassa tai Palestiinassa ja mahdollisesti keisari Nervan 
aikana (96–98), jolloin juutalaiset elättelivät toiveita temppelin jäl-
leenrakentamisesta (vrt. Barn. 16.2–5). Kirjoittaja on mitä ilmeisim-
min pakanakristitty, joka tulkitsee heprealaista Raamattua täysin ir-
rallaan sen historiallisesta kontekstista ja merkityksestä. Hänen kä-
sissään siitä tulee kristitty kirjakokoelma, jolla on juutalaisvastainen 
funktio. Profeettojen kulttia ja muita uskonnollisia käytäntöjä vastaan 
kohdistama kritiikki sekä kansalle osoitetut moraaliset nuhteet todis-
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tavat kristittyjen uskon kaikinpuolisesta paremmuudesta. Barnabaan 
kirjeen kirjoittajan mukaan tämä kaikki kehottaa heitä yhä jalom-
paan kilvoitteluun.

Barnabaan kirjeen heprealaisen Raamatun tulkinnassa juutalaiset 
menettävät omistusoikeutensa kaikkeen arvokkaaseen, jonka heidän 
pyhät kirjoituksensa ovat heille antaneet tai luvanneet. Kahdessakin 
yhteydessä Pseudo-Barnabas selittää, että juutalaiset saivat Moosek-
sen välityksellä liiton, mutta menettivät sen välittömästi, koska ryh-
tyivät palvelemaan epäjumalankuvia. Liitto tuhoutui niiden laintau-
lujen myötä, jotka väärän palvonnan nähnyt Mooses pudotti vuorelta 
laskeuduttuaan (Barn. 4.6–8; 14.1–9). Herra (Jeesus) tuli kärsimään 
kristittyjen tähden, jotta juutalaiset täyttäisivät syntiensä määrän, vai-
nottuaan aikaisemmin Jumalan lähettämiä profeettoja (14.4–5; 5.11–
12). Myös kertomukset luvatun maan lupauksesta ja luomistyöstä 
koskevat kristittyjä eivätkä juutalaisia tai ihmisiä yleensä (Barn. 6.8–
19). Ihmisen luomisen yhteydessä lausutut sanat (”tehkäämme ih-
minen kuvaksemme”) viittaavat Kristuksen kärsimykseen ihmisten 
käsissä (j. 5), ja luvatun maan maito ja hunaja ovat kristittyjen hallus-
sa olevat usko ja sana (j. 17). Syntipukkirituaali tarkoittaa Jeesuksen 
ristiinnaulitsemista (luku 7–8), sydämen ympärileikkaus kristillistä 
uskoa (luku 9), ja erilaiset ruokailusäädökset on ymmärrettävä ver-
tauskuvallisesti annetuiksi moraalisiksi ohjeiksi (luku 10). Esimerkiksi 
kielto syödä jänistä tarkoittaa miesten keskinäisen sukupuoliyhteyden 
kieltämistä, koska kirjoittajan mukaan jäniksen peräpuoli laajenee 
vuosi vuodelta, ja sille syntyy joka vuosi uusi peräaukko (j. 6). Kir-
joitusten sanoja vedestä ja puusta (Ps. 1:1–3) on tulkittava vertaus-
kuvallisesti myös niin, että ne puhuvat kasteesta ja rististä (11.6–8). 
Erityisen kiinnostava on Jaakobin ja Esaun syntymään liittyvän teks-
tin tulkinta. Jakeissa 1. Moos. 25:23 Herra sanoo Rebekan kohdussa 
olevan kaksi kansaa, joista vanhempi on palveleva nuorempaa. Pseu-
do-Barnabas näkee Jaakobin ja Esaun rooleissa todisteen sille, että 
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kristityt eivätkä juutalaiset ovat liiton perijöitä (Barn. 13.1–7). Puhe 
sapatin pyhittämisestä tarkoittaa kristittyjen taivaallista lepoa ja py-
hitystä (luku 15), kun taas puhe temppelistä merkitsee kristittyjen 
ruumista Pyhän Hengen temppelinä (luku 16).

Jo Paavalin erilaisissa yhteyksissä harrastamassa vertauskuvallisessa 
pyhien kirjoitusten tulkinnassa on nähtävissä, mihin kristillinen raa-
mattueksegeesi oli matkalla. Nuorelle profeetalliselle ja lopunajalli-
selle liikkeelle oli luonnollista lukea pyhiä tekstejä omien kokemus-
tensa valossa ja nähdä niiden pohjimmiltaan käyvän toteen Jeesuksen 
sanoissa ja teoissa sekä hänen seuraajiensa vaiheissa. Sama on nähtä-
vissä myös evankeliumeissa. Barnabaan kirjeessä tulkintamalli, jonka 
juuret ovat jo Uudessa testamentissa, viedään johdonmukaisesti läpi 
kaikkine johtopäätöksineen ja seurauksineen. Tällöin käy viime kä-
dessä niin, että kaikki juutalaisille heidän pyhissä kirjoissaan annetut 
lupaukset riistetään heiltä ja tehdään kristittyjen omaisuudeksi. Vas-
taavasti kaikki kiroukset ja moitteen sanat heprealaisessa Raamatussa 
kohdistetaan juutalaisiin kansana, joka on tappanut profeetat ja hy-
lännyt kristittyjen saarnaajien julistuksen. Kaikki heprealaisen Raa-
matun hyvät juutalaiset ovat kristittyjä, kun taas siellä esiintyvät pahat 
juutalaiset määrittelevät sen, mitä juutalaiset kansana ovat. Näistä läh-
tökohdista käsin voi väittää, että Barnabaan kirje on yksi varhaisim-
pia kristillisen antisemitismin syntyyn liittyviä dokumentteja. Siinä 
esitetty heprealaisen Raamatun tulkinta sai keskeisen aseman kristil-
lisessä eksegeesissä ensin Justinos Marttyyrilla ja sitten myöhemmillä 
kirkkoisillä. Barnabaan kirjeen kirjoittamisen aikoihin myös evanke-
liumitradition tulkinta kehittyi antisemitismin suuntaan vaikuttaak-
seen myöhemmin keskiajan pääsiäisnäytelmissä. Seuraavaksi otamme 
esimerkin tämän kehityslinjan alkupäästä.
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Pietarin evankeliumi:       
antisemitistisen passiotradition alkutahdit

Suosionsa ja arvovaltansa puolesta neljä evankeliumia, Apostolien 
teot, Paavalin aitojen ja aitoina pidettyjen kirjeiden korpus, katoliset 
kirjeet ja Ilmestyskirja muodostivat ajan kuluessa Uuden testamen-
tin kaanonin. Jo 1. vuosisadan lopusta alkaen tunnetaan apostolien 
nimissä kirjoitettuja evankeliumeja ja kirjeitä, jotka myös kuvasta-
vat kristillisen teologian kehitystä. Kristillisen antisemitismin synnyn 
kannalta erityisen tärkeitä ovat apokryfi set evankeliumit, koska niissä 
vahvistetaan kanonisissa evankeliumeissa alulle pantua teemaa: juuta-
laiset ristiinnaulitsivat Jeesuksen.

Ehkä mielenkiintoisin tämän kehityksen dokumentti on Pietarin 
evankeliumi, joka tunnettiin kirkkoisien maininnoista, mutta jonka 
fragmentti löydettiin Akhmimista Egyptistä 1880-luvun lopulla ja 
julkaistiin vuonna 1892 (ks. Aikalaisdokumentteja). Katkelma löydet-
tiin 6. vuosisadalla syntyneestä käsikirjoituksesta, johon oli koottu 
muitakin apokryfi siä tekstejä. Vaikka evankeliumi näyttää olleen laaja, 
katkelma alkaa vasta Pilatuksen käsien pesun kuvauksesta ja päättyy 
ylösnousseen ilmestyksestä kertovan jakson alkuun. Näiden välisessä 
jaksossa on kuitenkin kuvattu kristillisen juutalaisvastaisuuden kan-
nalta olennainen osa Jeesuksen kärsimyshistoriaa. Kiintoisaksi kat-
kelman tekee edelleen se, että siinä on mitä ilmeisimmin käytetty 
lähteinä kaikkia neljää pääevankeliumia. Pietarin evankeliumin ar-
vellaan syntyneen Syyriassa 2. vuosisadan toisella kolmanneksella, 
mahdollisesti pian surkeasti epäonnistuneen Bar Kokhban kapinan 
(133–135) jälkeen. Vaikka evankeliumi havainnollistaakin vain tietty-
jen kristillisten piirien tulkintaa evankeliumitraditiosta, se liittyy sel-
västi siihen pääsuuntaan, johon Jeesuksen kärsimyshistorian kuvausta 
juutalaisista haluttiin viedä.
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Juutalaisvastaisen juonenkulun kannalta olennainen lähtökohta käy 
ilmi jakeesta 5, jossa Pilatuksesta sanotaan näin: ”Sitten hän luovut-
ti hänet kansalle heidän happamattoman leivän juhlansa aattona.” 
Roomalaisista sotilaista ei kerrota mitään, sen sijaan jakeen 15 viitta-
us ”heidän kirjoituksiinsa” paljastaa Jeesuksen pahoinpitelijät ja ris-
tiinnaulitsijat yksiselitteisesti ja kokonaan juutalaisiksi. Näiden koh-
tausten kuvaus huipentuu jakeeseen 17, jonka mukaan ”he tekivät 
kaiken ja täyttivät syntinsä mitan ääriään myöten”. Jumalallisen tuo-
mion kansalle vahvistavat kanonisista evankeliumeista tutut merkit: 
Jerusalemin temppelin esiripun repeäminen, maanjäristys ja pimeys. 
Jeesuksen haudattavaksi luovuttamisen jälkeen murhaajat näyttävät 
katuvan tekoaan (jae 25): ”Silloin juutalaiset, vanhimmat ja papit 
tiesivät, millaisen pahan olivat tehneet itselleen, ja alkoivat valittaa: 
’Voi meidän syntejämme! Jerusalemin tuomio ja loppu ovat tulleet 
lähelle!’”

Katumuksen ei ole tarkoituskaan johtaa myönteiseen tulokseen. 
Sen sijaan evankelista pyrkii kuvaamaan miten juutalaiset ja heidän 
johtajansa liian myöhään ja hyödyttömästi katuvat sitä, että ovat mur-
hanneet Jumalan Pojan ja samalla langettaneet päälleen vääjäämät-
tömän ajallisen tuomion, Jerusalemin temppelin tuhon. Pseudo-Pie-
tari kuvaa Herran murhaajiksi kuvittelemansa juutalaiset maallisesta 
osastaan kiinnostuneiksi sokeiksi pahantekijöiksi, joilla ei ole pienin-
täkään halua todelliseen parannuksen tekemiseen. Sen sijaan juuta-
laisten liian myöhäinen herääminen palvelee samalla kertaa heidän 
mustamaalaamistaan sekä Jeesuksen yliluonnollisen olemuksen ko-
rostamista. Vasta yliluonnollisten ilmiöiden näkeminen saa juutalaiset 
tajuamaan, että heidän kohtalonsa on sinetöity. Kansan valitus ja-
keessa 28 ei sekään motivoi parannuksen tekemistä, vaan juutalaisten 
johtomiesten pyyntöä saada Pilatukselta sotilaita vartioimaan hautaa 
yhdessä heidän kanssaan. Monien vartijoiden ja lopulta kansanjou-
konkin (j. 34) läsnäolo haudalla puolestaan motivoi sitä, että mah-
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dollisimman monet näkevät kiistattomasti ja omin silmin Jeesuksen 
ylösnousemuksen ihmeen (j. 35–42). Tätä seuraa Matteuksen evan-
keliumista tuttu petoskertomus: juutalaiset johtomiehet saavat hautaa 
vartioineet sotilaat vaikenemaan ylösnousemuksesta. 

Pseudo-Pietari tekee kertomuksestaan ristiriitaisen antaessaan ym-
märtää, että petoksesta huolimatta suuri kansanjoukko näki Jeesuksen 
nousevan kuolleista. Evankelistan varsinainen tarkoitus on kuitenkin 
toinen. Hänen mukaansa kaikki juutalaiset ovat syypäitä Jeesuksen 
kuolemaan. Kansa katuu ja tunnustaa tehneensä synnin, mutta aino-
astaan siksi, että johtomiehet voisivat pelätä heidän kostoaan (j. 30 ja 
48). Joka tapauksessa sekä kansa että sen johtajat ovat vetäneet pääl-
leen lopullisen rangaistuksen, jota he eivät voi paeta. Evankeliumis-
ta säilynyt fragmentti ei millään tavalla viittaa siihen, että juutalaisia 
kutsuttaisiin edelleenkin parannukseen ja kääntymykseen, eikä ole 
uskottavaa olettaa, että sen muutkaan tekstit olisivat palvelleet tällais-
ta tarkoitusta. Tekstin polemiikki on niin katkeran vihamielistä, ettei 
sitä voi pitää osana vakavasti otettavaa juutalaislähetystä. Tämän kirjan 
teeman kannalta ei ole olennaista kiistellä siitä, missä määrin tekstin 
kirjoittaja vielä odotti juutalaisten kääntyvän kristityiksi. Olennaista 
on hänen maalaamansa kuva juutalaisista Jumalan Pojan murhaajina 
ja Jumalan vihan kohteina. Pietarin evankeliumi havainnollistaa si-
ten evankeliumitradition kehittymistä 2. vuosisadan puolivälissä yhä 
selvemmin antisemitismin suuntaan. 

Markion ja gnostilaisuus:      
heprealaisen Raamatun hylkääminen

Usein on sanottu, että kristillinen kirkko pelasti identiteettinsä, kun 
se puolusti juutalaisia juuriaan Markionia ja gnostilaisiksi kutsuttuja 
julistajia vastaan. Sekä Markion että gnostilaisuuden edustajat katsoi-
vat heprealaisen Raamatun ja varsinkin sen luomiskertomuksen to-
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distavan alemman tasoisen luojajumalan (”demiurgin”) toiminnasta. 
Korkein Jumala, Jeesuksen Kristuksen Isä, ei voinut olla identtinen 
tämän olennon kanssa, koska aineellinen maailma oli paha ja pelas-
tuksen tuli laskeutua ihmisten luo täydellisesti aineellisen maailman 
yläpuolelta. Tämä teologinen yleismalli ei johtanut heprealaisen Raa-
matun kriittiseen vastaanottamiseen eikä uudelleentulkintaan vaan 
täydelliseen hylkäämiseen. Markionin julistuksen ja gnostilaisten jär-
jestelmien välillä on kuitenkin eroja, jotka pakottavat tarkastelemaan 
niitä erikseen.

Gnostilaisia kirjoituksia tutkittiin pitkään kirkkoisien poleemis-
ten selontekojen välityksellä, kunnes vuonna 1947 Nag Hammadista 
löydetyn gnostilaisen kirjaston tekstien julkaiseminen alkoi sekä tar-
kentaa että muuttaa tutkimuksen kuvaa gnostilaisuudesta. Gnostilai-
suus on jo terminä hankala, koska sen piiriin mahtuu hyvin monen-
laisia valtauoman kristillisyydestä poikenneita teologisia järjestelmiä. 
On kuitenkin joitakin yleisiä piirteitä, jotka yhdistävät näitä ja teke-
vät myös mahdolliseksi puhua gnostilaisuuden kannattajien suhteesta 
juutalaisuuteen ja juutalaisiin. Gnostilaiset uskomusmallit rakentuvat 
paljolti maailman syntyä edeltävää aikaa kuvaavien myyttien varaan. 
Täysin ihmisten asuttamasta maailmasta erillään ja sen yläpuolella 
on tuntemattoman, läpikotaisin hyvän ja oikeudenmukaisen Jumalan 
maailma. Ennen aikojen alkua kaikki taivaalliset olennot irtautuivat 
hänestä ja laskeutuivat alemmille tasoille. Alimpien tasojen olennot 
lankesivat pois Jumalasta ja tekivät mahdolliseksi epätäydellisen ja 
pahuuden vallassa olevan maailman synnyn. Täydellisestä maailmasta 
lankesi ennen muuta Sofi a (Viisaus), joka oli yksi alemmista emanaa-
tioista. Hän myötävaikutti siihen, että häntä alempi olento, tietämä-
tön ja uhmakas Demiurgi meni luomaan maailman. Hän loi myös 
ihmiset, mutta nämä tulivat tavalla tai toisella osalliseksi ylimmän 
Jumalan Hengestä, joka sai heidät kaipaamaan pois pahan vallassa 
olevasta maailmasta. Heidän ainoana toivonaan oli ylemmästä maail-
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masta tulevan tiedon vastaanottaminen ja siihen liittyvä hengellinen 
valaistuminen. Tiedon tuojana on pelastajahahmo, joka kristillisessä 
gnostilaisuudessa on Jeesus. Näissä malleissa kelvoton demiurgi – jol-
le on annettu omintakeisia nimiä, kuten Ialdabaoth (kaaoksen lapsi), 
Saklas (hullu) ja Samael (sokea jumala) – on useimmiten identtinen 
juutalaisten pyhien kirjoitusten Jumalan kanssa. Jeesus ei ole hänen, 
vaan ylimmän Jumalan Poika. 

Gnostilaiset opettajat keskustelivat heprealaisesta Raamatusta varsin 
rajoittuneesti, koska heidän mielenkiintonsa kohdistui lähinnä luo-
mista ja lankeemusta koskevien Mooseksen kirjojen alkulukujen tul-
kintaan. On kuitenkin gnostilaisia tekstejä, joissa esimerkiksi profeet-
tojen lausumia tulkitaan myönteisessä hengessä gnostilaisen sanoman 
hyväksi. Gnostilaiset julistajat ja opettajat saattoivat heprealaisen Raa-
matun periaatteellisesta hylkäämisestään huolimatta käyttää joitakin 
sen sisältöjä. Gnostilaisissa teksteissä juutalaiset kuuluvat yksinker-
taisesti samaan pimeyden maailmaan kuin kaikki muutkin ihmiset, 
jotka eivät ole ottaneet vastaan gnostilaisen kristillisyyden totuutta. 
Tätä näkemystä edustaa esimerkiksi seuraava katkelmallisesti säilynyt 
lauselma Filippuksen evankeliumista (Fil. ev. 49; käsikirjoituksessa on 
aukkoja, ja sitä on osittain täydennetty; käännös: Ismo Dunderberg):

Kukaan ei hätkähdä, jos kerrot olevasi juutalainen, kukaan ei mene 
suunniltaan, jos kerrot olevasi roomalainen, eikä ketään häiritse, jos sa-
not olevasi kreikkalainen, barbaari, orja tai [vapaa]. Mutta jos [kerrot] 
olevasi kristitty, […] vapisee. Kunpa minusta voisi […] sen kaltainen, 
jonka nimeä […] ei kestä [kuulla].

Ensimmäisen ja toisen vuosisadan taitteeseen ajoitettavassa Jeesuk-
sen lauselmien kokoelmassa Tuomaan evankeliumissa – jota ei suo-
ranaisesti pidetä gnostilaisena dokumenttina – juutalaisia arvostellaan 
etäämpää kuin kanonisissa evankeliumeissa. Varsin edustava on seuraa-
va lauselma (Tuom. ev. 43; käännös: Antti Marjanen ja Risto Uro):
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Hänen oppilaansa kysyivät häneltä: ”Kuka oikein olet, kun opetat 
meille tällaisia asioita?” <Jeesus vastasi heille:> ”Te ette pysty päättele-
mään sanoistani, kuka minä olen. Te olette alkaneet muistuttaa juuta-
laisia. He joko rakastavat puuta ja vihaavat sen hedelmää tai rakastavat 
hedelmää ja vihaavat puuta.”

Koska gnostilaisille teksteille tyypillinen tulkinta evankeliumitradi-
tiosta ei perustu juutalaisia opettajia demonisoivaan pelastushistorial-
liseen malliin, kritiikki heitä kohtaan on kuin kritiikkiä ketä tahansa 
korkeampaa totuutta ymmärtämätöntä ihmistä vastaan. Hyvästä esi-
merkistä käy Totuuden evankeliumin lauselma koptilaisen käsikirjoi-
tuksen sivulta 19 (käännös: Ismo Dunderberg):

Kristus meni kouluihin ja julisti niissä opettajana sanaa. Ne, jotka pitivät 
itseään viisaina, tulivat hänen luokseen koettelemaan häntä, mutta hän 
saattoi heidät häpeään, koska he olivat typeryksiä. He vihasivat häntä, 
koska he eivät oikeasti olleet ymmärtäväisiä. ”Kaikkien näiden jälkeen 
minun luokseni tuli myös pieniä lapsia, joille tieto Isästä kuuluu.” Kun 
he vahvistuivat, he saivat oppia tuntemaan Isän ilmenemismuodot. He 
tunsivat ja heidät tunnettiin. Heitä ylistettiin ja he itse ylistivät.

Juutalaisuus kuuluu tavalla tai toisella useiden gnostilaisten liikkei-
den uskonnonhistorialliseen taustaan. Tutkimuksessa kiistellään siitä, 
onko gnostilaisuus syntynyt juutalaisuuden vai kristinuskon piirissä, 
eikä tähän kysymykseen näytä olevan yksiselitteistä vastausta. Joka ta-
pauksessa on selvää, että gnostilaiset kristityt näkivät juutalaisten ase-
man valittuna kansana kyseenalaiseksi, koska heidän saamansa tieto 
oli harhaanjohtavaa ja peräisin demiurgilta eikä ylimmältä Jumalalta. 
Samoin he suhtautuivat myös niihin kristittyihin, jotka uskoivat, että 
heprealaisen Raamatun Jumala oli Jeesuksen Kristuksen Isä. Gnos-
tilaisten tekstien juutalaisvastaisuus jää etäiseksi ja kohtuullisen vai-
meaksi, koska niiden takana olevissa teologisissa järjestelmissä ei ole 
tarvetta sijoittaa juutalaisia perkeleelliseen erityisrooliin. Gnostilaisel-
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ta näkökannalta katsoen he ovat yhtä lailla pimeydessä ja pelastavaa 
tietoa vailla kuin kaikki muutkin ei-gnostilaiset ihmiset. 

Toisaalta myös gnostilaisia vastaan polemisoineet kirkkoisät saat-
toivat huomata, että gnostilaisilla oli heikommat edellytykset juuta-
laisvastaiseen teologiaan. Teoksessaan Adversus haereses (”Harhaoppe-
ja vastaan”) Lugdunumin (nykyisen Lyonin) piispa Irenaeus sanoo 
suoraan, että juutalaisten synti olisi ollut pienempi, jos he olisivat 
ristiinnaulinneet ylemmän Jumalan luota tulleen ja kärsimyksestä 
osattoman Kristuksen. Ja edelleen: jos apostolit olisivat gnostilaisten 
tapaan julistaneet ylempää Jumalaa kuin sitä, jonka juutalaiset tunsi-
vat, he eivät olisi voineet syyttää näitä epäjumalanpalveluksesta (Adv. 
haer. 3.12.6).

Markionin suhde juutalaisuuteen muistuttaa gnostilaisuutta, mutta 
hänen kritiikkinsä painopiste on toisaalla. Ensimmäisen vuosisadan 
loppupuolella syntynyt Markion oli rikas laivanvarustaja Vähän-Aa-
sian Pontoksesta. Hän oli kristitystä perheestä ja saanut kristillisen 
kasvatuksen. Ei voida varmuudella sanoa, missä vaiheessa hän alkoi 
kehitellä omintakeisia ajatuksiaan kristinuskosta. Joka tapauksessa hän 
saapui julistamaan niitä Roomaan vuoden 140 vaiheilla. Saapuessaan 
hän luovutti Rooman seurakunnalle huomattavan summan rahaa 
mitä ilmeisimmin olettaen, että myös hänen ajatuksensa saavat Roo-
massa suopean – tai ainakin suvaitsevan – vastaanoton. Roomassa 
vaikutti tuolloin Markionin tapaan ajattelevia gnostilaisia julistajia, 
jotka erottivat heprealaisen Raamatun jumalan korkeimmasta Ju-
malasta. Markion oli useimpien gnostikkojen tavoin elämäntavoil-
taan askeettinen ihminen. Varsin pian Markionin suhteet Rooman 
kirkkoon – tai oikeammin sen tiettyihin valtapiireihin – kuitenkin 
kiristyivät. Markion sai rahansa takaisin ja perusti oman kirkkonsa, 
joka näyttää menestyneen varsin hyvin. Markion kuoli vuoden 160 
vaiheilla, mutta hänen edustamansa kristillisyys säilyi aina Konstan-
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tinuksen aikoihin asti, jolloin sitä edelleenkin jouduttiin väkivalloin 
kitkemään pois ihmisten mielistä.

Markionille heprealaisen Raamatun Jumala oli koston lakiin nojaa-
va despootti. Jeesus puolestaan opetti tuntemattoman, korkeamman 
Jumalan hyvyyttä ja rakkautta, jotka olivat Mooseksen laille täysin 
vieraan evankeliumin ydin. Luojajumala antoi tappaa Jeesuksen, joka 
meni pelastamaan hadekseen joutuneet jumalattomat. Markion asetti 
eksegeesissään Kristuksen opetuksen ja heprealaisen Raamatun Ju-
malan johdonmukaisesti vastakkain. Hän hyväksyi laatimaansa kris-
tillisten kirjoitusten kaanoniin vain Luukkaan evankeliumin ja kym-
menen Paavalin kirjettä, joista hän joutui poistamaan lukuisia kohtia, 
joita piti juutalaishenkisinä lisäyksinä.

Markionia on syytetty kristinuskon historian pahimmaksi harha-
oppiseksi ja antisemiitiksi. Nykyisessä tutkimuksessa on kiinnitet-
ty entistä enemmän huomiota siihen, että hylätessään heprealaisen 
Raamatun ja juutalaisuuden kokonaan Markion luopui juutalaisten 
syyttämisestä. Muiden muassa Heikki Räisänen on korostanut sitä, 
että pannessaan sekä heprealaisen Raamatun ongelmalliset kohdat 
että Kristuksen surmaamisen luojajumalan syyksi hän ei joutunut 
antamaan juutalaisille konnan roolia kosmisessa pelastussuunnitel-
massa. Markionille mikään heprealaisessa Raamatussa ei viitannut 
Jeesukseen. Sen sijaan Markionia vastustamaan nousseille valtauoman 
kristityille juutalaisten pyhien tekstien nimenomaan täytyi ennustaa 
Jeesuksen tuloa, jolloin ne myös kääntyisivät Jeesuksen hylännyttä 
kansaa vastaan. Tässä mielessä Markion oli antijudaisti, mutta kau-
empana antisemitismistä kuin hänen aikansa ja myöhempien aikojen 
oikeaoppiset kristityt. Asiasta todistaa Markionia vastaan kirjoitta-
nut Tertullianus (Adversus Marcionem). Hänen mielestään Markionin 
Kristus, jota ei ollut ennustettu juutalaisten pyhissä kirjoituksissa, sopi 
hyvin juutalaisten ”erehdykseen”. Hehän odottivat tulevaksi messi-
aaksi jotakuta muuta kuin Jeesusta ja saattoivat hyvin tappaa tämän 
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vihollisenaan (Adv. Marc. 3.6). Markion itse puhui kahdesta Kristuk-
sesta: ylemmän Jumalan luota tulleesta Jeesuksesta ja juutalaisten kir-
joitusten ennustamasta poliittisesta messiaasta, joka ei ole vielä tullut 
(Adv. Marc. 4.6).

Markionia ja gnostilaisuutta vastustavalle kristillisyydelle sitä vas-
toin tuli tärkeäksi osoittaa, että juutalaisten pyhien kirjoitusten Ju-
mala on sekä korkein ja ainoa Jumala että Jeesuksen Kristuksen Isä. 
Gnostilaisuuden haasteen vuoksi heprealaista Raamattua ryhdyttiin 
entistä määrätietoisemmin lukemaan kirjoituskokoelmana, joka en-
nusti Jeesuksen tulosta, kristillisestä kirkosta, ihmiskunnan tuomiosta 
– ja uppiniskaisten juutalaisten hylkäämisestä. 

Justinos Marttyyri ja lännen kirkon juutalaisvastainen traditio

Justinos Marttyyri, kristityistä apologeeteista merkittävin, syntyi 2. 
vuosisadan alussa Samarian Flavia Neapoliissa (nyk. Nablus) kreik-
kalaiseen tai roomalaiseen siirtolaisperheeseen. Hän oli jo nuorena 
fi losofi s-uskonnollinen etsijä, joka kääntyi keskiplatonistisesta muo-
tifi losofi asta palavasieluiseksi kristityksi. Hänen varmuutensa löytä-
mästään totuudesta motivoi häntä puolustamaan kristinuskon ylem-
myyttä pakanallisten fi losofi oiden ja uskontojen suuntaan. Kahden 
hänen kirjoittamansa puolustuspuheen (1. ja 2. Apologia) lähtökohta-
na on kristittyihin kohdistunut epäoikeudenmukainen vaino, mutta 
suhteellisen suppeinakin kirjoituksina ne sisältävät kattavan esityksen 
kristinuskon moraalisesta ylivoimaisuudesta ja kristittyjen nuhteet-
tomuudesta. 

Justinos ammensi kristillisen oppinsa paljolti jo häntä edeltäneestä 
kristillisestä traditiosta. Hänelle synoptiset evankeliumit olivat ereh-
tymättömiä kuvauksia Jeesuksen toiminnasta. Jeesus itse oli Justinok-
selle Jumalan ainoasyntyinen Sana (Logos), ”toinen Jumala”, joka on 
saanut syntynsä Isästä aivan kuin soihtu on saanut tulensa toisesta 
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soihdusta. Jumala oli jo luomisessa kylvänyt Sanan siementä (logoi 
spermatikoi) kaikkien ihmisten joukkoon. Ne, jotka ovat eläneet Sa-
nasta saamansa osuuden mukaan, ovat olleet moraalisesti nuhteetto-
mia ja oikeudenmukaisia ihmisiä – kuten Sokrates – kun taas moraa-
littomat ja pahat ihmiset ovat hylänneet heidänkin tiedossaan olleen 
hyvän. Sama koskee myös heprealaisen Raamatun aikaista juutalai-
suutta: kaikki hyvät ja Jumalan mielen mukaiset profeetat ja muut ih-
miset ovat saaneet oikeamielisyytensä Sanasta. He tiesivät myös julis-
taa ennalta tämän ihmiseksi tulemista Jeesuksessa Kristuksessa; juuri 
tämä teema hallitsee Justinoksen laajempaa säilynyttä teosta, joka on 
Dialogi Tryfonin kanssa.

Huolimatta palestiinalaisesta taustastaan Justinos ei kuitenkaan näy-
tä alun alkaen tunteneen juutalaisuutta erityisen läheisesti. Kun hä-
nestä tuli kristitty, hän halusi kuitenkin selvittää perusteellisesti, mi-
ten heprealaista Raamattua on tulkittava ja millaiseksi juutalaisten 
osuus heidän omassa historiassaan ja Jumalan pelastussuunnitelmas-
sa on selitettävä. Justinosta voidaan pitää ensimmäisenä jälkipolvien 
tiedossa säilyneenä kristittynä, joka pyrki kohtaamaan kaikki aikansa 
uskonnolliset ja fi losofi set haasteet ja puolustamaan kristinuskoa nii-
tä vastaan. 

Hänen kirjoittamansa laaja mutta runsaasti toistoa sisältävä Dia-
loginsa on perusteellisin toiselta vuosisadalta säilynyt kirjoitus, jos-
sa selvitetään kristinuskon suhdetta juutalaisuuteen. Sen taustalla on 
epäilemättä todellisia juutalaisten opettajien kanssa käytyjä kiistakes-
kusteluja, joista Justinos on oppinut tuntemaan aikansa juutalaisuutta 
ja ammentanut aineistoa kirjalliseen esitykseensä. Ulkoisen muotonsa 
puolesta Justinoksen Dialogi on ensimmäinen – ja laajin – meille säi-
lynyt kristillinen kuvaus uskontokeskustelusta juutalaisten kanssa. Sitä 
varhaisempi on ainoastaan kadonnut Dialogi Jasonin ja Papiscuksen 
välillä, mutta myöhempänä aikana dialogeja kirjoitettiin kristitty-
jen parissa runsaasti. Kirjallisuuslajin erityisluonne näkyy Justinoksen 
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teoksen alkusivuilla tavassa, jolla hän pyrkii vangitsemaan lukijoi-
densa suopeuden. Sattumalta toisensa kohtaavien Justinoksen ja Try-
fonin keskustelu alkaa ja päättyy ystävällisissä tunnelmissa. Dialogin 
päättyessä Tryfon pyytää Justinosta muistamaan häntä ja seuralaisiaan 
ystävinä sekä toivottaa tälle turvallista purjehdusmatkaa, ja Justinos 
puolestaan sanoo rukoilevansa näiden puolesta (Dial. 142). 

Rauhanomaisesti rakennetusta kehyksestään huolimatta Dialogin 
pääosa on suorasukaista kristillistä polemiikkia juutalaisuutta ja juu-
talaisia vastaan. Justinos alistaa keskustelukumppaninsa Tryfonin voi-
mattomaksi mielikuvitusvastustajaksi, joka ei kykene älyllisellä tasolla 
esittämään kristillisille raamattutodistuksille kunnollisia vastaväitteitä. 
Tryfonin repliikeistä paljastuu todellisia välähdyksiä tuon ajan juuta-
laisesta raamatuntulkinnasta, mutta kokonaisuudessaan nekin palve-
levat Justinoksen väittelyssä saavuttamaa voittoa. Vaikka Justinos saa 
Tryfonin pitkin matkaa ja useaan otteeseen riisutuksi vastaväitteistä, 
hän ei kuitenkaan saa tätä myöntämään itseään väittelyn häviäjäksi 
ja kääntymään kristityksi – mikä puolestaan antaa realistisen kuvan 
useimpien uskontokeskustelujen lopputuloksesta.

Justinos on ensimmäinen tuntemamme kristitty, joka loi koko-
naisen raamatuntulkinnan järjestelmän sen osoittamiseksi, että Jee-
sus Kristus oli juutalaisissa pyhissä kirjoituksissa ennustettu pelasta-
jahahmo. Barnabaan kirjeen kirjoittajan tavoin Justinos katsoi, että 
koko heprealainen Raamattu on tulkittava erilaisin vertauskuvallisin 
tavoin Mooseksen lain symbolista merkitystä ja Jeesuksen tuloa en-
nustavien tekstien kokoelmaksi. Monenlaiset heprealaisen Raamatun 
kertomuksissa esiintyvät ihmiset, esineet ja asiat sopivat viittaamaan 
Jeesukseen. Tulkittuaan pitkin matkaa erilaisia tekstejä tähän tapaan 
Justinos saattaa yleistäen sanoa (Dial. 100.4): ”Hän on myös viisaus, 
päivä, auringonnousu, miekka, kivi, sauva, Jaakob, Israel – profeetat 
kutsuvat häntä puheissaan milloin tällä, milloin tuolla nimellä.” Justi-
noksen käsissä juutalaisten pyhät kirjoitukset irtautuivat täydellisesti 
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näiden omasta historiasta ja tulkintaperinteestä. Juutalainen raama-
tuntulkinta oli hänen silmissään maallista ja lihallista. 

Justinos käytti Septuagintaa, heprealaisen Raamatun kreikankielis-
tä käännöstä, joka oli kristittyjen suosiossa. Tämän ohella hän käyt-
ti myös kristillisiä todistustekstejä, jotka toisinaan poikkesivat sisäl-
löltään sekä heprealaisesta Raamatusta että Septuagintasta. Toisinaan 
Septuagintan käännös poikkeaa Justinoksen Kristus-todistuksen 
kannalta ratkaisevassa kohdassa heprealaisesta alkutekstistä. Tunne-
tuin esimerkki tästä on Jes. 7:14. Septuagintan lukutapa, jonka mu-
kaan neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, oli Justinokselle tuttu 
Matteuksen lapsuuskertomuksesta (Matt. 1:23). Alkutekstin mukaan 
raskaaksi tulijana on kuitenkin kiistatta ”nuori nainen”. Justinos pi-
tää heprealaista lukutapaa väärennöksenä ja puolustaa evankeliumin 
ja Septuagintan sisältämää tulkintaa useissa yhteyksissä monin argu-
mentein, joilla hän yrittää osoittaa koko tekstin ennustavan Jeesuk-
sesta (etenkin Dial. 43.3–7; 67.1–2; 84.1–4). Myöhemmän teksti-
kriittisen tutkimuksen valossa hän oli kiistatta väärässä, mutta jakeen 
Jes. 7:14 lukeminen Septuagintan mukaan on olennainen osa kristil-
listen kirkkojen opetusta.

Justinos katsoi, että Mooseksen laki on Jumalan kansalleen an-
tama konkreettinen säädöskokoelma. Koska lailla voi kristinuskon 
kannalta olla vain suhteellinen merkitys, Justinos jakoi sen kolmeen 
osaan. Tietyissä osissa Mooseksen lakia on esillä kaikkia ihmisiä aina 
ja kaikkialla sitova universaalilaki, joka saa täyttymyksensä rakkauden 
kaksoiskäskyssä. Toiseksi siitä voidaan hahmottaa ennustukset Kris-
tuksesta ja kristinuskosta. Kolmanneksi Mooseksen laki kertoo taakse 
jääneestä pelastushistorian vaiheesta, jossa juutalaisille annettiin eri-
laiset säädökset ja rituaalilait heidän sydämensä kovuuden ja kultaisen 
sonnin palvonnan vuoksi. Kristityt eivät noudata Mooseksen lakia, 
koska se ei käy universaaliksi ja ikuiseksi kriteeriksi pelastukselle ja 
koska lain historiallisena tarkoituksena oli olla laki vain juutalaisille.
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Justinos antoi myös erityisiä perusteluja sille, miksi Mooseksen laki 
ei voi olla enää voimassa. Historialliselta kannalta katsoen Kristus 
on kumonnut vanhan liiton ja lain. Hän itse on ikuinen ja lopulli-
nen laki kaikille ihmisille.  Temppelin tuho vuonna 70 ja Bar Kokh-
ban kapinan (132–135) onneton loppu osoittavat, että lailla ei ol-
lut ikuisen järjestyksen asemaa Jumalan suunnitelmassa. Justinos näki 
Mooseksen laissa myös eettisen ongelman. Jumala ei oikeastaan tah-
do rituaalilain, vaan korkeamman moraalilain noudattamista. Siten 
edellinen on tulkittava symbolisiksi ennusmerkeiksi jälkimmäisestä. 
Rituaalilain vaatimukset ovat hurskaiden ihmisten kannalta täysin 
yhdentekeviä.

Mooseksen lakiin liittyi Justinoksen mielestä myös sisäisiä mahdot-
tomuuksia. Paavalin tapaan hän katsoi, että kukaan ei kykene nou-
dattamaan koko lakia, mistä seuraa lain itsensä (5. Moos. 27:27) mu-
kaan kirous. Paavalilta tuttu on myös ajatus, että kaikki Vanhan testa-
mentin hurskaat aina Moosekseen asti olivat Jumalalle otollisia ilman 
lakia. Toiset järkeilyt taas ovat vahvasti pakanakristillisiä. Justinoksen 
mukaan sapatti ja ympärileikkaus ovat ristiriidassa Jumalan luomis-
työn kanssa, koska luonnonjärjestys ei noudata sapattia (Dial. 23.3) 
ja koska Jumala olisi luonut ihmiset ympärileikatuiksi, jos hän olisi 
todella halunnut ympärileikkausta (Dial. 19.3).

Justinoksen muodosti käsityksensä Mooseksen laista häntä edeltä-
neen kristillisen tulkinnan varassa.

Kuitenkin Dialogi Tryfonin kanssa edustaa uutta kehitysvaihetta kris-
tinuskon suhteessa juutalaisuuteen ja juutalaisiin. Tulkitessaan mah-
dollisimman monet heprealaisen Raamatun tekstit ennustuksiksi Jee-
suksen tulemisesta ja selittäessään Mooseksen lain täydellisesti kris-
tinuskon ehdoilla Justinos teki juutalaisista entistäkin selväpiirtei-
semmin Jumalan tahtoa vastaan niskuroineen kansan. Kuten valtaosa 
kristillisistä kirjoittajista, hän valitsi juutalaisista puhuessaan näiden 
pyhistä kirjoituksista ne kohdat, joissa julistetaan kansan kelvotto-
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muutta, uppiniskaisuutta ja paatumusta (5. Moos 32:20; Ps. 106:37; 
Jes. 1:3–4; 3:9–11; 5:18–20; 29:14; 42:19; 52:5; 57:1–4; Jer. 2:13; 4:22; 
Mal. 1:12). Justinoksen mielestä tällaiset kohdat todistavat, että juuta-
laiset ovat aina olleet Jumalaa ja hänen tahtoaan vastaan. He ovat aina 
tappaneet Jumalan lähettämät profeetat (Dial. 73.6; 95.2) ja luonto-
aan seuraten myös tappaneet Jeesuksen ja vainoavat kristittyjä (Dial. 
133.6): ”Teidän kätenne on todella vieläkin koholla tekemään pa-
haa, koska te olette tappaneet Kristuksen ettekä kadu sitä. Sen sijaan 
te vihaatte ja murhaatte meitä niin usein kuin voitte — meitä, jotka 
olemme hänen kauttaan panneet uskomme Jumalaan ja kaikkeu-
den Isään.” Justinoksen mukaan Kristus on jakava juutalaisten kansan 
kahtia (Dial. 120.5): ”Toiset katsotaan arvollisiksi pääsemään ikuiseen 
valtakuntaan pyhien patriarkkojen ja profeettojen kanssa, mutta toi-
set hän on jo sanonut lähettävänsä tuomittuina sammumattomaan 
tuleen yhdessä kaikkien kansojen muiden tottelemattomien ja katu-
mattomien ihmisten kanssa.” 

Sen sijaan ne juutalaisten pyhien kirjoitusten kohdat, joissa Jumala 
lähestyy valittua kansaansa myönteisesti, puhuivat yksinomaan kris-
tityistä tai sellaisista juutalaisista, joiden perillisiä kristityt myöhem-
min olivat. Kaikki Jumalan antamat lupaukset kuuluvat kristityille 
ja tarkoittavat heitä eivätkä juutalaisia (Dial. 11.5; suom. Outi Leh-
tipuu): ”Sillä todellinen hengellinen Israel, Juudan, Jaakobin, Iisakin 
ja Abrahamin suku, jonka Jumala hyväksyi ympärileikkaamattomana 
uskon vuoksi ja jota hän siunasi ja kutsui monien kansojen isäksi, 
olemme me…” Heprealaisen Raamatun kertomuksissa esiintyvissä 
vastapareissa kirkko edustaa siunattua tai parempaa ja synagoga ki-
rottua tai huonompaa osapuolta, kuten Raakelin ja Lean esimerkki 
(Dial. 134.3–5) osoittaa. 

Justinoksen teologiaa voidaan lukea myönteisesti pakanoiden nä-
kökulmasta: Jumala on aikaisemmin toiminut solmimansa liiton ja 
antamansa lain avulla yhden kansan keskuudessa, mutta jo silloin hän 
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on monenlaisin merkein valmistanut pakanoille koittavaa pelastusta. 
Sanoma ei ilmesty tyhjästä, vaan sillä on juurensa koko luomakun-
nan ja Israelin kansan keskuudessa. Se voi kilpailla kaikkien mui-
den uskonnollisten ja fi losofi sten mallien kanssa sekä historiallisen 
perustansa että universaalisuutensa puolesta. Riippumatta Justinok-
sen hahmottaman kristinuskon suuren kertomuksen totuusarvosta 
ja uskottavuudesta sillä on kääntöpuolensa. Se on käsikirjoitus, joissa 
juutalaisille lankeaa Jumalaa vastaan taistelevan rikollisen osa, jos he 

Kirkkoisä Irenaeus. Etsaus Worchesterin katedraalin kirjaston kir-

jaluettelosta vuodelta 1640.
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ottavat todesta oman uskonnollisen perinteensä – Jumalan heidän 
kanssaan solmiman liiton, Mooseksen lain sekä kansan perinteisen 
käsityksen Jumalan toiminnasta heidän historiassaan. Juutalaisten pe-
lastuksen ehtona oli siten täydellinen oman identiteetin kieltäminen 
ja liittyminen niihin, jotka tulkitsevat juutalaisten pyhiä kirjoituksia 
oman yhteisönsä hyväksi juutalaista kansaa vastaan. 

Justinoksen kirjoitukset vaikuttivat merkittävällä tavalla lännen 
myöhempien kirkkoisien pelastushistoriallisiin näkemyksiin. Hänen 
kirjoituksensa ja hänen edustamansa traditio loivat myös perustan 
myöhemmälle juutalaisvastaiselle teologialle ja raamatuntulkinnalle. 
Edellä mainittu Irenaeus rakensi 170- ja 180-luvuilla kirjoittamassaan 
pääteoksessa Adversus haereses  (”Harhaoppeja vastaan”) paljossa oppi-
isänsä Justinoksen varaan, mutta saattoi esittää juutalaisvastaiset näke-
myksensä tähän verrattuna tietynlaisen turvallisen etäisyyden päästä 
ja välttyä karkealta polemiikilta. Teoksen Adversus haereses 4. kirjassa 
on gnostilaisia ja markionilaisia vastaan suunnatun polemiikin lomas-
sa luettavissa varsin perusteellinen selonteko suhteesta juutalaisiin ja 
heidän pyhiin kirjoituksiinsa. Justinoksen tapaan Irenaeus puolustaa 
Vanhan testamentin – tai oikeammin sen kristillisen tulkinnan – ar-
vovaltaa sekä pyrkii osoittamaan, että Israelin saamat säädökset ovat 
esikuvia tulevasta pelastuksesta Kristuksessa ja että profeetat olivat 
monin tavoin ennustaneet Kristuksen tulon. Patriarkat hän näkee 
osallisiksi Kristuksesta ja uuden liiton esikuviksi (Adv. haer. 4.7–8.21; 
Joh. 8:56). Irenaeukselle Vanha ja Uusi testamentti ovat yhtä: hänen 
mielestään Jumala kasvattaa ihmistä lain yhtäältä luonnollisista ja toi-
saalta ulkoisista ja ruumiillisista käskyistä niiden täyttymykseen Kris-
tuksessa (4.9–13). Tähän liittyy Israelin kansan uppiniskaisuus ja tot-
telemattomuus, joita vastaan Irenaeus asettaa Uuden testamentin ju-
listaman uskon ja kuuliaisuuden. Vanhan testamentin ulkoiset rituaalit 
ovat vain merkkejä tulevasta pelastuksesta Kristuksessa, jonka työn 
nojalla kirkko kantaa Jumalalle puhtaan uhrin (4.15–18).
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Pedagogisen ja asteittain etenevän pelastushistoriallisen näkemyk-
sensä vuoksi Irenaeus jättää juutalaisten negatiivisen roolin enemmän 
taka-alalle kuin Justinos. Tulkintansa vuoksi Irenaeus ei voi eikä halua 
syyllistää juutalaisia niin paljon kuin edeltäjänsä. Hän sanookin, että 
juutalaisilla ei ennen Kristuksen ilmestymistä ollut todellista selitystä 
lakiin, koska se paljastui vasta Kristuksen tulon myötä (4.26.1). Hän 
on myös tietoinen siitä, että Kristuksen sovitusuhria ja juutalaisten 
syyllistämistä hänen kuolemaansa ei voi erottaa toisistaan. Irenaeus 
sanookin suoraan (4.28.3): ”Elleivät juutalaiset olisi tulleet Herran 
murhaajiksi, minkä vuoksi he menettivät ikuisen elämän, ja elleivät 
he olisi tappaneet apostoleja ja vainonneet kirkkoa, minkä vuoksi he 
syöksyvät vihan syvyyteen, me emme myöskään olisi voineet pelas-
tua. Kuten he saivat pelastuksen egyptiläisten sokeuden kautta, niin 
mekin saamme pelastuksen juutalaisten sokeuden kautta. Kun kerran 
Herran kuolema on kadotukseksi niille, jotka ristiinnaulitsivat hänet 
eivätkä uskoneet hänen tuloonsa, vastaavasti se palvelee niiden pelas-
tumista, jotka uskovat häneen.” Rivien välistä voi lukea, että Irenae-
uksen silmissä juutalaislähetys oli muuttunut hyödyttömäksi hank-
keeksi. Juutalaisten roolin pelastushistoriassa hän kuvaa etäältä. 

Ei ole kuitenkaan syytä ajatella, että Irenaeuksen juutalaisvastaisuus 
olisi jotenkin jalompaa kuin Justinoksen polemiikki, koska se pitää 
sisällään saman tulkintapotentiaalin. Lisäksi Irenaeus on ensimmäinen 
tuntemamme kirkkoisä, joka katsoi Antikristuksen olevan juutalaista 
syntyperää (5.30.1) – traditio, jolla oli kauaskantoiset seuraukset.

Justinoksen edustamat ja levittämät näkemykset vaikuttivat myös 
merkittävästi Tertullianukseen (n. 160–220), Pohjois-Afrikan kirkon 
ensimmäiseen suureen teologiin. Varsin pian kristityksi kääntymi-
sensä jälkeen Tertullianus kirjoitti vuonna 197 traktaatin juutalaisia 
vastaan (Adversus Iudaeos). Kirjoituksen joidenkin osien aitoutta on 
epäilty, mutta sen perusteksti on varmuudella Tertullianuksen kir-
joittama. Traktaatin ajatuksenjuoksu on tuttu jo Justinokselta: pat-
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riarkoilla oli ennen Moosesta laki, jonka nämä pitivät; Mooseksen 
rituaalilain säädökset olivat merkkejä tulevasta; sekä Kristus että hä-
nen tuomansa uusi laki olivat ennalta ilmoitettuja, samoin kuin pa-
kanoiden kutsuminen ja Jerusalemin ja Juudean tuho. Irenaeuksen 
tapaan Tertullianus ei lausu tuomiota kristinuskoa edeltäneestä juu-
talaisuudesta, mutta kääntää pelastushistoriallisen mallin Kristuksen 
jälkeen eläneitä ja hänet hylänneitä juutalaisia vastaan. Tertullianus 
myöntää kuitenkin, että Kristuksen ensimmäistä, alhaisuudessa ta-
pahtunutta tulemista koskevat ennustukset olivat monien esikuviensa 
vuoksi hämäriä. Juutalaiset, jotka ymmärsivät toisesta tulemuksesta 
lausutut ennustukset, saattoivat siten jäädä tietämättömiksi ensim-
mäisestä. Tästä huolimatta he ovat Tertullianuksen mielestä kuiten-
kin ansainneet rangaistuksensa (Adv. Iud. 14.10); Kristuksen murhasi 
”koko Israelin synagoga” (8.18). Tämän vuoksi juutalaisista on tullut 
onneton ja kirottu kansa. Raamatun alkukertomusten kuvaus Kai-
nista ja Abelista viittaa kahteen kansaan, juutalaisiin ja kristittyihin. 
Kuten Jumala hylkäsi Kainin uhrin ja mieltyi Abelin uhriin, samoin 
hän torjuu juutalaisten maallisen uhrin ja osoittaa suosiotaan kristit-
tyjen hengelliselle uhrille. Juutalaisten kääntymyksestä Tertullianus ei 
puhu eikä hän näytä uskovan sen mahdollisuuteen. 

Vuodesta 248/249 Karthagon piispana toiminut ja vuonna 258 
marttyyrina kuollut Cyprianus oli Tertullianuksen ihailija. Teokses-
saan Ad Quirinium, testimonium libri tres (”Quiriniukselle, kolme to-
distusten kirjaa”) hän kokosi systemaattisesti yhteen ne juutalaisten 
pyhien kirjoitusten kohdat, jotka kristittyjen mukaan todistivat juuta-
laisten hylkäämisestä ja kristittyjen astumisesta heidän tilalleen Juma-
lan suosioon. Vaikka Cyprianus on ensimmäinen tuntemamme kris-
titty opettaja, jonka laatima kokoelma on säilynyt meille, Eusebios 
Kesarealainen mainitsee kirkkohistoriassaan, että jo Sardeksen piis-
pa Meliton oli koonnut sellaisen, jotta kristityt pystyisivät parem-
min kiistelemään juutalaisten opettajien kanssa pyhien kirjoitusten 



154

oikeasta tulkinnasta (Kirkkohistoria 4.26.12–13). Melitonin laatiman 
kokoelman laajuus on jäänyt tuntemattomaksi, eikä ole varmaa, onko 
Cyprianus käyttänyt sitä lähteenään. 

Teoksensa ensimmäisessä kirjassa Cyprianus esittää 24 juutalaisten 
tekemää tai heille tapahtunutta asiaa, jotka on ennalta ilmoitettu hei-
dän pyhissä kirjoituksissaan: 

1)  Juutalaiset ovat joutuneet Jumalan vihattaviksi, koska ovat langenneet 
pois hänestä ja palvelleet epäjumalia.

2)  He eivät uskoneet profeettoja, vaan tappoivat nämä.
3)  Jo ennalta on julistettu, että he eivät tunne, ymmärrä eivätkä ota vastaan 

Herraa.
4)  He eivät ymmärrä pyhiä kirjoituksia, ja niitä ymmärretään vasta myö- 

hempinä aikoina.
5)  Juutalaiset eivät ymmärrä kirjoituksia lainkaan, elleivät he ensin usko 

Kristukseen.
6)  He menettävät Jerusalemin ja hylkäävät omakseen saamansa maan.
7)  He menettävät myös Herran valon.
8)  Ensimmäinen ympärileikkaus lihassa tehtiin tyhjäksi ja sen tilalle luvat-

tiin toinen, Hengen ympärileikkaus.
9)  Aikaisempi, Mooseksen antama laki lakkaa olemasta voimassa.
10) Annetaan uusi laki.
11) Annetaan uusi pelastusjärjestys ja solmitaan uusi liitto.
12) Vanha kaste lakkaa ja uusi alkaa.
13) Vanha ies tehdään tyhjäksi ja annetaan uusi.
14) Vanhat paimenet syrjäytetään, ja tilalle tulevat uudet.
15) Kristus on oleva Jumalan temppeli; vanha temppeli katoaa ja uuden 

aika alkaa.
16) Vanha uhri tehdään tyhjäksi ja uuden uhrin aika alkaa.
17) Vanha pappeus lakkaa, ja tulee uusi, ikuinen pappi.
18) Luvataan toinen, Mooseksen kaltainen profeetta, joka antaa uuden liiton 

ja jota on kuultava ennen kaikkea muuta.
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19) Ennustetaan olevan kaksi kansaa, vanhempi ja nuorempi; nämä ovat 
vanhempi juutalaisten kansa ja uusi kristittyjen kansa.

20) Seurakunta, joka aiemmin oli kuivettunut, saisi pakanoiden joukosta 
enemmän jäseniä kuin synagogalla aikaisemmin oli ollut.

21) Pakanat – ennemmin kuin juutalaiset – ottavat Kristus-uskon vastaan.
22) Juutalaiset menettävät Kristuksen leivän, maljan ja kaiken hänen ar-

monsa, kun taas kristityt saavat ne osakseen, ja kristittyjen uutta nimeä 
siunataan maan päällä.

23) Pakanat ennemmin kuin juutalaiset perivät taivaan valtakunnan.
24) Juutalaiset saavat syntinsä anteeksi vain, jos he kasteessa pesevät pois 

teurastetun Kristuksen veren, siirtyvät kirkkoon ja ovat kuuliaisia hä-
nen käskyilleen.

Tällaisen luettelon jälkeen Cyprianus yksinkertaisesti lainaa ku-
hunkin kohtaan sopivia kirjoituksia ja täydentää niitä sitaateilla kris-
tillisistä kirjoituksista; ainoastaan kohta 23 on yksin evankeliumisi-
taatin varassa. Monet raamattusitaateista ovat tuttuja jo Justinoksen 
Dialogista, eikä juutalaisten rooli pelastushistoriassa ole myöskään 
merkittävästi muuttunut. Kristittyjen ja kirkon tuleminen juutalais-
ten ja heidän synagogansa tilalle Jumalan suunnitelmassa korostuu 
entisestään. Vastaavasti juutalaisille kohdistetaan selvä kehotus luopua 
juutalaisuudestaan ja liittyä kirkkoon. Cyprianuksen toinen todistus-
kokoelma koskee Vanhan testamentin Kristus-ennustuksia, kolmas 
taas koostuu lukuisista kristilliseen elämään liittyvistä raamattuto-
distuksista. Cyprianus kuuluu ensimmäisiin kristittyihin teologeihin, 
jotka liittivät kodittomuuden ja hajaannuksen juutalaisten saaman 
rangaistuksen tuntomerkkeihin. 

Cyprianuksen edellä kuvatun aidon kirjoituksen lisäksi hänen ni-
miinsä on pantu muutamia juutalaisvastaisia kirjoituksia, joista käy 
selvästi ilmi kristittyjen pitkä välimatka aikansa juutalaisiin. Vanhaan 
testamenttiin perustuva juutalaisvastainen polemiikki palvelee edel-
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leenkin markionilaisten vastaista julistusta, mutta se on liitetty myös 
kristillisten yhteisöjen sisäiseen kehotuspuheeseen. Myöhemmässä 
kristillisessä kirjallisuudessa juutalaisten kelvottomien ominaisuuk-
sien kuvaaminen lisääntyy kontrastina kristilliselle käsitykselle siitä, 
millaisia Kristukseen uskovien tulee olla. Juutalaisten kelvottomuutta 
kuvaa värikkäin adjektiivein Commodianus, joka näyttää vaikutta-
neen 200-luvun lopulla Pohjois-Afrikassa. Teoksessa Carmen apolo-
geticum adversos Iudaeos et gentes (”Apologeettinen runo juutalaisia ja 
pakanoita vastaan”) hän kuvaa juutalaiset järjettömiksi, täynnä tur-
melusta oleviksi, kunniattomiksi ja julmiksi. Commodianus tukeutuu 
näkemyksissään paljolti alku- ja patriarkkakertomusten typologiseen 
tulkintaan, jossa raamatullisten veljesparien vanhemmat veljet (Kain, 
Esau) eivät kelvanneet Jumalalle, joka sen sijaan mieltyi heidän nuo-
rempiin veljiinsä (Abel, Jaakob). Vanhemman veljen moraaliset omi-
naisuudet olivat kauttaaltaan synkkiä. Varsinkin Kainin kautta juuta-
laisten tunnusmerkkeihin kuuluivat nyt kateus, murhanhimo ja niitä 
seurannut kodittomuus. Seuraavina vuosisatoina pelastushistorialli-
sesti välttämättömään, mutta perkeleelliseen rooliinsa sidottujen juu-
talaisten pahat ominaisuudet kasvavat monien kristittyjen mielikuvi-
tuksessa ylimaallisiin mittoihin. Yksi tärkeimmistä tähän kehitykseen 
vaikuttaneista teologeista oli Välimeren itäisellä puolella 100-luvun 
jälkipuoliskolla elänyt Meliton.

Sardeksen piispa Meliton ja jumalanmurhasyytöksen synty

Vähässä-Aasiassa asui huomattava määrä diasporassa eläviä juutalaisia. 
He kohtasivat Paavalin ja varhaisten juutalaiskristittyjen julistajien il-
mestyessä uuden uskon, joka perustui heidän pyhille kirjoituksilleen. 
Kristityt saarnaajat käännyttivät omaan uskoonsa sekä juutalaisia että 
pakanoita, ja uusi usko oli jo toisen vuosisadan alun Vähässä-Aasiassa 
kohtalaisen merkittävä yhteiskunnallinen tekijä. Vuoden 112 vaiheil-
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la Bitynian käskynhaltijana toiminut Plinius nuorempi pyysi keisari 
Trajanukselta ohjeita kristittyjen kohtelemiseen, sillä näiden usko ei 
menestynyt ainoastaan kaupungeissa vaan levisi myös maaseudulle. 
Trajanuksen mielestä kristittyjä ei tullut pitää liian vaarallisina. Vas-
tauskirjeessään hän neuvoi Pliniusta jättämään nimettömät ilmiannot 
omaan arvoonsa ja pidättymään kristittyjen etsimisestä. Sen sijaan 
kunnioitetun kansalaisen tekemä ilmianto tuli ottaa vakavasti ja il-
miannettuja kristittyjä piti rangaista. 

Viranomaisten huomaamana ja menestyvänä liikkeenä kristinuskon 
tuli tehdä tilinsä selväksi emouskontonsa kanssa. Kuten jo piispa Ig-
natioksen Vähän-Aasian seurakunnille osoittamista kirjeistä käy ilmi, 
Jeesusta Kristusta tuli pitää Jumalana, jonka evankeliumi ei välttämät-
tä tarvinnut tuekseen juutalaisia kirjoituksia. Pohjimmiltaan nämä 
viittasivat kristinuskon keskeiseen pelastustapahtumaan, jossa Juma-
lan Poika tulee maan päälle juutalaisten keskuuteen, tapetaan julmasti 
mutta nousee kuolleista kolmantena päivänä.

Vähän-Aasian länsiosassa sijainneen Sardeksen piispa Meliton eli 
toisen vuosisadan jälkipuoliskolla. Hänet tunnetaan kirkkoisien teks-
teistä taitavana puhujana ja opettajana, joka kirjoitti lukuisia tutkiel-
mia erilaisista teologisista ja kristilliseen elämään liittyvistä teemoista, 
muun muassa edellä mainitun Vanhan testamentin todistustekstien 
kokoelman. Hänen teoksistaan ei kuitenkaan ollut säilynyt – muu-
tamia fragmentteja lukuun ottamatta – jälkipolville yhtäkään, kun-
nes vuonna 1940 julkaistiin hänen kirjoittamansa pääsiäissaarna (Peri 
Paskha), joka oli vastikään löydetty. Saarnan tutkimuksessa kiinnitet-
tiin aluksi huomiota sen retoriikkaan ja teologiseen symboliikkaan, 
varsinkin koska Meliton tiedettiin vanhoista lähteistä quartadeci-
maanisen pääsiäisen ajoituksen kannattajaksi – hän nimittäin viet-
ti monen muun Vähässä-Aasiassa toisella vuosisadalla vaikuttaneen 
opettajan tavoin pääsiäistä juutalaisen kalenterin mukaan 14. päivänä 
Nisan-kuuta. Kesti aikansa ennen kuin Melitonin saarnan räikeä juu-
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talaisvastaisuus tuli selvästi esiin tutkimusta kiinnostavana teemana. 
Saarnan runollinen ja vaikuttavan symbolinen kieli kätkee taakseen 
ideologisen maailman, joka oli kehittynyt jo vahvasti mystisen an-
tisemitismin suuntaan.

Melitonin saarna alkaa typologisella selityksellä heprealaisen Raa-
matun kertomuksesta, jossa kansa vapautuu Egyptin orjuudesta (Peri 
Paskha 1–45; 2. Moos. 1–12). Sen mukaan heprealaisessa eksoduk-
sessa piilee salaisuus: se on samalla uusi ja vanha, ikuinen ja ajallinen, 
kuolematon ja kuolevainen. Kertomuksen ytimenä Melitonille on 
pääsiäislammas, jonka teurastaminen on Kristuksen kuoleman ajalli-
nen ja kuolevainen kuva. Lammas teurastettiin, mutta ristiinnaulittu 
Kristus nousi kuolleista katoamattomana Jumalana. Kun israelilai-
set sivelivät lampaan verta ovenpieliinsä, enkeli surmasi egyptiläisten 
esikoiset, mutta jätti israelilaisten esikoiset henkiin (11–33). Meli-
ton paljastaa, että tapahtumat, joissa enkeli säästi israelilaiset ja tuho-
si egyptiläiset esikoiset, olivat esikuvana tulevalle pelastukselle, joka 
on luonteeltaan täydellinen ja katoamaton. Kristuksen kuoleman ja 
ylösnousemuksen jälkeen esikuvasta tulee merkityksetön ja tyhjä. 
Kirkko nousee, ja evankeliumi saa etusijan. Juutalaisten pääsiäinen, 
heidän kaupunkinsa Jerusalem ja kaikki muukin heidän uskoonsa 
liittyvä käy arvottomaksi, kun Kristus on noussut kuolleista ja tuonut 
pelastuksen kaikille kansoille (34–45). 

Riistettyään juutalaisilta heidän liittonsa ja lupauksensa ja tehtyään 
heidän pyhistä kirjoituksistaan täydellisesti kristittyjen omaisuutta 
Meliton siirtyy kuvaamaan, että pääsiäisen (paskha) merkitys on kär-
simyksessä (paskhein). Kärsijänä on maan päälle tullut Herra, joka 
kärsi ensimmäisten ihmisen syntiinlankeemuksen ja sen hirvittävien 
seurausten, synnin ja kuoleman ylivallan vuoksi. Herra oli valmista-
nut kärsimyksensä salaisuuden ilmoittamalla siitä etukäteen laissa ja 
etenkin profeetoissa (46–65). 
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Selitettyään lyhyesti Kristuksen laskeutumista taivaasta ja ihmiseksi 
tulemista sekä hänen ylivertaista, synnin vallasta vapauttavaa kärsi-
mystään (66–71) Meliton ottaa esille asian toisen puolen. Kuvates-
saan Jeesuksen kuolemaa hän antaa juutalaisille suurin piirtein saman 
roolin kuin egyptiläisillä on eksodus-kertomuksessa ja sen tulkin-
nassa. 

Jos kristillisellä antisemitismillä tarkoitetaan juutalaisen kansan mys-
tistä saatanallistamista, joka palvelee kristillisen pelastushistorian julis-
tamista, Melitonin saarnan varsinaista juutalaisvastaista jaksoa (72–99) 
on vaikea olla kutsumatta antisemitistiseksi (ks. Aikalaisdokumentteja). 
Meliton kuvaa juutalaiset Israeliksi, joka on tehnyt ”ennenkuulu-
mattoman rikoksen”: murhannut kansalle parantajana hyvää tehneen 
Kristuksen, joka oli nimenomaan lähetetty kirkastamaan Israelia (72–
73). Sardeksen piispa lainaa juutalaisten tavallista vastaväitettä kristil-
listä julistusta vastaan: jos kerran Jeesuksen täytyi kärsiä sovittaakseen 
kaikkien ihmisten synnit, silloinhan on aiheetonta syyttää juutalaisia 
hänen surmaamisestaan. Tätä argumenttia, joka osuu kristillisen op-
pirakennelman ristiriitaiseen kohtaan, Meliton kutsuu viisasteluksi 
(74–77): totuus on, että Israel vietti riemuiten pääsiäistään samalla 
kun se murhasi Herran (78–80). Israelin olisi pitänyt tunnistaa Jee-
suksen hahmossa Jumala, joka loi maailman ja ihmisen sekä johdatti 
valittua kansaa läpi sen historian (81–86).

Meliton kutsuu kuvittelemansa Israelin oikeudenkäyntiin kiittä-
mättömyydestään ja kysyy, minkä arvoiseksi se on punninnut kaikki 
Jumalan hyvät pelastushistorialliset teot sitä kohtaan Egyptistä va-
pautumisen ja Jeesuksen julkisen toiminnan yhteydessä. Hän vastaa 
itse: Israel vastasi hyvään pahalla ja elämään kuolemalla, ja siksi sen 
itsensä täytyy kuolla (87–90). Lopuksi Meliton palaa kuvaamaan yk-
sityiskohtaisesti pitkäperjantain tapahtumia ja Israelin rikosta, jonka 
ydinlause lausutaan tässä ensimmäistä kertaa kristikunnan historiassa: 
”Jumala on murhattu” (91–99; erityisesti 96). Murha oli Melitonin 
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silmissä häpeämätön teko, joka tapahtui keskellä kirkasta päivää ja 
jota juutalaisten kansa ei selvästikään ole katunut.

Melitonin tekstin asianmukainen tulkinta on mahdollista vain, jos 
nähdään ne taustaoletukset, joiden varaan hänen argumentaationsa 
rakentuu. Sen lähtökohtana on koko Israelin osuus Jeesuksen sur-
maamiseen. Meliton seuraa siten Luukkaan evankeliumista alkavaa 
ja erilaisissa toisen vuosisadan teksteissä jatkuvaa näkemystä: eivät ai-
noastaan ylipapit ja muut kansanjohtajat, vaan kansa kokonaisuudes-
saan oli syypää Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen. Melitonin retorisesti 
voimakkaassa kielenkäytössä Israel on ensi sijassa pelastushistorialli-
nen suure, mutta termin käyttö perustuu yhtä kaikki kristittyjen kä-
sitykseen konkreettisesta Israelista ja todellisista juutalaisista. Nämä 
eivät ottaneet vastaan Jeesusta Messiaana, Jumalan Poikana eivätkä 
Jumalana, vaan surmasivat hänet. Melitonin ensimmäinen lähtökoh-
ta perustuukin olennaisesti kristillisen juutalaislähetyksen huonoon 
menestykseen ja juutalaisuuden kohtalon sinetöimiseen juutalaisso-
dan ja Bar Kokhban kapinan murskaavissa seurauksissa. Niin hän voi 
myös sanoa, että Israelin on ”täytynyt kuolla” (90). On yhdentekevää, 
ajatteleeko Meliton, että Israelin kääntymyksen aika on jo ohi, sillä 
olennaista on se käytännöllinen havainto, että Israel ei enää käänny. 

Sardeksen piispan toisena lähtökohtana on Jeesuksen täydellinen 
itseilmoitus maan päällä: sen sijaan, että Israel riensi ”teurastamaan 
Herran”, sen olisi pitänyt huomata hänen kiistaton jumaluutensa ja 
hänen tekojensa hyvyys. Melitonin lähtökohta perustuu hänen oman 
aikansa kristilliseen oppiin, joka oli kehittynyt jo täysin juutalaisten 
käsityskyvyn ulkopuolelle: Jeesus oli Jumala jo maanpäällisen toi-
mintansa aikana, ja kaikki hänen sanansa ja tekonsa on ymmärrettä-
vä tästä käsin. Jos Israel oli nähnyt Jumalan toimineen Egyptistä va-
pautumisen yhteydessä, sen olisi ehdottomasti pitänyt nähdä hänen 
toimineen myös Jeesuksessa. Melitonilla kristillinen pelastushistoria 
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on jo täydellisesti irronnut Kristus-uskon syntyprosessista juutalai-
suuden sisällä.

Egyptiläiset kirkkoisät:      
Kleemens Aleksandrialainen ja Origenes

Kuten edellä on jo käynyt ilmi, kristillisten kirjoittajien näkemys juu-
talaisuudesta ja juutalaista oli jo toisen vuosisadan lopulla suhteellisen 
vakiintunut. Kristinuskoon kääntymättömien juutalaisten asennetta 
oli helppo selittää: heidän kansansa oli aina taistellut Jumalan tahtoa ja 
hänen lähettämiään profeettoja vastaan, tappanut Kristuksen, hylännyt 
evankeliumin ja vainonnut apostoleja. Tällainen tulkinta näyttää ole-
van useimmille kristillisille kirjoittajille vääjäämätön ja luovuttamaton 
osa suurta pelastushistoriallista kertomusta. Juutalaisten demonisoimi-
nen ei kuitenkaan ollut teologisesti väistämätöntä. Sen osoittaa lah-
jakas ja sivistynyt Kleemens Aleksandrialainen (n. 140/150–n. 220). 
Hänen ajattelunsa on säilynyt meille etenkin hänen kesken jääneessä 
laajassa teoksessaan, jolle hän antoi sen kirjavan tematiikan ja lavean 
esitystavan vuoksi nimen Stromateis (”Matot”). 

Kleemens pyrki vastaamaan aikansa uusplatonististen virtausten 
haasteeseen ja osoittamaan, että Kristus on jumalallinen Logos (Sana, 
Järki), joka välittää ihmiskunnalle kaikkea muuta korkeamman vii-
sauden. Edelleen hän pyrki osoittamaan, että kristinusko – eivätkä 
erilaiset gnostilaiset järjestelmät – on tosi gnosis. Justinoksen tavoin 
hänelle oli olennaista näyttää toteen, että Logos oli ilmestynyt osittain 
kreikkalaisille näiden parhaissa fi losofi sissa ajatuksissa, samoin kuin se 
oli vaikuttanut juutalaisten historiassa. Kleemensin näkemys oli kui-
tenkin pedagogisempi kuin Justinoksen. Hänen mukaansa kreikka-
laisten fi losofi a ja juutalaisten laki oli tarkoitettu valmistamaan näitä 
evankeliumin vastaanottamiseen. Kleemens näki Justinoksen tavoin, 
että kreikkalainen fi losofi a oli jäljitellyt Mooseksen lain tiettyjä ele-
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menttejä; hänen mielestään kreikkalaiset myytteineen olivat ymmär-
ryksessä lapsia verrattuna Moosekseen (Strom. 1.29). Mooseksen ”fi -
losofi an” Kleemens jakoi neljään osaan: historiaan, lainsäädäntöön, 
kultillisiin säädöksiin ja teologiaan, joka koski jumalallisten asioiden 
näkemistä, visiota. Lain merkitystä voi kuitenkin tulkita (vain) kol-
mella tavalla: symbolisesti, kehotuksena oikeaan elämänvaellukseen 
tai profetiana (1.28).

Kleemens luonnollisesti esittää kreikkalaisten ja juutalaisten tiedon 
Jumalasta alemmaksi kuin sen, joka kristityillä on; edellisillä on vanha 
liitto ja kristityillä uusi. Kleemens saattaa kuitenkin sanoa, että kreik-
kalaiset tunsivat yhden ja ainoan Jumalan pakanoiden tapaan, juu-
talaiset juutalaiseen tapaan, kun taas kristityt ovat tulleet tuntemaan 
hänet uudella ja hengellisellä tavalla. Kreikkalaisille Jumala antoi fi lo-
sofi an ja juutalaisille lain ja profeetat, jotta nämä voisivat vastaanottaa 
Jumalan hyvyyden (6.5). Kleemens tulkitsee Jeesuksen ruokkimisih-
meessä mainitut kaksi kalaa kreikkalaiseksi fi losofi aksi ja viisi ohralei-
pää (!) Mooseksen laiksi (5.11). Niin juutalaisten kuin kreikkalaisten 
usko saattoi parhaimmillaankin olla puutteellinen. Siksi Herra astui 
alas tuonelaan ja saarnasi siellä näille evankeliumia, jotta nämä teki-
sivät parannuksen. Kleemens jopa sanoo, että apostolit saarnasivat 
hadeksessa. Hänen tarkoituksenaan on julistaa mahdollisuutta tietä-
mättömyydessä tehtyjen syntien anteeksiantamiseen (6.6).

Kleemens välttää syyttämästä juutalaisia Jeesuksen tappamisesta ja 
tulkitsemasta Jerusalemin temppelin hävitystä Jumalan rangaistuk-
seksi siitä. Edellä kuvatun ajattelutapansa mukaisesti hän ei myöskään 
syrjäytä juutalaisia pelastushistoriasta ja pane kristittyjä heidän tilal-
leen. Kleemens kykeni myös aikansa oloissa poikkeuksellisen asialli-
seen uskontokeskusteluun. Hän dokumentoi juutalaisten ja kreikka-
laisten piirissä kristittyjä vastaan esitetyn vastaväitteen: kristinusko ei 
ole uskottava, koska sen piirissä vaikuttaa lukuisia keskenään erimie-
lisiä lahkoja. Kleemens vastaa, että myös juutalaisten ja kreikkalaisten 
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keskuudessa on lukuisia lahkoja. Lahkojen olemassaolon hän selittää 
varsin tavalliseen tapaan Jeesuksen vertauksella: viljan seassa kasvaa 
rikkaviljaa aina tuomion aikaan asti (7.15).

Kleemensin kiihkoton ja avarakatseinen suhde ei-kristittyihin joh-
tui hänen teologisesta ajattelustaan, jonka mukaan Jumalan pelastus-
suunnitelma oli asteittainen ja pedagoginen – kuten Irenaeuksella. 
Kleemens meni kuitenkin ratkaisevasti Lugdunumin piispaa pidem-
mälle pelastushistoriallisten rajojen väljentämisessä. Voidaan ajatella, 
että pyrkimys korostaa kristinuskoa tietona (gnosis) avasi hänen ajat-
telulleen laajemman perspektiivin. 

Kleemensin oppilas Origenes oli kirjoituksissaan opettajaansa juu-
talaisvastaisempi. Tämä johtuu paljolti siitä, että hän tunsi juutalaisia 
opettajia ja heidän teoksiaan sekä otti osaa juutalaisten ja kristitty-
jen välisiin uskontoväittelyihin. Edelleen hän keskittyi opettajastaan 
Kleemensistä poiketen yksityiskohtaiseen Vanhan testamentin allego-
riseen tulkintaan. Pakana Kelsosta vastaan suuntaamassaan kirjoituk-
sessa (Contra Celsum, vuoden 248 vaiheilta) hän joutui reagoimaan 
tämän toistuvaan pyrkimykseen asettaa juutalaisuus kristinuskon ylä-
puolelle. Vuoden 178 vaiheilla teoksensa Alethes logos (”Totuudellinen 
oppi”) kirjoittaneen Kelsoksen mukaan kristinusko edusti saman-
tyyppistä taikauskoa kuin juutalaisuus, mutta oli pohjimmiltaan vää-
rin käsitettyä juutalaisuutta, joka uhkasi Rooman valtakuntaa univer-
saalisella totuusvaatimuksellaan. Kelsos pilkkaa juutalaisia traditioita, 
mutta Origenes ei seuraa häntä, koska Kelsoksen ilkkumisen pää-
maalina on Origeneen itsensä edustama kristinusko. Kelsoksen mie-
lestä juutalaisten tarujen selittäminen vertauskuvallisesti oli vieläkin 
häpeällisempää ja mielettömämpää kuin tarut itse. Siten juutalaisten 
ja kristittyjen kiistat totuuden omistamisesta ovat idioottimaista riite-
lyä aasin varjosta (Contra Celsum 3.1). Teoksensa 1. kirjassa Origenes 
lainaa kristinuskon vastaista polemiikkia, jota Kelsos esittää juutalai-
sen puhujan suulla. Tämän mukaan Jeesuksessa ei ollut mitään juma-
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lallista; hän syntyi avionsa rikkoneen naisen lapsena, jonka isä hylkäsi 
ja äiti synnytti salaa. Jeesuksen isänä oli sotilas nimeltä Panthera, nimi 
joka mukailee kreikan sanaa parthenos, neitsyt. Jeesus haki oppinsa 
Egyptistä, jossa hänestä kasvoi noituuden harjoittaja. Galileassa hän 
liikkui rosvojoukkoineen kylästä toiseen, ja lauma tyhjäntoimittajia 
seurasi häntä. Pelkuruus Getsemanessa ja ristiinnaulitseminen osoitti-
vat Jeesuksen puheiden mitättömyyden. Hän ei todellisuudessa nous-
sut kuolleista, koska koko ajatus perustuu yhden naisen ja Jeesuksen 
oppilaiden visioille. Muillehan Jeesus ei näyttäytynyt.

Origenes vastaa Kelsokselle, että tämän näkemykset eivät selitä Jee-
suksen opetuksia, jotka ovat saaneet myös monet oppineet kään-
tymään kristityiksi. Alhainen käsitys Jeesuksesta ei myöskään seli-
tä hänen oppilaidensa rohkeutta eikä hänen sanomansa leviämistä 
kaikkien kansojen keskuuteen. Puolustaessaan Jeesuksen neitseellistä 
syntymää Origenes sanoo myös lain ja profeettojen kirjoitusten ole-
van täynnä ihmeellisiä tapahtumia. Jos uskoo niihin, ei ole perusteita 
torjua Jeesukseen liittyviä ihmeitä. Origenes uskoo juutalaisten kir-
joitusten ihmeisiin, mutta uskoo vieläkin enemmän Jeesusta, kos-
ka tämä itse kertoi kaikesta kokemastaan suoraan oppilailleen. Li-
säksi hänessä vaikutti sama Henki kuin Mooseksessa ja profeetoissa 
(1.43–44). Jeesuksen ja Mooseksen tekemät ihmeet ovat tosia, kos-
ka ne saivat ihmiset elämään siveellisesti korkeatasoisempaa elämää 
(2.51). Origeneen mukaan Jeesus ei pelännyt kuolemaa, vaan antoi 
itsensä kuolemaan asti. Hänen ylösnousemuksensa ei ole satua, koska 
hänen olemuksensa oli niin monimuotoinen, että ylösnousemus oli 
mahdollinen. Jeesuksen jumalallisen ylösnousemusruumiin saattoivat 
nähdä vain ne, jotka olivat osallisia sellaisista asioista (2.70).

Pelastushistoriallisessa teologiassaan Origenes seuraa paljossa opet-
tajaansa Kleemensiä, mutta juutalaisten roolin osalta hän on polee-
misempi. Tulkitessaan juutalaisten pyhiä kirjoituksia vertauskuvalli-
sesti Origenes selittää totuttuun tapaan juutalaisten käsityksen nii-
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den merkityksestä kirjaimelliseksi ja lihalliseksi, kun taas kristittyjen 
vertauskuvalliset tulkinnat ovat tosia ja hengellisiä. Juutalaiset ovatkin 
Jumalan ensimmäinen tai entinen kansa, kun taas kristityt ovat uusi 
Jumalan kansa. Hänen suosikkijakeensa tällaisissa yhteyksissä on Matt. 
21:43, jossa Jeesus sanoo juutalaisille kansanjohtajille: ”Jumalan val-
takunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedel-
miä.” Jerusalemin temppelin hävitys on, kuten useimmille muillekin 
kirkkoisille, selvästi Jumalan rangaistus kansalleen. Origenes tiivistää 
näkemyksensä juutalaisista seuraavasti (4.32):

”Tahtoisimme vastata Kelsoksen juutalaisista esittämään väitteeseen, 
jonka mukaan nämä olivat ’Egyptistä tulleita pakolaisia’ ja että ’nämä 
Jumalan rakastamat ihmiset eivät koskaan saaneet aikaiseksi mitään 
mainitsemisen arvoista’. Edelleen me vastaamme väitteeseen, että ’he 
eivät tulleet miksikään, eivät järkensä eivätkä lukumääränsä puolesta’. 
Me sanomme, että he elivät erillään ’valittuna kansana ja kuninkaal-
lisena papistona’ sekä kieltäytyivät sekoittumasta enemmistöön, jotta 
eivät turmelisi tapojaan; jumalallinen voima suojeli heitä. Toisin kuin 
useimmat ihmiset, he eivät himoinneet hankkia itselleen toisia valta-
kuntia. He eivät kuitenkaan jääneet pienuutensa vuoksi hylätyiksi ja 
helpoksi saaliiksi muille ja alttiiksi tuholle. Tätä kesti niin kauan kuin 
he olivat Jumalan suojeluksen arvoisia. Mutta kun heidän kokonaisena 
syntiä tehneenä kansana olisi pitänyt kääntyä heidän Jumalansa puo-
leen, heidät hylättiin milloin pidemmäksi, milloin lyhyemmäksi ajaksi, 
kunnes he roomalaisten hallitessa tekivät mitä suurimman synnin, kun 
ristiinnaulitsivat Jeesuksen; niin heidät hylättiin lopullisesti.”

Teoksessaan Kelsosta vastaan Origenes on maltillinen ja esittää nä-
kemyksensä ”tieteellisesti” ja kiihkottomasti. Toisenlaisissa yhteyk-
sissä hän ei säästä sanojaan, vaan on avoimen poleeminen juutalaisia 
vastaan, joita hän inhoaa samalla tavalla kuin harhaoppisia. Hänen 
mukaansa juutalaiset ovat lihallisesti pyhiä kirjoituksiaan lukeva tai-
kauskoinen kansa, joka kyltymättömästi vihaa ja vainoaa kristittyjä. 
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Origeneelle sopi hyvin myös Johanneksen evankeliumissa Jeesuksen 
suuhun pantu ajatus, jonka mukaan juutalaisilla on isänään Saata-
na. Hänen mukaansa juutalaiset identifi oituivat Juudas Iskariotiin ja 
kuuluvat helvettiin yhdessä hänen kanssaan. Juutalaisten perkeleel-
listämisestä tulikin keskeinen aihe myöhemmässä kristillisessä pole-
miikissa.

Konstantinuksen käänne, Eusebios Kesarealainen   
ja juutalaisten kohtelu

Toisen vuosisadan lopulla ja kolmannella vuosisadalla Rooman val-
takunnassa elettiin muutosten aikaa. Keisarin yksinvalta ja armeijan 
merkitys olivat kasvaneet senaatin ja paikallisten viranomaisten kus-
tannuksella. Provinssit roomalaistuivat, ja vuonna 212 keisari Cara-
calla myönsi Rooman kansalaisuuden kaikille vapaana syntyneille 
Rooman provinssien alamaisille. Valtakunta rakensi ylellisesti, kävi 
kalliita sotia etenkin persialaisia ja germaaneja vastaan – ja velkaan-
tui. Provinsseista oli vaikea löytää paikallisia mahtimiehiä, jotka oli-
sivat täydentäneet valtakunnan verosaatavat omasta pussistaan. Myös 
valtakunnan kulttuurinen ja uskonnollinen elämä oli käymistilassa. 
Perinteinen roomalainen kirjallinen kulttuuri kuihtui, mutta uskon-
nollis-elämänkatsomuksellinen etsintä kasvoi. Vähän-Aasian ja Egyp-
tin uskonnolliset kultit kiinnostivat läntisen Rooman asukkaita. Myös 
kristinusko hyötyi ilmapiirin muutoksesta, ja keisarit olivat taipu-
vaisia panemaan valtakunnan kärsimät takaiskut kristittyjen syyksi, 
koska nämä eivät suostuneet uhraamaan Rooman jumalille. Roo-
man 1000-vuotisjuhlaan liittyen keisari Decius (249–251) määräsikin 
Rooman jumalten kulttiin osallistumisen pakolliseksi valtakunnan 
kaikille asukkaille. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että kristityiksi 
epäiltyjen tuli kysyttäessä voida esittää kirjallinen todistus uhraami-
sesta jumalille. Koska menestyksellä sanomaansa levittäneet kristityt 
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eivät suostuneet uhraamaan jumalille, vaino kohdistui yksinomaan 
heihin. Vainot jakoivat kristittyjä sisäisesti marttyyreihin, tunnustajiin 
ja huomattavaan joukkoon luopioita, mutta keisari Gallienuksen lo-
petettua vainot kirkko vahvistui olennaisesti seuraavien vuosikym-
menten aikana.

Keisari Diocletianuksen (284–305) pyrkimykset Rooman valta-
kunnan eheyttämiseen ulottuivat myös uskonnollis-ideologiselle ta-
solle ja johtivat kristittyjen laajamittaiseen vainoamiseen vuodesta 
303 alkaen. Diocletianuksen seuraaja Galerius havaitsi tehtävän mah-
dottomaksi ja julkaisi vuonna 311 suvaitsevuusediktin, joka lopetti 
vainot. Kun sotajoukkojensa keisariksi julistama ja kristityksi tunnus-
tautunut Konstantinus saavutti voiton kilpailijoistaan, hän teki kris-
tinuskosta varsin nopeasti valtakunnan johtavan uskonnon.

Konstantinuksen käänne vaikutti luonnollisesti myös juutalaisten 
asemaan. Muutoksen ymmärtämisen kannalta on syytä pitää mielessä, 
että juutalaiset olivat Rooman valtakunnassa jo aikaisemmin olleet 
poikkeuksellinen kansa, jolla oli poikkeuksellinen uskonto. Vuosien 
66–70 juutalaissodan ja vuosien 132–135 Bar Kokhban kapinan jäl-
keen keisari Hadrianus kielsi juutalaisilta Jerusalemissa käymisen ja 
uskonnonharjoituksen, etenkin ympärileikkauksen ja ei-juutalaisten 
käännyttämisen. Antoninus Piuksen aikana määräyksiä kuitenkin pu-
rettiin, vaikka käännyttämiskielto jäikin voimaan. Septimus Severuk-
sen aikana (193–211) käännyttäminen pysyi kiellettynä, mutta juu-
talaisuudesta tuli sallittu uskonto. Huolimatta Palestiinan juutalaisten 
kapinoinnista diasporajuutalaisilla oli monien paikallisten hallitsijoi-
den silmissä hyvä maine. He olivat omasta uskonnostaan huolimat-
ta tottuneet olemaan vieraiden vallanpitäjien palveluksessa, ja Julius 
Caesarin suosikkeina he olivat saaneet nauttia etuoikeuksista myös 
myöhempien keisarien aikana. Heidän mahtimiestensä ei tarvinnut 
osallistua varoja kuluttaviin julkisiin tehtäviin, mutta heiltä kannet-
tiin edelleen edellä mainittua juutalaisveroa (fi scus judaicus), jota to-



168

distettavasti kerättiin vielä 200-luvulla. Koska veron poistamisesta ei 
ole jäänyt jälkiä lähteisiin, voi olettaa, että vielä kristityt hallitsijatkin 
kantoivat sitä. Juutalaisten erikoisasema säilyi myös suhteessa heidän 
uskonnonharjoitukseensa. Vaikka Palestiinan kapinoiden varjo lankesi 
kaiken juutalaisen käännytystoiminnan ylle, roomalaiset jättivät sen 
perinteisen synagogauskonnollisuuden rauhaan. Ja hyvä niin: aktiivi-
nen pakanalähetys ei meille säilyneiden lähteiden perusteella näytä 
edes kuuluneen keskivertojuutalaisuuden ohjelmaan. Kristinuskon 
tavoin myös juutalaiset hyötyivät Caracallan laajentamasta Rooman 
kansalaisuudesta. Rooman keisarit eivät kokeneet juutalaisuutta uh-
kaksi 200-luvun kriisien keskellä. Sen oikeudellinen asema pysyi 
suhteellisen hyvänä aina Konstantinuksen käänteeseen saakka. 

Palestiinan juutalaisuuden tutkimukseen liittyy tässä yhteydessä 
kuitenkin mielenkiintoinen erityisongelma. Bar Kokhban kapinan 
jälkeen Palestiinan juutalainen väestö näyttää sopeutuneen varsin 
hyvin kreikkalais-roomalaiseen kulttuuriin. Selotismi ja apokalyp-
tiikka ovat tiessään, ja arkeologinen todistusaineisto viittaa siihen, 
että kansan enemmistö ei seurannut eristyksiin vetäytyneitä rabbeja. 
Juutalaisissa rakennuksissa tavataan pakanallista taidetta ja ikonogra-
fi aa, ja juutalaisten kaupunkien kolikotkin kantavat kreikkalaisten ju-
malten tunnuksia. Tiberiaassa, Sephoriksessa ja Lyddassa juutalainen 
valtaväestö hyväksyi pakanalliset vallan merkit rabbien hangoitelles-
sa vastaan. Jerusalemin Talmudin traktaateissa rabbit itse todistavat 
eläneensä tuolloin marginaalisessa asemassa oman kansansa sisällä. 
Seth Schwartz on tehnyt tähän suuntaan viittaavasta lähdeaineistosta 
radikaalin, mutta monessa mielessä uskottavan johtopäätöksen: kes-
kivertojuutalaisuus haki tukea identiteetilleen rabbien opetuksesta 
vasta kristinuskon noustua valtauskonnoksi. Schwartzin mukaan Pa-
lestiinan juutalaiset eivät ennen tätä olleet erillinen kansa, joka olisi 
korostanut Mooseksen lakiin ja liittoon nojaavaa identiteettiään roo-
malaista valtaa vastaan. Schwartz katsoo rabbien aseman vahvistuneen 
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ja pakanallisen hallintokoneiston taantuneen Palestiinan kaupungeis-
sa jo 200-luvun lopulla. Kuitenkin vasta Konstantinus Suuren kris-
tillinen lainsäädäntö teki rabbien vahvasta juutalaisesta identiteetistä 
kovaa valuuttaa. Kun juutalaiset saivat valita, kääntyvätkö he juuta-
laisia syrjivän lainsäädännön uhkaamina kristityiksi vai vetäytyvätkö 
he omiin yhteisöihinsä ja pitävät tiiviimmin kiinni uskostaan ja pe-
rinteestään, he valitsivat jälkimmäisen vaihtoehdon. 

Vuonna 315 keisari Konstantinus sääti lain, joka kielsi kaiken juu-
talaisen proselytismin, ennen kaikkea kristityksi kääntyneen juutalai-
sen käännyttämisen takaisin juutalaisuuteen. Myöhemmin juutalaisia 
kiellettiin ympärileikkaamasta orjiaan ja julistettiin ympärileikatut, 
juutalaisuuteen kääntyneet orjat vapaiksi. Juutalaiset eivät myöskään 
saaneet pitää kristittyjä orjinaan eivätkä ahdistella kristityiksi kään-
tyneitä juutalaisia. Konstantinuksen lainsäädäntö ei kerro kaikkea 
hänen asenteestaan juutalaisia kohtaan. Hänen silmissään nämä oli-
vat hengenvaarallinen ja rikollinen lahko. Nikaian kirkolliskokousta 
(325) edeltäneessä kirjeessään kirkoille hän evästi näitä kysymyksessä 
pääsiäisen vieton päivästä, koska jotkut kristityt edelleenkin viettivät 
kristillistä pääsiäistä juutalaisen pääsiäisjuhlan ajankohdan mukaan. 
Konstantinuksen mukaan juutalaista käytäntöä ei tule seurata, kos-
ka silloin seurattaisiin sielultaan sokeita, intohimojensa hallitsemia 
ja mielipuolisen hengen vallassa olevia juutalaisia, jotka syyllistyivät 
isänmurhaan teurastaessaan Herran. Tämän kirjeen sisällön on välit-
tänyt jälkipolville Konstantinuksen hoviteologi Eusebios Kesarealai-
nen (264/265–339/340) kritiikittömän ylistävässä teoksessaan kei-
sarin elämästä (Vita Constantini 3.18.2).

Eusebios oli Origeneen oppilas, joka oli omaksunut opettajaltaan 
platonistisen kristinuskon tulkinnan. Hän on tullut tunnetuksi Kirk-
kohistoriastaan, mutta hän oli myös merkittävä Vanhan testamen-
tin tulkitsija, joka kokosi yhteen huomattavan määrän varhaisempaa 
kristillistä tulkintatraditiota ja esitti sen systemaattisessa muodossa. 
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Aina Justinoksen Dialogista alkaen kristityt kirjoittajat olivat argu-
mentoineet Vanhan testamentin teksteillä kolmen perusväittämän 
puolesta: 1) Mooseksen laki on tilapäinen ja sellaisenakin tarkoitet-
tu vain juutalaisille, 2) Vanhan testamentin tekstit todistavat ennen 
kaikkea Jeesuksesta Kristuksesta ja 3) osoittavat myös, että Jumala 
on hylännyt niskuroivan, Jeesukseen uskomattoman kansansa ja ot-



171

tanut uudeksi Israeliksi kristityt, jotka uskovat Jeesukseen. Eusebiok-
sen teokset Praeparatio Evangelica (”Evankeliumin valmistaminen”) 
ja Demonstratio Evangelica (”Evankeliumin todistaminen”) pyrkivät 
osoittamaan kristinuskon totuuden kaikkeen muuhun fi losofi aan ja 

Keisari Konstantinuksen kirje Colonian (Köln) viranomaisille vuodelta 321. Tässä 

tekstissä mainitaan ensimmäisen kerran juutalaisasutus Saksan alueella.
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uskontoon nähden. Teoksista edellisessä Eusebios pyrki osoittamaan 
Raamatun ylemmyyden kreikkalaiseen fi losofi aan ja pakanallisiin us-
kontoihin nähden, kun taas jälkimmäinen teos oli suunnattu juuta-
laisuutta vastaan. 

Vanhan testamentin tulkinnassaan Eusebios seurasi vertauskuval-
lisen ja typologisen raamatuntulkinnan perinnettä: kristinuskon ju-
listamat asiat olivat vertauskuvallisesti läsnä jo Vanhassa testamentissa. 
Kun juutalaiset hylkäsivät Jumalan heille lähettämän Pelastajan, hä-
neen uskovat kristityt astuivat uutena kansana heidän tilalleen. Ran-
gaistukseksi juutalaisten uppiniskaisuudesta Jumala antoi roomalais-
ten tuhota Jerusalemin ja sen temppelin. Eusebios tulkitsi Raamattua 
myös ylihistoriallisesta perspektiivistä: juutalaisten uskonto oli Juma-
lan suunnitelmassa kristinuskon ilmoitusta valmistava esiaste. Kristin-
usko puolestaan oli ”uusi laki”, ja kirkko oli uusi, kaikki kansat pii-
riinsä kattava ”valtiomuoto” (politeia). Vaikka Eusebios tulkitsi juuta-
laisuuden ja kristinuskon suhdetta sekä historiallisen murtuman että 
ylihistoriallisen jatkuvuuden näkökulmasta, hän saattoi myös esit-
tää kristinuskon juutalaisuutta vanhemmaksi. Toisin kuin juutalaiset, 
kristityt ovat Abrahamin lapsia, koska patriarkat edustivat puhdasta 
monoteismia vailla rituaalisia rasitteita. Eusebioksen esitystapa oli pe-
dagoginen, ja hän pyrki valmentamaan kristittyjä lukijoitaan uskonsa 
totuuden puolustamiseen – niin omassa mielessään kuin ulkopuolisia 
väittelijöitäkin vastaan. Vaikka hänen argumentaationsa perustui lähes 
kauttaaltaan jo olemassa olevaan kristilliseen tulkintaperinteeseen, 
se asettui yksiselitteisesti palvelemaan uuden kristityn valtakunnan 
tarpeita. Juutalaiset olivat sen piirissä sokea ja paatunut kansa, jol-
ta jumalallinen Logos on alusta alkaen peittänyt pyhien kirjoitusten 
todellisen tarkoituksen. Kelvottomien juutalaisten tuli pysyä sokeu-
dessaan, mutta säilyttää vertauskuvallisesti kirjoitetut pyhät tekstinsä, 
jotta kristityiksi kääntyvät pakanat voisivat lukea niitä ja ymmärtää, 
mitä ne todella tarkoittavat. 
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Konstantinuksen seuraajina yhdessä hallinneet Konstantin (337–
340) ja Konstantios (337–361) jatkoivat isänsä lainsäädännöllistä lin-
jaa ja ajoivat juutalaisia yhä eristetympään asemaan yhteiskunnassa. 
Ei liene sattuma, että Konstantinuksen käänteen jälkeisiltä kirkkoi-
siltä tavataan kehotuksia välttää kanssakäymistä juutalaisten kanssa. 
Juutalaisia kiellettiin kuolemantuomion uhalla pitämästä kristittyjä 
naisia pajoissaan kutojina, koska pelättiin, että heidän välillään syn-
tyisi seksuaalista kanssakäymistä. Laki liittyi juutalaisvastaiseen en-
nakkoluuloon, jota seuraten useat kirkon opettajat pitivät juutalaisia 
sukupuolisesti hillittöminä olentoina. Tätä oletettua kuvaa vastaan oli 
tavanomaista asettaa kristillinen neitsyyden ihanne ja siihen liittyvä 
ihannoiva käsitys sukupuolisesta askeesista. Kirkon opettajat halusivat 
myös sulkea juutalaiset asepalveluksen ulkopuolelle, ja lähteistä voi 
päätellä, että tästä säädettiin laki jo suhteellisen varhain. Edelleen ei-
juutalaisen orjan ympärileikkaaminen säädettiin kuolemalla rangais-
tavaksi, ja ei-juutalaiset orjat julistettiin takavarikkoon. Orjiin liittyvä 
lainsäädäntö johtui paljolti siitä, että juutalaisten pitämän orjan asema 
parani huomattavasti, jos hän kääntyi juutalaiseksi. Kääntyneenä or-
jana Mooseksen laki soi hänelle huomattavasti suojatumman aseman 
juutalaisessa yhteisössä, ja lain mukaan hänellä oli silloin myös lupaus 
vapautumisesta. Jo pakanakeisarit ennen Konstantinuksen käännettä 
olivat pyrkineet estämään juutalaisia ympärileikkaamasta ei-juutalai-
sia orjiaan.

Konstantinuksen poikien hallitessa kirkossa käytiin opillista kiistaa 
Kristuksen olemuksesta. Edellä mainitussa Konstantinuksen koolle 
kutsumassa Nikaian kirkolliskokouksessa oli tuomittu Aleksandria-
laisen presbyteeri Areioksen (n. 260–336) opetus. Areioksen ja hänen 
laajalle levinneen seuraajajoukkonsa mukaan Jeesus Kristus ei Juma-
lan Poikana ole syntymätön ja muuttumaton kuten Isä, vaan Isän en-
nen aikojen alkua luoma täydellinen olento. Kokouksessa syntynyt 
Nikaian uskontunnustus julisti areiolaisuutta vastaan, että oikeaop-
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piset kristityt uskovat ”Jumalan ainoaan Poikaan, joka ennen aiko-
jen alkua on Isästä syntynyt, Jumala Jumalasta, Valkeus Valkeudesta, 
tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta 
kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä…” Uskontun-
nustus ei kuitenkaan poistanut areiolaisuutta kirkosta, vaan tuomi-
tun harhaopin voittokulku jatkui muun muassa germaanien parissa. 
Nikaian tunnustuksen kannattajat niputtivat mielellään areiolaiset 
juutalaisten kanssa samaan harhaoppisten ryhmään, koska molem-
mat kielsivät Kristuksen jumaluuden. Vaikka kyseessä oli poleemi-
nen kärjistys, väite areiolaisten hengenheimolaisuudesta juutalaisten 
kanssa ei ollut täysin perätön. Varsinkin areiolaisuuden omaksuneiden 
germaanien keskuudessa juutalaisia kohdeltiin suvaitsevammin kuin 
myöhemmin nikaialaisen uskon voitettua. Läntisessä kristikunnassa 
Nikaian tunnustuksen esitaistelijana tunnettu Poitiers’n piispa Hila-
rius (n. 315–367/368) vältti tiukasti joutumasta kosketuksiin areio-
laisten ja juutalaisten kanssa. Hän jatkoi jo tavanomaisiksi käyneitä 
käsityksiä juutalaisten kirouksesta kansana, joka oli murhannut Her-
ran. Cyprianuksen tapaan Hilarius yhdisti heidät veljesmurhaaja Kai-
niin ja vaikutti omalta osaltaan myöhempään länsieurooppalaiseen 
käsitykseen ”ikuisesta juutalaisesta”: Kainin tapaan juutalaiset ovat 
kirottuja ja levottomia olentoja, jotka vaeltavat kaukana Jumalasta 
ympäri maan piiriä.

Kristittyjen keisarien sarjan katkaisi Julianos (361–363), jolle myö-
hempi historiankirjoitus on antanut lisänimen ”luopio”. Hänet oli 
kasvatettu kristinuskoon, mutta hän tunsi huomattavasti enemmän 
vetoa pakanallisiin kultteihin ja uusplatoniseen uskonnollisuuteen. 
Valtakautensa alussa hän julisti kaikille kansalaisille täyden uskon-
nonvapauden, joka oli suunnattu kristinuskon ylemmyysvaatimusta 
vastaan. Tosiasiassa Julianos syrji avoimesti kirkkoa ja sen opettajia. 
Hän ryhtyi rakentamaan kristillisen kirkon vastineeksi pakanallisten 
jumalien palvontaa varten omaa instituutiota pappeineen, ylipappei-
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neen ja temppeleineen. Toimintaa säesti kristinuskosta tuttuun tapaan 
opillinen ja moraalinen ohjaus, hengellinen elämä ja köyhien avus-
taminen. Julianoksen politiikkaan liittyi myös myötämielisyys juu-
talaisuutta kohtaan, jonka pyhiä kirjoituksia hän näki kristinuskon 
vääristelevän. Hän suunnitteli jopa Jerusalemin temppelikultin pa-
lauttamista juutalaisille voidakseen osoittaa, että temppelin hävitystä 
ei voi tulkita Jumalan rangaistukseksi Jeesuksen hylkäämisestä. Kun 
Julianoksen kuolema, maanjäristys ja tulipalo keskeyttivät rakennus-
työt, kirkossa tapaus tulkittiin jälleen kerran Jumalan tuomioksi juu-
talaisia vastaan. 

Julianoksen kukistumisen jälkeen kirkon oikeudet palautettiin, 
mutta uskonnonvapauden aika jatkui. Tämä johti siihen, että Theo-
dosios (379–395) valtansa varmistettuaan julisti vuonna 381 kristin-
uskon valtakunnan ainoaksi sallituksi uskonnoksi. Kirkon uusi val-
ta-asema johti kiusaukseen koetella vallan rajoja. Kun Theodosios 
voittonsa jälkeen oli käymässä Milanossa, kaupunkiin saapui tieto, 
että Kallinikonissa, kaukana idässä Eufrat-virran varrella, paikallinen 
piispa oli kristittyjen ja juutalaisten välisen yhteenoton jälkeen käs-
kenyt polttaa synagogan. Theodosios reagoi tietoon lähettämällä käs-
kyn rangaista syyllisiä ja määräsi piispan rakennuttamaan synagogan 
uudelleen. Milanon piispa Ambrosius asettui keisaria vastaan väittä-
mällä, että tämä puuttuu asioihin, jotka kuuluvat Jumalalle ja hänen 
palvelijoilleen. Kun kannassaan pysynyt Theodosios saapui piispan 
saarnan aikana kirkkoon, Ambrosius vaati häntä julkisesti muutta-
maan päätöksensä. Jollei muutosta kuuluisi, piispa ei toimittaisi eh-
toollista – ja niin keisari taipui tämän vaatimukseen. 

Tapaus kertoo sekä kirkon ja maallisen vallan välisestä taistelus-
ta että kirkollisten vallankäyttäjien asenteesta juutalaisuutta kohtaan. 
Teologinen antisemitismi johti tarvittaessa retoriikkansa mittaisiin 
tekoihin. Keisarille lähettämässään kirjeessä (Epist. 40) Ambrosius 
puolusti ylpeästi ratkaisuaan ja sanoi jopa itse sytyttäneensä kyseisen 



176

synagogan tuleen, jotta valtakunnasta ei löytyisi yhtäkään paikkaa, 
jossa Kristus kielletään. Ambrosius kuului myös ensimmäisiin kirk-
koisiin, joiden tiedetään pitäneen juutalaisia rahanahneina ihmisinä, 
jotka saavat ikuisuudessa maksaa maan päällä kokoamistaan rikkauk-
sista. Ambrosius oli niin ikään ensimmäisiä kristittyjä opettajia, jotka 
leimasivat juutalaiset saastaisiksi. Hänen mielestään he töhrivät ritu-
aalisilla pesuilla hankkimansa ruumiillisen puhtauden hengen saas-
taisuudella ja ovat siksi spitaalisia pahempia. Tällaiset mielikuvat eli-
vät myöhemminkin useiden kirkon opettajien mielissä ja välittyivät 

Ambrosius (n. 339–397), Milanon piispa. Mosaiikki 

St. Ambrogion kirkossa Milanossa. 
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kristillisessä perinteessä uudelle ajalle saakka. Juutalaisten saastaisuus 
on yksi niistä mystisen antisemitismin pitkäkestoisista piirteistä, joista 
modernin antisemitismin ja kansallissosialistien oli helppo ammen-
taa. 

Ambrosiuksen tapaus kertoo paikallisista konfl ikteista, joita silloin 
tällöin syntyi juutalaisten ja kristittyjen välille. Meille säilyneet tekstit 
puhuvat vain harvoin tapauksista, joissa juutalaiset olisivat aloittaneet 
kiistan; lähes kauttaaltaan konfl iktien alkusyynä on ollut kristittyjen 
ennakkoluuloisuus ja viha juutalaisia kohtaan. Toisinaan kirkon opet-
tajat joutuivat hillitsemään väkivaltaista kirkkokansaa. Kirkon kannal-
ta vaarallisimpia olivat kuitenkin ne kristityt, jotka olivat myötämieli-
sissä tekemisissä juutalaisten kanssa. Vuonna 364 pidetyssä Laodikean 
synodissa kristityiltä kiellettiin läheiset sosiaaliset kontaktit juutalais-
ten ja harhaoppisten kanssa. Heidän kanssaan ei saanut myöskään 
viettää yhteisiä juhlia, eikä heiltä saanut ottaa vastaan lahjoja. Synodin 
käskyn mukaan kristityt eivät saaneet noudattaa juutalaisia tapoja ei-
vätkä varsinkaan levätä sapattina. Sen sijaan heidän tuli kunnioittaa 
”Herran päivää” ja pidättyä työnteosta vain silloin. Tällaiset säädök-
set kertovat osaltaan myös paikallisista kriiseistä, jotka syntyivät, kun 
osa kristityistä osoitti positiivista kiinnostusta juutalaisuutta kohtaan. 
Vuonna 388 keisari Theodosios kielsi lailla juutalaista ja kristittyä avi-
oitumasta keskenään. Ambrosiuksen kanssa syntyneen kiistan jälki-
mainingeissa hän sääti vuonna 393 lain, jonka mukaan kristityt eivät 
saaneet hävittää synagogia. Kristityn kirkkorahvaan väkivaltaisuus sai 
teologista tukea laajalle levinneestä opetuksesta, jota muiden muassa 
arvostetut kappadokialaisisät – Basileios Suuri, Gregorios Nyssalainen 
ja Gregorios Nazianzilainen – välittivät. Heidän mukaansa juutalaiset 
olivat kollektiivisesti syyllisiä Jumalan Pojan murhaan, Saatanan lapsia 
ja apulaisia, jotka Jumalan hylkääminä ovat täynnä kateutta ja vihaa. 
Yhtäkään kappadokialaisisistä ei kuitenkaan ole syytä ehdottaa pat-
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ristisen ajan pahimmaksi antisemitiitiksi. Jos sellainen olisi nimettävä, 
monet valitsisivat Johannes Khrystostomoksen.

Johannes Khrysostomoksesta Augustinukseen:   
rinnakkaiselon kipeät kohdat myöhäisantiikissa

Etenkin ortodoksisen kirkon suuresti arvostama kirkkoisä Johannes 
Khrysostomos (349–407) oli ilmiömäinen saarnaaja: Khrysostomos 
merkitsee “kultasuuta”. Hän ei kuitenkaan tyytynyt käyttämään pu-
hetaitoaan vain evankeliumin saarnaamiseen, vaan myös ankariin 
hyökkäyksiin juutalaisia vastaan. James Parkesin mukaan Johannes 
Khrysostomoksen kirjoitukset ovat “hirvittävin ja väkivaltaisin juu-
talaisuuden tuomio, jonka kristillisen teologin kirjoituksista ylipää-
tään voi löytää”.

Johannes Khrysostomos syntyi ja vaikutti pitkään Antiokiassa, joka 
oli tuohon aikaan tärkeä kaupunki. 300-luvun lopussa kaupungin 
kristikansaa ravistelivat voimakkaat sisäiset kiistat, etenkin areiolaisten 
ja Nikean tunnustuksen hyväksyneiden välillä. Khrysostomos kuului 
jälkimmäiseen ryhmään, joka niin Antiokiassa kuin muuallakin nousi 
edustamaan kirkon virallista oppia. Tuolloin ei kuitenkaan ollut sel-
vää, mikä osapuoli lopulta voittaisi valtataistelun. Khrysostomoksen 
kirkollinen elämä alkoi kiistatilanteessa, jossa hänellä oli vihollisia, 
joita vastaan tuli avoimesti ja ryhdikkäästi saarnata.

Näihin vihollisiin kuuluivat areiolaisten lisäksi sekä pakanat, joi-
den vaikutusvalta kaupungissa edelleen oli suuri, että juutalaiset, jot-
ka muodostivat merkittävän, hyvin järjestäytyneen ja näkyvän väes-
tönosan kaupungin elämässä. Vaikka kristinuskosta oli tulossa valta-
kunnan virallinen uskonto, vielä tähän aikaan juutalaisuus muodosti 
paikallisesti varteenotettavan kilpailijan, jolla oli vetovoimaa kristitty-
jen parissa. Antiokiassa Khrysostomos ei niinkään pelännyt juutalai-
sia sinänsä, vaan heidän vaikutusvaltaansa kristillisessä seurakunnassa. 
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Niinpä hänen kuuluisat saarnansa eivät olleet oikeastaan suunnattu 
juutalaisia, vaan “juutalaistavia” kristittyjä vastaan, toisin sanoen niitä 
kristittyjä vastaan, jotka olivat omaksuneet tiettyjä juutalaisia tapoja 
(ks. Aikalaisdokumentteja). Näille saarnoille on yleensä annettu otsikko 
“juutalaisia vastaan”, mutta muun muassa Paul Harkinsin englannin-
kielinen käännös vuodelta 1977 kantaa nimeä “Saarnoja juutalaista-
via kristittyjä vastaan” (Discourses Against Judaizing Christians). Juuri 
Khrysostomoksen aikaan, 300-luvun jälkipuoliskolla, niin kutsuttu 
juutalaistava kristillisyys näyttää eläneen tiettyä kukoistusaikaa. Tämä 
lienee ainakin osittain johtunut keisari Julianoksen edellä mainit-
tuun epäonnistuneeseen suunnitelmaan jälleenrakentaa Jerusalemin 
temppeli.

Kun Khrysostomos saarnasi ensimmäisen saarnansa juutalaistavia 
kristittyjä vastaan syksyllä 386, hän itse kertoi, että syy oli lähesty-
vät juutalaiset juhlat (uudenvuodenpäivä, suuri sovituspäivä ja leh-
timajanjuhla). Niihin osallistuivat myös monet kristityt – tai kuten 
Khrysostomos valitteli: “Monet, jotka kuuluvat meihin ja sanovat 
uskovansa opetuksemme, osallistuvat heidän juhliinsa ja jopa yhtyvät 
heidän juhlintaansa ja paastoonsa.” Khrysostomoksen juutalaisuu-
dessa näkemä vaara ei siis ollut abstrakti eikä periaatteellinen, vaan 
ilmiselvästi todellinen. Hän oli katkera ja puolustuskannalla jo areio-
laisuuden muodostaman uhan takia, ja kun hän huomasi, että omaan 
kristillisen ryhmään kuuluvat henkilöt kiinnostuivat juutalaisuudesta, 
hän reagoi aggressiivisesti. Antiokian piispan toimissa oli kyse “pyhäs-
tä vihasta”: Khrysostomos itse sanoi vihaavansa juutalaisia. 

Khrysostomoksen kahdella vihollisella, areiolaisuudella ja juutalai-
suudella, oli jotain yhteistä: molemmat kielsivät Jeesuksen jumaluu-
den. Juutalaisten ja juutalaisia tapoja omaksuneiden kristittyjen kanssa 
Khrysostomoksella ei kuitenkaan ollut teologisia vaan käytännöllisiä 
kiistoja. Ongelmana ei ollut dogmatiikka, vaan kristittyjen halukkuus 
omaksua juutalaisia tapoja. He osallistuivat juutalaisiin juhliin, seura-
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Johannes Khrysostomos (349–407). Mosaiikki Palermon linnankappelista 

1100-luvulta. 
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sivat juutalaista kalenteria ja sairastaessaan hakivat apua juutalaisesta 
magiasta, joka jopa Khrysostomoksen mukaan pystyi parantamaan 
sairaita. Kaikki tämä oli Khrysostomokselle osoitus kristinuskon köy-
hyydestä. Jos jopa kristityt itse mieluummin seuraavat juutalaisia kuin 
kristittyjä tapoja, minkä kuvan se antaa kristinuskon voimasta? 

Edellä kuvattu luopiokeisari Julianos väitti kristinuskoa kritisoivas-
sa kirjassaan, että juutalaisuus oli legitiimi uskonto, jota myös Jeesus 
oli harjoittanut. Hänen opetuslapsensa olivat sittemmin tehneet hä-
nestä jumalan. Rakennuttamalla uudelleen Jerusalemin temppelin ja 
antamalla kaupungin takaisin juutalaisille Julianos toivoi saavuttavan-
sa kaksi päämäärää: osoittaa, että Jeesuksen ennustus temppelin lopul-
lisesta tuhosta (Matt. 24:2, Luuk. 21:24) oli väärä, ja legitimoida juu-
talainen kultti, josta kristinusko oli luopunut. Julianos teki näin toi-
sen uskonnon totuuden riippuvaiseksi toisen uskonnon vääryydestä. 
Tämä oli haaste Khrysostomokselle ja muille kristityille. Heidän tuli 
osoittaa, että juutalaisilla ei ollut oikeutta uskonnonharjoitukseensa, 
ja että kristinusko teki oikein hylätessään sen. Jokainen kristitty, joka 
osallistui juutalaiseen kulttiin, teki tämän tehtävän vaikeammaksi.

 Khrysostomos oli Julianoksen kanssa samaa mieltä siitä, että jos 
juutalainen uskonnonharjoitus on sopusoinnussa Jumalan tahdon 
kanssa, kristinusko on tarpeeton. Jerusalemin temppeli oli kuiten-
kin tuhottu ja keisarin suunnitelmat temppelin jälleenrakentamisesta 
olivat romuttuneet. Kaikki tämä oli Khrysostomokselle selvänä osoi-
tuksena siitä, että juutalaisuuden aika oli lopullisesti ohi ja kristinusko 
oli ottanut sen paikan. Keisarin suunnitelman epäonnistuminen oli 
todiste Jeesuksen jumaluudesta, koska hänen sanansa oli osoittautu-
nut voimakkaammaksi kuin tämän maailman suurimman ruhtinaan 
mahtipontiset ja koko juutalaisen kansan tukemat suunnitelmat.

Antiokiassa vallitsevan tilanteen valossa voi hyvin ymmärtää, että 
Khrysostomos tunsi tehtäväkseen saarnata tätä kehitystä vastaan. 
Saarnoissaan hän käytti retoriikan kaikkia keinoja: puolitotuuksia, 



182

kanssasyyllisyyttä, herjaavaa ja kiihottavaa kielenkäyttöä, pahantah-
toisia vertauksia sekä ennen kaikkea liioittelua ja ylilyöntejä. Saar-
noissaan Khrysostomos vetosi kuulijoihinsa, jotta nämä yrittäisivät 
pelastaa niitä uskonveljiään, joihin sairaus (juutalaisuus) oli tarttunut: 
”Pyydän teitä pelastamaan veljenne, vapauttamaan heidät erehdyk-
sistään ja tuomaan heidät takaisin totuuteen. Ei ole mitään hyötyä 
kuunnella minua ellei tekojenne esimerkki vastaa sanojani. Minä en 
puhunut teidän takianne, vaan niiden takia jotka ovat sairaita. Haluan 
heidän oppivan nämä totuudet teiltä ja vapautuvan pahasta kanssa-
käymisestä juutalaisten kanssa.” Kuten Khrysostomos itse viimeisessä 
saarnassaan juutalaisia vastaan toteaa, hän ei onnistunut tehtävässään. 
Saarnojen välitön tulos näyttää päinvastoin olleen lisääntynyt kiin-
nostus juutalaisuutta kohtaan kuulijoiden parissa. 

Vuosisatoja myöhemmin, kun yhteiskunnallinen tilanne Euroopas-
sa oli toinen eikä kirkko enää kokenut juutalaisuutta uhkaksi, Khrys-
ostomoksen saarnoja luettiin ja käytettiin juutalaisia vastaan suunna-
tussa opetuksessa. Tällaisten tekstien lukeminen oli omiaan pitämään 
yllä ennakkoluuloja ja kiihottamaan ihmisiä juutalaisia vastaan: 

”Älkää yllättykö siitä, että kutsun juutalaisia kurjiksi. Sillä he ovat to-
della kurjia ja alhaisia, jotka niin kiivaasti ovat torjuneet ja hylänneet 
ne monet hyvät lahjat, jotka taivas on heille antanut. He oppivat var-
hain tuntemaan profeetat, mutta ristiinnaulitsivat hänet, josta profeetat 
olivat puhuneet. Heidät kutsuttiin aikoinaan lapsiksi, mutta ovat va-
jonneet koiriksi. Järjettömät eläimet, jotka saavat liian paljon ruokaa ja 
tulevat lihaviksi, muuttuvat hankaliksi ja vallattomiksi eivätkä kestä sen 
paremmin ikeitä, ohjaksia kuin ajomiehenkään kättä. Näin on myös 
juutalaisen kansan suhteen: sen jälkeen kun se juopottelun ja lihavuu-
den kautta on päätynyt äärimmäiseen pahuuteen, se on tullut vasta-
hakoiseksi eikä ole halunnut hyväksyä Kristuksen iestä tai hänen ope-
tuksensa auraa. Tällaiset järjettömät eläimet, sopimattomia työhön, ovat 
soveliaita ainoastaan teurastettaviksi. Tiedän, että monet kunnioittavat 
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juutalaisia ja pitävät heidän elämäntapaansa rehellisenä. Siksi kiirehdin 
kiskaisemaan tämän turmiollisen mielipiteen maasta juurineen. Olen 
sanonut, että synagoga ei ole parempi kuin teatteri. Totisesti, synagoga 
ei ole ainoastaan porttola ja teatteri, vaan myös rosvojen pesä ja villien 
eläinten, myös epäpuhtaiden villien eläinten, turvapaikka.”

Vihamielisyyden osoituksissa juutalaisuutta vastaan mentiin toisi-
naan niin pitkälle, että hallitsijoiden ja lainsäätäjien täytyi tulla juu-
talaisten avuksi. Theodosiosta seurasivat valtaistuimelle hänen kaksi 
poikaansa. Valtakunnan itäosan keisariksi kohosi 17-vuotias Arkadios 
(395–408) ja länsiosan keisariksi tuli 10-vuotias Honorius (395–423). 
He – tai oikeammin heidän holhoojansa – säilyttivät voimassa olleen 
juutalaisia koskevan lainsäädännön, mutta idässä kristityn ja juutalai-
sen väestön raivoisat yhteenotot sekä kristittyjen virkamiesten inno-
kas juutalaisvastaisuus vaativat Arkadiosta ja etenkin hänen pitkään 
hallinnutta seuraajaansa Theodosios II:a (408–450) säätämään koko 
joukon juutalaisia suojelevia lakeja. Ne kuvaavat osuvasti ongelmia, 
joita kristitty rahvas etenkin valtakunnan itäosissa aiheutti yleiselle 
järjestykselle. Juutalaisille kauppiaille ei saanut määrätä hintoja, joihin 
heidän pitäisi tyytyä heidän myydessään tavaroita omilla markkinoil-
laan. Myös juutalaisten uskonnonharjoitusta suojeltiin lailla, joka laa-
jensi Theodosioksen säädöstä. Vaikka lähetystyö oli juutalaisilta kiel-
letty, heille taattiin heidän uskonnollisissa asioissaan oma tuomioval-
tansa, joka ulottui heidän Tiberiaassa asuvasta patriarkastaan aina pai-
kalliselle synagogatasolle saakka. Juutalaisia tuli puolustaa loukkaavia 
hyökkäyksiä vastaan ja heidän synagogiaan tuli suojella tuhoamiselta. 
Kristityt virkamiehet eivät saaneet määrätä synagogien esimiehiä ja 
muita palvelijoita tehtäviin, jotka estäisivät heitä toimimasta oman 
yhteisönsä palveluksessa. Juutalaisia ei saanut pakottaa töihin sapattina 
eikä heidän uskontoaan saanut häpäistä. Myös heidän patriarkkansa 
häpäiseminen katsottiin rangaistavaksi teoksi. 
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Hyökkäyksiä synagogia vastaan tiedetään tapahtuneen erityisesti 
idässä, mutta on syytä huomata, että 400-luvun alussa myös don-
atolaiskiistojen raastamat Pohjois-Afrikan kristilliset yhteisöt olivat 
pahoissa riidoissa juutalaisväestön kanssa. Vuonna 423 Honorius ja 
Theodosios II säätivät koko valtakuntaa koskevat lain, jossa kiellettiin 
synagogien tuhoaminen, polttaminen ja takavarikoiminen. Jos syna-
goga oli muutettu kirkoksi, tuhotun synagogan tilalle rakennettavalle 
uudelle synagogalle tuli osoittaa samanarvoinen paikka, ja synagogas-
ta takavarikoidut esineet tuli palauttaa. Uusia synagogia ei kuiten-
kaan saanut rakentaa. Laki osoittautui tehottomaksi ja kristitty rahvas 
tuhosi synagogia paikallisten konfl iktien yhteydessä entiseen tapaan. 

Lännessä juutalaisten ja kristittyjen väliset suhteet eivät olleet niin 
ongelmalliset kuin idässä. Keisari Honoriuksen hovissa ongelmak-
si koettiin pikemminkin juutalaiset, jotka vaelsivat ympäri Italiaa ja 
vetosivat – väärin perustein – idässä säädettyyn lakiin voidakseen 
vapautua paikallisten yhteisöjensä kantamista veroista. Keisari sääti 
vuonna 398, että juutalaisilla ei ole erioikeutta vapautua asuinkau-
punkinsa asettamista taloudellisista velvoitteista. Vuonna 404 säädet-
tiin kuitenkin myös, että juutalaiset eivät yhteisönsä kantamista ve-
roista huolimatta saaneet olla minkäänlaisessa arvoasemassa armei-
jassa eikä siviilihallinnossa. Ravennassa vuonna 416 säädetyssä laissa 
kiinnitettiin huomiota pakkokäännytyksen ja väärin perustein ta-
pahtuneen kääntymyksen ongelmaan. Jos juutalainen oli kääntynyt 
kristityksi ”vailla rakkautta uskoon”, hänen tuli voida rangaistukset-
ta kääntyä takaisin juutalaiseksi. Keisari Honorius ei luonnollisesti-
kaan voinut aavistaa, että pakkokäännytysten synkkä historia oli vasta 
alussa; se puhkesi kukkaansa 500-luvun lopun Espanjassa ja päättyi 
vasta islamin valtakauden myötä. Toisaalta keisarit puuttuivat myös 
juutalaisten uskonnonharjoitukseen. Säädettiin, että juutalaiset eivät 
saa polttaa purim-juhlassaan hirsipuuta, koska tämä muistutti liikaa 
ristin häpäisemistä. Edelleen juutalaisilta kiellettiin uusien synago-
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gien perustaminen, vaikka vanhojen kunnostaminen sallittiin. On 
kiinnostavaa huomata, että Arkadioksen, Honoriuksen ja Theodosios 
II:n lait sisältävät huomattavasti juutalaisvastaista retoriikkaa, muun 
muassa viittauksia juutalaisten ”taikauskoon”. On päätelty, että tällä 
pyrittiin rauhoittamaan piispoja ja muita kirkollisia vaikuttajia, jot-
ka tavallisesti kannattivat tiukemmin juutalaisvastaista lainsäädäntöä. 
Maalliselle lainsäädännölle yhteiskuntarauhan turvaaminen oli kui-
tenkin uskonnollisia tavoitteita tärkeämpi päämäärä. Lännessä kan-
sainvaellusten sekasortoinen aika ei ollut omiaan lisäämään maallisen 
valtakoneiston kiinnostusta juutalaisten sortamiseen.

Kristillisen Rooman lainsäädännön kokosi yhteen edellä mainittu 
idän keisari Theodosios II. Codex Theodosianus valmistui ja tuli voi-
maan vuonna 438. Sen juutalaisia koskeva lainsäädäntö on aikaisem-
paa tiukempi. Nämä lait, joista suuri osa on peräisin jo aiemmilta 
hallitsijoilta, on kirjattu pääosin Codex Theodosianuksen 16. kirjan 8. 
lukuun sekä Theodosioksen uusien lakien kolmanteen osaan, joka 
koskee ”juutalaisia, taivaan palvojia ja samarialaisia”. Theodosioksen 
ehkä raskain juutalaisia vastaan suunnattu laki oli julkisten virkojen 
epääminen heiltä. Tämän keskiajalla tärkeäksi tulleen lain perusteena 
oli se, että juutalainen ei saanut päästä julkiseen asemaan, jossa hän 
olisi kristityn yläpuolella.

Huolimatta juutalaisten syrjimisestä sekä kristittyjen paikallisista 
vihanpurkauksista juutalaisia kohtaan voidaan olettaa, että tavalli-
nen kansa ei läheskään aina suhtautunut juutalaisiin vihamielisesti. 
Esimerkki rauhanomaisesta rinnakkainelosta löytyy ainakin yhdestä 
Vähän-Aasian suuresta kaupungista. Myöhäisantiikin Sardeksesta on 
kaivettu esiin synagoga, jonka seinustalla on ollut rinta rinnan vuo-
sien 400–700 aikana toiminnassa olleita kristittyjen ja juutalaisten 
kauppaliikkeitä, joissa oli tavallisesti kaksi kerrosta ja tilaa noin 5 x 5 
metriä. Kauppiaiden uskonnollinen tausta on voitu selvittää liikkeis-
tä löytyneiden uskonnollisten esineiden, etenkin ristien ja menoroi-
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den avulla. Kaupoista kuusi oli juutalaisten, kymmenen kristittyjen 
ja kymmenen uskonnollisia tunnuksia käyttämättömien kauppiaiden 
hallussa. Löytynyt esineistö kertoo kauppakadulla vallinneesta suvait-
sevuuden ilmapiiristä, jossa kauppiaat kunnioittivat toistensa uskon-
nollisia symboleja. On eri asia, kuinka pitkälle Sardeksen synagogan 
ympäristössä vallinneista olosuhteista voidaan tehdä johtopäätöksiä 
muun Bysantin valtakunnan suhteen. Siellä missä juutalaiset olivat 
tulleet tutuiksi ja elivät arkielämäänsä lähellä kristittyjä, ennakkoluu-
lot hälvenivät. Tietyin varauksin voi olettaa, että suurten kaupunkien 
vauraat tapakristityt suhtautuivat juutalaisiin myötämielisemmin kuin 
heidän köyhät tai uskontoonsa fanaattisemmin suhtautuneet sisarensa 
ja veljensä. Joka tapauksessa sellaiset kristilliset yhteisöt, jotka pitivät 
juutalaisiin tietoista etäisyyttä ja vaalivat keskuudessaan vanhoja en-
nakkoluuloja, olivat alttiimpia järjestämään mellakoita, polttamaan 
synagogia ja hyökkäämään juutalaisten kimppuun.

Sardeksen synagogan sisätila.
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Hieronymus (347–419) ei kuulu juutalaisvastaisen polemiikin kär-
kinimiin, mutta on kiinnostava siksi, että hän tunsi aikansa juutalai-
suutta paremmin kuin useimmat muut kirkon opettajat idässä tai 
lännessä. Hieronymus oli syntyisin varakkaasta perheestä ja sai op-
pinsa myöhäisantiikin henkisissä keskuksissa, ensin Roomassa, sitten 
Trierissä ja nykyistä Triesteä lähellä sijainneessa Aquileiassa, josta kä-
sin hän loi kontakteja idän askeettisiin kristittyihin. Hän vaikuttikin 
tämän jälkeen 380-luvulla Antiokiassa ja Konstantinopolissa ennen 
paluutaan Roomaan, missä hän toimi paavi Damasuksen sihteeri-
nä. Vuonna 386 hän vaelsi Palestiinan ja Egyptin pyhillä paikoilla ja 
perusti Betlehemiin miehille ja naisille tarkoitetun luostarin, joka 
toimi myös pyhiinvaeltajien majapaikkana. Hän johti luostaria kuo-
lemaansa saakka.

Ensimmäisen idän kiertueensa aikana Hieronymus kiinnostui eri-
tyisesti Vanhasta testamentista ja sen tulkinnasta. Suhteellisen myöhäi-
sellä iällä hän opiskeli kreikkaa ja hepreaa sekä tutustui itään palat-
tuaan joihinkin juutalaisiin opettajiin, joilta sai paljon tietoa heprean 
kielestä ja juutalaisuudesta. Erityisesti hän hyötyi heidän avustaan 
laatiessaan Vanhan testamentin käännöstään, josta yhdessä hänen ai-
emmin kääntämänsä Uuden testamentin kanssa tuli Vulgata – ajan 
kuluessa roomalaiskatolisen kirkon viralliseksi Raamatuksi kohonnut 
käännös. Idässä Hieronymus kirjoitti myös kommentaareja Raama-
tun kirjoihin. Näistä käy heprean kielen etymologiaan nojautuvien 
tulkintojen lisäksi ilmi paikallisten olojen tuntemus. Näyttää kuiten-
kin siltä, että Hieronymus monesti liioitteli paitsi heprean taitojaan 
myös juutalaisiin solmimiaan kontakteja. Osa hänen tiedoistaan on 
peräisin Origeneelta, jonka teoksia hän käytti aktiivisesti. Joka tapa-
uksessa on selvää, että Hieronymuksella oli yksittäisiä juutalaisia tut-
tavia, joiden apuun hän turvautui.

Huolimatta myönteisistä suhteistaan yksittäisiin juutalaisiin Hie-
ronymus suhtautuu kirjoituksissaan juutalaiseen kansaan ylen nega-
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tiivisesti. Hän torjuu teoksissaan juutalaisen ja sitä jäljittelevän tavan 
tulkita Raamattua. Hieronymusta kiinnosti suuresti Raamatun kir-
jaimellinen ja historiallinen tulkinta, mutta nämä oli ehdottomas-
ti sovitettava kristilliseen oppiin, joka todisti Jeesuksen Kristuksen 
läsnäolosta Vanhassa testamentissa. Mitä tahansa Vanhasta testamen-
tista löytyykin, kristityt löytävät samat asiat myös evankeliumeista. 
Tämän periaatteen valossa on selvää, että typologinen ja allegorinen 
tulkinta viime kädessä ajoivat kirjoitusten tulkinnassa kaikkien kir-
jaimellisten ja historiallisten merkitysten ohi. Tästä syystä Kristuk-
seen uskomattomat juutalaiset eivät ymmärrä omasta Raamatustaan 
mitään, ja heidän laintulkintansa on ”ämmäin taruja”. Monia kirk-
koisiä terävämmin Hieronymus korostaa, että Kristuksen surmaa-
misen jälkeen juutalaiset ovat menettäneet kaikki mahdollisuutensa 
tulla Jumalan armosta osallisiksi. Tästä todistaa erityisesti Jeesuksen 
ristiinnaulitsemista vaativan kansan huuto Pilatuksen edessä (Matt. 
27:25): huudettuaan Kristuksen veren päälleen juutalaiset ovat mo-
nikertaisina rikollisina menettäneet maansa ja temppelinsä, joutuneet 
muiden kansojen palvelijoiksi. Viimeisinä aikoina Jumala antaa anti-
kristuksen tulla esiin heidän joukostaan. Huolimatta Paavalin vakuu-
tuksesta (Room. 11:25–26) Hieronymus ei ole varma, pelastaisiko 
Jumala juutalaiset viimeisen ajan koittaessa. Juutalaisten kääntymyk-
seen ennen sitä hän ei kuitenkaan jaksa uskoa. Hieronymuksen kir-
jeenvaihdosta Augustinuksen kanssa käy ilmi, että hän ei hyväksynyt 
edes juutalaiskristittyjä, jotka uskoivat Jeesukseen Kristukseen mutta 
noudattivat Mooseksen lakia. Augustinuksen kanta näitä kohtaan oli 
myönteisempi: juutalaiskristityille kuuluu lain noudattaminen – lain, 
joka on kuitenkin hyödytön pelastukseen. Augustinuksen näkemys 
juutalaisuudesta ja juutalaisista ei sekään ollut yhtä kielteinen kuin 
Hieronymuksen. 

Kansainvaellusten myllertäessä Rooman valtakunnan länsiosaa 
vuonna 395 Hippon piispaksi valittu Aurelius Augustinus (354–430) 



189

kohosi läntisen kristikunnan henkiseksi johtajaksi. Hänen asenteensa 
juutalaisia kohtaan on syytä nähdä suhteessa kirkon sisäiseen tilantee-
seen. Pohjois-Afrikassa Konstantinuksen käänne oli johtanut pitkään 
taisteluun Rooman kirkon ja donatolaisten välillä. Edelliset olivat 
Rooman piispan johdolla hyväksyneet vainoissa Rooman jumalille 
uhraamaan langenneet luopiot takaisin kirkkoon, mitä donatolaiset 
olivat jyrkästi vastustaneet. Ankara taistelu ja vihamieliset suhteet näi-
den kahden toisistaan erillään olevan kirkon välillä olivat jatkuneet 
Pohjois-Afrikassa jo kahden sukupolven ajan. Paikallisena piispana 
Augustinus puolusti kirkkoaan donatolaisia vastaan ja omaksui koke-
muksen opettamana rajun linjan: donatolaiset tulee palauttaa kirkon 
piiriin vaikka väkivalloin. Näkemyksensä tueksi hän esitti Jeesuksen 
vertauksesta irrottamansa sanat (Luuk. 14:23): ”Pakota heidät sisään.” 
Donatolaisten lisäksi Augustinus taisteli myös muita ”harhaoppeja”, 
kuten manikealaisuutta ja pelagiolaisuutta vastaan. Hänen teologinen 
aihepiirinsä oli siinä määrin laajamittainen, että suhteessa muihin ky-
symyksiin hän omisti suhteellisen vähän huomiota juutalaisuudelle ja 
juutalaisille. Vaikka Augustinuksesta voi kirjoittaa kattavankin tutki-
muksen käsittelemättä lainkaan näitä kysymyksiä, niillä on kuitenkin 
paikkansa Augustinuksen teologiassa. Augustinuksen tärkein aihetta 
koskeva kirjoitus on niin kutsuttu juutalaissaarna (Adversus Judaeos). 

Augustinus pyrkii osoittamaan, että Vanhan testamentin kirjoituk-
sissa kuvatut asiat ovat sekä täyttyneet että muuttuneet kristittyjen 
parissa. Juutalaisten vastaväitteeseen, jonka mukaan kirjoitukset eivät 
puhu kenestäkään muusta kuin heistä, Augustinus vastaa väittämäl-
lä, että juutalaiset ovat lihallinen kansa. Tästä syystä he eivät myös-
kään ymmärrä omia pyhiä kirjoituksiaan. Vaikka Augustinus pitääkin 
juutalaisia kollektiivisesti syyllisinä Kristuksen surmaamiseen, hän ei 
luonnehdi heitä jumalanmurhaajiksi, vaan tavallisiksi murhaajiksi ja 
Kristuksen vihollisiksi. Pelastushistoriallisessa suunnitelmassa juuta-
laisten tehtävänä on olla tietyssä mielessä kristittyjen orjia tai ”ar-
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kistonpitäjiä”, jotka kantavat mukanaan kristityille kuuluvia kirjoja 
ymmärtämättä niiden tosiasiallisesta merkityksestä mitään. Jumala on 
lyönyt heihin Kainin merkin; he ovat pahantekijöitä, joiden täytyy 
elää ikuisessa alemmuussuhteessa kristittyihin nähden. Augustinus se-
littää juutalaisiin kohdistuvan kristillisen lähetystyön ja juutalaisten 
kääntymättömyyden ristipainetta viittaamalla kristinuskon alkuaiko-
jen menestykseen juutalaisten parissa. Jos Paavalin ennustus otetaan 
vakavasti, samantapainen menestys odottaa kristittyjä myös viimeisinä 
aikoina, ja juutalaiset kääntyvät.

Idän kristittyjen parissa juutalaisvastaisuus oli usein väkivaltaisem-
paa kuin lännessä. Jo vanhasta juutalaisvastaisuudestaan tunnetussa 
Aleksandriassa juutalainen väestö oli Hadrianuksen aikaisten mella-
koiden jälkeen supistunut tuntuvasti, mutta kasvanut aikojen kulu-
essa jälleen osaksi kaupungin kulttuuria. Kaupungissa tiedetään ol-
leen 300-luvun lopulla jopa juutalaisia laivanvarustajia, jotka pako-
tettiin erillisellä määräyksellä osallistumaan yhteisön rikkaille kuulu-
viin julkisiin hankkeisiin. Vaikka varsinkin Aleksandriassa juutalaisten 
ja kristittyjen välit huononivat Konstantinuksen käänteen jälkeen 
huomattavasti, uskonnolliset väittelyt heidän opettajiensa kesken jat-
kuivat. Tästä todistavat etenkin Egyptin Pelusiumissa munkkina ja 
opettajana vaikuttaneen Isidoroksen (k. 435) kirjeet, joissa hän neu-
voo oppilaitaan väittelemään taitavasti juutalaisten kanssa. Kun juu-
talaiset väittävät, että jakeessa 5. Moos. 18:15 lupaama häntä itseään 
suurempi profeetta tarkoittaa Joosuaa, Isidoros neuvoo vastaamaan, 
että Joosua ei ollut Moosesta suurempi. Kun juutalaiset sanovat, että 
lapsen syntymä ei ole mahdollinen ilman sukupuoliyhdyntää ja sie-
mensyöksyä, hän muistuttaa Jumalan luoneen Eevankin ilman että 
siemensyöksyllä oli osuutta asiaan.

Kun oppineet kiistelivät, muut ottivat yhteen konkreettisemmalla 
tasolla. Merkittävin kirkkoisien ajalta tunnettu konfl ikti paikallisen 
juutalaisen ja kristityn väestön välillä tapahtui aggressiivisesta poliit-
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tisesta vehkeilystään tunnetun Kyrilloksen (k. 444) aloitettua valta-
kautensa Aleksandrian piispana ja patriarkkana vuonna 412. Kyril-
loksen valinta oli kaikkea muuta kuin yksimielinen, ja mellakat säes-
tivät kiistaa virka-asemasta, joka oli yksi kristikunnan mahtavimmista. 
Tultuaan valituksi Kyrillos hyökkäsi ensin novatiolaisten kimppuun, 
joiden kirkko polveutui donatolaisten tapaan vainojen aikaan luopi-
oita vastustaneista kristityistä. Kyrillos sulki heidän kirkkonsa, ryösti 
heidän pyhät esineensä ja pani heidän piispansa viralta. Tästä ei ollut 
kulunut vuottakaan, kun vuorossa olivat juutalaiset. Välikohtauksesta 
kertoo kirkkohistorioitsija Sokrates (Hist. eccl. 7.13), joka luonneh-
tii aleksandrialaisten innostuvan verisistä mellakoista enemmän kuin 
ketkään muut. Tendenssimäisessä selonteossaan hän kertoo, kuin-
ka juutalaiset eivät tehneet sapattina työtä eivätkä edes opiskelleet 
Mooseksen lakia, vaan viettivät pyhän päivänsä sankkoina joukkoina 
teatterissa ja tanssijoita katselemassa. Tämä aiheutti epäjärjestystä, ja 
prefekti Orestes julkaisi teatterinäytöksiä säätelevän käskykirjeen, ja 
muuan Kyrilloksen oppilas, Hierax nimeltään, meni teatteriin osoit-
tamaan käskylle suosiotaan. Kun paikalliset juutalaiset syyttivät häntä 
kansankiihotuksesta, Kyrilloksen valtapyyteistä huolestunut prefekti 
Orestes käytti tilaisuutta hyväkseen, vangitsi Hieraxin ja kidutti hän-
tä. Kun Kyrillos sai tietää tästä, hän esitti johtaville juutalaisille uhka-
uksia ankarista seurauksista, jollei heidän väkensä lakkaisi ahdistele-
masta kristittyjä. Sokrates kertoo juutalaisväestön raivostuneen tästä 
entisestään ja suunnitelleen äkkirynnäkköä kristittyjen kimppuun. 
Sovitulla hetkellä he huusivat kadunkulmissa, että Aleksanterin mu-
kaan nimetty kirkko on tulessa. Kun kristityt riensivät pelastamaan 
kirkkoaan, juutalaiset hyökkäsivät heidän kimppuunsa. Juutalaiset oli-
vat varustautuneet palmunoksan kuoresta tehdyillä sormuksilla tun-
nistaakseen toisensa mellakassa. Aamun koittaessa tiedettiin, että he 
olivat aiheuttaneet verilöylyn, ja valtava väkijoukko tunkeutui Kyril-
loksen johdolla synagogiin, ajoi juutalaiset ulos, karkotti heidät kau-
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pungista ja ryösti heidän omaisuutensa. Prefekti Orestes närkästyi ta-
pauksesta ja raportoi siitä keisarille, ja Kyrillos teki samoin korostaen 
juutalaisten häpeämätöntä käytöstä. Orestes ei taipunut hyväksymään 
Kyrilloksen menettelyä, ja heidän suhteensa jäi vihamieliseksi.

Juutalaisiin kielteisesti suhtautuneen Sokrateen kertomus paljastaa 
juutalaisväestön merkittävän aseman tuon ajan Aleksandriassa. Vaikka 
Sokrates suhtautui kriittisesti myös moniin Kyrilloksen tekemisiin, 
hänen kertomuksensa ei ole kaikin puolin luotettava. Kyrilloksen 
häpeämätön toiminta lukuisissa muissa kiistatilanteissa ja konfl ikteis-
sa sekä prefekti Oresteen leppymätön vastarinta hänen menettelyään 
kohtaan eivät ole omiaan todistamaan sen puolesta, että juutalais-
ten karkotus johtui yksinomaan näiden itsensä aloittamasta väkival-
lan kierteestä. On syytä olettaa, että verisen konfl iktin taustat olivat 
monimuotoisemmat kuin Sokrates kuvaa. Voi myös kiistatta olettaa, 
että juutalaisten mellakointi johti heidän karkotukseensa, mutta toi-
saalta on myös selvää, että fanaattiseksi tunnetun Kyrilloksen valinta 
paikallisen kirkon korkeimpaan virkaan sekä hänen sitä seuranneet 
toimensa olivat omiaan kiihdyttämään mielialoja juutalaisten kes-
kuudessa.

Kokonaiskuva kristillisen antisemitismin synnystä

Toiselta vuosisadalta alkaen kristinuskon valtauoma irtautui juutalai-
suudesta omaksi uskonnokseen, joka tämänkin jälkeen luki juutalais-
ten pyhää kirjaa omana pyhänä kirjanaan. Heprealaisesta Raamatusta 
tuli Vanha testamentti. Kristinuskon valtauoman rinnalla kulki kaksi 
kristinuskoon kuuluvaa, mutta merkitystään menettävää uomaa. Juu-
talaiskristillisyys seurasi ensimmäisten, juutalaisuuden piirissä elänei-
den kristittyjen perintöä. He pitivät kiinni Mooseksen lain noudatta-
misesta: ympärileikkauksesta, sapatista, suurista uskonnollisista juhlista 
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ja ruokailusäädöksistä. Heidän lähetystyönsä juutalaisten parissa kan-
toi vain vähän hedelmää, ei-juutalaisten parissa vielä vähemmän. 

Valtauoman toisella puolella virtasi aivan toisenlainen kristinuskon 
uoma, jota on totuttu kutsumaan gnostilaisuudeksi. Sen kannattajat 
hylkäsivät heprealaisen Raamatun kokonaan, koska pitivät siinä ku-
vattua Jumalaa alemman tason demiurgina, pimeydessä elävän maa-
ilman luojana. Koska Jeesus yksin oli tullut korkeimman Jumalan 
luota, ainoastaan evankeliumi tuli hyväksyä ja juutalaiset kirjoituk-
set hylätä. Juutalaisiin gnostilaisuuden piirissä suhtauduttiin samoin 
kuin kaikkiin pimeydessä vaeltaviin: heillä ei ollut vapauttavaa tietoa. 
Gnostilaisuus menestyi paremmin kuin juutalaiskristillisyys, mutta 
se hävisi taistelunsa ortodoksiseksi kehittyvää kristillisyyttä vastaan, 
joka piti kiinni Vanhasta testamentista. Kristittyjen silmin juutalais-
ten pyhät kirjat todistivat Jeesuksesta Kristuksesta maailman pelas-
tajana ja hänen seuraajistaan sen sijaan että ne olisivat todistaneet 
juutalaisen kansan historiasta ja tulevaisuudesta. Monien kristittyjen 
silmissä juutalaisilla ei ollut pyhää kirjaa, ja heidän uskonsa oli tyhjää 
taikauskoa.

Jeesus ei ollut ensimmäisille kristityille pelkkä ihminen ja profeet-
ta, vaan juutalaisissa kirjoituksissa ennustettu Messias ja Jumalan Poi-
ka, tosin aivan toisenlainen kuin mitä juutalaiset itse olivat tottuneet 
odottamaan. Kristittyjen Kristus ei tullut vapauttamaan juutalaisia 
roomalaisten ja muiden pakanoiden vallasta, vaan kuolemaan ja nou-
semaan kuolleista, tuomaan ylimaallisen pelastuksen kaikille kansoil-
le. Toisen vuosisadan alussa oli jo monia kristittyjä, joiden Jeesus ei 
enää mahtunut juutalaisuuden antaman messiaanisen mallin sisään. 
Heille Jeesus ei ollut ainoastaan Jumalan Poika, vaan itse Jumala. Jus-
tinos Marttyyrille Jeesus oli Jumala samalla tavalla kuin tuli, joka 
otetaan yhdestä soihdusta toiseen – tuli, joka on lähtöisin jo ennen 
olleesta, mutta on aivan sama kuin se. Juutalaisten korvissa tällainen 
ajatus oli jumalanpilkkaa. 
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Samalla kun Jeesus muuttui Jumalaksi, hänen surmaajansa muut-
tuivat Jumalan murhaajiksi. Evankeliumeissa juutalainen ylimmäinen 
papisto ja kansan johtajat luovuttavat Jeesuksen Pontius Pilatuksen 
tuomittavaksi ja kiihottavat kansan vaatimaan hänet ristiinnaulitta-
vaksi. Pilatus, mahtavan Rooman vallankäyttäjä, on evankeliumeissa 
kuin sätkynukke sortamansa kansan edessä. Hän luovuttaa Jeesuksen 
sotilailleen, ja nämä ristiinnaulitsevat hänet. Kanonisia evankeliumeja 
myöhemmässä perinteessä Pilatuksella ja muilla roomalaisilla on vie-
läkin pienempi rooli Jeesuksen surmaamisessa. Syntyy mutkat suoris-
tava perinne, jonka mukaan juutalaiset ristiinnaulitsivat Jeesuksen: he 
ovat kansana syyllisiä Jumalan murhaamiseen. Jumalanmurha ainoas-
taan huipentaa pahojen tekojen sarjan, jonka kuvaus alkaa jo heidän 
omista kirjoituksistaan. Jo kipeässä irtautumistaistelussaan kristilli-
sen lahkon jäsenet olivat voineet retorisesti kysyä emouskontonsa 
edustajista: eivätkö he ole aina tappaneet profeetat, jotka Jumala on 
heidän luokseen lähettänyt? Monien kristittyjen silmissä juutalaiset 
olivat olleet murhaajia alusta alkaen.

Mutta juutalaisten pyhät kirjoitukset eivät voineet olla ainoastaan 
kokoelma todistuksia Jeesuksesta. Siellä oli paljon muutakin, etenkin 
kokoelma konkreettisia rituaalisia säädöksiä, jotka Jumala itse oli an-
tanut valitsemalleen kansalle, kun nämä vaelsivat Mooseksen johdol-
la autiomaassa kohti luvattua maata. Toisen vuosisadan kristityt eivät 
tietystikään voineet lukea näitä tekstejä juutalaiseen tapaan: olihan 
pakanalähetys pakottanut heidät luopumaan Mooseksen laista, jonka 
noudattaminen uusien käännynnäisten keskuudessa ei ollut miele-
kästä. Tärkeintä oli usko Kristukseen. Kuitenkin lain oli antanut sama 
Jumala, joka oli aikojen alussa luonut maailman ja kauan lain anta-
misen jälkeen lähettänyt Poikansa maailmaan. Miksi hän sitten oli 
antanut lain? Ongelmalle oli luonnollinen ratkaisu, joka oli periaat-
teessa ollut olemassa jo kauan: kreikkalaiset olivat lukeneet homeeri-
sen tarustonsa moraalittomia kohtia vertauskuvallisesti, ja vastaavasti 
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juutalaisten kapea hellenistinen sivistyneistö oli oppinut näkemään 
Mooseksen rituaalilaeilla syvemmän, eettisen merkityksen. Niinpä 
kristitytkin lukivat juutalaisilta perimäänsä Vanhaa testamenttia ver-
tauskuvallisesti. Mutta he menivät juutalaisia hellenistejä pidemmälle: 
vertauskuvallinen tulkinta ei ainoastaan syvennä lain merkitystä, vaan 
kääntyy lain konkreettista merkitystä vastaan. Jumala ei pohjimmil-
taan ole tarkoittanut säädöksiä ympärileikkauksesta ja sapatista, puh-
taasta ja saastaisesta otettaviksi kirjaimellisesti. 

Koska juutalaiset eivät usko Jeesukseen eivätkä hänen tulonsa myö-
tä tulleeseen uuteen käänteeseen Jumalan suunnitelmassa, he eivät 
myöskään ymmärrä, että Mooseksen lain rituaaleilla oli alusta alkaen 
vertauskuvallinen merkitys. Yhtäältä Jumala oli antanut lain juuta-
laisille ja tarkoittanut, että he noudattavat sitä konkreettisesti, mutta 
toisaalta hänellä oli kuitenkin syvempi tarkoitus, joka liittyi Jeesuksen 
tulemiseen ja sitä seuraavaan pakanalähetykseen. Koska juutalaiset ei-
vät ymmärtäneet tätä, he olivat lihallisia ihmisiä. Kristillisen perinteen 
laventuessa mielikuva juutalaisten lihallisuudesta ja murhanhimosta 
rikastui monilla siihen liittyvillä sisällöillä. Monien kristittyjen silmis-
sä juutalaiset olivat alhaisia ihmisiä: taikauskoisia, rahanahneita, ka-
teellisia, himokkaita, täynnä katkeruutta ja vihaa. Siksi kristityille oli 
edelleen selvää, että Vanhassa testamentissa kuvatut hyvät juutalaiset 
– patriarkat, profeetat ja muut uskon sankarit – olivat pohjimmiltaan 
kristittyjä, kun taas kaikki pahat juutalaiset – kelvottomat opettajat, 
epäuskoinen kansa – viittaavat vertauskuvallisesti Jeesuksen ja kristin-
uskon ajan juutalaisiin. Siten juutalaisten pyhät kirjoitukset julistavat 
kauttaaltaan kristittyjen valitsemista ja juutalaisten hylkäämistä.

Jos kaikkivaltias Jumala oli kuitenkin suunnitellut kaiken, miksi hän 
ei kertonut valitsemalleen kansalle alusta alkaen, että liiton solmimi-
nen ja lain antaminen palvelevat pohjimmiltaan muuta tarkoitusta 
kuin heidän uskoaan ja elämäänsä? Jos he nyt pitivät kiinni Jumalalta 
saamistaan asioista ja juuri siksi eivät voineet lukea kirjoituksia toi-
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sin kuin olivat tottuneet ja ottaa vastaan Jeesusta, miksi heidät pitäisi 
tuomita uskollisuudesta kerran saamalleen laille? Kristityt opettajat 
näkivät hyvin, että Jumalan suunnitelmalla on myös tällainen puoli. 
Juutalaiset ovat murhaajia ja alhaisia ihmisiä, mutta samalla heidän 
asemansa on kuulunut Jumalan suunnitelmaan. Juutalaiset olivat ai-
van kuten Juudas, joka kavalsi Jeesuksen omaa perkeleellisyyttään 
mutta samalla toteutti Jumalan ihmeellistä pelastussuunnitelmaa. Ei 
ollut sattuma, että ajan kuluessa Juudaksesta tuli juutalaisen arkki-
tyyppi – kavaltaja, joka oli aina vaaraksi kristityille. Mutta Jumala itse 
oli määrännyt juutalaisille heidän osansa. Nähtiin, että historiakin to-
distaa sen. Juutalaiset menettivät vuonna 70 maansa ja temppelinsä, 
kun he olivat nousseet kapinaan roomalaisia vastaan ja hävinneet so-
dan. Sukupolvea aikaisemmin – niin ajateltiin – he olivat ristiinnau-
linneet Kristuksen ja saaneet ansaitun rangaistuksen pahuudestaan. 
Ja tästä ristiinnaulitsemisesta heitä rangaistiin koko ajan kodittoma-
na kansana, joka kulkee muista kansoista eristyneenä maasta toiseen. 
Mutta Jumala ei tuhoa heitä, koska heillä on tehtävä. Se on kuiten-
kin tehtävä, joka ei liity heidän omaan elämäänsä tai hyvinvointiinsa, 
vaan Jumalan suunnitelmaan. Jumala on suunnitellut niin, että juu-
talaiset kurjalla olemassaolollaan todistavat Jeesuksen jumaluudes-
ta, itsestään jumalanmurhaajina ja Jumalan kiroamina ihmisinä, joilla 
ei ole pelastusta ennen kuin nöyrtyvät ja ottavat vastaan Jeesuksen. 
Monien kristittyjen silmissä juutalaiset olivat Jumalan käytössä oleva 
väline, kirouksen astia. 
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Protestantit puhuvat toisinaan “pimeästä  keskiajasta”. Sanonta perus-
tuu ajatukseen, että roomalaiskatolisen kirkon hallitsema Eurooppa 
eli keskiajalla pimeydessä, kunnes Luther ja uskonpuhdistus toivat 
valon. Tämä näkemys on luonnollisesti tendenssimäinen ja yksipuo-
linen, koska esimerkiksi fi losofi a kehittyi keskiaikana huomattavasti. 
On kuitenkin selvää, että Euroopan juutalaisille keskiaika oli pimeä, 
eikä ole ihme, että antisemitismin historiaa laajasti kartoittanut Léon 
Poliakov kutsuu sitä “paholaisen aikakaudeksi”. Demonisoiminen ja 
paholaisen kätyreiksi leimaaminen oli ajalle tyypillistä. “Keskiajasta 
tuli ei ainoastaan geton, vaan myös paholaisen aikakausi”, kuten Ro-
semary Ruether kirjoittaa.

Vielä varhaiskeskiajalla kristittyjen juutalaisvastainen polemiik-
ki oli luonteeltaan uskonnollista ja kohdistui “juutalaiseen taikaus-
koon”. Murhatun Jumalan teema ja juutalaisten demonisoiminen 
olivat tuolloin vielä selvästi taka-alalla. Laajamittaisia juutalaisvaino-
ja ei esiintynyt ennen 1000-luvun loppua, vaikka noituussyytök-
set olivat melko tavallisia. Liturgiasta poistettiin rukous juutalaisten 
kääntymisen puolesta (se nähtiin mahdottomaksi), ja uskonnollisen 
teatterin kehitys vaikutti perinteisten juutalaisvastaisten aiheiden läs-
näoloon kansan keskuudessa. Pääsiäisen tapahtumat ja kirkon voit-
to synagogasta olivat suosituimpia teemoja. Tavallinen kansa ei ollut 
juuri tekemisissä juutalaisten kanssa. Koska ruokasäännökset estivät 
juutalaisia ja kristittyjä syömästä yhdessä ja koska uskonnolliset pe-
rinteet tekivät seka-avioliitot mahdottomiksi, kanssakäymistä oli erit-
täin vähän. Juutalaiset muodostivat kristityille vieraan ja tuntemat-
toman kansanosan.

Kansainvaelluksista katoliseen Eurooppaan

Kansainvaellusten myllerryksessä Rooman piispasta tuli entistäkin 
tärkeämpi johtaja lännen kristikunnalle kuin hän oli aikaisemmin 
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ollut. Rooman piispana vuosina 440–461 vaikuttanut Leo I pyrki 
vahvistamaan kirkon asemaa ja suojelemaan roomalaista kulttuuria 
hunnien vallattua Rooman. Asemaansa vahvistaakseen hän kehitti 
ratkaisevalla tavalla myös käsitystä Rooman piispan johtavasta ase-
masta kohti paaviutta. Leon mukaan Rooman piispa oli tehtävien-
sä, valtansa ja etuoikeuksiensa osalta Pietarin täysivaltainen seuraaja 
ja sijainen. Hänen teologisina päävihollisinaan olivat pelagiolaiset ja 
manikealaiset, joita vastaan jo Augustinus oli kirjoituksillaan taistellut. 
Sen sijaan hän ei tuntenut erityistä tarvetta kirjoittaa juutalaisia vas-
taan. Lukuisissa jälkipolville säilyneissä saarnoissaan Leo syventyy vain 
kerran selittämään pääsiäisen draamaa siitä näkökulmasta, että juuta-
laiset sokeudessaan surmasivat Jumalan Pojan. Muissakin yhteyksissä 
hänen viittauksensa juutalaisten paatuneisuuteen ja rangaistukseen 
ovat suhteellisen vähäiset. 

Länsi-Rooman juutalaisten tulevien vaiheiden kannalta olennaista 
oli kuitenkin se, kuinka Rooman piispa osallistui entistä vahvem-
min valtakunnan henkisen yhtenäisyyden lujittamiseen. Vuonna 496 
kuollut paavi Gelasius I pyrki korostamaan kirkon itsenäisyyttä ja 
jopa ylemmyyttä valtiovaltaan nähden. Vaikka Gelasiustakaan ei voi 
pitää erityisessä mielessä juutalaisten vastustajana, kirkon perinteinen 
juutalaisvastaisuus kanavoitui 500-luvulla entistä selvemmin osaksi 
yleistä taistelua kaikkia kirkon yhtenäisyyttä uhkaavia harhaoppisia 
liikkeitä vastaan. Juutalaisuuden ja juutalaisten täytyi jatkaa olemas-
saoloaan, koska juutalaisten alistettuna eläminen todisti kristillisen 
raamatuntulkinnan ja pelastushistorian puolesta. Kun Rooman val-
takunta oli hajonnut lännessä, valtakunnan itäisen osan keisarilla oli 
suuri tarve lujittaa oman asemansa ohella myös kristillisen kulttuu-
rialueen uskonnollista ja lainsäädännöllistä yhtenäisyyttä. Heikenty-
neessä lännessä kirkko pyrki liittoutumaan paikallisten vallanpitäjien 
kanssa ja luomaan omaa asemaansa vahvistavaa yhtenäisyyttä. Pyr-
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kimykset saivat eri alueilla erilaisia muotoja, mutta monin paikoin 
juutalaiset joutuivat entistä ahtaammalle.

Vaikka Länsi-Rooman mullistaneet kansainvaellukset siirsivät val-
lan Rooman keisareilta eri puolilla hallitseville kuninkaille, Theodo-
siuksen ja hänen seuraajiensa aikana muotoiltu Rooman laki pysyi 
pääpiirteissään voimassa. Juutalaisiin vaikuttivat nyt Italian vallanneet 
itägootit, Ranskan alueella hallitsevat frankit ja burgundit sekä Es-
panjan vallanneet länsigootit. Nämä olivat alun perin omaksuneet 
kristinuskon sen areiolaisessa muodossa. Koska heidän valtaamiensa 
alueiden asukkaat olivat enimmäkseen katolilaisia, areiolaiset kunin-
kaat kääntyivät hitaan prosessin kuluessa Rooman piispan uskoon. 
Ensimmäisenä kääntyi frankkien kuningas Klodovig vuonna 496, 
ja muutkin areiolaiset kuninkaat kääntyivät 500-luvun kuluessa ka-
tolisuuteen. Kehitys johti siihen, että Rooman piispan johtama ka-
tolinen kirkko sai yhä enemmän maallista valtaa hengellisen lisäk-
si. Areiolaiset olivat suhtautuneet juutalaisiin varsin suopeasti, mutta 
katolisen kirkon valta kasvatti juutalaisten vaikeuksia niin frankkien 
kuin goottien keskuudessa. Juutalaisia koskeva lainsäädäntö säilyi ku-
takuinkin samanlaisena kuin se oli ollut yhtenäisen kristillisen Roo-
man valtakunnan aikana. Niin kutsuttu Alarikin breviaari (Breviarium 
Alarici) oli länsigoottien kuninkaan Alarik II:n aikana (484–507) syn-
tynyt tiivistelmä Codex Theodosianuksen laeista. Se piti voimassa juu-
talaisten oikeuden harjoittaa vapaasti uskontoaan, mutta kielsi heiltä 
pääsyn julkisiin virkoihin ja heidän oikeutensa todistaa kristittyjä vas-
taan, oikeuden kristittyjen orjien ostamiseen ja ympärileikkaamiseen, 
seka-avioliittoihin kristittyjen kanssa sekä kristityiksi kääntyneiden 
juutalaisten painostamiseen. Nämä peruskiellot laajentuivat ajoittain 
paikallisilla säädöksillä, mutta juutalaisten juridinen asema varhais-
keskiajan Euroopassa ei periaatteessa ollut yhtä huono kuin Bysan-
tissa. Länsigoottien hallitsemassa Espanjassa juutalaisten asema kehit-
tyi kuitenkin hyvin vaikeaksi. Kun muualla Euroopassa pyrkimykset 
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juutalaisten väkisin käännyttämiseen jäivät yksittäisiksi tapauksiksi, 
länsigoottien valtakunnassa juutalaisten pakkokasteesta tuli olennai-
nen osa monien kuninkaiden turvallisuuspolitiikkaa.

Juutalaisten pakkokasteet länsigoottien valtakunnassa ja 
muualla Euroopassa

Läntisessä kristikunnassa pakkokasteiden historia alkaa 500-luvun 
jälkipuoliskolta. Ensimmäinen lähteistä tunnettu tapaus on erityi-
sen kiinnostava. Frankkien kuningas Childebert I:n aikana etelässä 
sijaitsevan Ucetian hiippakunnan piispa pyrki käännyttämään juu-
talaisia kristityiksi ystävällisten kehotusten avulla. Hänellä oli jopa 
tapana kutsua heitä luokseen aterioimaan ja antaa heille lahjoja. Pa-
riisissa tällainen strategia tulkittiin vääränlaiseksi yhteydenpidoksi, ja 
piispa joutui lähtemään Pariisiin tekemään tiliä toimistaan. Hänellä 
kesti pari vuotta saada Pariisin piispa vakuuttuneeksi hänen viatto-
muudestaan ja hyvistä aikeistaan. Palattuaan hiippakuntaansa vuonna 
558 piispa vaati juutalaisia joko hyväksymään kasteen tai poistumaan 
hiippakunnan alueelta. Monet kastettiin, mutta toiset muuttivat pois. 
Gregorius Toursilainen kertoo frankkien historiassaan, että Avrenu-
min (nykyinen Clermont) piispa Avitus käännytti rauhanomaisesti 
erään juutalaisen ja kastoi hänet pääsiäisenä 576. Tapaus johti juuta-
laisten kostoiskuun ja vihamielisyyksien purkautumiseen, minkä hui-
puksi kristityt hävittivät juutalaisten synagogan. Piispa Avitus halusi 
lopettaa vihamielisyyden kierteen, mutta ratkaisi ongelman pakotta-
malla vähemmistössä olleet juutalaiset valitsemaan joko kasteen tai 
karkotuksen. Vuonna 614/5 pidetyssä Pariisin 5. kirkolliskokouksessa 
säädettiin pakkokaste sellaisille juutalaisille, jotka palvelivat julkisessa 
virassa tai joutuivat toimissaan tavalla tai toisella päättämään kristittyjä 
koskevista asioista. Kääntymysvaatimus koski myös näiden juutalais-
ten perheenjäseniä. Pakkokasteella käännytettyjen juutalaisten uusi 
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vakaumus oli äärimmäisen harvoin aito. Tavallisimmin väkisin kaste-
tut juutalaiset jatkoivat perinteistä uskonnonharjoitustaan tavalla tai 
toisella. Jotkut myös uskalsivat kieltäytyä kunniasta. Gregorius Tour-
silainen kertoo frankkien kuningas Chilpericin määränneen juutalai-
sille pakkokasteen vuonna 582. Gregorius kertoo kasteesta kieltäyty-
neestä juutalaisesta Priscuksesta, että tämä oli jo vuonna 581 järjeste-
tyssä uskontoväittelyssä osoittanut sitkeytensä. Todistuksiin Kristuksen 
jumaluudesta ja häneen liittyvistä Vanhan testamentin ennustuksista 
Priscus vastasi sanomalla, ettei Jumalalla voi olla poikaa, koska hän 
ei ole avioitunut, eikä hän halua kenenkään jakavan kanssaan hänen 
jumalallista valtaansa.

Monesti kuninkaat olivat kirkon opettajia halukkaampia turvautu-
maan pakkokasteeseen. Paaveista taitavana reaalipoliitikkona tunnet-
tu, vuosina 590–604 virassa ollut Gregorius Suuri suhtautui juuta-
laisiin monia muita kirkonmiehiä suopeammin. Hän pyrki pitämään 
voimassa Codex Theodosianuksen lait, jotka suojelivat juutalaisia mie-
livallalta. Ennen kaikkea hän säilytti juutalaisten oikeuden synago-
giensa ylläpitämiseen ja vapaaseen uskonnonharjoitukseen. Grego-
rius vastusti pakkokastetta kaikissa muodoissaan pitäen tietysti kiinni 
myös siitä, että juutalaiset eivät saaneet käännyttää kristittyjä. Kir-
jeessään Arlesin ja Marseilles’n piispoille Gregorius kertoo saaneensa 
Marseillessa asioivilta Rooman juutalaisilta tiedon, että siellä paikal-
lisia juutalaisia on pakotettu väkisin kasteelle. Hän ojentaa piispoja 
sanomalla, että pakon edessä kasteen ottanut juutalainen palaa aikai-
sempaan taikauskoonsa, ja juuri uudestisynnyttävä kaste saattaa hä-
net kuolemaan kauheamman kuoleman luopiona kristittynä kuin 
kastamattomana juutalaisena. Tällaisen politiikan sijaan Gregorius 
itse suosi juutalaisten taivuttelua dialogin avulla ja aineellisten etujen 
suomista käännynnäisille, esimerkiksi vuotuisten avustusten tai vil-
jelymaan vuokran alentamisen muodossa. Kaikesta tästä huolimatta 
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Gregoriuksen teologinen polemiikki juutalaisuutta vastaan pitäytyi 
vahvasti perinteisessä mallissa.

Gregorius Suuri. Miniatyyrimaalaus 12. vuosisadalta Brysselin kuninkaallisesta kir-

jastosta.
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Espanjan länsigoottien valtakunta on tullut tunnetuksi juutalais-
ten pakkokasteista, eikä tästä politiikasta ole ollut vaikea vetää lin-
jaa keskiajan espanjalaiseen antisemitismiin. Vielä 500-luvulla juuta-
laisten asiat Iberian niemimaalla olivat kuitenkin hyvin. Vaelluksen-
sa päätteeksi Espanjaan asettuneet länsigootit olivat areiolaisia. Hei-
dän kuninkaansa suvaitsivat juutalaisia paremmin kuin areiolaisuutta 
vastustaneet oikeaoppiset kristityt. Tilanne kuitenkin muuttui, kun 
kuningas Reccared valtaistuimelle noustessaan vuonna 586 luopui 
areiolaisuudestaan ja omaksui katolisen uskon. Suurin osa ylhäisöstä 
seurasi häntä, ja vastaan hangoittelevat voitettiin. Muutoksen jälkeen 
katolinen kirkko pystyi vaikuttamaan kuninkaiden toimintaan. Suh-
teessaan juutalaisiin länsigoottien kuninkaat eivät kuitenkaan seuran-
neet yhtenäistä politiikkaa. Kuitenkin heidän valtakunnassaan Tole-
don kirkolliskokoukset olivat samalla valtakunnankokouksia, joiden 
päätöksiin kuninkaan täytyi ehdottomasti sitoutua. 

Pakkokasteen historia Espanjassa alkaa Toledon 3. kirkolliskokouk-
sesta vuonna 589. Toledossa päätettiin tuolloin, että juutalaiset eivät 
saa pitää kristittyjä vaimoinaan eivätkä jalkavaimoinaan ja että näistä 
suhteista syntyneet lapset tulee kastaa kristityiksi. Koska tuohon ai-
kaan ei tunnettu seka-avioliittoja, juutalaisen miehen kanssa eläneet 
tai avioituneet kristityt naiset pääsääntöisesti kääntyivät juutalaisiksi. 
Tässä mielessä säädöstä voidaan pitää lähtökohtana pakkokasteen po-
litiikalle. Säädöksessä todetaan selvin sanoin, että juutalaisella riitillä, 
etenkin ympärileikkauksella, on saastuttava vaikutus. Kristityn jäl-
keläisen tulee voida vapautua sellaisesta ja siirtyä kristinuskoon. On 
syytä huomata, että samaisessa Toledon 3. konsiilissa päätettiin myös 
sulkea kaikki harhaoppisten kirkot ja pakottaa pakanoina pysyneet 
kristityiksi. Juutalaisten asema heikentyi länsigoottien kuninkaiden ja 
piispojen kokonaisvaltaisen pakkokatolisoimispolitiikan myötä.

Länsigoottien Espanjassa kuljettiin 600-luvulla yhä selvemmin 
kohti kattavaa pakkokasteen politiikkaa. Vuonna 613 kuningas Si-
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sebut sääti ediktin, jossa juutalaiset määrättiin valitsemaan karkotus 
tai kuolema. Edikti ei saanut suosiota, ja Sisebutin seuraaja Swint-
hila perui sen. Myös Sevillan arkkipiispa Isidorus vastusti juutalais-
ten pakkokastetta. Hän kirjoitti myöhemmin teoksessaan goottien 
historiasta, että hallituskautensa alussa Sisebutilla oli intoa, vaan ei 
ymmärryksen mukaan; hän tuntui seuraavan Paavalin ajatusta, jonka 
mukaan on yhdentekevää, miten Kristusta julistetaan, tapahtuipa se 
”tilaisuuden tullen” tai ”totuuden mukaan” (Fil. 1:18, Vulgatan kään-
nös). Isidoruksen johtamassa Toledon 4. konsiilissa vuonna 633 sää-
dettiin joka tapauksessa, että pakkokeinoin kastetut juutalaiset eivät 
saa palata entiseen uskoonsa. Erityisen raskaasti juutalaisten elämään 
vaikutti konsiilin säädös, jonka mukaan kristityksi kääntyneiden juu-
talaisten lapset oli kastettava, erotettava vanhemmistaan ja kasvatetta-
va luostarissa kristityksi. Kristityiksi kääntyneiltä juutalaisilta kiellet-
tiin yhteydet juutalaisiin, ja heidän takaisinkääntymistään jarrutettiin 
uhkaamalla viedä heiltä todistamisen oikeus kristittyjä koskevissa oi-
keusistunnoissa. Juutalaiset eivät rangaistuksen uhalla saaneet toimia 
julkisissa viroissa. 

Vuonna 636 kuolleen Isidoruksen toimia voidaan pitää ristiriitaisi-
na, koska teologisissa tutkielmissaan hän vastusti pakottamalla kään-
nyttämistä. Valtakunnanpolitiikassa hän ei kuitenkaan halunnut tehdä 
teologiastaan käytännön johtopäätöksiä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että 
Isidoruksen kuolema avasi ovet avoimelle pakkokasteen politiikalle. 
Toledon 6. konsiilissa vuonna 638 kuningas Chintila päätti yhdes-
sä valtakunnan piispojen kanssa, että juutalaisten oli valittava joko 
kääntymys tai karkotus. Lisäksi jokaisen valtaan astuvan kuninkaan 
tuli juhlallisesti luvata, ettei päästä juutalaisia häpäisemään katolista 
uskoa. Huippunsa länsigoottien juutalaisvastainen politiikka sai Tole-
don 17. konsiilissa vuonna 694. Kuningas Egica perusteli uusia pak-
kotoimia sillä, että Iberian niemimaan juutalaiset juonittelivat yhdes-
sä Pohjois-Afrikan juutalaisten kanssa kristikuntaa vastaan. Konsiilin 



207

lainsäädäntö kohdistui nyt niihin juutalaisiin, jotka olivat nimelli-
sesti kääntyneet ja kastetut kristityiksi, mutta salaa jatkoivat juuta-
laisuutensa harjoittamista. Tällaisten käännynnäisten koko omaisuus 
määrättiin takavarikoitavaksi, ja heidät karkotettiin kotiseudultaan eri 
puolille valtakuntaa, missä he joutuivat elinikäiseen orjatyöhön. Asi-
aan kuului, että näiden orjiksi joutuvien juutalaisten lapset erotettiin 
vanhemmistaan seitsemän vuoden iässä, ja heidän kristityt isäntänsä 
huolehtivat siitä, että lapset saavat kristillisen kasvatuksen voidakseen 
avioitua kristityn kanssa. Nämä säädökset kielivät poliittisesta epä-
toivosta ja aikaisemmin käytettyjen pakkokeinojen tehottomuudes-
ta. Valtaosa pakkokastetuista juutalaisista säilytti juutalaisen uskonsa. 
Länsigoottien valtakunta sai loppunsa, kun arabit ja berberit vuonna 
711 valtasivat Iberian niemimaan.

Juutalaiset Bysantissa

Kun Länsi-Rooma kärsi kansainvaelluksista sekä niitä seuranneesta 
taloudellisesta ahdingosta ja poliittisesta hajaannuksesta, Bysantiksi 
kutsuttu valtakunnan itäosa hyötyi tilanteesta. Sen alueella kauppa 
kukoisti, poliittiset olot olivat suhteellisen vakaat, ja valtakunta ky-
keni luomaan tehokkaan virkamieskoneiston ja vahvan armeijan. 
Bysantin asukkaiden keskuudessa lukutaito ja koulutus olivat länttä 
korkeammalla tasolla. Kun lännessä Rooman piispan johtama kato-
linen kirkko kilpaili asemastaan erilaisten paikallisten hallitsijoiden 
kanssa, Bysantissa vakaaksi rakennetun valtapyramidin huipulla ollut 
keisari sitoutui kunnioittamaan kirkkoa ja ottamaan sen vaatimukset 
huomioon.

Kristinuskon voittokulku ruokki etenkin Bysantissa ajattelua, jon-
ka mukaan koko asuttu maailma olisi käännytettävä kristityksi, joko 
suostuttelulla tai pakkokeinoin. Olihan Jeesuskin rukoillut, että olisi 
yksi lauma ja yksi paimen. Bysantin ollessa laajimmillaan keisari Justi-
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nianos I – joka hallitsi vuosina 527–565 – halusi poistaa valtakunnas-
ta harhaopit ja alistaa kaikki kansalaiset yhdelle ja yhtenäiselle kristin-
uskolle. Justinianos pyrki lainsäädännöllään poistamaan harhaoppisiksi 
määritellyiltä kristityiltä kaikki yhteiskunnalliset vaikutusmahdolli-
suudet ja tekemään heidän elämänsä hankalaksi. Juutalaisia ei koh-
deltu yhtä huonosti, mutta heidänkin uskontonsa miellettiin lainsää-
dännöllisesti aiempaa selvemmin harhaopin kaltaiseksi ilmiöksi, joka 
uhkasi valtakunnan yhtenäisyyttä. Justinianoksen laeissa ei ollut enää 
selkeää mainintaa juutalaisuuden laillisuudesta eikä synagogien pe-
rinteisesti nauttimasta suojelusta. Sen sijaan vanha juutalaisvastainen 
lainsäädäntö pysyi voimassa ja tiukentui. Kaikkia harhaoppisia koski 

Bysantin suuri lakiteos Codex Justinianos kokosi yhteen kaiken siihenastisen kris-

tillisen lainsäädännön. Siihen ovat kiteytyneet myös juutalaisten elämää ja toimintaa 

rajoittaneet säädökset, samoin kuin lait, jotka suojelivat heitä vihamielisten kansan-

joukkojen raivolta. Kuvassa myöhäiskeskiaikaisen edition selkäteksti. 
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ennen kaikkea virkakielto: katoliseen kirkkoon kuulumattomat eivät 
saaneet toimia tuomarina tai asianajajana oikeusistuimissa, korkeassa 
julkisessa virassa eivätkä kohota korkeaan sotilaalliseen asemaan. He 
eivät saaneet olla virassa, jossa he olivat kristityn virkamiehen ylä-
puolella. He eivät myöskään saaneet esiintyä todistajina oikeauskoi-
sia kristittyjä vastaan käytävissä oikeusistunnoissa. Myös harhaoppis-
ten ja juutalaisten omaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä tiukennettiin 
esimerkiksi kaventamalla heidän testamenttioikeuttaan. Sen mukaan 
juutalaiseksi kääntynyt kristitty ei voinut tehdä kristittyjä lapsiaan 
perinnöttömäksi. Laki ei myöskään enää suojannut juutalaisia mieli-
valtaisilta pidätyksiltä eikä karkotuksilta. Justinianos puuttui juutalais-
ten uskonnolliseen elämään säätämällä, että synagogissa tuli käyttää 
kreikan- tai latinankielistä raamatunkäännöstä. Edelleen myös kaik-
kien juutalaisten tuli uskoa ylösnousemukseen ja viimeiseen tuomi-
oon kuin myös siihen, että enkelit olivat luotuja olentoja. 

Juutalaisten pakkokasteen historian jonkinlaisena alkusoittona voi 
pitää erästä Itä-Rooman valtapiirissä sattunutta paikallista konfl ik-
tia. Keisarin hovihistorioitsija Prokopios kertoo, että Justinianos salli 
pohjoisafrikkalaisessa Kyrenaikassa paikallisten kristittyjen muuttaa 
vanhan synagogan kirkoksi ja vihkiä sen seurakuntansa käyttöön. 
Samalla hän määräsi, että Kyrenaikan juutalaisten tuli luopua uskon-
nostaan ja kääntyä kristityiksi. Kyseessä oli kuitenkin yksittäistapaus, 
jota ei voi liittää laajempaan poliittiseen kokonaisuuteen. 

Idässä Bysantin valtakunta kävi 5. vuosisadan alusta alkaen moni-
vaiheista sotaa Persian kanssa. Koska juutalaisten asema Persiassa oli 
parempi kuin Bysantissa, valtakunnan juutalaiset nähtiin erityisek-
si uhkaksi turvallisuudelle. Galilean juutalaiset liittyivät innokkaasti 
Persian armeijaan, joka valtasi Palestiinan ja Jerusalemin Bysantilta 
vuonna 614. Bysantti horjui varsinkin 600-luvulta alkaen yhtenäi-
syyteen pakottavien toimien ja kompromissihakuisen politiikan vä-
lillä. Harhaoppisia vastaan luotiin pakotteita, ja vuonna 634 keisari 



210

Herakleios määräsi, että kaikki valtakunnan juutalaiset tulee pakot-
tamalla kastaa kristityiksi. Vaikka pakkokasteen vaatimus ei tuottanut 
toivottua tulosta, lännen hallitsijat, etenkin länsigootit, käyttivät sitä 
argumenttina oman juutalaisvastaisen politiikkansa puolesta. Herak-
leios valtasi Palestiinan lyhyeksi ajaksi takaisin Bysantille ja kosti juu-
talaisille verisesti sen, että nämä olivat tuhonneet kristittyjen pyhiä 
paikkoja Jerusalemissa. Islamin nousu ja nopea leviäminen uhkasi 
Bysanttia huomattavasti enemmän. Vuoteen 650 mennessä muslimit 
olivat ottaneet haltuunsa Egyptin, Palestiinan, Syyrian, Armenian ja 
Vähä-Aasian kaakkoisosan. Juutalaisten kauppiaiden oli kristittyjä 
helpompi sopeutua uuteen tilanteeseen. 

Islamin uhka säilyi, vaikka muslimit eivät valloittaneet Bysantilta 
uusia alueita. Vuosina 715–717 muslimit piirittivät sinnikkäästi Kons-
tantinopolia, mutta Bysantin pääkaupunki selvisi, ennen muuta anka-
ran talven 716/7 ansiosta. Valtakunnan toivuttua hyökkäyksestä Leon 
III pakotti vuonna 721 valtakunnan juutalaiset kasteelle. Keisari suh-
tautui epäluuloisesti kaikkiin valtakuntansa asukkaisiin, joilla ei ollut 
samaa uskoa ja samoja tapoja kuin oikeauskoisilla kristityillä. Tulos 
oli taas kerran huono. Kronikoitsijat kertovat, että juutalaiset antoi-
vat kastaa itsensä, mutta pesivät saamansa kasteen jälkikäteen pois 
ja pysyivät kaikessa hiljaisuudessa omassa uskossaan. Myös seuraava 
hallitsija Basileios I pyrki käännyttämään juutalaisia väkisin, huonolla 
menestyksellä. Valtakunnassa raivoava kiista ikonien kunnioittajien ja 
kuvainraastajien välillä vaikutti myös epäsuorasti juutalaisiin. Ikonien 
kannattajat syyttivät ikonoklasteja juutalaismielisyydestä, vaikka to-
siasiassa heihin vaikutti enemmän Bysantin rajaseutujen islamilainen 
kulttuuri, joka suhtautui jyrkän kielteisesti kuvien tekemiseen. Vuon-
na 787 Nikaiassa pidetty 7. ekumeeninen kirkolliskokous otti selvän 
kannan kuvariitaan ja toi jonkinlaisen ratkaisun väkipakolla käänny-
tettyjen juutalaisten ongelmaan. Ikonien kunnioittajat veivät voiton 
kuvainraastajista. Kirkko otti etäisyyttä juutalaisten pakkokäännyt-
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tämisestä erottamalla yhteydestään kaikki ne kristityiksi kääntyneet 
juutalaiset, joiden usko ei ollut aito. Näihin kuului sekä pakottamalla 
kastettuja että niitä, jotka kääntymyksellään tähtäsivät yksinomaan 
yhteiskunnallisen asemansa parantamiseen. Konsiilin päätöksessä ko-
rostettiin, että vain aidosti kristinuskoon kääntyneet tulee pitää kir-
kon jäseninä, ja ainoastaan heidän lapsensa tulee kastaa kristityiksi.

Juutalaisten kärsimyshistoria Bysantissa ei kuitenkaan päättynyt tä-
hän. Lähteistä voidaan erottaa kaksi väkivaltaista episodia, joissa juu-
talaisia yritettiin käännyttää väkisin. Keisari Basileios I:n hallitessa 
(867–886) Bysanttia uhkasivat manikealaisuudesta vaikutteita saaneet 
ja tiukkaan monoteismiin pitäytyvät paulikiaanit, jotka pitivät itseään 
apostoli Paavalin oppilaina. Heidän lahkostaan tuli merkittävä poliit-
tinen voima, kun he kykenivät perustamaan vuonna 840 käytännössä 
itsenäisen rajavaltion, joka oli puoliksi Bysantin, puoliksi arabien val-
taamalla alueella (nykyisen Turkin itäosassa). Yhdessä arabien kanssa 
paulikiaanit hyökkäsivät Bysanttia vastaan ja pääsivät joukkoineen 
lähes Efesokseen asti, missä heidät lyötiin verisissä taisteluissa. Sota 
vaikutti myös juutalaisten kohteluun, koska heidät katsottiin myö-
tämielisiksi tämän tyyppisille kapinahankkeille. Vuoden 874 vaiheilla 
juutalaiset pakotettiin kasteelle, mutta he palasivat toimituksen jäl-
keen juutalaisuuteensa kuten aina ennenkin. Säädös pakkokasteesta 
pysyi ilmeisesti voimassa myös Basileioksen pojan Leo VI:n aikana 
(886–912), mutta sen voimaan saattaminen näyttää jääneen muodol-
liseksi, koska juutalaisten vainoamisesta ei ole todisteita. Konstantinos 
VII Porfyrogennetoksen rinnakkaishallitsija ja tappiolle jäänyt kilpai-
lija Romanos I Lekapenos (920–944) yritti pakottaa juutalaisia kas-
teelle. Tapauksesta on kuitenkin säilynyt niukasti tietoja, ja on syytä 
olettaa, että kyse oli vain paikallisesta konfl iktista. Joka tapauksessa 
Bysantin juutalaisia vainottiin, ja heitä pakeni sankoin joukoin Mus-
tanmeren yli kasaarien, turkinsukuisten puolipaimentolaisten, valta-
kuntaan. Kasaarit, joiden historiaa tunnetaan huonosti, kääntyivätkin 
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näiden innostamina juutalaisuuteen. Kiovan suuriruhtinas Svjatoslav 
tuhosi kasaarien heikentyneen valtakunnan vuonna 967.

Viimeiset 150 vuotta ennen ristiretkiä näyttävät olleen Bysantin 
juutalaisille rauhallista aikaa. Huolimatta toisen luokan kansalaisuu-
destaan osa juutalaisista menestyi vapaan kaupan ja läntisen Euroo-
pan tarpeiden vuoksi kauppiaina. Juutalaisten omistusoikeutta ei eri-
tyisesti rajoitettu, ja he saattoivat esimerkiksi omistaa taloja kaupun-
geissa, joissa he suurimmaksi osaksi asuivat, mitä ilmeisimmin omissa 
kortteleissaan. Bysantin juutalaiset eivät kadottaneet identiteettiään. 
Kun turkkilaiset 1400-luvun puolivälissä lopullisesti tuhosivat sen, 
mikä Bysantin valtakunnasta oli jäljellä, vanhalla Bysantin alueella 
asui edelleen merkittävä juutalainen vähemmistö. Heidän lukumää-
räänsä on vaikea arvioida, mutta on laskettu, että alueella asui noin 
100.000 juutalaista. Kun otetaan huomioon juutalaisten vaikea asema 
ja etenkin vainoja seuranneet muuttoliikkeet, heidän joukkoaan ei 
voi pitää merkityksettömänä.

Kaarle Suuren ja hänen seuraajiensa juutalaispolitiikka

Kaarle Suuri, joka hallitsi frankkeja vuodesta 768 ja kruunattiin kei-
sariksi vuonna 800, kuoli vuonna 814. Hän ei muuttanut radikaalisti 
perinteistä kristillis-roomalaista lainsäädäntöä juutalaisten osalta, mut-
ta hän lievensi sitä merkittävästi. Kaarlen valtakunnassa juutalaisille 
taattiin perustavat kansalaisoikeudet ja he saattoivat esteettä toimia 
kauppiaina, maanomistajina, rahanlainaajina, lääkäreinä ja sotilaina. 
Keisarin myötämielistä suhtautumista juutalaisiin kauppiaisiin ilmen-
tää muun muassa se, että yksi näistä oli hänen hovihankkijansa, jonka 
kautta hän sai pyhäinjäännöksiä ja ylellisyystavaroita Palestiinasta.

Kaarle Suuri oli kristitty hallitsija, joka huolehti esimerkiksi siitä, 
että juutalaiset työnantajat eivät teettäneet kristityillä alaisillaan töi-
tä sunnuntaisin. Hänen juutalaisia koskeva lainsäädäntönsä ilmen-
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tää joitakin erityisiä juutalaisten ja kristittyjen kanssakäymisessä il-
menneitä ongelmia. Vuonna 806 Kaarle kielsi jyrkästi kirkollisia joh-
tajia myymästä kirkon omaisuutta – etenkään kullasta ja hopeasta 
valmistettuja arvoesineitä – juutalaisille tai muillekaan kauppiaille. 
Kuolinvuonnaan hän antoi viisi muuta juutalaisia koskevaa säädöstä. 
Kirkollisen omaisuuden kauppaaminen näyttää olleen huomattava 
ongelma, koska keisari laajensi edellistä säädöstä koskemaan niin os-
tajaa kuin myyjää sekä kielsi myös kirkon omaisuuden panttaami-
sen. Kirkon tavaroiden ostajan – joka usein oli juutalainen – keisari 
määräsi menettämään sekä omaisuutensa että oikean kätensä. Toi-
seksi Kaarle kielsi juutalaista hyväksymästä mitään kristitylle kuu-
luvaa lainaamansa omaisuuden pantiksi. Tällaisessa tapauksessa juu-
talainen tuomittiin menettämään sekä lainaamansa omaisuuden että 
siihen liittyneen pantin. Kolmanneksi juutalaisia kiellettiin vaihta-
masta rahaa kotonaan ja myymästä siellä viiniä, viljaa tai muutakaan 
tavaraa. Tämän vaikeasti tulkittavissa olevan säädöksen teksti viittaa 
todennäköisimmin siihen, että juutalaisilla oli omat markkinansa, joi-
hin heidän toimintansa tuli rajoittua. Neljäs säädös koski juutalaisen 
vannottamista hänen käydessään oikeutta kristittyä vastaan. Hänen 
päälleen tuli ripotella rohtokasvina tunnettua hierakkaa, hänen tuli 
pitää hepreankielistä Mooseksen lakia oikeassa kädessään ja vannoa 
seuraava vala: ”Niin totta kuin Jumala minua auttaa, Jumala, joka 
antoi Moosekselle lain Siinain vuorella, niin totisesti älköön minun 
päälleni tulko spitaali kuin se tuli syyrialaisen Naamanin päälle, niin 
totisesti älköön maa nielkö minua kuin se nieli Datanin ja Abiramin: 
minä en ole tehnyt pahaa sinua vastaan.” Viidennen säädöksen mu-
kaan juutalaisen tuli oikeudenkäynnissä kristittyä vastaan voida ve-
dota joko kolmeen tai neljään kristittyyn todistajaan tai seitsemästä 
yhdeksään juutalaiseen todistajaan. Juutalaista syyttävälle kristitylle 
sen sijaan riitti kolme todistajaa.
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Kaikesta tästä huolimatta juutalaisyhteisöt saivat karolingien ajalla 
elää varsin laajasti omien lakiensa mukaan. Paradoksaalista oli, että 
samalla kun Kaarle Suuri halusi rakentaa valtakunnan, joka oli läpi-
kotaisin kristillinen, juutalaisten olot olivat paremmat kuin yhdessä-
kään aiemmassa tai myöhemmässä kristityssä imperiumissa. Hänen 
poikansa Ludvig Hurskaan valtakaudella (814–840) juutalaisten olot 
paranivat edelleen. Ludvig jatkoi isänsä politiikkaa, joka ei kaventa-
nut juutalaisten oikeuksia. Hänen aikanaan juutalaisille jopa sallittiin 
uusien synagogien rakentaminen, ja he näyttävät päässeen myös jul-
kisiin virkoihin. Lisäksi juutalaisille kauppiaille tärkeä markkinapäivä 
siirrettiin lauantaista sunnuntaihin, jotta nämä saisivat pitää sapatin 
lepopäivänä. Ludvig Hurskaan aikana varakkaat juutalaiset saattoivat 
erityisen veron maksamalla saada kuninkaalta suojelukirjeen, joka 
suojeli heitä mielivaltaisilta syytöksiltä, omaisuuden takavarikoilta ja 
kaikenlaisilta tulleilta ja erityismaksuilta. Juutalaiset hallitsivat ulko-
maiden kanssa käytyä kauppaa, ja hallitsijoiden suopeus heitä koh-
taan johtui luultavasti taloudellisista hyötynäkökohdista. Juutalaisilla 
oli suuret vapaudet, he pystyivät harjoittamaan kaikenlaisia ammat-
teja, ja heitä oli myös hovissa. Heillä oli oikeus todistaa oikeudessa, 
jossa heillä oli käytössä oma juutalainen valansa. Ludvig Hurskaan 
aikana heillä oli jopa oikeus saarnata ulkosalla ja levittää oman us-
kontonsa kirjallisuutta. Hallitsijat suojelivat heitä kirkon käännyttä-
misyrityksiltä. Kaiken kaikkiaan karolingien aika oli juutalaisille paras 
osa keskiaikaa, eräänlainen kevät, josta ei seurannut kesää. Sen jälkeen 
olosuhteet eivät koskaan palanneet niin suotuisiksi. 

Vanhat rajoitukset, jotka estivät juutalaisten ja heidän uskontonsa 
vaikutuksen kristittyjen parissa, pysyivät luonnollisesti voimassa. Eri-
tyisen tärkeää oli, että juutalaiset eivät saaneet pitää kristittyjä orjia. 
Lyonin arkkipiispa Agobard (n. 769–840) vastusti keisarin juutalais-
politiikkaa, jota hän piti aivan liian sallivana. Hän kiinnitti erityistä 
huomiota siihen, että Ludvig salli juutalaisten pitää orjinaan paka-
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noita, tehdä näillä kauppaa ja käännyttää näitä omaan uskoonsa. Kos-
ka tällaisten orjien kääntyminen juutalaisuuteen oli melko tavallis-
ta, Agobard piti tärkeänä, että heille tuli taata mahdollisuus kääntyä 
kristityiksi ja ottaa vastaan kaste. Kirjoituksissaan Agobard toisti kirk-
koisien juutalaisvastaisia lausumia: juutalaiset ovat perkeleen lapsia ja 
antikristuksia (vrt. 1. Joh. 2:22), joiden kanssa kristityt eivät saa pitää 
minkäänlaista yhteyttä. Heidän synagogansa puolestaan olivat riivaaji-
en asuinsijoja, joissa herjataan ja kirotaan Kristusta. Agobard kannatti 
juutalaisten yhteiskunnallista eristämistä ja määrätietoisia toimia hei-
dän vahingollisen vaikutuksensa eliminoimiseksi. Hänen kritiikkinsä 
viittaa juutalaisten ja kristittyjen välillä vallinneeseen luonnolliseen 
vuorovaikutukseen, joka johti vastavuoroisiin vierailuihin ja synago-
gakäynteihin. Tällainen vuorovaikutus johti erittäin harvoin siihen, 
että juutalainen luopui uskostaan ja kääntyi kristityksi. Agobard piti 
juutalaislähetystä käytännössä mahdottomana tehtävänä.

Kaarle Suuren ja hänen perillistensä suhteellisen vapaamielinen 
juutalaispolitiikka lisäsi kirkon johtajien juutalaisvastaisuutta ja kiih-
dytti heitä Johannes Khrysostomoksen kaltaisilta kirkkoisiltä tunnet-
tuun antisemitistiseen polemiikkiin. Meaux’n ja Pariisin konsiilissa 
845/6 kirkko vaati hallitsijaa palauttamaan Rooman kristittyjen kei-
sarien juutalaisvastaisen lainsäädännön voimaan koko yhteiskunnas-
sa. Agobardia Lyonin arkkipiispana seurannut Amolo (k. 852) käytti 
konsiilissa arvovaltaansa juutalaisvastaisten toimien ajamiseen. Häntä 
närkästytti erityisesti eräiden hovissa vaikuttaneiden kirkonmiesten 
liian myönteiseksi nähty suhde juutalaisuuteen. Erityistä pahennus-
ta oli herättänyt Bodo-nimisen hovikappalaisen kääntyminen juu-
talaiseksi. Hovissa luettiin kiinnostuneina antiikin juutalaisten kir-
joittajien Filonin ja Josefuksen teoksia. Tällaiseen historiahakuisuu-
teen liittyen Amolo ja hänen aikaisensa piispat korostivat Josefuksen 
huolellisesti dokumentoiman Jerusalemin hävityksen merkitystä: se 
osoitti kiistatta, että Jumala oli hylännyt juutalaiset, koska nämä olivat 
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surmanneet Kristuksen. Hallitsijan ja hänen hovinsa kannalta vaati-
mukset juutalaisten työntämisestä yhteiskunnalliseen marginaaliin 
olivat yksinkertaisesti vahingollisia, koska juutalaisten panos kaupassa, 
rahaliikenteessä ja käsityöläisyyden parissa oli hyvin tärkeä. Kirkon 
johto taisteli ideologisin perustein varhaiskeskiaikaisen yhteiskunnan 
käytännöllisiä tarpeita vastaan.

Ludvig Hurskaan kuoleman jälkeen karolingien valtakunta jaettiin, 
mutta myös hänen poikansa seurasivat isänsä maltillista juutalaispo-
litiikkaa. 800-luvun lopulta karolingien kuningashuone ja sen joh-
tama frankkien valtakunta heikentyi. Viikingit tekivät tuhoisia ryös-
töretkiään valtakunnan pohjoisosassa, saraseenit etelässä ja madjaarit 
idässä. Juutalaisten asema oli kuitenkin vielä hyvä eikä heitä kohdeltu 
niin huonosti kuin myöhemmin. Esimerkiksi vuonna 936 Mainzin 
arkkipiispa pyysi paavilta lupaa vaatia kaupunkinsa juutalaisilta joko 
kääntymystä tai karkotetuksi tulemista. Paavi Leo VII suostui, mutta 
suositteli saarnaamista pakon sijaan, eikä karkotusta sillä kertaa pantu 
toimeen. Karkotuksella uhkaamisen ainutlaatuisuutta osoittaa kui-
tenkin se, että arkkipiispan piti erikseen anoa paavilta lupa sellaisen 
pelotteen käyttöön. Vähitellen kuitenkin 900-luvun turvattomat olot 
kasvattivat epäluuloa vieraita kansoja ja muukalaisia kohtaan, yleinen 
ilmapiiri vaikutti myös juutalaisten kohteluun. Vanhan kristillisen an-
tisemitismin valossa heistä tuli yhtäältä Saatanan, toisaalta saraseenien 
liittolaisia.

Miksi Euroopan juutalaisten asema kurjistui dramaattisesti 
1000-luvulla?

1000-luvulla ennakkoluulot ja vihamielisyys juutalaisia kohtaan kas-
voivat läntisessä Euroopassa huomattavasti. Bernhard Blumenkrantz 
nostaa tutkimuksessaan esiin joukon keskeisiä tekijöitä, jotka vaikut-
tivat muutokseen. Jonkinlaisena lähtölaukauksena vihamielisyyden 
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kasvulle voidaan pitää vuoden 1009 tapahtumia. Tuolloin Jerusalemia 
hallinnut sulttaani El-Hakim tuhosi Pyhän Haudan kirkon ja muita 
kristittyjen pyhiinvaelluskohteita. Ranskassa ja Italiassa tapauksesta 

Kruunattu kirkko ja sokea synagoga naishahmoiksi kuvattuina. Veistokset ovat Bam-

bergin tuomiokirkosta noin 1230-luvulta.
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alettiin syyttää juutalaisia, jotka olisivat perkeleen riivaamina uhkail-
leet sulttaania ja vaatineet Pyhän Haudan kirkon tuhoamista. Tällai-
sen helposti leviämään saadun käsityksen vuoksi juutalaiset karko-
tettiin joistakin kaupungeista, esimerkiksi Mainzista (1012). Syytös 
vahvisti tuntuvasti jo aiemmin syntynyttä, mutta vain paikoin esiin 
leimahtanutta käsitystä juutalaisista pettureina ja kavaltajina. Joissakin 
kaupungeissa, alkaen Toulousesta vuonna 1020, syntyi perinne, että 
pääsiäisen aikaan piestiin yksi juutalainen rangaistukseksi Jeesuksen 
ristiinnaulitsemisesta. Kaiken tämän osalta on vaikea arvioida, missä 
määrin vuosi 1000 tulkittiin lopunajalliseksi merkiksi siitä, että An-
tikristus hyökkää entistä kiivaammin kristikuntaa vastaan ja käyttää 
siinä palvelijoinaan erityisesti juutalaisia. Sen sijaan konkreettisella 
politiikan näyttämöllä sota Espanjan takaisin valtaamiseksi kiinnitti 
selvästi huomiota juutalaisiin, joita syystäkin pidettiin siellä valtaa pi-
tävien muslimien ystävinä, jotka eivät toivoneet kristittyjen palaavan 
valtaan. Juutalaisia vainottiin erityisesti 1060-luvulla siinä määrin, että 
paavi Aleksanteri II (1061–1073) joutui puolustamaan heitä ja heidän 
omaisuuttaan espanjalaisten ja italialaisten joukkojen hyökkäyksiltä.

Paavien ja ruhtinaiden ristiretki-innostus herätti toiveita messi-
aanisen ajan tulosta ja luvatun maan valtauksesta. Haaveisiin liittyi 
kuitenkin myös taloudellinen ulottuvuus: Pyhän maan valtauksen 
jälkeen Lähi-idän kauppa ei olisi enää juutalaisten kauppiaiden hal-
lussa. Varhaiskeskiajan Espanjaa lukuun ottamatta kirkolla ei ollut 
Länsi-Euroopassa erityistä valtiollista valtaa, mutta 1000-luvulla ti-
lanne muuttui. Feodaalilaitoksen kehittyessä feodaaliherrat kokivat 
itselleen edulliseksi liittoutua kirkon kanssa ja seurata sen johtajien 
päätöksiä. Julkisista viroista täydellisesti suljetut juutalaiset jäivät feo-
daalijärjestelmän myötä syntyneen valtapyramidin pohjakerroksiin 
– monessa suhteessa maaorjan kaltaiseen asemaan. Kristillisen taiteen 
kehitys säesti juutalaisten kurjistumista. Synagoga kuvattiin naishah-
moksi, jonka silmät olivat sidotut, jolla oli kädessään katkennut sauva 
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ja jonka käsistä laintaulut valuivat pois. Kristityt kronikoitsijat selit-
tivät kirkon voittokulkua antiikin ajoista omaan aikaansa hyvin en-
nustettavissa olevan kaavan mukaan.

Ristiretket ja juutalaisvainot

Taloudelliset ja uskonnolliset syyt johtivat siihen, että paavi Urba-
nus II (1088–99) julisti marraskuussa 1095 ristiretken pyhälle maalle 
“juutalaisia, harhaoppisia ja saraseenejä vastaan”. Kansa, joka ei voi-
nut matkustaa niin kauas, ymmärsi, että Jumalan vihollisia, tässä ta-
pauksessa juutalaisia, vastaan voi taistella myös lähiympäristössä. Jos 
uskon takia sai tappaa Pyhässä Maassa, sai uskon takia tappaa myös 
Euroopassa. Väkivalta oli spontaania ja organisoimatonta. Juutalaisilla 
oli pitkään ollut turvalliset olot, eivätkä he voineet aavistaa millais-
ten hirmutekojen uhreiksi he joutuisivat. Väkivaltaiset joukot ottivat 
juutalaisia kiinni ja panivat heidät valitsemaan kasteen tai kuoleman. 
Varsinkin sellaisilla Saksan alueilla, joissa oli paljon suuria juutalaisyh-
teisöjä, vainot olivat verisiä, tehokkaita ja perusteellisia. Juutalaiset 
valitsivat hyvin harvoin kääntymyksen. Kerrotaan myös useista tapa-
uksista, joissa juutalaiset itse tappoivat perheensä ennen kuin kristi-
tyt ehtivät tehdä sen. Vastarintaan juutalaiset nousivat hyvin harvoin. 
Vuoden 1096 juutalaisvainoja pidetään yleensä Euroopan ensim-
mäisenä todellisena pogromiaaltona. Itään matkatessaan juutalaisia 
vainonneet ristiretkeilijät kokivat pian loppunsa unkarilaisten murs-
kattua heidät, mutta osa heistä pääsi Jerusalemiin asti, missä he poltti-
vat elävältä kaikki synagogiinsa paenneet juutalaiset. Vuosi pogromin 
jälkeen keisari Henrik IV antoi käännytetyille luvan palata juutalai-
suuteen, minkä valtaosa heistä myös teki. Ainoa paavi Urbanus II:lta 
tuntemamme kommentti näihin tapahtumiin oli hänen kritiikkinsä 
tätä keisarin päätöstä vastaan.
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Vaikka juutalaisvainoja perusteltiin uskonnollisesti, niiden takana 
oli usein taloudellisia ja sosiaalisia syitä. Kirkon johto vetosi kansaan 
kiihkon hillitsemiseksi ja murhatekojen lopettamiseksi. Lähes kaik-
kialla piispat ja ruhtinaat yrittivät suojella juutalaisia, mutta heidän 
toimensa jäivät yleensä tehottomiksi. Joillakin alueilla, muun muassa 
Speyerissä paikallinen piispa onnistui pelastamaan muutamia juutalai-
sia. Hieman kärjistäen voi sanoa, että kirkon juutalaisvastainen opetus 
oli mennyt liian hyvin perille, eikä kirkko enää pystynyt hillitsemään 
kansaa. Kirkon jumaluusoppineiden mukaan juutalaiset olivat paho-
laisen kätyreitä, mutta heitä ei saanut tappaa. Heidän tehtävänään oli 
todistaa valitun kansan rappiotilasta, joka johtui Jumalan Pojan hyl-
käämisestä ja tappamisesta. Tavallinen kansa ei ymmärtänyt tällaisia 
teologisia hienouksia, vaan teki juutalaisia vainotessaan yksinkertaiset 
johtopäätöksensä kirkon opetuksesta. Kun kansanjoukot kirkon ope-
tuksen yllyttäminä ryhtyivät murhatoimiin, kirkolla ei ollut keinoja 
niiden pysäyttämiseksi.

Vuosi 1096 on eurooppalaisen antisemitismin merkkivuosia. Eero 
Kuparisen mukaan “Euroopan juutalaisuuden historiassa vuoden 
1096 tapahtumat olivat näyttävä aloitus uudelle useamman sadan 
vuoden mittaiselle syrjinnän, pakkokasteen, sorron ja karkotusten 
aikakaudelle.” Keski-Euroopan juutalaisille nämä pogromit jäivät 
pitkään muistiin. Joka vuosi vietettiin marttyyrien muistopäivää ja 
valmius kuolla uskonsa puolesta tuli osaksi juutalaista kulttuuria. 
Seuraavat ristiretket toivat nekin mukanaan juutalaisvastaisia toimia, 
vaikka vuoden 1096 verisyyteen ne eivät yltäneet. Toinen ristiretki 
vuosina 1146–47 oli huomattavasti paremmin valmisteltu kuin en-
simmäinen, ja tämä heijastui myös juutalaisvastaisissa purkauksissa. 
Tällä kertaa tietyt munkit kiihottivat kansaa verilöylyihin antamalla 
vihalle ideologiset perusteet. Ruhtinaat ja piispat kuten myös Bern-
hard Clairvauxlainen (1090–1153), aikansa tunnetuin ja arvostetuin 
hengellinen johtaja, vetosivat huonolla menestyksellä kansanjoukkoi-
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hin, jotta nämä lopettaisivat väkivaltaisuutensa (ks. Aikalaisdokument-
teja). Paikoittain juutalaiset kärsivät suuria menetyksiä, mutta kaiken 
kaikkiaan tuho oli ensimmäistä ristiretkeä lievempi. Toiseen ristiret-
keen liittyivät myös ensimmäiset syytökset rituaalimurhista ja – usein 
samassa yhteydessä – siunatun ehtoollisleivän häpäisemisestä. 

Kuvaraamattuun liitetty taiteellinen tulkinta kahden juutalaisen surmaamisesta. Tämä 

ristiretkien henkeä havainnollistava maalaus on peräisin 1200-luvun Ranskasta. 
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On mielenkiintoista verrata kahden merkittävän teologin, Bern-
hard Clairvauxlaisen ja Petrus Venerabiliksen (n. 1094–1156) suh-
tautumista juutalaisuuteen. Kuten kirkko yleensäkin, Bernhard syytti 
juutalaisia materialismista ja epäuskosta. Hän näki heidät lihallisuu-
teen taipuvaisina ihmisinä, koska he tulkitsivat Raamattua kirjaimel-
lisesti, mikä hänen mielestään oli väärin; sitä täytyi tulkita allegorises-
ti. Paavalia ja Augustinusta seuraten hän kuitenkin ajatteli, että juuta-
laisilla oli tehtävänsä kristillisessä yhteiskunnassa, ja että Jumala vielä 
on oleva heille armollinen. Kun toinen ristiretki alkoi – ja Bernhard 
oli ratkaisevasti mukana vaikuttamassa sen alkamiseen – hän otti voi-
makkaasti kantaa juutalaisiin kohdistuvia hyökkäyksiä vastaan, mistä 
hän sai sen aikaisilta juutalaisilta tunnustusta. Petrus, arvostetun Clu-
nyn luostarin johtaja, taas teki toisen ristiretken tilanteesta päinvas-
taisen johtopäätöksen. Kuuluisassa kirjeessään Ranskan kuninkaalle 
Ludvig VII:lle hän kysyi, miten on mahdollista taistella kristillisen us-
kon vihollisia vastaan kaukaisissa maissa, mutta antaa juutalaisten jat-
kaa jumalanpilkkaansa kristikansan keskuudessa vailla minkäänlaista 
rangaistusta. Vedoten samaan raamatunlauseeseen kuin Bernhardkin 
(Ps. 59:12) hän kuitenkin sanoutui irti juutalaisten murhaamisesta. 
Heitä tulisi rangaista samalla tavalla kuin Kainia – kohtalolla, joka 
on kovempi kuin kuolema. Hän suositteli, että juutalaisilta vietäisiin 
suurin osa heidän omaisuudestaan ja että heidät, niin suuressa mää-
rin kuin vain oli mahdollista, pakotettaisiin maksamaan ristiretken 
taloudellisia kuluja. Petrus ei hyökännyt juutalaisia vastaan ainoas-
taan ristiretken yhteydessä, vaan yleensäkin kirjoituksissaan. Hän oli 
keskiajan ensimmäinen kirkonmies, joka tuomitsi Talmudin nimeltä 
mainiten. 

Kirkon virallinen politiikka oli selvä: juutalaisten kimppuun ei saa 
hyökätä eikä heitä saa pakottaa kääntymykseen. Heidän on elettä-
vä alistetussa asemassa kristikansan keskuudessa todistuksena heitä 
kohdanneesta Jumalan rangaistuksesta. On vain uskottava siihen, että 
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he aikanaan Jumalan armosta kääntyvät oikeaan uskoon. Paavi Gre-
gorius Suuri (590–604) nojautui kirkkoisä Augustinuksen arvoval-
taan opettaessaan tällaista näkemystä, jota onkin kutsuttu augusti-
nolais-gregoriaaniseksi. Sitä seuraten myöhemmät paavit ja piispat 
puolustivat juutalaisia kansan verenhimoisia vainoja vastaan, mutta 
levittivät samalla antisemitististä tulkintaa juutalaisten ja kristittyjen 
yhteisestä historiasta. Augustinolais-gregoriaaniseen käsitykseen juu-
talaisista nojautuivat käytännössä kaikki keskiajan paavit, vaikka hei-
dän välillään olikin painotuseroja. Callixtus II julisti vuonna 1122 
tai 1123 juutalaisia suojaavan päätöksen (Sicut Iudaies), joka nojaa 
Gregorius Suuren lausumaan periaatteeseen: “Kuten juutalaisilla ei 
tule synagogissaan olla oikeutta mihinkään, mikä  ylittää laissa hy-
väksytyn, samalla tavalla heidän ei tule kärsiä minkäänlaisista louk-
kauksista heille suotuja oikeuksia kohtaan.” Kaksikymmentä muuta 
paavia 1100–1300-luvulla toisti tämän päätöksen. Myös kirkon suu-
ri opettaja Tuomas Akvinolainen (1225–74) oli samoilla linjoilla ja 
vastusti pakkokäännyttämistä. Hän opetti myös, että juutalaiset oli 
syntiensä tähden tuomittu ruhtinaiden alaisiksi ikuiseen orjuuteen 
ja että ruhtinailla oli vapaat kädet tehdä juutalaisten omaisuudelle 
mitä halusivat.

Augustinolais-gregoriaanista ajatusmallia ryhdyttiin kuitenkin ky-
seenalaistamaan 1200-luvulla. Etenkin kerjäläismunkkien – fransis-
kaanien ja dominikaanien – mielestä oli oikeutettua pakottaa juuta-
laiset valitsemaan kasteen ja kuoleman välillä. Näkemys juontui paitsi 
kansanomaisesta antisemitismistä myös pyrkimyksestä kristikansan 
opilliseen yhdenmukaistamiseen. Kun vieras juutalainen elementti 
olisi kokonaan poistettu, kristityissä maissa eläisi vain yksi Jumalan 
kansa. Yliopistojen syntyessä teologia oli saanut niiden maailmassa 
keskeisen roolin, mikä puolestaan tuki kerjäläisveljeskuntien opilli-
sen homogeenisuuden ohjelmaa. Uusi juutalaisten käännyttämispo-
litiikka sai tuekseen rationaalisia argumentteja ja vahvisti asemaansa 



224

kirkon piirissä. Fransiskaaneilla ja dominikaaneilla oli läheisemmät 
suhteet tavalliseen kirkkokansaan kuin vanhasta augustinolais-gre-
gorialaisesta näkemyksestä kiinni pitävillä paaveilla. Uusi näkemys 
valtasi alaa, ja sillä oli hirvittävät seuraukset juutalaisille. 

Esimerkkinä tästä uudesta suhtautumisesta juutalaisiin käyvät fran-
siskaanimunkit Nikolaus Lyralainen (n. 1270– 1349), jonka juutalais-
vastaisia kirjoituksia Lutherkin myöhemmin lainasi runsaasti, sekä 
Raymundus Lullus (n. 1233–1316). Nikolaus toimi Pariisin yliopis-
tossa ja oli kuuluisa tietämyksestään ja täydellisestä omistautumises-
taan fransiskaaniveljeskunnan aatteiden ajamiseen. Hän osasi hepreaa 
ja tunsi sekä rabbiinisen kirjallisuuden että myöhemmät juutalaiset 
raamatuntulkitsijat. Eksegeettisissä kirjoituksissaan hän käytti tietä-
mystään hyväksi – useimmiten todistaakseen, että juutalaisten tul-
kinnat olivat virheellisiä ja toisinaan jopa naurettavia. Kirjoittaessaan 
juutalaisuudesta hänen selkeänä päämääränään oli vakuuttaa juuta-
laiset kristinuskon totuudesta. Nikolaus väitti, että Vanhan testamen-
tin todistus Kristuksesta on kiistaton ja että sen pitäisi olla ilmeinen 
myös juutalaisille. Heidän epäuskonsa syy ei siten ole Raamatussa, 
vaan heidän omissa kirjoituksissaan, joissa Raamatun selvä todistus 
mitä räikeimmin vääristetään. Hän esitti kolme esimerkkiä: kolmi-
naisuus, Messiaan jumalallinen luonne ja se, että Messias on jo tullut. 
Kaikille näille opinkappaleille löytyy Nikolaus Lyralaisen mukaan tu-
kea niin Vanhasta testamentista kuin juutalaisten omista kirjoituksista. 
Juutalaiset olivat kuitenkin keksineet myöhempiä tulkintoja kieltääk-
seen totuuden, ja he pitivät niistä lisäyksistä tiukasti kiinni. Monien 
edeltäjiensä tapaan Nikolaus päätteli, että juutalaisten epäusko johtuu 
ainoastaan uppiniskaisuudesta, peräänantamattomasta halusta torjua 
Jumalan heille lähettämä Pelastaja. Tämän tehdessään he käyttävät 
kaikkia keinoja ja jopa väärentävät Raamatun tekstiä. Myös juuta-
laisten viha Kristusta, kristinuskoa ja kristittyjä vastaan estää heitä hy-
väksymästä Pyhien Kirjoitusten selvää todistusta.
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Nikolaus Lyralainen oli tutkija, joka ei itse osallistunut juutalaislä-
hetykseen, ja hänen kirjansa olivatkin tarkoitetut kannustaviksi op-
paiksi niille, jotka kohtasivat juutalaisia ja keskustelivat heidän kans-
saan. Yksi tällaisista keskustelijoista oli Raymundus Lullus, joka ennen 
uskonnollista heräämistään oli ollut naimisissa ja sen vuoksi kuului 
fransiskaanien kolmanteen veljeskuntaan. Hänen henkilökohtainen 
näkemyksensä juutalaisuudesta ei ollut yksinomaan kielteinen. Hän 
oli kuitenkin vakuuttunut fransiskaanien ja dominikaanien väitteestä, 
jonka mukaan juutalaisilla ei ollut minkäänlaista syytä torjua Kris-
tusta – todistivathan heidän omat kirjoituksensa hänestä. Lullus us-
koikin voivansa käännyttää juutalaisia rationaalisin argumentein. Jos 
tämä ei johtaisi toivottuun tulokseen, heitä tulisi painostaa käänty-
mään, ja mikäli he kieltäytyisivät kääntymästä, kristityillä valtioilla oli 
oikeus karkottaa heidät. Lulluksen käännyttämissuunnitelmat olivat 
mahtipontiset. Hän muun muassa toivoi kristittyjen ruhtinaiden pa-
kottavan juutalaiset valitsemaan henkilöitä, joiden tehtäväksi tulisi 
oppia latinaa, logiikkaa ja fi losofi aa. Näiden opintojen Lullus toivoi 
avaavan heidän silmänsä totuudelle. Ymmärrettyään kristinuskon sa-
noman he kääntyisivät ja voisivat sen jälkeen vakuuttaa muita juuta-
laisia kääntymyksen oikeellisuudesta. Juutalaisyhteisön tulisi maksaa 
koko operaatio – tehtiinhän kaikki yksinomaan heidän parhaakseen. 
Jos joku opetuksen tielle valituista juutalaisista ei kääntyisi, hänet tu-
lisi karkottaa, koska hänen syntinsä oli suurempi kuin muiden kään-
tymättömien juutalaisten. 

Syytökset rituaalimurhista

Vuosien 1141 ja 1150 välillä esitettiin eri puolilla Eurooppaa rituaa-
limurhasyytöksiä, jotka vaikuttivat huomattavasti myöhemmän an-
tisemitismin kehitykseen. Syytökset juontuivat jumalanmurhan ide-
asta, mutta niille löytyy myös esikristillisiä juuria. Juutalaisyhteisöissä 
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väitettiin olevan salaseuroja, joissa suunniteltiin yksittäisten kristitty-
jen – etenkin kristittyjen lasten – raakoja salamurhia. Surmaamisen 
syynä uskottiin olevan, että juutalaiset tarvitsivat kristityn verta pää-
siäisleivän valmistamiseen tai muihin rituaaleihin. Rituaalimurha-
syytökset yleistyivät vähitellen ja niitä alkoivat levittää sekä koulua 
käymättömät että oppineet. Ajatus juutalaisten verenhimoisuudesta 
ei ollut vain tiettyjen ihmisten ennakkoluulojen tuote vaan sangen 
yleinen käsitys. Katolinen kirkko salli rituaalimurhien uhreiksi väi-
tettyjen henkilöiden (martyres a judaeis necati) palvonnan. Näistä syy-
töksistä tuli antisemitismin historiassa pisimpään elänyt pakkomielle, 
joka – toisin kuin eräät muut ennakkoluulot – vain voimistui mo-
dernin antisemitismin synnyttyä 1800-luvulla. Yksikään Euroopan 
suurista mullistuksista – uskonpuhdistus, vastauskonpuhdistus, valis-
tus, emansipaatio, sekularisaatio – ei kyennyt lopettamaan tätä hul-
luutta. Tietyssä määrin syytös elää vieläkin, vaikka kristilliset kirkot 
eivät niitä tuekaan.  

Vuonna 1144 löydettiin pääsiäislauantaina Englannin Norwichissa 
oppipojan ruumis. Surma tulkittiin juutalaisten pitkään harkitsemaksi 
herjaukseksi Kristusta kohtaan, ja heidän ajateltiin tekevän vuosittain 
tällaisia murhia. Virallisen tarinan mukaan, joka muotoutui vasta vuo-
sia väitetyn tapahtuman jälkeen, poikaa olisi juutalaisten käsissä ki-
dutettu ja lopulta hänet olisi ristiinnaulittu. Surmatun William-pojan 
ympärille kehittyi kultti ja suuria ihmeitä väitettiin tapahtuvan hä-
nen haudallaan. Vasta vuonna 1999 tälle marttyyrille omistettu kap-
peli Norwichissa sai toisen nimen. Norwichin tapauksessa syytök-
sen todellisina syinä saattoivat olla murhatun pojan sedän halu tehdä 
pojan kuolemasta jotain ainutlaatuista sekä paikallisen piispan haave 
pyhiinvaeltajista. Merkillepantavaa on kuitenkin, miten helposti täl-
laisiin syytöksiin uskottiin. Jo antiikin aikana oli esiintynyt muutamia 
samankaltaisia syytöksiä juutalaisia vastaan, mutta ne olivat vaipuneet 
unohduksiin eikä niiden uskota vaikuttaneen Norwichin tapauk-
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seen. Norwichin legendan todellinen isä olisi siten William-pojan 
kohtalosta yksityiskohtaisen kuvauksen kirjoittanut munkki Thomas 
Monmouthilainen.  Vuonna 1147 toisen ristiretken saarnaamisen yh-
teydessä Würzburgissa löydettiin kristityn ruumis, ja kaupungin juu-
talaisia syytettiin hänen murhaamisestaan. Väestön vihanpurkaus johti 
22 juutalaisen surmaamiseen. Merkittävää näissä tapauksissa on se, 
että kristityt heti kuultuaan uutisen murhasta olivat valmiit pitämään 
juutalaisia syyllisinä. Tämä todistaa miten syvälle tavalliseen kansaan 
vihamielisyys juutalaisia kohtaan oli ulottunut.

Vuonna 1150 Kölnissä kristityksi kääntyneen juutalaisen kerrottiin 
ottaneen ehtoollisella leivän suuhunsa ja vieneen se kotiinsa. Myö-
hemmin hän hautasi sen peloissaan. Paikalle sattui pappi, joka avasi 
haudan ja löysi sieltä lapsen. Kun pappi kantoi lasta kirkkoon, tämä 
otettiin legendan mukaan hänen käsivarsiltaan taivaaseen.

Syytökset rituaalimurhista olivat aluksi melko harvinaisia, mutta ne 
yleistyvät 1200-luvun puolella. Saksan Fuldassa vuonna 1235 rituaa-
limurhasyytös yhdistettiin ensimmäisen kerran väitteeseen, että juu-
talaiset joivat murhattujen verta salaisissa menoissaan. Viiden kristityn 
lapsen kuolema tulipalossa johti tähän vakavaan syytöksen, jonka tu-
loksena 34 juutalaista tapettiin. Juutalaisten väitetty verenhimoisuus 
sekä heihin liitetyt mielikuvat kannibalismista tulisivat olemaan koh-
talokkaita Euroopan juutalaisille. Ei auttanut, että seuraavana vuonna 
keisari Fredrik II (1194–1250) – joka oli varttunut kosmopoliittisessa 
Palermossa, jossa kristityt, juutalaiset ja muslimit elivät rauhanomai-
sesti rinnakkain – pani oppineen komission tutkimaan asiaa. Nämä 
eivät löytäneet Vanhasta testamentista eivätkä Talmudista mitään, 
mikä viittaisi rituaalimurhiin juutalaisena tapana. Hallitsija vapaut-
ti juutalaiset kaikista syytteistä. Vuonna 1247 paavi Innocentius IV 
(1243–54) esitti bullassaan kritiikkiä juutalaisiin yleisesti kohdistet-
tuja verisiä ja täysin aiheettomia vainoja kohtaan. Kun myöhemmin 
1800-luvulla rituaalimurhasyytöksistä keskusteltiin kiivaasti katolisen 
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Saksalainen puupiirros 3-vuotiaan Simonin väitetystä rituaalimurhasta.
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kirkon sisällä, syytöksiin uskovat tähdensivät, että paavit keskiajalla 
eivät suinkaan tuominneet näitä syytöksiä yleensä vaan ainoastaan 
tietyissä tapauksissa.

Trentossa vuonna 1473 yhdeksän juutalaisen väitettiin surmanneen 
Simon-nimisen poikalapsen. Paavin vetoomuksista huolimatta syyte-
tyt tapettiin. Paikallinen piispa ja fransiskaanisaarnaajat levittivät eri 
kanavia käyttäen pikku Simonin tarinaa: pojan hirmuista kohtaloa 
kuvattiin sekä kirjoituksissa että kuvataiteessa. Tapauksesta tuli näin 
kuuluisa ja sitä seurasi lukuisia muita vastaavanlaisia. Pikku Simonin 
haudasta tuli pyhiinvaelluspaikka, jolle pystytettiin muistokivi. Siel-
lä kerrottiin tapahtuneen ihmeitä ja parantumisia, ja vuonna 1582 
Simon julistettiin autuaaksi. Tämä kultti loppui vasta vuonna 1965, 
kun paavi Paavali VI (1963–78) päätti, että Simonin ruumis siirretään 
syrjäisempään lepotilaan ja koko kultti kielletään. On ainutlaatuista, 
että kirkon kerran autuaaksi julistaman henkilön kultti julistetaan 
kielletyksi.

Rituaalimurhasyytökset yhdistettiin perinteisiin jumalanmurha-
syytöksiin. Murhaamalla syyttömiä kristittyjä lapsia ja häpäisemällä 
ehtoollisleipää juutalaiset toistivat perisyntinsä, Jeesuksen murhaa-
misen. Näin he osoittivat, etteivät olleet oppineet eivätkä tehneet 
parannusta kohtalokkaasta synnistään. Norwichin tapaus osui juu-
ri pääsiäisviikolle, mikä osoittaa kahden edellä mainitun syytöksen 
yhteenkuuluvuuden. Kristillisen antisemitismin historiassa pääsiäis-
viikko on ollut erityisen vaarallinen juutalaisille. Useasti juuri silloin 
pidetyissä saarnoissa on Jeesuksen kärsimystä kuvattu niin elävästi 
ja yksityiskohtaisesti, että kansanjoukkojen viha syyllisiksi katsottuja 
juutalaisia kohtaan on voinut kasvaa niin, että seurauksena on ollut 
pogromi juutalaiskortteleissa. Lukuisat kärsimysnäytelmät levittivät 
nekin juutalaisista hyvin kielteisen kuvan. Jeesuksen vastustajien ja 
hänen kuolemaansa syyllistyneiden ihmisten juutalaisuutta korostet-
tiin näissä näytelmissä silmiinpistävästi. 
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Juutalaisten pukeutuminen

Neljäs lateraanikonsiili määräsi vuonna 1215, että juutalaisten ja sa-
raseenien tulee käyttää rangaistuksen uhalla heille erikseen määrät-
tyjä vaatteita. Tarkemmat ohjeet jätettiin viranomaisten mietittäviksi. 
Oma pukeutumisensa määrättiin myös harhaoppisille, spitaalisille ja 
prostituoiduille. Perustelu oli teeskentelemättömän suoraviivainen: 
jos kristitty olisi sukupuoliyhteydessä juutalaisen tai saraseenin kans-
sa, hän ei enää voisi väittää olleensa tietämätön vuodekumppaninsa 
harhaoppisuudesta. 

Pohjois-Ranskassa ja Saksassa, missä juutalaisten ulkonäkö erottui 
kristityistä (parta, ohimohiukset, tyypilliset juutalaiset vaatteet) hei-
dän pukeutumistaan alettiin säädellä vasta myöhemmin, mutta alueil-
la, joilla juutalaiset ja kristityt näyttivät samanlaisilta, lateraanikonsii-
lin määräys pantiin yleensä käytäntöön heti. Määräys pantiin kuiten-
kin vaihtelevasti toimeen, ja toimeenpanon käytännötkin vaihtelivat 
suuresti. Ranskassa juutalaiset pantiin kantamaan keltaista pyöreää 
tunnusta. Vuonna 1361 kuningas määräsi tunnuksen muutettavaksi 
puoliksi punaiseksi ja puoliksi valkoiseksi. Englannissa tunnuksena 
oli kaksi laintaulua. Saksan alueella Wienin konsiili määräsi vuonna 
1267 juutalaiset kantamaan kartionmuotoista hattua. Puolassa hattu 
oli teräväkärkinen ja vihreä. Italiassa ja Espanjassa säädösten toteut-
taminen jäi useimmiten teorian tasolle.

Erilaisista käytännöistä huolimatta ympyrät ja hatut levisivät juu-
talaisten tunnuksina ympäri Eurooppaa, ja niistä tuli varsin pian pa-
kollisia kääntymättömille juutalaisille. Näiden rinnalla kehittyi juu-
talaisten ulkonäköön liittyvä negatiivinen ja karrikoiva kuvasto, joka 
iskosti kristittyjen mieliin, että juutalaiset poikkeavat ruumiillisesti 
muista ihmisistä.
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Koronkiskonnan ongelma 

Varhaiskeskiajalla Euroopan juutalaisilla oli hyvät kontaktit itään, ja 
siksi he usein menestyivät kauppiaina. Juutalaiset sopivat hyvin ulko-
maiseen kaupankäyntiin, koska heillä oli uskonveljiä ulkomailla. Isla-
milaisen valtakunnan ja kristillisen Euroopan välillä käydyn kaupan 
he pystyivät hallitsemaan juuri siksi, että he eivät olleet kristittyjä eikä 
muslimeja. Ulkomaalta tuotuja tavaroita – etenkin silkkiä ja mausteita 
– ostivat etenkin vaikutusvaltaiset ja rikkaat. Tuontikaupalla juutalai-
set pystyivät luomaan hyvät suhteet tärkeisiin henkilöihin. Kaupun-
kien kehittyessä mausteille, kankaille ynnä muille ylellisyystuotteille 
tuli kysyntää, ja kilpailu alkoi kiristyä. Kristityt kauppiaat alkoivat 
kulkea entistä enemmän samoja reittejä kuin juutalaiset kollegansa. 
1000-luku oli kristityille suotuisa vuosisata, jonka aikana talous ke-
hittyi, uusia kauppakeskuksia syntyi, maataloudesta tuli tehokkaampi 
ja Keski-Eurooppa säästyi viikinkien ja muiden tuhotöistä. Kristityt 
etenivät nyt kaupan alalla ensiksi juutalaisten rinnalla, ja pian he syr-
jäyttivät nämä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävinä kauppiaina. 
Muutos oli niin suuri, että tutkijat ovat kutsuneet sitä  “kaupalliseksi 
vallankumoukseksi”. Juutalaisten ainoana mahdollisuutena oli siirtyä 
lainaustoiminnan alalle – ratkaisu, joka osoittautui paljon kohtalok-
kaammaksi kuin he pystyivät ennakoimaan. 

Ensimmäisen ristiretken aikana juutalaisten keskuudessa yleistyi tapa 
muuttaa omaisuutensa helposti suojeltavaksi rahaksi, mikä loi perustan 
myöhemmälle lainaustoiminnalle. Toisen ristiretken aikana juutalaisten 
kauppiaiden kulku idän kauppareitillä vaikeutui huomattavasti väki-
valtaisen rosvouksen lisäännyttyä ja kohdistuttua juuri heihin. Kristityt 
kauppiaat, jotka olivat tulleet alalle myöhään, olivat ensin tulleet hy-
vin toimeen juutalaisten työtoveriensa kanssa, koska tarvitsivat heidän 
apuaan ja neuvojaan. Pian he kuitenkin näkivät heissä kilpailijoita, ja 
kun uudet ammattikillat muodostettiin, niiden tarkoituksena oli muun 
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muassa juutalaisten kauppiaiden syrjiminen. Vähitellen juutalaiset ryh-
tyivätkin tavaran sijaan kauppaamaan rahaa. Siten heidän ammatilliset 
mahdollisuutensa kapenivat ja heidän maineensa kansan silmissä huo-
noni. Prosessi eteni eri tahdissa eri seuduilla, mutta se johti joka tapa-
uksessa Euroopan juutalaisten marginalisoitumiseen kansanryhmäksi, 
joka sai suuren osan elannostaan juuri lainaustoiminnasta. 

Tänä aikana taloudellinen järjestelmä muuttui Euroopassa aikai-
semmasta vaihtoon perustuvasta rahatalouteen. Lainatoiminta tuli 
niin keskeiseksi, että lähes kaikki olivat siitä riippuvaisia. Vaikka jär-
jestelmä oli muuttunut, vanhat uskomukset rahan pahuudesta elivät 
vielä pitkään. Kristittyjen keskuudessa koron ottamista lainasta – siis 
koron ottamista sinänsä, ei vain koronkiskontaa – pidettiin suurena 
syntinä. Juutalaisetkaan eivät hyväksyneet korkoa (2 Moos. 22:25; 5 
Moos. 23:19–20), mutta heidän maaomaisuutensa ankara rajoitta-
minen ajoi heidät varsin luonnostaan omaksumaan heille lankeavan 
pankkitoimen ja Raamatustakin löytyi porsaanreikä: muukalaisilta, 
toisin sanoen ei-juutalaisilta, korkoa sai ottaa (5 Moos. 23:20). 

Rahan lainaamisesta tuli useille juutalaisille elinehto. Rahvaan mie-
likuvissa koronkiskonnasta kehittyi juutalaisille tunnusomainen piir-
re, vaikka monilla seuduilla kirkon kielloista huolimatta toimi myös 
menestyksekkäitä kristittyjä koronkiskojia. Juutalaiset assosioituivat 
kuitenkin vaivatta Juudakseen, hänen rahakukkaroonsa ja 30 hopea-
rahaansa. Rahaa pidettiin paholaisen luomuksena, ja kun juutalaisten 
nähtiin toimivan aktiivisesti rahamarkkinoilla, ei ollut vaikea uskoa 
Johanneksen evankeliumin väitteeseen, jonka mukaan juutalaiset oli-
vat paholaisen lapsia. Jumalamurhasyytöksen ohella mielikuva juu-
talaisista koronkiskojina vaikutti perinteiseen kristilliseen juutalais-
vastaisuuteen enemmän kuin mikään muu yksittäinen tekijä. Vas-
ta 1800-luvun rotuteoriat raivasivat tietä uusille yhtä kohtalokkaille 
ennakkoluuloille.
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Juutalaiset ja paholainen

Johanneksen evankeliumin toteamus, että juutalaiset ovat paholai-
sen lapsia (Joh. 8:44), oli ollut pitkään osa kristikunnan mielikuvaa 
juutalaisista. Ennen 1200-lukua siitä tehtiin kuitenkin harvoin dra-
maattisia johtopäätöksiä. Vasta tuolloin juutalaisten pahuus alettiin 
nähdä sisäisenä ja – modernia termiä käyttäen – geneettisenä suu-
reena: juutalaiset olivat pahoja, koska paholainen oli heidän isänsä ja 
opettajansa. Niin teologisissa kirjoituksissa kuin taiteessa ja kansan-
omaisissa taruissakin juutalaiset kuvattiin paholaisen kätyreinä: heillä 
oli ilkeät kasvonpiirteet, sarvet, punainen tukka, joskus jopa häntä. 
Usein heidät kuvattiin vuohiksi – olihan vuohi pahan symboli.  
Pahan luonteensa takia juutalaiset suunnittelivat kaikenlaista pahaa 
syyttömiä kristittyjä vastaan. Keväällä 1298 Röttingenissä muuan 
mies nimeltä Rindfl eisch syytti juutalaisia hostian (ehtoollisleivän) 
häpäisemisestä. Asukkaat tappoivat kaupunkinsa kaikki juutalaiset ja 
jatkoivat tapporetkeään kaikkialle ympäristöön; 146 kaupungissa juu-
talaiset joutuivat suuren tuhon uhreiksi. Tapauksessa oli uutta se, että 
kaikki juutalaiset luettiin automaattisesti syyllisiksi yhteen tiettyyn 
(oletettuun) ehtoollisleivän häpäisemiseen (eräästä myöhemmästä 
tapauksesta ks. Aikalaisdokumentteja). Koska kirkko transsubstantiaa-
tio-oppinsa mukaan piti ehtoollisleipää Kristuksen tosi ruumiina, sen 
häpäiseminen oli ankara rikos.  

Vuonna 1315 nälkä raivosi tulvien koettelemassa Euroopassa, ja 
pari vuotta myöhemmin näiden tauottua seurasivat kulkutaudit ja 
kurjuuden mukanaan tuomat yleiset levottomuudet. Nuori paimen 
näki Pohjois-Ranskassa noihin  aikoihin näyn, jossa kehotettiin tais-
telemaan uskottomia vastaan. Näyn perusteella suuret kansanjou-
kot lähtivät niin kutsutulle paimenristiretkelle, jonka tarkoitukseksi 
kehittyi tappaa juutalaisia. Erään juutalaisen lähteen mukaan juuta-
laisyhteisöjä tuhottiin kaikkiaan 140.
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Juutalaisten oletettuun pahuuteen kuului myös usko heidän maa-
gisiin kykyihinsä ja noituuteen. Kesän 1321 kuluessa levisi Ranskassa 
huhu, että kaksi muslimikuningasta oli antanut rahaa juutalaisille, jot-
ta he yllyttäisivät spitaaliset myrkyttämään kristittyjen vesilähteitä ja 
kaivoja myrkyllä, joka koostui verestä, virtsasta ja kolmesta salaisesta 
yrtistä. Toisen version mukaan myrkkypulveri oli sekoitus kilpikon-

Juutalaiset hankkivat ehtoollisleivän ja häpäisevät sen ”murhaamalla” siinä läsnä ole-

van Kristuksen. Puupiirrokset ovat Passausta vuodelta 1470. 
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nan jalkoja, käärmeenpäitä ja naisen hiuksia, jotka oli liuotettu mus-
taan, inhottavan hajuiseen liemeen. Huhuun liittyi monin paikoin 
helposti käsitys, että juutalaiset olivat liitossa itse paholaisen kanssa. 
Huhujen levitessä viha ja pelko yltyivät valtaviin mittoihin. Spitaali-
sia vangittiin ja kidutettiin kunnes he myönsivät rikoksen. Spitaalisia  
ja juutalaisia ryhdyttiin polttamaan roviolla. Joukkosurmat laajenivat 
mittasuhteiltaan, koska pelättiin juutalaisten myöhempiä kostotoimia. 
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Kysymys oli siten samasta motiivista, jolla Hitler puolusti juutalaisten 
joukkotuhon perusteellisuutta.

Vuosina 1347–1350 Euroopassa raivosi musta surma, joka tuho-
si huomattavan osan, todennäköisesti jopa kolmanneksen väestöstä. 
Ennen näkemätön demografi nen ja sosiaalinen katastrofi  tulkittiin 
Jumalan rangaistukseksi tai Saatanan juoneksi. Jos Saatanalla oli sor-
mensa pelissä, hän saattoi tietysti käyttää inhimillisiä välikäsiä. Syn-
tyi huhu, että muuan juutalainen Jakob Pascal olisi tullut Toledosta 
Chambéryyn ja jakanut siellä toisille juutalaisille tappavaa myrkkyä. 
Myrkyn koostumus kuvattiin samanlaiseksi kuin parinkymmenen 
vuoden takaisessa tapauksessa.

Murha-aalto levisi jälleen. Paavin vetoomukset, joiden mukaan 
juutalaiset kuolivat ruttoon siinä missä muutkin, kaikuivat kuuroille 

Tyypillisissä juutalaishatuissa kuvatut juutalaiset kärventyvät helvetin tulessa erilaisten 

pahojen henkien ympäröiminä. Kuvitusta saksalaisesta teoksesta Hortus Deliciarum 

vuodelta 1175.
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korville. Itsensäruoskijoiden eli fl agellanttien lahko kuului surmajou-
koista pahimpiin. Saksassa surmatyöt koettiin niin välttämättömiksi, 
että seuduilla, joilla ei ollut juutalaisia, surmattiin sellaisia kristittyjä, 
joiden luultiin olevan juutalaista syntyperää. Yhteensä noin kolmesa-
taa juutalaisyhteisöä tuhoutui täysin. Muutamassa kaupungissa, muun 
muassa Wienissä ja Regensburgissa, kaupunkilaiset suojelivat juuta-
laisia menestyksellisesti.

Mustan surman jälkeisiä joukkomurhia seurasi sukupolven mit-
tainen suhteellisen rauhan aika, mutta vuodesta 1384 Etelä-Saksan 
kaupungeissa juutalaisia ryhdyttiin vangitsemaan, ja vuodesta 1388 
seuraavan vuosisadan puoliväliin juutalaisten karkotusten aalto pyyh-
ki yli eurooppalaisten kaupunkien: Wien 1421, Köln 1424, Speyer 
1435 ja niin edelleen. Syyksi karkotuksiin sanottiin tavallisimmin 
kansalaisten suojeleminen juutalaisten koronkiskonnalta sekä armon 
anominen Jumalalta. Karkotuksia seurasivat juutalaisten joukkova-
ellukset ja heidän entistä vahvempi mieltämisensä juurettomaksi ja 
harhailevaksi kansaksi.

Myöhäiskeskiajalla juutalaisten fyysisestä olemuksesta kehittyi yhä 
perkeleellisempi kuva: kyömynenä, kätketty häntä ja sarvet kuuluvat 
sen mukaan juutalaisen anatomiaan. Sarvet liittyivät alun perin Moo-
seksen hahmoon ja juontuivat Raamatun latinankielisen käännöksen 
Vulgatan käännösvirheestä. Mooseksesta sanotaan jakeiden 2. Moos. 
34:29,30 ja 35 heprealaisessa tekstissä, että hänen kasvonsa loistivat, 
kun hän laskeutui alas vuorelta. Vulgatassa loistamista kuvaava har-
vinainen sana on tulkittu niin, että Mooseksella olisi ollut sarvet. 
Mooseksen sarvien lisäksi juutalaisten käyttämä teräväkärkinen hattu 
edesauttoi sitä, että heidät yhdistettiin itseensä Saatanaan. 
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Espanja: kulta-ajasta karkotukseen

Missään muualla Euroopassa juutalaisten historia ei ollut niin dra-
maattinen kuin Espanjassa, jossa suuri osa maasta oli muslimien hal-
lussa. Etenkin maurilaisten hallitsemassa Etelä-Espanjassa (al-Andalus) 
kolme uskontokuntaa – islam, juutalaisuus ja kristinusko – eli pitkään 
rauhassa rinnakkain. Tieteellinen ja taiteellinen kukoistus tässä moni-
kulttuurisessa maassa oli niin merkittävä, että jälkeenpäin ajanjaksosta 
on puhuttu kulta-aikana. Espanjan juutalaisilla oli monipuolisempi 
ammattikirjo kuin millään muulla Euroopan juutalaisyhteisöllä, koska 
he työskentelivät kaupan ja käsityön aloilla, maanviljelyssä ja pankki-
toiminnassa, lainanantajina ja lääkäreinä. Jotkut heistä toimivat moni-
puolisen kielitaitonsa takia tulkkeina ja kääntäjinä. Paljon muuta Eu-
rooppaa aikaisemmin Espanjassa oli juutalaisia myös kuninkaallisten 
ministereinä ja neuvonantajina. Uskontojen välisestä kohtaamisesta 
syntyi Espanjassa keskiaikaisen juutalaisuuden kaksi merkittävintä 
uskonnollista tulkintatraditiota. Ensimmäinen oli rationalistinen fi -
losofi a, jonka pääideologi oli juutalaisen fi losofi an kaikkien aikojen 
merkittävin vaikuttaja Maimonides (1138–1204). Toisena suurena 
traditiona oli juutalainen mystiikka, kabbala, jonka päälähteenä oli 
Espanjassa vaikuttaneen Moses de Leonin (1238–1305) kirjoittama 
Zohar (“Loisto”).    

Kristittyjen Espanjan takaisinvalloitus (la reconquista) teki tylyn lo-
pun muslimien, juutalaisten ja kristittyjen yhteiselosta. Kun yhä suu-
rempi osa maasta joutui kristittyjen valtaan, juutalaisten asema heik-
keni selvästi. Kuninkaat ja paavit puolustivat usein juutalaisia, mutta 
fanaattiset munkit ja papit yllyttivät kansanjoukkoja pogromeihin. 
Yksi suurimmista pogromeista tapahtui vuonna 1391, jolloin useita 
synagogia ja oppikeskuksia tuhottiin muun muassa Sevillassa, Córdo-
bassa ja Toledossa. Pogromin isä oli Sevillassa toiminut arkkidiakoni 
Ferrant Martinez, joka oli jo vuosia tulisesti kiihottanut kansaa juu-
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talaisia vastaan. Niin maalliset kuin kirkollisetkin johtajat pystyivät 
kuitenkin pitämään kansanjoukkoja rauhallisina, kunnes arkkipiis-
pantuoli jäi tyhjäksi ja alaikäinen prinssi nousi kuninkaaksi, koska 
sekä arkkipiispa että kuningas kuolivat vuoden 1390 lopussa. Mar-
tinez sai siten tilaisuuden yllyttää väkijoukkoja pogromeihin, jotka 
levisivät muualle Espanjaan. Martinezin opastamia agitaattoreita kul-
ki kaupungista toiseen saarnaten vihaa ja kostoa. Vainoihin osallistui 
kristittyjä kaikista yhteiskuntaluokista. Joillakin paikkakunnilla, muun 
muassa Barcelonassa, juutalaisyhteisö katosi kokonaan. Toisena vaino-
jen tuloksena tuhannet juutalaiset kääntyivät katolisuuteen. Heistä 
käytettiin useita nimiä: conversos (käännynnäiset), nuevos cristianos (uu-
det kristityt) ja marranos (siat). Katolinen kirkko vastusti periaatteessa 
pakkokääntymyksiä, mutta kun joku oli ottanut kasteen, se katsot-
tiin ottamisen syystä riippumatta päteväksi, ja kastetun henkilön oli 
elettävä kristittynä. Jos hän halusi palata juutalaisuuden helmaan, se 
tulkittiin luopumukseksi, minkä inkvisitio puolestaan näki ankarasti 
rangaistavaksi teoksi. Kirkon virallisen opetuksen mukaan kaikki kas-
tetut olivat samanarvoisia, mutta käytännössä marranoista tuli selvästi 
erillään oleva ryhmä: niin kirkko kuin valtiokin epäonnistui tämän 
ryhmän integroitumisessa kristilliseen yhteiskuntaan. 

Antisemiittisen aallon tunnetuin hahmo on Vicente Ferrer (n. 
1350–1419), dominikaanimunkki joka kuului aikansa arvostetuim-
piin saarnaajiin. Hän kiersi Espanjaa ja Ranskaa ja innosti kansan-
joukkoja ilmiömäisellä puhetaidollaan. Saarnaajana ja ihmeiden te-
kijänä häntä on katolilaisten parissa ihailtu meidän päiviimme asti. 
Ferrer luuli maailmanlopun olevan lähellä ja uskoi siksi juutalaisten 
kääntyvän massoittain. Uskollisten seuraajiensa kanssa hän murtautui 
synagogiin, joskus saarnatakseen sinne kokoontuneille juutalaisille, 
joskus pyhittääkseen rakennuksen kirkoksi. Näillä ja muilla väkival-
taisilla keinoilla hän terrorisoi juutalaisia monella paikkakunnalla. 
Hänen toimensa johtivat ensimmäisten espanjalaisten juutalaisghet-
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tojen pystyttämiseen vuonna 1412 ja useisiin juutalaisvastaisiin lakei-
hin. Juutalaisten tappamista hän ei kuitenkaan hyväksynyt. “Kristityt 
eivät saa tappaa juutalaisia veitsillä vaan sanoilla”, kuten hän asian il-
maisi. On arvioitu, että Ferrer onnistui käännyttämään noin 35.000 
juutalaista.

Vuonna 1492 kaatui Granada, muslimien viimeinen linnake. Ferdi-
nand II ja Isabella, los reyes catolicos (katoliset kuninkaat), olivat siten 
yhdistäneet maan. Takaisinvalloitus oli viety loppuun, mutta maassa 
oli edelleen jäljellä yksi vieras aines: juutalaiset. Maaliskuussa samana 
vuonna julistettiin kuninkaallinen määräys, jonka mukaan kaikkien 
juutalaisten oli kolmen kuukauden sisällä joko lähdettävä maasta tai 
käännyttävä kristinuskoon. Juutalaiset onnistuivat lykkäämään karko-
tusta jonkun verran ja elokuun alussa viimeisetkin juutalaiset lähtivät 
maasta. On arvioitu, että vuonna 1491 Espanjassa oli 150.000 juuta-
laista ja 50.000 marranoa. Karkotuksen viralliseksi syyksi ilmoitettiin 
se, että juutalaiset muodostivat kiusauksen marranoille. Useimmat 
karkotetuista suuntasivat Portugaliin, josta heidät espanjalaisen pai-
nostuksen jälkeen karkotettiin viisi vuotta myöhemmin. Sieltä he 
lähtivät Pohjois-Afrikkaan, Balkanin niemimaalle, Alankomaihin ja 
muualle, minne he veivät rikkaan perinteensä. Heiltä jäi Espanjaan 
lukuisia sukulaisia, ystäviä ja toisia juutalaisia, jotka olivat käänty-
neet kristinuskoon. Karkotetuista juontavat juurensa sefardijuutalaiset 
(Sefarad = Espanja), joita on levinnyt eri puolille maailmaa.

Karkotus Espanjasta ei ollut ainutlaatuinen: juutalaisia karkotet-
tiin muun muassa Englannista vuonna 1290, osasta Italiaa samana 
vuonna sekä Ranskasta 1306 ja uudelleen 1394. Kuitenkin Espan-
jassa vallinneen ainutlaatuisen juutalaisen kulttuurin takia Espanjas-
ta karkottaminen nähtiin juutalaisten kolmantena katastrofi na Salo-
mon temppelin ja toisen temppelin tuhoamisen (586 eKr. ja 70 jKr.) 
ohella. Juutalaisten kärsimys Espanjassa ei kuitenkaan päättynyt vuo-
teen 1492. Inkvisitio kääntyi nyt marranoja vastaan. Heitä epäiltiin 
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– usein aiheellisesti – piilojuutalaisiksi. Mittavan ilmiantosysteemin 
avulla tuhannet marranot vangittiin ja usein heidät pakotettiin tun-
nustamaan noudattavansa juutalaisia tapoja.  Inkvisitio oli perustettu 
Kastiliassa 1480. Tunnetun ja pelätyn johtajansa, suurinkvisiittori To-
más de Torquemadan (1420–98) johdolla se pyrki tuhoamaan iberia-
laisen juutalaisuuden ja hävittämään marranojen keskuudessa esiin-
tyvän “harhaoppisuuden”. Ensiksi mainitun tavoitteensa se saavutti, 
ja onnistui toisessakin pelottavan hyvin.

Veren puhtaus

Usein kuulee väitettävän, että kristillinen antijudaismi on jotain täy-
sin muuta kuin rotuoppeihin perustuva antisemitismi. Väitteessä on 
paljon totta, vaikkakin näiden kahden välillä on myös yhtäläisyyksiä 
ja historiallisia syy-yhteyksiä. Keskiajan Espanjassa esitettiin joka ta-
pauksessa myös sellaisia juutalaisvastaisia syytöksiä, jotka eivät ytimel-
tään poikenneet myöhemmän rotuantisemitismin ajatuksista.

Marranojen vastaisessa taistelussa puhuttiin paljon “veren puhtau-
desta” (limpieza de sangre). Vaikka marranot olivatkin kristittyjä, heillä 
oli kuitenkin juutalainen tausta – ja juutalainen veri, jonka vuoksi 
heitä epäiltiin epäluotettaviksi. Ajatuksena oli, että juutalainen on 
aina juutalainen, tunnustipa hän mitä tahansa uskoa. Jotkut tutkijat 
ovat nähneet tällaisessa ajattelussa selvää rasistista antisemitismiä ja 
esikuvan Nürnbergin laeille. Toisten tutkijoiden mukaan tällainen 
tulkinta on kuitenkin anakronistinen, koska rotuteorioiden siirtämi-
nen vuosisatoja niiden syntyä edeltäneeseen aikaan ei ole oikeutettua. 
Yhtäläisyyttä moderniin antisemitismiin ei kuitenkaan voi kiistää.  

Ensimmäisessä marranojen vastaisessa purkauksessa Toledossa vuon-
na 1449 konfl iktin sosiaaliekonomiset syyt tulivat selvästi esiin. Niin 
kutsutut vanhat kristityt pelkäsivät marraanien syrjäyttävän heidät 
taloudellisessa etenemisessä ja sen takia he hyökkäsivät näitä vastaan. 
Vaikka kuningas tukahdutti Toledon mellakat, marranojen vastainen 
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mieliala levisi nopeasti ja heitä alettiin syyttää kristinuskon viholli-
siksi. Marranokysymys nousi nopeasti kuumaksi keskusteluaiheek-
si: Albert A. Sicroffi n mukaan se oli espanjalaisille “syvä ja pitkään 
jatkunut pakkomielle”. Vähitellen otettiin käyttöön erilaisia syrjiviä 
säädöksiä ja lakeja. Käytäntö vaihteli kuitenkin paljon. Fransiskaanit 
eivät ottaneet marranoja veljeskuntaansa vuoden 1525 jälkeen, kun 
taas dominikaanit antoivat jokaisen luostarin itse päättää asiasta. Je-
suiitat hylkäsivät puhtaan veren idean kristinuskon vastaisena aina 
vuoteen 1592 saakka, jolloin veljeskunta käänsi kelkkansa täysin, hy-
väksyi tiukat rajoitukset ja erotti kaikki marranojäsenensä. Jesuiitat 
hyväksyivät jäsenekseen ainoastaan sellaisen ehdokkaan, jolla ei ollut 
lainkaan juutalaisia sukujuuria. Viisitoista vuotta myöhemmin mää-
räystä lievennettiin niin, että vaatimukseksi tuli viiden sukupolven 
“puhtaus” juutalaisesta verestä. Paljon myöhemmin, vuonna 1923, 
jesuiitat ottivat jälleen askeleen kohti suvaitsevaisuutta: nyt riitti nel-
jän sukupolven “puhtaus”. Vasta holokaustin jälkeen tämänkaltaiset 
määräykset poistettiin kokonaan. Espanjassa tilanne vaihteli suuresti. 
Toisissa hiippakunnissa marrano ei edes päässyt kuoripojaksi, kun 
taas toisissa hänen oli mahdollista nousta piispaksi. Maallisten ammat-
tikiltojen piirissä tilanne oli marranoille yleensä vieläkin vaikeampi. 

Sana converso tai “käännynnäinen” tarkoitti aluksi juutalaisuudesta 
tai islaminuskosta kääntynyttä henkilöä. Pian sana alkoi kuitenkin 
tarkoittaa henkilöä, jolla oli juutalaista sukujuurta. 1500-luvun kes-
kivaiheessa, jolloin marranoja syrjivät lait olivat astuneet voimaan, 
4–5 % Espanjan väestöstä kuului tähän ryhmään. Puhtaat sukujuuret 
olivat tärkeimpänä edellytyksenä sosiaaliselle nousulle. Eräs fransis-
kaani kirjoitti vuonna 1586: “Olla Espanjassa jumalanpilkkaaja, varas, 
kiertolainen, aviorikkoja, pyhäkönhäpäisijä tai muuten paheellinen 
ihminen ei ole yhtä häpeällistä kuin juontaa sukujuurensa juutalaisis-
ta, vaikka esi-isät olisivatkin kääntyneet pyhään katoliseen kirkkoon 
kaksi- tai kolmesataa vuotta sitten.”
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Uskonnolliset väittelyt

Hyvin suurta kuuluisuutta sai keskiajalla kolme kristinuskon ja juu-
talaisuuden välistä uskonväittelyä. Ne eivät niinkään edustaneet “us-
kontojen välistä dialogia”, vaan niiden tarkoituksena oli osoittaa kai-
kille, että juutalaisuus ei pysty puolustautumaan kristillistä kritiikkiä 
vastaan. Keskustelujen toivottiin johtavan siihen, että juutalaiset hy-
väksyvät kristinuskon totuuden ja kääntyvät ainoaan oikeaan us-
koon.

Ensimmäinen kuuluisa uskonväittely pidettiin kesäkuussa 1240 Pa-
riisissa. Sen taustalla oli kirkon oivallus Talmudin olemassaolosta ja 
käyttökelpoisuudesta juutalaisuuden vastaisessa polemiikissa. Kirkossa 
ei ollut pitkään aikaan osoitettu lainkaan kiinnostusta rabbiinisen kir-
jallisuuden hyödyntämiseen tällaista tarkoitusta varten. Hyökkäystä 
tätä valtavan laajaa juutalaisten uskonnollisten opetusten kokoelmaa 
vastaan joudutti juutalaisuudesta luopuneen ja dominikaaniveljeksi 
päätyneen Nicholas Doninin tempaus. Hän matkusti Roomaan ja 
väitti paavi Gregorius IX:lle (1227–41), että Talmud on moraaliton 
kirjakokoelma, joka sisältää vakavia loukkauksia kristittyjä vastaan. 
Paavi välitti asian Ranskan, Englannin, Kastilian ja Aragonian ku-
ninkaille. Näistä Ranskan antisemitismistään tunnettu, myöhemmin 
kanonisoitu kuningas Ludvig IX (1214–70) järjesti paavillisen viestin 
innostamana julkisen väittelyn Talmudista. Väittelyssä juutalaisuutta 
puolusti ennen kaikkea rabbi Yehiel ben Joseph Pariisista. Kristit-
tyjen puolella oli useita piispoja ja muita oppineita Doninin ollessa 
kuitenkin pääväittelijä. 

Juutalaisuuden piirissä oli 700-luvulla Persiassa syntynyt tähän päi-
vään asti säilynyt karaiittien ryhmä. He hyväksyivät ainoastaan kirjal-
lisen Tooran eivätkä suullista lakia,  joka oli kirjattu Talmudiin. Donin 
ei ollut kääntynyt kristinuskoon siitä syystä, että olisi tuntenut vetoa 
siihen, vaan luultavimmin siksi että hän karaismin vaikutuksesta oli 
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päätynyt hylkäämään rabbiinisen juutalaisuuden. Toisen teorian mu-
kaan hän oli yksinkertaisesti mielenlaadultaan kapinallinen henkilö. 
Donin olikin kirkon kannalta oikea henkilö väittelemään juutalaisten 
kanssa: hän tunsi Talmudin, mutta ei pitänyt siitä.

Juutalaisia syytettiin Pariisissa pääasiallisesti kahdesta asiasta. Hyväk-
syessään Talmudin he olivat syyllistyneet Raamatun halveksuntaan 
asettamalla toisen kirjoituksen sen rinnalle. Toisen syytöksen mukaan 
Talmud sisälsi kristinuskon vastaisia herjauksia. Ensimmäiseen syy-
tökseen rabbi Yehiel vastasi suoraan, että Talmud on juutalaisuuden 
lähde ja yllätti siten kristityt, jotka vielä elivät siinä uskossa, että juu-
talaisuus on Vanhan testamentin uskonto. 

Väittely johti luonnollisesti Talmudin tuomitsemiseen. 24 vaunulas-
tillista Talmudin käsikirjoituksia – luultavasti enemmän kuin 10.000 
nidettä  –  poltettiin Pariisissa vuonna 1242. Kirjoitusten joukossa oli 
muiden muassa suuren juutalaisen eksegeetin Rashin (1040–1105) 
tunnettu Talmud-kommentaari. Tämän jälkeen hyökkäys Talmudia 
vastaan jatkui vielä pitkään, ja etenkin Ludvig IX osoitti siinä suurta 
aktiivisuutta.

Toinen tunnettu uskonväittely käytiin viiden päivän aikana Bar-
celonassa vuonna 1263. Jos Pariisin väittely oli pikemminkin inkvi-
sition kaltainen prosessi, jossa Talmud oli asetettu syytteeseen, niin 
Barcelonassa oli kyse todellisesta väittelystä, joskaan ei kahden ta-
savertaisen osapuolen välillä. Väittelyn järjesti Aragonian kuningas 
Jaakko I (1208–76), ja sen päämääränä ei ollut Talmudin kieltäminen, 
vaan juutalaisten saaminen vakuuttuneeksi kristinuskon totuudesta. 
Kristityllä puolella pääväittelijä oli entinen juutalainen Pablo Christi-
ani. Juutalaisella puolella taas väitteli eräs keskiajan suurimmista juu-
talaisista ajattelijoista, Nahmanides (1194–1270).

Kristillinen argumentointi oli Barcelonassa aivan toista luokkaa 
kuin Pariisissa. Nyt Talmudia käytettiin kristinuskon totuuden osoit-
tamiseen. Talmudista ja midrasheista esitettiin valikoituja kohtia to-
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disteina tiettyjen kristillisten dogmien paikkansapitävyydestä, muun 
muassa Messiaan jumaluudesta ja hänen kärsimyksestään ristillä. Tal-
mudia ei tuomittu moraalittomana kirjoituksena, vaan siinä haluttiin 
nähdä todistuksia siitä, että juutalaisuus olisi ollut valmis hyväksy-
mään Kristuksen ennen kuin se lopullisesti torjui hänet. Katsottiin 
myös, että Talmudista löytyisi se kristillinen tulkinta, jonka mukaan 
Jesajan kirjan kärsivä Herran palvelija (Jes. 53) tarkoittaa juuri Mes-
siasta, eikä Israelin kansaa kuten juutalaisuudessa uskottiin. Nah-
manides ei kieltänyt tulkinnan esiintymistä Talmudissa, mutta sanoi 
haluavansa antaa etusijan perinteiselle tulkinnalle. Talmud on mo-
niulotteinen kirjakokoelma, jossa esiintyy lukuisia tulkintoja, jotka 
eivät aina ole sopusoinnussa keskenään. Tätä eivät kristittyjen väitte-
lijät aina voineet ymmärtää. Jos kirjoituksista löytyi kohta, joka kävi 
yhteen kristillisen uskon kanssa, juutalaisten oli heidän mielestään 
muita mutkitta uskottava siihen. Tähän aikaan pyhiä kirjoituksia ei 
tutkittu historiallisesti, mutta kristityt tutkijat olivat automaattisesti 
sitä mieltä, että kristillistä tulkintaa tukevat kohdat edustivat van-
haa alkuperäistä traditiota, kun taas sitä vastaan sotivat kohdat oli-
vat myöhäisempiä. Käänne Pariisin väittelystä oli lähes täydellinen:  
Pariisissa juutalaisia syytettiin siitä, että he uskoivat Talmudiin, kun 
taas Barcelonassa heitä oli syytetty siitä, että eivät uskoneet tiettyihin 
Talmudin kohtiin.

Väittelyssä oli ennen kaikkea kyse Messiaasta. Nahmanides sanoi 
suoraan, että juutalaisille Messias ei ole lainkaan niin tärkeä kuin 
kristityille. Juutalaisille tärkeintä oli pako Egyptistä ja Jumalan liitto 
Israelin kanssa. Heille Messias ei ollut jumalallinen olento vaan ihmi-
nen, josta Talmudissa on monia erilaisia käsityksiä. Messias-käsityksen 
ydin oli usko ja toivo, jonka mukaan historia kulkee kohti rauhan ja 
oikeudenmukaisuuden aikakautta. Tämä toivo on poliittinen ja sosi-
aalinen, mutta ei soteriologinen (pelatukseen liittyvä) ilmiö. Nahma-
nideen pääargumentti kristillistä Messias-uskoa vastaan oli sama mitä 
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juutalaisuus on käyttänyt kautta aikojen: Raamatun mukaan Messias 
tuo tullessaan maailmanrauhan, ja koska ilmiselvästi elämme maail-
massa, jossa on paljon väkivaltaa ja epäoikeudenmukaisuutta, Messias 
ei ole tullut. Nahmanideen mukaan kristittyjen suurin virhe ei ollut 
usko siihen, että Jeesus on Messias, vaan heidän käsityksensä, jonka 
mukaan Jeesus on Jumala. Inkarnaatio-oppi oli Nahmanideen mie-
lestä järjenvastainen, eikä hän nähnyt sille mitään perusteita Raama-
tussa (siis Vanhassa testamentissa).

Kolmas tunnettu väittely käytiin Espanjan Tortosassa 1413–14. Ti-
lanne oli nyt Espanjan juutalaisten kannalta ratkaisevasti huonom-
pi, ja Tortosan väittely palvelikin juutalaisten nöyryyttämistä. Hyam 
Maccobya seuraten voi sanoa, että Tortosan väittely pidettiin “ter-
rorin olosuhteissa”. Koollekutsuja oli vastapaavi Benediktus XIII 
(1394–1423) ja väittely kesti muutaman päivän sijaan kaksikymmen-
täyksi kuukautta. Juutalaisuutta ei tällä kertaa puolustanut yksi rabbi, 
vaan Aragonian ja Katalonian kaikkien juutalaisyhteisöjen edustajia. 
Tavoitteena oli näiden alueiden kaikkien juutalaisten käännyttämi-
nen. Puitteet olivat mahtavat ja aiemmista väittelyistä poiketen kris-
tittyjen puolella tätä uskonväittelyä dokumentoitiin tarkasti.

Tortosan väittelyn yllä lepäsi pelätyn Vicente Ferrerin hahmo. Hän 
oli vuonna 1412 onnistunut käännyttämään kristillisen pääväittelijän 
Geronimo de Santa Fen, jonka juutalainen nimi oli ollut Joshua Ha-
lorki. Kun Aragonian ja Katalonian juutalaisyhteisöjen johtajat olivat 
Tortosassa väittelemässä,  Ferrer kiersi saarnaamassa heidän yhteisöis-
sään, jotka ilman johtajiaan olivat jääneet suojattomiksi. Väittelyyn 
osallistuneet juutalaiset elivät jatkuvassa pelossa itsensä, perheensä ja 
yhteisönsä turvallisuuden vuoksi. Barcelonassa kuningas Jaakko oli 
taannut Nahmanideen turvallisuuden antamalla hänelle vapauden 
puhua mitä halusi. Tortosassa ehdot eivät olleet lainkaan yhtä hyvät, 
ja juutalaisten oli varottava sanomisiaan. 



247

Tortosassa väittelyn teema oli sama kuin Barcelonassa: todistaa 
Talmudin eräiden kohtien perusteella, että kristilliset opinkappaleet 
Messiaasta ovat oikeat. Geronimo väitti nyt suoraan, että Talmudissa 
oli autenttinen ja vanha kerrostuma, jossa oli kristinuskon sanomaa 
tukevia kohtia, ja toinen, myöhäisempi kerrostuma, jonka rabbit oli-
vat kirjoittaneet kristinuskon vastaisessa hengessä. Juutalaiset yrittivät 
selittää Talmudin moniulotteista luonnetta sanomalla, että se doku-
mentoi rabbien välistä keskustelua ja että juuri siksi siinä on valta-
vasti keskenään ristiriitaisia sanontoja, joita kukaan juutalainen ei 
voi kokonaisuudessaan uskoa. Nämä argumentit kaikuivat kuuroille 
korville, ja lopuksi juutalaiset eivät viitsineet jatkaa väittelyä lainkaan. 
He vetosivat silloin omaan rajoittuneisuuteensa ja ilmoittivat, etteivät 
enää pysty puolustautumaan. He todistivat, että Talmudia voi puo-
lustaa, vaikka he itse eivät siihen tässä yhteydessä kyenneet. Kirkon 
edustajat tulkitsivat tämän täydelliseksi antautumiseksi. Periksi anta-
minen lisäsi edelleen painetta juutalaisia kohtaan, ja väittelyn loppu-
puolella ja sen jälkeen lukuisat juutalaiset kääntyivät kristinuskoon. 
Niiden joukossa oli Don Vidal, joka väittelyn alussa oli juutalaisen 
osapuolen pääedustaja. Monet johtavassa asemassa olleet juutalaiset 
kääntyivät, Talmudin tekstejä takavarikoitiin ja synagogia lakkautet-
tiin. Tortosan väittely oli suuri voitto kirkolle, vaikkakaan ei intel-
lektuaalisessa mielessä.

Talmudista käydyt uskonväittelyt todistavat kirkon käyttäneen Tal-
mudin osalta samaa menetelmää kuin Raamatun tulkinnassaan. Kirk-
koisien mielestä juutalaiset eivät ymmärtäneet omaa Raamattuaan, 
ja keskiajalla sama ymmärtämättömyys sai päteä heidän käsitykseensä 
Talmudista. Juutalaisten omia pyhiä kirjoituksia käytettiin niiden kes-
keisen sisällön kumoamiseen: Israelin kansalla ei voinut eikä saanut 
olla erityistä suhdetta Jumalaan.
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Keskiajan kristillinen antisemitismi: vihan hedelmät

Keskiaika oli ratkaiseva ajanjakso antisemitismin historiassa. Myö-
hempää keskiaikaa voidaan pitää yhtenä synkimmistä aikakausista 
Euroopan juutalaisten näkökulmasta. Ennen näkemättömässä mitta-
kaavassa juutalaiset joutuivat nyt kokemaan syrjintää, karkotuksia ja 
massamurhia. 

Vuosisatoja kirkossa jatkunut juutalaisten ja juutalaisuuden tuomit-
seminen sekä pahoiksi leimaaminen – ranskalais-juutalainen ajattelija 
Jules Isaac on tästä käyttänyt sanontaa l’enseignement du mépris (hal-
veksunnan opetus) – kantoi nyt hedelmää. Kirkon virallinen kanta 
oli aina ollut ja oli edelleen, ettei juutalaisia tule fyysisesti vahin-
goittaa. Pahimpina murha-aaltojen aikoina monet piispat ja muut 
kirkolliset johtajat yrittivätkin suojella juutalaisia. Samalla on kui-
tenkin selvää, että ilman kirkon pitkää juutalaisvastaista perinnettä 
näitä väkivallan purkauksia ei olisi ollut – tai ainakaan ne eivät olisi 
olleet yhtä lukuisia ja tuhoisia. Ensimmäinen kristillinen vuosituhat 
oli luonut teorian juutalaisista paholaisen lapsina ja juutalaisuudesta 
kirottuna taikauskona, ja toisen kristillisen vuosituhannen alkaessa 
siirryttiin sanoista tekoihin suuremmalla johdonmukaisuudella kuin 
koskaan aikaisemmin. Juutalaisten murhaamiseen osallistuneet kan-
sanjoukot eivät omasta mielestään tehneet mitään kristillisen opin 
vastaista, vaan päinvastoin uskoivat kamppailevansa Jumalan vihollisia 
vastaan, oikean asian puolesta oikein keinoin. Tänä aikana syntyivät 
myös ne ennakkoluulot ja stereotypiat, jotka pitkään elivät voimak-
kaina Euroopassa ja jotka osittain vaikuttavat edelleen: syytökset ritu-
aalimurhista, kaivojen myrkyttämisestä ja kaikenlaisesta juonittelusta 
yhteiskuntaa ja kristikansaa vastaan. Elinvoimaisin mielikuva on ol-
lut juutalaisista koronkiskojina: vielä tänäkin päivänä juutalaiset ovat 
monien mielestä ahneita ja rahanhimoisia ihmisiä. 
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Monin paikoin, etenkin Espanjassa, juutalaisuuden vastustamises-
ta tuli kirkolle pakkomielle. Pitkään sen jälkeen kun viimeinenkin 
juutalainen oli lähtenyt maasta, jahdattiin piilojuutalaisia ja pelättiin 
hysteerisesti pienintäkin juutalaisuuden ilmentymää. Espanjan kir-
kon luoma mielikuva kristityn veren puhtaudesta ja juutalaisen veren 
saastaisuudesta viitoittivat tietä sekä uuden ajan kristillisen juutalais-
vastaisuuteen että myöhempään rotuantisemitismiin. 
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Reformaatio ja antisemitismi

Myöhäiskeskiajalla syntyi Italiassa renessanssi, henkisen elämän kai-
kille aloille ulottunut käänteentekevä virtaus. Sitä leimasi antiikin 
perinteen elävöittäminen ja vapaan yksilöllisyyden korostaminen. 
Tieteen alalla renessanssi tähdensi luopumista auktoriteettiuskosta ja 
pyrkimystä universaalisuuteen. Juutalaisillakin oli osuutensa renessans-
sin synnyssä, kun he toimivat välittäjinä eurooppalaisen sekä antiikin 
perinnettä vaalivan arabialaisen kulttuurin välillä. Renessanssin aikana 
kiinnostuttiin myös juutalaisesta mystiikasta, kabbalasta. Esimerkiksi 
Giovanni Pico della Mirandolan (1463–94) ajattelun osalta puhutaan 
yleisesti kristillisestä kabbalismista. Uskonnon alalla renessanssi mer-
kitsi vanhojen auktoriteettien kyseenalaistamista ja johti vähitellen 
uskonpuhdistukseen.   

Saksa oli 1400-luvun lopussa vauras, elämää ja aktiivisuutta pur-
suava maa. Kirjapainotaidon keksiminen oli tuonut maalle kunniaa 
ja levittänyt nopeasti uusia ideoita. Juutalaisia oli 1400-luvulla kar-
kotettu monilta Saksan alueilta, ja ne jotka vielä asuivat maassa, elivät 
niin kuin Euroopan juutalaiset yleensäkin: syrjittyinä ja halveksittui-
na. Koronkiskonta oli täälläkin yleisin juutalaisiin liitetty mielikuva, 
jopa siinä määrin, että saksan kielessä sana Jude tuli tarkoittamaan 
sekä juutalaista että koronkiskojaa. 

1400-luvulla alkoi Alppien pohjoispuolen hengelliseen elämään 
syvästi vaikuttaa renessanssista vaikutteita saanut humanismi, jonka 
johtavia edustajia olivat Nicolaus Cusanus (1401–64), Desiderius 
Erasmus (1466–1536) ja Johannes Reuchlin (1455–1522). Huma-
nismi vastusti kirkon hierarkkisuutta, edisti koulu- ja yliopisto-ope-
tuksen uudistumista ja saarnasi suvaitsevaisuutta. Sen keskeisenä pyr-
kimyksenä oli palata lähteille (ad fontes), mikä tarkoitti muun muassa 
Vanhan testamentin tutkimista hepreaksi. Tästä huolimatta humanis-
tit eivät pystyneet irtautumaan kirkon antisemitistisestä perinteestä. 
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Tässä suhteessa Johannes Reuchlin oli poikkeusyksilö humanistien 
joukossa. Hän oli oppinut hebraisti, joka vastusti väkivaltaa juutalai-
sia kohtaan. Humanismilla ja etenkin Reuchlinilla oli suuri vaiku-
tus uskonpuhdistuksen syntyyn (Reuchlin oli Philip Melanchthonin 
isoäidin veli). 

Luther ja juutalaisten valheet

Martti Luther oli kiistatta rohkea mies. Hän uskalsi tarpeen vaatiessa 
kyseenalaistaa niin maallisen kuin hengellisenkin vallan oikeutuksen. 
Hän kritisoi paaveja ja kuninkaita sekä puhui mitä halusi, vaikka pu-
heillaan asetti itsensä hengenvaaraan. Juutalaisuudesta ja juutalaisista 
esiintyvistä ennakkoluuloista Luther ei kuitenkaan pystynyt vapau-
tumaan. Hän ei itse tuntenut kovinkaan monta juutalaista, mutta eli 
ympäristössä, joka oli juutalaisvastainen niin teologisella kuin kan-
sanomaisellakin tasolla. Läntinen kirkko, johon Luther kuului, piti 
juutalaisia Jumalan hylkäämänä kansana, syyllisinä Kristuksen mur-
haamiseen ja uskoi näiden olevan valmiita tappamaan kristittyjä lapsia 
omiin pahoihin tarkoituksiinsa. 

Uudistustyönsä alkuvaiheissa Lutherilla oli melko myönteinen 
kuva juutalaisuudesta. Hän oli tutkinut Vanhaa testamenttia ja hu-
manismin ihanteiden mukaan oppinut heprean kieltä, jota hän piti 
tärkeänä, vaikka itsekin myönsi oman taitonsa riittämättömyyden. 
Hän ymmärsi hyvin, että juutalaiset eivät halunneet kääntyä kristin-
uskoon kirkon rappiotilan takia. Kun kirkkoa uudistettaisiin, tämä 
este katoaisi, ja siksi Luther odotti, että hänen kaikista epäraamatulli-
sista aineksista puhdistettu oppinsa vetoaisi juutalaisiin. Tässä toivossa 
hän julkaisi vuonna 1523 kirjan Dass Jesus Christus ein geborener Jude 
sei (“Että Jeesus Kristus on syntyperäinen juutalainen”; ks. Aikalais-
dokumentteja). Taustalla oli paavilaisten syytös siitä, että Luther olisi 
opetuksessaan kiistänyt Jeesuksen neitseellisen syntymän. Kirjoituk-
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sessaan hän osoitti tämän valheeksi ja korosti, että Vapahtaja syntyi 
Mariasta, joka oli todellinen ja puhdas neitsyt, ja että hän Abrahamin 
siemenenä oli todellinen juutalainen. Kirjan todistelu oli kuitenkin 
enemmän suunnattu juutalaisille kuin paavilaisille. Luther totesi siinä, 
että juutalaiset ovat samaa lihaa ja verta kuin Kristus ja näin verensä 
puolesta lähempänä Kristusta kuin pakanat. Hän tuomitsi ankarasti 
katolisen kirkon juutalaisiin kohdistaman raa’an kohtelun ja tähdensi, 

Martti Luther (1483–1546). 
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että juutalaisia tulee kohdella ystävällisesti ja veljellisesti. Siten heidät 
voidaan ohjata evankeliumin tielle. Luther eli voimakkaassa Jeesuk-
sen paluun odotuksessa ja uskoi, että oli koittanut viimeinen hetki 
julistaa evankeliumia juutalaisille. Juutalaiset elivät epäuskossa, sillä 
heille ei koskaan ollut saarnattu puhdasta evankeliumia, mutta oikean 
evankeliumin voimasta he eivät voisi olla kääntymättä kristinuskoon. 
Ironista kyllä, tunnetuin juutalainen, joka kääntyi kristinuskoon Lut-
herin vaikutuksesta, Jakob Gipfer, teki sen jo 1519, siis ennen kysei-
sen kirjan julkaisemista. Sen sijaan mainitun kirjan ei tiedetä johdat-
taneen ainoatakaan juutalaista kääntymykseen.

Tähän aikaan, reformatorisen toimintansa alkupuolella, Luther kri-
tisoi kirkon juutalaisvastaisuutta kärkevin sanoin. Juutalaisvastaisuus 
ei hänen mukaansa kuulunut kristilliseen uskoon ja elämään lain-
kaan. Kun juutalaisia yleensä pidettiin syyllisinä Jeesuksen kuole-
maan, Luther painotti, että Jeesus kuoli syntiemme takia ja että me 
kaikki olemme syyllisiä hänen kuolemaansa. Ei ole yllättävää, että 
monet juutalaiset olivat innoissaan Lutherin esiintymisestä ja koh-
distivat siihen suuria toiveita samalla kun katolinen kirkko syytti us-
konpuhdistusta “juutalaistamisesta”. Pian tilanne kuitenkin muuttui.

Vuonna 1537 Saksan juutalaisten johtaja, Josel von Rosheim 
(1478–1554), pyysi Lutheria käyttämään vaikutusvaltaansa, että hän 
saisi luvan päästä Saksiin, mikä oli juutalaisille muutoin kiellettyä. 
Vastauksessaan Luther totesi, että hän oli tehnyt paljon juutalaisten 
hyväksi ja että hän edelleen oli sitä mieltä, että juutalaisia tulisi koh-
della hyvin, mutta koska juutalaiset olivat käyttäneet hänen hyvän-
tahtoisuuttansa vain voimistuakseen väärässä uskossaan, hän ei enää 
voinut tehdä mitään. Lutherin suhtautuminen juutalaisiin oli edel-
leen suhteellisen myönteinen, mutta muutos kielteiseen suuntaan oli 
jo nähtävissä.

Seuraavana vuonna Luther hyökkäsi ensimmäisen kerran julkises-
ti juutalaisia vastaan avoimessa kirjeessään Wider die Sabbather (“Sa-
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pattilaisia vastaan”). Sapattilaiset oli Böömissä ja Määrissä vaikuttava 
ryhmä, joka juutalaisten vaikutuksesta oli luopunut kristinuskosta 
ja ryhtynyt noudattamaan juutalaisia tapoja. He muun muassa piti-
vät sapatin, ympärileikkasivat itsensä, uskoivat ettei Messias vielä ol-
lut tullut sekä noudattivat juutalaista lakia. Luther halusi kirjeessään 
osoittaa, että Messias oli todella tullut ja että Vanhan testamentin laki 
ei enää ollut voimassa. Hänen hyökkäyksensä oli raju, mutta kieli ei 
ollut vielä niin kärjekästä kuin muutaman vuoden kuluttua.

Lutherin toiveet juutalaisten kääntymisestä eivät toteutuneet. Pet-
tymys oli suuri, koska Luther oli luullut, että jos hän onnistuu siinä 
missä katolinen kirkko kautta vuosisatojen oli epäonnistunut – siis 
juutalaisten käännyttämisessä – se osoittaisi selvästi hänen oppinsa 
oikeellisuuden. Vanhoilla päivillään suuri uskonpuhdistaja koki jou-
kon muitakin vastoinkäymisiä, jotka katkeroittivat häntä. Katkeruus 
purkautui esiin muun muassa antisemiittisissä hyökkäyksissä. Eisle-
benissä pitämässään viimeisessä saarnassa, neljä päivää ennen kuo-
lemaansa, Luther hyökkäsi voimakkaasti juutalaisia vastaan. Hänen 
juutalaisvastaisuuttansa ei voi panna vanhuudenhöperyyden tiliin: 
kun antisemiittiset kirjoitukset syntyivät, Luther oli 55–62 vuoden 
ikäinen. Vaikka monenlaiset sairaudet ja vastoinkäymiset olivat uu-
vuttaneet häntä, hän oli edelleen teologisesti aktiivinen ja vakavasti 
otettu vaikuttaja.

Lutherin antisemiittisistä kirjoituksista kuuluisin on Von den Juden 
und ihren Lügen, joka ilmestyi tammikuussa 1543. Kirjoituksen läh-
tökohtana oli myöhemmin kadoksiin joutunut vastine, jonka eräs 
juutalainen oli laatinut Lutherin sapattilaiskirjaselle. Vastine provosoi 
uskonpuhdistajan voimakkaaseen hyökkäykseen juutalaisia vastaan. 
Kirja suomennettiin vuonna 1939 otsikolla Juutalaisista ja heidän val-
heistaan. Suomentaja T.T. Karanko, jääkärikapteeni ja aktiivinen an-
tisemiitti, oli kiitollinen siitä, että “Adolf Hitlerin valtava kansallinen 
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herätystyö ja kansallissosialistisen Saksan valtakunnan voimakas nou-
su” olivat tehneet Lutherin kirjan taas ajankohtaiseksi.

Kirjoitusta laatiessaan Luther oli jo hylännyt kaikki toiveensa juu-
talaisten käännyttämisestä. Koska 1400 vuotta maanpaossa ei ollut 
pystynyt opettamaan heidän paatunutta ja läpeensä rappeutunutta 
kansaansa, Lutherin ja muidenkaan  puheet eivät pystyisi siihen. Lap-
sikin ymmärsi, että juutalaisten kärsimykset todistavat heidän olevan 
eksyksissä, vaikka he itse eivät sitä näe. Vanha kirkossa esiintynyt käsi-
tys juutalaisista sokeana ja paatuneena kansana löi leimansa Lutherin 
tekstiin. Päinvastoin kuin vuoden 1523 kirja, hänen vuoden 1543 
puheenvuoronsa ei ollut suunnattu juutalaisille – he kun eivät kui-
tenkaan pysty ymmärtämään sitä – vaan kristilliselle esivallalle, jotta 
tämä tiedostaisi juutalaisissa piilevän vaaran.

Lutherin mukaan juutalaiset olivat itseriittoisia ja pöyhkeitä. Lut-
her käsitteli seitsemää juutalaisten levittämää valhetta – tähän viittaa 
kirjan nimikin – joiden varaan heidän ylpeytensä ja ylimielisyytensä 
rakentuu. Lutherin mukaan juutalaiset ylpeilevät syntyperästään, ym-
pärileikkauksesta, heille annetusta Mooseksen laista, heille luvatusta 
pyhästä maasta, Messias-uskostaan, levittämistään Kristusta, Mariaa ja 
kristittyjä koskevista valheista sekä siitä, että he ovat vankeina kristit-
tyjen keskuudessa. Luther huomauttaa, että ympärileikkaus ei takaa 
juutalaisille mitään, sillä on olemassa muitakin ympärileikattuja kan-
soja. Jumalasuhteessa sen sijaan on kyse sydämen ympärileikkauksesta 
(Jer. 4:4), joka tekee ruumiillisen ympärileikkauksen kelvottomaksi. 
Juutalaisille luvatusta pyhästä maasta, Jerusalemista ja sen temppelistä 
ei ollut heille sanottavammin hyötyä, koska assyrialaiset, babylonia-
laiset ja viimeksi roomalaiset olivat hävittäneet ne. Juutalaisten pe-
rusongelmana oli Lutherin mukaan heidän halunsa ansaita asemansa 
Jumalan kansana omilla teoillaan sen sijaan, että he luottaisivat Ju-
malan armoon. 
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Alkuperäinen kansilehti Lutherin teokseen ”Juutalaisista ja heidän valheistaan” vuo-

delta 1543. 
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Merkittävän osan kirjasta Luther omistaa yritykselle osoittaa, että 
Vanhan testamentin lupaama Messias on jo tullut ja että Jeesus Na-
saretilainen on luvattu Messias. Luther analysoi tarkasti useita teks-
tejä ja tulee siihen tulokseen, että näitä kohtia ei voi tulkita muuten 
kuin kristologisesti. Lutherin mielestä rabbitkin tietävät tämän, mutta 
silkkaa ilkeyttään he opettavat omaa kansaansa toisin ja salaavat heiltä 
totuuden. Juutalaisvastaisessa polemiikissa Lutherin auktoriteetteja 
ovat erityisesti aikaisemmin mainittu Nikolaus Lyralainen, Paulus 
von Burgos (n. 1351–1435), joka oli syntyjään juutalainen mutta 
kääntynyt kristinuskoon ja josta lopulta tuli arkkipiispa, sekä toinen 
käännynnäinen, Anthonius Margaritha (n. 1495–1542).

Luther ei syytä juutalaisia ainoastaan valheiden levittämisestä vaan 
myös verenhimosta, kostonhalusta ja ylimielisyydestä, uskosta eri-
tyisasemaansa valittuna kansana sekä siitä, että he vihaavat ja halvek-
sivat kaikkia muita kansoja. Heidän suurin syntinsä on kuitenkin 
Jeesuksen torjuminen sekä se, että he halveksivat ja kiroavat Jeesusta 
ja Pyhää Mariaa kutsuen heitä huoranpojaksi ja huoraksi. Keskiajan 
kuvitelmiin yhtyen Lutherkin yhdisti juutalaiset paholaiseen, ja niin 
he ovat Jumalan vihan kautta “kokonaan annetut perkeleen omik-
si”, “kaikkea pahuutta täynnä”. Uskonpuhdistaja käyttää juutalaisista 
usein adjektiivia  “perkeleellinen” . Muutama tekstikatkelma valais-
koon Lutherin retoriikkaa (suom. T. T. Karanko):

... missä näet oikean juutalaisen, sinä voit hyvällä omallatunnolla tehdä 
ristinmerkin ja ilman muuta varmasti sanoa: tuossa menee ilmielävä 
perkele.

... he parjaavat meitä gojimeiksi ja toivottavat meille kouluissaan ja ru-
kouksissaan kaikkea onnettomuutta. He ryöstävät meiltä rahamme ja 
omaisuutemme koronkiskomisellaan, ja missä vain voivat, he osoittavat 
meille kaikkea salakavalaa häijyyttä. He uskovat (mikä vielä on ilkeintä) 
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tekevänsä siinä hyvin ja oikein, se on, palvelevansa Jumalaa opettamalla 
tekemään sellaista. Sellaista eivät ole mitkään pakanat tehneet, eivätkä 
myöskään tee muut kuin perkele itse tai ne, jotka se on riivannut, ku-
ten se on riivannut juutalaisia...

Sellaisia kirottuja, läpeensä ilkeitä, läpeensä myrkyllisiä, läpeensä per-
keleellisiä olentoja ovat nämä juutalaiset, jotka 1400 vuotta ovat olleet 
meidän vaivanamme, ruttonamme ja kaikkena onnettomuutenamme 
ja vieläkin ovat. Kerta kaikkiaan, meillä on heissä oikeita perkeleitä, 
muuta he eivät ole, heillä ei ole mitään inhimillisyyttä meitä pakanoita 
kohtaan. Sellaista he rabbeiltaan heidän koulujensa kaltaisissa pirun-

pesissä oppivat.

Lutherin puolustajat ovat yleensä väittäneet, että uskonpuhdistaja ei 
ollut antisemiitti, koska hän ei hyökännyt juutalaisia, vaan ainoastaan 
heidän uskontoaan vastaan. Kirjassaan Luther arvostelee juutalaista 
uskontoa, etenkin uskoa siihen, että Messias ei ole vielä tullut, mutta 
polemiikki ei rajoitu tähän. Monenlaiset keskiajalle tyypilliset ennak-
koluulot elävät Lutherin teksteissä. Niinpä hän sanoo, että juutalaiset 
“himoitsevat kultaa ja hopeaa ankarammin kuin mikään kansa maan 
päällä”. Edelleen hän väittää, että juutalaisten “on pakko murhata ja 
kuristaa kuoliaaksi pakanoita”, mitä he usein ovat yrittäneetkin; he 
uskovat voivansa “vapaasti valehdella, pilkata, kirota, häväistä, murha-
ta, ryöstää ja tehdä kaikkea pahuutta miten ja milloin ja kenelle he 
vain tahtovat.” Luther tuo esille juutalaisia vastaan esitetyt syytökset 
kaivojen myrkyttämisestä ja lapsien varastamisesta. Ottamatta kantaa 
näiden syytösten todenperäisyyteen hän toteaa, että juutalaisilta ei 
“suinkaan puutu suurta halua ja tahtoa ryhtyä sellaisiin tekoihin”. 
Uskonpuhdistaja näyttää todella uskoneen näihin syytöksiin, koska 
hän vertaa oman aikansa juutalaisia babylonialaisessa vankeudessa ol-
leisiin ja huomauttaa, etteivät viimeksi mainitut vuodattaneet lasten 
verta eivätkä myrkyttäneet kaivoja – siten Luther uskoo, että hänen 
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omana aikanaan on tapahtunut tällaista. Luther tietää juutalaisten 
kieltävän kaikki nämä syytökset, mutta syytökset pitävät hänen mie-
lestään kuitenkin yhtä Kristuksen tuomion kanssa, jonka mukaan 
juutalaiset ovat “myrkyllisiä, vihaisia, kostonhimoisia, kavalia käärmei-
tä, salamurhaajia ja perkeleen lapsia”. Lutherin kuuluisin katolinen 
vastustaja Johannes Eck (1486–1543) yritti vuonna 1542 julkaisemas-
saan kirjassa näyttää toteen, että myrkytys- ja murhasyytökset olivat 
oikeita, kun taas luterilainen saarnaaja Andreas Osiander (1498–1552) 
julkaisi kirjan, jossa hän kumosi kaikki nämä väitteet. Lutherin edus-
tamat keskiaikaiset näkemykset saivat vastakaikua Saksan myöhem-
mässäkin historiassa. Kun Luther oli kysynyt, voiko juutalaisia “edes 
nimittää ihmisiksi”, natsit pitivät heitä enemmän rottien kaltaisina 
tuhoeläiminä kuin ihmisinä. Von Treitschken keksimä ja natsien käyt-
tämä iskulause “Die Juden sind unser Unglück” muistuttaa kovasti 
Lutherin lausahdusta, jonka mukaan juutalaiset ovat “meidän vaiva-
namme, ruttonamme ja kaikkena onnettomuutenamme”.

Juutalaisten kristittyjä kohtaan tuntema epäluulo – Lutherin mu-
kaan viha – on täysin aiheeton, koska “mehän teemme heille kaikkea 
hyvää”. Näin Luther väittää aivan kuin vuosisatojen aikana esiinty-
neitä vainoja ei olisi ollutkaan. Hänen historiannäkemyksensä mu-
kaan juutalaisia ei ollut vainottu, vaan päinvastoin he olivat vainon-
neet kristittyjä (suom. T. T. Karanko): 

“Onko se vankina pitämistä, jos jotakuta ei voida maassa tai talossa 
sietää? Niinpä kyllä, he pitävät meitä kristittyjä vankeina omassa maas-
samme! He antavat meidän tehdä työtä otsamme hiessä, samalla kun 
he saalistavat rahamme ja tavaramme istuen uunin takana laiskotellen, 
komeillen ja päärynöitä paistaen, syöden, juoden ja viettäen kylläi-
siä ja mukavia päiviä meidän työllämme hankitulla tavaralla. He ovat 
vanginneet meidät ja omaisuutemme kirotulla koronkiskomisellaan ja 
nylkemisellään. He meitä vain pilkkaavat ja syljeskelevät vasten silmiä 
siitä hyvästä, että me teemme työtä ja omasta osuudestamme ja omai-
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suudestamme annamme heidän elää laiskoina junkkareina. He ovat 
siis meidän herrojamme ja me heidän orjiaan omaisuuksinemme, hi-
kinemme ja töinemme.”

Luther huomauttaa, ettei kristityillä ole oikeutta kostaa juutalaisille, 
mutta “jotta te ja me kaikki vapautuisimme juutalaisten sietämättö-
mästä perkeleellisestä rasituksesta” hän ehdottaa seitsemää konkreet-
tista toimenpidettä. Niihin kuuluu muun muassa synagogien, kou-
lujen ja asuintalojen hävittäminen sekä pyhien kirjoitusten takavari-
koiminen (ks. Aikalaisdokumentteja). Näin tehdessään Luther menee 
pidemmälle kuin keskiaikainen kirkko, joka ei hyväksynyt väkivaltaa 
juutalaisia kohtaan. Taistelussaan väärää uskoa vastaan uskonpuhdis-
taja ei tyytynyt argumentointiin ja saarnaamiseen – toisin sanoen ei 
luottanut sanan voimaan – vaan hyväksyi pakkotoimet ja jopa yllytti 
niihin. Juutalaisten kanssa tulee menetellä “kaikella armottomuudel-
la”, ja  “mitään armeliaisuutta” ei voida osoittaa. Jos armottomuus 
ei tee loppua heidän jumalanpilkastaan, heidät on karkotettava niin 
kuin “hullut koirat”. Luther sanoo ristiriitaisesti, että juutalaisille ei 
saa tehdä henkilökohtaista pahaa, vaikka hän kehottaakin hävittämään  
juutalaisten asuintalot ja pakottamaan heidät asumaan ulkosuojissa ja 
talleissa. Juutalaisvastainen toiminta oli uskonpuhdistajalle välttämät-
tömyys ja jopa keskeinen ehto kristittyjen pelastumiselle: viimeisellä 
tuomiolla Jumala kysyy meiltä, mitä olemme tehneet juutalaisten le-
vittämän pilkan ja kiroamisen estämiseksi. Luther itse katsoi voivan-
sa odottaa tuomion päivää huolettomana. “Minä olen tehnyt oman 
osuuteni, jokainen katsokoon, miten hän tekee omansa. Minä olen 
syytön.”

Lutherin juutalaisvastainen perintö

Varsinkin Auschwitzin jälkeisessä maailmassa Lutherin juutalaisvas-
taiset kirjoitukset vaikuttavat hämmästyttävän rajuilta, aggressiivisilta 
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ja kieleltään rahvaanomaisilta. Muun muassa amerikkalainen histo-
rian professori John Weiss on arvioinut, että Lutherin antisemitismi 
oli vieläkin rivompaa (more obscene) kuin Hitlerin teoksessaan  Mein 
Kampf (“Taisteluni”) esittämät ajatukset. Lutherin mielestä kova kie-
lenkäyttö oli tarpeen, koska paholainen on juutalaisten herra. On 
kuitenkin syytä muistaa, että tuohon aikaan kielenkäyttö oli ylipää-
tään huomattavasti kovempaa kuin meidän aikanamme. Myös paa-
via, muslimeja ja muita vääräuskoisia vastaan Luther hyökkäsi rajuin 
sanoin ja usein myös samoja vertauskuvia käyttäen. “Juutalainen, pa-
kana ja turkkilainen” tai “juutalainen, paavi ja turkkilainen” olivat 
Lutherille eräänlainen pahan kolminaisuus. Tämä ei kuitenkaan mil-
lään tavalla vähennä Lutherin osuutta antisemitismin lietsomisessa. 
Uskonpuhdistajan raaka kieli liittyy luonnollisesti myös hänen per-
soonaansa: hän oli kiistojen ja taistelujen mies, joka piti vihollisiaan 
myös Jumalan vihollisina. 

Saksalainen teologi Walther Bienert, joka on tutkinut Lutherin 
suhdetta juutalaisuuteen, on toistuvasti muistuttanut, että Lutheria 
täytyy tarkastella oman aikansa valossa. Tällöin hän ei kovin paljon 
eroa monesta muusta henkilöstä. Humanisti Johannes Reuchlin suo-
sitteli kahden tietyn juutalaisen kirjan polttamista, vaikka hän muu-
ten vastusti juutalaisten kirjojen hävittämistä ja oli muutenkin tun-
nettu myönteisestä suhtautumisestaan juutalaisuuteen, ja Lutherin 
kannattaja Martin Bucer (1491–1551) ehdotti Talmudin kieltämistä. 
Bienert kuitenkin lisää, ettei tämä mitenkään tee Lutherin juuta-
laisvastaisia neuvoja paremmiksi tai kristillisemmiksi, mutta aikaansa 
vasten tarkasteltuina ymmärrettäviksi.

Kiihkoilussaan Luther meni useiden mielestä liian pitkälle. Monet 
työtoverit, heidän joukossaan muuten lojaali Philip Melanchthon 
(1497–1560), eivät pitäneet uskonpudistajan kovasta kielestä, vaikka 
periaatteellisesti he olivat juutalaisuudesta samaa mieltä. Myönteisim-
min juutalaisuuteen uskonpuhdistajan työtovereista suhtautui edellä 
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mainittu Andreas Osiander. Hän piti rabbiinista ja kabbalististakin 
traditiota arvossa ja puolusti juutalaisia heihin kohdistuvia syytöksiä 
vastaan. Lutherin juutalaisvastaiset kirjoitukset eivät levinneet kovin 
laajalti. Von den Juden und ihren Lügen ilmestyi Lutherin elinaika-
na vain kahtena painoksena, kun taas Lutherin juutalaismyönteisestä 
kirjasta Dass Jesus Christus ein geborener Jude sei ilmestyi muutamassa 
vuodessa yhdeksän painosta. Myöhemmin antisemiittiset kirjoituk-
set julkaistiin ainoastaan tieteellisissä, kaikki Lutherin kirjoitukset 
sisältävissä kokoelmissa. Hitlerin noustua valtaan natsit kuitenkin al-
koivat levittää kansanomaisia painoksia Lutherin juutalaisvastaisista 
kirjoista.

Mikä on loppujen lopuksi Lutherin rooli antisemitismin histori-
assa ja minkälaisiin tuloksiin hänen kiihkoilunsa johti? Näihin kysy-
myksiin ei ole aivan helppo vastata. Lutherin suhtautuminen juuta-
laisiin on ollut suuren tieteellisen mielenkiinnon kohteena. Varhai-
sempi tutkimus näki uskonpuhdistajan juutalaisvastaisen toiminnan 
eräänlaisena vanhuuspäivien hairahduksena, joka tulee täysin erottaa 
hänen varsinaisesta reformaattorin työstään. Myöhempi tutkimus taas 
on painottanut koko ongelmakentän kompleksisuutta. Lutherin juu-
talaisvastaisuus ei ole sivujuonne, vaan se lähtee hänen teologisen 
ajattelunsa keskuksesta, joka on vanhurskauttaminen yksin uskosta. 
Luther näki sekä katolisuudessa että juutalaisuudessa reformatorisen 
ydinkappaleensa vastaisen hengen, joka ulkoisilla teoilla ja rituaaleil-
la hämärsi Jumalan armon. Lutherin dualistisessa ajattelussa vastak-
kain olivat Jumalan armoon tukeutuva oikea usko, joka oli sisäistä 
sydämen uskoa, ja ulkoisiin rakenteisiin ja inhimillisiin perinteisiin 
pitäytyvä väärä usko. Sekä katolisuus että juutalaisuus edustivat jäl-
kimmäistä. Tässä mielessä juutalaisuuden vastustaminen oli keskeinen 
osa oikean uskon puolustamista, eritoten koska Lutherin aikanakin 
juutalaisuus tapoineen ja lakeineen vetosi joihinkin kristittyihin. Lut-
herin raivokas hyökkäys juutalaisia vastaan voidaan siten myös nähdä 
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osoituksena hänen täydellisestä tinkimättömyydestään oikeaksi koke-
mansa uskon puolustamisessa. Tässä suhteessa hän ei koskaan muutta-
nut kantaansa, ja voidaankin sanoa, että hänen suhtautumisensa juu-
talaisuuteen pysyi samana koko ajan, kun taas hänen suhtautumisensa 
juutalaisiin muuttui suuresti. Saksalais-juutalainen tutkija Pinchas E. 
Lapide on nähnyt suuria yhtäläisyyksiä Lutherin ja Muhammedin 
suhtautumisessa juutalaisiin: molemmat oppivat heiltä paljon, toivoi-
vat heidän kääntyvän, pettyivät kuin näin ei tapahtunutkaan ja selit-
tivät epäonnistumistaan juutalaisten paatumuksella. Lutherin kielen-
käyttö oli kuitenkin monin verroin kovempaa kuin Muhammedin.   

Saksalainen teologi Wilhelm Maurer on 1900-luvulla monin ta-
voin yrittänyt tulkita Lutheria parhain päin. Niinpä hän näki uskon-
puhdistajan konkreettisissa ehdotuksissa ilmauksen tämän vankasta 
vakaumuksesta, ettei jumalanpilkkaa voida sallia. Kovat toimenpiteet 
edustivat Maurerin mukaan sitä “kovaa laupeutta” (scharfe Barmher-
zigkeit), joka voisi pelastaa muutaman juutalaisen helvetin tulelta, kun 
taas Lutherin aikaisempi “pehmeä laupeus” vain johti juutalaisten 
lisääntyvään turmeltuneisuuteen. “Kova laupeus” puolestaan perus-
tui sekä Jumalan armoon että hänen tuomioonsa. Maurerin mukaan 
ulkoapäin erittäinkin kovalta näyttävä asenne perustuu oikein tulkit-
tuna hyvää tarkoittavaan lähtökohtaan.

Lutheria on myös puolustettu sillä, että hän ei kaiken voimakkaan 
syyttelynkään keskellä yllyttänyt juutalaisten murhaamiseen. John 
Weiss on kuitenkin asiasta toista mieltä. Keskiaikaiset murhajoukot 
yleensä antoivat juutalaisille vain yhden pakomahdollisuuden – kään-
tymyksen. Tällaista vaihtoehtoa Luther ei enää antanut. Hänen mie-
lestään juutalaisten käännyttäminen oli mahdotonta, sillä edes Jeesus 
ei pystynyt siihen. Luther julisti, ettei hän kastaisi juutalaista, vaikka 
tämä sitä pyytäisikin; sen sijaan hän hukuttaisi tämän kuin myrkky-
käärmeen. Weissin mielestä Lutherin lopullinen ratkaisu “juutalais-
ongelmaan” oli näiden tappaminen. 
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Oman aikansa juutalaispolitiikkaan Luther ei suuremmin vaikut-
tanut. Syynä voi pitää sitä, että suurimmat juutalaiskarkotukset oli jo 
tehty ennen hänen aikaansa. Uskonpuhdistajan kirjoitukset vaikut-
tivat kuitenkin jossain määrin saksalaisten ruhtinaiden toimintaan. 
Vuonna 1543 Saksin vaaliruhtinas Juhana Fredrik Jalomielinen Lut-
herin kirjoituksiin vedoten perui juutalaisille antamiaan myönnytyk-
siä.  Myöhemmässä saksalaisessa antisemitismissä Lutherilla oli kes-
keinen rooli. Jo 1800-luvulla johtavat saksalaiset antisemiitit nostivat 
Lutherin kirjoitukset esille. Uskonpuhdistajalle ei annettu ainoastaan 
uskonnollista asemaa, vaan häntä pidettiin myös saksalaisena suur-
miehenä, saksalaisuuden ja saksalaisen kansallishengen luojana. Kan-
sallissosialistien noustua valtaan Lutherin juutalaisvastaisuus tuotiin 
vielä näkyvämmin esiin ja hänen juutalaisvastaisesta tuotannostaan 
otettiin useita uusintapainoksia. Vuonna 1941 seitsemän saksalaista 
maakirkkoa juuri Lutheriin vedoten hyväksyi valtiovallan määrä-
yksen, joka velvoitti kaikki juutalaiset kantamaan keltaista Daavidin 
tähteä. Päätöstä perusteltiin sillä, että “jo tri Martti Luther katkerien 
kokemusten jälkeen vaati ryhdyttäväksi mitä ankarampiin toimenpi-
teisiin juutalaisia vastaan sekä näiden ajamista pois Saksasta.”  Thürin-
genin maakirkon piispa Martin Sasse taas iloitsi siitä, että Kristalliyön 
tapahtumat vuonna 1938 tapahtuivat Lutherin syntymäpäivänä, ja 
intoutui sanomaan, ettei parempaa syntymäpäivälahjaa uskonpuhdis-
tajalle olisi voitu suoda. Ei ole yllätys, että kuuluisa antisemiittinen 
kiihkoilija Julius Streicher Nürnbergin kansainvälisessä sotarikosoi-
keudenkäynnissä 1946 vetosi siihen, että Lutherinkin olisi pitänyt 
olla syytettyjen penkillä. Juutalaisten joukkotuhoamiseen Luther ei 
yllyttänyt, mutta hänen kirjoitustensa vastaanoton voi sanoa omalta 
osaltaan tukeneen natsi-Saksan juutalaispolitiikkaa.  

On mielenkiintoista havaita, että toiseen maailmansotaan asti Sak-
san juutalaisten parissa oli paljonkin sympatiaa Lutheria kohtaan. 
Niin Moses Hess, Heinrich Heine, Hermann Cohen kuin Franz 
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Rosenzweigkin ylistivät uskonpuhdistajaa eri syistä. Holokaustin jäl-
keen antisemitismi on kuitenkin noussut keskeiseksi teemaksi juuta-
laisten suhtautumisessa Lutheriin.  

Sveitsin uskonpuhdistus

Sveitsin uskonpuhdistajien Ulrich Zwinglin (1484–1531) ja Jean 
Calvinin (1509–64) teologia perustui toisenlaisiin lähtökohtiin kuin 
Lutherin ajattelu. Luther oli pitkään kilvoitellut saadakseen varmuu-
den autuudestaan ja saikin sen löydettyään armollisen Jumalan. Juu-
talaisten uskonnonharjoitus monine lakineen oli hänelle inhimilli-
nen yritys pelastuksen ansaitsemiseksi – vastaavanlainen kuin hänen 
ponnistelunsa ennen reformatorista löytöä. Kun Jumalan armo oli 
tuonut hänelle lohdutuksen, hän ajatteli, että samanlaisessa tilantees-
sa olevat juutalaisetkin ottaisivat vastaan armon ja uskon Kristuksen 
kautta tulleeseen vanhurskauttamiseen.  Kun näin ei käynyt, pettymys 
oli valtava. Pelastusvarmuuden löytäminen ei sen sijaan ollut Zwing-
lille ja Calvinille henkilökohtainen ongelma, vaan predestinaatio-
opin mukaan sekin jätettiin täysin Jumalan ratkaistavaksi. Juutalaisten 
kääntymättömyys ei siten muodostunut ongelmaksi Zwinglille ja 
Calvinille, joiden suhtautuminen juutalaisuuteen oli aivan toisenlai-
nen kuin Lutherin. Oman aikamme valossa tarkasteltuna heidänkin 
asenteensa oli ennakkoluuloinen, mutta ei täysin kielteinen vaan pi-
kemminkin holhoava. 

Zwingli ei osoittanut suurtakaan kiinnostusta juutalaisuutta koh-
taan. Hän syytti joskus vastustajiaan “juutalaistamisesta”, mutta suo-
sitteli raamatuntutkijoille heprean opiskelua. Calvinin suhtautumises-
ta juutalaisuuteen on käyty ja käydään tieteellistä keskustelua. Hänen 
henkilökohtaiset yhteytensä juutalaisiin olivat – sikäli kuin niitä yli-
päätään oli – erittäin vähäiset. Juutalaisia oli Calvinin aikaan tultaessa 
karkotettu niin Ranskasta kuin Genevestäkin. Hän tunsi kuitenkin 
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juutalaisuuden sekä juutalaisvastaisen kristillisen tradition ja käsitteli 
siten juutalaisuutta kirjoituksissaan. Calvinin kriitikot ovat viitanneet 
Geneven reformaattorin karkean juutalaisvastaiseen kielenkäyttöön; 
hän kutsui juutalaisia “koiriksi” ja “sioiksi”. Calvinin puolustajat taas 
ovat tähdentäneet, että hänen teologinen näkemyksensä juutalaisuu-
desta oli aivan toisenlainen kuin muilla senaikaisilla teologeilla.

Jack Hughes Robinson, joka on perusteellisesti tutkinut Calvinin 
suhtautumista juutalaisuuteen, pitää riittämättömänä sitä, että tut-
kitaan ainoastaan uskonpuhdistajan kommentteja juutalaisuudesta. 
Sen rinnalla on myös selvitettävä hänen näkemyksiään juutalaisuu-
teen liittyvistä aiheista, kuten Vanhasta testamentista, liitosta ja laista. 
Calvinin mielestä Uusi testamentti ei syrjäyttänyt Vanhaa testament-
tia eikä heprealainen Raamattu ollut ainoastaan Uuden testamentin 
tapahtumia ennustava ja valmisteleva kirja. Kyse ei Calvinin mukaan 
ollut kahdesta kirjasta, vaan yhdestä Raamatusta, jolla oli yhteinen 
pelastava päämäärä. Pyhän kirjan molemmat osat olivat riippuvaisia 
toisistaan: toista ei voitu ymmärtää ilman toista. Jeesus oli tuonut pe-
lastuksen asiassa täyden päivänvalon, kun juutalaiset taas kulkivat aa-
munkoitossa. Aamunkoitto ei ollut yhtä kirkas kuin päivänvalo, mut-
ta riittävä Jumalan tuntemiselle. Calvin osoitti suurta kunnioitusta 
heprealaista Raamattua kohtaan, vaikka tulkitsikin sitä kristologisesti, 
siis kykenemättä lukemaan sitä sen omilla ehdoilla.

Samoin kuin raamattunäkemyksessään Calvin tähdensi liitonkin 
osalta jatkuvuutta ja samankaltaisuutta. Uusi liitto Kristuksessa ei ol-
lut olemukseltaan toisenlainen kuin Jumalan liitto Israelin kanssa. 
“Ero meidän ja heidän välillään on ainoastaan määrässä ... sillä mitä 
heillä oli pienessä mitassa, meillä on täydellisemmin. Ei ole kyse sii-
tä, että heillä olisi ainoastaan kuvia, kun taas meillä olisi todellisuus.” 
Uusi liitto ei voinut syrjäyttää ensimmäistä liittoa, koska Jumala pitää 
lupauksensa. Jeremian kirjassa mainittu uusi liitto (Jer. 31:31–32) oli 
Calvinin mukaan uusi ainoastaan muodoltaan, ei sisällöltään. 
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Ketkä sitten olivat Calvinin mielestä liiton uskollisia lapsia, Aab-
rahamin hengellisiä jälkeläisiä? Predestinaatio-opin mukaan pelastus 
oli täydellisesti Jumalan hallussa, koska hän valitsi kenet halusi. Cal-
vinin mukaan pelastus oli vain Kristuksessa, mutta silloin tällöin hän 
väläyttää mahdollisuutta, että juutalaisiakin on pelastettujen joukossa, 
koska Jumala ei ole voinut täysin hylätä heitä ja koska pelastus lop-
pujen lopuksi on ihmisjärjelle käsittämätön mysteeri. 

Näkemyksissään lain ja evankeliumin suhteesta Luther ja Calvin 
erosivat suuresti toisistaan. Lutherin mukaan laki ja evankeliumi ovat 
toisilleen vastakkaisia. Lain tärkein tehtävä on paljastaa synti, syyttää 
ja johtaa epätoivoon, josta sitten evankeliumi voi pelastaa. Calvi-
nin suhtautuminen lakiin oli paljon myönteisempi. Hänen mukaansa 
lailla on edelleen merkityksensä. Sillä on kolme tehtävää: se suojaa 
yhteiskuntaa henkilöiltä, jotka toimivat väärin, se tekee ihmisen tie-
toiseksi omasta puutteellisuudestaan, jotta hän turvautuisi armoon, ja 
se muokkaa ihmisen jumalallisen mallin mukaiseksi tehden hänes-
tä Jumalan kuvan Kristuksessa. Kristuksen jälkeenkin laki varoittaa, 
kehottaa ja ohjaa kristittyjä ja juutalaisia hyviin tekoihin. Kun Uusi 
testamentti sanoo, että laki tekee selväksi ihmisen syntisyyden, vika 
ei ole laissa vaan ihmisen syntisyydessä.

Calvin näki, että juutalaiset eivät uskoneet Jeesukseen, heidän 
omissa kirjoituksissaan luvattuun Pelastajaan. Calvin selitti ongelmaa 
viittaamalla Paavaliin, jonka mukaan juutalaisten epäusko on antanut 
pakanoille mahdollisuuden pelastua (Room. 11:11–12). Sama armo, 
joka on pelastanut pakanat, voi myös pelastaa Israelin. Pelastus riip-
puu täysin armosta, ja Jumala suo armonsa kenelle haluaa. Sekä pa-
kanoilla että juutalaisilla on toivo pelastumisesta, koska pelastuksen 
lähteenä on Jumalan armo. 

Calvin varoitti pakanakristittyjä ylimielisyydestä juutalaisia koh-
taan, mutta se ei estänyt häntä kritisoimasta juutalaisia kärkevin sa-
noin. Robinsonin mukaan Calvinin juutalaisvastaisuus perustui kol-
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meen asiaan: 1) juutalaiset luottivat liian kirjaimellisesti fyysiseen syn-
typerään. Jumalan liitto Aabrahamin kanssa koski uskonpuhdistajan 
mukaan vain patriarkan hengellisiä jälkeläisiä. 2) Samoin juutalaiset 
luottivat liiaksi Mooseksen lakiin ja uskoivat ansaitsevansa pelastuk-
sen pitämällä sen. Pelastus riippuu kuitenkin ainoastaan Jumalan ar-
mosta ja valinnasta. 3) Kaksi ensimmäistä erehdystä johti siihen, että 
juutalaiset eivät tarvinneet sovittajaa ja että he odottivat Messiaan 
tuovan aineellisen pelastuksen, joka merkitsi maallista hyvää ja kes-
tävää rauhaa.Tästä syystä  he myös olivat hylänneet Jeesuksen ja ris-
tiinnaulinneet hänet. Siten Calvin liittyi vanhaan perinteeseen, joka 
syytti juutalaisia jumalanmurhasta.  

Robinson tekee Calvinin juutalaisnäkemyksestä seuraavanlaisen 
yhteenvedon: uskonpuhdistajan mukaan heprealainen Raamattu on 
yhteensopiva Uuden testamentin kanssa, koska molemmat ilmen-
tävät samaa Jumalan tuntemusta. Jumalan liitto Aabrahamin kanssa 
on edelleen voimassa, lailla on vielä tärkeä rooli uskovan elämässä, ja 
toivo juutalaisten pelastumisesta on säilynyt. Lisäksi Calvin kritisoi 
juutalaisia lievemmin kuin muut uskonpuhdistajat, varsinkin Lut-
her. Robinsonin selvitys on jossain määrin apologeettinen, mutta on 
totta, että Calvinin suhtautuminen juutalaisuuteen oli aikaansa suh-
teutettuna melko myönteinen. 

Lutherin ja sveitsiläisten uskonpuhdistajien väliseen eroon on myös 
sosiaalisia syitä. Calvin ei pitänyt – toisin kuin jotkut hänen seuraajis-
taan – maallista menestystä osoituksena Jumalan siunauksesta, mutta 
hän suhtautui myönteisesti kaupankäyntiin ja liike-elämään. Luther 
taas piti syntymässä olevaa kapitalismia pahana ilmiönä ja juutalaisena 
hengentuotteena. Sen sijaan hän ihannoi luonnonmukaista ja hiljaista 
maalaiselämää. Antisemitismin historiassa juutalaisvastaisuus on aina 
saanut huomattavasti jalansijaa niiden joukossa, jotka Lutherin tapaan 
ovat pelänneet ja vihanneet urbaania kaupallista elämää ja pitäneet 
sitä juutalaisuuden erityispiirteenä.
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Uskonpuhdistuksen jälkeen

1600- ja 1700-luvuilla juutalaiset eivät Länsi-Euroopassa joutuneet 
kokemaan niin mittavia ja systemaattisia vainoja kuin keskiajalla. Juu-
talaisvihaa esiintyi kuitenkin yleisesti ja paikallisia väkivaltaisuuksia 
koettiin monin paikoin. Juutalaisvastaiset sananlaskut ja puheenparret 
sekä antisemiittiset kuvat levittivät kielteisiä mielikuvia kansan pariin.  
Saksassa 1500-luvulla tapahtuneet karkotukset johtivat siihen, että 
juutalaisasutuksen painopiste siirtyi itään, etenkin Puolaan. Sinnekin 
läntisessä Euroopassa esiintyneet ilmiöt – syytökset rituaalimurhista 
ja ehtoollisleivän häpäisystä – löysivät nopeasti tiensä. Kasakkajoh-
taja Bohdan Chmielnickin kansannousun yhteydessä koettiin Puo-
lassa vuonna 1648 suurin juutalaisiin kohdistuva murha-aalto sit-
ten ristiretkivuoden 1096. Juutalaisvastaisuuden ytimen muodostivat 
Puolassakin porvaristo ja papisto. Kirkkoon vaikutti voimakkaasti 
jesuiittojen veljeskunta, joka tähän aikaan oli erittäinkin juutalais-
vastainen. Yksi tämän ajanjakson merkittävimmistä ilmiöistä on juuri 
Itä-Euroopan nousu antisemitismin kartalle. Myöhemmin 1800- ja 
1900-luvuilla antisemitismi oli erityisen voimakasta ja veristä juuri 
maanosamme itäisillä alueilla. Itä-Euroopan juutalaisvastaisuus pe-
rustui vahvasti perinteiselle kristilliselle antisemitismille. Pahimmat 
juutalaisiin kohdistuvat purkaukset, kuten Kišinevin verilöyly 1903, 
sattuivat usein pääsiäisviikolle, kun saarnaajat olivat kirkoissa kiihot-
taneet kansanjoukkoja pogromeihin. Toistuvat rituaalimurhasyytökset 
olivat myös ominaista Itä-Euroopan antisemitismille. Tunnetuin tapa-
us on Kiovassa vuonna 1913 käyty oikeudenkäynti Mendel Beilisiä 
vastaan, jossa tätä syytettiin 12-vuotiaan kristityn pojan tappamisesta. 
Syytetyn vapauttamiseen päättyneessä oikeudenkäynnissä todistajana 
ollut katolinen pappi kertoi, miten juutalaisille kristittyjen lasten tap-
paminen ja heidän verensä käyttäminen oli uskonnollinen velvoite. 
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Länsi-Euroopan yleinen juutalaispolitiikka muuttui 1570-luvulla, 
kun juutalaisille haluttiin vähitellen antaa hyödyllinen rooli yhteis-
kunnassa. Näkyvimmin tätä pyrkimystä ilmensivät nk. hovijuutalaiset. 
He olivat hallitsijoiden hoveissa tai niiden liepeillä vaikuttaneita juu-
talaisia, joilla oli muihin juutalaisiin verrattuna erilaisia etuoikeuksia 
ja joskus suurtakin taloudellista ja poliittista valtaa. Hallitsijan suosio 
ei kuitenkaan merkinnyt muiden vaikutusvaltaisten miesten tai var-
sinkaan kansan hyväksyntää, minkä moni hovijuutalainen sai kokea 
suojelijansa kuoleman tai vallasta syöksemisen jälkeen.  

30-vuotinen sota 1618–48 merkitsi suurta kärsimystä Keski-Eu-
roopan kansoille. Juutalaiset onnistuivat kuitenkin suojautumaan vaa-
roilta ja säilyttämään asemansa sodan aikana. Katolisen puolen joh-
taja keisari Ferdinand II tunsi kiitollisuutta juutalaisten kauppiaiden 
hänelle antamasta taloudellisesta tuesta ja antoi Prahan ja Wienin 
juutalaisille ennennäkemättömiä oikeuksia. Hän myös käski jouk-
kojaan jättämään juutalaiskorttelit rauhaan, ja yleisesti ottaen hänen 
käskyään myös noudatettiin. Protestanttisellakin puolella ruotsalai-
set joukot jättivät juutalaiset rauhaan ja näin juutalaiset selviytyivät 
tästä vaikeasta aikakaudesta ilman suurempia katastrofeja. Varjelus ei 
kuitenkaan johtunut myönteisestä suhtautumisesta juutalaisiin, vaan 
heidän hyödyllisyydestään sodan osapuolille.  

Koska juutalaisten haluttiin olevan hyödyksi, heitä ei tällä aikakau-
della karkotettu yhtä mittavasti kuin aikaisemmin. Paikallisilta karko-
tuksilta juutalaiset eivät kuitenkaan välttyneet. Esimerkiksi Ranskan 
kuningas Ludvig XIV (Aurinkokuningas) karkotti juutalaiset Mar-
seillen kaupungista 1682 ja seuraavana vuonna jesuiittojen kannusta-
mana muutamalta Ranskaan kuuluvalta Karibian saarelta. Keisarinna 
Maria Teresa, hurskas katolilainen, joka tunsi suurta vastenmielisyyttä 
ja jopa fyysistä inhoa juutalaisia kohtaan, määräsi 1744 Prahan juuta-
laiset karkotettavaksi kaupungista, mutta määräys nostatti niin paljon 
vastarintaa, että keisarinna kumosi sen neljä vuotta myöhemmin.
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Tällä aikakaudella korostui myös kuvan keskeinen asema antisemi-
tismin leviämisessä. Merkittävä osa kansasta oli vielä lukutaidotonta, 
mutta kirjapainotaidon ansiosta piirroksia voitiin tuottaa teollisesti. 
Vaikka aihevalikoima oli laaja,  keskiajalla syntynyt sikasymboliikka 
oli suosiossa etenkin saksalaisella kulttuurialueella (nk. Judensau-tai-
de). Juutalainen koronkiskojan, irstailijan tai “rahanleikkaajan” roolis-
sa oli myös toistuvasti esillä antisemiittisessä kuvataiteessa.  

Euroopassa tällä aikakaudella hyvin suosittu legenda vaeltavasta 
juutalaisesta korosti juutalaisten asemaa Jumalan hylkäämänä kan-
sana. Legenda oli suullisessa muodossaan vanha ja se oli saanut en-
simmäisen kirjallisen asunsa keskiajalla. Vuonna 1602 se julkaistiin 
ensimmäisen kerran painettuna ja se sai pian valtavan suosion. Sak-
sassa julkaistu kirjanen käännettiin monelle kielellä, myös suomeksi 
vuonna 1822. Legendan mukaan jerusalemilainen suutari Ahasverus 
kielsi Jeesusta lepäämästä talonsa edessä tämän kantaessa ristiään Gol-
gatalle. Rangaistukseksi tästä Ahasverus tuomittiin elämään ikuisesti 
ja vaeltamaan maan päällä ilman kotia. Vaeltava juutalainen oli kan-
san silmissä kaikkien juutalaisten ruumiillistuma: se teki selväksi, mitä 
Jeesuksen hylkäämisestä seuraa. Legendaa käytettiin useissa yhteyk-
sissä vahvistamaan juutalaisvastaisia ennakkoluuloja. 

Katolinen kirkko, keskiajan perintö ja uuden ajan haaste

Roomalaiskatolisessa kirkossa vanha juutalaisviha eli voimakkaana 
pitkään. Etenkin jesuiitat – veljeskunta joka perustettiin taistelemaan 
uskonpuhdistusta vastaan – levittivät juutalaisvastaisuutta aina 1900-
luvulle asti. Perustaja, Ignatius Loyola (1491–1556), oli ajalleen poik-
keavan suvaitsevainen juutalaisia kohtaan ja muun muassa valitsi mar-
ranon (Diego de Laínez) seuraajakseen. Ignatius torjui suoraselkäises-
ti kaiken painostuksen, joka tähtäsi marranojäsenten hylkäämiseen, 
mutta antoi toisaalta tukensa paavi Paavali IV:n juutalaisvastaisille 
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toimille. Hän oli myös aloitteentekijänä, kun Roomaan vuonna 1543 
perustettiin talo, johon kääntymystä haluavat juutalaiset voivat tulla 
saadakseen opetusta. Juutalaiset vihasivat suuresti tätä ns. Casa dei Ca-
tecumenia, jonka ylläpitoon heidätkin pakotettiin osallistumaan. Ig-
natiuksen ja Laínezin kuoleman jälkeen veljeskunta kuitenkin ryhtyi 
tekemään eroa “puhtaiden” ja juutalaistaustaisten kristittyjen välillä 
(kuten olemme aiemmin nähneet). Diego de Lainezin sukupuu jopa 
väärennettiin tämän kuoleman jälkeen, jotta totuus hänen juutalaisis-
ta sukujuuristaan ei tulisi ilmi. Juutalaisvastaisuus leimasi veljeskun-
taa läpi vuosisatojen. Jesuiittaveljeskunnan lehti La Civiltà Cattolica 
(“Katolinen kulttuuri”) Roomassa levitti pitkään erilaisia syytöksiä 
juutalaisia vastaan, kuten jäljempänä tulemme näkemään.

Uskonpuhdistus oli ravistellut katolista kirkkoa. Trenton konsii-
li 1545–63 yritti uudistaa kirkkoa ja vastata reformaation tuomiin 
haasteisiin. Suhteessa juutalaisiin uudistusta ei kuitenkaan tapahtu-
nut, mikä näkyi myös Kirkkovaltion juutalaispolitiikassa. Renessanssi 
oli tuonut suuremman vapauden Italian juutalaisille, mutta vastaus-
konpuhdistus teki juutalaisten elämän taas vaikeaksi. Vuonna 1555 
paavi Paavali IV karkotti Rooman juutalaiset heille tarkoitettuun 
pieneen ja ahtaaseen ghettoon. Suurimmillaan gheton asukasmäärä 
oli 8.000, ja ahtaus oli sanoinkuvaamaton. Alussa ghetossa oli vain 
yksi portti, mutta myöhemmin portteja lisättiin. Ghettoon tuomit-
semisen asiakirjassa määriteltiin tarkasti mitä juutalaiset saivat tehdä 
ja mitä eivät: he eivät saaneet olla gheton ulkopuolella öisin, he eivät 
saaneet opiskella yliopistossa, eikä heillä ollut oikeutta normaaleihin 
työpaikkoihin. Käytettyjen vaatteiden ja lumpun myyminen oli hei-
dän pääelinkeinonsa. Liikkuessaan gheton ulkopuolella juutalaisten 
oli kannettava vaatteissaan erikseen määrättyä tunnusta. Vasta Itali-
an yhdistyminen ja Kirkkovaltion lakkauttaminen 1870 vapauttivat 
Rooman juutalaiset ghettoelämän piinasta. Ennen sitä juutalaiset oli-
vat päässeet ghetosta kolmesti: ranskalaisten joukkojen miehitettyä 
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Rooman 1798 ja uudelleen 1809 sekä vallankumousvuonna 1848, 
jolloin kaupunki lyhyen ajan oli tasavalta. Kun paavi palasi valtaan 
kaikki palasi entiselleen: juutalaisten oli taas elettävä ghetossa ja kan-
nettava keltaista merkkiä. Paavien juutalaispolitiikka vaihteli, ja vä-
lillä juutalaisilla oli helpompaa, mutta yli 300 vuoden ajan Rooman 
juutalaisten kohtalona oli raskas elämä ghetossa.  

Pyhimykseksi julistettu paavi Pius V karkotti 1569 juutalaiset Kirk-
kovaltiosta Rooman ja Anconan kaupunkeja lukuun ottamatta. Es-
panjan pahamaineista inkvisitiota paenneita marranoja kohdeltiin 
kaltoin: seitsemän marranoa teloitettiin Roomassa 1578. Pakkosaar-
nojen käyttö lisääntyi nyt tuntuvasti. Pius V oli vuonna 1568 päät-
tänyt, että Rooman juutalaisten tulisi kuunnella kristillisiä saarnoja 
kaikkina juutalaisten pyhäpäivinä. Hänen seuraajansa Gregorius XIII 
lisäsi pakkosaarnojen määrää päättämällä kahdeksan vuotta myöhem-
min, että niitä saarnattaisiin joka sapatti. Joitakin tunnettujen juuta-
laisten kääntymisiä lukuun ottamatta tämä menettely – samoin kuin 
muukaan samaan päämäärään tähtäävä työ – ei tuottanut mainit-
tavampaa tulosta. Karnevaalin aikana Rooman juutalaisia nöyryy-
tettiin vuosisatojen kuluessa eri tavoin. Toisinaan heidät pakotettiin 
juoksemaan kilpaa alastomina, toisinaan taas rabbit joutuivat kävele-
mään pilkkaavien kansanjoukkojen keskellä narreiksi pukeutuneina. 
Vuonna 1553 taas poltettiin suuria määriä Talmudeja ja muita hep-
reankielisiä kirjoja Campo dei Fiori -torilla – samassa paikassa, jossa 
Giordano Bruno vajaa viisikymmentä vuotta myöhemmin poltettiin 
roviolla.  

Kun valistusaate levisi 1700-luvulla, katolinen hierarkia reagoi kiel-
teisesti. Koska valistusajattelijat kannattivat juutalaisten emansipaatio-
ta, kirkko näki uusien ajatusten taustalla juutalaisten vehkeilyn. Niin-
pä paavi Pius VI antoi vuonna 1775 julistuksen, joka asetti Rooman 
juutalaisille vielä tiukempia määräyksiä. Kirkon juutalaisvastaisuus 
yhdistyi pitkäksi ajaksi modernien aatteiden pelkoon. Ranskan val-
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lankumous ja Napoleonin levittämä kaaos nähtiin kirkossa osoituk-
sena siitä, mihin onnettomuuteen yhteiskunta joutuu, kun vanhasta 
järjestyksestä luovutaan. Vaikutusvaltainen kardinaali Ercole Consal-
vi (1757–1824) oli edistyksellinen diplomaatti, joka tähdensi, että 
paavin vallan säilyttäminen edellytti uudistuksia. Vanhoilliset, joista 
käytettiin nimeä zelanti (“kiivailijat”), voittivat kuitenkin valtataiste-
lun ja koko 1800-luvun ajan katolista kirkkoa leimasi äärimmäinen 
vanhoillisuus ja käytännössä kaikkien uusien ajatusten vastustaminen. 
Näihin uusiin ajatuksiin kuului myös juutalaisten emansipaatio. 

Rooman juutalaisia kokoontuneina kuuntelemaan kristillistä pakkosaarnaa. Hieron-

ymus Hessin akvarelli vuodelta 1829.
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Vuonna 1840 sattui antisemitismin historian kenties tunnetuin ta-
paus, jossa juutalaisia syytettiin rituaalimurhasta. Kun Damaskoksessa 
asuva italialainen munkki isä Tommaso katosi, pian levisi huhu, että 
juutalaiset olivat tappaneet hänet käyttääkseen hänen verensä pääsi-
äisleivän valmistukseen. Useita juutalaisia, joukossa rabbeja ja merkit-
täviä liikemiehiä, pidätettiin, ja hirmuisen kidutuksen jälkeen useim-
mat heistä tunnustivat; kaksi pidätetyistä kidutettiin kuoliaaksi. Tapaus 
nosti valtavan hälyn myös Euroopassa, jossa katolisen kirkon johto oli 
täysin vakuuttunut juutalaisten syyllisyydestä. Juutalaisissa ja liberaa-
leissa piireissä syytösten todenperäisyyttä epäiltiin, ja monet vetosivat 
viranomaisiin oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi. Kun pidätetyt 
juutalaiset lopulta vapautettiin, se ei katolisen lehdistön mukaan joh-
tunut heidän syyttömyydestään vaan juutalaisten painostuksesta. Da-
maskoksen tapausta pidettiin katolisen kirkon piirissä pitkään esillä 
ja esimerkiksi vuonna 1896 julkaistiin isä Tommason marttyyriudesta 
kirja, jossa hänen sanottiin olleen “yksi monista, joiden veren syna-
goga, vihasta Kristusta kohtaan, oli päättänyt vuodattaa”.

Katolisessa Euroopassa vanha näkemys juutalaisista Jumalan tappa-
jina siirtyi sukupolvesta toiseen. Käsitys ei levinnyt ainoastaan kirjoi-
tusten ja saarnojen kautta. Mielikuvaa syvensivät myös erilaiset kär-
simysnäytelmät, joista tunnetuinta on baijerilaisessa Oberammergaun 
kylässä esitetty vuodesta 1634 alkaen. Nykyisin näytelmiä esitetään 
joka kymmenes vuosi, kaikkina nollaan päättyvinä vuosina. 1800-lu-
vulla passionäytelmä nousi suureen suosioon etenkin anglosaksisten 
protestanttien keskuudessa, ja nykyään se kerää noin puoli miljoo-
naa katsojaa kaikista maanosista. Näytelmässä oli jo alkuaan vahvas-
ti juutalaisvastainen tendenssi, mutta toisen maailmasodan jälkeen 
näytelmää on juutalaisten kanssa käytyjen keskustelujen tuloksena 
muokattu sopivammaksi. Kriitikot tosin väittävät, että näytelmään 
tehdyt muutokset on perinteeseen vedoten pystytty pitämään niin 
pieninä, että ongelma on vielä ratkaisematta. Tämä kiista, niin kuin 
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myös Mel Gibsonin vuonna 2004 valmistuneen The Passion of the 
Christ -elokuvan ympärillä käyty kiivas keskustelu, liittyy laajempaan 
kysymykseen: millä tavalla Kristuksen kärsimystä voidaan Uuden tes-
tamentin kertomusten mukaisesti esittää herättämättä kritiikkiä juu-
talaisvastaisuudesta?     

Juutalaisvastaiset ennakkoluulot     
protestanttisessa maailmassa

Luterilaisuudessa 1600-luku tunnetaan ortodoksian eli puhdasoppi-
suuden aikana. Katolisiin maihin verrattuna protestanttisissa maissa 
asui tuohon aikaan vain vähän juutalaisia: Pohjoismaissa ei lainkaan, 
Englannissa ja Sveitsissä erittäin vähän. Saksa oli tässä suhteessa poik-
keus. Tietyissä osissa Saksaa oli suuriakin juutalaisyhteisöjä, kun taas 
toisista osista heidät oli kokonaan karkotettu. Luterilainen ortodoksia 
oli myös erityisesti saksalainen ilmiö. Alankomaissa taas vallitsi suvait-
sevainen ilmapiiri, ja monet omista maistaan karkotetut juutalaiset 
saivat sieltä turvapaikan. 

1600-luvun Saksassa juutalaiset kärsivät kielteisistä asenteista, en-
nakkoluuloista ja sortavista laeista. Pogromeja ja karkotuksiakin esiin-
tyi, mutta suuremmilta murha-aalloilta vältyttiin. Juutalaisten yhteis-
kunnallinen asema koheni ja monin paikoin he jopa nauttivat tie-
tynasteista suosiota. Uskonnollisesti juutalaisuus nähtiin kuitenkin 
edelleen vääränä, Jumalaa pilkkaavana oppina ja juutalaiset paatunee-
na  ja uppiniskaisena kansana. On kuitenkin syytä muistaa, että puh-
dasoppisuuden aikana oma oppi nähtiin ainoana oikeana ja kaikki 
siitä poikkeava, ei vain juutalaisuus vaan myös muut kristilliset suun-
taukset, oli harhaoppista ja siksi tuomittavaa. 

Puhdasoppisuuden teologeille juutalaiset olivat ennen kaikkea van-
han liiton kansa, jota Jumala oli rankaissut maanpaolla sen torjuttua 
heille lähetetyn Messiaan. Juutalaisten kyvyttömyys nähdä tätä syy-
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yhteyttä oli osoituksena heidän hengellisestä sokeudestaan. Monien 
mielestä juutalaiset olivat pahempia kuin muut vääräuskoiset – ka-
tolilaiset ja saraseenit – ja tilaisuuden tullen valmiit jopa tappamaan 
kristittyjä. Yleensä tämän aikakauden teologeilla oli kuitenkin varo-
vaisen myönteinen näkemys juutalaisista – olivathan he kuitenkin 
alunperin Jumalan kansa. Pyhä maa kuului oikeastaan heille. Juuta-
laisten ainoa mutta sitäkin ratkaisevampi erehdys oli kieltäytyä tun-
nustamasta Jeesusta ja tämä erotti heidät Jumalan siunauksesta. Tun-
nusomaista juutalais-kristillisissä keskusteluissa oli se, että todistami-
sen taakka oli juutalaisilla: heidän tuli todistaa, että Jeesus ei ollut 
Messias – ei siis niin, että kristittyjen tulisi todistaa hänen messiaa-
nisuutensa. 

Juutalaisia yritettiin käännyttää monin tavoin. 1500-luvun lopul-
ta lähtien ilmestyi yhä enemmän kristillistä kirjallisuutta juutalai-
silla kielillä. Vuonna 1575 ilmestyi Markuksen ja neljä vuotta myö-
hemmin Luukkaan evankeliumi hepreaksi. Elias Schadäus, joka toimi 
pappina Strasbourgissa, julkaisi muutamia Uuden testamentin kirjoja 
saksaksi mutta heprealaisilla kirjaimilla kirjoitettuna. Lutherin Vähä 
Katekismus käännettiin jiddishin kielelle 1572 ja hepreaksi 1582. 

Juutalaisten käännyttämiseksi toimi aktiivisesti luterilainen pappi 
Christian Gerson (1567–1622), joka itse oli kääntynyt juutalaisuu-
desta. Hänen mielestään kaikki tähänastiset lähetysmenetelmät olivat 
surkeasti epäonnistuneet. Lähetystyössä ei saisi käyttää pakkotoimia 
lainkaan. Lisäksi niiden, jotka yrittivät käännyttää juutalaisia, pitäisi 
tietää enemmän juutalaisuudesta, etteivät he esittäisi suoranaisia val-
heita – kuten Gersonin mielestä usein tapahtui. Toinen vakava virhe 
oli, että kristityt usein epäilivät käännynnäisten perimmäisiä motii-
veja ja sen takia kohtelivat entisiä juutalaisia huonosti, mikä ei tieten-
kään ollut omiaan lisäämään kääntymyksen houkuttelevuutta. Ger-
son jäi kuitenkin ajatuksineen kokolailla yksin: pakkoa käytettiin yhä 
ja oli muun muassa tavallista, että juutalaiset joutuivat kuuntelemaan 
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kristillisiä saarnoja synagogissaan. Kaikista ponnisteluista huolimatta 
kääntyneiden määrä jäi erittäin alhaiseksi. Juutalaiset eivät hylänneet 
isiensä uskoa. 

Aikakauden kuuluisin antisemiittinen teos oli Heidelbergin pro-
fessorin Johann Andreas Eisenmengerin (1654–1704) Entdecktes Ju-
denthum (“Paljastettu juutalaisuus”, 1700). Eisenmenger oli itämais-
ten kielten tutkija, joka osasi hyvin hepreaa ja arameaa. Kaksiosaises-
sa 2000-sivuisessa teoksessaan hän hyökkäsi kiivaasti juutalaisuutta 
vastaan kaikilla rintamilla. Hän poimi Talmudista yhteydestään irro-
tettuja lauseita todistaakseen, että juutalaiset vihaavat kaikkia muita 
kansoja. Hän ei väärentänyt lainaamiaan kohtia, muttei myöskään 
ymmärtänyt niiden merkitystä. Rabbiinisessa kirjallisuudessa doku-
mentoidaan oppineiden välillä käytyjä keskusteluja, joissa myös epä-
jumalanpalvelijoiden, lahkolaisten (minim) ja Raamatussa erityisen 
pahaksi luokitellun Amalekin kansan oikeudellinen asema tulee esil-
le. Suhtautuminen näihin ryhmiin oli Talmudissa hyvin kielteinen 
– epäjumalanpalvelijoita ei saa tappaa, muttei myöskään auttaa, mutta 
lahkolaisten ja amalekilaisten tuhoa tulisi aktiivisesti edistää. Eisen-
mengerin mukaan vielä hänen aikansa juutalaiset määräsivät pyhissä 
kirjoituksissaan suhtautumaan tällä tavalla kaikkiin ei-juutalaisiin, siis 
myös kristittyihin. Hän ei ymmärtänyt tai ei halunnut ymmärtää, että 
juutalaisen tulkintaperinteen mukaan kristityt eivät ole epäjumalan-
palvelijoita eikä kyseisillä Talmudin kohdilla siten ollut käytännössä 
mitään merkitystä kristityissä maissa eläville juutalaisille. Juutalaisessa 
perinteessä esiintyvien Jumalaa kuvaavien antropomorfi smien, vie-
raisiin uskontoihin kohdistetun polemiikin ja monenlaisten muiden 
aineistojen avulla Eisenmenger taas pyrki osoittamaan juutalaisuu-
den jälkeenjääneeksi ja suvaitsemattomaksi taikauskoksi, jolla ei ol-
lut sijaa sivistyneessä maailmassa. Hän jatkoi keskiajan pahimpia tra-
ditioita erityisesti toistaessaan katteettomia syytöksiä ehtoollisleivän 
häpäisystä, rituaalimurhista ja kaivojen myrkyttämisestä. Kirjan tar-
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koituksena ei ollut lietsoa kristittyjä juutalaisten vainoamiseen, vaan 
osoittaa juutalaisuuden takapajuisuus ja näyttää, ettei juutalaisilla ollut 
tulevaisuutta kuin kristinuskon piirissä. Kirjan viimeisessä luvussa Ei-
senmenger kertoo tavoitteenaan olevan, että juutalaiset tunnustavat 
virheensä ja hyväksyvät kristinuskon. Kirja on toiminut eräänä myö-
hemmän antisemitismin kultakaivoksena, mutta ajan muuttumisesta 
todistaa sekin, että viranomaiset lykkäsivät kirjan julkaisemista muun 
muassa juutalaisilta tulleiden vetoomusten takia. 

Positiivisimpaan suuntaan asenne juutalaisia kohtaan muuttui niissä 
kirkoissa, joiden juuret juontuivat reformoituun kirkkoon ja uskon-
puhdistuksen vasempaan siipeen (anabaptistit ja muut senkaltaiset 
ryhmät). Alankomaissa juutalaisten asema oli muihin maihin verrat-
tuna erittäin hyvä ja maan reformoitu kirkkokin alkoi suhtautua yhä 
myönteisemmin juutalaisuuteen. Paljon serfardijuutalaisia Espanjasta 
ja Portugalista oli saanut turvapaikan Alankomaista ja Amsterdamia 
kutsuttiin jopa “uudeksi suureksi Jerusalemiksi”. Jotkut tulokkaat ke-
hittivät uudessa suvaitsevammassa ilmapiirissä uusia ja rohkeitakin 
ajatuksia, jotka ajoittain johtivat vakaviin riitoihin. Sekä Uriel da 
Costa (1584–1640) että Baruch Spinoza (1632–77) erotettiin syna-
gogasta harhaopin takia. Englannissa puritaanit ja baptistit toimivat 
sen puolesta, että juutalaiset taas päästettäisiin maahan, mikä myös 
toteutui vuonna 1650. 

Kristillisen fi losemitismin esiintyminen kalvinistien ja puritaanien 
keskuudessa johtui pitkälti siitä arvostuksesta, jonka nämä antoivat 
Vanhalle testamentille. Tämä johti myös kiinnostukseen oppia hepre-
an kieltä sekä yleisempään positiiviseen uteliaisuuteen juutalaisuutta 
kohtaan. Myötämielisyyden takana oli myös usko, että Jumalan pe-
lastussuunnitelmaan kuului juutalaisten kääntyminen – ihme, jonka 
odotettiin tapahtuvan lähitulevaisuudessa. Jotkut uskoivat, että kään-
tyminen tulisi olemaan kokonaan Jumalan ihmeteko, kun taas toiset 
olivat sitä mieltä, että kirkon oli itse toimittava juutalaisten käännyt-
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tämiseksi. Molemmissa tapauksissa johtopäätös oli kuitenkin se, että 
juutalaisia ei tulisi sortaa vaan heitä tulisi kohdella hyvin, heitä koh-
taan tulisi osoittaa kristillistä lähimmäisenrakkautta ja heidän puo-
lestaan tulisi rukoilla. Tämän päivän valossa tämäkään asenne ei ole 
kovin myönteinen – juutalaisethan nähdään siinä ainoastaan pelastus-
historiallisena välikappaleena – mutta 1600-luvulla tämä näkemys oli 
suuri askel eteenpäin. Kun Luther julisti tuomiota ja kirousta niille, 
jotka sallivat juutalaisten jumalanpilkan jatkuvan, tämä näkemys taas 
suomi niitä kristittyjä, jotka eivät osoittaneet rakkautta sitä kansaa 
kohtaan, joka aikoinaan oli ollut Jumalan oma ja jota Roomalaiskir-
jeen mukaan ei ollut vieläkään täysin hylätty.

Alankomaiden reformoidussa kirkossa suhtauduttiin juutalaisiin eri 
tavoin. On kuitenkin huomattavaa, etteivät nekään, jotka suhtautui-
vat hyvinkin kielteisesti juutalaisuuteen, yleensä vaatineet juutalaisten 
karkottamista tai rajojen sulkemista näiltä. Tavallista oli myös tähden-
tää, ettei syy Jeesuksen kuolemaan ollut juutalaisten tai roomalaisten 
vaan kaikkien syntisten. Kirkon johto oli kuitenkin yleensä nihkeä 
juutalaisia kohtaan ja vastusti synagogien rakentamista sekä muiden 
oikeuksien myöntämistä heille. Alankomaissa, etenkin Amsterdamissa, 
vallinnut ilmapiiri oli kuitenkin yleisesti ottaen melko suvaitsevai-
nen eivätkä kaikki kirkossakaan suhtautuneet kielteisesti juutalaisiin. 
Filosofi  ja valtiomies Hugo Grotius (1583–1645), kansainvälisen oi-
keuden isä, näki kristinuskon juutalaisuuden täyttymyksenä, mutta 
oli kuitenkin sitä mieltä, että Jumalan johdatus ja ihmeet Israelin 
historiassa vieläkin seurasivat Mooseksen ja Joosuan jälkeläisiä, siis 
tämän päivän juutalaisia. Hän puolusti suvaitsevaisuutta juutalaisia 
kohtaan sekä luonnolliseen lakiin että raamatulliseen vieraanvarai-
suutta koskevaan käskyyn vedoten, mutta samalla hän ehdotti useita 
juutalaisten elämää rajoittavia toimenpiteitä: seka-avioliitot ja kris-
tittyjen työskentely juutalaisissa kodeissa tulisi kieltää, juutalaisten 
maahanmuuttoa tulisi rajoittaa ja niin edelleen. Teologi Simon Epis-
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copuksen (1583–1643) mielestä ei ollut lainkaan käsittämätöntä, että 
juutalaiset kieltäytyivät hyväksymästä kristinuskoa. Hänen mieles-
tään juutalaiset vain seuraavat esi-isiensä ja opettajiensa esimerkkiä 
aivan samoin kuin protestantit ja katolilaisetkin tekevät. Tämän lisäk-
si kristittyjen omat teot ovat usein estäneet juutalaisia kääntymästä 
kristityiksi. Näin juutalaisten vakaa halu pitäytyä omassa uskossaan 
selitettiin paljon myönteisimmillä tekijöillä kuin uppiniskaisuudella 
ja sokeudella.

Merkittävin 1600-luvun juutalais-kristillinen dialogi käytiin Alan-
komaissa hollantilaisen kalvinistin Philipp van Limborchin (1633–
1712) ja Isaak Orobio de Castron (1620–87) välillä. Orobio syntyi 
Balthasar-nimisenä espanjalaiseen marranoperheeseen ja joutui in-
kvisition hampaisiin ja istui muun muassa kolme vuotta vankilassa 
Sevillassa. Hän asettui tämän jälkeen Amsterdamiin, jossa hän julki-
sesti tunnustautui juutalaiseksi ja otti nimen Isaak. Van Limborch jul-
kaisi heidän keskusteluistaan kirjan jonka nimi – De veritate religionis 
Christianae amica collatio cum erudito Judaeo (“Ystävällinen keskustelu 
oppineen juutalaisen kanssa kristillisen uskonnon totuudellisuudes-
ta”)  – osoittaa, että nyt on kyse jostain aivan muusta kuin keskiajan 
uskonväittelyistä. Orobio tunsi kristinuskon hyvin ja hylkäsi sen mes-
siasuskon ja tulkinnan Vanhasta testamentista. Keskustelukumppanit 
olivat jyrkästi eri mieltä ja saarnasivat toistensa kuuroille korville, 
mutta kirjan merkitys on siinä, että juutalainen ja kristitty kävivät 
keskustelua ystävällisessä hengessä. 

Deismi ja valistus: kohti tasavertaisuutta

Englantilaisten oppineiden keskuudessa oli jo 1600-luvun alussa 
avarakatseisia miehiä. Ansioihinsa nähden käsittämättömän tunte-
mattomaksi jäänyt John Selden (1584–1654) oli oikeusoppinut ja 
orientalisti, joka tunsi erinomaisesti sekä Raamatun ajan että oman 
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aikansa juutalaisuutta. Hänen mielestään juutalaiset olivat kunnon 
väkeä, joihin suhtaudutaan ennakkoluuloisesti vailla minkäänlaista 
asiallista syytä. Selden korosti, että Jeesus ja ensimmäiset kristityt oli-
vat juutalaisia, jotka noudattivat juutalaisia tapoja. Seldenin oppilas 
John Toland (1670–1722) oli ensimmäisiä vaikutusvaltaisia deistejä. 
Deistit pitivät kristinuskoa ainoastaan eettisenä uskontona ja hyl-
käsivät kaikki dogmit alkuperältään pakanallisina. Toland suhtautui 
Seldenin tavoin juutalaisuuteen huomattavan myönteisesti. Hänen 
mielestään Jeesus oli pelkkä ihminen ja opettaja, joka ensimmäisine 
seuraajineen noudatti Mooseksen lakia sekä opetti korkeita moraa-
lisia arvoja ja suvaitsevuutta. Hänen sanomansa ymmärrettiin väärin, 
koska lain sanoma oli turmeltunut papiston käsissä. Pakanakäännyn-
näiset noudattivat proselyyteille tarkoitettuja osia Mooseksen laista 
(Apt. 15), ja vasta Paavali ensimmäisenä hylkäsi lain. Kirkon oppi ja 
pappisvalta olivat Tolandin mielestä selkeästi myöhempää perua kuin 
juutalaiskristittyjen nasaretilaisten eli ebionien edustama alkuperäi-
nen kristinusko. Toiset englantilaisista deisteistä puolestaan seurasivat 
Eisenmengerin edustamaa traditiota, jossa juutalaisuus nähtiin mo-
raalisesti ala-arvoiseksi taikauskoksi. Matthew Tindal (n. 1653–1733) 
ajatteli, että evankeliumeissa Jeesus palautti voimaan sellaisen luon-
nollisen uskonnon, jonka Mooses oli turmellut. Turmeluksen merk-
keinä olivat rituaalinen taikausko ja moraalinen rappio, joka ilme-
ni muun muassa naapurikansojen tuhoamisessa. Thomas Morganin 
(1680–1743) mukaan juutalaiset olivat oppineet Egyptin orjuudessa 
taikauskoa ja rituaaleja, joita papisto käytti valtansa vahvistamiseksi. 
He uskoivat moraalisen parannuksen tekemisen sijaan ihmeisiin, ja 
pakkosiirtolaisuuden jälkeen heidän tilansa vain heikkeni. Jeesus oli 
viimeinen tosi profeetta, jota ei otettu vastaan. Judaistit turmelivat 
kristinuskon, ja ainoastaan Paavali edusti sitä sen todellisessa muo-
dossa. Deistien raamatuntulkintaan liittyneillä käsityksillä juutalaisis-
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ta oli luonnollisesti yhteytensä heidän oman aikansa juutalaisuudesta 
muodostamiinsa näkemyksiin.

Deismi ja valistus puolustivat ”luonnollista uskontoa” ja vastustivat 
ennen muuta opillista ja valtarakenteisiinsa sitoutunutta kristinus-
koa. Niiden juutalaisvastaiset edustajat eivät perustaneet näkemyksi-
ään kuin osittain perinteisiin kristillisiin syytöksiin ja keskiajan tai-
kauskoa ilmentäneisiin perinteisiin. Juutalaisuus oli heille kuollutta 
ja rituaalista uskonnollisuutta, joka oli moraaliselta tasoltaan huomat-
tavasti kristinuskon alapuolella. Toisten valistusmiesten myönteinen 
tai ainakin ymmärtävä suhde juutalaisuuteen avasi kuitenkin uuden 
uran kristinuskon sisällä.

Uuden moraalisen kristinuskontulkinnan pohjalta alkoi yhtä kaikki 
1700-luvulla kehitys, joka ennen pitkää johti juutalaisten emansipaa-
tioon. Juutalainen valistus, haskala, jonka merkityksellisin edustaja oli 
Saksassa toiminut fi losofi  Moses Mendelssohn (1729–86), vaikutti 
suuresti juutalaiseen elämään kohottaen yleistä sivistystä ja avaten ai-
kaisemmin niin sulkeutuneita yhdyskuntia. Se yritti saada juutalaiset 
omaksumaan länsimaisen kulttuurin – etenkin oppiman ympäröivän 
yhteiskunnan kieltä – samalla kun he pitäytyisivät omassa uskon-
nossaan. Samaan suuntaan vaikutti eurooppalainen valistus suvaitse-
vaisuusaatteineen. Monet kristityt pyrkivät parantamaan juutalaisten 
asemaa. Kaikki eivät kuitenkaan hyväksyneet tällaista kehitystä eikä 
vanhoista mielikuvista päästy helposti irti. 

Valistusajattelijoiden joukossa oli sekä tunnustavia kristittyjä että 
kristinuskoon hyvin kielteisesti suhtautuvia ajattelijoita. Vaikka he 
kaikki ylistivät suvaitsevaisuutta ja ajatuksen vapautta, monet heistä 
eivät pystyneet vapautumaan perinteisistä ennakkoluuloista juutalai-
suutta ja juutalaisia kohtaan. Oli tavallista, että valistusfi losofi t suhtau-
tuivat kielteisesti kaikkeen uskontoon, siis myös juutalaisuuteen. Vol-
tairen (1694–1778) näkemys on tästä hyvänä esimerkkinä. Hän oli 
Englannissa asuessaan saanut vaikutteita deisteiltä ja heidän tapaansa 
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hän vastusti dogmeja ja kirkollista hierarkiaa. Hän meni kuitenkin 
deistejä pidemmälle. Hän vastusti erityisesti katolista kirkkoa, jota 
vastaan hän suuntasi tunnetun iskulauseensa Écrasez l’infâme (“Murs-
katkaa tuo viheliäinen!”)  – mutta täysin kielteinen oli myös hänen 
suhtautumisensa juutalaisuuteen ja juutalaisiin, joita hän piti kaikilta 
osin ala-arvoisina sekä kulttuurillisesti, uskonnollisesti, eettisesti, so-
siaalisesti että poliittisesti. Ei edes se tosiasia, että hänen niin vihaa-
mansa katolinen kirkko vainosi juutalaisia, saanut häntä myötämieli-
semmäksi juutalaisia kohtaan. Hänen mukaansa Raamattu on täynnä 
taikauskoa, ja juutalaiset ovat tietämättömiä barbaareja, “herrojamme 
ja vihollisiamme, joita me uskomme ja vihaamme”, maailman vas-
tenmielisin kansa. Mutta, hän lisää, heitä ei tule polttaa. Toinen rans-
kalainen valistusfi losofi , Charles de Montesquieu (1689–1755), taas 
teki kirjoituksissaan runsaasti oikeutta juutalaisuudelle ja juutalaisil-
le, joiden suvaitsemista ja hyvinvointia hän piti yleisen hyvinvoinnin 
edellytyksenä.

Ranskassa valistusaatteet ja vuoden 1789 vallankumous johtivat 
juutalaisten emansipaatioon: kansalaisoikeudet myönnettiin vuon-
na 1790 sefardi- ja vuotta myöhemmin ashkenasijuutalaisille. Tärkeä 
vaikuttaja tässä prosessissa oli katolinen pappi, myöhemmin piispa, 
Henri-Baptiste Grégoire (1750–1831), jonka vuonna 1789 julkai-
semaa pamfl ettia Essai sur la régénération physique, morale et politique 
des Juifs (“Kirjanen juutalaisten fyysisestä, moraalisesta ja poliittisesta 
uudestisyntymisestä”) on pidetty klassisena ihmisoikeusdokumentti-
na (ks. Aikalaisdokumentteja). Hänen kirjasensa oli alun perin kirjoi-
tettu kirjoituskilpailuun, jonka aiheena oli “Onko mahdollista tehdä 
juutalaisista hyödyllisempiä ja onnellisempia Ranskassa?” Ollessaan 
Ranskan kansalliskokouksen edustajana Abbé Grégoire teki aloitteen 
juutalaisten kansallisoikeuksista. Keskustelussa hän lausui: “Viisikym-
mentä tuhatta ranskalaista nousi tänä aamuna orjina; teistä riippuu, 
menevätkö he nukkumaan vapaina ihmisinä.” Häntä pidettiin juuta-
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laisten parissa pitkään suurena sankarina, mutta myöhemmin häneen 
on suhtauduttu kriittisemmin. Hänenkin toimintansa takana on näh-
ty toivomus, että tasavertaisina kansalaisina juutalaiset assimiloituisivat 
valtaväestöön. Abbé Gregoiren motiiveina olisi siten ollut sekä aito 
huoli juutalaisten hyvinvoinnista että toive heidän kääntymisestään. 
Hän olisi näin suhtautunut myönteisesti juutalaisiin, joita hän vil-
pittömästi halusi auttaa, mutta kielteisesti juutalaisuuteen, jonka hän 
uskoi ja toivoi kuolevan. Monet senaikaiset juutalaisten ystävät näyt-
tävät toivoneen heidän uudestisyntymistään enemmän kuin heidän 
emansipaatiotaan. Toisaalta sama pätee myös moneen juutalaiseen va-
listusajattelijaan, joiden silmissä senaikainen juutalaisuus oli toivotto-
masti vanhentunut ja perusteellisen uudistuksen tarpeessa.  

Abbé Gregoiren toiminnasta huolimatta kirkko lukeutui kuiten-
kin selvemmin emansipaation vastustajiin kuin sen kannattajiin. Kun 
Ranskan vallankumous pian johti terroriin ja uskonnonvastaiseen 
kampanjaan, koko vallankumousaate, juutalaisemansipaatio mukaan 
lukien, alettiin etenkin katolisessa kirkossa nähdä kirkonvastaisena 
voimana ja suurena vaarana kristilliselle yhteiskunnalle. Kirkko ryh-
tyi näin vastustamaan – kuten olemme nähneet – kaikkea uutta ja 
suojautui pitkään äärimmäisellä konservatismilla modernia ajattelua 
vastaan.  

Napoleonin sotaseikkailut vaikuttivat myönteisesti juutalaisten ase-
maan eri maissa. Niin Italian kuin Saksankin juutalaiset saivat joilla-
kin seuduilla nauttia aivan uudesta vapaudesta, kun ranskalaiset jou-
kot valtasivat nämä alueet. Usein vanhat rajoitukset kuitenkin palau-
tettiin vanhan vallan paluun myötä. Keisarin henkilökohtainen suh-
tautuminen juutalaisiin oli varsin kielteinen. Napoleonin tappion jäl-
keen Euroopassa reagoitiin valistusta vastaan: vallankumouksellisista 
aatteista siirryttiin toiseen ääripäähän ja vanhoilliset ideat nostettiin 
taas kunniaan. Juutalaisille reaktion seuraukset olivat kielteisiä, mutta 
emansipaatiota se ei silti estänyt, vaikka sen toteutuminen tapahtui-
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kin asteittain ja juutalaisten mielestä aivan liian hitaasti. Vallankumo-
usvuoden 1848 tapahtumat vauhdittivat kehitystä ja 1800-luvun kol-
mannella neljänneksellä kaikissa Keski-Euroopan maissa juutalaisilla 
oli täydet kansallisoikeudet. Sosiaalista syrjintää ja ennakkoluuloja 
esiintyi tietenkin edelleen.  

Pietismin toive juutalaisten kääntymisestä

Luterilaisuudessa syntyi osittain reaktiona puhdasoppisuudelle pietis-
tinen herätysliike. Sen johtavia teologeja olivat Philipp Jakob Spener 
(1635–1705) ja August Hermann Francke (1663–1727). Toisen mer-
kittävän herätysliikkeen, herrnhutilaisuuden, syntyminen oli taas krei-
vi Nikolaus Ludwig von Zinzendorfi n (1700–60) työtä. 

Pietismin suhtautuminen juutalaisuuteen oli myönteisempi kuin 
kirkossa siihen saakka nähty. Spener uskoi vakaasti, että juutalaisten 
paluu Jumalan luo, siis Jeesuksen tunnustaminen, tapahtuisi pian ja 
että se olisi kokonaan Jumalan ihme. Se toisi mukanaan koko kir-
kon uudistumisen. Nykyisin juutalaiset eivät pidä tämänkaltaista juu-
talaisten kääntymyksen odotusta mitenkään edistyksellisenä, mutta 
Spenerin usko juutalaisten kääntymiseen johti siihen, että hän vas-
tusti kaikkia pakkokeinoja ja toimi konkreettisesti juutalaisten ase-
man parantamiseksi. Myönteinen suhtautuminen juutalaisiin oli hä-
nen mielestään kristillisen lähimmäisenrakkauden näkökulmasta it-
sestäänselvyys, ja Jumalan valinnan vuoksi kristittyjen ja juutalaisten 
välillä vallitsi erityisen tiivis yhteenkuuluvuus. Juutalaisten kanssa 
keskusteltaessa tulisi Spenerin mukaan antaa Vanhalle testamentille 
oma arvonsa ja tulkita sanoma Jeesuksesta niin, että se sopisi juuta-
laisten raamatuntulkintaan. Näitä ajatuksia Spener nosti esille myös 
pääteoksessaan, klassikoksi nousseessa ohjelmallisessa kirjassa Pia de-
sideria (“Hurskaita toiveita”, 1675). Spenerin suhtautumisessa juu-
talaisuuteen näkyy selvästi uusia piirteitä: juutalaisten erityisaseman 
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tunnustaminen, kristillinen vastuu juutalaisten sosiaalisen aseman pa-
rantamisesta sekä suvaitsevaisuus, joka ei ollut vain ylhäältä osoitettua 
armoa, vaan uskonvapauteen perustuva näkemys. 

Uskoessaan juutalaisten kääntymisen olevan Jumalan ihme Spener 
tunnusti myös juutalaislähetyksen varsin rajallisen merkityksen. En-
nen kuin Jumalan ihme toteutuisi, lähetystyö juutalaisten parissa pys-
tyisi tuottamaan vain yksittäisiä tuloksia. Tässä työssä tulisi kunni-
oittaa juutalaisten vapaata tahtoa ja muutenkin menetellä varovasti. 
Pietistisen juutalaislähetyksen konkreettinen organisoija oli Francke. 
Hän oli Hallen kaupungissa perustanut useita laitoksia, jotka tähtä-
sivät opetukseen ja kirjallisuuden julkaisemiseen sekä lähetystyöhön. 
Vuonna 1728 perustettiin Halleen myös judaistiikan instituutti (In-
stitutum Judaicum), jonka tehtävänä oli juutalaislähetystyö. Instituut-
ti, jonka ensimmäisenä johtajana oli Johann Heinrich Callenberg 
(1694–1760), julkaisi kirjallisuutta sekä hepreaksi että jiddishin kie-
lellä, mutta myös arabiaksi, koska pietistinen lähetystyö oli alkanut 
suuntautua myös muslimeihin. Hallesta lähti myös yksittäisiä lähe-
tyssaarnaajia eri puolille Saksaa sekä Puolaan. Ensimmäisen kerran 
sitten alkukirkon ajan tehtiin kristillisessä kirkossa systemaattisempaa 
juutalaislähetystyötä, joka ei perustunut pakkotoimiin.

Zinzendorfi n näkemys juutalaisuudesta oli jossain määrin varo-
vaisempi ja perinteisempi kuin toisilla hänen aikansa johtavilla pie-
tisteillä. Zinzendorfi n mielestä Vanhaa testamenttiakin tulisi tulkita 
kokonaan kristologisesti. Juutalaisten parissa tehtävään lähetystyöhön 
hän suhtautui samalla tavalla kuin pietistit yleensä. Herrnhutilainen 
lähetystyöntekijä Samuel Lieberkühn (1710–77) teki pitkään työtä 
juutalaisten parissa ja piti tämän kokemuksen perusteella Zinzendor-
fi n luomia periaatteita kunniassa (ks. Aikalaisdokumentteja).

Pietismistä alkunsa saanut luterilainen juutalaislähetys yhdistyi vä-
hitellen sekä fi losemitismiin että judaistiikkaan. Juutalaisten kään-
nyttämisen puolesta vaikuttaneet osoittivat myös monella tavalla 
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käytännössä rakkautta ja huolenpitoa juutalaisia kohtaan sekä suurta 
kiinnostusta juutalaisuuteen ja usein myös tietämystä siitä. Hyvänä 
esimerkkinä tästä on Franz Delitsch (1813–90), Vanhan testamentin 
professori Leipzigissä, joka oli luterilaisen juutalaislähetyksen suuri 
ideologi ja organisaattori, mutta samalla myös erittäin vaikutusvaltai-
sen Leipzigin tieteellisen judaistiikan instituutin (Institutum Judaicum) 
perustaja. Hän myös käänsi Uuden testamentin hepreaksi. 

1800-luvulla suuri määrä Saksan juutalaisia kääntyi kristinuskoon. 
Tämä ei kuitenkaan johtunut juutalaislähetyksestä eikä yleensä edes 

Philipp Jakob Spener (1635–1705). 
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käännynnäisten uskonnollisista motiiveista. Suuri osa käännynnäisis-
tä halusi yksinkertaisesti parantaa yhteiskunnallista asemaansa, hel-
pottaa elämäänsä ja kasvattaa mahdollisuuksiaan. Oli kuitenkin joi-
takin käännynnäisiä, joilla oli hyvinkin vakaumukselliset motiivit. 
Tunnetuin näistä oli Friedrich Julius Stahl (1802–61). Hän sai orto-
doksijuutalaisen kasvatuksen, mutta kääntyi luterilaisuuteen jo tei-
ni-ikäisenä, ja edusti koko loppuikänsä perinteistä tunnustuksellis-
ta luterilaisuutta ja tuki vahvasti valtiokirkkojärjestelmää. Hän toi-
mi lakitieteen professorina Berliinissä ja oli aikansa merkittävimpiä 

Julius Stahl (1802–61). 
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konservatiivisia ajattelijoita. Uudessa uskossaan hän oli tinkimätön ja 
tuli tunnetuksi kristillisen valtion ideologina. Preussin konservatiivi-
sen oikeistopuolueen johtavana edustajana hän vastusti juutalaisten 
emansipaatiota. Juutalaiset ja deistit voivat Stahlin mielestä kyllä asua 
maassa ja heille voidaan myöntää suuriakin oikeuksia, mutta valtio-
vallan tulee olla kristitty ja ainoastaan kristityt voivat ottaa osaa val-
tion johtoon ja hallintoon. Jos valtio olisi maallinen instituutio, kuten 
vallankumouksellisessa Ranskassa, juutalaiset voisivat ottaa osaa sen 
hallintoon. Saksalaiset olivat kuitenkin siinä onnellisessa tilanteessa, 
että heidän valtiorakenteensa nojasi korkeammalle moraalille eli kris-
tinuskon perustalle eikä poliittinen yhdenvertaisuus ollut sellainen 
arvo, että kristillinen valtio voitaisiin uhrata sen vuoksi.  1800-luvul-
la valistusaatteet joutuivat törmäyskurssille juuri Stahlin ja muiden 
hänen tapaansa ajatelleiden vaikuttajien kanssa.

Valistusajattelusta juutalaisia suvaitsevaan teologiaan

Pietismin kääntyessä sisäänpäin niin sanottu valistusteologia yritti 
määritellä kirkon ja kristinuskon paikkaa yhteiskunnassa ja kulttuu-
rissa. Valistusteologiaa leimasivat rationaalisuus, optimismi ja hyö-
tyajattelu. Kun pietismi käänsi selkänsä kulttuurille ja fi losofi alle, 
valistusteologia yritti pelastaa kristillisen kulttuurisynteesin. Saksan 
merkittävin valistusteologi oli Christian Wolff ( 1679–1754). Suvait-
sevaisuusideatkin olivat valistusteologiassa tärkeitä: Wolffi n mielestä 
jokaisella yksilöllä on valtion suhteen autonomia, jota valtio ei saa 
loukata.

Valistusfi losofi t ja -teologit ottivat asiakseen ajaa uskonnon- ja ajat-
telunvapautta ja siten myös juutalaisten asiaa. Juutalaisille haluttiin 
suoda kansalaisoikeudet ja parantaa heidän asemansa, ei kristillisen 
rakkauden nimissä vaan siksi, että heillä kansalaisina oli oikeus sa-
manlaiseen kohteluun kuin kristityillä. Kirjailija Gotthold Ephraim 
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Lessing (1729–81) julisti useassa teoksessaan suvaitsevaisuutta ja oli 
myös vaikuttamassa siihen, että hänen ystävästään juutalaisesta Moses 
Mendelsohnista tuli kuuluisa ja arvostettu ajattelija. 

Lessing oli saksalaisen draamakirjallisuuden, kirjallisuuskritiikin ja 
esteettisen teorian suuri uudistaja, mutta hän oli myös eräs aikansa 
tärkeimmistä uskonnollisista ajattelijoista. Hän oli lähtöisin luteri-
laisesta pappiskodista sekä opiskellut lääketiedettä ja teologiaa Leip-
zigissa, mutta ansaitsi leipänsä teatterin kehittämisen ja kirjastolai-
toksen piirissä. Hän kirjoitti paljon näytelmäkirjallisuutta ja taide-
teoriaa, mutta uskonnollisten teostensa takia hän joutui vaikeuksiin 
luterilaisen papiston kanssa. Lessing oli tyypillinen valistusajattelija, 
joka Spinozaan nojautuen uskalsi esittää ajalleen hyvin harvinaista 
raamattukritiikkiä. 

Lessing tuli puhdasoppisesta kodista, mutta alkoi jo nuorena epäil-
lä vanhoja oppeja. Hänen uskonnollisessa ajattelussaan oli kaksi pe-
ruspilaria: uskon tulee olla rationaalisesti perusteltu ja sillä tulee olla 
eettisiä seurauksia. Uskonnon ja fi losofi an historiassa hän näki kaksi 
suuntausta: yhtäältä taipumuksen hyödylliseen käytännölliseen ajat-
teluun ja toisaalta turhanpäiväiseen spekulointiin. Kristinuskon his-
toriassa Jeesuksen yksinkertainen elämänoppi oli joutunut antamaan 
tilaa mitä mielikuvituksellisimmille dogmaattisille spekulaatioille, jot-
ka ainoastaan hämärsivät alkuperäistä opetusta. Tässä näkyy selvästi 
deismin vaikutus Lessingin ajatteluun. Myöhemmässä ajattelussaan 
hän kuitenkin irtautui deismistä hyväksymättä kuitenkaan perinteis-
tä kristillistä ajattelua. Lessingin mielestä historialliset tosiasiat eivät 
merkinneet uskonnossa mitään. Hän teki selvän eron kirjaimen ja 
hengen, Raamatun ja uskonnon, kristinuskon ja historiallisten to-
tuuksien välillä. Siten on täysin merkityksetöntä kysyä, onko Jeesus 
todella tehnyt kaiken sen mitä Uudessa testamentissa kerrotaan. Kun 
ortodoksia väitti kaiken Raamatussa olevan totta ja deismi sen sijaan 
kielsi sen, Lessing katsoi asian olevan vailla merkitystä. Hän hyväksyi 
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kristinuskon, muttei sen perusteella, että Raamatussa kerrotut tapah-
tumat olisivat historiallisesti paikkansapitäviä, vaan koska se sisälsi 
sisäisen totuuden ja kauneuden, jotka olivat täysin riippumattomia 
sen ulkoisesta muodosta ja historiallisesta alkuperästä. Tämä näkemys 
avasi myös mahdollisuuden tutkia Raamattua täysin historiallisesti. 

Lessing toi uskonnonfi losofi sta näkemystään esille kuuluisassa näy-
telmässään Nathan der Weise (“Viisas Natan”). Natan, jonka esikuvana 
oli kirjailijan ystävä Mendelssohn, on viisas juutalainen, joka mus-
limiruhtinaan edessä selostaa uskonnollista ajatteluaan. Näytelmän 
sanomana oli, että kolme monoteististä uskontoa ovat sisimmältään 
samanarvoisia: ne ovat tosia siinä määrin kuin ne pystyvät auttamaan 
ihmisiä yhteyteen Jumalan kanssa ja ne ovat vääriä siinä määrin kuin 
ne absolutisoivat itseään ja väittävät olevansa ainoa tie Jumalan yhte-
yteen. Näytelmän keskiössä on Natanin kertoma Boccaccion Deca-
meronesta lainattu tarina kolmesta sormuksesta. Tarinassa ruhtinaalla 
on yksi maaginen sormus ja kolme poikaa. Koska hän halusi kohdella 
poikiaan oikeudenmukaisesti, hän lupasi sormuksen kaikille kolmel-
le ja antoi ennen kuolemaansa valmistaa kaksi kopiota siitä. Isänsä 
kuoleman jälkeen pojat alkoivat kuitenkin kiistellä keskenään jokai-
sen väittäessä, että juuri hänellä oli alkuperäinen sormus. Asia päätyi 
oikeuteen, jossa tuomari ei kuitenkaan pystynyt päättämään kuka 
oli oikeassa vaan joutui toteamaan, että alkuperäinen sormus oli ka-
donnut ja kaikki kolme olivat kopioita. Tuomari määräsi siten, että 
kaikkien tulee pitää omaa sormustaan oikeana. Samalla tavalla juu-
talaisten, kristittyjen ja muslimienkin tulisi pysyä uskollisena omalla 
perinteelleen osoittamalla rakkautta ja aitoa hurskautta. 

Lessingille uskonnollinen suvaitsevaisuus oli keskeinen arvo. Hän 
uskoi elävän uskonnon löytyvän myös kristinuskon ulkopuolelta eikä 
hän ystävässään Mendelssohnissa nähnyt säännöstä poikkeavaa yksilöä 
vaan esimerkin siitä, että juutalaisuudestakin voi kasvaa kohti uskoa, 
joka on avoin, avarakatseinen, moderni ja rationaalinen. Toisaalta Les-
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sing hyvin tyypilliseen evolutionistiseen tapaan ajatteli kristinuskon 
olevan juutalaisuuteen verrattuna askeleen edellä ihmiskunnan kehi-
tyksessä kohti korkeampaa uskoa. Lessing ja Mendelssohn tutustuivat 
Berliinissä molempien ollessa 24-vuotiaita. Mendelssohnille Lessin-
gin varaukseton ystävyys juutalaisen kanssa oli suuri ilonaihe. Myö-
hemmin he erkaantuivat sekä elämässään että ajattelussaan, mutta 
molemminpuolinen kunnioitus ja syvä ystävyys säilyi aina Lessingin 
kuolemaan asti. 

Suhtautuminen juutalaisuuteen oli ainakin sivistyneistön parissa 
muuttumassa, mutta monella oli kuitenkin vielä epäilynsä. Tavalli-
nen oli ajatus, että kun juutalaisten sivistystaso nousee, he itse huo-
maavat oman uskontonsa heikkouden ja hylkäävät sen. Kuuluisa on 
Mendelssohnin ja sveitsiläisen papin Johann Caspar Lavaterin (1741–
1801) välinen julkinen keskustelu, jossa viimeksi mainittu ihmetteli, 
miksei niin sivistynyt ja viisas henkilö kuin Mendelssohn ollut huo-
mannut totuuden löytyvän kristinuskosta. Lavater esitti Mendels-

Vuosina 1712–14 rakennettu synagoga Berliinissä Heidereuther Gassen varrella. 
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sohnille haasteen: joko kumota fi losofi set perustelut kristinuskon to-
tuudesta, tai tehdä niin kuin Sokrates samassa tilanteessa olisi tehnyt 
– hyväksyä kristinusko. Moni, joka vakavasti tuki juutalaista emansi-
paatiota, teki niin siinä toivossa, että parempi yhteiskunnallinen ase-
ma johdattaisi juutalaiset omaksumaan kristinuskon.

Kirjailija Christian Wilhelm von Dohmin (1751–1820) kirja Über 
die bürgerliche Verbesserung der Juden (“Juutalaisten yhteiskunnallisesta 
paranemisesta”, 1781–83) johti Saksassa vilkkaaseen keskusteluun. 
Kuuluisa teologi ja orientalisti Johann David Michaelis (1717–91) 
toivoi hänkin parannusta juutalaisten elinolosuhteisiin, mutta ei voi-
nut hyväksyä heidän kansallista tasavertaisuuttaan. Ongelmaksi hän 
näki kuitenkin sen, että juutalaiset pitivät kiinni Mooseksen laista 
eivätkä sen takia  voi seurustella vapaasti muiden ihmisten kans-
sa. Lisäksi juutalaiset toivoivat vielä palaavansa Israelin maahan eikä 
heillä siksi ollut samanlaista kiintymystä siihen maahan, jossa he asu-
vat. Juutalaisten asemaa tulisi parantaa, muttei valtion turvallisuuden 
ja hyvinvoinnin kustannuksella. Kielteisesti juutalaisten emansipaa-
tioon suhtautuivat myös ajan kuuluisimmat fi losofi t Kant, Fichte ja 
Herder. 

“1800-luvun kirkkoisäksi” kutsuttu teologi Friedrich Schleier-
macher (1768–1834) oli yksi aikansa merkittävimmistä teologeista ja 
fi losofeista, jolla muun muassa oli merkittävä vaikutus hermeneutii-
kan kehitykseen. Hän puolsi juutalaisten emansipaatiota, mutta perin 
omintakeisesta syystä: hän pelkäsi, että muuten lukuisat juutalaiset 
kääntyisivät kristinuskon käytännöllisistä syistä ja tällainen kristillisen 
yhteiskunnan sisällä vaikuttava ryhmä voisi olla kristinuskolle vaarak-
si. Hänellä oli muutenkin kielteinen näkemys Vanhasta testamentista, 
joka hänen mielestään sopisi parhaiten Uuden Testamentin jälkeen 
eräänlaisena lisäyksenä, sekä raamatunjälkeisestä juutalaisuudesta, jota 
hän piti kuolleena uskontona, mädäntymättömänä muumiona (ks. 
Aikalaisdokumentteja).   
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Juutalaisuudesta tulee fi losofi nen kysymys

Teologiseenkin keskusteluun syvästi vaikuttanut Immanuel Kant 
(1724–1804) oli hyvin ennakkoluuloinen juutalaisia kohtaan, huoli-
matta läheisestä ystävyydestään Moses Mendelssohnin kanssa. Mielen-
kiintoista on, että Kant vastusti emansipaatiota vedoten etnisiin syi-
hin. Hänen mielestään juutalaiset, joista hän eräässä kirjassaan käyttää 
termiä “palestiinalaiset keskuudessamme”, olivat kristillisiin kansoihin 
verrattuna niin vieras kansa, ettei se pystyisi sopeutumaan luonnol-
liseksi osaksi eurooppalaista yhteiskuntaa. Juutalaiselle kansalle omi-
naista oli sen viehtymys kaupankäyntiin, joka Königsbergin suuren 
fi losofi n mukaan oli hallinnut heidän elämäänsä ammoisista ajoista 
lähtien aina nykyhetkeen saakka. Kant ei kuitenkaan ollut juutalais-
vastaisuudessaan niin raju kuin Johann Gottlieb Fichte (1762–1814), 
joka kuvasi juutalaisia Euroopan kaikkiin maihin levittäytyvänä voi-
makkaana vihollisvaltiona, jonka olemassaolo perustuu vihaan koko 
ihmiskuntaa kohtaan. 

Koska juutalaisuus ei ole dogmaattinen uskonto vaan pikemminkin 
kiinnostunut ihmisten käyttäytymisestä, sen voisi kuvitella miellyttä-
neen Kantia, jonka mielestä uskonto on velvollisuuksien täyttämistä 
ja niiden pitämistä jumalallisina käskyinä. Näin ei kuitenkaan ollut: 
Kant päinvastoin väitti, ettei juutalaisuus ole luonteeltaan moraali-
nen, vaan legalistinen ja poliittinen uskonto. Kant teki eron sisäisen ja 
ulkoisen moraalin välillä. Ainoastaan sisäinen moraali käy uskonnon 
alueeksi, kun taas ulkoisessa moraalissa jotakin tehdään ainoastaan 
siitä syystä, että halutaan täyttää velvollisuus. Ulkoinen moraali on 
säädettyjen lakien ja muiden ulkoisten säännösten seuraamista, eikä 
sillä ole mitään tekemistä moraalin kanssa. Tähän perustuen Kant 
päätteli, ettei juutalaisuus, jossa uskonnollinen laki on keskipisteessä, 
ole edes uskonto. Juutalaisuus perustui poliittiseen lainsäädäntöön ja 
oli pohjimmiltaan vailla uskonnollista sisältöä ja merkitystä. Yksittäi-
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set juutalaiset voivat kyllä olla moraalisia ja uskonnollisia, mutta sitä 
he olivat ihmisinä eivätkä juutalaisina. 

1800-luvulle tultaessa Saksan intellektuaalista elämää dominoi fi -
losofi  Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831). Hegel saattoi 
päätökseen Saksassa alkaneen kehityksen, jonka kuluessa historia se-
kularisoitui: sitä ei enää kuvattu teologisin termein (lankeemus ja 
sovitus, kaitselmus, valittu kansa, pelastushistoria) vaan rationaalisesti. 
Kantille ja Hegelille historian päämäärä ei ollut Jumalan valtakunta 
vaan inhimillinen vapaus, rationaalinen itsetietoisuus sekä (Kantille) 
maailmanlaajuinen moraali ja rauha. Tässä perspektiivin muutokses-
sa ei ollut mitään kristinuskon vastaista. Vaikka ei perinteistä teolo-
gista sanastoa enää käytetty, ajattelu oli edelleen vankalla kristillisellä 
pohjalla. Suhtautumisessa juutalaisuuteen tapahtui kuitenkin muu-
tos, koska juutalaisuus nähtiin yhä enemmän historiassa vaikuttavana 
kansana, kulttuurina ja perinteenä kuin vain (vääränä) uskontona.   

Hegel oli Kantin kanssa samaa mieltä siitä, että sellainen poliittinen 
valta, joka käskee kansalaisia olemaan moraalisesti oikeudenmukaisia, 
on absurdi. Edeltäjänsä tavoin hänkin näki juutalaisuuden nimen-
omaan poliittiseksi vallaksi, joka oli kaukana todellisesta moraalis-
ta (Sittlichkeit) ja uskonnosta. Hegelin historiannäkemys lähti siitä, 
että kun jonkin olion historiallinen tehtävä oli täytetty, sen seuraaja 
imeytti siitä itseensä sen arvokkaat piirteet, samalla jalosti niitä (pro-
sessi, josta Hegel käytti termiä Aufhebung) ja lakkasi itse olemasta. 
Antiikin esteettisyys ja kauneuden ihailu, joita Hegel arvosti, olivat 
tällä tavalla siirtyneet parannetussa muodossa kristilliseen kulttuuriin. 
Juutalaisuudesta kristillinen kulttuuri ei kuitenkaan ominut paljon-
kaan, Hegelin mukaan Jeesus oli arvomaailmaltaan hyvin ei-juuta-
lainen. Suuressa teoksessaan Die Phänomenologie des Geistes (“Hengen 
fenomenologia”, 1807) hän esittää erikoisen uskonnonhistoriallisen 
mallin, jossa kristinusko syntyy kreikkalaisen ja roomalaisen uskon-
non pohjalta eikä juutalaisuudella ole mitään osaa tässä prosessissa. 
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Etenkin myöhemmässä ajattelussaan hän kuitenkin antoi juutalai-
suudelle roolin historiassa kristinuskon tienraivaajana. Tämä ei kui-
tenkaan selittänyt miksi se, toisin kuin kreikkalainen ja roomalainen 
uskonto, oli säilynyt vaikka sen tehtävä oli suoritettu. Hegelille oli 
arvoitus, miksi historiallisesti merkityksetön juutalaisuus edelleen oli 
olemassa, vaikkakin se eli hyvin hiljaista ja alistettua elämää. Elämän-
sä loppupuolella hänen asenteensa juutalaisuutta kohtaan muuttui 
myönteisemmäksi ja hän tunnusti sen olevan korkeammalla tasolla 
kuin antiikin ajattelu. Hegel käytti välillä terävää kieltä kritisoides-
saan juutalaisuutta ja juutalaisia, mutta oli emansipaation vankka kan-
nattaja, joka myös yliopistomaailmassa toimi juutalaisten oikeuksien 
puolesta. 

Vallankumousvuosi 1848

Vaikka juutalaisten asema Euroopassa oli parantunut merkittävästi 
Ranskan suuren vallankumouksen ansiosta, juutalaiset itse eivät juu-
rikaan ottaneet osaa itse vallankumoukseen ja sitä seuraavin tapah-
tumiin. Kesäkuun vallankumous 1830 ei sekään vetänyt mukaansa 
merkittäviä määriä juutalaisia. Kun vuosina 1848–49 taas oli vallan-
kumouksellista liikehdintää monissa Euroopan maissa, oli juutalaisten 
osallistuminen siihen ensimmäistä kertaa merkittävä tekijä. Juutalaiset 
olivat integroituneet yhteiskuntaan ja kokivat olevansa osa siitä ja sa-
malla vastuussa tapahtumista aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. Kos-
ka vallankumoukselliset piirit ajoivat suvaitsevaisuutta ja kaikkien ih-
misten yhtäläisiä oikeuksia uskonnosta ja kansallisuudesta huolimatta, 
oli luonnollista, että moni juutalainen näki tässä aatteessa avautuvan 
heille ja ylipäätään kaikille juutalaisille uusia mahdollisuuksia. Kirkot 
yleensä, etenkin katolinen kirkko, taas kokivat uudet ideat uhkana 
sekä yhteiskuntarauhalle että kristilliselle kulttuurille. 
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Helmikuussa 1848 ranskalaisten mitta oli taas täynnä. Pariisissa väki 
lähti kaduille ja liikehdintä johti keisari Ludvig Filipin vallasta syök-
semiseen ja toiseen tasavaltaan. Ranskan tapahtumat antoivat potkua 
samankaltaisille voimille muissa maissa ja kahden vuoden aikana val-
lankumoukselliset tuulet puhalsivat voimakkaasti muun muassa Ita-
liassa, Itävallassa ja Saksassa. Innostus oli radikaalien joukossa suuri, 
mutta tapahtumaketjun lopputulos oli kuitenkin laiha. Konservatii-

Kuva juutalaisvastaisesta saksalaisesta lentolehtisestä vuodelta 1848.
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viset – jopa taantumukselliset – voimat pääsivät ensimmäisen val-
lankumousinnon laannuttua kaikkialla valtaan. Vallankumousvuonna 
periaate juutalaisten samanvertaisuudesta julistettiin niin Itävalta-Un-
karissa kuin Saksassakin, ja vaikka taantumus voitti vallankumouksen, 
juutalaisten tiellä kohti tasavertaisuutta oli otettu merkittävä askel. 
Moni aikaisempi liberaali reagoi kuitenkin kielteisesti vallankumo-
ushuumaan, kääntyi konservatismiin ja joskus myös antisemitismiin. 
Esimerkkinä tällaisesta ajattelun muutoksesta voi mainita muun mu-
assa kiivaan juutalaisvihaajan, säveltäjä Richard Wagnerin (1813–83). 
Vanhan vallan kannattajat käyttivät usein juutalaisten aktiivista osal-
listumista vallankumoukseen osoituksena uusien poliittisten aattei-
den turmiollisuudesta. Esimerkiksi itävaltalaisen militantin uuskato-
lisuuden johtaja Sebastian Brunner (1814–93) kritisoi vallankumo-
usvuonna perustamassaan lehdessä aggressiivisesti sekä liberalismia 
että juutalaisia.  

Kirkoissa reagoitiin vallankumoukseen usein tällaiseen tapaan. 
Moni liberalismiin suuntautunut kirkonmies pelästyi vallankumo-
uksen radikalismia ja näki suoraviivaisessa konservatismissa kirkon 
ainoan mahdollisuuden turvata asemansa maallistuneiden aatteiden 
riivaamassa Euroopassa. Etenkin katolisessa kirkossa vallitsi, kuten 
olemme aikaisemmin nähneet, kammo uusia ideoita kohtaan ja vah-
va antimodernistinen henki. Saksalainen protestantismi taas oli ja-
kautunut liberaaleihin ja konservatiivisiin piireihin. 1800-luvun lop-
pupuolella Saksa yhdistyi, ja vuodesta 1871 Bismarckin johtamassa 
Saksan valtakunnassa (Reich) kaikki kansalaiset olivat – ainakin peri-
aatteessa – tasavertaisia lain edessä. Bismarckin Saksa ei ollut vallan-
kumouksellinen eikä liberaali, mutta sielläkin oli tässä asiassa lopul-
ta päädytty Ranskan suuren vallankumouksen viitoittamalle tielle. 
Itävallassa taas vallankumouksen julistama juutalaisten emansipaatio 
peruttiin, mutta useat rajoittavista määräyksistä eivät enää uudelleen 
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astuneet voimaan, ja vuonna 1867 liberaalit toteuttivat valtaan pääs-
tyään lopullisen ja täydellisen emansipaation. 

Modernismiin, valistukseen, liberalismiin, uskonnolliseen suvaitse-
vaisuuteen ja juutalaisten emansipaatioon suhtauduttiin vaihtelevasti, 
ei ainoastaan yhteiskunnassa vaan myös kirkoissa. Yhteenvetona voi-
daan kuitenkin sanoa, etteivät kirkot ainakaan olleet uusien ajatusten 
etujoukko eivätkä ne kuuluneet juutalaisemansipaation ensimmäisiin 
kannattajiin. Suomessa emansipaatio toteutui erittäin myöhään, vasta 
maan itsenäistyttyä. Asiasta keskusteltiin kuitenkin jo 1870-luvulta 
alkaen useasti valtiopäivillä. Emansipaation vastustus oli suurinta ta-
lonpoikaissäädyn ohella juuri pappissäädyssä. 

Uuden ajan tilinpäätös:      
juutalaisuus siirtyy vanhasta ajasta uuteen

Uskonpuhdistus merkitsi aluksi jyrkkää muutosta entiseen, myös suh-
teessaan juutalaisiin. Luther tähdensi ystävällisen kohtelun merkitystä 
ja antoi heprealaiselle Raamatulle suuren arvon. Uuden suhtautumi-
sen takana oli kuitenkin juutalaisuuden mitätöiminen uskontona ja 
siihen liittyvä toivomus juutalaisten käännyttämisestä. Kun se ei to-
teutunut, uskonpuhdistaja katkeroitui ja hyökkäsi juutalaisia vastaan 
sellaisella rajuudella, että hän on ikuisiksi ajoiksi varmistanut paikkan-
sa antisemitismin historiassa. Luterilainen kirkko onnistui kuitenkin 
pitämään tämän osan Lutherin perinnöstä syrjässä kirkon julistuksen 
ja elämän keskiöstä. Reformoidussa kirkossa taas suhtautuminen juu-
talaisuuteen muuttui selvimmin myönteiseen suuntaan, vaikka sitäkin 
meidän aikamme valossa tarkasteltuna leimasi ennakkoluuloisuus.  
Juutalaisuuden historiassa uuden ajan katsotaan alkavan, ei 1500-lu-
vulla niin kuin Euroopan historiassa, vaan vuonna 1789. Ranskan 
vallankumouksesta tuli symboli sille uudelle ajattelulle, joka avasi juu-
talaisille ghettojen portit ja merkitsi heille astumista uuteen aikaan, 
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uuteen maailman. Niin Ranskan kuin muidenkin maiden juutalais-
ten sydämissä Ranska sai näin aivan erikoisen aseman. Sitä pidettiin 
muiden maiden juutalaisten toisena isänmaana ja Ranskan juutalaiset 
olivat pitkään ranskalaisista ranskalaisimpia: maasta ja sen kansasta pu-
huttiin raamatullisin sanoin käyttäen niistä ilmaisuja kuten “meidän 
Palestiinamme”, “toinen Mooses” ja “uusi valittu kansa”. Ranskassa 
toteutettu juutalaisten emansipaatio oli sekularististen ja jopa antikle-
rikaalisten voimien aikaansaannos, vaikkakin yksittäiset kirkonmiehet, 
etenkin Abbé Gregoire, ajoivat samaa päämäärää. Vallankumousvuo-
sien ja Napoleonin jälkeen koettiin Euroopassa vanhoillinen vasta-
reaktio, mutta ratkaiseva muutos ajattelussa oli kuitenkin tapahtunut 
ja juutalaiset tulisivat ajan myötä nauttimaan yhä kasvavasta vapau-
desta.    

Muutenkin tapahtui edistystä kristittyjen ja juutalaisten välisissä 
suhteissa. 1700-luvun Saksassa syntyi todellista keskustelua, ei vain 
juutalaisuudesta, juutalaisista ja heidän yhteiskunnallisesta asemastaan, 
vaan myös juutalaisten ja kristittyjen kesken. Keskustelu koski sekä 
juutalaisten yhteiskunnallista asemaa että uskonnollisia kysymyksiä. 
Mendelssohn yritti osoittaa, että juutalaisuus oli sekä rationaalisempi 
että edistyksellisempi uskonto kuin kristinusko. Kristityt keskustelu-
kumppanit, esimerkiksi Lavater ja Johann Georg Hamann (1730–88), 
eivät tietenkään olleet tästä asiasta samaa mieltä, mutta he ottivat 
Mendelsohnin esittämät näkökannat vakavasti ja näin keskustelua 
käytiin rakentavassa ja toista kunnioittavassa hengessä. Muidenkin 
juutalaisten ja kristittyjen välillä käytiin asiallista keskustelua teologi-
sista ja fi losofi sista kysymyksistä.

Myös intellektuaalinen perspektiivi laajentui. Valistusajan jälkeen 
juutalaisuudesta tuli fi losofi nen eikä vain teologinen kysymys: saksa-
laiset fi losofi t – Hegel on tässä paras esimerkki – eivät kiinnostuneet 
juutalaisuuden oletetuista uskonnollisista virheistä, vaan heidän roo-
listaan ja merkityksestään Euroopan historiassa. Enää ei kysytty millä 
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tavalla ja miksi juutalaisuus oli harhautunut, vaan minkälainen kansa 
juutalaiset ovat ja mitä osaa historiassa he ovat näytelleet. Siinäkin 
diskurssissa esiintyi paljon ennakkoluuloisia ja kielteisiä mielikuvia, 
mutta tunnusomaista on, että esimerkiksi Hegelin ajattelussa juuta-
laisuuden arvostus kasvoi ajan myötä selvästi. Samoin kuin yhteis-
kunnassa yleensä, juutalaisen emansipaation hyväksyntä levisi myös 
ajattelijoiden joukossa.  

Protestanttisissa kirkoissa tapahtui myös kehitystä. Valistusteologia 
ja deismi omaksuivat suvaitsevaisuuden ihanteen ja myöskään herä-
tysliikkeissä juutalaisia ei enää nähty paatuneina harhaoppisina vaan 
kansana, jolle kuului saarnata evankeliumia niin kuin muille kansoil-
le. Kiinnostus juutalaisuuteen, sen kieleen, kirjallisuuteen ja histori-
aan, kasvoi ja kristillisestä fi losemitismistä tuli yksi osatekijä protes-
tanttisissa kirkoissa ja niiden lähetystyöhön ja kulttuuriin suuntautu-
neissa piireissä. Suhtautumista leimasivat kuitenkin edelleen vahvat 
ennakkoluulot. Katolisessa kirkossa ei muutosta suhtautumisessa juu-
talaisuuteen tapahtunut – ei ainakaan muutosta parempaan.

Kun 1700-luku vaihtui 1800-luvuksi, Euroopassa puhalsivat uu-
det tuulet. Ranskassa ja Alankomaissa juutalaiset olivat jo tasavertai-
sia kansalaisia ja muissa maissa oltiin liikkeellä kohti tasavertaisuutta. 
Myös juutalaisyhteisöissä oli liikehdintää: paraneva yhteiskunnallinen 
asema avasi uusia mahdollisuuksia. Maallinen sivistys ja yhteiskun-
nallinen ura houkuttelivat yhä enemmän juutalaisia ulos ghetosta, ei 
vain kirjaimellisesti vaan myös kuvaannollisesti. Kirkon suhtautumi-
nen juutalaisuuteen oli sekin muuttumassa. Vanhoista ennakkoluu-
loista huolimatta protestanttiset kirkot alkoivat periaatteellisella tasol-
la hyväksyä sen tosiasian, ettei uskonnonvapaus koskenut ainoastaan 
muita kristillisiä suuntauksia, vaan myös toisia uskontoja, olivatpa 
nämä uskonnollisesti miten väärässä tahansa. Juutalaisia pidettiin vää-
räuskoisina, mutta silti oikeutettuina pitämään kiinni uskonnostaan. 
Heidän kieltäytymisensä kääntyä kristinuskoon alettiin yhä useam-
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min nähdä uskollisuutena omaa perinnettä kohtaan kuin uppinis-
kaisuutena tai paholaisen aikaansaaman sokeuden tuloksena. Oman 
sanoman edistämiseksi alettiin hyväksyä ainoastaan sanoman omaan 
voimaan pohjautuvia keinoja – pakkokeinot hylättiin. Kehitys kohti 
suvaitsevampaa suhtautumista ei ollut suoraviivainen eikä nopea, ja 
paljon jäi vielä puuttumaan. Kehitys kulki kuitenkin eteenpäin. 

Vastahakoisia oli kuitenkin paljon: juuri 1800-luvun jälkipuolisko 
tunnetaan juutalaisvastaisuuden historiassa aikakautena, jolloin mo-
derni antisemitismi syntyi. 
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Kirkot, antisemitismi ja yhteiskunta 1800-luvun Euroopassa

Romantiikan aikakaudella 1700- ja 1800-luvun taitteessa valistuk-
sen perintöön oli liittynyt piirteitä, jotka vaikuttivat myös kristityn 
sivistyneistön käsityksiin juutalaisuudesta. Järki ei ollut monelle enää 
ainoa kriteeri historian, uskon, ajattelun ja etiikan tulkinnassa, vaan 
kaikesta merkittäväksi koetusta etsittiin ”henkeä”. Henkisen ja eetti-
sen arvostukseen liittyi myös organismiajattelu, joka pelasi ”elävän” 
ja ”kuolleen” sekä ”kasvun” metaforilla. Kokonaisnäkemykseen liit-
tyi myös käsitys uskontojen erilaisista henkisistä tasoista, jotka käyvät 
ilmi historian kulussa. Romantiikan idealistista näkemystä havain-
nollistaa Schleiermacherin kuvaus juutalaisuudesta (ks. Aikalaisdoku-
mentteja). Parhaimmillaan kristityt ajattelijat uskoivat, että juutalaiset 
voisivat kääntyä menneisyyteen jääneestä ja kuolleesta uskonnostaan 
protestanttisiksi kristityiksi. Juutalaisuuden sisäiseen uudistumiseen ja 
kehitykseen he eivät missään tapauksessa voineet uskoa.

Valistuksen ja Napoleonin valloitusretkien myötä yleisten kansa-
laisoikeuksien myöntäminen myös juutalaisille ajankohtaistui ja to-
teutuikin suurimmassa osassa Eurooppaa. Oikeudet haluttiin monilla 
tahoilla torjua ranskalaisina, ulkoa tuotuina väärinä malleina, ja var-
sinkin  juutalaisten oikeuksien laajentamista vastustettiin. Tästä saivat 
alkunsa Saksassa niin kutsutut hep hep -mellakat vuonna 1819, jol-
loin juutalaisia ahdisteltiin ja pahoinpideltiin kaupunkien kaduilla. 
Huolimatta juutalaisvastaisista reaktioista juutalaisten asema kansa-
laisina parani huomattavasti 1800-luvun alkupuoliskolla, ja 1830- ja 
40-lukujen kiihkeät debatit ”juutalaisesta kysymyksestä” hiljenivät 
1850- ja 60-luvuilla.

Romantiikasta ja Napoleonin ajan kokemuksista kasvoi etenkin 
Saksassa nationalismi, johon liittyi kaiken vieraan jyrkkä torjuminen. 
Se oli ideologinen reaktio niin ranskalaista kuin englantilaistakin ra-
tionalismia vastaan. 1870-luvulla Ranskasta otettu sotilaallinen voit-
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to loi Saksaan aivan uuden yhteiskunnallisen asetelman, joka tuotti 
sosiaalisen tilauksen antisemitismille. Ranska menetti asemiaan teol-
lisuuden ja kaupan mahtina Saksalle, jonka tiede ja tekninen osaami-
nen nousivat teollisuuden kasvun myötä. Kasvun prosessi kiihdytti 
modernin kapitalismin kehitystä, kaupungistumista ja väestönkasvua, 
jotka puolestaan toivat mukanaan yhteiskuntaan lisää uusrikkaita, so-
siaalisia ongelmia ja maallistumista. Liberaalit liittoutuivat edistysop-
timismissaan kannattamaan kaupan ja lehdistön vapautumista, kun 
taas sosialistiset piirit ajoivat työläisten asiaa niin kapitalismia kuin 
perinteistä kirkollista valtaa vastaan. Juutalaiset, jotka joutuivat jat-
kuvasti taistelemaan yhteiskunnallisen menestyksensä puolesta, ha-
keutuivat lukumääräänsä nähden huomattavina joukkoina tukemaan 
niin liberalismia kuin sosialismiakin. Monet juutalaiset olivat jo jon-
kin aikaa suuntautuneet kauppaan, pankkitoimintaan ja teollisuuteen 
sekä menestyneet niiden parissa, koska heidän kansalaisoikeuksiinsa 
oli liitetty tärkeitä rajoituksia etenkin valtion virkojen osalta.

Tätä kehitystä vastustivat ennen kaikkea upseerit, virkamiehet, kir-
kolliset piirit ja perinteinen keskiluokka. Liberalismia ja sosialismia, 
demokratiaa, modernisoitumista ja sekularisaatiota vastaan ne kan-
nattivat kaikkia toimia, jotka tukivat keisarikunnan moraalisia ydin-
arvoja: kuuliaisuutta esivallalle, luomisjärjestyksen mukaista yhteis-
kunnan stabiilisuutta sekä perinteisiä kristillisiä arvoja. Juutalaisten 
aktiivisuus juuri tälle ideologialle vaarallisissa piireissä ruokki kir-
koissa perinteistä antisemitismiä ja kasvatti sitä uusilla piirteillä. Tässä 
tilanteessa kirkot aktivoituivat poliittisesti voidakseen säilyttää ase-
mansa yhteiskunnassa.

Euroopan juutalaisille 1800-luku oli myllerrysten vuosisata. Iki-
vanha eristyneisyys murtui, juutalaiset jättivät lopullisesti ghettonsa ja 
ottivat ratkaisevan askeleen moderniin aikakauteen. Muutokset olivat 
niin poliittisia, kulttuurisia, juridisia kuin uskonnollisiakin. Vielä tänä 



311

päivänä toimivat uskonnolliset suuntaukset syntyivät silloin, samoin 
kuin juutalainen sosialismi ja sionismikin. 

Juutalaisten emansipaatio vietiin loppuun, mutta sen hinta oli kor-
kea. Vapautumisprosessia kuvasi hyvin ranskalaisen kreivin Clermont-
Tonerren legendaarinen lause: “Juutalaisille ihmisinä kaikki, juuta-
laisille kansana ei mitään.” Jotta juutalaiset voisivat emansipoitua, oli 
luovuttava juutalaisuuden kansallisesta elementistä. Juutalaisia ei enää 
tulisi pitää erillisenä kansana, vaan eri eurooppalaisten kansojen edus-
tajina, joilla oli juutalainen – tai kuten usein sanottiin, “moosekse-
lainen” (saksaksi mosaisch) – uskonto. Kun kansalliset elementit eivät 
enää olleet tärkeitä, kynnys kääntymiselle valtauskontoon madaltui. 
Yhteiskunnan maallistuessa myös juutalaisesta uskosta luopuminen 
tuli luonnolliseksi. On arvioitu, että Saksassa noin 200.000 juuta-
laista kääntyi kristinuskoon 1800-luvulla. Heidän joukossaan olivat 
Karl Marxin isä Heinrich Marx, runoilija Heinrich Heine ja säveltäjä 

Berliinin reformijuutalaisen synagogan johtokunta vuonna 1855.
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Gustav Mahler. On syytä huomata, että Ranskassa, jossa emansipaatio 
toteutettiin kertaheitolla eikä pitkän prosessin tuloksena kuten Sak-
sassa, kääntymisiä oli huomattavasti vähemmän.

Emansipaation myötä juutalaisten yhteiskunnallinen asema parani 
huomattavasti. He ottivatkin tilaisuudesta vaarin ja rynnistivät jou-
kolla liike-, kulttuuri- ja yliopistoelämään. Kun heitä pitkään oli pi-
detty sivistymättöminä ja jopa sivistykseen kelpaamattomina, heistä 
tuli pian läntisessä Euroopassa paremmin koulutettuja kuin muu vä-
estö. Itä-Euroopassa juutalaiset säilyivät pitkään melko köyhänä ja 
alimpiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvana väestöryhmänä. 

Juutalaisen uskonnon asema puhutti juutalaisia nyt enemmän kuin 
koskaan aikaisemmin. Kun kaikki muu muuttuu, kun vanhat totuu-
det eivät enää päde, miten tulisi menetellä uskonnon kanssa? Tulisiko 
sitäkin muuttaa, reformoida, uudistaa? Ne, jotka vastasivat myöntei-
sesti tähän kysymykseen, laskivat perustan suuntaukselle, joka tun-
netaan reformi- tai liberaalijuutalaisuutena. Ne, jotka eivät nähneet 
aihetta muutoksiin, alettiin tuntea ortodoksijuutalaisina. Keskitietä 
tuli edustamaan niin kutsuttu konservatiivijuutalaisuus. Kaikki nämä 
suuntaukset juontavat juurensa 1800-luvun Saksaan. Samalla vuosisa-
dalla tuhannet juutalaiset liittyivät sosialistisiin liikkeisiin. Itä-Euroo-
passa syntyi erillinen juutalainen sosialismi, jota edusti ennen kaikkea 
Bund-puolue. Ennen vuosisadan vaihdetta Theodor Herzl (1860–
1904) organisoi maailmanlaajuista sionistista liikettä.

Tämän kehityksen tuloksena juutalaisuus hajaantui. Ennen moder-
nia aikaa oli tietyssä ympäristössä mahdollista olla juutalainen vain 
yhdellä tavalla. Sosiaalinen kontrolli oli tiukka ja juutalaisyhteisöil-
lä oli oma tuomiovalta. Toisinajattelijoita ei siedetty, joten ne jotka 
epäröivät, pitivät ajatuksensa omana tietona tai joutuivat erotetuiksi 
kuten Spinoza. 1800-luvun lopussa oli kuitenkin mahdollista olla 
juutalainen monella eri tavalla. Oli mahdollista olla uskonnollinen tai 
maallistunut. Uskonnollinen saattoi olla täysin eri tavoilla vanhoil-
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lisesta ortodoksista aina protestanttisuutta muistuttavaan liberaaliin 
saakka. Maallistunutta juutalaisuutta edustivat niin  keskiluokkaan 
kuuluva liikemies kuin sionistinen aktivisti ja sosialistinen työläi-
nenkin. 

Kirkot ja moderni antisemitismi

Termiä “antisemitismi” käytti ensimmäisenä Hampurissa vaikuttanut 
juutalaisuuden vastustaja, kirjailija Wilhelm Marr vuonna 1879. Hän 
nojautui tuolloin nopeasti yleistyneeseen jaotteluun, jonka mukaan 
saksalaiset kuuluivat korkeaan arjalaiseen rotuun, kun taas juutalaiset 
edustivat alempaa, seemiläistä rotua. Marr oli ateisti, jonka teoksen 
Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum (“Juutalaisuuden voit-
to saksalaisuudesta”) alaotsikko nicht vom konfessionellen Standpunkt 
betrachtet (“ei tunnustuksellisesta näkökannasta tarkasteltu”) paljas-
taa hänen edustamansa liikkeen periaatteellisen riippumattomuuden 
kristinuskosta. Termi “antisemitismi” on harhaanjohtava, koska se sul-
kee piiriinsä juutalaisten lisäksi kaikki muutkin seemiläisiksi nimetyt 
kansat (esimerkiksi arabit ja etiopialaiset). Se on kuitenkin yleistynyt 
jo niin laajalti, että sen käytöstä lienee mahdoton luopua. Marr itse 
tosin käänsi selkänsä antisemitismille 1890-luvun alussa.

1800-luvun jälkipuoliskolla juutalaisvastaisuus ei saanut ainoas-
taan uutta nimeä, vaan se muuttui myös sisällöiltään. Voidaan pu-
hua modernin antisemitismin synnystä. Tutkijat ovat eritelleet kolme 
elementtiä, jotka erottavat modernin antisemitismin vanhasta juu-
talaisvastaisuudesta: 1) poliittisuus: eri puolueet tekivät juutalaisten 
vaikutusvallan minimoimisesta poliittisen tavoitteen; 2) maailman-
katsomuksellisuus: juutalaisten vallan kaventaminen nähtiin ratkaise-
vana tekijänä yhteiskunnan yleisten ongelmien ratkaisemisessa, ja 3) 
rotutietoisuus. 1800-luvulla juutalaisia ryhdyttiin pitämään erillisenä 
rotuna, eikä ensisijaisesti uskontonsa edustajina. Huomattava joukko 
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juutalaisten vastustajia seurasi biologista argumentaatiota varsin luon-
nollisesti siihen pisteeseen, että juutalaisten kääntymistä kristinus-
koon ei voinut pitää ratkaisuna  “juutalaiskysymykseen” –  juutalai-
nenhan kantoi rotuominaisuuksiaan aina ja ikuisesti uskonnollisesta 
vakaumuksestaan riippumatta. Moni juutalainen luopui 1800-luvulla 
uskostaan, mutta antisemiittien mielestä ongelmana ei enää ollutkaan 
juutalainen uskonto vaan juutalainen rotu. Niin juutalainen ateisti-
kin oli heidän mielestään aivan yhtä vaarallinen yhteiskunnalle kuin 
muutkin juutalaiset.

Vaikka moderni antisemitismi eroaakin vanhasta, niiden välistä 
eroa ei ole syytä liioitella. Lähinnä uskonnollisesti motivoitu juuta-
laisvastaisuus loi monella tavalla pohjan myöhemmälle antisemitis-
mille. Uuden antisemitismin ajatukset juutalaisten ylivallasta ja sen 
kaventamisen tarpeellisuudesta saivat runsaasti kannatusta kirkkojen 
sisällä. Kirkon juutalaisvastaisuudessa esiintyi myös piirteitä, joilla on 
yhtäläisyyksiä rodullisen ajattelun kanssa (limpieza de sangre -ideolo-
gia Espanjassa). 

1800-luvun rotuopin isä oli ranskalainen kreivi Joseph Arthur de 
Gobineau (1816–82), jonka kirja Essai sur l’inégalité des races humaines 
(“Tutkielma ihmisrotujen epätasa-arvosta”) on modernin rotuajatte-
lun Raamattu. Kuten otsikko jo osoittaa hänen ajatuksenaan oli, että 
ihmisrodut eivät ole samanarvoisia, vaan toiset rodut olivat edenneet 
kehityksessään pidemmälle kuin muut. Gobineau ei kuitenkaan ol-
lut juutalaisvastainen eikä pitänyt juutalaisia alempiarvoisena rotuna. 
Monet Gobineaun ajattelun jatkajat, muun muassa saksalainen Eu-
gen Dühring (1833–1921) ja yksi kansallissosialismin pääideologeista 
Houston Stewart Chamberlain (1855–1927), taas tekivät antisemitis-
mistä rotuajattelunsa peruskiviä. 

Rotuantisemitismin synty ei tietenkään merkinnyt, että muut juu-
talaisvastaisuuden elementit olisivat jääneet syrjään. Uskonnollinen 
juutalaisvastaisuus eli vielä pitkään ja sai ainakin osittaisia vaikutteita 
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rotuantisemitismistä. Lisäksi monet rotuajattelusta piittaamattomatkin 
vastustivat juutalaisten kuviteltua suurta yhteiskunnallista valtaa. Van-
hat antisemitistiset käsitykset elivät vahvoina etenkin Itä-Euroopassa, 
jossa juutalaisia syytettiin vielä 1900-luvullakin rituaalimurhista.  

Vatikaanin vastuu

Kristillisen antijudaismin ja modernin antisemitismin välisestä suh-
teesta on keskusteltu paljon. Vuonna 1998 Vatikaani julkaisi doku-
mentin juutalaisvastaisuudesta, We Remember - A Refl ection on the Shoa. 
Siinä myönnetään monen katolilaisen syyllistyneen juutalaisvastaisuu-
teen vuosisatojen aikana, ja näitä virheitä paheksutaan. Samalla doku-
mentti kuitenkin väittää, että kirkon antijudaismi on aina ollut jotain 
aivan muuta kuin holokaustiin johtanut moderni rotuajatteluun pe-
rustuva antisemitismi. Tällainen ajattelutapa on kristillisten kirkko-
jen parissa hyvin yleinen, ja siitä on käyty vilkasta keskustelua. Pin-
nallistenkin historiallisten esimerkkien valossa voi osoittaa, että kir-
kon juutalaisvastaisuus ei suinkaan rajoittunut juutalaisen uskonnon 
torjumiseen. Monet modernin antisemitismin juutalaisista esittämät 
väitteet esiintyvät hyvin usein erityisesti katolisen kirkon juutalaisista 
välittämässä kuvassa pitkälle 1900-luvulle asti. Näiden pitkäkestois-
ten ennakkoluulojen mukaan juutalaiset havittelevat ottavansa vallan 
maailmassa, ulottavat ratkaisevan vaikutusvaltansa kaikkialle euroop-
palaisissa yhteiskunnissa, pyrkivät armottomasti rikastumaan hinnalla 
millä hyvänsä, piittaamatta lainkaan kristityistä uhreistaan, uhkaavat 
kansalaisten turvallisuutta asuinmaissaan sekä pakottavat yhteiskun-
taa säätämään erityislakeja suojellakseen itseään heidän turmiollisel-
ta vaikutukseltaan. Tällaisia mielikuvia juutalaisista välitettiin muun 
muassa kirkon sanomalehtien kautta. Jesuiittojen vaikutusvaltaisesta 
lehdestä, La Civiltà Cattolicasta, tällaiset väitteet hävisivät vasta toisen 
Vatikaanin  konsiilin aikana 1960-luvulla.
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Monet natsi-Saksan juutalaisiin kohdistuvista toimenpiteistä eivät 
suinkaan olleet ennennäkemättömiä. Paavit olivat jo 1500-luvulta 
lähtien pakottaneet juutalaiset asumaan erillisissä ghetoissa, joihin 
heidät suljettiin yöksi paksujen muurien sisälle sekä kantamaan vaat-
teissaan keltaista merkkiä. Napoleonin aikana ranskalaiset miehittivät 
paavin hallitseman Kirkkovaltion ja senkin juutalaiset asukkaat saivat 
kokea emansipaation. Rooman ja muiden Kirkkovaltioon kuuluvi-
en kaupunkien juutalaiset elivät toivossa, etteivät he koskaan enää 
joutuisi elämään ghetossa, kantamaan keltaista merkkiä ja kuuntele-
maan heidän uskontoaan solvaavia pakkosaarnoja, mutta kun paavi 
pääsi taas valtaan 1814, kaikki vanhat juutalaisia syrjivät säädökset 
tulivat uudelleen voimaan. Vielä 1850-luvulla juutalaisia häädettiin 
asuinpaikoistaan Kirkkovaltiossa ja pakotettiin asettumaan ghettoi-
hin. Heillä ei myöskään ollut oikeutta valtion virkoihin eikä heidän 
sallittu opettaa kristittyjä lapsia tai edes ylläpitää ystävällisiä suhteita 
kristittyihin. Katolisen kirkon mukaan kaikki suhteet juutalaisiin oli-
vat yhteiskunnalle vaaraksi.

Juutalaisten asemaa Kirkkovaltiossa kuvastaa hyvin kohua herättä-
nyt Mortaran tapaus. Kesäkuussa 1858 poliisi otti Bolognassa asuvan 
kuusivuotiaan juutalaispojan, Edgardo Mortaran, vanhemmiltaan ja 
vei hänet Roomaan katolista kasvatusta saamaan. Syy tähän oli se, 
että perheen kristitty palvelustyttö oli muutamaa vuotta aikaisem-
min kastanut pojan, koska pelkäsi tämän sairastuttua kuolevan kas-
tamattomana ja siten päätyvän kadotukseen. Katolisen opin mukaan 
Edgardo oli kastettu katolilainen, jolla oli oikeus saada katolista ope-
tusta. Perheen vuosia jatkuneesta kamppailusta ja kansainvälisistäkin 
vastalauseista huolimatta kirkko piti pojan Roomassa ja antoi hänelle 
kirkon opin mukaisen kasvatuksen. Pojasta tuli sittemmin katolinen 
pappi.   

David Kertzer on teoksessaan Unholy War: The Vatican’s Role in the 
Rise of Modern Anti-Semitism (“Epäpyhä sota: Vatikaanin osuus mo-
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dernin antisemitismin synnyssä”) tarkastellut 1800-luvun katolista 
antisemitismiä. Hänen perusteellinen tutkimuksensa osoittaa, että 
kirkkoa voidaan siinä mielessä pitää syyttömänä holokaustiin johta-
neeseen antisemitismiin, että roomalaiskatolinen kirkko ei koskaan 
yllyttänyt eikä hyväksynyt juutalaisten joukkotuhoa. Kirkon mukaan 
oli oikein viedä juutalaisilta heidän tasavertaiset kansallisuusoikeu-
tensa sekä pitää heidät muusta yhteiskunnasta erillään. Kristillinen 
rakkaus ja kristillinen teologia estivät kuitenkin hyviä kristittyjä van-
gitsemasta ja murhaamasta juutalaisia. Vatikaani ei koskaan hyväksy-
nyt juutalaisten joukkotuhoa, vaan vastusti sitä hiljaisesti. Tästä huo-
limatta kirkon opetus ja teot, mukaan lukien paavien toimet, tekivät 
omalta osaltaan holokaustin mahdolliseksi. Tämä on Kertzerin mu-
kaan se surullinen mutta ratkaiseva totuus, jota Vatikaanin komissio 
ei suostu myöntämään.

Katolisen kirkon juutalaisvastaisuus 1800-luvulla on syytä nähdä 
laajemmassa kontekstissa. Ranskan vallankumouksen ja Napoleo-
nin jälkeisessä Euroopassa kirkko yritti palauttaa vanhan ajan arvot 
ja menettelytavat uudelleen kunniaan samalla kun uudet ideat olivat 
saaneet tuulta siipiensä alle. Tässä tilanteessa kirkko näki kaikki mo-
dernit ajatukset suurena uhkana, muistutuksena kirkolle vaikeasta 
ajasta, jolloin ranskalaiset hallitsivat Roomaa ja nöyryyttivät kirkkoa. 
Kun yhteiskunnassa liberalismi ja myöhemmin sosialismi valtasivat 
alaa, ja kun tieteessä nautittiin uudesta vapaudesta, kirkko muuttui 
yhä vanhoillisemmaksi. 1800-luvun lopussa se tuomitsi modernis-
min, liberalismin ja sosialismin lisäksi myös uskonnon- ja ajatuksen-
vapauden, vapaan tieteenharjoituksen, naisliikkeen, raamatunkään-
nökset ja jopa sellaiset uutuudet kuin sähkön ja katuvalaistuksen. 
Uudet liberaalit arvot ajatuksen- ja uskonnonvapaudesta olivat tuo-
neet juutalaisille emansipaation ja aivan uusia mahdollisuuksia edetä 
yhteiskunnassa. Siitä syystä juutalaiset olivat kaikkein innokkaimpi-
na ottamassa vastaan ja edistämässä näitä ideoita. Kaikkea modernia 
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kammoksuvassa asenteessaan katolinen kirkko näki juuri juutalaiset 
uuden turmiollisen aallon pääarkkitehteinä. Siten kirkon juutalais-
vastaisuus oli erityisen olennaisena osana sen modernien aatteiden 
vastustusta. Kun paavi Italian yhdistyttyä vuonna 1860 menetti Kirk-
kovaltionsa ja kun Rooma kymmenen vuotta myöhemmin vallattiin 
ja siitä tehtiin maan pääkaupunki, paavi Pius IX katkeroitui ja näki 
koko maailman salaliittomaisesti kääntyvän häntä ja kirkkoa vastaan. 
Syntipukeiksi tähän hän julisti “Saatanan synagogan”, juutalaiset, joita 
hän kutsui “koiriksi”. 

1800-luvun lopussa katolisen kirkon antisemitismi syveni maalli-
sen antisemitismin nousun myötä. Se näkyi muun muassa toistuvissa 
rituaalimurhasyytöksissä, joista katolinen lehdistö kirjoitti runsaasti ja 
joiden totuudenmukaisuutta se ei koskaan kyseenalaistanut. Kun ai-
kaisemmin näihin syytöksiin uskottiin paikallisella tasolla paavien taas 
sanoutuessa niistä irti, nyt ei paaviinkaan vetoaminen auttanut juuta-
laisia. Päinvastoin, paavia lähellä olevat lehdet, La Civiltà Cattolica ja 
L’Osservatore romano, levittivät näitä ja muita ennakkoluuloja ennen-
näkemättömällä sitkeydellä. Kun rituaalimurhasta syytetyt juutalaiset 
yleensä todettiin syyttömiksi, katolinen lehdistö selitti tätä sillä, että 
rikkaat juutalaiset olivat lahjoneet tuomioistuimet tai muuten käyt-
täneet hyväksi valtavaa vaikutusvaltaansa. Ranskalainen pappi Henri 
Desportes julkaisi kaksi rituaalimurhaa koskevaa kirjaa, joille hän sai 
paavin hyväksynnän: Le Mystère du sang chez les Juifs (“Veren mystee-
ri juutalaisten parissa”) ja Tué par les Juifs (“Juutalaisten surmaama”). 
Aktiivisena sanomalehtimiehenä tunnettu jesuiittaisä Giuseppe Ore-
glia tiesi valistaa kirkkokansaa, että Egyptissä juutalaiset olivat kris-
tittyjen lasten puutteessa siepanneet muslimilapsia, kastaneet heidät 
kristillisellä kasteella ja sen jälkeen tappaneet heidät voidakseen käyt-
tää heidän vertaan rituaalimenoissaan. Oreglia näki tässä jotain hy-
vääkin: jos kaste vain tapahtui oikealla tavalla, pelastui ainakin mus-
limilapsen sielu, joka muuten olisi joutunut kadotukseen. Näkemys 
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perustui siihen, että katolisen teologian mukaan kaste on pätevä, mi-
käli se suoritetaan oikein, vaikka kastaja ei olisikaan kristitty.

Nämä esimerkit auttavat ymmärtämään roomalaiskatolisen kirkon 
varovaista mutta päättäväisesti perinteistä asemaansa puolustavaa po-
litiikkaa, jossa oli luonnollinen sijansa myös antisemitismille. Niistä 
käsin voi myös hahmottaa kirkon ambivalenttia suhdetta 1800-luvun 
lopulla laajaa suosiota saaneeseen rotuajatteluun. Koska juuri rasisti-
nen antisemitismi tuki natsi-Saksassa ja sen valtaamissa maissa holo-
kaustiin johtanutta politiikkaa, roomalaiskatoliselle kirkolle on jälki-
käteen ollut erityisen tärkeää torjua ajatus, jonka mukaan sen piirissä 
olisi tuettu tai kannatettu rotuoppia. Vuoden 1998 dokumentissaan 
Vatikaanin komissio puolustautui tätä syytöstä vastaan seuraavaa aja-
tuskulkua seuraten: 1) uuden antisemitismin ratkaisevimpana omi-
naisuutena on ajatus, että juutalaiset ovat alempaa rotua. 2) Kirkko on 
aina tuominnut tällaisen rotuajattelun, koska se sotii kirkon univer-
saalisuutta vastaan. 3) Näin ollen kirkko ei ole voinut olla osallinen 
modernin antisemitismin synnyssä. 

Tässä järkeilyssä on paljon totta, mutta se ei ole koko totuus. Mo-
derniin antisemitismiin kuuluu paljon muutakin kuin rotuajattelu, ja 
kuten olemme nähneet, katolinen kirkko osallistui kaikkien muiden 
modernin antisemitismin ainesten levittämiseen, mukaan lukien ole-
tukset juutalaisten maailmanlaajuisesta salaliitosta, heidän valtavasta 
vaikutusvallastaan ja rahanhimostaan. David Kertzer kysyykin aiheel-
lisesti: ”Vatikaanin argumentin looginen ongelma on täten seuraava: 
Jos kirkko kantoi ratkaisevan (muttei tietenkään yksinomaisen) vas-
tuun siitä, että tusinaa modernin antisemitistisen poliittisen liikkeen 
ratkaisevista ideologisista pilareista korotettiin, mutta kolmastoista tuli 
muista lähteistä, tuleeko meidän silloin päätellä, että kirkko kantaa 
vain vähäistä tai ei minkäänlaista vastuuta modernin antisemitismin 
leviämisestä siellä, missä kirkolla oli suuri vaikutusvalta?”
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Ongelma on kuitenkin katoliselle kirkolle vielä suurempi. Sen his-
toria ei ole niin vapaa juutalaisiin liittyvästä rotuajattelusta kuin se 
yrittää vakuutella. Espanjassa, kuten olemme nähneet, esiintyi pit-
kään ja sitkeästi rotuajattelua muistuttava näkemys veren puhtaudes-
ta. Myös 1800-luvulla, jolloin moderni rotuideologia syntyi, kirkko 
sortui aika ajoin tällaiseen ajatteluun, vaikka se olikin vastoin kirkon 
virallista oppia. Esimerkki tästä voidaan ottaa Keski-Euroopasta vuo-
delta 1892, jolloin juutalaisuudesta kääntynyt Theodor Kohn, oppi-
nut ja arvostettu pappi, nousi arkkipiispaksi tshekkiläisellä alueella. 
Tämä nostatti valtavan vastalausemyrskyn, ja neljä vuotta myöhem-
min arkkipiispa Kohnille vihellettiin ja häntä solvattiin hänen yrittä-
essään puhua katolisessa konferenssissa Salzburgissa. Vatikaani puuttui 
silloin asiaan ja kehotti arkkipiispaa vetäytymään.

Ei ole vaikea jäljittää katolisia lehtiä eikä myöskään pappeja, jotka 
tuohon aikaan puhuivat nimenomaan juutalaisesta rodusta ja siihen 
liittyvistä (turmiollisista) ominaisuuksista. Rotuajattelu muodosti kir-
kolle samanlaisen ongelman kuin keskiajalla. Silloin kirkon opetus 
juutalaisista oli niin kielteistä, ettei se pystynyt estämään kansanjouk-
koja murhaamasta heitä, vaikka vastustikin väkivaltaa. 1800-luvun 
lopulla sama tilanne toistui: kirkon välittämä kuva juutalaisista oli 
niin kielteinen, että sen usko kasteen parantavaan voimaan ei mennyt 
perille kansan keskuudessa. Jos kerran juutalainen rotu oli niin rap-
peutunut, miten saattoi olla mahdollista, että kaikki siihen sisältyvä 
paha yhtäkkiä poistuisi kasteen myötä?

Katolinen kirkko oli tärkeä modernin antisemitismin levittäjä Eu-
roopassa. Se ei hyväksynyt väkivaltaa juutalaisia kohtaan, mutta levitti 
heistä koko kirjon ennakkoluuloja aina rituaalimurhasyytöksiin ja 
maailmanherruuspyrkimyksistä kertovaan salaliittoteoriaan asti. Itse 
se teki eron hyvän ja pahan antisemitismin välillä. Pakanallinen ja 
väkivaltainen antisemitismi oli pahaa, mutta hyvä katolinen antisemi-
tismi taas oli terve reaktio juutalaisten pahaaa vaikutusvaltaa sekä hei-
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dän kirkolle ja yhteiskunnalle muodostamaansa uhkaa vastaan. Onko 
uskottavaa olettaa, että “paha” väkivaltainen antisemitismi olisi saanut 
Euroopassa yhtä paljon kannatusta ilman kirkon vaalimaa ja levittä-
mää “hyvää” antisemitismiä?

Monessa katolisessa maassa katolisuus ja nationalismi yhdistyivät 
ideologiaksi, joka oli vaaraksi juutalaisille. Erittäin katolisessa Puo-
lassa, jossa juutalaisten määrä oli korkea sekä määrällisesti että suh-
teellisesti, koettiin nationalismin aalto, joka johti verisiin pogromei-
hein. Vuonna 1893 Krakovassa pidetty katolinen kongressi kehotti 
juutalaisten kauppiaiden boikotoimiseen – aivan kuten natsit myö-
hemmin – ja vuonna 1920 Puolan katoliset piispat väittivät kirjees-
sään, että juutalaiset olivat lyöttäytyneet yhteen bolshevikkien kanssa 
päästääkseen maailmanherruuteen. Kun fasistinen Italia taas vuonna 
1938 sääti juutalaisia syrjiviä rotulakeja, sen johtajat legitimoivat pyr-
kimyksensä muun muassa vetoamalla katolisen kirkon samantapaisiin 
säädöksiin ajalta, jolloin sillä oli ollut poliittista valtaa.   

Katolinen kirkko levitti lukuisia moderniin antisemitismiin kuulu-
via ennakkoluuloja lehdistönsä ja opetuksensa kautta. Sillä oli myös 
omat luonnolliset syynsä tukea virallisia antisemiittisiä puolueita ja 
liikkeitä. Katsaus poliittiseen tilanteeseen ja juutalaisvastaisten mieli-
alojen kehitykseen kahdessa roomalaiskatolisessa maassa havainnol-
listaa kirkon sidosta antisemitistisiin virtauksiin. Niin Ranskassa kuin 
Itävallassa kirkko ja sitä tukevat piirit liittyivät 1800-luvun lopun ja 
1900-luvun alun poliittisessa toiminnassaan antisemitistiseen rinta-
maan.

Katolinen antisemitismi Ranskassa: Dreyfus-juttu

Ranskassa, vallankumouksen kotimaassa, jossa juutalaisten emansipaa-
tio oli toteutettu nopeasti eikä pitkän prosessin tuloksena, antisemitis-
min yhteiskunnalliset vaikutukset eivät olleet yhtä dramaattiset kuin 
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Saksassa. Juutalaisten kansalaisoikeuksia ja niitä seurannutta kehitys-
tä vastustivat kuitenkin monenlaiset antisemitistiset piirit. Varsinkin 
utopististen sosialistien joukossa oli niitä, jotka yhdistivät juutalaiset 
kapitalismiin ja näkivät heidät vaaraksi yhteiskunnalliselle kehityksel-
le kohti parempaa tulevaisuutta. Myös valistusfi losofeja seuranneiden 
kirkon vastustajien joukossa oli antisemiittejä, mutta tasavaltalaisten 
enemmistö hyväksyi juutalaisille myönnetyt uudet oikeudet ja vie-
roksuivat antisemitismiä. Vallankumousta seurannut yhteiskunnalli-
nen vapautuminen oli avannut uusia vaikutusmahdollisuuksia ennen 
muuta sosialisteille, liberaaleille ja protestanteille, jotka useimmiten 
näkivät juutalaisten emansipaation luonnollisena osana yhteiskunnan 
uudistumista. Esimerkiksi liberaaliprotestanttinen raamatuntutkija Er-
nest Renan (1823–1892) suhtautui myönteisesti juutalaisiin ja heidän 
oikeuksiinsa. Sen sijaan ne piirit, joiden juuret olivat vallankumousta 

Dreyfusin oikeudenkäynti Rennesin sotatuomoistuimen edessä. Leipziger Illustrierte 

Zeitungin julkaisema piirros.
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edeltävän ajan valtaryhmissä, pitivät yllä kristillisen antisemitismin 
perinnettä ja näkivät juutalaisissa uhan omille instituutioilleen. Na-
tionalistit ja monarkistit puolustivat vanhoja yhteiskunnallisia raken-
teita, joiden kannattajia oli runsaasti etenkin armeijassa. Kuningasval-
lan aikaa kaipasi myös roomalaiskatolinen kirkko, joka tuki perinteis-
tä nationalismia – siinä tapauksessa, että se ei perustunut kirkon opin 
vastaisiin arvoihin. Kaikki nämä suhtautuivat hyvin epäluuloisesti en-
tisestä asemastaan vapautettuihin juutalaisiin.

1800-luvun lopussa Ranskassa oli noin 75.000 juutalaista. Emansi-
paation jälkeen he olivat menestyneet niin akateemisilla aloilla kuin 
liike-elämässä ja julkishallinnossakin keskivertaista paremmin. Rot-
schildin pankkiirisuvun käsiin karttunut suunnaton omaisuus oli 
omiaan vahvistamaan entuudestaan juutalaisvastaisten piirien käsi-
tystä juutalaisten rahanahneudesta, juonittelusta ja vaarallisuudesta 
yhteiskunnalle. Vuonna 1886 populistinen sanomalehtimies Édouard 
Drumont (1844–1917) julkaisi laajan kaksiosaisen teoksensa La Fran-
ce Juive (”Juutalainen Ranska”), joka pyrki mustamaalaamaan julki-
suudessa enemmän tai vähemmän tunnettujen juutalaisten sukujen 
toimintaa Ranskassa. Drumontin motiivit eivät olleet uskonnolliset, 
eikä hän hyökännyt juutalaista uskontoa eikä rabbeja vastaan. Sen 
sijaan hän näki juutalaisuudessa perinteisen Ranskan eheyttä sekä 
sen kansallisia ja roomalaiskatolisia arvoja uhkaavan vaaran. Vallan-
kumousta edeltäneen Ranskan ihailijana Drumont näki juutalaiset 
vieraaksi yhteiskuntaryhmäksi, jonka edustajat hankkiutuivat lois-
maisiin ammatteihin (lehdistö, rahalaitokset), joissa heidän toimin-
tansa tuotti moraalista ja aineellista rappiota. Johtopäätöksissään hän 
yhdisti vanhat antisemiittiset käsitykset uusiin: ”Mitä te näette tä-
män historiallisen kirjan lopussa? Minä en näe kuin yhden hahmon 
– solvatun, häväistyn, piikkien raastaman, ristiinnaulitun Kristuksen 
hahmon. Mikään ei ole muuttunut 1800 vuodessa: sama valhe, sama 
viha, sama kansa.”
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Drumontin kirja oli valtaisa myyntimenestys, joka ylsi yli sataan 
painokseen. Ei ollut yllätys, että Drumontin sanoma sai vastakaikua 
kuningasaikaa kaipaavien konservatiivien ja roomalaiskatolisen kir-
kon edustajien piireissä, vaikka näiden antisemitismi ei nojannutkaan 
rotuoppiin, vaan perinteiseen antisemitismiin. Kirkossa oli jo kau-
an pidetty roomalaiskatoliseksi kääntynyttä juutalaista samanarvoi-
sena kristittynä kuin kaikkia muitakin kirkon jäseniä. Vallankumous 
ja sitä seurannut lainsäädäntö olivat kuitenkin tuoneet uskontonsa 
säilyttäville juutalaisille samat oikeudet kuin muillekin ranskalaisille. 
Vanhassa maailmassa elävä roomalaiskatolinen papisto näki vaaran 
uskonnollisesti riippumattomassa ja tasa-arvon hankkineessa juuta-
laisuudessa. Omista intresseistään käsin se oli valmis omaksumaan va-
likoiden myös uuteen antisemitismiin perustuvia käsityksiä. Kirjansa 
saaman maineen aallonharjalla Drumont esitti lehdessään La Libre 
Parole (”Vapaa sana”), että Rotschildin suku lietsoo sotaa voidakseen 
sen avulla entisestään kartuttaa omaisuuttaan, ja tästä syystä juutalaiset 
upseerit ovat vaaraksi Ranskan armeijalle.

Joulukuussa 1894 alkoi tapahtumasarja, joka nosti esiin ranskalaisen 
antisemitismin kaikessa kirjavuudessaan. Tuolloin juutalainen tykistön 
kapteeni Alfred Dreyfus (1859–1936) tuomittiin elinikäiseen karko-
tukseen Pirunsaarelle sekä menettämään sotilasarvonsa, koska hänen 
arveltiin syyllistyneen valtiosalaisuuksien kavaltamiseen saksalaisille. 
Syytös perustui siihen, että hänen käsialansa muistutti Saksan suur-
lähetystöstä löytyneissä asiakirjoissa esiintyvää kirjoitusta. Tuomiota 
langetettaessa ei pohdittu lainkaan todistusaineiston mitättömyyttä 
eikä motiivin puutetta. Dreyfus oli varakasta elsassilaista sukua, joka 
oli valinnut asuinpaikakseen mieluummin Ranskan kuin Saksan, jos-
sa juutalaisiin suhtauduttiin huomattavasti kielteisemmin. Kun kuu-
kausia myöhemmin paljastui, että saksalaiset olivatkin saaneet koko 
ajan tietoja ranskalaiselta komentajalta, jonka nimi oli Esterhazy, tä-
män jäljet pyrittiin peittämään ja panemaan todistusaineistoa peu-
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kaloimalla maanpetos Dreyfusin syyksi. Kun Esterhazyn syyllisyys ja 
Dreyfusin syyttömyys lopulta paljastuivat, Dreyfusin sukulaiset pyr-
kivät vaikuttamaan oikeusteitse syyttömän vapauttamiseen ja hänen 
maineensa puhdistamiseen. Eniten julkisuutta sai kuitenkin Émile 
Zolan tammikuussa 1898 julkaisema kirjoitus J’accuse (”Minä syy-
tän”), jossa hän syytti valtiojohtoa siitä, että se oli tieten tahtoen tuo-
minnut syyttömän ja salannut tekemänsä virheen käyttämällä väären-
nettyjä asiakirjoja. Koska valhetta oli pakko pitää yllä, korkea-arvoiset 
armeijan upseerit todistivat valalla vannoen Dreyfusin syyllisyyden 
puolesta, ja Zola tuomittiin herjauksesta vuodeksi vankeuteen. Drey-
fus puolestaan marssitettiin uudestaan oikeuden eteen vuonna 1899, 
tuomittiin syylliseksi lieventävien asianhaarojen perusteella ja armah-
dettiin. Vasta vuonna 1906 hänet julistettiin täysin syyttömäksi.

Tapahtumasarja on kiinnostava siksi, että Dreyfusin syyllisyyttä on-
nistuttiin vakuuttelemaan useiden vuosien ajan. Jutun ollessa kauan 
vireillä vanhat rintamalinjat piirtyivät julkisessa keskustelussa selvästi 
esiin. Dreyfusin puolustajiin kuuluivat juutalaisyhteisön lisäksi Zolan 
kaltaisia vapaa-ajattelijoita sekä poliittiselta ja uskonnolliselta näke-
mykseltään liberaaleja vaikuttajia, joiden joukossa oli paljon protes-
tantteja. Dreyfusin vastustajat puolestaan koostuivat perinteisesti kon-
servatiivisesta porvaristosta, monarkisteista, armeijan upseereista sekä 
monista Ranskan akatemian edustajista. Roomalaiskatolinen kirk-
ko kuului selkeästi jälkimmäiseen joukkoon. Dreyfusin puolustajat 
olivat kautta linjan roomalaiskatolisen kirkon vastustajia. Ne harvat 
aktiiviset katolilaiset, jotka ilmaisivat kantansa Dreyfusin syyttömyy-
den puolesta, eivät yhtäältä herättäneet innostusta ”dreyfusardien” 
joukossa eivätkä toisaalta saaneet tukea omalta kirkoltaan. Katolinen 
lehdistö asettui pääosin tukemaan Dreyfusta vastaan esitettyjä syy-
töksiä ja liitti tukeensa perinteisestä roomalaiskatolisesta antisemi-
tismistä tuttuja piirteitä – pahimmillaan tapaus yhdistettiin keskiai-
kaisiin rituaalimurhasyytöksiin. Paavi Leo XIII antoi antisemiittien 
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pettymykseksi kuitenkin Figaro-lehdelle haastattelun, jossa hän toivoi, 
että Dreyfus-juttu ei muuttuisi uskonnolliseksi taisteluksi. Hän antoi 
myös ymmärtää, että syyttömänä Dreyfus ei olisi lainkaan huonossa 
seurassa, koska myös Kristus itse ja kirkon marttyyrit olivat kärsi-
neet viattomina. Ranskan piispat puolestaan vaikenivat lähes kautta 
linjan. Ainoastaan Toulousen arkkipiispa meni tuomitsemaan Drey-
fusin kavaltajaksi ja hänen puolustajansa oikeutta ja armeijaa vastaan 
nousseiksi kapinallisiksi. Drumontin johtaman Dreyfusin vastaisen 
liikkeen kannattajia löytyi puolestaan alemmasta papistosta, jonka 
sadat edustajat käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja ottivat kantaa juuta-
laisuutta vastaan. Vaikka kirkko pysytteli suhteellisesti ottaen Dreyfus-
jutussa taka-alalla, armeijan ja oikeuslaitoksen aiheuttama skandaali 
kääntyi erityisen voimakkaasti juuri kirkon arvovaltaa vastaan. Tapaus 
vaikutti omalta osaltaan vuonna 1905 toteutettuun kirkon ja valtion 
erottamiseen toisistaan. On syytä huomata, että ulkomailla, etenkin 
Yhdysvalloissa, roomalaiskatolisen kirkon piispat ottivat kantaa Drey-
fusin vapauttamisen puolesta oikeusmurhaa vastaan. Tässäkin mielessä 
Ranskan piispojen vaikeneminen oli omiaan heikentämään kirkko-
laitoksen uskottavuutta. 

Katolinen antisemitismi Itävallassa: juutalaisten eristäminen

Antisemitismi menestyi Habsburgien valtakunnassa paremmin kuin 
Ranskassa. Itävallan kulttuurin konservatiivisuuteen liittyi katolisen 
kirkon vahva asema, stabiili sääty-yhteiskunta, käsityöläisammattien 
korkea arvostus sekä kielteinen suhde työväestön poliittisten oikeuk-
sien laajentamiseen. Saksalainen liberaalipuolue, joka edusti ylempää 
keskiluokkaa, ajoi Ranskan vallankumouksen ja vuoden 1848 val-
lankumouksen arvoja. Suurimpana poliittisena puolueena se pystyi 
säätämään uskonnollisen suvaitsevuuden ja lehdistön vapauden osak-
si vuoden 1867 perustuslakia. Kirkon etuoikeuksia karsittiin kohta 
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kohdalta, ja muun muassa siviilivihkiminen laillistettiin ja avioerot 
siirrettiin maallisen oikeuden piiriin. Tässä prosessissa myös Itävallan 
juutalaiset saavuttivat valtaväestöön nähden tasa-arvoisen aseman, 
ainakin paperilla. Vaikka liberaalit eivät nostaneet juutalaisten ase-
maa erityiskysymykseksi, he saivat taakseen juutalaisen väestön tuen. 
Ajan kuluessa kirkollisten ja kansallisten konservatiivien oli helppo 
käyttää antisemitistisiä ennakkoluuloja liberaaleja vastaan. Liberaalien 
heikkoutena oli heidän riippuvuutensa rajoitetusta äänioikeudesta ja 
heidän ylikäymätön etäisyytensä alempiin sosiaaliryhmiin, etenkin 
käsityöläisiin ja työväestöön.

Suurena metropolina Wien sai 1800-luvun jälkipuoliskolla kokea 
juutalaisväestön huomattavan kasvun. Varsinkin Venäjän juutalaisten 
kärsimien vainojen vuoksi Wieniin saapui huomattava määrä köy-
hiä, erikoisesti pukeutuneita, uskonnollisesti konservatiivisia, mutta 

Galitsian ortodoksijuutalaisia Wienissä Leopoldstadtin kaupunginosassa vuonna 

1915. 
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usein myös yritteliäitä ja lahjakkaita idän juutalaisia. Konservatiivisen 
väestön silmissä nämä edustivat monitahoista vaaraa. Varsinkin sak-
salaismielisissä piireissä vastustettiin juutalaisia, koska nämä yhtäältä 
levittivät sosialismia ja toisaalta uhkasivat uutteruudellaan kansallis-
ta talouselämää. Heitä ei haluttu keskimääräänsä suurempina jouk-
koina valtion virkoihin eikä yliopistoihin. Poliittisessa kentässä tämä 
vaikutti antisemitististen puolueiden kannatuksen nousuun. Kansaan 
syvälle juurtuneet asenteet nostivat valtaan vahvasti kansallismielisiä 
ja juutalaisvastaisia poliitikkoja, joilla oli takanaan roomalaiskatolisen 
kirkon tuki. Merkittävin näistä oli Wienin pormestariksi päätynyt 
Karl Lueger (1844–1910), joka tuki kirkon aseman palauttamista ja 
vahvaa monarkiaa. Näistä arvoista käsin hän vastusti juutalaisuut-
ta taloudellisista, uskonnollisista ja kulttuurisista syistä. Ratkaisevat 
nuoruusvuotensa Wienissä viettänyt Adolf Hitler ammensi juutalais-
vastaiset vaikutteensa kahdesta suunnasta. Yhtäältä häneen vaikutti 
Luegerin ajama politiikka, toisaalta myös kiihkonationalistien ajama 
rotuantisemitismi, joka sai mystisiä piirteitä ja sekoittui joidenkin 
propagandistien teoksissa germaaniseen uuspakanuuteen. Hitlerin 
juutalaisvihan varsinaisia juuria ei ole perusteltua hakea kristillisestä 
antisemitismistä. 

Itävallan roomalaiskatolisen kirkon piirissä antisemitismi ei liitty-
nyt niinkään ”juutalaiseen kapitalismiin”, vaan ennen muuta juuta-
laisiin intellektuelleihin, jotka vaikuttivat lehdistössä ja etenkin so-
siaalidemokraattisessa puolueessa. Nämä edustivat kirkon kannalta 
modernismia, maallistumista, vallankumouksellisuutta ja liberalismia. 
Kirkossa juutalaiset nähtiin luonnollisesti myös kapitalismin ja ma-
terialismin edustajina, mutta aatteelliset kysymykset olivat etualalla. 
Juutalaiset nähtiin vieraan hengen edustajiksi, joiden yhteiskunnal-
linen vaikutus tuli ehkäistä. Vaikka uusi kansallismielinen oikeisto 
julisti avoimesti rotuoppiin perustuvaa antisemitismiä ja marxilais-
ten ryhmien antisemiitit näkivät mielellään juutalaiset ennen muu-
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Saksalaisten kristittyjen vaalijuliste Itävallasta vuodelta 1920. 



330

ta kapitalismin edistäjinä, kirkon perinteinen juutalaisvastaisuus oli 
juurtunut syvälle Itävallan konservatiiviseen väestöön – papistoon, 
maanviljelijöihin ja alempaan keskiluokkaan. Ei ole ihme, että Prahan 
yliopiston seemiläisten kielten professorin August Rohlingin vuon-
na 1871 julkaisema teos Der Talmudjude (”Talmud-juutalainen”) saa-
vutti Itävallassa suuren suosion. Rohling pukee siinä tieteellisyyden 
kaapuun vanhoja kristillisen antisemitismin käsityksiä, joita edellä 
mainittu Eisenmenger oli popularisoinut 170 vuotta aikaisemmin. 
Teoksessa toistetaan väite juutalaisten rituaalimurhista, joihin uskot-
tiin edelleenkin monin paikoin. 

Perinteinen antisemitismi löysi julkisen foorumin ennen kaikkea 
kirkollisessa lehdistössä. Viikkolehti Schönere Zukunft (”Kauniimpi tu-
levaisuus”), jota myös katoliset piispat, teologit ja poliitikot avustivat 
kirjoituksillaan ja haastatteluillaan, edusti keskivertaista kirkollista an-
tisemitismiä. Sen toimittajan, saksalaissyntyisen Josef Eberlen mukaan 
juutalaiskysymys oli 1920-luvun yhteiskunnallisista kysymyksistä tär-
kein. Hänen mielestään juutalaisten vaarallisuus ei liittynyt heidän 
rotuunsa, vaan juutalaisuuden mukanaan tuomiin uusiin aatteisiin, 
joilla Jumala rankaisi kristittyjä renessanssista ja reformaatiosta. 1920-
luvun poliittisella kentällä maltillista roomalaiskatolista antisemitis-
miä edusti Kristillissosiaalisen puolueen keulahahmo Ignaz Seipel, 
joka tuomitsi selvin sanoin rotuantisemitismin. Hän piti juutalaisia 
erityisenä kansallisena vähemmistönä, jonka vaikutusta pystyttäisiin 
parhaiten hillitsemään sallimalla sille tietynlainen autonomia omine 
kouluineen. Jos tämä ei onnistuisi, juutalaisille tulisi pienen vähem-
mistönsä koon mukaiset kiintiöt politiikan, kulttuurielämän ja kou-
lutuksen instituutioissa.

Vaikka rodullinen antisemitismi ei nauttinut kirkossa piispojen suo-
siota, sillä oli huomattava määrä yksittäisiä vaikutusvaltaisia edustajia. 
Juutalaisten parissa käännytystyötä tehnyt jesuiittaisä Georg Bichl-
mair (1890–1953) piti rotuopillisia näkemyksiä luotettavina silloin, 



331

kun ne eivät olleet ristiriidassa kirkon opin kanssa. Hän katsoi, että 
juutalaisten kansallisluonne ja hengellinen kodittomuus olivat kiis-
tatta vahingollisia kristityille. Bichlmair julisti, että rotunsa vuoksi 
kristityksi kääntynyt juutalainenkaan ei ole luotettava hoitamaan kir-
kollista tai yhteiskunnallista virkaa. Hän katsoi rodun vaikutuksen 
ulottuvan aina kolmanteen sukupolveen saakka. Näkemys tuo mie-
leen Saksan tunnustuskirkon teologi Walter Künnethin ehdotuksen 
kristityiksi kääntyneiden juutalaisten yhteiskunnallisten oikeuksien 
porrastamisesta sen mukaan, milloin näistä on tullut kristittyjä. Ro-

Georg Bichlmair (1890–1953). 
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tuopin kirkollisessa versiossa kaste ja kristillinen elämä olivat omiaan 
vähitellen poistamaan juutalaiseen rotuun liittyvät turmiolliset piir-
teet. Bichlmairin, Künnethin ja monen muun omassa kirkossaan oi-
keaoppisen teologin antamat esimerkit paljastavat, että rodullisen ja 
uskonnollisen antisemitismin välille ei voi vetää jyrkkää rajaa. Rasis-
tiset käsitykset saattoivat vaihtelevasti tukea perinteistä kristillistä an-
tisemitismiä. Koska juutalaiset olivat ristiinnaulinneet Jumalan Pojan 
sekä lähes 2000 vuoden ajan kieltäytyneet tunnustamasta tekemäänsä 
rikosta ja ottamasta häntä vastaan, heissä täytyi olla kollektiivisia piir-
teitä, jotka selittivät heidän katumattomuuttaan.

Koska monet Itävallan roomalaiskatoliset vaikuttajat pitivät juuta-
laisten yhteiskunnallista eristämistä tienä ”juutalaiskysymyksen” rat-
kaisuun, he asennoituivat suhteellisen myönteisesti sionismiin eivät-
kä vastustaneet ortodoksijuutalaisuutta. Juutalaisten assimiloitumisen 
itävaltalaiseen yhteiskuntaan katsottiin epäonnistuneen, ei vähiten 
siksi, että ensimmäisen maailmansodan jälkeen Wieniin oli asettunut 
runsaasti idästä tulleita juutalaisia, joiden kulttuuriin ei voinut vai-
kuttaa. Joidenkin Kristillissosiaalista puoluetta edustaneiden poliitik-
kojen mielestä osa juutalaisista voitaisiin lähettää Palestiinaan, jolloin 
Itävaltaan jääviin juutalaisiin kohdistuvaa vihaa voitaisiin helpommin 
hälventää säännöstelemällä heidän toimintaansa talouselämässä ja yh-
teiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Myös Itävallassa oli joitakin roomalaiskatolisia kristittyjä, jotka sa-
noutuivat irti sekä rasismista että perinteisestä kristillisestä antisemi-
tismistä. Erinomaisena esimerkkinä näistä harvoista yksilöistä on Ire-
ne Harand (1900–75), joka myös vaikutti Kristillissosiaalisessa puolu-
eessa. Hänen henkilökohtaiset kokemuksensa juutalaisista kuitenkin 
muuttivat hänen käsitystään heistä sekä tekivät hänestä ehdottoman 
antisemitismin vastustajan. Saksan kansallissosialistien vuoden 1930 
vaalivoitosta alkaen hän julkaisi ivallisista reaktioista ja uhkauksista 
piittaamatta omalla kustannuksellaan antisemitismin vastaisia kirjoi-



333

tuksia sekä perusti asiaa ajavan lehden (Gerechtigkeit, ”Oikeudenmu-
kaisuus”) ja ihmisoikeusliikkeen, johon kertyi kymmeniä tuhansia 
jäseniä. Harandin toiminnan päävaikuttimena oli se, että antisemi-
tismi on vahingollista kristinuskolle. Hänen mukaansa antisemitismi 
oli synti ihmiskuntaa ja Kristusta vastaan – synti, joka teki kristityistä 
petoja. Juutalaiset eivät olleet hänen mielestään huonompia tai pa-
rempia ihmisiä kuin muut, mutta he ansaitsivat oikeudenmukaisen 
kohtelun. Vastoin antisemitististä propagandaa he eivät olleet syypäi-
tä maailmansotaan eivätkä sitä seuranneeseen kurjuuteen. Harandin 
mukaan ei ollut olemassa erillistä ”juutalaiskysymystä”, vaan ainoas-
taan ”inhimillinen kysymys”. On syytä huomata, että Harandin jär-

Irene Harand (1900–75). 
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jestö ei keskittynyt ainoastaan antisemitismin vastaiseen toimintaan, 
vaan myös Wienin köyhien konkreettiseen auttamiseen.

Juutalaisvastaisuus uudessa maailmassa

1600-luvulta lähtien monet eurooppalaiset uskonnolliset toisinajat-
telijat lähtivät Amerikkaan, jossa ei ollut valtionkirkkoa ja jossa us-
konnollinen suvaitsevaisuus oli huomattavasti suurempi. Yhdysval-
tain itsenäistyessä 1776 tuli valtiosta valistuksen aatteen mukaisesti 
uskonnollisesti puolueeton. Niinpä monet juutalaisetkin suuntasivat 
matkansa maahan, jossa uskottiin olevan suuria mahdollisuuksia ja 
jossa ainakaan viralliset lait eivät estäisi uralla etenemistä. Virallisesta 
suvaitsevaisuudesta huolimatta yhteiskunnassa esiintyi kuitenkin pal-
jon ennakkoluuloja eikä juutalaisten elämä uudessa maailmassakaan 
aina ollut helppoa.

Etenkin Itä-Euroopasta tulleen maahanmuuton myötä juutalais-
ten määrä Yhdysvalloissa kasvoi voimakkaasti 1800-luvun lopulla ja 
1900-luvun alussa. Suurin osa juutalaisista asui kaupungeissa, joissa 
ilmapiiri oli suvaitsevampi kuin pienissä yhdyskunnissa. Vahva re-
formijuutalaisuus oli tähän aikaan erittäin liberaali suuntaus – sen 
historiassa tätä ajanjaksoa kutsutaan “klassiseksi” – ja sen yhteistyö 
liberaalin protestantismin kanssa oli tiivistä. Tietyt sosiaaliset klubit 
ja lomakohteet oli suljettu juutalaisilta ja poliittiset populistit yritti-
vät ajoittain käyttää antisemitismiä hyväkseen, mutta yleisesti ottaen 
Yhdysvaltojen juutalaisten asema oli turvallinen ja vakaa. 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen koettiin Yhdysvalloissa anti-
semiittinen aalto. Koska poliittisesti radikaaleissa liikkeissä oli monta 
tunnettua juutalaista, koko juutalaisväestöä kuvattiin osana suurta 
punaista vaaraa, joka uhkasi maata. Autokuningas Henry Ford (1863–
1947) levitti sanomalehtensä kautta aggressiivista juutalaisvastaisuutta, 
mutta hänen toimintansa ei kuitenkaan saanut merkittävää vastakai-
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kua. Jotkut yliopistot rajoittivat kuitenkin juutalaisten opiskelijoiden 
määrää. Avoin antisemitismi oli yleensä poliittista ja levitti modernin 
antisemitismin myyttejä juutalaisesta salaliitosta ja juutalais-kommu-
nistisesta vaarasta. Kirkot eivät yleensä syyllistyneet juutalaisvastaisuu-
teen, vaikka vanhoja ennakkoluuloja esiintyikin.

Tämän ajanjakson tunnetuin antisemiitti Fordin ohella oli kuiten-
kin pappi. Katolilainen Charles E. Coughlin (1891–1979) oli irlan-
tilaissukuinen radiosaarnaaja, joka saarnoissaan ja lehdessään hyök-
käsi kiivaasti juutalaisia vastaan. Jotkut katoliset lehdet tukivat Isä 
Coughlinia, joka talouslaman myötä sai kasvavaa menestystä yksin-
kertaisella sanomallaan. 1930-luvun loppu ja 1940-luvun alku oli-
vat yhdysvaltalaisen antisemitismin nousuaikaa, mutta sen uhreiksi 
eivät joutuneet maan omat vaan Euroopan juutalaiset, joilta evättiin 
mahdollisuus turvapaikkaan juuri kun he sitä eniten tarvitsivat. Kun 
Yhdysvallat meni mukaan sotaan natsi-Saksaa vastaan, antisemitismi 
alettiin nähdä maan virallisena vihollisena ja sodan jälkeen juutalai-
set hyväksyttiin laajasti osaksi yhteiskuntaa, ja myös juutalais-kris-
tillinen dialogi kehittyi erityisen vilkkaaksi. Yhdysvaltoihin mahtuu 
kuitenkin myös karkeaa kristillistä ja ei-kristillistä antisemitismiä. Yh-
teiskunnan valtauomassa antisemitismiä ei hyväksytä, mutta erilaiset 
ennakkoluulot ja stereotypiat elävät yllättävän voimakkaasti. Vuonna 
2005 tehty tutkimus osoitti, että 14 prosentilla yhdysvaltalaisista oli 
vahvoja juutalaisvastaisia mielipiteitä. Nämä koskivat etenkin juuta-
laisten lojaalisuutta kansalaisina ja oletettua valtaa sekä heidän syylli-
syyttään Jeesuksen kuolemaan. Kolmekymmentä prosenttia kyselyyn 
vastanneista oli sitä mieltä, että juutalaiset ovat syyllisiä Jeesuksen 
kuolemaan. Lisäystä kolmen vuoden takaiseen lukuun oli viisi pro-
senttiyksikköä, mikä luultavasti selittyy Mel Gibsonin elokuvan The 
Passion of the Christ ympärillä pyörineellä mediakohulla, joka nosti 
tämän teeman esille vuonna 2004. 
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Saksan kirkot ja tie holokaustiin

Modernin antisemitismin kannalta tärkein maa on Saksa, jossa juu-
talaisvastaisuudesta tuli merkittävä poliittinen voima 1800-luvun lo-
pulla. Vuonna 1878 alkaneen taloudellisen laman aikana konservatiivit 
arvostelivat saksalaiselle olemukselle vierasta juutalaista keinottelua 
ja sosiaalidemokratiassa ja muissa vasemmistoideologioissa nähtyä 
myyräntyötä. Konservatiivisen antisemitismin äänitorviksi tulivat la-
man keskellä historioitsija Heinrich von Treitschke (1834–96) ja oi-
keaoppinen evankelinen hovisaarnaaja Adolf Stoecker (1835–1909). 
Stoecker oli kirkollisen konservatismin ja vahvan nationalismin liiton 
tunnetuin puolustaja, joka taisteli ennen muuta maallistumista ja so-
sialismia vastaan. Antisemitistinen agitaatio kuului kuitenkin erotta-
mattomana osana hänen ohjelmaansa, jota hän toteutti vuonna 1878 
perustamassaan Kristillissosiaalisessa työväenpuolueessa (Christlich-
soziale Arbeiterpartei). Usein muistutetaan, että Stoecker teki toimin-
nassaan selvän pesäeron sekularisoituneen rodullisen antisemitismin 
suuntaan. Hän halusi korostaa, ettei vastustanut juutalaisia sinänsä, 
vaan ainoastaan heidän joukossaan vaikuttavaa moraalitonta kansan-
osaa. Käytännössä tällaiset rajaukset eivät tulleet hänen puheissaan 
esille. Etenkin rajan vetäminen rotuantisemitismiin nähden ei tullut 
läheskään kaikille Stoeckerin kuulijoille selväksi. Kaiken lisäksi hän 
oli yhteistyössä itsensä Wilhelm Marrin kanssa ennen kuin tämä ho-
visaarnaajan pettymykseksi sanoutui irti yhteisestä asiasta. Vaikka Sto-
ecker meni monien mielestä poliittisessa agitaatiossaan kirkon tehtä-
vän kannalta sopimattoman pitkälle, hänen näkemyksensä saavuttivat 
pysyvää arvostusta tullakseen lainatuiksi kirkon piirissä uudestaan ja 
uudestaan niin Weimarin tasavallassa kuin Hitlerin diktatuurissakin. 
Stoeckerin antisemitismin perintöä vaalivat ennen kaikkea protes-
tanttiset pappisyhdistykset, joiden innostusta maltillista antisemitis-
miä edustaneen kirkon johdon täytyi jopa toppuutella. Stoeckerin oli 
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kristillisen antisemitismin suuria agitaattoreita, jonka tekstit puhuvat 
itse puolestaan (ks. Aikalaisdokumentteja).

Osa konservatiivisista protestanteista oli varsinkin 1890-luvulle 
sattuneen antisemitismin toisen aallon ajoista alkaen valmiit yhteis-
työhön ei-kristillistä ja nationalistista antisemitismiä edustaneiden 
ryhmien kanssa. Parlamentaarisella tasolla tämä ei onnistunut, mut-
ta antisemitismin esillä pitäminen puoluepolitiikassa vaikutti mui-
hin puolueisiin. Varsinkin kansallisliberaalit menettivät kannatustaan 
siksi, että olivat juutalaiskannanotoissaan varovaisia. Olennaista roo-
lia näyttelivät kummankin antisemitismin muodon osalta eri alojen 
työntekijöiden ja ylioppilaiden järjestöt, joissa näkemykset kohtasi-
vat. Järjestöt loivat omalta osaltaan perustaa vuoden 1914 sotainnos-
tukselle ja yhteiskunnan vahvalle polarisoitumiselle, joka mahdollisti 
sodassa loukatuksi tulleen nationalismin katkeran voittokulun Wei-
marin tasavallassa. Oikeaoppinen luterilaisuus ja antisemitismi liittyi-
vät protestanttisella maaseudulla kiinteästi toisiinsa. Seuduilla, joissa 
katolisuus tai liberaali protestanttisuus olivat vahvoilla, antisemitistiset 
ehdokkaat eivät menestyneet lainkaan yhtä hyvin kuin siellä, missä 
pastorit olivat tiukkauskoisia luterilaisia ja asukkaat konservatiivisia 
protestantteja. 

Konservatiivinen kristillisyys sekoittui monien nuorten miesten 
elämässä sotilaallisiin ihanteisiin. Nationalismin piirissä eli 1800-lu-
vun jälkipuoliskolla monenlaista organisoitunutta pangermanismia, 
johon liittyi urheilullisia ja sotilaallisia käytäntöjä. Norbert Elias on 
kuvannut osuvasti, kuinka ihaillun Preussin armeijan väkivaltaiset 
traditiot levisivät sosiaalisessa hierarkiassa alaspäin. Ylioppilasyhdistyk-
set (Burschenschaften) olivat huomattavan monessa tapauksessa tiukan 
nokkimisjärjestyksen omaksuneita yhteisöjä,  joissa kotona kuuliai-
suutta ja hurskautta oppineista pojista kasvatettiin tunteettomuutta, 
väkivaltaa ja voimaa ihannoivia miehiä. Selvimpänä konkreettisena 
esimerkkinä tästä Elias kuvaa kaksintaistelujen osuutta opiskelijoiden 
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elämässä. Kirkon opettamat pidättyvyyden arvot sekoittuivat opis-
kelijamaailmassa ja armeijassa koviin isänmaallisiin arvoihin. Tämä 
räikeä sisäinen ristiriita eli kieroutuneessa sopusoinnussa luterilaisen 
kahden regimentin opin kanssa. Nähdäksemme näiden kahden maa-
ilman huomattavimpana yhdistävänä tekijänä on kuuliaisuuden kes-
keinen rooli yksilön kehityksessä ja ihanteellisen yhteisöllisen elämän 
kehittämisessä. 

Antisemitismi ja sen hylkääminen Saksan protestanttisessa 

teologiassa

Voidaan hyvällä syyllä väittää, että sanoutuminen irti antisemitismis-
tä oli saksalaisten teologien ja kirkonmiesten piirissä poikkeuksellista 
aina toisen maailmansodan loppuun saakka. 1800-luvun jälkipuo-
liskolla ja 1900-luvun alussa vaikutti kuitenkin nähdäksemme kaksi 
teologien ryhmää, jotka suhtautuivat juutalaisuuteen ja juutalaisiin 
selvästi kristittyjen valtauomaa myönteisemmin. Osa julkisuudessa 
vaikuttaneista pietisteistä näki juutalaisuuden ymmärtämisen ehdot-
tomaksi edellytykseksi kristillisen julistuksen menestymiselle heidän 
parissaan. Näiden harvojen yksilöiden ydinjoukko koostui herrnhu-
tilaisuudesta hengelliset vaikutteensa saaneista juutalaisuuden tutki-
joista, joista merkittävin oli Franz Delitzsch (1813–90). Hän puolusti 
juutalaisuutta sekä fi lologisella työllään että antisemitismin vastaisil-
la kannanotoillaan. Kuvaavaa kuitenkin on, että jo nuori Delitzsch 
oli tehnyt selväksi juutalaisille keskustelukumppaneilleen opiskele-
vansa näiden uskontoa käännytystarkoituksessa. Myös kaksi muuta 
merkittävää judaistiikan tutkijaa, Hermann L. Strack (1848–1922) ja 
Gustav Dalman (1855–1941) saivat motivaation niin työlleen kuin 
juutalaisuuden ymmärtämiselleen juutalaislähetyksestä. Myöhemmän 
judaistiikan piirissä fi losemitismi ei saanut yhtä merkittävää jalansijaa. 
Eteläsaksalaisesta pietismistä vaikutteensa ammentanut merkittävä ju-
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daistiikan ja Uuden testamentin tutkija Adolf Schlatter (1852–1938) 
ehti ennen kuolemaansa suhtautua myötämielisesti kansallissosialis-
miin ja levittää antisemitistisiä kirjoituksia.

Toisen merkittävän juutalaisille myötämielisen ryhmän muodosti-
vat liberaaliteologit, jotka eivät tarkastelleet kristinuskon ja juutalai-
suuden suhdetta opin tai pelastushistorian näkökulmasta, vaan uskon-
tojen kehityksestä käsin. Adolf von Harnack (1851–1930) ja muut 
uskonnonhistoriallisen koulun edustajat arvostivatVanhan testamen-
tin profeettoja mutta näkivät toisen temppelin ajan juutalaisuuden 
hyvin synkässä valossa. Tätä taustaa vasten Jeesuksen sanoma Jumalan 
armosta ja isällisestä rakkaudesta saivat loistaa kirkkaina. Aikansa lap-
sena von Harnack liitti korkeat eettiset ja inhimilliset arvot kristin-
uskon ytimeen, mutta näki juutalaisuudessa synkkää lakihurskaut-
ta. Tutkimuksessaan Markionista hän esitti arvion, jonka perusteella 
hänen on nähty edistäneen kielteistä suhdetta Vanhaan testamenttiin, 
juutalaisuuteen ja juutalaisiin: “Vanhan testamentin hylkääminen 2. 
vuosisadalla oli virhe, jonka suurkirkko oikeutetusti hylkäsi. Sen säi-
lyttäminen 16. vuosisadalla oli kohtalo, josta reformaatio ei kyennyt 
vetäytymään, mutta sen säilyttäminen protestantismin kanonisena 
lähteenä vielä 19. vuosisadan jälkeen on seurausta uskonnollisesta ja 
kirkollisesta lamaannuksesta.” Adolf von Harnackin näkemys edustaa 
kirkkohistoriallista edistysoptimismia, jonka mukaan niin Vanha tes-
tamentti kuin siitä kasvanutta uskonnollisuutta edustanut juutalaisuus 
kuuluivat kristinuskoa alemmalle tasolle. Teesinsä perusteluissa hän 
sanoo selkeästi, ettei hylkää Vanhan testamentin ja etenkin sen pro-
feettojen arvostusta, vaan ainoastaan sen kanonisen aseman.

Etenkin von Harnackin lausunnosta on usein tehty se johtopäätös, 
että juuri liberaaliteologia olisi syyllinen Vanhan testamentin hylkää-
miseen ja sitä kautta kristinuskon juutalaisvastaiseen tulkintaan Hit-
lerin ajan protestantismissa. Kirkkotaistelun tuoksinassa tunnustus-
kirkon miehet esittivät, että natsi-ideologiaa myötäilleet ”saksalaiset 
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kristityt” olisivat hylänneet Vanhan testamentin liberaaliteologian vai-
kutuksesta, mutta useimmat näistä kiistivät väitteen jyrkästi. “Saksa-
laiset kristityt” eivät pitäneet liberaaliteologeja auktoriteetteinaan, 
vaikka epäsuorat vaikutteet ovat mahdollisia. Vanhan testamentin 
hylkäämisellä ja Uuden testamentin antisemitistisellä tulkinnalla on 
kuitenkin selkeästi osoitettavissa oleva perinteensä vulgaarinationa-
listisen kristillisen liikkeen sisällä. Jo vuonna 1873 teologi ja orienta-
listi Paul de Lagarde (1827–91) esitti kirjassaan Über das Verhältnis des 
deutschen Staates zu Theologie, Kirche und Religion (“Saksalaisen valtion 
suhteesta teologiaan, kirkkoon ja uskontoon”), että Paavali toi Van-
han testamentin, farisealaisen eksegeesin ja juutalaisen uhriteologian 
kirkkoon. Saksalaisen uskonnon puolesta propagoineessa liikkeessä 
näitä näkemyksiä levitettiin laajasti vuosisadan vaihteen molemmin 
puolin, eikä ole ihme, että ne muodostivat olennaisen osan myöhem-
pien natsikristittyjen teologista katsomusmaailmaa. Vertailun vuoksi 
on syytä huomata, että kirkolliskonservatiivisessa kristillisyydessä Van-
haa testamenttia luettiin kirjoituskokoelmana, joka todisti kristinus-
kon ja kirkon puolesta juutalaisuutta ja juutalaisia vastaan.

Teologisesti torjuva suhde Vanhaan testamenttiin ei tehnyt von 
Harnackista antisemiittiä tai edes myöhemmän antisemitismin edel-
läkävijää — päinvastoin. Hän katsoi, että juutalaisten oikeudet oli 
turvattava ja että heitä oli ymmärrettävä ja autettava saksalaisen kult-
tuurin sisällä. Hänen asennettaan voidaan pitää holhoavana ja ylem-
myyttä ilmentävänä, mutta oman aikansa kristityksi von Harnack oli 
poikkeuksellisen avarakatseinen ja järkevä suhteessaan niin kutsut-
tuun juutalaiskysymykseen. Hänen kantaansa havainnollistaa kirje, 
jonka hän lähetti tuon ajan tunnetuimmalle Saksassa vaikuttaneelle 
antisemiitille, Houston Stewart Chamberlainille (ks. Aikalaisdoku-
mentteja).

Von Harnackin tavoin juutalaisuuteen suhtautuivat myös useimmat 
ennen ensimmäistä maailmansotaa ja osin vielä Weimarin tasavallassa 
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vaikuttaneet liberaaliteologit. Ernst Troeltschin (1865–1923) mielestä 
Stoeckerin antisemitistinen toiminta ei liittynyt kristillisiin arvoihin, 
vaan ylikuumenneisiin poliittisiin intohimoihin. Liberaaliteologial-
le varsin tyypilliseen tapaan Troeltsch näki Vanhan testamentin pro-
feettojen julistuksessa eettisyyttä ja universalismia, joka jäi ”myö-
häisjuutalaisuuden” (Spätjudentum) aikana partikularistisen lakihurs-
kauden jalkoihin. Jeesuksen ja kristinuskon sanoma puolestaan kan-
toi sisäisyydessään, persoonallisuudessaan ja yleisinhimillisyydessään 
profeettojen perintöä ja vei sitä korkeammassa muodossa eteenpäin 
kaikkien kansojen keskuuteen. Hugo Gressmann (1877–1927), joka 
tunsi suurta sympatiaa juutalaisen uskonnon eettistä monoteismiä 
kohtaan, työskenteli aktiivisesti ennakkoluulottoman juutalaisuuden 
tutkimuksen puolesta antisemitistisiä käsityksiä vastaan.

 Juutalaisia suvainneita ja ymmärtäneitä oli myös kristillisten ryh-
mien ulkopuolella. Friedrich Nietzsche (1844–1900), 1800-luvun 
jälkipuoliskon saksalaisen kulttuurin kauhukakara, oli juutalaisen 
kulttuurin ystävä, joka ihaili juutalaisten kykyä taistella kulttuu-
rin valtavirtaa vastaan ja pitää kiinni omasta identiteetistään. Hä-
nen inhonsa antisemitismiä kohtaan johti muun muassa välirikkoon 
Richard Wagnerin (1813–83) kanssa. Teoksessaan Jenseits von Gut und 
Böse (“Hyvän ja pahan tuolla puolen”) hän totesi, ettei ole tavannut 
yhtäkään saksalaista, joka suhtautuisi juutalaisiin myönteisesti; varo-
vaisinkaan antisemitismi ei ole varovaista itse asian, vaan sen ilmaise-
misen räikeyden suhteen. Nietzschen sisaren yritys kytkeä fi losofi vel-
jensä kansallissosialismiin ja sitä kautta antisemitismiin ei tee oikeutta 
tämän antisemitismiä torjuvalle ajattelulle. 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen:     

kirkko isänmaallisessa rintamassa

Ensimmäisen maailmansodan tappio ja kirvelevä Versailles’n “häpeä-
rauha” herättivät niin saksalaisten nationalistien kuin kirkkojen piiris-
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sä voimakkaita kielteisiä tunteita. Weimarin tasavalta ajoi voittajavalti-
oiden ehdoilla demokratiaa ja talouden elpymistä. Se edusti monessa 
mielessä juuri niitä arvoja, joita  kirkot vastustivat. Tasavallan politii-
kan kytkemistä antisemitismiin kiihdytti se, että tasavallan johdossa 
oli riittävästi liberaaleja juutalaisia poliitikkoja.

Suhde antisemitismiin jakoi poliittisia puolueita lähtökohdiltaan 
kahteen leiriin, mutta poliittis-taloudellisen tyytymättömyyden li-
sääntyessä ja Weimarin tasavallan heikentyessä 1920-luvun jälkipuo-
liskolla antisemitismi sai vaihtelevasti jalansijaa myös sitä perinteisesti 
vieroksuneissa puolueissa. Tasavallan seitsemästä puolueesta sosiaalide-
mokraatit (SPD) sanoutuivat selkeimmin irti antisemitismistä. Puo-
lueen kannatus laski 20-luvun jälkipuoliskolla 30 prosentin vaiheilta 
alle 20 prosentin. Protestanttisista teologeista sosiaalidemokraatteihin 
lukeutuivat tunnetuimpina Paul Tillich (1886–1965), Sveitsistä Bon-
niin professoriksi siirtynyt Karl Barth (1886–1968) sekä liberaaliek-
segeetti Karl Ludwig Schmidt (1891–1956). Nämä kaikki sanoutui-
vat irti antisemitismistä. Heidän poliittista sopeutumattomuuttaan 
kuvaa hyvin se, että he emigroituivat Hitlerin noustua valtaan. Libe-
raalidemokraattista vasemmistoa edustanut DDP (Deutsche Demokra-
tische Partei) oli perinteisesti myös ollut juutalaisille äänestäjille suo-
pea puolue, mutta se menetti kannatustaan koko 1920-luvun ajan ja 
hajaantui 1930-luvun alussa. DDP oli ymmärrettävistä syistä monien 
liberaaliteologien suosiossa, ja sen kannattajiin lukeutuivat muiden 
muassa Ernst Troeltsch ja Wilhelm Bousset (1865–1920). Adolf von 
Harnack oli ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä tilanteessa po-
liittisesti lähellä Troeltschiä, mutta pysytteli määrätietoisesti puolue-
politiikan ulkopuolella. DDP:n vastustajat – joita oli etenkin Saksa-
laiskansallisessa kansanpuolueessa – syyttivät  puoluetta ”sitoutumat-
tomasta internationalismista” ja kutsuivat sitä ”juutalaispuolueeksi” 
(Judenpartei). Liberaaliteologit ja uskonnolliset sosialistit olivat juu-
talaisvastaisuuden torjuntaan perustettujen yhdistysten ydinjoukkoa, 
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mutta mukaan kuului myös herätyskristillisyyden edustajia. Kom-
munistit (KPD) torjuivat perinteisesti antisemitismin, mutta omak-
suivat 20-luvun puolivälistä alkaen kielteisemmän kuvan juutalaisten 
osuudesta kapitalismiin. Katolinen keskusta (Zentrum) jatkoi “parem-
man antisemitismin” merkeissä. Puolue vieroksui kansallissosialismia 
ja “pakanallista” antisemitismiä ja pidättyi oikeistopuolueille ominai-
sesta agitaatiosta.

Evankelisten kirkonmiesten ja maallikkoaktiivien suuri enemmistö 
oli tyytymätön tasavaltaan ja kannatti kansallismielistä oikeistoa, jon-
ka politiikka oli alusta alkaen paitsi antiliberaalia myös avoimen an-
tisemitististä. Evankelisten kristittyjen voimakas tuki Hindenburgille 
vuoden 1925 presidentinvaaleissa edesauttoi nationalismin voittoa ja 
valtakunnanpolitiikan käännettä antidemokraattiseen suuntaan. Hit-
lerin NSDAP oli vielä vuoden 1928 vaaleissa muutaman prosentin 
äänistä kerännyt pienpuolue, jota kirkolliset piirit vieroksuivat. On 
arvioitu, että 1920-luvulla selvä enemmistö evankelisesta papistosta 
kannatti Saksalaiskansallista kansanpuoluetta (DNVP), jonka kan-
nattajakunta koostui kirkollisten konservatiivien lisäksi fanaattisista 
nationalisteista ja rotuantisemiiteistä, mutta joukossa oli myös liberaa-
liprotestantteja. Tosin myös kansallisliberaalinen puolue ja niin ikään 
antisemitismiä edustanut DVP olivat protestanttien suosiossa. Natio-
nalistisen oikeiston evankeliset kannattajat edustivat näiden puoluei-
den maltillista siipeä. Heidän tavoitteenaan oli ennen muuta kirkon 
aseman kohottaminen ja kirkon edustamien arvojen toteutuminen 
yhteiskunnassa. 

New Yorkin pörssiromahduksen jälkeen syvä lama ja työttömyys 
levisivät Eurooppaan ja koskettivat erityisen voimakkaasti hauras-
ta Weimarin tasavaltaa. Tällä oli selvät seurauksensa puoluepolitiik-
kaan: maltillisempien kansallisten puolueiden kannatus heikentyi 
myös muilta suunnilta ääniä keränneen Hitlerin hyväksi. Vuoden 
1930 valtiopäivävaaleissa NSDAP:n kannatus kääntyi räjähdysmäi-
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seen kasvuun ja siitä tuli varteenotettava vaihtoehto myös konser-
vatiivisille protestanttisille kristityille. Kansallissosialisteista haettiin 
turvaa erilaisten kirkon asemaan liittyvien pelkojen vuoksi: oltiin 
huolissaan kommunismin kannatuksen noususta, kirkon talouden 
heikkenemisestä, pelättiin sekularisoitumiskehityksen jatkuvaa sy-
venemistä ja katolisten asemaa valtakunnanpolitiikassa. Hitler edusti 
monille evankelisille kirkonmiehille ja maallikoille karismaattista voi-
maa ja keisariajan arvoja. Varsinkin vuosien 1890 ja 1900 välillä syn-
tynyt protestanttinen teologisukupolvi reagoi jyrkästi demokratiasta 
ja kapitalismista johtuvaksi katsottuun kriisiin, ja hyvin monet juuri 
heidän joukostaan kääntyivät Hitlerin kannattajiksi. On arvioitu, että 
Weimarin tasavallan loppuvaiheessa evankelisesta papistosta kolman-
nes kannatti Hitleriä, kolmannes oli vastaan ja kolmannes jäi epäröi-
väksi. Tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota myös protestanttisen 
maaseutuväestön merkittävään osuuteen NSDAP:n ehdokkaiden ja 
muiden antisemiittien äänestäjäkunnassa sekä papiston suureen vai-
kutusvaltaan heidän keskuudessaan. Antisemitismi vaikutti heidän 
keskuudessaan olennaisesti puolueen valintaan ja äänestyskäyttäyty-
miseen. Nationalistisesti suuntautuneet konservatiiviset protestantit 
olivat tärkeällä sijalla Hitlerin valtaannousussa.

Kansallis-oikeistolaisten evankelisten kristittyjen teologista kärkeä 
edustivat luomisjärjestysteologian kannattajat Paul Althaus (1888–
1966), Emanuel Hirsch (1888–1972), Friedrich Gogarten (1887–
1967) ja Wilhelm Stapel (1882–1954). Althaus ja Hirsch, joista edel-
lisestä tuli kansallissosialistisen politiikan myötäilijä ja jälkimmäisestä 
sen erityisen aktiivinen kannattaja, ajattelivat, että kansa ja valtio ovat 
luomisjärjestyksiä, joita on puolustettava “individualismia” ja “kollek-
tivismia” vastaan. Ydinasemassa heille olivat perhe, maa, työ, kotiseu-
tu ja perinteinen tapakulttuuri, mutta myös Saksan kansan erityinen 
kutsumus valtaan ja johtajuuteen. Göttingenissä toiminut Hirsch ja 
Erlangenissa toiminut Althaus sopeutuivat 30-luvulla hyvin natsihal-
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lintoon ja sen juutalaisia aktiivisesti syrjivään politiikkaan. He selitti-
vät seikkaperäisesti, miten oli mahdollista, että kaikki kastetut olivat 
Jumalan edessä samanarvoisia ja samalla kirkkojärjestysasioissa rotu-
juuriensa takia eriarvoisia. Kristillinen usko ei kumoa luomisjärjes-
tystä: myös kirkossa kansat ja rodut tulisi erottaa toisistaan. Jumalan 
edessä kaikilla on sama arvo, mutta ihmisten edessä erilaisuus säilyy 
ja pikemminkin syvenee.

Gogarten puolestaan liitti pahan ihmisen itsenäisyyteen ja hyvän 
yhteisöllisyyteen, jota tuli tukea auktoriteetin ja pakkovallan kei-
noin. Stapel puolestaan sulautti kansan (Volk) ja kansakunnan (Nati-
on) käsitteet toisiinsa. Hänelle valtio oli Jumalan valtakunnan allego-

Paul Althaus (1888–1966). Emanuel Hirsch (1888–1972). 
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ria, jossa avainasemassa oli kolme elementtiä: valta, ystävän ja vihol-
lisen erottaminen toisistaan sekä elämän antava laki. Näiden miesten 
luomisjärjestysteologiaa seurasivat muiden muassa Walter Künneth 
(1901–97), Heinz-Dietrich Wendland (1900–92) ja Reinhold See-
berg (1859–1935). Läpi Weimarin tasavallan kasvanut äärioikeisto-
lainen ”kansallinen liike” sopi konservatiivisuutensa – kuri, järjestys, 
antidemokraattisuus, antiliberalismi, antisemitismi – puolesta hyvin 
evankelisen kirkon perinteiseen arvomaailmaan, mutta sen  ylilyön-
nit – rasismi, yltiöpäisyys, väkivaltaisuus – herättivät kirkossa pääosin 
vastenmielisyyttä. Kirkolle oli lisäksi erityisen tärkeää, että liike ei 
kääntyisi hallitsemaan kirkkoa ja sille kuuluvia asioita. Tässä hengessä 
laadittiin muun muassa poliittisesti merkittävä Königsbergin kirkko-
päivien “isänmaallinen julkilausuma” vuonna 1927. 

Protestanttiset kirkot ja antisemitismi Hitlerin Saksassa

Vaikka evankelisen kirkon konservatiivisissa piireissä tervehdittiin 
ilolla Hitlerin valtaannousua, nämä piirit eivät kuitenkaan muodos-
taneet yhtenäistä rintamaa. Kristillisen ja sekulaarin nationalismin 
yhteistyö oli jo 1800-luvun lopulla tuottanut ajattelua, jossa germaa-
niset elementit yhdistyivät kristilliseen uskoon. Monesti luullaan tai 
ainakin halutaan uskoa, että saksalaisten kristittyjen “uskonliikkeen” 
(Deutsche Christen Glaubensbewegung = DC) taustalla olisivat olleet 
täysin toiset ihmiset kuin ne, jotka Hitlerin valtaannousun jälkeen 
liittyivät DC:a vastustamaan nousseeseen tunnustuskirkkoon. Weima-
rin tasavallassa vaikuttaneeseen kristillis-saksalaiseen liikkeeseen koh-
distunut tutkimus osoittaa kuitenkin, että tämän antidemokraattisen, 
antimodernistisen, antisemitistisen ja kovia kansalliskirkollisia arvoja 
kannattaneen liikkeen jäseniä päätyi DC:n lisäksi myös myöhemmin 
sitä vastustamaan syntyneeseen tunnustuskirkkoon. 

Deutsche Christen -järjestö perustettiin natsipuolueen aloitteesta 
1932 ja sen avulla natsihallinto loi uuden evankelisen valtakunnal-
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lisen kirkon (Die Deutsche Evangelische Kirche), jonka piispaksi tuli 
Ludwig Müller (1883–1945). Müller teki Hitler-Jugendin kanssa so-
pimuksen, jonka mukaan kaikki kirkollisen nuorisojärjestön jäsenet 
käyttäisivät Hitler-Jugend -univormua.  “Saksalaisten kristittyjen” mie-
lestä Jeesus oli arjalainen ja kirkko oli riisuttava kaikesta juutalaisesta 
aineksesta. Innokkaimmat DC-papit tekivät Hitleristä Jumalan lä-
hettämän pelastajan ja julistivat, että ensimmäinen maailmansota oli 
Saksan Golgata ja natsihallinto sitä seurannut pääsiäinen ja helluntai. 
Uusi natsimyönteinen kirkko hyväksyi myös omalta osaltaan rotulait 
ja pani kaikki juutalaisuudesta kääntyneet kirkon jäsenet luopumaan 
kirkollisista viroistaan, vaikka salli heille tavallisen jäsenyyden. Juuta-
laislähetystä DC kannatti ainoastaan sikäli, kun se tapahtui ulkomail-
la, sillä muuten “vierasta verta voisi tunkeutua kansakuntaan”, kuten 
liikkeen ensimmäisessä julistuksessa sanottiin.

Tätä kehitystä vastustamaan perustettiin tunnustuskirkko, Die Be-
kennende Kirche, joka toukokuussa 1934 Barmenissa pidetyssä ko-
kouksessa hyväksyi itselleen tärkeän oman näkemyksensä määrit-
telemän dokumentin, jonka takana oli ennen kaikkea Karl Barth. 
Dokumentti oli erittäin varovainen, eikä se ottanut suoraan kantaa 
poliittiseen myllerrykseen. Se edusti kristosentristä teologiaa ja täh-
densi kirkon riippumattomuutta valtiovallasta, mikä yleensä tulkittiin 
kritiikiksi natsivaltaa vastaan. Tunnustuskirkko oli kuitenkin hajanai-
nen ja sen piirissä oli sekä erittäin varovaisia ja natsihallintoa jopa 
ylistäviä tahoja, että radikaalimpia ja natsismia avoimesti tuomitsevia 
piirejä. Kirkkoministeri Hans Kerrl kielsi tunnustuskirkon toimin-
nan vuonna 1935, ja sen jälkeen ryhmä jatkoi taisteluaan maanalai-
sena järjestönä.  

DC:n ja kirkon perinteisestä opista kiinni pitävien teologien eri-
mielisyydet tulivat ilmi useissa yhteyksissä, mutta Hitlerin valtaan-
nousun jälkeen huhtikuussa 1933 annettu virkamieslaki teki näi-
den välisen eron selväksi. Lain mukaan ei-arjalaista syntyperää olevat 
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kansalaiset suljettiin pois valtion viroista. DC:ssa suhtauduttiin la-
kiin varauksettoman myönteisesti. Kahden regimentin oppia vaalivat 
tunnustukselliset piirit näkivät laissa kuitenkin ongelman, joka koski 
kirkon itsenäisyyttä. Koska kirkon jäsenyys perustui kasteeseen, val-
tiovallan säätämä rotulaki ei voinut säädellä sen piirissä toimivien 
pappien kelpoisuutta. (Kyse oli hyvin pienestä joukosta, koska laskel-
mien mukaan vain kaksi promillea evankelisista papeista oli ei-arja-
laista syntyperää.) Walter Künnethin pian lain voimaantulon jälkeen 
virallisesta toimeksiannosta laatima julkilausuma edusti kirkollista 
perusnäkemystä (ks. Aikalaisdokumentteja). Koska antisemitistiset toi-
met sopivat hyvin kirkon poliittisiin tavoitteisiin, kuten autoritaari-
sen yhteiskunnan palauttamiseen ja demokratian kaventamiseen, ei 
ole yllättävää, että johtavat luterilaiset piispat olivat jo ennen vuoden 
1933 tapahtumia antaneet juutalaisvastaisia lausuntoja. 1930-luvulta 
Baijerin maakirkon piispana toiminut Hans Meiser (1881–1956) oli 
jo vuonna 1926 esittänyt juutalaisten oikeuksien rajoittamista ja jopa 
seka-avioliittojen kieltämistä. Kirkon myötämielistä suhdetta juuta-
laisten syrjintään puolustettiin ekumeenisista piireistä tullutta kri-
tiikkiä vastaan. Yksi tavallisista arjalaista virkamieslakia puolustavista 
argumenteista oli, että pieneen lukumääräänsä nähden juutalaisia oli 
kohtuuttoman paljon julkisissa viroissa.

Kirkkotaistelun konservatiivis-tunnustuksellisten miesten luomiin 
legendoihin kuuluu väite, että liberaalit protestantit olisivat vuosi-
en 1933–1934 tapahtumien aikana liittoutuneet DC:n kanssa. Tämä 
pitää paikkansa vain tietyn kansallisliberaalia ajattelua edustaneen ja 
liberaalista valtavirrassa selkeästi poikenneen pienen joukon osal-
ta. Liberaalien julkaisemissa lehdissä – Kirchliche Welt (“Kirkollinen 
maailma”) ja Protestantenblatt (“Protestanttilehti”) – ilmestyi huhti-
kuusta 1933 lähtien useita artikkeleita, joissa vastustettiin arjalaispy-
kälien soveltamista kirkon juutalaissyntyiseen papistoon sekä monia 
artikkeleita juutalaisten oikeuksien riistämistä vastaan. Toisin kuin 
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kirkollisissa valtalehdissä, näissä ei tervehditty ilolla Hitlerin valtaan-
nousua. Toisaalta lehdissä esiintyi kansallista maailmankatsomusta ja 
kirkollisten liberalismia yhdisteleviä kirjoituksia, jotka olivat kuiten-
kin ideologisesti etäällä DC:sta ja kansallissosialismista. Tämä osoit-
taa liberaalin rintaman hajanaisuutta, mutta liittyi myös selvästi leh-
tien vapaamielisiin toimitusperiaatteisiin, joista haluttiin pitää kiinni. 
Kansallissosialismin varsin yhtenäistä vastustamista osoittaa se, että 
monet liberaaliteologeina tunnetut yliopistoprofessorit ja papit vai-
kuttivat tunnustuskirkon riveissä. Ei-kristittyjen juutalaisten kansa-
laisoikeuksista välittivät vain ne harvat, joiden teologinen tai yhteis-
kunnallinen visio poikkesi kirkon valtauoman näkemyksestä. Tun-

Hermann Stöhr (1898–1940). 
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nustuskirkon Dietrich Bonhoeffer (1906–45) oli näistä avarakatseisis-
ta tunnetuin. Hän osallistui itse juutalaisten pelastamiseen sekä vaati 
kirkkoa asettumaan juutalaisten puolelle ja auttamaan heitä. Toisin 
kuin muut natsivastaiset teologit, hän näki Kolmannen valtakun-
nan antisemitismin keskeiseksi syyksi vastustaa natsismia. Vähemmän 
tunnettu Hermann Stöhr (1898–1940) toimi täysin avoimesti ja va-
rauksetta juutalaisten puolesta. Hänet teloitettiin, kun hän kieltäytyi 
sotapalveluksesta. Karl Barth, jonka natsivastaisuus perustui teologi-
siin lähtökohtiin, Jumalan Sanan ylivaltaan ja kirkon vapauteen, näki 
antisemitismissä vakavan uhan kristinuskolle. Hänen mielestään “an-
tisemitismi on synti Pyhää Henkeä vastaan, koska antisemitismi on 
Jumalan armon torjumista.”

Tunnustuskirkko syntyi taistelemaan kirkon perinteisen opin ja it-
semääräämisen puolesta “saksalaista kristillisyyttä” vastaan. Liittolais-
ten rintamaan kuului monenlaisia teologeja, mutta suurin osa näistä 
oli nähnyt Hitlerin valtaannousussa positiivisen mahdollisuuden pa-
rantaa kirkon asemaa sekä saada yhteiskunnassa enemmän tilaa ja val-
taa perinteisille kristillisille arvoille. Tunnustusrintamaan osallistuneet 
liberaalit pitäytyivät pääosin kirkon pappeina toimivien juutalaiskris-
tittyjen puolustamiseen. Tunnustuskirkon miesten suuri enemmistö 
pysyi myöhemminkin Künnethin edustamalla linjalla, jonka mukaan 
juutalaiskysymystä on käsiteltävä kirkon ja valtion piirissä erikseen. 
Niin liberaalit kuin konservatiiviset kristityt kykenivät myöhemmin 
vain vaimeisiin protesteihin, kun juutalaisten omaisuutta ryhdyttiin 
tuhoamaan ja synagogia polttamaan. Harvassa olivat vastustavat sanat 
myös silloin, kun juutalaisia ryhdyttiin tappamaan massoittain. Ver-
tailun vuoksi on hyvä huomata, että kirkkojen piiristä kuului selvä 
vastalause natsijohdon sodan myötä aloittamalle kehitysvammaisten 
ja mielisairaiden surmaamiselle (“eutanasia-aktio”). Elokuussa 1941 
Münchenin roomalaiskatolinen piispa von Galen saarnasi jyrkin sa-
noin eutanasia-aktiota vastaan, ja myös Württembergin evankelinen 
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piispa Wurm esitti julkisen vastalauseen. Natsit lopettivatkin aktionsa 
näihin vastalauseisiin. Kun juutalaisia alettiin viedä pois ja murha-
ta keskitysleireillä, piispat vaikenivat. Kaikessa hiljaisuudessa jotkut 
kristityt kuitenkin auttoivat yksittäisiä juutalaisia ja pelastivat heitä 
kuolemanleireiltä.

Tunnustuskirkko teki ansiokasta työtä kristinuskon aseman puoles-
ta kansallissosialistisen diktatuurin vaikeina vuosina. Kuitenkin mo-
net sen piirissä toimineet ovat myöhemmin vähätelleet alun perin 
myönteistä suhdettaan kansallissosialismiin ja pahimmassa tapaukses-
sa leimanneet omalle ideologialleen vieraita voimia syyllisiksi natsi-
ideologiaan. Kiusallisen esimerkin tällaisesta antaa Walter Künneth, 
joka vuonna 1931 tuki kristillis-nationalistisesta ja järjestysteologi-
sesta näkökulmasta NSDAP:n poliittista ohjelmaa hyläten siitä pa-
kanallisen rotumyytin, liiallisen kansalliskirkollisuuden ja vihaan pe-
rustuvan taistelumentaliteetin. Lausunnossaan virkamieslaista Kün-
neth pyrki hyödyntämään natsien valtaannousua kirkon hyväksi de-
mokratian periaatteita ja juutalaisten kansalaisoikeuksia vastaan (ks. 
Aikalaisdokumentteja). Vuonna 1935 Künneth hyväksyi “saksalaisen 
verenperinnön suojelemiseksi” säädetyt juutalaisten ja kristittyjen 
välisten seka-avioliittojen ja sukupuolisuhteiden vastaiset rotulait se-
karotusäädöksineen siltä osin kuin ne eivät vaikuttaneet kristityiksi 
kääntyneiden juutalaisten kirkon piirissä nauttimiin oikeuksiin. So-
dan jälkeen vuonna 1947 Künneth syytti kansallissosialismista yh-
teiskunnan maallistumista ja esitteli natsi-ideologian tienraivaajina 
Darwinin, Nietzschen, Houston Stewart Chamberlainin ja Oswald 
Spenglerin.

Künnethin ja monien muiden kirkkotaistelulegendoja tuottaneiden 
miesten osalta voi kysyä, mistä johtuu näin voimakas tarve sivuuttaa 
tyystin oma osallistuminen barbaariseen valtaideologiaan ja syyttää 
siitä yksinomaan omia ideologisia vihollisia. Tällaiseen ilmiöön on 
tarjottu yksinkertaista selitystä. Vaikka kristinusko ja sen edustajat ei-
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vät olleet millään suoranaisella tavalla syyllisiä holokaustiin, ilmiön 
yhteys omaan juutalaisvastaiseen perusmyyttiin herättää kristinuskon 
piirissä yhtä kaikki sellaista syyllisyyttä, joka täytyy torjua mahdolli-
simman selkeästi. Torjunta ei liity yksinomaan antisemitismiin, vaan 
1800-luvun kehityksen avaamaan valtataisteluun, johon Saksan pro-
testanttisten kirkkojen konservatiiviset voimat osallistuivat tukemalla 
etupäässä autoritaarisia ja nationalistisia ideologioita.  Tämän ne te-
kivät voidakseen taistella bolsevismin ja maallistumisen lisäksi myös 
demokratiaa, liberalismia ja vähemmistöjen – tässä tapauksessa juu-
talaisten – kansalaisoikeuksia vastaan.  Ne eivät kannattaneet räikeää 

Walter Künneth (1901–97). 
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rotuantisemitismiä eivätkä väkivaltaa, mutta näkivät kuitenkin ensin 
saksalaiskansallisessa ja sitten kansallissosialistisessa liikkeessä vaihto-
ehdon kirkon parhaaksi. 

Yhteenvetona voidaan sanoa, ettei Saksan protestanttisia kristit-
tyjä ja heidän kristinuskoaan voi suoranaisesti syyttää holokaustista. 
Kuitenkin antisemitismi oli hyvin tavallista konservatiivisen protes-
tantismin piirissä 1800-luvun lopun Saksassa, ja se liittyi olennaisesti 
demokratian ja liberalismin vastustamiseen. Antisemitismistä sanou-
tuivat selkeimmin irti kirkon liberaalit. Sama kehitys näkyi myös 
Weimarin tasavallassa, jossa evankelisen kirkon konservatiivinen val-
tauoma tuki Saksalaiskansallista kansanpuoluetta (DNVP) ja lopulta 
suuressa määrin myös Kansallissosialistista työväenpuoluetta (NS-
DAP). Kirkko iloitsi Hitlerin valtaannoususta ja kannatti avoimesti 
tämän lainsäädännöllisiä toimia juutalaisten kansalaisoikeuksien ra-
joittamiseksi, mutta suhtautui kielteisesti heihin kohdistettuun väki-
valtaan. Aikansa merkittävin saksalais-juutalainen rabbi, Leo Baeck, 
kirjoitti vuonna 1925 yksityiskirjeessä näin: “On Saksalle henkinen 
ja moraalinen katastrofi , että moni johtava henkilö on kieltäytynyt 
tunnustamasta näiden kahden valtakunnan [hengellisen ja maallisen] 
välistä eroa ja ovat tehneet saksalaisuudesta (Deutschtum) uskonnon. 
Sen sijaan että uskoisivat Jumalaan he – ennen kaikkea luterilaiset 
papit – uskovat saksalaisuuteen.” 

Euroopan kirkot ja holokausti

Vatikaanin politiikka kiistan aiheena

Natsien toimeenpanema juutalaisten joukkotuho ei ollut ainoas-
taan Saksan kirkkoja koskettava kysymys. Valtaosa natsien uhreista 
tuli muista maista, olihan merkittävä osa Euroopasta natsien tai hei-
dän liittolaisten hallinnassa vuonna 1942. Aivan samoin kuin Saksan 
kirkkojen suhtautumista natsismiin on pidetty tärkeänä tutkimuksen 
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kohteena, on syytä tutkia muidenkin maiden kirkkojen toimintaa 
toisen maailmansodan aikana.

Kiihkein keskustelu tästä aiheesta on käyty katolisen kirkon osal-
ta. Sodanaikainen paavi, Pius XII (Eugenio Pacelli 1876–1958, paavi 
vuodesta 1939), on jo pitkään ollut kiivaan väittelyn kohteena. Saksa-
lainen näytelmäkirjailija Rolf Hochhuth herätti vuonna 1963 suurta 
kohua näytelmällään Die Stellvertreter (“Sijainen”), ja paavin sodanai-
kaisesta toiminnasta ryhdyttiin keskustelemaan myös tutkijayhteisön 
ulkopuolella. Näytelmässä paavia syytetään siitä, että hän passiivisuu-
dellaan ja hiljaisuudellaan edesauttoi juutalaisten tuhoamista. Tämän 
jälkeen aiheesta on ilmestynyt runsaasti kirjoja ja artikkeleita, mutta 
yhteistä näkemystä ei ole löytynyt. Vatikaani aloitti jo 1960-luvulla 
prosessin Pius XII:n autuaaksi julistamiseksi, mutta huoli juutalaisten 
reaktioista on kuitenkin estänyt prosessin etenemisen. 

Paavin puolustajat tähdentävät, että tämän diplomaattinen varo-
vaisuus oli hyvin harkittu ja onnistuneeksi todettu strategia, jonka 
ansiosta paavi onnistui pelastamaan satojatuhansia juutalaisia. Näin 
ollen on Israelissa aivan oikeutetusti istutettu metsä paavin kunniak-
si. Paavi toimi sodan alkuvuosina sen puolesta, että puolueettomat 
maat, kuten Espanja ja Portugali, myöntäisivät viisumeja pakeneville 
juutalaisille. Myöhemmin Vatikaani käytti diplomaattisia kanavia ja 
protestoi karkotuksia vastaan, ja etenkin Italiassa monet juutalaiset 
saivat piilopaikan luostareista. Paavin käyttämä hiljainen diplomatia 
oli puolustajien mukaan erittäin menestyksellinen ja sen väitetään 
pelastaneen jopa puoli miljoonaa juutalaista. 

Kriitikkojen mielestä tilanne on aivan toisenlainen. Kirkon huo-
li kohdistui pääsääntöisesti katolisuuteen kääntyneisiin juutalaisiin. 
Vaikka juutalaiset järjestöt ja liittoutuneiden maiden hallitukset 
vuonna 1942 pyysivät paavia julkisesti tuomitsemaan juutalaisvai-
not, hän teki sen erittäin varovaisesti radiopuheessa, jossa juutalaisia 
ei edes mainittu nimeltä. Kirkon pitkä antisemiittinen perinne sekä 
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paavin pelko siitä, että natsit tuhoaisivat kirkon, johti siihen, että juu-
talaiset eivät saaneet kirkon johdolta sitä apua, mitä he olisivat tar-
vinneet. Jos paavi olisi julkisesti tuominnut juutalaisvainot, uhannut 
kaikkia niihin osallistuvia katolilaisia kirkosta erottamisella ja käs-
kenyt kaikkia pappeja, munkkeja, nunnia ja maallikkoja tekemään 
kaikkensa joukkotuhon estämiseksi, juutalaisten kohtalo olisi ollut 
hyvin toisenlainen. 

Keskustelu paavin väitetystä hiljaisuudesta ei ole loppunut. Vuon-
na 1999 asetettiin komissio, jonka tehtävänä oli käydä läpi olennai-
set asiakirjat ja tulla johtopäätökseen, jonka kaikki voisivat hyväksyä. 
Komissioon kuului kolme katolista ja kolme juutalaista tutkijaa. Kah-

Pius XII (Eugenio Pacelli 1876–1958), paavi vuosina 

1939–1958.
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den vuoden jälkeen kaikki juutalaisjäsenet jättivät komission vasta-
lauseena sille, ettei komissio kuitenkaan saanut tutustua kaikkiin asia-
kirjoihin. Vuonna 2003 avattiin eräitä arkistoja vuosilta 1922–39, sen 
sijaan toisen maailmansodan aikaiset arkistot ovat edelleen kiinni.  

Keskustelua on myös käyty kirkon toiminnasta niin sotaa edeltä-
vänä kuin sitä seuranneenakin aikana. Vuonna 1999 John Cornwell, 
brittiläinen historiantutkija ja itse katolilainen, julkaisi kohua herät-
täneen kirjan Hitler’s Pope (“Hitlerin paavi”). Siinä hän väittää, että 
tuleva paavi Pius XII myötävaikutti 30-luvulla ratkaisevasti Hitlerin 
vallan vakiinnuttamiseen. Vatikaani oli pitkään neuvotellut Saksan 
kanssa niin sanotusta konkordaatista, mutta vaikeat neuvottelut saivat 
vauhtia Hitlerin noustua valtaan ja sopimus syntyi nopeasti. Kirkko 
joutui maksamaan diplomatiastaan korkean hinnan, koska sopimus 
teki poliittisesta katolisuudesta täysin aseettoman natsismin edessä. 
Katolinen Zentrumspartei joutui maaliskuussa 1933 Vatikaanin pai-
nostuksen tuloksena ja vastoin puheenjohtajansa Heinrich Brünin-
gin tahtoa hyväksymään Hitlerin valtalain, joka antoi hänelle dikta-
toriset oikeudet, ja kesäkuussa samana vuonna puolue lakkautettiin 
kokonaan. Vahva Saksan katolinen kirkko, joka oli menestyksellisesti 
taistellut Bismarckin Kulturkampf-sortoa vastaan, ei kyennyt vastus-
tamaan natsihallintoa. Omista eduistaan huolestuneena se suostui sii-
hen, että Euroopan suurimpaan maahan syntyi antidemokraattinen ja 
antisemiittinen hallinto, joka muutaman vuoden päästä syöksi koko 
maanosan tuhoisaan sotaan. Aivan samalla tavalla oli katolinen puo-
lue Partito popolare Italiassa lakkautettu vuonna 1929, kun paavi oli 
Mussolinin kanssa solminut sopimuksen, jonka nojalla Vatikaanival-
tio perustettiin. Saksan konkordaatin syntyessä tuleva paavi, silloinen 
kardinaali Pacelli, toimi kardinaalivaltiosihteerinä  – siis diplomaat-
tina, joka oli vastuussa Vatikaanin suhteista muihin valtioihin. Siinä 
ominaisuudessa ja myös siksi, että hän oli toiminut pitkään Pyhän 
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Istuimen lähettiläänä Saksassa, hän oli ratkaisevassa asemassa Hitlerin 
kanssa solmittavaa konkordaattia koskevissa neuvotteluissa. 

Sodanjälkeisten tapahtumien osalta on jo pitkään ollut tiedossa, 
että moni natsirikollinen onnistui Vatikaanin avulla pakenemaan Ete-
lä-Amerikkaan. Näiden joukossa olivat muun muassa joukkotuhon 
pääarkkitehti Adolf Eichmann (1906–62), Sobibórin ja Treblinkan 
tuhoamisleirien komentaja Franz Stangl (1898–1971) sekä Ante Pa-
veli  (1889–1959), fasistisen Ustasja-hallinnon johtaja Kroatiassa, mies 
joka oli vastuussa satojen tuhansien serbien, juutalaisten ja romanien 

Kansallissosialistien vaalijulisteessa vuonna 1933 käytettiin tätä kuvaa ja vedottiin 

paavin nuntiuksen Vasallo Di Torregrossan sanoihin Hitlerille: ”Pitkään en Teitä ym-

märtänyt, mutta olen kauan ponnistellut ymmärtääkseni. Nyt ymmärrän Teitä.” 
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kuolemasta. Hän pakeni Vatikaanista saatujen väärennettyjen paperien 
avulla papiksi naamioituneena. Keskeinen henkilö tässä toiminnassa 
oli Roomassa asuva itävaltalainen piispa Aloïs Hudal (1885–1963). 

Sotarikollinen joka ei onnistunut pakenemaan – hänet tuomittiin 
kuolemaan ja teloitettiin huhtikuussa 1947 – oli Jozef Tiso (1887–
1947), katolinen pappi joka toimi sodan aikana Slovakian president-
tinä. Slovakia oli natsi-Saksan uskollinen liittolainen. Vaikka Tiso yrit-
ti hillitä radikaalimpia ryhmiä maassa, hän luovutti auliisti 70.000 
juutalaista saksalaisille. Luovutuksen aikana pitämässään saarnassa hän 
puolusti tätä päätöstä sillä, että Slovakian täytyi vapautua “tuholaisis-
taan”. Sodanjälkeisessä oikeudenkäynnisään hän ei osoittanut min-
käänlaista katumusta juutalaisten luovuttamisesta. Tisolla oli Slovaki-
an katolisen kirkon tuki, mutta Vatikaani protestoi luovutuksia vas-
taan – tosin aivan liian myöhään ja lähinnä siksi, että oli huolissaan 
omasta maineestaan.

Vaikka Vatikaanin tekemiset ja tekemättä jättämiset ovat olleet vilk-
kaan kriittisen keskustelun kohteena, on syytä korostaa, että monet 
katoliset papit, nunnat ja munkit auttoivat toisen maailmansodan ai-
kana juutalaisia ja vaaransivat rohkeudellaan oman henkensä. Tuhan-
net juutalaiset lapset pelastuivat ainoastaan siksi, että he saivat suojan 
katolisesta sisäoppilaitoksesta tai muusta laitoksesta. Toisinaan avun-
anto johti myös ongelmiin. Joskus kävi nimittäin niin, että pelastettu 
juutalaislapsi oli kastettu ja sodan jälkeen ei häntä haluttukaan antaa 
juutalaisille sukulaisille. Tunnetuin tällainen kiista oli ns. Finalyn ta-
paus Ranskassa. Kaksi juutalaista poikaa, Robert ja Gérald Finaly, joi-
den vanhemmat olivat kuolleet keskitysleirissä, olivat saaneet uuden 
kodin ja heidät oli kastettu hurskaan katolisen naisen toimesta. So-
dan jälkeen tämä ei kuitenkaan halunnut antaa poikia heidän suku-
laisilleen vedoten siihen, että pojat olivat katolilaisia ja että heille oli 
annettava katolinen kasvatus. Pitkän ja suurta huomiota herättäneen 
oikeusprosessin jälkeen sukulaiset saivat kuitenkin pojat. Tämä ei ol-
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lut ainoa tapaus laatuaan. Vuonna 2004 löydettiin Ranskassa vuodel-
ta 1946 peräisin oleva dokumentti, jossa kirkon virallisena kantana 
tähän kysymykseen todetaan, että mikäli vanhemmat ovat elossa, an-
netaan kastamattomat juutalaislapset heille, mutta kastettuja lapsia ei 
tule päästää sellaiseen ympäristöön, jossa heille ei voida taata katolista 
kasvatusta, ei edes omien vanhempiensa luo. Dokumentin mukaan 
tämä on myös paavin kanta. 

Pohjoismainen luterilaisuus ja natsi-Saksa

Pohjoismaiden luterilaisissa kansankirkoissa esiintyi vaihtelevaa suh-
tautumista natsismiin ja sen juutalaisvastaisuuteen. Toisistaan suuresti 
eroavat poliittiset tilanteet sanelivat myös osaltaan ehtonsa kirkkojen 

Jozef  Tiso (1887–1947).
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suhtautumistavoille: Tanska ja Norja olivat saksalaisten miehittämiä, 
Ruotsi puolueettomana sodan ulkopuolella ja Suomi vuosina 1941–
44 Saksan aseveljenä.

On mielenkiintoista verrata kahta ruotsalaista teologia ja heidän 
suhtautumistaan natsismiin. Myöhempi arkkipiispa Anders Nygren 
(1890–1978) tunsi Saksan tilanteen hyvin ja julkaisi maan kirkko-
taistelusta kirjan. Hän vastusti natsismia, mutta yksinomaan kirkol-
lisista ja teologisista syistä. Kristittyjen tulisi Paavalin ohjeen mukai-
sesti (Room. 13) olla esivallalle kuuliaisia, mutta mikäli valtio yrittää 
ohjata kirkon elämää, kirkon on puolustettava vapauttaan. Nygren 
näki Kolmannessa valtakunnassa paljon hyvää, mutta sen kirkkopoli-
tiikan hän tuomitsi täysin. Kirkkotaistelussa ei hänen mielestään ollut 
lainkaan kyse oikeudenmukaisuudesta tai vapaudesta yleensä, vaan 
kirkon mahdollisuudesta saada olla kirkko. Nygren osoitti sympatiaa 
niille saksalaisille kristityille, jotka halusivat olla mukana rakentamassa 
uutta Saksaa mutta samalla taistelivat natsismista vapaan ei-poliitti-
sen kirkon puolesta. Tai kuten Tübingenin teologian opiskelijat sen 
ilmaisivat: “Für Adolf Hitler gegen Müller” (Adolf Hitlerin puolesta 
Mülleria vastaan).

Tämä periaatteellinen suhtautuminen natsi-Saksaan näkyy myös 
Nygrenin reaktioissa sen antisemitismiä kohtaan. Hän tuomitsi us-
konnollisia mittoja saaneen rotuvihan. Toisaalta hän kuitenkin väitti, 
että idästä tulleet juutalaiset (Ostjuden) olivat saaneet suhteettoman 
suuren vaikutusvallan maassa ja että sen vuoksi valtion oli ryhdyttävä 
jonkinlaisiin tasapainottaviin toimenpiteisiin.

Lundissa toiminut ja piispaksi noussut teologi Gustaf Aulén (1879–
1977), suhtautui natsismiin toisella tavalla. Hän ei ainoastaan vastus-
tanut kansallissosialismin kirkkopolitiikkaa, vaan näki sen opin an-
tikristillisenä ideologiana ja sen käytännön toteutuksen demonise-
na valtapolitiikkana, jota kristittyjen tuli vastustaa. Tappouhkauksista 
huolimatta Aulén esiintyi julkisesti hyvin avoimesti ja korkealla pro-
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fi ililla natsismia vastaan ja toimi myös aktiivisesti miehitetyn Norjan 
puolesta. Hänen vuonna 1944 julkaisemastaan kirjasta Kyrkan och 
nationalsocialismen (“Kirkko ja kansallissosialismi”) painettiin samana 
vuonna tanskankielinen käännös, mutta miehitetyssä Tanskassa sen 
nimeksi tuli Andagtsbog for hjem og skole (“Kodin ja koulun hartaus-
kirja”).  

Ruotsista todettakoon vielä, että pietistisen herätysliikkeen schar-
taulaisuuden äänenkannattaja Göteborgs Stifts-Tidning (Göteborgin 
Hiippakuntalehti) otti selvästi kantaa natsismin puolesta ja ylisti Hit-
leriä – ei tosin varauksetta – jopa tämän kuoleman jälkeen. Kuuluisa 
Lundin yliopiston eksegeetti Hugo Odeberg (1898–1973) oli erit-
täin natsimielinen. Hän toimi sodan aikana Ruotsi-Saksa -yhdis-
tyksen puheenjohtajana ja ylisti Saksassa tapahtunutta uudistustyötä. 

Anders Nygren (1890–1978).
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Hänen mielestään vuonna 1933 Saksassa alkanut välienselvittely juu-
talaisuuden kanssa herätti kristikunnassa toivon paremmista ajoista.

Miehitetyssä Norjassa luterilainen kansankirkko kuului sekä mie-
hityksen että natsismin tärkeimpiin vastustajiin. Vidkun Quislingin 
hallitus yritti Saksan mallia seuraten tehdä kirkosta omien pyrkimys-
tensä siunaajan, mutta yli 90 % papeista seurasi miehitystä vastusta-
nutta kirkon vanhaa johtoa. Eräs jo 1930-luvulla Quislingin puolu-
eeseen liittynyt pappi, Pohjois-Norjassa toimiva ja suomea puhuva 
Martin Tveter, perusteli liittymistään puolueeseen seuraavasti: “Eri-
tyisesti suomalaiset pietistit avasivat kunnolla silmäni näkemään, että 
myös Norjassa tarvitsemme sellaista kansanliikettä kuin se, minkä me 
nyt olemme saaneet Nasjonal Samling -puolueessa.” Kun puolue sit-
temmin otti jyrkemmän kannan rotukysymyksessä, Tveter ja moni 
muu siihen kuulunut pappi erosi siitä. 

Sekä Oslon piispa Eivind Berggravin (1884–1959) johtama libe-
raalisiipi että Ole Hallesbyn (1879–1961) johtama pietistisiipi tekivät 
pesäeron natsismiin jo 1930-luvulla ja sanoutuivat miehityksen aika-
na siitä vielä selvemmin irti. Hallesby suhtautui kuitenkin myöntei-
sesti italialaiseen fasismiin ja Hitlerin Saksassakin hän näki aluksi pal-
jon hyvää, vaikka tuomitsikin sen kirkkopolitiikan ankarasti. Kirkossa 
ja etenkin sen konservatiivisessa siivessä esiintyi tähän aikaan pal-
jon parlamentaarisen demokratian halveksuntaa ja vahvalle johtajalle 
osoitettua ihailua. Berggrav vangittiin 1942, mutta hän onnistui pa-
kenemaan 1945 ja oli sodan loputtua taas kirkon todellinen johtaja. 
Natsi-Saksan juutalaisvainot eivät herättäneet suurempaa huomiota 
Norjassa. Tyypillisiä olivat juutalaislähetystä harjoittaneen Den nors-
ke Israelmisjon -järjestön kannanotot. Kokouksessaan vuonna 1933 
se tuomitsi rotuvihan ja siihen liittyneet julmuudet, mutta tähden-
si samalla, ettei se halunnut sekaantua Saksan sisäisiin asioihin eikä 
sinänsä tuomita sen juutalaisiin kohdistuvia toimenpiteitä. Järjestön 
puheenjohtaja, professori Chr. Ihlen taas iloitsi vuonna 1935 siitä, 
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että monet Saksan juutalaiset nyt hakeutuivat Palestiinaan tai hakivat 
suojaa kääntymällä kristinuskoon. Saksassa opiskellut ja myöhemmin 
Hallesbyn seuraajaksi Menighetsfakultetenin (Seurakuntatiedekunnan) 
professorina noussut Leiv Aalen (1906–83) puolusti 1930-luvun lo-
pulla natsi-Saksaa ja myös sen juutalaispolitiikkaa. Juutalaisongelma 
oli hänen mielestään paljon monimutkaisempi kuin miltä se abstrak-
tin humanismin näkökulmasta vaikutti. 

Kun Norjan juutalaisia syksyllä 1942 alettiin vangita ja karkot-
taa leireihin, Norjan kirkot liittyivät yhteiseen protestiin. Quislin-
gille suunnatussa avoimessa kirjeessä sanottiin muun muassa näin: 
“Tämän kutsumuksemme nojalla neuvomme maallisia viranomaisia 
ja sanomme Jeesuksen Kristuksen nimessä: ‘Lopettakaa juutalaisvai-
not ja tehkää loppu siitä rotuvihasta, jota lehdistön kautta levite-
tään maassamme.’” Kirjeen olivat allekirjoittaneet piispat ja teologis-
ten tiedekuntien professorit sekä kirkollisten järjestöjen ja vapaiden 
suuntien edustajat. 

Tanska oli Norjan tapaan natsi-Saksan miehittämä maa, mutta 
Tanskan juutalaisista 97 % pelastui, koska kansa asettui aktiivisesti 
suojelemaan heitä. Käytännössä koko yhteiskunta – poliitikot, virka-
koneisto, kansankirkko, poliisi, yliopistot, ammattiyhdistysliike – oli 
mukana auttamassa maan 8.000 juutalaista turvaan, enimmäkseen 
Ruotsiin. Syksyn 1943 pelastusoperaatio, jossa tuhansia Tanskan juu-
talaisia salakuljetettiin kalastusveneissä Ruotsiin, on saanut legen-
daarisen aseman holokaustin historiassa. Jos kaikkien maiden kansa-
laiset olisivat osoittaneet vastaavaa huolenpitoa kotimaansa juutalai-
sista, holokausti ei olisi ollut mahdollinen. Tanskan tapahtumat ovat 
synnyttäneet omat myyttinsä, muun muassa väitteen, että kuningas 
Kristian X olisi kantanut keltaista tähteä ja halunnut siten osoittaa 
solidaarisuuttaan juutalaisia kohtaan. Näin ei kuitenkaan ollut: Tans-
kassa kukaan ei kantanut keltaista tähteä. 
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Myös Tanskan luterilainen kansankirkko (Folkekirken) oli aktiivi-
sesti mukana pelastamassa juutalaisia. Kun juutalaisvastainen operaa-
tio lähti käyntiin lokakuussa 1943 luettiin maan kaikissa kirkoissa 
sunnuntain jumalanpalveluksen yhteydessä protestikirje, jossa mie-
hitysvallan toimenpiteet tuomittiin ankarasti. Kööpenhaminalaisessa 
kirkossa piispan luettua kirjeen loppuun seurakunta nousi seisomaan 
ja sanoi “Aamen”. Kaupungin synagogan Toora-kääröt taas kätkettiin 
lähellä olevaan kirkkoon, jossa ne säilyivät sodan loppuun asti. 

Suomessa koko yhteiskunnalla, kirkko mukaan luettuna, oli lähei-
set suhteet Saksaan. Uskonnollisesti ja kulttuurisesti maat olivat lä-
heisiä: luterilaisuuden syntymaa oli tietenkin Suomen kirkolle tärkeä. 
Monet teologit olivat opiskelleet Saksassa ja saksa oli maassa yleisim-
min puhuttu vieras kieli. Poliittisestikin Saksa oli nuoressa Suomes-
sa merkittävä yhteistyökumppani ja esimerkki. Sisällissodassa 1918 
voittanut osapuoli oli saanut aseellista apua Saksasta ja vain Saksan  
tappio ensimmäisessä maailmasodassa oli estänyt Suomea saamasta 
saksalaista prinssiä kuninkaaksi. 

Suomen kirkko oli itsenäisyyden saavuttamisen jälkeen vankasti 
porvarillinen ja monessa mielessä hyvinkin oikeistolainen instituu-
tio. Vuoden 1918 sodassa kirkko oli ollut selvästi valkoisten puolella, 
mikä myötävaikutti kirkon ja työväestön välisen kuilun syventymi-
seen. Valkoinen Suomi, johon kirkkokin kuului, pelkäsi sekä itänaa-
puria että uutta “punakapinaa” omassa maassa. Kirkon ja sen edusta-
jien silmissä kyse ei ollut vain maan poliittisesta järjestelmästä, vaan 
myös Suomen säilymisestä kristillisenä maana. Tämä kaikki saattoi 
monen kirkonmiehen orientoitumaan pitkälle poliittisen kentän oi-
keaan reunaan. Kun 1920- ja 1930-luvuilla syntyi erilaisia oikeistora-
dikaaleja liikkeitä, kirkolliset piirit olivat niissä vahvasti edustettuina.  
Akateemisessa Karjala-Seurassa (AKS), Lapuan liikkeessä ja Isänmaal-
lisessa Kansanliikkeessä (IKL) oli monta kirkonmiestä. IKL:n ensim-
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mäisen eduskuntaryhmän neljästätoista edustajasta viisi oli pappeja. 
Tämä antoi kyseisille ryhmille vahvan kirkollisen profi ilin.

Tuon ajan suomalaista oikeistoradikalismia leimasivat isänmaalli-
suus, antikommunismi ja autoritaarisuus. IKL piti italialaista fasismia 
esikuvanaan, ja monet näissä piireissä ihannoivat ainakin alussa Hitle-
riä ja Saksan kansallissosialismia. Kuitenkin vain pienet oikeistoradi-
kaalit ääriryhmät omaksuivat antisemitismin.  Saksan kirkkotaistelus-
sa suomalaiset kirkolliset johtajat, myös IKL:een kuuluvat, asettuivat 
Tunnustuskirkon puolelle.

Sodan aikana Suomi oli kolmen vuoden ajan Saksan aseveli. Tänä 
aikana kirkko oli maan politiikan ja sotatavoitteiden vankka puolus-
taja. Suhteet Saksaan olivat nyt läheisiä ja ne saivat ideologisemman 
luonteen. Vuonna 1940 perustettu Luther-Agricola -seura ja lukuisat 
Saksassa vierailleet kirkolliset edustajat ovat osoituksena tiivistyvästä 
yhteistyöstä. Kirkollisia johtajia voidaan jälkikäteen kritisoida mones-
ta asiasta, muun muassa puuttuvasta itsenäisyydestä suhteessa maan 
johtoon, sinisilmäisyydestä suhteessa Saksaan ja sen politiikkaan, sak-
salaisen järjestelmän ja jopa Hitlerin ylistämisestä sekä kieltäytymi-
sestä auttamasta Norjan kirkkoa. Juutalaisvainojen hyväksymiseen ei-
vät kirkonmiehet kuitenkaan syyllistyneet, vaikka joidenkin mielestä 
ensimmäiset 1930-luvun Saksassa toteutetut juutalaisvastaiset toimet 
olikin ymmärrettävä tarpeellisena puolustautumisena juutalaisten lii-
an suurta vaikutusvaltaa vastaan. Vaikka Saksan juutalaispolitiikkaa ei 
hyväksytty, se ei toisaalta estänyt lämpimien suhteiden ylläpitämistä. 
Suomessa maan juutalaiset eivät joutuneet vaaraan. Maahan tulleita 
juutalaispakolaisia, joista lopulta kahdeksan luovutettiin saksalaisille, 
oli mukana auttamassa ja suojelemassa karkotukselta myös tiettyjä 
kirkollisia piirejä ja henkilöitä. Suomen kirkko ei sodan aikana syyl-
listynyt juutalaisvastaisuuteen, vaan pikemminkin poliittiseen sinisil-
mäisyyteen.
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Vuonna 1999 Suomen televisiossa lähetetyssä MOT-ohjelmassa 
ruodittiin suomalaisten kirkonmiesten ja yliopistoteologien suhdetta 
natsi-Saksaan ja juutalaisten kohteluun siellä. Kirkkokriittinen ohjel-
ma toi esiin jonkin verran uusia tosiasioita, mutta suurin osa esitetys-
tä aineistosta oli jo aikaisemmin ollut tutkijoiden tiedossa. Suomen 
kirkon johtohenkilöiden läheinen suhde saksalaisiin uskonveljiin ei 
ole koskaan ollut salaisuus. Tietyt ohjelmassa esitetyt yksityiskohdat 
havainnollistavat hyvin ongelmaa, joka syntyy, kun asioita ei tarkas-
tella laajassa historiallisessa perspektiivissä. Jos esimerkiksi jokin teo-
logi väittää juutalaisuutta synkäksi lakiuskonnoksi, hän ei sillä tavalla 
osoita saaneensa vaikutteita kansallissosialismista, vaan pikemminkin 
pitkästä kirkollisesta perinteestä. Jos suomalainen teologi natsi-Sak-
sassa vieraillessaan on ylistänyt maan johtoa ja sulkenut sen rukouk-
siinsa, hänen toimintaansa voidaan hyvinkin pitää naiivina ja tyhmä-
nä, mutta se ei osoita hänen olleen kansallissosialisti tai edes natsimie-
linen yksilö. Neljäkymmentä vuotta myöhemmin monet poliitikot ja 
kirkonmiehet kohottivat maljansa suomalais-neuvostoliittolaiselle ys-
tävyydelle ja osallistuivat muitta mutkitta viralliseen liturgiaan, mutta 
heitä ei ole tämän perusteella syytä leimata  kommunisteiksi. 

Muut kirkot

Kuten olemme jo maininneet, reformoidussa kirkossa suhtautumi-
nen juutalaisuuteen oli alusta asti myönteisempi kuin kristillisissä kir-
koissa yleensä. Ranskassa protestanttinen reformoitu vähemmistö oli 
pitkään kovan syrjinnän ja joskus verisenkin sorron uhrina, ja se loi 
tietynlaisen hengenheimolaisuuden sen ja juutalaisen vähemmistön 
välille. Myös muiden silmissä Ranskan juutalaiset ja protestantit kuu-
luivat yhteen. 1800-luvun lopun aggressiivinen antisemitistinen liike 
suuntasi Drumondin johdolla propagandansa kolmea pääasialliseen 
maalitauluun: juutalaisiin, protestantteihin ja vapaamuurareihin.
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Hollannissa reformoidulla kirkolla on kauan ollut merkittävä vai-
kutusvalta. Siellä myös juutalaisten puolustajia oli toisen maailman-
sodan aikana runsaasti. Israelin valtion tunnustamista “kansojen van-
hurskaista” – siis ei-juutalaisista, jotka  kuolemaa uhaten pelastivat 
juutalaisia toisen maailmansodan aikana – hollantilaiset muodostavat 
toiseksi suurimman kansallisen ryhmän puolalaisten jälkeen. Tässä 
yhteydessä tulee muistaa, että Puolassa oli moninkertaisesti enemmän 
juutalaisia ja näin ollen myös suuremmat mahdollisuudet auttaa heitä. 
Tunnettua onkin, että juutalaisten auttaminen Puolassa oli harvinais-
ta, mutta juutalaisväestön suuruuden takia lukumääräisesti heitä aut-
taneita oli kuitenkin maassa paljon. Hollannissa taas uskonnollisella 
suvaitsevaisuudella oli pitkät perinteet. Natsimiehittäjien juutalai-
siin kohdistama sorto oli kova, minkä vuoksi 75 % maan juutalaista 
menehtyi. Juutalaisvainot kohtasivat kuitenkin suurta kansallista vas-
tarintaa. Kun saksalaiset helmikuussa 1942 vangitsivat ensimmäiset 
juutalaiset, hollantilaiset työläiset julistivat vastalauseena suurlakon. 
Juutalaisia auttaneiden tuhansien hollantilaisten joukossa oli muun 
muassa pastori Leendert Overduijn (1901–76), jonka on arvioitu pe-
lastaneen 461 juutalaista, ja Johannes Bogaard, hurskas kalvinistinen 
maanviljelijä, johti suurta pelastusrinkiä, joka onnistui pelastamaan 
satoja juutalaisia joutumasta karkotetuksi.

Toisen maailmansodan aikana monet Ranskan protestantit asettui-
vat puolustamaan ja auttamaan juutalaisia. Tunnetuin pelastusoperaa-
tio tapahtui Le Chambon-sur-Lignon nimisessä kylässä. Se oli pieni 
syrjäinen kylä, jossa yli 90 % asukkaista oli protestantteja. Yhdessä 
naapuriseurakuntien kanssa ja pastorinsa André Trocmén (1901–71) 
johdolla käytännössä koko kylä osallistui juutalaisten pelastamiseen. 
Heitä kätkettiin maatiloille, heitä salakuljetettiin Sveitsiin, juutalaisia 
lapsia otettiin väärillä nimillä koulujen oppilaiksi jne. On laskettu, 
että kylän 3000 protestanttia pystyivät pelastamaan 5000 juutalaista, 
joista suuri osa oli lapsia. Pastori Trocmé osoitti ajalleen epätavallisen 
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suurta uskonnollista ennakkoluulottomuutta kehottaessaan juutalaisia 
lapsia säilyttämään omia uskonnollisia perinteitään ja kieltäytyessään 
kastamasta yhtäkään heistä ilman vanhempien suostumusta. Gestapon 
ja Vichy-hallinnon poliisin edessä Trocmé ei kieltänyt suojelevansa 
juutalaisia, mutta kieltäytyi kertomasta missä he piileksivät. “Olen 
heidän paimenensa ja paimenen tehtävä on puolustaa suojattejaan”, 
hän tähdensi.

Ortodoksiset kirkot eivät yleisesti ottaen ole suhtautuneet juuta-
laisiin myönteisesti, ja etenkin 1800-luvun Venäjällä kirkko lietsoi 
antisemitismiä. Toisen maailmansodan aikana kirkko kuitenkin myös 
puolusti juutalaisia. Bulgarian 48.000 juutalaista pelastui osittain siksi, 
että maan ortodoksinen kirkko asettui puolustamaan heitä. Metro-
poliitta Kiril Plovdivista oli jo 1938 julkaissut lehtisen, joka tuomitsi 
antisemitismin. Kun maaliskuun 9. päivänä 1943 kaupungin juutalai-
set vangittiin, Kiril sanoi kuningas Boris III:lle (1894–1943), että kun 
ensimmäinen juna lähtee kohti keskitysleiriä, hän tulee asettumaan 
raiteille junan eteen. Karkotusta ei toteutettu. Sofi an metropoliitta 
Stefan ilmoitti niin ikään, että hän tulisi itse istumaan ensimmäisessä 
vaunussa, mikäli juutalaisia karkotetaan. Hän myös piilotti Sofi an yli-
rabbin joksikin aikaa. Kun Bulgarian Pyhä Synodi kokoontui muu-
tamaa viikkoa myöhemmin, oli juutalaisten kohtalo keskeisenä kes-
kustelunaiheena. Sekä Kiril että Stefan puhuivat voimakkaasti juu-
talaisten puolesta, ja yhdessä kahdeksan muun kirkonjohtajan kanssa 
he vaativat kuninkaalle suunnatussa protestissa, ettei maan juutalaisia 
karkotettaisi eikä heitä syrjittäisi. Kun protestiaalto kasvoi, jo vangitut 
juutalaiset vapautettiin. Tämä tapahtuma on myöhemmin tunnettu 
Bulgariassa “juutalaisten ihmeenä”.

Kreikassakin arkkipiispat Damaskinos ja Khrysostomos vastusti-
vat rohkeasti kaikkia karkottamispyrkimyksiä. Jälkimmäinen ilmoitti 
saksalaisille, että mikäli hänen alueellaan olevat juutalaiset karkote-
taan, hän itse liittyy heihin ja jakaa heidän kohtaloaan. Pariisissa ve-



369

näjänortodoksinen nunna Äiti Maria ja pappi Isä Klepinin auttoivat 
juutalaisia monella tavalla ennen kuin joutuivat itse vangituiksi. Mo-
lemmat kuolivat keskitysleirissä.  

Anglikaaninen kirkko vaikutti alueella, jota Saksa ei miehittänyt 
sodan aikana. Sen piirissä juutalaiskysymys oli kuitenkin, niin kuin 
muualla, polttava ja ajankohtainen. Englannin kirkossa merkittävänä 
uranuurtajana vaikutti jo edellä mainittu James Parkes (1896–1981). 
Liberaaliteologeihin lukeutuva Parkes oli jo 1920-luvulla ryhtynyt 
tutkimaan juutalaisuuden ja kristinuskon välistä suhdetta ja tullut ai-
kaansa nähden radikaaliin johtopäätökseen, jonka mukaan kristillinen 
kirkko oli ratkaisevana tekijänä antisemitismin synnyssä ja leviämises-
sä. Parkes vaikutti pitkään Sveitsissä ja oli mukana auttamassa Saksan 
juutalaisia pakenemaan maastaan. Koska antisemitismi Parkesin mu-
kaan oli paljolti kristillistä perua, kristittyjen tulisi myös tunnustaa 
vastuunsa ja tehdä parannus. Parkes sanoi olevansa puhdasoppinen ja 
perinteinen kristitty, mutta hylkäsi ajatuksen, jonka mukaan kristin-
usko olisi syrjäyttänyt juutalaisuuden. Tällaisesta väitteestä seurasi val-
takunnankirkon kristinuskon historian suurin yksittäinen katastrofi , 
pitkäkestoinen ja syvään vaikuttanut kirkollinen antisemitismi. 

Parkes myös sanoutui irti juutalaisiin kohdistuvasta lähetystyöstä 
ja piti juutalaisuutta hyväksyttävänä elävänä uskontona. Juuri en-
nen sodan syttymistä hän julisti Oxfordin yliopistossa pitämässään 
saarnassa: ”Olemme epäonnistuneet käännyttämään juutalaisia, ja tu-
lemme aina epäonnistumaan, koska ei ole Jumalan tahto, että heistä 
tulisi pakanakristittyjä. Antisemitismi on epäonnistunut tuhoamaan 
juutalaisia, koska ei ole Jumalan tahto, että olennainen osa hänen il-
moituksestaan tuhoutuisi. Meidän välittömänä velvollisuutenamme 
on tehdä juutalaisten hyväksi kaikkemme niin että maailma olisi tur-
vallinen ja että he voisivat pysyä juutalaisina.”

Vaikka vielä 1930- ja 1940-luvuilla anglikaanisessa kirkossa esiin-
tyi paljon perinteisiä ennakkoluuloja juutalaisia vastaan, asenteet oli-
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vat muuttumassa. Monet kirkolliset johtajat, etunenässä arkkipiispa 
William Temple (1881–1944), tuomitsivat jyrkästi juutalaisiin koh-
distuvat sortotoimet Saksassa ja vuonna 1942 perustettiin Council of 
Christians and Jews (CCJ) arkkipiispa Templen toimiessa sen ensim-
mäisenä puheenjohtajana. Kirkko oli kuitenkin virallisesti vielä pit-
kään mukana tukemassa lähetystyötä juutalaisten parissa. Lambethin 
konferenssissa 1988 kirkko asetti dialogin lähetystyön edelle, mutta 
vasta neljä vuotta myöhemmin Canterburyn arkkipiispa erosi juuta-
laislähetystyötä tekevän kirkollisen järjestön suojelijan (patron) teh-
tävästä. Anglikaaninen kirkko oli lopulta päätynyt sille linjalle, jota 
James Parkes edusti jo puoli vuosisataa aikaisemmin.   

Kirkko ja lopullinen ratkaisu

Kuten kirkot toisen maailmansodan jälkeen ovat tunnustaneet, kris-
tikunta kantaa suuren vastuun holokaustiin johtaneesta kehityksestä. 
Kristillisen juutalaisvastaisuuden tarjoama lopullinen ratkaisu ei tosin 
ollut joukkotuho vaan joukkokääntyminen, mutta kirkon vuosisatoja 
levittämä juutalaisten ja juutalaisuuden halveksunta oli välttämättö-
mänä edellytyksenä joukkotuhoon johtaneen antisemitismin syn-
nylle. Etenkin Vatikaanin vastuu modernin antisemitismin synnystä 
on merkittävä.  

Holokaustiin johtanutta kehitystä voidaan katsoa erilaisista näkö-
kulmasta. Voidaan nostaa esille kirkkojen kiistaton osavastuu tapah-
tuneeseen tai voidaan keskittyä kirkoissa tapahtuneisiin positiivisiin 
muutoksiin.

Katolisessa kirkossa toimivat sekä natsirikollisia pakenemaan aut-
tanut piispa Hudal että belgialainen benediktiinimunkki isä Bruno, 
joka pelasti satoja juutalaisia. Johtoportaassa vaikuttivat sekä varovai-
nen ja hiljaa pysynyt paavi Pius XII että rohkea ja aktiivinen kardi-
naali Roncalli, tuleva paavi Johannes XXIII. Luterilaisten kirkkojen 
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piispoina toimivat sekä täysiverinen natsi Müller että norjalaisen vas-
tarinnan henkinen johtaja Berggrav. Kaikki nämä esimerkit osoitta-
vat, että kirkoissa oli hyvin erilaisia mielipiteitä sekä erilaisia toimin-
tamalleja: oli niitä, jotka olivat omaksuneet uuden suhtautumisen 
juutalaisiin ja juutalaisuuteen sekä niitä, jotka vielä olivat vanhojen 
ennakkoluulojen vankeja. 

Holokaustin aikana juutalaisia puolustaneista jotkut julistivat samaa 
kuin eräs belgialainen katolinen sanomalehti: emme pidä juutalaisista, 
mutta näin heitä ei kuitenkaan saa kohdella. Moni kansallissosialis-
mia ja sen juutalaisvainoja vastustanut kristitty ei tehnyt vastarintaa 
sen takia, että olisi omaksunut juutalaismyönteisen asenteen, vaan 
siksi, etteivät voineet hyväksyä näin rajuja sortotoimia. Toiset taas ei-
vät ainoastaan vastustaneet sortoa ja syrjintää, vaan olivat myös teh-
neet ratkaisevan pesäeron kaikkeen juutalaisvastaisuuteen sekä etsivät 
uusia teitä molemminpuoliselle kunnioitukselle ja dialogille kirkon 
ja juutalaisen kansan välille. Anglikaaniteologi Parkes on tässä erin-
omainen esimerkki. 

Kun keväällä 1945 keskitysleirien portit avattiin, moni kysymys 
odotti vastaustaan. Miten tämä oli mahdollista? Miten tällaista oli 
voinut tapahtua juuri kristillisen Euroopan sydämessä? Mikä on kris-
tillisen kirkon vastuu?
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1900-luvun jälkipuoliskoa voidaan luonnehtia Euroopassa antisemi-
tismin jääkaudeksi. Maailma järkyttyi, kun natsi-Saksan hirmuteot 
paljastuivat keväällä 1945. Yleinen sympatia juutalaisia kohtaan levisi 
ja paatuneetkin juutalaisvihaajat pysyivät hiljaa. Euroopan demokra-
tioissa antisemitismiä ei ole sen jälkeen suvaittu, ja koko yhteiskun-
ta kaikkine instituutioineen on tuominnut juutalaisvihan. Asenteet 
muuttuvat kuitenkin hitaasti, ja muun muassa 1950-luvun Saksassa 
toteutetut asennemittaukset osoittivat, että juutalaisvastaisuus oli vielä 
melko yleistä. Lisäksi on syytä huomata, että länsivallat eivät kylmän 
sodan vuoksi halunneet nostaa esiin saksalaisten syyllisyyttä juutalais-
ten joukkotuhoon.

Antisemitismi ei kuitenkaan kuollut, vaan se muutti vain asuaan. 
Juutalaisvastaisia asenteita ei enää kohdistettu juutalaiseen ”rotuun” 
tai uskontoon, vaan vuonna 1948 perustettuun juutalaiseen valtioon, 
Israeliin. Antisemitismi pukeutui antisionismin kaapuun. Neuvosto-
liitossa ja itäblokissa hyökättiin toistuvasti juutalaisia vastaan ja syy-
tettiin heitä sionismista, porvarillisesta nationalismista ja vastavallan-
kumouksellisuudesta. Näin tapahtui muun muassa Neuvostoliitossa 
1952, kun 23 juutalaista kulttuurihenkilöä tuomittiin kuolemaan, ja 
Puolassa vuosina 1967-68, jolloin tuhannet juutalaiset joutuivat läh-
temään maasta.

Länsimaissakin juutalaisvastaisuus on usein näyttäytynyt Israelin 
valtion tai politiikan voimakkaana arvosteluna. Israelin hallituksen 
ankarakaan arvostelu ei tietenkään sinänsä ole osoitus antisemitismis-
tä, mutta joissakin tapauksissa kritiikin takaa ei ole kovinkaan vaikea 
hahmottaa vanhoja antisemiittisiä mielikuvia. Kun juutalaiset terro-
ristit murhasivat ruotsalaisen diplomaatin Folke Bernadotten vuonna 
1948, monet lehtimiehet ja politiikan kommentaattorit eivät ainoas-
taan tyytyneet teon tuomitsemiseen, vaan vertasivat tapausta Jeesuk-
sen surmaamiseen. Siten vanha syytös jumalanmurhasta tuli mukaan 
päivänpolitiikkaan, ja jälleen kerran onnistuttiin luomaan kuva juu-
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talaisista paatuneina Jumalan vastustajina. Tätä mielikuvaa on useasti 
käytetty Lähi-idän konfl iktin yhteydessä, kun Israelin toimet on ha-
luttu tuomita kärkevästi. Vanhat antisemiittiset stereotypiat eivät ole 
kuolleet vaan siirtyneet ainoastaan toisiin yhteyksiin.

Jyrkintä ja väkivaltaisinta antisemitismiä tavataan nykyisin islami-
laisissa maissa ja Euroopassa islamilaisten maahanmuuttajien keskuu-
dessa. Etenkin sen jälkeen kun palestiinalaisten niin kutsuttu toinen 
intifada eli kansannousu alkoi syksyllä 2000, ovat Euroopankin juuta-
laiset joutuneet olemaan entistä varovaisempia, ja Ranskassa, Belgias-
sa ja muissa maissa on nähty palavia synagogia ja hyökkäyksiä juuta-
laisten kimppuun. Perinteisesti islamilaisessa maailmassa on esiintynyt 
vähemmän juutalaisvastaisuutta kuin Euroopassa, mutta tilanne on 
muuttunut. On syytä huomata, että monet modernin antisemitis-
min synnyttämät ennakkoluulot ja syytökset ovat löytäneet tiensä 
arabimaihin niissä asuvien kristittyjen kautta. Niin vanhat myytit ja 

“Eivät kai he vain tule tappamaan minua uudestaan?” Piirros italialaisessa La Stampa 

–lehdessä vuodelta 2002 havainnollistaa perinteisen kristillisen antisemitismin käyt-

töä Israelin ja Palestiinan väliseen konfl iktiin liittyvässä propagandassa. 
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Israelin valtion olemassaolonoikeuden kieltäminen ovat yhdistyneet 
voimakkaaseen uskonnollisesti legitimoituun juutalaisvastaisuuteen. 

Kirkkojen hidas herääminen

On surullista, että tarvittiin holokaustin mittainen suuri tragedia en-
nen kuin kristilliset kirkot heräsivät kysymään itseltään, minkälais-
ta kuvaa juutalaisuudesta ne olivat vuosisatojen saatossa välittäneet. 
Kirkkojen – kuten muidenkin tahojen – ensireaktio kuolemanleirien 
kauhujen paljastuessa oli shokki. Miten tämä oli mahdollista? Miten 
maa, joka oli antanut ihmiskunnalle Bachin ja Beethovenin, oli voi-
nut vajota näin syvälle? Kenen syy se oli?

Tarkasteltaessa kirkkojen reaktioita holokaustiin on syytä muistaa, 
ettei juutalaisten joukkotuhoa pitkään kyetty näkemään niin suurena 
ja mullistavana asiana kuin se nykyisin nähdään. Ihmiskunnan kollek-
tiivinen muisti on kehittynyt vasta kun holokausti on voitu asettaa 
historiallisiin kehyksiinsä. Kymmenien vuosien ajan kaasukammiot 
ja kuolemanmarssit olivat vain osa toisen maailmansodan suurta tra-
gediaa, jonka aikana tapahtui paljon käsittämättömiä julmuuksia, ja 
kymmeniä miljoonia ihmisiä menetti henkensä. Auschwitz ja Hiro-
shima, Treblinka ja Dresden kuuluivat kaikki samaan traagiseen ta-
pahtumasarjaan – sotaan. Edes juutalaisten parissa ei esiintynyt aluksi 
kovinkaan suurta kiinnostusta nostaa esille juuri koettua murhenäy-
telmää. Yleisesti ajateltiin, että järkyttävät tapahtumat tulee haudata 
menneisyyteen, jotta katseen voisi suunnata kohti parempaa tulevai-
suutta.

Ajan myötä suhde holokaustiin kuitenkin muuttui. Kun 1960-lu-
vun alussa Adolf Eichmann, yksi joukkotuhon pääarkkitehdeista tuo-
mittiin Israelissa kuolemaan, oikeudenkäynti sai monet eloonjääneet 
liikkeelle, ja he halusivat lopulta kertoa kokemuksistaan. 1970-lu-
vun lopun holokaustikeskustelun suuri läpimurto tapahtui – ajallem-
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me tyypilliseen tapaan – television kautta. Amerikkalainen TV-sarja 
”Polttouhrit” (Holocaust) sai aikaan valtavan kiinnostuksen aallon ja 
kohdisti suuren yleisön mielenkiinnon tähän maailmansodan ulot-
tuvuuteen. Tätä havainnollistaa hyvin yhdysvaltalaisten yliopistojen 
aiheesta tarjoamien kurssien lukumäärä. Vuonna 1973 vain kahdes-
sa yliopistossa holokausti kävi luentosarjan aiheeksi, mutta vuonna 
1979 kursseja tarjosi 206 ja vuonna 1997 jo yli 1600 yliopistoa ja 
collegea. 

Katolinen kirkko

Kuten sanottu, katolisen kirkon tekemiset ja tekemättä jättämiset 
toisen maailmansodan aikana ovat puhuttaneet sekä tutkijoita että 
julkista sanaa. Yhtenä syynä tällaiseen mielenkiintoon on siinä, että 
katolinen kirkko – Saksaa lukuun ottamatta – vaikeni pitkään sodan 
jälkeenkin juutalaisten kohtalosta. Nykykeskustelussa erityisen kiu-
sallista kirkon kannalta on se, että sodan päättymisen jälkeen kardi-
naalit, piispat ja papit auttoivat sotarikollisia pakenemaan Euroopasta 
erityisesti Argentiinaan – vieläpä niin, että paavi tiesi asiasta. Vasta 
Vatikaanin toinen konsiili (1962–65) toi mukanaan muutoksen. Sen 
asiakirjoissa katolinen kirkko nosti esille suhteensa juutalaisuuteen ja 
teki selvän pesäeron omaan juutalaisvastaiseen perintöönsä (ks. Ai-
kalaisdokumentteja). 

Muutama kuukausi sodan päätyttyä Saksan katoliset piispat ko-
koontuivat Fuldan kaupunkiin laatimaan paimenkirjettä. Siinä myön-
nettiin, että monet katolilaisetkin joutuivat vahingollisen kansallis-
sosialismin viekoittelemiksi ja syyllistyivät väkivaltaisiin rikoksiin. 
Varsinaisesti paimenkirjeessä haluttiin kuitenkin sanoa, että katolilai-
set kestivät urheasti vaikeita aikoja, pysyivät uskollisina ja osoittivat 
kristillistä rakkautta myös viattomasti vainottuja ei-arjalaisia koh-
taan. Kirjeessä piispat ylistävät aiemmin kuollutta kardinaali Bertra-
mia, jonka toimintaa natsihallinnon aikana leimasivat avarakatseisuus, 
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viisaus sekä huoli hätää kärsivistä ja vainotuista. Totuus oli kuiten-
kin toisenlainen. Adolf Bertram (1859–1945), kardinaali ja Breslaun 
arkkipiispa, oli sodanaikaisessa kirjeessään natsiviranomaisille puhu-
nut juutalaisten turmiollisesta vaikutuksesta saksalaiseen kulttuuriin. 
Hitlerin kuoltua Bertram määräsi, että hänen hiippakuntansa jokai-
sessa kirkossa tuli pitää erityinen sielunmessu (requiem) kaatuneelle 
Johtajalle. 

Saksan katolisen kirkon ensimmäiset kirkkopäivät sodan jälkeen 
pidettiin Mainzissa 1949. Ensimmäisen kerran kirkkopäivien histori-
assa keskusteltiin kristinuskon ja juutalaisuuden suhteesta. Julkilausu-
massa tuomittiin sodanaikaiset rikkomukset ja kehotettiin katolilaisia 
parannuksen tekoon ja antisemitismin aktiiviseen vastustamiseen. 

Yleisesti ottaen voidaan hyvin sanoa, että Saksan katolinen kirkko 
joutui käsittelemään suhdettaan juutalaisuuteen heti sodan päätyt-
tyä ja teki sen uudessa hengessä. Aika ei kuitenkaan vielä ollut kypsä 
asian perusteellisemmalle pohdinnalle. Kirkon johtoajatuksena oli 
pitkään se, että tietyt katolilaiset olivat erehtyneet, mutta kirkolla oli 
juutalaisten vainoamisen ja joukkotuhon osalta puhtaat paperit. Ei 
haluttu nähdä, että ongelman ytimenä oli pitkä, koko kirkkoa kos-
kettanut perinne eikä ainoastaan yksittäisten huonojen katolilaisten 
edesottamukset. Perinteen korjaamiseksi tarvittaisiin syvälle käyvää 
uudistusprosessia, mutta kaikki tämä valkeni vasta myöhemmin, ja 
silloinkin vain osalle katolilaisista. 

Muissa maissa katolinen kirkko ei virallisesti kommentoinut sodan-
aikaista joukkotuhoa eikä myöskään edistynyt luomaan uutta suh-
tautumista juutalaisuuteen. Paavi Pius XII ei sodan jälkeen puhunut 
holokaustista juuri lainkaan, ja LA Civiltà cattolica -lehdessä esiintyi 
aina 1960-luvulle asti modernista antisemitismistä tuttuja juutalai-
siin kohdistuvia syytöksiä. Maailmanlaajuisena instituutiona katoli-
sessa kirkossa oli luonnollisesti yksittäisiä piispoja ja muita vaikutta-
jia, jotka jo 1940- ja 1950-luvuilla etsivät uusia teitä suhtautumisessa 
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juutalaisuuteen. Kirkko kokonaisuudessaan ei kuitenkaan juurikaan 
muuttanut opetustaan ennen Vatikaanin toista konsiilia. Rabbi A. Ja-
mes Rudin on tehnyt yhteenvedon siitä, mitä ”tavallinen katolilai-
nen” – mikäli sellaisia on – ajatteli juutalaisuudesta ennen tätä his-
toriallista konsiilia:

Juutalaiset ovat hengellinen kansa, jonka uskonnollinen hyödyllisyys 
loppui Kristuksen kuoleman myötä.

Vanhaa Testamenttia tulisi kunnioittaa etenkin sen messiaanisten pro-
fetioiden takia, jotka Jeesus täytti. 

Sydämensä kovuuden takia juutalaiset menettivät pelastusmahdollisuu-
tensa, kun he eivät tunnustaneet Messiastaan; siksi he ovat tuomittuja 
vaeltamaan maailmassa tämän jälkeen.

Jeesuksen ajan juutalaisuutta leimasi legalismi ja orjuus ankaran Ju-
malan edessä, mutta Jeesus hyvyydessään ja armorikkaudessaan tuo-
mitsi tämän kivettyneen uskonnon. Juutalaisuuden tilalle hän perusti 
uskonnon, joka pohjautuu rakkauteen sekä todisti anteeksiantavasta 
Jumalasta.

Juutalaiset olivat, niin surullista kuin se onkin, Kristuksen tappajia ku-
ten Raamattu kiistattomasti todistaa (”Hänen verensä saa tulla meidän 
ja meidän lastemme päälle”, jne.).

Juutalaiset ovat maailmassa vieras kansa, jonka uskonnolliset traditiot 
ovat outoja ja aikansa eläneitä.

Juutalaiset ovat sitoutuneet vahvasti omaan heimoonsa ja siksi he ovat 
liiketoimissaan arveluttavia ihmisiä.
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On valitettavaa, mitä pakanallinen natsismi teki juutalaisille Saksassa, 
mutta sillä ei ole mitään tekemistä kristinuskon ja kristillisen histo-
rian kanssa.

Protestanttiset kirkot

Protestanttisten kirkkojen suhtautumisessa juutalaisuuteen uudistuk-
set tapahtuivat nopeammin kuin katolisessa kirkossa, vaikka niissäkin 
lopullinen läpimurto tuli vasta muutama vuosikymmen sodan jäl-
keen. Voidaan tietysti ajatella, että pienet alukset pystyvät muuttamaan 
kurssinsa suurta valtamerilaivaa helpommin. 

Saksan evankeliset kirkot ottivat sodanjälkeisinä vuosina useas-
ti kantaa kansallissosialistisen ajan tapahtumiin. Kannanotoissaan ne 
tunnustivat syyllisyytensä ja sanoutuivat irti juutalaisvastaisuudesta. 
Mihinkään syvällisempään teologiseen pohdiskeluun ne eivät kui-
tenkaan vielä olleet valmiita, ja useasti toistettiin juutalaislähetyksen 
tärkeyttä. Vasta 1970-luvulla alkoi uusi aika, jolloin raamatullis-teo-
logiset ja historialliset kysymykset nostettiin uudella tavalla esiin sekä 
ryhdyttiin hakemaan uutta pohjaa juutalais-kristilliselle dialogille. 

Myös muualla kuin Saksassa protestanttiset kirkot julistivat, että so-
dan jälkeen juutalais-kristillisissä yhteyksissä on koittanut uusi aika. 
Kirkot myönsivät vastuunsa siitä, etteivät ne puolustaneet juutalai-
sia tarpeeksi voimakkaasti. Etenkin Hollannin ja Unkarin reformoi-
dut kirkot ilmaisivat solidaarisuutensa juutalaisia kohtaan. Molem-
mat kirkot kyseenalaistivat myös juutalaislähetyksen oikeutuksen ja 
toivoivat vuoropuhelua lähetyksen sijaan. Vasta myöhemmin muissa 
kirkoissa saatiin kuulla samankaltaisia puheenvuoroja.

Kirkkojen Maailmanneuvosto (KMN) perustettiin vuonna 1948 
Amsterdamissa pidetyssä konferenssissa. Jäseniksi tulivat useat pro-
testanttiset ja ortodoksiset kirkot, kun taas katolinen kirkko jättäy-
tyi tarkkailijaksi. Perustava kokous hyväksyi kannanoton kristillisestä 
suhtautumisesta juutalaisiin. Kannanotto tuomitsee antisemitismin 
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ja kutsuu kirkkoja mukaan työhön sen vastustamiseksi, mutta sen 
tärkeimpänä viestinä on kuitenkin juutalaislähetyksen tärkeyden ko-
rostaminen. Samalla muistutetaan kuitenkin siitä, että juutalaistenkin 
parissa tehdyssä lähetystyössä tulee käyttää ainoastaan rakkaudellisia 
keinoja; kaikenlainen painostus ja voimatoimet tuomittiin jyrkästi. 
Vasta 1960-luvulla alettiin KMN:ssa ja Luterilaisessa maailmanliitos-
sa (LML) pohtia syvällisemmin juutalaisten ja kristittyjen suhteeseen 
liittyviä teologisia kysymyksiä. Tällöin myös kysymykset lähetyksestä 
ja dialogista nousivat esille aivan uudella tavalla. 

Myös juutalaisten ja kristittyjen ystävyysyhdistysten synty todisti 
uuden ajan alkamisesta. Jo ennen sotaa Yhdysvalloissa aloitti toim-
intansa National Conference of Christians and Jews (sittemmin National 
Conference for Community and Justice). Sodan aikana perustettiin Iso-
Britanniaan Council of Christians and Jews, jossa Canterburyn ark-
kipiispa oli merkittävässä asemassa. Heti sodan jälkeen perustettiin 
vastaavanlaisia yhdistyksiä moniin maihin: Kanadaan 1947 (Canadi-
an Council of Christians and Jews), Ranskaan 1948 (Amitié judéo-chré-
tienne de France) ja samana vuonna myös Sveitsiin (Christlich-Jüdische 
Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz). Saksassa syntyi muutama vuosi so-
dan jälkeen paikallisia yhdistyksiä ja niitä koordinoimaan perustettiin 
vuonna 1949 Deutscher Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-
jüdische Zusammenarbeit. 

Ortodoksinen kirkko

Venäjää lukuun ottamatta ortodoksisen kirkon juutalaisvastaisuus ei 
ole saanut osakseen samanlaista huomiota kuin vastaavat asenteet ja 
toimet läntisissä kirkoissa, vaikka ortodoksisissakin maissa juutalaisten 
asema on usein ollut äärimmäisen vaikea. Venäjää lukuun ottamatta 
juutalaisia ei kuitenkaan ole asunut ortodoksisten kirkkojen vaiku-
tusalueilla kovin paljon, mikä osaltaan selittää antisemitismikeskuste-
lun keskittymistä läntisiin kirkkoihin. Ortodoksikirkoissa esiintynyt 
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juutalaisvastaisuus perustui useimmiten lännestä tuotuihin näkemyk-
siin. Toisen maailmansodan aikana monet ortodoksiset piispat muun 
muassa Bulgariassa ja Kreikassa puolustivat rohkeasti juutalaisia. Ho-
lokaustista ei tullut ortodoksikirkoille samanlaista järkyttävää muistu-
tusta omasta vastuusta kuin millaiseksi se koitui katoliselle ja monille 
protestanttisille kirkoille – eihän Saksa ollut ortodoksinen, vaan ka-
tolinen ja protestanttinen maa. Ortodoksien reaktio holokaustiin oli 
hidas ja laimea, ja varsinkin Venäjällä juutalaisten kärsimykset nähtiin 
toisarvoisiksi venäläisten omien kärsimysten rinnalla. Ortodoksisen 
kirkon dialogi juutalaisuuden kanssa sai varsinaisesti alkunsa vasta 
1970-luvulla. Keskustelu ei ole ollut erityisen vilkasta, eikä sen voi 
sanoa saavuttaneen ortodoksisten kirkkojen ruohonjuuritasoa. 

Erityinen ongelma juuri ortodoksiselle kirkolle on ollut sen litur-
giassa esiintyvät juutalaisista ja juutalaisuudesta halveksivasti puhuvat 
kohdat. Etenkin pääsiäisviikon teksteissä – myös Suomen ortodoksi-
sen kirkon käyttämissä – on runsaasti tällaista materiaalia. Neljännen 
evankeliumin mukaisesti syyllisiksi Kristuksen kuolemaan ei määri-
tellä tiettyjä ylipappeja tai muita johtajia, vaan kollektiivisesti ”juu-
talaiset”, tämä ”Jumalan murhaajain parvi, Juudan jumalaton kansa”. 
Teksteissä ei ainoastaan kuvata, miten Vapahtaja joutui kärsimään ja 
lopulta murhattiin näiden jumalattomien käsissä, vaan niissä myös 
anotaan Jumalalta kostoa tämän ”kamalan murhanteon” synnistä: 
”anna heille, Herra, heidän tekojensa mukaan”.

Venäjän ortodoksinen kirkko on pitkään ollut antisemitismin tär-
keä levittäjä. Jo pian sen jälkeen, kun ruhtinas Vladimir kääntyi kris-
tinuskoon vuonna 988, Venäjän kirkossa esiintyi avointa juutalais-
vastaisuutta. Vladimirin kääntymisestä kertovassa legendassa ruhtinas 
esittää perinteisen näkemyksen, jonka mukaan juutalaisten hajaannus 
on osoituksena Jumalan epäsuosiosta. Kirkon juutalaisvastaisuutta li-
säsi edelleen se, että monet kirkon kiivaasti vastustamat lahkot olivat 
saaneet vaikutteita juutalaisuudesta. Kun juutalaisten määrä Venäjällä 
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kasvoi, heidän kohtalonsa koveni. Etenkin 1800-luvun loppu oli erit-
täin vaikeaa aikaa, jopa siinä määrin, että venäläinen sana ”pogromi” 
löysi tiensä moneen kieleen tarkoittamaan juutalaisiin kohdistuvaa 
väkivaltaista hyökkäystä. Neuvostoliitossa puolestaan sekä ortodoksi-
nen kirkko että juutalaisuuskin joutuivat elämään kovan paineen alla, 
eikä sodan jälkeen länsimaissa koettu uusi avaus juutalais-kristillisissä 
suhteissa ulottunut Venäjän ortodoksiseen kirkkoon. Neuvostoliiton 
romahdettua ortodoksinen kirkko nousi tärkeäksi yhteiskunnalliseksi 
vaikuttajaksi, mutta samalla maassa koettiin isovenäläisen nationalis-
min aalto, jossa venäläisyys ja ortodoksisuus yhdistyvät. Ortodoksi-
nen kirkko on edelleen muita kirkkokuntia usein karsaasti katsova 
ja myös juutalaisiin ennakkoluuloisesti suhtautuva kirkko. Perintei-
nen kristillinen juutalaisvastaisuus kukoistaa uudelleen Venäjällä ja 
vaikuttaa myös ortodoksisessa kirkossa – ongelma, josta jopa presi-
dentti Putin on ollut huolissaan. Kun kirkko vuonna 1998 teki tutki-
muksen viimeisen tsaariperheen murhasta, se tutki myös kysymystä, 
kuoliko bolsevikkien teloittama tsaariperhe mahdollisesti juutalai-
sen rituaalimurhan uhrina. Sekä vanha myytti rituaalimurhasta että 
modernin antisemitismin ajatus juutalais-kommunistisesta salaliitosta 
kristillistä yhteiskuntaa vastaan elävät tämän päivän Venäjällä. 

Vastarinnan teologi Karl Barth

Ennen kuin käymme tarkastelemaan juutalais-kristillistä dialogia, kat-
somme kuinka Karl Barth (1886–1968), eräs 1900-luvun tärkeim-
mistä teologeista, kamppaili näiden kysymysten parissa. Hänellä on 
siinä mielessä puhtaat paperit, että hän kuului alusta asti kansallis-
sosialismin vastustajiin ja joutui muun muassa jättämään professuu-
rinsa Bonnissa 1935 kieltäydyttyään vannomasta uskollisuudenvalaa 
Hitlerille.
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Barthin suhtautuminen juutalaisuuteen oli kaksijakoinen, ja sitä 
voidaan kutsua samalla kertaa radikaaliksi ja perinteiseksi. Radikaali 
hän oli tuomitessaan julkisesti juutalaisiin kohdistuvan sorron ja kut-
suessaan antisemitismiä antikristilliseksi ideologiaksi, korostaessaan 
Israelin valinnan jatkuvaa ja peruuttamatonta luonnetta sekä osal-
listuessaan itse henkilökohtaisiin ja julkisiin dialogeihin juutalaisten 
rabbiinien ja intellektuellien kanssa. Hän myös väitti, että kristilli-
nen juutalaislähetys oli teologinen mahdottomuus sekä kritisoi Vati-
kaanin toisen konsiilin hyväksymää Nostra aetate -julistusta, koska se 
luokitteli juutalaisuuden ei-kristilliseksi uskonnoksi (julistuksesta ks. 
Aikalaisdokumentteja).

Samalla Barth puhui juutalaisista kansana, joka hylkäsi jumalallisen 
kutsumuksensa. Hän piti juutalaisten sulautumista kirkkoon luon-
nollisena vaihtoehtona ja edusti monella tavalla kirkon vanhaa juu-
talaisvastaista perinnettä. Hänen mukaansa Jumalan ”kyllä” Israelille 
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torjuttiin Israelin vastatessa ”ei” Jumalalle, ja täten juutalaisten koh-
taloksi tuli todistaa niistä seurauksista, joita pelastuksen torjuminen 
aiheuttaa. Tähän liittyy myös Barthin näkemys antisemitismistä. Sa-
malla kun Barth torjui rodullisen antisemitismin, hän näki histori-
assa vaikuttaneen juutalaisvastaisuuden miltei teologisena välttämät-
tömyytenä. Hänen mukaansa valittuna kansana oleminen maksaa, ja 
juutalaiset ovat saaneet maksaa hinnan Jumalan valinnasta. Juutalaiset 
osoittavat jollain mystisellä tavalla, suuremmassa määrin kuin muut 
kansat, ihmisen osaa tässä maailmassa. Siten he muodostavat ”peilin”, 
jossa näemme oman syntisyytemme, ”keitä ja mitä me kaikki olem-
me ja miten pahoja me kaikki olemme”. Koska ihmiset eivät halua 
nähdä sitä, he ovat aina vihanneet juutalaisia ja tämän takana puo-
lestaan on vihaa Kristusta kohtaan. Tämä teologis-myyttinen selitys 
antisemitismille ei ole vain kovin spekulatiivinen, vaan myös vasten-
mielinen: juutalaisten kärsimys on tämän teorian mukaan eräänlainen 
heille annettu historiallinen tehtävä. Antisemitismi on syntiä, mutta 
samalla maailmassa vallitseva juutalaisviha todistaa ihmisen syntisyy-
destä ja on näin ollen pedagogisesti välttämätöntä. 

Barthin näkemys on tietyssä mielessä lohduton: tässä maailmas-
sa antisemitismi on väistämätöntä ja sen kukistaminen inhimillises-
ti mahdotonta: vasta Jumalan ihme, eskatologinen tapahtuma, tuo 
ratkaisun. Tämän ja kaikkien muiden samankaltaisten teorioiden 
johtopäätös voi helposti olla se, että natsien toimittama juutalais-
ten joukkotuho – niin karmea kuin se olikin – oli Jumalan tahdon 
mukainen tragedia. Kuten juutalainen teologi Richard Rubenstein 
totesi käänteentekevässä kirjassaan After Auschwitz (”Auschwitzin jäl-
keen”, 1966), tällaiset teoriat ovat liian säädyttömiä hyväksyttäviksi. 
Rubenstein ei tässä yhteydessä puhu Barthista. Sen sijaan hän ottaa 
kirjansa lähtökohdaksi pastori Heinrich Grüberin, joka sodan ai-
kana ei säästänyt itseään työssään juutalaisten pelastamiseksi, mutta 
tuli kuitenkin siihen johtopäätökseen, että holokausti olisi jotenkin 
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ollut Jumalan tahdon mukainen asia. Barth ja Grüber vastustivat an-
tisemitismiä, mutta liittivät teologiassaan holokaustin osaksi Jumalan 
suunnitelmaa.

Juutalais-kristillinen dialogi

Nykyisin vilkkaana ja dynaamisena etenevän juutalais-kristillisen dia-
login lasketaan usein alkaneen Vatikaanin toisen konsiilin myötä. Tä-
hän liittyen 1970-luvulla julkaistiin artikkeleita nimellä ”Kymmenen 
vuotta juutalais-kristillistä dialogia” ja 1980-luvulla taas puhuttiin 
dialogin kahdestakymmenestä vuodesta.

Sodan aikaisen paavin Pius XII:n kuoltua vuonna 1958 hänen seu-
raajakseen valittiin kardinaali Angelo Roncalli, joka valitsi paavini-

Johannes XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli, 1888–1963), paavi vuosina 1958–

1963. 
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mekseen Johannes XXIII (1881–1963). Hänen lyhyt kautensa oli 
mullistava ennen kaikkea siksi, että hän kutsui koolle sen kirkollis-
kokouksen, joka tuli muuttamaan katolista kirkkoa merkittävällä ta-
valla. Voidaan sanoa, että Vatikaanin toisen konsiilin myötä katolinen 
kirkko astui moderniin aikakauteen. Konsiili ei vain muuttanut kir-
kon jumalanpalvelusta, toimintamuotoja ja hallintoa, vaan myös sen 
suhtautumista muihin kirkkoihin ja uskontoihin. Päinvastoin kuin 
edeltäjällään Johannes XXIII:lla oli – ja on edelleen – tahraamaton 
maine juutalaisten parissa. Sodan aikana hän toimi apostolisena lä-
hettiläänä Turkissa, josta käsin hänen onnistui pelastaa satoja tai jopa 
tuhansia juutalaisia natsien käsistä. Tultuaan valituksi paaviksi hän il-
moitti haluavansa toimia sen puolesta, että kirkon suhteet juutalai-
seen kansaan paranisivat. Näin myös tapahtui.

Lokakuun 28. päivänä 1965 Vatikaanin toinen konsiili hyväksyi 
Nostra Aetate –julistuksen. Se puhuu katolisen kirkon suhtautumisesta 
muihin uskontoihin. Neljännessä artiklassa käsitellään juutalaisuutta. 
Kun Nostra Aetate -julistusta tarkastellaan nykyhetkestä käsin, se ei 
näytä kovinkaan vallankumoukselliselta. Nykyiseen juutalais-kris-
tillisen dialogiin ja sen tuottamiin julkilausumiin verrattaessa tämä 
dokumentti sisältää merkittäviä puutteita. Se ei esimerkiksi sano sa-
naakaan holokaustista eikä juutalaisten suhteesta Israelin maahan. 
Aikanaan se oli kuitenkin vallankumouksellinen julkilausuma, joka 
merkitsi ratkaisevaa muutosta katolisen kirkon suhtautumisessa juu-
talaisuuteen. Sen myötä alettiin puhua dialogin tarpeesta – siitä että 
kirkolla ei ainoastaan ollut jotain sanottavaa juutalaisille, vaan myös 
jotain opittavaa heiltä. Dokumentti tuomitsi kaiken antisemitismin, 
pahoitteli kirkon rikkomuksia juutalaista kansaa kohtaan ja sanoutui 
irti vanhasta syytöksestä, jonka mukaan juutalaiset ovat Jumalan mur-
haajia (ks. Aikalaisdokumentteja).

Vatikaanin toinen konsiili ja sen Nostra Aetate -julistus olivat läh-
tölaukauksena uudelle vaiheelle katolisen kirkon suhteissa juutalai-



389

suuteen. Sen jälkeen dialogi virallistettiin, perustettiin yhteisiä ko-
missioita ja työryhmiä ja alettiin tuottaa lukuisia julkilausumia ja 
dokumentteja. Paavi Johannes Paavali II (1920–2005), ei ollut järin 
suosittu kirkon vapaamielisessä siivessä, mutta suhtautumisestaan juu-
talaisuuteen hän sai paljon kiitosta. Ensimmäisenä paavina hän vie-
raili Rooman synagogassa 1986, ennen vuosituhannen vaihdetta hän 
pyysi kirkon rikkomuksia anteeksi juutalaiselta kansalta ja vuonna 
2000 hän teki historiallisen vierailun Israeliin.  

Muiden kirkkojen osalta tilanne on sama: dialogi juutalaisuuden 
kanssa on kehittynyt ja syventynyt. Samalla kaikkien uskontojen vä-
linen yhteistyö on kehittynyt siinä määrin, että yksi sen kriitikoista 
puhuu jopa uskontodialogisesta teollisuudesta (interfaith industry), jos-
ta eräille on tullut uskonnon korvike. Juutalais-kristillinen dialogi on 
kirkkojen kannalta kuitenkin erityisasemassa: siinä ei ole kyse kris-
tinuskon suhteesta johonkin ulkopuolisen toiseen, vaan kristinuskon 
omasta identiteetistä. 

Dialogin monet kasvot

Puhuttaessa uskontojenvälisestä dialogista voidaan tarkoittaa monia 
eri asioita. Dialogi on jaoteltu milloin kolmeen, milloin taas neljään 
eri muotoon. Jälkimmäisessä jaottelussa puhutaan arkielämän vuoro-
puhelusta (jokapäiväinen kanssakäyminen) sekä sosiaalisesta (yhteis-
kunnallinen yhteistyö), intellektuaalisesta (konferenssit ja dokumen-
tit) ja kontemplatiivisesta (yhteinen rukous ja mietiskely) dialogista. 
Kun kyse on nimenomaan juutalais-kristillisestä dialogista, on kui-
tenkin selkeintä jakaa sen alueet akateemiseen, henkilökohtaiseen ja 
institutionaaliseen dialogiin.

Akateeminen dialogi on ilmiönä institutionaalista vuoropuhelua 
vanhempi. 1800-luvun Saksassa syntyi maallisen koulutuksen saa-
neiden juutalaisten parissa juutalaisuutta tutkiva liike (Wissenschaft 
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des Judentums), jonka piirissä Raamattua, muita juutalaisia tekstejä 
ja juutalaisten historiaa tutkittiin tieteellisin menetelmin. Alusta asti 
tehtiin yhteistyötä kristittyjen tutkijoiden kanssa ja yhdessä luotiin 
monipuolisempi kuva niin antiikin juutalaisuudesta kuin Jeesukses-
takin. Nykyisin eksegeettisessä ja uskontotieteellisessä tutkimuksessa 
kukaan ei pidä outona ilmiönä sitä, että eri uskonnollisista taustois-
ta tulleet ja eri uskontoihin sitoutuneet tutkijat tekevät yhteistyötä, 
osallistuvat samoihin konferensseihin ja kirjoittavat yhteisiä julkai-
suja.

Henkilökohtaista dialogia on luonnollisesti esiintynyt aina. Synkim-
pinäkin aikoina, jolloin juutalaiset elivät täysin erillään kristillisestä 
enemmistöstä, yksittäiset juutalaiset ja kristityt saattoivat ystävystyä 
keskenään. Kontakteja syntyi myös opettajan ja oppilaan välillä; esi-
merkiksi kirkkoisä Hieronymus ja humanisti Reuchlin opiskelivat 
hepreaa juutalaisen opettajan johdolla. Myös moni heitä tuntemat-
tomampi kristitty on oppinut ymmärtämään juutalaisuutta lähipii-
riinsä kuuluneen juutalaisen kautta. Tässä yhteydessä mainitsemisen 
arvoinen on henkilökohtainen dialogi, joka käytiin fi losofi  Franz 
Rosenzweigin (1886–1929) ja hänen kahden kristityn ystävänsä vä-
lillä. Heidän kirjeenvaihtoaan vuosilta 1913–18 on usein pidetty ai-
don ja tasavertaisen juutalais-kristillisen dialogin ensimmäisenä esi-
merkkinä.

Juutalais-kristillisellä dialogilla tarkoitetaan kuitenkin useimmiten 
virallista institutionaalista dialogia, jossa kristillisten kirkkojen ja juu-
talaisten yhteisöjen nimetyt edustajat tapaavat ja keskustelevat. Tällai-
nen kanssakäymisen muoto sai alkunsa, kuten olemme nähneet, vasta 
toisen maailmansodan jälkeen, eritoten 1960-luvulla. 

Katolinen kirkko hyväksyi 1975 päätöslauselman suuntaviivoista 
Nostra Aetate -julistuksen toteuttamiseksi. Itse julistusta ei kirjoitettu 
dialogissa juutalaisten kanssa, mutta sen ensimmäinen kirjoittaja, kar-
dinaali Augustin Bea (1881–1962), joka kuoli ennen sen valmistu-
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mista, oli kyllä itse keskustellut joidenkin juutalaisten teologien kans-
sa. Myöhemmin katolinen kirkko on uusia juutalaisuutta koskevia 
julkilausumia valmistaessaan käynyt keskusteluja juutalaisten kanssa. 

Kirkkojen Maailmanneuvosto otti jo olemassaolonsa alkutaipaleel-
la kantaa antisemitismiin ja juutalaisuuteen, mutta vasta 1965 jär-
jestettiin ensimmäinen virallinen tapaaminen KMN:n ja juutalai-
sen yhteisön edustajien välillä. KMN on kysymyksessä lähetyksen ja 
dialogin suhteesta kääntänyt kelkkansa, ja sitä kritisoidaan nykyään 
kovastikin liiallisesta panostuksesta uskontojenväliseen dialogiin. Juu-
talaisten puolelta sitä taas on kritisoitu Israel-kriittisistä poliittisista 
kannanotoistaan.

Luterilainen Maailmanliitto otti suhteensa juutalaisuuteen ensim-
mäisen kerran esille Tanskassa pidetyssä kokouksessaan 1964. Kaksi-
toista vuotta myöhemmin perustettiin Euroopan luterilaisten kirkko-
jen pysyvä dialogielin: Lutherische Europäische Kommission Kirche und 
Judentum (LEKKJ). Suomen kirkko liittyi siihen seuraavana vuonna. 
Budapestin kokouksessaan 1984 Luterilainen Maailmanliitto tuomit-
si Lutherin juutalaisvastaiset kirjoitukset.

Kaikki merkittävät kirkot ottavat nykyään osaa juutalais-kristilli-
seen dialogiin. Painotuseroja tietenkin löytyy, mutta kaikki ovat tuo-
minneet kirkon vanhan juutalaisvastaisen perinteen ja julistaneet ole-
vansa valmiita hyviin suhteisiin ja yhteistyöhön juutalaisten kanssa. 
Miten pitkälle ne ovat menneet itsetutkiskelussaan ja miten valmiita 
ne ovat tekemään pohdinnastaan pitkälle vieviä teologisia johtopää-
töksiä – se onkin kokonaan toinen asia.

Institutionaalista dialogia leimaavat tietyt ongelmat: kokouksiin lä-
hetetään usein dialogiin suuntautunut teologinen eliitti, joka ei aina 
edusta yhteisön yleistä mielipidettä. Toinen ongelma on, että koko-
usten julkilausumista tulee diplomaattisen varovaisia. Tällaista dialogia 
ei kuitenkaan ole syytä aliarvioida, koska sen myötä kirkot sitoutuvat 
tiettyihin näkemyksiin, joita ne voivat arvovallallaan viestittää ruo-
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honjuuritasolle. Näin on tapahtunut etenkin katolisen kirkon osal-
ta. 

Juutalaisten parissa kirkkojen uusi suhtautuminen on otettu ilol-
la vastaan. Vaikka tiettyä varovaisuutta edelleen esiintyy, juutalainen 
yhteisö on ollut aktiivinen uskontojenvälisessä dialogissa. Tätä työtä 
koordinoimaan on perustettu International Jewish Committee on Inter-
religious Consultations (IJCIC), jota etenkin ortodoksijuutalaiset ovat 
kehottaneet varovaisuuteen. Vaikutusvaltainen ortodoksijuutalai-
nen teologi Joseph B. Soloveitchik (1903–93) kirjoitti 1960-luvulla 
huomiota herättäneen artikkelin, jossa hän esitti, että eri uskontojen 
edustajat voivat tehdä yhteistyötä yhteiskunnallisissa asioissa, mutta 
uskoon liittyvissä asioissa tämä ei ole mahdollista, koska uskonasioita 
on mahdotonta viestittää (incommunicable) vieraan uskon edustajille. 
Nykyisin monet ortodoksijuutalaiset teologit ovat toista mieltä, ja 
muun muassa Iso-Britannian ortodoksinen päärabbi Jonathan Sacks 
(1948–) on ollut erittäin aktiivinen uskontojenvälisessä dialogissa ja 
toistuvasti vedonnut uskonnollisen pluralismin, suvaitsevaisuuden ja 
uskontojenvälisen yhteistyön puolesta. 

Dialogin teemoja

Juutalais-kristillinen dialogi on nostanut esille useita tärkeitä teemoja. 
Joissakin on saavutettu yhteisymmärrys, joistakin taas todetaan nöy-
rästi, että eteenpäin on vaikea päästä. Dialogin päämääränä ei tieten-
kään ole täydellinen yhteisymmärrys kaikista asioista eikä synkre-
tistinen sulautuminen yhteen uskoon. Tavoitteena on pikemminkin 
kasvattaa molemminpuolista ymmärrystä ja kunnioitusta. Dialogissa 
etenkin sen kristillinen osapuoli on oppinut kunnioittamaan toista 
osapuolta ja muuttunut omassa ymmärryksessään siitä, mikä on oi-
kea kristillinen usko.
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Vanha Testamentti on ollut yksi dialogin tärkeimmistä teemois-
ta. Heprealainen Raamattu, joka on juutalais-kristillisessä dialogis-
sa käytetty nimi tälle tekstikokoelmalle, on yhtäältä yhdistävä tekijä 
(molemmat pitävät sitä pyhänä kirjana), toisaalta erottava tekijä (sitä 
tulkitaan kahdella täysin erilaisella tavalla). Perinteisesti kristillisessä 
kirkossa Vanhaa testamenttia on pidetty toisarvoisena Uuteen testa-
menttiin verrattuna. Vanhasta testamentista kirkko on painottanut 
ennen kaikkea sen profeetallisia ja messiaanisia kohtia, joita se on tul-
kinnut Jeesuksessa toteen käyneiksi ennustuksiksi. Tällainen Vanhan 
testamentin lukeminen Uuden testamentin näkökulmasta katsoen on 
luonnollisesti täysin vieras juutalaisuudelle.

Monessa kirkollisessa juutalaisuutta koskevassa dokumentissa ote-
taan kantaa Vanhan testamentin tulkintaan. Vatikaanin toisen konsiilin 
1965 hyväksymä Dei Verbum -julistus sanoo suoraan, että Vanha tes-
tamentti, vaikka se on Jumalan inspiroima niin kuin Uusi testament-
tikin, sisältää epätäydellistä ja aikaansa sidottua materiaalia ja että sen 
pääviestinä on Pelastajan tulon ennustaminen. Dokumentin mukaan 
Jumala on viisaudessaan tehnyt niin, että Uusi testamentti on kätket-
tynä Vanhassa testamentissa ja Vanha avautuu Uudessa. 

Vatikaani on jatkanut samoilla linjoilla. Vuonna 1975 julkaistuissa 
suuntaviivoissa Nostra Aetate -julistuksen toteuttamiseksi sanotaan, 
että Vanhaa testamenttia tulee tulkita Uuden testamentin valossa, 
ja tämän kannan tueksi teksti viittaa useasti Dei Verbum -julistuk-
sen muotoiluihin. Samalla tähdennetään kuitenkin, että Vanhaa tes-
tamenttia ei saa aliarvioida. Kymmenen vuotta myöhemmin Vati-
kaanin juutalaissuhteiden komissio julkaisi kannanoton siihen, mitä 
juutalaisuudesta voi ja tulee sanoa saarnoissa ja opetuksessa. Kysei-
nen dokumentti sisältää erillisen luvun Vanhan ja Uuden testamentin 
suhteesta. Siinä toisaalta tähdennetään Vanhan testamentin arvoa ja 
Raamatun yhtenäisyyttä, mutta samalla myönnetään, että kristillinen 
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raamatuntulkinta ei ole sovitettavissa yhteen juutalaisen tulkintape-
rinteen kanssa (ks. Aikalaisdokumentteja). 

Katolisessa kirkossa kuulee kuitenkin myös toisenlaisia ääniä. Jo 
1970 muuan yhdysvaltalainen hiippakunta (Albany New Yorkin 
osavaltiossa) korosti julkilausumassaan, että Vanhalla testamentilla on 
oma itseisarvonsa ja että sitä ei tule ymmärtää ainoastaan Uudesta 
testamentista käsin. Samana vuonna Wienissä pidetty synodi tähdensi, 
että Vanha testamentti ei ole ainoastaan Uuteen testamenttiin johtava 
kirja. Samantapaisia kannanottoja on näiden jälkeen kuultu paljon.  

Protestanttisten kirkkojen taholla tilanne oli suurelta osalta saman-
lainen: kristologinen tulkinta korostui. Yhdysvaltain luterilainen kirk-
ko tähdensi vuonna 1972, että luterilaisille heprealainen Raamattu 
ei ole auktoriteetti sinänsä, vaan nimenomaan Vanha testamentti. Se 
on alempiarvoinen suhteessa Uuteen testamenttiin, jossa se saa täyt-
tymyksensä.

Uudemmissa dialogin tuottamissa dokumenteissa Vanhasta testa-
mentista puhutaan toisella tavalla: kristologinen tulkinta ei ole enää 
esillä yhtä korostetusti kuin ennen. Usein tähdennetään, että hep-
realaisella Raamatulla on opetettavaa kristityille sellaisenaan, ilman 
Uudesta testamentista nousevaa tulkintaa. Vanhan testamentin tul-
kitseminen kristologisesti kaventaa sen sanomaa ja vie usein luki-
jan mielenkiinnon vain tiettyihin osiin. Silloin jää paljon tärkeätä ja 
olennaista huomaamatta. 

On kuitenkin syytä huomata, että ei-kristologinen tapa lukea Van-
haa testamenttia on kristillisille kirkoille edelleenkin vieras. Tieteelli-
sen raamatuntutkimuksen harjoittajat ja juutalais-kristillisen dialogiin 
osallistuvat teologit ovat tässä suhteessa erityisasemassa. He saattavat 
lukea heprealaista Raamattua sen omilla ehdoilla, riippumatta kir-
koissa vallitsevasta perinteisestä tulkinnasta. Kirkossa vallitseva tulkin-
tatapa on kuitenkin perinteisen kristologinen. Hyvän esimerkin tästä 
tarjoaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon synodaalikirja Raama-
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tusta vuodelta 2004. Se koostuu useiden teologien kirjoituksista ja 
huipentuu kahteentoista teesiin Raamatusta. Viidennessä teesissä lii-
tytään sola scriptura (yksin kirjoitus) -periaatteeseen, joka ”edellyttää, 
että Kristus on Raamatun sisältämä elämä ja keskus, joka yhdistää 
Vanhan ja Uuden testamentin”.

Kädenvääntö historiasta

Toinen juutalais-kristillisen dialogin tärkeä teema on kirkon antisemi-
tistinen historia. Viime vuosikymmeninä kirkot ovat useasti ja toistu-
vasti myöntäneet rikkomuksensa juutalaista kansaa kohtaan. Näistä 
huomiota herättänein oli vuosituhannen vaihteen edelle ajoittunut 
paavin ”mea culpa”, jossa hän pyysi kirkon vahingollista opetusta ja 
toimintatapoja anteeksi juutalaiselta kansalta.

On selvää, että kirkkojen katumus ja anteeksipyynnöt ovat rehel-
lisiä, mutta niissä on myös apologeettisia elementtejä. Näiden läs-
näoloa havainnollistaa kaksi esimerkkiä, toinen katolisesta ja toinen 
protestanttisesta kirkosta.

Maaliskuussa 1998 Vatikaanin komissio, joka vastaa suhteista juu-
talaisiin, julkaisi dokumentin nimeltä We Remember: A Refl ection on 
the Shoa. Se on saanut tylyn vastaanoton juutalaisten parissa. Paavi 
Pius XII:n tekemisistä ja tekemättä jättämisistä toisen maailmansodan 
aikana se antaa monien mielestä liian ruusuisen kuvan. Dokumen-
tin pääviesti on, että kirkollinen juutalaisvastaisuus on täysin syytön 
kansallissosialistien toteuttamaan juutalaisten joukkotuhoon. Natsi-
ideologian juuret ovat pakanallisessa rotuajattelussa, jonka kirkko on 
aina torjunut. Kuten aiemmin olemme todenneet, tällainen väite ei 
ole historiallisesti oikeutettu. Dokumentti antaa myös ymmärtää, että 
kansanmurhaan tai sen passiiviseen hyväksymiseen syyllistyneet kato-
lilaiset olisivat olleet poikkeustapauksia. Valitettava tosiasia on kuiten-
kin, että poikkeustapauksina olivat uhreja auttaneet sankarit. 
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Dokumentin ongelmat eivät kuitenkaan rajoitu tähän. Päinvas-
toin kuin esimerkiksi Saksan ja Ranskan piispojen kannanotot, tämä 
dokumentti ei tunnusta eikä pyydä anteeksi kirkon, vaan ainoastaan 
”tiettyjen kirkon poikien ja tyttärien” rikkomuksia. Ajatuksena on, 
että tietyt henkilöt ovat tehneet väärin, mutta kirkko sinänsä ei. Sa-
maa ajatustapaa edusti paavi Johannes Paavali II, kun hän lokakuus-
sa 1997 puhui vääristä Uuden testamentin tulkinnoista sekä niihin 
liitetystä käsityksestä, jonka mukaan juutalainen kansa olisi syylli-
nen Jeesuksen kuolemaan. Paavin mukaan tällaisia näkemyksiä on 
esiintynyt ”kristillisessä maailmassa”, mutta kirkon syyllisyydestä hän 
kieltäytyi tässä yhteydessä puhumasta. Vatikaani ei ole valmis myön-
tämään, että ongelmat ovat esiintyneet kirkossa kokonaisuudessa ja 
institutionaalisesti – eivät ainoastaan henkilötasolla. 

Edith Stein (1898–1942).
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Holokaustin varjo lepää monella tavalla juutalais-katolilaisten suh-
teiden yllä. Sen osoittavat We Remember -dokumentin ympärillä käy-
dyn keskustelun lisäksi myös muutamat tunnetut tapahtumat. Vuonna 
1998 paavi Johannes Paavali II kanonisoi Edith Steinin ja seuraava-
na vuonna tämä nainen julistettiin yhdeksi Euroopan suojeluspyhi-
myksistä. Stein (1891–1942) oli juutalainen, joka kääntyi katolisuu-
teen ja josta tuli sekä karmeliittanunna että kuuluisa fi losofi . Sodan 
aikana hänet pidätettiin Alankomaissa ja karkotettiin Auschwitziin, 
jossa hänet murhattiin kaasuttamalla. Katolisessa kirkossa häntä on 
pidetty jalona ihmisenä, viisaana ajattelijana sekä marttyyrina. Häntä 
ei kuitenkaan murhattu sen takia, että hän oli katolilainen vaan siksi, 
että hänellä oli juutalaiset juuret. Auschwitzin liepeille perustettiin jo 
1980-luvulla karmeliittaluostari ja paikalle on myös useaan otteeseen 
pystytetty ristejä. Tästä on syntynyt konfl ikti. Katolilaiset korostavat, 
että leirissä tapettiin juutalaisten lisäksi myös tuhansia katolilaisia ja 
että he haluavat muistaa heitä. Juutalaiset taas tähdentävät, että 90 % 
leirin uhreista oli juutalaisia ja että risti on historiallisista syistä erit-
täin kiistanalainen symboli juutalaisille. 

Luterilaisessa kirkossa puolestaan on käyty kiivasta keskustelua Lut-
herin juutalaisvastaisuudesta. Luterilainen Maailmanliitto tuomitsi 
reformaattorin juutalaisvastaisen agitaation Budapestissa pitämässään 
yleiskokouksessa vuonna 1984. Yleiskokouksen hyväksymässä julki-
lausumassa myönnetään, että kansallissosialistit hyödynsivät Luthe-
ria omien pyrkimyksiensä edistämiseksi ja että Lutherin kirjoitukset 
myös antoivat siihen aihetta. Julkilausuma toteaa toisaalta, että uskon-
puhdistaja ei tukenut rodullista, kansallista eikä poliittista antisemitis-
miä, vaan hän edusti uskonnollista juutalaisvastaisuutta. Luterilainen 
Maailmanliitto siis toisaalta tuomitsi Lutherin juutalaisvastaisuuden, 
mutta toisaalta pyrkii lieventämään sitä korostamalla sen uskonnollis-
ta piirrettä ja tekemällä selkeän eron sen ja muilla tavoilla perustellun 
antisemitismin välillä. Joitakin vuosia myöhemmin LEKKJ antoi niin 
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sanotun Driebergenin julistuksen, jossa vaadittiin, että luterilaisissa 
kirkoissa tulisi arvioida uudelleen reformaattorin elämänsä loppu-
puolella kirjoittamia, seurauksiltaan tuhoisia juutalaisvastaisia hyök-
käyksiä (ks. Aikalaisdokumentteja).

Suomessakin syntyy toisinaan tarvetta puolustaa Lutheria etsimäl-
lä lieventäviä elementtejä hänen juutalaisvastaisista purkauksistaan. 
Kun Suomen evankelis-luterilainen kirkolliskokous vuonna 2000 
keskusteli kirkon suhtautumisesta juutalaisuuteen, Lutherin suhdetta 
juutalaisuuteen pidettiin tärkeänä ja edelleenkin selvittämisen arvoi-
sena asiana. Alkuperäisessä Porvoon hiippakuntakokouksen kautta 
kirkolliskokoukseen lähetetyssä ehdotuksessa peräänkuulutettiin, että 
kirkko sanoutuisi täysin irti Lutherin juutalaisvastaisista kirjoituksis-
ta, mutta prosessin aikana tämä torjuttiin. Piispa Olavi Rimpiläinen 
sanoi käsittelyn aikana pitämässään puheenvuorossa, että ”Luther ei 
tuntenut eikä tukenut tämmöistä rodullista, kansallista eikä poliittista 
antisemitismiä eli hän oli juutalaisvastainen, mutta ei siinä mielessä, 
kun mitä me tällä asialla ymmärretään, että sen takia tämän Lutherin 
jättäisin tästä pois.” Tätä vastaan voisi kysyä: eikö kehotus synagogi-
en polttamiseksi, juutalaisten karkottamiseksi ja heidän pyhien kir-
joitustensa tuhoamiseksi ole enemmän kuin pelkkää uskonnollista 
juutalaisvastaisuutta?

Lutherin juutalaisvastaisuus on jonkinasteinen kirkollinen ongel-
ma, mutta vielä vaikeampi on tunnustaa Uudessa testamentissa esiin-
tyvää juutalaisvastaisuutta. Hyvä esimerkki tästä saatiin vuonna 2004, 
kun Mel Gibsonin elokuva The Passion of the Christ herätti laajaa 
keskustelua, jossa sitä myös syytettiin juutalaisvastaisuudesta. Monet 
kirkkojen edustajat puolustivat elokuvaa sillä, että se oli täysin Uu-
den testamentin mukainen. Myös ohjaaja itse puolustautui sanomalla, 
että elokuvan arvostelijoilla on ongelmia myös evankeliumien kanssa. 
Aivan oikein: todellinen ongelma ei ole elokuva vaan kirja, johon 
elokuva nojaa, Uusi testamentti. Monet siinä esiintyvät kohdat voi-
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daan tulkita ja on tulkittu antisemiittisesti. Sen tosiasian myöntämi-
nen on tässäkin asiassa viisauden alku. Niin meillä kuin muuallakin 
ajatus Uudessa testamentissa esiintyvästä juutalaisvastaisuudesta on 
torjuttu sillä perusteella, että sen erilaiset kirjoittajat olivat itse juu-
talaisia. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Uudessa testa-
mentissa ja myöhempien teologien kirjoituksissa ei puhuta ainoas-
taan juutalaisuudesta vaan myös juutalaisista – siitä, miten sokeita ja 
paatuneita he ovat, kuinka he ovat kaikkien ihmisten vihollisia, että 
he ovat lähtöisin Saatanasta tai suorastaan epäpuhtaiden villieläinten 
kaltaisia olentoja. 

Lisäksi on monin tavoin selvää, että hyökkäys tiettyä uskoa vastaan 
on myös hyökkäys tätä uskoa tunnustavaa henkilöä vastaan. Tässäkin 
asiassa on yhtäläisyyttä antisemitismin ja homofobian välillä. Monet 
kirkon piirissä sanovat tuomitsevansa homoseksuaalisuuden, mutta 
eivät homoseksuaaleja. Homoseksuaalien parissa asia nähdään aivan 
toisin. 

Jos Uudessa testamentissa esiintyviä kohtia voidaan luokitella on-
gelmallisiksi tai antijudaistisiksi, oli monen kirkkoisän opetus selvästi 
antisemiittistä. Nykyisin kirkon mystikot, kirkkoisät ja erämaateolo-
git kiehtovat monia kristittyjä. Näiden opetuksessa on paljon raken-
tavaa ja hyvää, mutta heidän opetustaan juutalaisuudesta ja juutalaisis-
ta tulisi voida käsitellä yhtä avoimesti ja kriittisesti kuin Lutherinkin 
näkemyksiä. Olisi toivottavaa, että kirkkoisiä heidän esikuvallisten 
opetustensa ja hengellisen elämänsä rinnalla olisi edes toisinaan roh-
keutta kuvata myös heidän juutalaisvastaisuutensa ja sanoutua sii-
tä irti. Asian vakavuuden valossa on hämmästyttävää, miten usein 
suurten teologien vaikutuksen vähemmän kaunis puoli jää ottamatta 
esiin. Uudessa, sankariaan myötäkarvaan kuvaavassa Luther-eloku-
vassa reformaattorin suhtautumisesta juutalaisiin vaietaan tyystin. Voi 
edelleen kysyä, miten esimerkiksi Johannes Khrysostomoksen ag-
gressiivinen juutalaisvastaisuus koetaan ortodoksisessa kirkossa, jossa 
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häntä Basileios Suuren, Gregorios Nyssalaisen ja Gregorios Nazi-
anzilaisen ohella kutsutaan ”koko maailman opettajaksi”? Suomen 
ortodoksisen kirkon piispojen etukäteen kommentoima ja hyväksy-
mä kirkkohistorian kirja – Tapani Kärkkäisen Kirkon historia (1999) 
– kertoo, että antisemitismi on ollut ja on edelleen ongelma Venäjän 
kirkossa. Ortodoksien ihailemien kirkkoisien juutalaisvastaisuudesta 
ei kuitenkaan puhuta sanaakaan. Sama ongelma tulee vastaan myös 
ruotsalaisen helluntailaisen Peter Halldorfi n laajassa tuotannossa. Kir-
jassaan 21 kirkkoisää hän sanoo nojaavansa tieteelliseen tutkimukseen, 
jossa kirkkoisien antisemitismi on jo pitkään tunnustettu tosiasia. Itse 
kirjassa tästä ei kuitenkaan näe jälkeäkään. Koska kirkkokansa ei lue 
tieteellisiä tutkimuksia eikä heille suunnatussa kirkkohistoriaa kos-
kevassa kirjallisuudessa puhuta antisemitismin ongelmasta, he saavat 
helposti sen käsityksen, että ongelmaa ei ole edes olemassa. 

Juutalaislähetyksen ongelma

Kirkkojen suhtautumisessa juutalaislähetykseen on viime vuosikym-
meninä tapahtunut suuri muutos. Kun vielä 1950- ja 1960-luvulla 
vain yksittäiset henkilöt kirkkojen sisällä näkivät juutalaislähetyksen 
ajan olevan ohi, ovat sen jälkeen monet isotkin kirkot käytännössä 
ja/tai periaatteessa lopettaneet tämän toiminnan ja suuntautuneet 
dialogiin. Kyse ei tietenkään ole toisensa poissulkevista vaihtoehdois-
ta: lähetys tai dialogi, sillä lähetystä harjoittavat kirkotkin osallistuvat 
dialogiin. Kyse on kuitenkin siitä, nähdäänkö juutalaisuus legitiiminä 
pelastustienä. Jos vastataan myönteisesti, dialogi jää ainoaksi lähesty-
mistavaksi; jos taas vastataan kielteisesti, pitää mahdollisen dialogin 
ohella tehdä lähetystyötä niin juutalaisten kuin muidenkin ei-kris-
tittyjen parissa. 

Katolinen kirkko osallistuu nykyään aktiivisesti juutalais-kristilli-
seen dialogiin, mutta ei ole koskaan peittänyt missionaarista perus-
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asennettaan myös juutalaisia kohtaan. Toisin kuin erilaiset protestant-
tiset kirkot ja ”juutalaiset Jeesukselle” -järjestöt, katolinen kirkko ei 
harjoita kovinkaan aktiivista juutalaislähetystä. Vuonna 2000 Vatikaa-
ni hyväksyi Dominus Iesus -julistuksen, jossa sanotaan suoraan, että 
uskontojen välinen dialogikin on osaa kirkon evankelioivaa tehtä-
vää. Dialogiin osallistuvat katoliset teologit ovat tästä luultavasti pal-
jolti toista mieltä, mutta evankelioiva suhde juutalaisiin on kuiten-
kin kirkon virallisena kantana. Vuonna 2003 Yhdysvaltain katolinen 
piispainkokous totesi, että syvällisempi Jumalan ja juutalaisen kansan 
välisen liiton ymmärtäminen tekee juutalaisille suunnatut käännyt-
tämiskampanjat teologisesti mahdottomiksi.  

Kirkkojen Maailmanneuvosto (KMN) tähdensi alkuaikoinaan – 
kuten olemme nähneet – juutalaislähetyksen tärkeyttä. Tilanne on 
kuitenkin muuttunut sen jälkeen hyvinkin selvästi. Vuonna 1971 
KMN perusti osaston, jonka tehtävänä oli dialogi elävien uskonto-
jen ja ideologioiden kanssa. Osaston nykyinen nimi on Offi ce of In-
terreligious Relations (Uskontojenvälisten yhteyksien osasto). Se, että 
osasto toimii aktiivisesti, julkaisee kirjoja ja lehtiä, järjestää kokouk-
sia ja tuottaa julkilausumia ei tarkoita, että KMN kokonaisuudessaan 
suosisi uskontojenvälistä dialogia lähetyksen sijaan. Nykyisin KMN:
n erilaiset jäsenkirkot ovat kritisoineet kansainvälistä järjestöään lii-
allisista dialogipyrkimyksistä.  

KMN:n vaihtoehdoksi tietyt evankelikaaliset kirkot perustivat 
vuonna 1974 niin sanotun Lausanne-liikkeen. Se on kritisoinut 
KMN:a liberaalisuudesta ja raamatunvastaisuudesta. Eräänä keskeise-
nä KMN:n virheenä pidetään sen myönteistä suhtautumista uskon-
tojen välisen dialogiin, jossa nähdään kielteistä asennetta perinteistä 
lähetystyötä kohtaan. Lausanne-liike (Lausanne Committee for World 
Evangelization) tähdentää nimensä mukaisesti lähetyksen ja evanke-
lioinnin tärkeyttä. 
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Lausanne-liikkeessä toimii osasto nimeltä Lausanne Consultation on 
Jewish Evangelism. Liikkeen mukaan kaikenlainen lähetystyö on tär-
keätä, mutta vain juutalaislähetystä varten on perustettu oma ohjel-
mansa ja osastonsa. Osasto piti kansainvälisen kokouksensa vuonna 
2003 Suomessa, Kauniaisissa sijaitsevalla Suomen Raamattuopistolla. 
Kokouksen paikallinen järjestäjä oli Lausanne-liikkeen juutalaistyön 
suomalainen osasto, Juutalaistyön Suomen toimikunta (JUST). 

Karkeasti ottaen voidaan sanoa, että tässä kysymyksessä on kirkoissa 
kolme eri näkökantaa: 1) juutalaisuus on juutalaisten ja kristinusko 
muiden kansojen pelastustie (ei juutalaislähetystä), 2) juutalaiset eivät 
tunnusta Jeesusta ja pelastus on ainoastaan Hänessä, joten juutalaiset 
tulee käännyttää (lähetystyötä juutalaisten kuten muidenkin ei-kris-
tittyjen keskuudessa) ja 3) pelastus on ainoastaan Jeesuksessa, ja kun 
Hän tulee takaisin, tulevat juutalaiset tunnustamaan Hänet (ennen 
sitä ei erillistä lähetystyötä heidän parissaan kuitenkaan tarvita). Vii-
meksi mainittu on kristillisen sionismin kanta; se ei juuri tee lähe-
tystyötä, mutta tukee Israelia ja sen politiikkaa monin tavoin, koska 
tämän teologian mukaan lopun ajan taistelu on käynnissä luvatun 
kansan ja Jumalan vihollisten välillä. Poliittisessa nykytilanteessa Is-
rael tarvitsee kaikkia ystäviään, mutta kristillisten sionistien Israel-
rakkauden taustalla on juutalaisille kovin epämukava ajatus heidän 
lopullisesta kääntymisestään Jeesuksen takaisintulemisen myötä. Tämä 
ambivalenssi ei kuitenkaan ole estänyt Israelin pääministeriä esiin-
tymästä kristillisten sionistien järjestämässä vuotuisessa Jerusalemin 
lehtimajajuhlassa, johon osallistuu tuhansia kristittyjä sionisteja ym-
päri maailmaa, joukossa lukuisia suomalaisia. Kristillisen sionismin 
keskeisin järjestö on Jerusalemin Kansainvälinen Kristillinen Suur-
lähetystö (ICEJ = International Christian Embassy Jerusalem), jolla on 
myös hyvin aktiivinen suomalainen osasto.

Ne, jotka eivät näe juutalaislähetystä tarpeelliseksi, ajattelevat 
useimmiten näin: Jumala on solminut ikuisen liiton Israelin kanssa. 
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Koska Jumala ei hylkää lupauksiaan, tämä liitto on edelleen voimassa 
(Room. 11:1,29). Olisi täysin mahdoton ajatus, että Jumala solmisi 
ikuisen liiton ja jonkin ajan kuluttua ilmoittaisi, ettei se ollutkaan 
ikuinen. Liitto Israelin kanssa oli ja on ikuinen, eikä Jumala hylkää 
toista sopijapuolta, vaikka se hylkäisikin Jumalan. Sen takia Israelin 
kanssa solmittu liitto on edelleen voimassa. Se, mikä tapahtui Jee-
suksessa ja Hänen kauttaan tulleessa uudessa liitossa, ei ollut Israelin 
kanssa solmitun liiton korvaamista vaan sen täydentämistä, pelastus-
tien avaamista ei-juutalaisille. Israelin kanssa solmittua liittoa ei siten 
haluta kutsua – niin kuin perinteisesti on tehty – vanhaksi liitoksi, 
koska se vihjaa näkemykseen, että se olisi vanhentunut. Juutalaisuus 
on näin Jumalan avaama pelastustie juutalaisille ja kristinusko muille 
kansoille. Tämän nojalla juutalaisen käännyttäminen kristinuskoon 
on tarpeetonta. Riittää, että hän on ”hyvä” juutalainen.

Teologisten motiivien ohella tätä lähestymistapaa puoltavat myös 
historialliset syyt. Kirkkojen yritykset käännyttää juutalaisia ovat ol-
leet niin hirvittäviä, että niiden pitäisi vihdoinkin jättää juutalaiset 
rauhaan jo pelkästään lähimmäisenrakkauden takia. Vaikka keinot 
juutalaisten käännyttämiseksi tänään ovat – ainakin useimmiten – 
hyvin toisenlaisia kuin pakkosaarnojen aikana, koko toiminta tähtää 
kuitenkin samaan lopputulokseen ja tuo väistämättä mieleen juuta-
lais-kristillisten suhteiden synkimmät ajat. 

Ne, jotka kannattavat ja harjoittavat juutalaislähetystä, ajattelevat 
yleensä siten, että Jeesus on ainoa tie Jumalan luo (Joh. 14:6), eikä 
ihmisille ole annettu muuta nimeä, jossa he voisivat pelastua (Apt. 
4:12). Hyvästä syntyperästä, hurskaasta elämäntavasta ja valittuun 
kansaan kuulumisesta ei ole mitään hyötyä: se, joka ei tunnusta Jee-
susta Herraksi ja Pelastajaksi, ei mitenkään voi pelastua. Tässä suh-
teessa juutalaiset ovat täysin samassa asemassa kuin kaikki muutkin 
kansat. Kristillisen itseymmärryksen mukaan kirkolla on jatkuva to-
distusvelvollisuus kaikille kansoille, juutalaiset mukaan lukien. Tällai-
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sen ajattelun mukaan Israelin kansalla on erityisasema Jumalan suun-
nitelmassa, mutta Jeesuksen antama lähetyskäsky velvoittaa kristittyjä 
todistamaan myös heille. 

Evankelioivan näkemyksen puoltajat eivät pidä lähtökohtaansa 
lainkaan juutalaisvastaisena. Päinvastoin, kristillinen kirkko on tehnyt 
niin paljon pahaa juutalaisille läpi vuosisatojen, että jos kieltäydym-
me antamasta heille parasta mitä omistamme, evankeliumin sanomaa, 
syyllistymme uuteen vääryyteen. Näin ollen lähetystyö juutalaisten 
parissa ei ole vanhojen huonojen tapojen jatkamista vaan niiden hy-
vittämistä. 

Päinvastoin kuin esimerkiksi Ruotsin kirkko, Suomen evankelis-
luterilainen kirkko on lähetyksen kannalla. Kirkon ulkoasiain neu-
vosto otti vuonna 1999 kantaa Leuenbergin kirkkoyhteisön kirkko-
jen (luterilaisten ja reformoitujen) tuottamaan julkilausuma-ehdo-
tukseen Church and Israel (”Kirkko ja Israel”). Kun ehdotuksessa to-
dettiin, että kirkko ei ole ottanut huomioon Israelin asemaa Jumalan 
pelastussuunnitelmassa, neuvosto esitti toisenlaista muotoilua. Sen 
mukaan on oikein torjua puhdas, kokonaisvaltainen korvausteologia, 
mutta samalla on kuitenkin pidettävä kiinni Uudessa testamentissa 
esiintyvästä ajatuksesta, jonka mukaan Kristuksen kirkko on uusi Is-
rael. Neuvosto lisäsi vielä, että kirkon olisi rehellisesti sanottava, että 
se tekee lähetystyötä myös juutalaisten parissa ja toivoo, että myös 
juutalaiset uskoisivat Jeesuksen olevan luvattu Messias. 

Kirkon ulkoasiain neuvostoa ei ainakaan voi syyttää epärehellisyy-
destä tai asioiden pimittämisestä. Se tuo kantansa selvästi esille, vaikka 
tietääkin, että näkemys ei ole juutalaisten mieleen. Kun kirkollisko-
kouksen perustevaliokunta valmisteli mietintöään, joka koski suhtau-
tumista juutalaisuuteen, se totesi, että kaikista luterilaisten kirkkojen 
ja järjestöjen tuottamista julkilausumista se arvostaa erityisesti Kirkon 
ulkoasiain neuvoston antamaa lausuntoa. Jotkut kirkon virallisista lä-
hetysjärjestöistä tekevät lähetystyötä juutalaisten keskuudessa, joten 
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voidaan sanoa, että Suomen kirkko sekä käytännössä että periaatteel-
lisesti on juutalaislähetyksen hyväksyvä ja sitä harjoittava yhteisö. 

Juutalaisten parissa kirkkojen lähetystyö nähdään yleisesti ongel-
malliseksi. Vaikka kirkot ja lähetysjärjestöt eivät enää käytä pakkokei-
noja, käännyttämispyrkimyksiä pidetään kuitenkin vanhojen pakko-
saarnojen ja muiden kyseenalaisten menetelmien jatkeena. Kristilli-
nen lähetystyö nähdään myös epärehelliseksi ilmiöksi: lähetyssaarnaa-
jat tavoittavat yleensä sellaisia juutalaisia, jotka eivät tiedä paljoakaan 
omasta uskonnostaan ja ovat siten alttiita kristilliselle vaikutuksel-
le. Israelin parlamentissa, knessetissä, onkin tehty lakialoitteita, jotka 
kieltäisivät kristillisen lähetystyön. Ainakaan toistaiseksi niitä ei ole 
kuitenkaan hyväksytty.

Eräät juutalaiset ovat jopa verranneet kristillistä lähetystyötä kansal-
lissosialismiin. Molemmat tähtäävät samaan: maailmaan, joka olisi va-
paa juutalaisista (judenrein). Menetelmät ovat tietenkin erilaisia, mutta 
päämäärä on tämän ajattelun mukaan sama, ja kristillisen lähetystyön 
on sanottu tähtäävän juutalaisten ”hengelliseen joukkotuhoon”. Täs-
tä kannasta huolimatta on hyvin uskonnollisiakin juutalaisia, jotka 
hyväksyvät kristinuskon omista lähtökohdista kasvavan universaalisen 
lähetystyön, joka koskettaa myös juutalaisia. Heidän mielestään tässä 
ei ole mitään juutalaisvastaista. Ortodoksirabbi ja juutalais-kristillisen 
dialogin veteraani David Berger on kommentoinut Vatikaanin Domi-
nus Iesus -dokumenttia – joka suututti monet juutalaiset väittämällä 
pelastuksen olevan ainoastaan Jeesuksessa – sanomalla, että on aivan 
luonnollista, että kirkko uskoo oman sanomansa olevan ainoa oikea 
pelastustie ja Jeesuksen olevan koko maailman Pelastaja. Bergerin 
mielestä juutalaisten ei tule hätääntyä tällaisista väitteistä ja vaatia, 
että kirkko sanoutuisi irti sen perimmäiseen sanomaan kuuluvasta 
näkemyksestä. 

Oman ongelmansa juutalais-kristillisille suhteille muodostavat kris-
tityt juutalaiset. Kautta aikojen on ollut juutalaisia, jotka ovat kään-
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tyneet kristinuskoon, joko pakosta tai vapaaehtoisesti. Näistä on kui-
tenkin tullut ”tavallisia” kristittyjä. 1800-luvulta asti on kuitenkin 
ollut erillisiä juutalaisuudesta kääntyneille tarkoitettuja yhdistyksiä ja 
seurakuntia. Niiden jäseniä kutsuttiin pitkään ”heprealaisiksi kristi-
tyiksi” (Hebrew Christians). Viime vuosisadan loppupuolella liikkeen 
profi ili muuttui, ja nämä Jeesusta Messiaana ja Pelastajana tunnustavat 
juutalaiset alkoivat yhä enemmän korostaa juutalaisuuttaan. Heistä 
käytetään nykyisin nimitystä ”messiaaniset juutalaiset”. Heidän seu-
rakuntansa ja jumalanpalveluselämänsä ovat yleensä erittäin juuta-
laisia: heidän yhteisöjensä rakennukset muistuttavat synagogia, ju-
malanpalveluksissa luetaan toorakääröistä, jumalanpalvelukseen osal-
listuvat käyttävät juutalaisia rukousliinoja ja seurakunnissa vietetään 
juutalaisia pyhiä. 

Messiaaniset juutalaiset pitävät itseään Jeesukseen uskovina juuta-
laisina. Juutalaisten parissa tämä nähdään yleensä tahallisena hämä-
yksenä: koska juutalaisia on ollut vaikeaa käännyttää kristinuskoon, 
lähetystyötä tehdään nyt salakavalasti vakuuttamalla juutalaisille, että 
he voivat pysyä juutalaisina vaikka uskovatkin Jeesukseen. Tämä ei 
juutalaisten mukaan kuitenkaan ole mahdollista. Ihminen on joko 
juutalainen tai kristitty eikä voi olla molempia yhtä aikaa. Messi-
aanisten juutalaisten yritys näiden identiteettien yhdistämiseksi on 
looginen mahdottomuus.

Israelin valtio juutalais-kristillisessä dialogissa

Vuodesta 1948 juutalaisilla on ollut oma valtionsa Israel, joka on koko 
olemassaolonsa ajan joutunut taistelemaan selviytymisensä puolesta. 
Länsi-Euroopan yleinen mielipide oli pitkään Israelille myönteinen, 
mutta vuoden 1967 jälkeinen tilanne, jossa Israel ei enää ollutkaan 
heikko osapuoli vaan aseellisesti vahva miehittäjä, on muuttanut yleisen 
mielipiteen melko perusteellisesti. Israelin ja palestiinalaisten välinen 
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konfl ikti on heijastunut myös juutalais-kristillisiin yhteyksiin, vaikka 
uskontodialogin luonnollisesti tulisi keskittyä teologisiin aiheisiin.

Lähi-idän konfl iktin toisena osapuolena olivat ensin arabivaltiot, 
nykyään kuitenkin ensisijaisesti palestiinalaiset. Viimeksi mainittujen 
joukossa on ollut lukuisia kristittyjä, mutta heidän lukumääränsä ja 
ennen kaikkea heidän osuutensa koko väestöstä on laskenut. Palestii-
nalaisten parissa toimii myös luterilainen kirkko, jonka piispa, Munib 
Younan, on Suomessa koulutuksensa saanut ja suomea puhuva hen-
kilö. On siis aivan luonnollista, että kirkoilla, myös Suomen evanke-
lis-luterilaisella kirkolla, on läheisiä suhteita palestiinalaisiin kirkkoi-
hin ja kristittyihin. Suomessakin hyvin aktiivisesti toimiva kristillinen 
sionismi taas ei ole osoittanut suurtakaan kiinnostusta palestiinalaisia 
kristittyjä kohtaan. Useat protestanttiset kirkot ovatkin jakautuneita 
niissä toimiviin aktiivisiin ”Israelin ystäviin” ja niihin, jotka suhtau-
tuvat Lähi-idän konfl iktiin neutraalimmin. 

Katolisen kirkon suhde Israeliin oli pitkään ongelmallinen. Vatikaa-
nivaltio ei tunnustanut juutalaista valtiota eikä ylläpitänyt siihen dip-
lomaattisia suhteita. Ei edes Vatikaanin toinen konsiili, joka muuten 
mullisti kirkon suhteita juutalaisiin, tuonut tähän asetelmaan muu-
tosta. Paavi Johannes Paavali II:n aikana tilanne kuitenkin ratkesi. 
Joulukuun 30. päivänä 1993 allekirjoitettiin näiden kahden valtion 
välillä sopimus, joka merkitsi diplomaattisten suhteiden alkamista. 
Sopimuksessa esitettyjä tavoitteita ei ole kuitenkaan kaikilta osin saa-
vutettu, joten neuvotteluja suhteiden kehittämiseksi jatketaan edel-
leen. Israelille tärkeintä sopimuksessa on se, että Vatikaani ja katolinen 
kirkko tunnustavat juutalaisvaltion virallisesti. Vatikaani puolestaan 
haluaa turvata katolisen kirkon toiminnan ja pyhien paikkojen hal-
lussapidon Pyhässä maassa. 

Protestanttiset kirkot ovat suhtautuneet Israelin valtioon keskiver-
taisesti myönteisemmin kuin katolinen kirkko. Vaikka palestiinalais-
ten keskuudessa on myös protestantteja, heitä on kuitenkin paljon 
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vähemmän kuin katolisia ja ortodokseja. Juutalaiset ovat usein esit-
täneet toivomuksen, että kristityt eivät ainoastaan pyytäisi anteeksi 
juutalaisvastaista menneisyyttään ja tekisi siitä parannusta, vaan antai-
sivat myös periaatteellisen tukensa juutalaisvaltiolle. Tähän pyyntöön 
on myös vastattu. Luterilaisessa Driebergenin julistuksessa (1990) sa-
notaan, että luterilaiset kirkot tuntevat ”syvää yhteyttä niihin, jotka 
näkevät Israelin valtiossa kotimaansa, turvansa ja toivonsa.”

Ongelmat eivät kuitenkaan lopu tähän. Juutalaiset toivovat usein pe-
riaatteellisen tuen lisäksi myös suurempaa ymmärrystä juutalaisvaltion 
taistelulle siihen kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Tässä asiassa kirkkojen 
sympatiat ovat yleensä olleet palestiinalaisten puolella, samalla kun ne 
ovat pyrkineet edistämään rauhaa ja molemminpuolista yhteisymmär-
rystä osapuolten välillä. Kirkkojen Maailmanneuvostoa on kritisoitu 
voimakkaastikin liian Israel-kriittisistä kommenteista. Suomessa arkki-
piispa Jukka Paarma joutui suuren mediakohun ja ankarankin arvoste-
lun kohteeksi kritisoituaan keväällä 2002 Israelin toimia miehitetyillä 
alueilla. ”Suomen Siionissa” on paljon Israel-rakkautta. Ja kuten tun-
nettua, rakkaus on sokea eikä monikaan aina näe rakkautensa kohteen 
vähemmän miellyttäviä piirteitä. Ruotsissa taas Juutalainen keskusneu-
vosto lopetti kaiken yhteistyönsä Ruotsin kirkon kanssa keväällä 2004, 
koska sen mielestä kirkko oli suhtautunut aivan liian yksipuolisesti Is-
raelin ja palestiinalaisten väliseen konfl iktin. 

Todellisuutta yksinkertaistaen kirkkoja ja kristittyjä voidaan jakaa 
konservatiiveihin ja liberaaleihin. Näistä konservatiivit suhtautuvat 
epäilevästi dialogiin ja harjoittavat juutalaislähetystä, mutta samalla 
tukevat Israelia voimakkaasti. Liberaalit puolestaan ovat hyvinkin dia-
logihaluisia eivätkä harrasta juutalaislähetystä, mutta kritisoivat usein 
Israelin hallituksen toimia. On aivan selvää, että monille juutalaisille 
teologiset näkökohdat ovat toisarvoisia ja tärkeintä heille on se, ovat-
ko kristityt Israelin ystäviä vai eivät. Mitä todellinen ystävyys sitten 
tässä kohden tarkoittaa, onkin toinen kysymys.
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AIKALAISDOKUMENTTEJA

Tacitus, Historiae 5.5.1–5     
noin vuodelta 110 

Alkuteksti: Publius Cornelius Tacitus, Tacitus in fi ve volumes, Part 4 : 
The Annals, books IV–VI, XI–XII (The Loeb classical library 312, with 
an Engl. trans. by John Jackson, London: Heinemann 1970). Katkel-
man suomennos: Matti Myllykoski.

Tätä palvontaa, millä tahansa tavalla sitä toimitetaankaan, pidetään yllä kor-
kean ikänsä vuoksi. Kaikki heidän muut tapansa, jotka ovat luonnottomia 
ja vastenmielisiä, saavat voimansa heidän pahuudestaan. Kaikkein kelvotto-
mimmat ihmiset muiden kansojen joukossa halveksivat omaa uskontoaan 
ja tuovat veroja ja uhrilahjoja juutalaisille. Tämä on kartuttanut juutalaisten 
vaurautta – kuten sekin, että he omassa keskuudessaan ovat ehdottoman 
luotettavia ja alttiita jalomielisyyteen, vaikka osoittavat vihamielisyyttä kaik-
kia muita kohtaan. Juhla-aterioilla he ovat erillään ja he nukkuvat erillään 
sekä pidättyvät makaamasta vierasta kansaa olevien naisten kanssa, vaikka he 
kansana ovat erityisen himokkaita. Keskenään heille mikään ei ole kiellettyä. 
He ovat omaksuneet sukuelimen ympärileikkauksen erottuakseen muista 
miehistä. Ne, jotka kääntyvät heidän uskontoonsa, omaksuvat saman tavan 
ja vihkiytyvät siihen jo kättelyssä, jotta he siten osoittaisivat halveksivan-
sa kaikkia jumalia, hylkäävänsä oman maansa sekä pitävänsä arvottomina 
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vanhempiaan, lapsiaan ja veljiään. Juutalaiset pyrkivät myös kasvattamaan 
lukumääräänsä. Heidän keskuudessaan on nimittäin synti tappaa yhtäkään 
vastasyntynyttä, ja he pitävät taistelussa kuolleiden ja pyövelin surmaamien 
sieluja kuolemattomina. Tästä johtuu heidän intonsa suvunjatkamiseen ja 
heidän halveksuntansa kuolemaa kohtaan. He hautaavat kuolleensa eivätkä 
polta näitä. Tässä he seuraavat egyptiläistä tapaa, joiden kanssa heillä on yh-
teistä myös samanlainen hautaustapa ja käsitys tuonelasta; taivaallisista asi-
oista he uskovat eri tavalla. Egyptiläiset palvovat lukuisia eläimiä ja valtavan 
kokoisia veistoksia. Juutalaisilla puolestaan on yksinomaan järjellinen käsi-
tys jumaluudesta, joka on yksi. He pitävät epäpyhinä sellaisia ihmisiä, jotka 
veistävät kuolleita materiaaleja ja tekevät jumalasta ihmisen kaltaisia kuvia. 
He uskovat tuon jumalan olevan korkein ja ikuinen, josta ei voi tehdä kuvaa 
ja joka ei katoa. He eivät salli kaupunkeihinsa pystytettävän minkäänlaisia 
kuvia, ja vielä vähemmän temppeleihinsä. Tätä imartelua he eivät osoita 
omille kuninkaille eivätkä he anna kunniaa meidän keisareillemme. Kos-
ka heidän pappinsa laulavat huilujen ja symbaalien säestyksellä sekä pitävät 
murattiseppeleitä ja koska temppelistä oli löytynyt kultainen viiniköynnös, 
jotkut ovat päätelleet heidän palvoneen isä Liberiä, idän valloittajaa. Heidän 
tapansa eivät kuitenkaan millään tavoin vastaa tätä oletusta, koska Liber pani 
alulle juhlalliset ja iloiset palvontamenot, kun taas juutalaisten rituaalit ovat 
järjettömiä ja saastaisia.

Pietarin evankeliumi (nk. Akhmimin fragmentti)  
Noin 140-luvulta

Alkuteksti: M. G. Mara, L’Évangile de Pierre (Sources Chretiennes 
201, Paris: Cerf 1973). Tässä on koko Akhmimin fragmentin kään-
nös. Fragmentti alkaa kesken Jeesuksen oikeudenkäynnin ja päättyy 
ylösnousseen ilmestyksestä kertovan jakson alkuun. Muita Pietarin 
evankeliumin osia ei varmuudella tunneta. Suomennos: Matti Myl-
lykoski.
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Evankeliumin rakenne:     
Oikeudenkäynti (osa)   1–5   
Pilkkaaminen ja pahoinpitely  6–9   
Ristiinnaulitseminen   10–22   
Hautaus ja valitus   23–27   
Vartijat haudalla   28–34   
Ylösnousemus   35–44   
Vartijoiden tunnustus   45–49   
Naiset haudalla   50–57   
Ylösnousseen ilmestys (osa)  58–60

Oikeudenkäynti (osa)

1 [...] mutta juutalaisista kukaan ei pessyt käsiään, ei Herodes eikä yksikään 
hänen [= Herran] tuomitsijoistaan. Kun he eivät halunneet pestä, Pilatus 
nousi ylös. 2 Silloin kuningas Herodes käski viemään Herran pois ja sanoi 
heille: ”Tehkää hänelle se, minkä olen käskenyt.”
3 Mutta siellä oli Joosef, Pilatuksen ja Herran ystävä. Koska hän tiesi, että 
he aikoivat ristiinnaulita hänet, hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Herran 
ruumista haudatakseen sen. 4 Pilatus lähetti sanan Herodekselle ja pyysi hä-
nen ruumistaan. 5 Herodes sanoi: ”Veli Pilatus, vaikka häntä ei olisi kukaan 
pyytänytkään, me hautaisimme hänet, koska sapattikin on koittamassa. Laissa 
on nimittäin kirjoitettu, että aurinko ei saa laskea surmatun yli.” Sitten hän 
luovutti hänet kansalle heidän happamattoman leivän juhlansa aattona.

Pilkkaaminen ja pahoinpitely

6 He tarttuivat Herraan, tyrkkivät häntä juostessaan ja sanoivat: ”Näin raa-
hataan Jumalan Poikaa. Hän on meidän vallassamme!” 7 He pukivat hänet 
purppuranpunaiseen viittaan, panivat hänet istumaan tuomarin istuimelle 
ja sanoivat: ”Tuomitse oikeamielisesti, Israelin kuningas!” 8 Eräs heistä toi 
orjantappurakruunun ja pani sen Herran päähän. 9 Jotkut siinä seisovista syl-
kivät häntä kasvoihin, jotkut löivät poskille, toiset pistivät häntä ruokokepillä 
ja jotkut ruoskivat sanoen: ”Näin kunnioitetaan Jumalan Poikaa!”
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Ristiinnaulitseminen

10 He toivat paikalle kaksi pahantekijää ja ristiinnaulitsivat Herran heidän 
keskelleen. Mutta hän vaikeni ikään kuin ei olisi tuntenut lainkaan tuskaa. 
11 Kun he pystyttivät ristin, he panivat siihen päällekirjoituksen: ”Tämä 
on Israelin kuningas.” 12 He levittivät hänen vaatteensa hänen eteensä ja 
jakoivat ne keskenään heittämällä niistä arpaa. 13 Toinen pahantekijöistä 
nuhteli heitä: ”Me kärsimme tekemämme pahan tähden, mutta mitä vää-
ryyttä hän, ihmisten pelastaja, on tehnyt teille?” 14 He suuttuivat hänelle [s. 
o. pahantekijälle] ja käskivät, ettei hänen sääriluitaan katkottaisi, jotta hän 
kuolisi tuskissaan.
15 Oli keskipäivä, ja pimeys peitti koko Juudean. He tulivat levottomiksi ja 
hätääntyivät siitä, että aurinko olisi jo laskenut hänen vielä eläessä. Heidän 
kirjoituksissaan nimittäin sanottiin, ettei aurinko saa laskea surmatun yli. 16 
Eräs heistä sanoi: ”Juottakaa hänelle etikalla sekoitettua sappea.” Ja he se-
koittivat ja juottivat. 17 He tekivät kaiken ja täyttivät syntinsä mitan ääriään 
myöten. 18 Monet kulkivat ympäriinsä lamput kädessä, koska he luulivat, 
että oli yö, ja kaatuivat. 19 Silloin Herra huusi: ”Voimani, voimani, sinä olet 
jättänyt minut!” Sanottuaan tämän hänet otettiin ylös. 20 Sillä hetkellä Je-
rusalemin temppelin esirippu repeytyi kahtia.
21 Sitten he vetivät naulat Herran käsistä ja panivat hänet maahan. Koko 
maa järisi ja ihmiset pelkäsivät suuresti. 22 Sitten aurinko tuli jälleen esiin, 
ja havaittiin, että oli yhdeksäs tunti.

Hautaus ja valitus

23 Juutalaiset iloitsivat ja antoivat hänen ruumiinsa Joosefi lle, jotta hän hau-
taisi sen, koska hän oli nähnyt, mitä hyvää tämä [Herra] oli tehnyt. 24 Hän 
otti Herran ja pesi hänet, kietoi hänet käärinliinaan ja vei hänet omaan hau-
taansa, jota kutsutaan Joosefi n puutarhaksi.
25 Silloin juutalaiset, vanhimmat ja papit tiesivät, millaisen pahan olivat 
tehneet itselleen, ja alkoivat valittaa: ”Voi meidän syntejämme! Jerusalemin 
tuomio ja loppu ovat tulleet lähelle!” 26 Mutta minä surin ystävieni kanssa, 
ja täysin murtuneina me piilouduimme, sillä he etsivät meitä pitäen meitä 
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pahantekijöinä ja luullen, että haluamme sytyttää temppelin tuleen. 27 Kai-
ken tämän vuoksi me paastosimme sekä istuimme murehtimassa ja itkemässä 
päivin öin aina sapattiin asti.

Vartijat haudalla

28 Lainopettajat, fariseukset ja vanhimmat kokoontuivat yhteen kuultuaan, 
että koko kansa nurisi ja valitti rintaansa lyöden ja sanoi: ”Koska hänen 
kuollessaan tapahtui tällaisia ylivertaisia ihmeitä, teidän tulisi nähdä, miten 
oikeamielinen hän oli!” 29 Vanhimmat pelästyivät, menivät Pilatuksen luo 
ja pyysivät häneltä: 30 ”Luovuta käyttöömme sotilaita, jotta voisimme var-
tioida hänen hautaansa kolmen päivän ajan, etteivät hänen oppilaansa tulisi 
ja varastaisi häntä, niin että kansa uskoisi hänen nousseen kuolleista ja tekisi 
meille pahaa.” 31 Pilatus antoi heille sadanpäällikkö Petroniuksen ja sotilaat 
vartioimaan hautaa, ja vanhimmat ja lainopettajat menivät näiden kanssa 
haudalle. 32 Kaikki siellä olleet vierittivät yhdessä sadanpäällikön ja sotilai-
den kanssa suuren kiven haudan suulle. 33 He sulkivat haudan seitsemällä 
sinetillä, pystyttivät sinne teltan ja ryhtyivät vartioimaan.
34 Varhain aamulla, sapatin koittaessa, Jerusalemista ja sen ympäristöstä saa-
pui kansanjoukko katsomaan sinetöityä hautaa.

Ylösnousemus

35 Sinä yönä, jolloin Herran päivä oli koittamassa, sotilaiden pitäessä var-
tiota kahden miehen ryhmissä, taivaasta kuului kova ääni. 36 He näkivät, 
kuinka taivaat avautuivat ja kaksi kirkkaasti hohtavaa miestä laskeutui alas 
lähestyen hautaa. 37 Kivi, joka oli pantu haudan suulle, vierähti itsestään ja 
väistyi sivuun. Hauta aukeni, ja molemmat nuorukaiset menivät sisään. 
38 Nähtyään tämän sotilaat herättivät sadanpäällikön ja vanhimmat – sillä 
nämäkin olivat mukana vartioimassa – 39 Juuri kun he selittivät, mitä olivat 
nähneet, he näkivät vielä haudasta tulevan ulos kolme miestä, joista kaksi 
tuki kolmatta, sekä ristin tulevan näiden jäljessä. 40 Kahden päät ulottuivat 
taivaaseen, mutta heidän taluttamansa (miehen pää) ulottui taivastenkin yli. 
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41 He kuulivat taivaista äänen, joka sanoi: ”Oletko saarnannut poisnukku-
neille?” 42 Ja rististä kuului vastaus: ”Kyllä.”
43 Niin he päättivät keskenään mennä ja ilmoittaa tästä Pilatukselle. 44 Hei-
dän vielä miettiessään näkyivät taas taivaat auenneina, ja eräs mies tuli alas 
ja meni sisään hautaan. 

Vartijoiden tunnustus

45 Nähtyään tämän sadanpäällikön miehet jättivät haudan, jota olivat varti-
oineet ja kiiruhtivat yöllä Pilatuksen luo. Hätääntyneinä he selittivät kaiken 
näkemänsä ja sanoivat: ”Hän oli todella Jumalan Poika.” 46 Pilatus vastasi: 
”Minä olen viaton Jumalan Pojan vereen, päätös oli teidän.” 47 Sitten kaikki 
tulivat paikalle, pyysivät ja suostuttelivat häntä kieltämään sadanpäällikköä 
ja sotilaita kertomasta kenellekään mitä olivat nähneet. 48 ”Sillä meille on 
parempi,” he sanoivat, ”että syyllistymme suurimpaan syntiin Jumalan edessä 
kuin että joudumme juutalaisten kansan käsiin ja tulemme kivitetyiksi.” 49 
Niin Pilatus käski sadanpäällikköä ja sotilaita olemaan puhumatta mitään.

Naiset haudalla

50 Varhain Herran päivänä Magdalan Maria, Herran naisoppilas – hän oli 
peloissaan vihaa uhkuvien juutalaisten takia eikä ollut tehnyt Herran hau-
dalla mitä naisten oli tapana tehdä kuolleille rakkailleen – 51 otti mukaansa 
ystävättärensä ja meni haudalle, johon hänet oli pantu. 52 He pelkäsivät, 
että juutalaiset näkisivät heidät, ja sanoivat: ”Vaikka emme voineetkaan it-
keä ja valittaa sinä päivänä, jona hänet ristiinnaulittiin, meidän pitää tehdä 
niin hänen haudallaan ainakin nyt. 53 Mutta kuka vierittää pois kiven, joka 
on pantu hänen hautansa suulle, niin että voisimme mennä sisään, istuutua 
hänen viereensä ja tehdä mitä meidän pitää? 54 Sillä kivi oli suuri, ja me 
pelkäämme, että joku näkee meidät. Jos emme saakaan kiveä pois, panem-
me ainakin haudan suulle sen, minkä viemme hänen muistokseen. Sitten 
itkemme ja valitamme, kunnes palaamme koteihimme.”
55 He menivät ja löysivät haudan avattuna. Tultuaan haudan luo he kurkis-
tivat sisään ja näkivät erään nuorukaisen istumassa haudan keskellä, kauniina 
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ja puettuna kirkkaasti loistavaan vaatteeseen. Hän sanoi heille: 56 ”Miksi 
tulitte? Ketä etsitte? Ette kai sitä ristiinnaulittua? Hän on noussut ylös ja 
mennyt pois. Jos ette usko, kurkistakaa sisään ja nähkää paikka, jossa hän 
makasi. Hän ei ole siellä. Hän on noussut ylös ja mennyt sinne, mistä hänet 
lähetettiin.” 57 Silloin naiset pelästyivät ja pakenivat. 

Ylösnousseen ilmestys (osa)

58 Oli happamattoman leivän juhlan viimeinen päivä, ja monet lähtivät ja 
palasivat koteihinsa, koska juhla oli päättynyt. 59 Mutta me Herran kaksi-
toista oppilasta itkimme ja surimme, ja kukin lähti tapahtuneesta murheelli-
sena kotiinsa. 60 Minä Simon Pietari ja veljeni Andreas otimme verkkomme 
ja menimme järvelle. Meidän kanssamme oli Leevi, Alfeuksen poika, jonka 
Herra [...]

Meliton, Peri Paskha (Pääsiäissaarna) 72–99   
160-luvulta

Alkuteksti: Melito of Sardis, On Pascha and Fragments (ed. and trans. 
Stuart George Hall, Oxford: Clarendon Press, 1979). Katkelman 
käännös: Matti Myllykoski. Kohdasta 99 puuttuu ilmeisesti osa teks-
tiä, joka on merkitty tunnuksella […]. Seuraava käännös poikke-
aa joissakin yksityiskohdissa vanhemman edition mukaisen tekstin 
käännöksestä teoksessa Sardeen piispa Meliton, Pääsiäisen salaisuus 
(suom. Jukka Thurén, Helsinki: Suomen luterilainen evankeliumi-
yhdistys, 1968).

72 Hänet on murhattu.
Missä hänet on murhattu? Keskellä Jerusalemia.
Kuka hänet on murhannut? Israel.
Miksi? Koska hän paransi heidän rampansa, puhdisti heidän spitaalisensa,
johti heidän sokeansa valoon ja herätti heidän kuolleensa; siksi hän kärsi.
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Jossakin on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa:
”He maksoivat minulle hyvän pahalla ja lapsettomuuden sielulleni;
he juonittelivat pahaa minua vastaan ja sanoivat:
’Sitokaamme vanhurskas, sillä hän on meille riesaksi.’”
73 Minkä ennenkuulumattoman rikoksen, Israel, oletkaan tehnyt?
Sinä halveksit häntä, joka kunnioitti sinua,
häpäisit hänet, joka kirkasti sinut,
kielsit hänet, joka tunnusti sinut,
torjuit hänet, joka julisti sinua,
tapoit hänet, joka teki sinut eläväksi.
74 Mitä olet tehnyt, Israel? Eikö sinulle ole kirjoitettu:
”Älä vuodata viatonta verta, ettet kuole pahaa kuolemaa.”
”Minä”, sanoo Israel, ”tapoin Herran. Miksi? Koska hänen täytyi kärsiä.”
Sinä olet erehtynyt, Israel, kun viisastelet tuolla tavalla Herran teurastami-
sesta.
75 Hänen täytyi kärsiä, vaan ei sinun käsissäsi;
hänen täytyi tulla halveksituksi, vaan ei sinun käsissäsi;
hänen täytyi tulla tuomituksi, vaan ei sinun käsissäsi;
hänen täytyi tulla ripustetuksi, vaan ei sinun oikean kätesi kautta.
76 Näin, Israel, sinun olisi täytynyt huutaa Jumalan puoleen:
”Valtias, jos todella sinun Poikasi täytyi kärsiä ja se oli sinun tahtosi,
anna hänen kärsiä, vaan ei minun käsissäni.
Kärsiköön hän vierasheimoisten käsissä, tuomitkoon hänet ympärileikkaa-
mattomat,
naulitkoon hänet heidän tyrannimainen oikea kätensä, vaan ei minun kä-
teni.”
77 Mutta, Israel, sinä et huutanut näin Jumalan puoleen, 
et puhdistanut itseäsi Valtiaan edessä etkä hämmentynyt hänen teoistaan.
78 Kuivettunut käsi, joka asetettiin ennalleen ruumiiseensa, ei hämmentä-
nyt sinua,
eivät sokeiden silmät, jotka hänen kätensä avasi,
eivät halvaantuneet ruumiit, jotka hänen äänensä teki terveiksi,
eikä edes mitä ennenkuulumattomin merkki hämmentänyt sinua:
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kuollut ruumis, joka herätettiin jo neljä päivää haudassa oltuaan.
79 Niin sinä kaikesta tästä piittaamatta valmistit illalla 
Herran teurastamista varten
terävät naulat ja väärät todistajat,
köyden ja ruoskan, etikan ja sapen,
miekan ja ahdingon kuin murhaavalle roistolle.
Sinä iskit ruoskat hänen ruumiiseensa ja orjantappuran hänen päähänsä.
Sinä sidoit hänen jalot kätensä, jotka muovasivat sinut maasta.
Hänen jalon suunsa, joka ruokki sinua elämällä, sinä ruokit sapella;
sinä surmasit Herran suuren juhlan aikana.
80 Sinä riemuitsit, mutta hän näki nälkää.
Sinä joit viiniä ja söit leipää, mutta hän etikkaa ja sappea.
Sinun kasvosi olivat kirkkaat, mutta hän oli murheen vallassa.
Sinä iloitsit, mutta hän oli ahdingossa.
Sinä lauloit, mutta hänet tuomittiin.
Sinä iskit tahtia, mutta hänet naulittiin.
Sinä tanssit, mutta hänet haudattiin.
Sinä makasit pehmeällä sohvalla, mutta hän haudassa ja arkussa.
81 Rikollinen Israel, minkä ennenkuulumattoman rikoksen sinä olet teh-
nyt,
kun panit Herrasi ennenkuulumattomiin kärsimyksiin.
Sinun Valtiaasi, joka muovasi sinut, joka loi sinut,
joka kunnioitti sinua, kutsui sinut Israeliksi.
82 Mutta sinä et osoittautunut Israeliksi, sillä sinä et tuntenut Jumalaa etkä 
tunnistanut Herraa.
Sinä et tiennyt, Israel, että hän on Jumalan esikoinen, joka syntyi ennen 
aamutähteä,
joka teki valon kirkkaaksi, joka valaisi päivän,
joka erotti valon pimeydestä, joka pystytti peruspilarin,
joka ripusti maan, joka kukisti syvyyden,
joka levitti taivaankannen, joka järjesti maailman,
joka sijoitti tähdet taivaalle, joka sai taivaan valot loistamaan,
joka loi taivaan enkelit, joka pystytti sinne valtaistuimet,
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joka muovasi ihmisen maan päälle.
83 Hän oli se, joka valitsi sinut ja johdatti sinua
Aadamista Nooaan, Nooasta Abrahamiin,
Abrahamista Iisakiin, Jaakobiin ja kahteentoista patriarkkaan asti.
84 Hän oli se, joka johdatti sinut Egyptiin, varjeli ja kasvatti sinua siellä.
Hän oli se, joka valaisi tietäsi pylvään avulla 
ja varjosti sinua pilvellä,
joka jakoi Punaisen meren ja vei sinut sen halki
ja tuhosi vihollisesi.
85 Hän oli se, joka antoi sinulle mannaa taivaasta ja juotti sinua kalliosta,
joka antoi sinulle Horebilla lain ja antoi maan sinun perinnöksesi,
joka lähetti sinulle profeettoja ja herätti sinusta kuninkaita.
86 Hän oli se, joka tuli sinun luoksesi, paransi sinun kärsivät ihmisesi,
herätti sinun kuolleesi.
Häntä sinä herjasit, häntä vastaan sinä teit vääryyttä,
hänet sinä surmasit,
hänet sinä myit hopeasta, kun ensin olit vaatinut häneltä kahden drakhman 
henkirahan.
87 Kiittämätön Israel, tule ja käy oikeutta minun kanssani
kiittämättömyydestäsi.
Minkä arvoiseksi katsoit sen, että hän johdatti sinua?
Minkä arvoiseksi katsoit sen, että hän valitsi sinulle isäsi?
Minkä arvoiseksi katsoit sen, että hän johdatti sinut Egyptiin
ja elätti sinua siellä jalon Joosefi n kautta?
88 Minkä arvoiseksi katsoit kymmenen vitsausta?
Minkä arvoiseksi katsoit öisen tulipatsaan, päivisin suojanneen pilven
ja Punaisen meren ylityksen?
Minkä arvoiseksi katsoit mannan antamisen taivaasta, veden antamisen kal-
liosta,
lain antamisen Horebilla,
maan perimisen ja siellä annetut lahjat?
89 Minkä arvoisiksi katsoit kärsivät, jotka hän täällä ollessaan paransi?
Kerro minulle, minkä arvoinen oli kuiva käsi,
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jonka hän asetti ennalleen ruumiiseen;
kerro minulle, minkä arvoisia olivat sokeina syntyneet,
jotka hän äänellä johdatti valoon;
kerro minulle, minkä arvoisia olivat kuolleina maanneet,
jotka hän herätti haudasta jo kolmen, neljän päivän kuluttua.
90 Mittaamaton on hänen sinulle antamiensa lahjojen arvo,
mutta halveksien sinä vastasit hänelle, maksoit hänelle kiittämättömillä te-
oilla,
hyvän pahalla, ilon ahdingolla, elämän kuolemalla.
91 Hänen vuokseen sinun olisi pitänyt kuolla.
Kun viholliset ryöstävät kansan kuninkaan, hänen vuokseen noustaan so-
taan,
hänen vuokseen murretaan muuri, hänen vuokseen ryöstetään kaupunki,
hänen vuokseen lähetetään lunnaat, hänen vuokseen pannaan lähetystö 
matkaan,
jotta hänet saataisiin elävänä takaisin tai voitaisiin haudata, jos hän on kuol-
lut.
92 Mutta sinä annoit äänesi Herran kuolemaksi,
jota kansat kumarsivat, ympärileikkaamattomat ihmettelivät,
vierasheimoiset kunnioittivat ja jonka edessä Pilatus pesi kätensä;
hänet sinä tapoit hänet suuren juhlan aikana.
93 Katkera on siksi sinulle sinun happamattoman leivän juhlasi, kuten si-
nusta on kirjoitettu:
Sinä olet syövä happamattoman leipäsi katkerien yrttien kera.
Katkerat ovat sinulle naulat, jotka teroitit,
katkera sinulle kieli, jonka kiihotit,
katkerat sinulle väärät todistajat, jotka hankit,
katkerat sinulle köydet, jotka valmistit,
katkerat sinulle ruoskat, jotka punoit,
katkera sinulle Juudas, jonka palkkasit,
katkera sinulle Herodes, jota seurasit,
katkera sinulle Kaifas, johon luotit,
katkera sinulle sappi, jonka valmistit,
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katkera sinulle hapanviini, jonka viljelit,
katkerat sinulle orjantappurat, jotka poimit,
katkerat sinulle kädet, jotka tahrasit verellä;
sinä surmasit Herrasi keskellä Jerusalemia.
94 Kuulkaa, kaikki kansojen perheet, ja nähkää!
Ennenkuulumaton murha on tapahtunut keskellä Jerusalemia,
lain kaupungissa, heprealaisten kaupungissa, 
profeettojen kaupungissa, oikeamielisenä pidetyssä kaupungissa.
Kuka on murhattu? Kuka on murhaaja?
Häpeän kertoa, mutta minun on pakko.
Sillä jos murha olisi tapahtunut yöllä,
jos hänet olisi tapettu autiolla paikalla,
olisi helpompi vaieta.
Mutta nyt, keskellä katua ja keskellä kaupunkia,
keskellä kaupunkia ja kaikkien nähden
oikeamielinen mies on rikollisesti murhattu.
95 Ja niin hänet korotettiin korkeaan puuhun,
ja päällekirjoitus kertoo, kuka on murhattu.
Kuka hän on? Raskas on sanoa ja hirvittävää olla sanomatta.
Kuitenkin kuulkaa vavisten häntä, jonka tähden maa järisi.
96 Hän, joka ripusti maan, on itse pantu riippumaan;
joka asetti paikoilleen taivaat, on itse asetettuna kiinni;
joka pani kiinni kaikkeuden, on itse pantuna kiinni puuhun;
Herraa on runneltu; Jumala on murhattu;
israelilaisen oikea käsi on ottanut hengiltä Israelin kuninkaan.
97 Voi ennenkuulumatonta murhaa, voi ennenkuulumatonta rikosta!
Valtiaan muoto on muuttunut, hänen ruumiinsa on alaston,
eikä hänelle sallita vaatetta suojaksi katseilta.
Siksi taivaan valot ovat kääntyneet pois ja päivä on pimentynyt,
jotta se voisi kätkeä puussa alastomana riippuvan,
ei pimentääkseen Herran ruumista vaan ihmisten silmät.
98 Kun kansa ei vavissut, maa vapisi;
kun kansa ei kauhistunut, taivaat kauhistuivat;
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kun kansa ei repäissyt vaatteitaan, enkeli repisi omansa;
kun kansa ei valittanut, Herra jylisi taivaasta ja Korkein antoi kuulla ää-
nensä.
99 Siksi, Israel, sinä et vavissut Herran edessä, vaan vihollisten hyökkäyk-
sen edessä;
sinä et kauhistunut Herran edessä, [...]
sinä et valittanut Herraa, vaan omia esikoisiasi;
sinä et repäissyt vaatteitasi, kun Herra oli ripustettuna,
vaan repäisit ne omien surmattujesi tähden;
sinä hylkäsit Herran, ja hän kadotti sinut;
sinä et ottanut Herraa vastaan, eikä hän armahtanut sinua;
sinä löit Herran maahan, ja sinut lyötiin maahan.
Kun sinä makaat kuolleena, hän on noussut kuolleista
ja astunut taivasten korkeuksiin.

Johannes Khrysostomos:      
Adversus Judaeos (Juutalaisia vastaan) 1.7.5    
387

Alkuteksti: Adversus Judaeos (orationes 1–8), teoksessa J.-P. Migne, Pa-
trologiae cursus completus (series Graeca, MPG 48, Paris 1857–1866). 
Sivuilla 843–942 olevan katkelman käännös: Matti Myllykoski. 
Khrysostomos suuntasi juutalaisvastaiset saarnansa Antiokian kris-
tityille, jotka olivat kanssakäymisissä juutalaisten kanssa tai tunsivat 
vetoa juutalaisuutta kohtaan. Alla olevassa kohdassa Khrystostomos 
tuomitsee jyrkästi juutalaisten riittien parantavan vaikutuksen, johon 
jotkut kristityt olivat uskoneet.

Kerrohan minulle: jos joku tappaisi poikasi, kestäisitkö sinä katsella häntä 
tai kuunnella hänen tervehdyksiään? Etkö sinä pikemminkin pakenisi häntä 
kuin pahaa henkeä, kuin itseään Perkelettä? He ovat tappaneet sinun Herrasi 
Pojan; rohkenetko sinä olla yhdessä heidän kanssaan? Tultuaan tapetuksi hän 
kunnioitti sinua niin paljon, että teki sinusta veljensä ja kanssaperillisensä. 
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Tästä huolimatta sinä häpäiset häntä niin paljon, että kunnioitat niitä, jotka 
murhasivat ja ristiinnaulitsivat hänet, vietät juhlia yhdessä heidän kanssaan, 
menet heidän saastaisiin paikkoihinsa, käyt sisään heidän epäpuhtaista ovis-
taan ja tulet osalliseksi pahojen henkien pöydästä. Olen vakuuttunut siitä, 
että näin tulee kutsua juutalaisten paastoa sen jälkeen kun he surmasivat Ju-
malan. Jos juutalaiset toimivat Jumalaa vastaan, eivätkö he silloin palvele pa-
hoja henkiä? Etsitkö siis pahojen henkien luota parannusta vaivoihisi? Kun 
Kristus antoi pahojen henkien mennä sikoihin, ne hukkuivat heti mereen. 
Säästävätkö nuo pahat henget ihmisten ruumiita? On turha toivoa, että ne 
eivät tappaisi eivätkä juonittelisi. Pahat henget heittivät ihmisen ulos para-
tiisista ja riistivät heiltä ylhäältä saadun kunnian. Hekö parantaisivat ihmisen 
ruumiin? Naurettavaa lorua! Pahat henget tietävät, miten juonitellaan ja va-
hingoitetaan, eivät sitä, miten parannetaan. Sano minulle: jos he eivät säästä 
sielua, säästävätkö he ruumiin? Hekö, jotka pyrkivät karkottamaan ihmiset 
valtakunnasta, haluaisivat vapauttaa heidät sairauksistaan?

Bernard Clairvauxlainen     
1146

Katkelma kirjeestä Ranskan papistolle ja kansalle. Julkaistu alkupe-
räisessä latinan kielessä sekä ranskaksi käännettynä teoksessa Œuvres 
Complètes de Saint Bernard, Tome I (traduction nouvelle par M. L’Abbé 
Charpentier, Paris: Librairie de Louis Vivès 1865), 467–468. Saksalai-
nen käännös teoksessa Karl Heinrich Rengstorf und Siegfried von 
Kortzfl eisch (Hrsg.): Kirche und Synagoge: Handbuch zur Geschichte von 
Christen und Juden, Band I (Darstellung mit Quellen, Stuttgart: Ernst 
Klett Verlag 1968), 122. Katkelman käännös: Svante Lundgren.  
  
Muutoin, veljet, kehotan teitä, enkä vain minä vaan Jumalan apostoli kans-
sani, ettei jokaiseen henkeen voi luottaa (1 Joh. 4:1). Olemme ilolla havain-
neet, miten Jumalan into hehkuu teissä, mutta älkää unohtako, että se tulee 
pitää kurissa hilliten sitä järjellä. Juutalaisia ei tule vainota, ei tappaa, ei edes 
karkottaa. Kysykää siitä jumalallista kirjoitusta. Tiedän, mitä profeetallista 
juutalaisista sanotaan Psalmeissa: “Jumala on minua – näin puhuu kirkko – 
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opettanut vihollisistani: älä tapa heitä, jotta hänen kansansa ei koskaan unoh-
taisi.” – Eläviä todisteita ovat he meille muistuttaen Herran kärsimyksestä. 
Sen takia ovat he kaikkiin suuntiin hajalle lyötyjä, koska kun he oikeata 
rangaistusta pahoista teoistaan kärsivät, ovat he todistuksia pelastuksestamme. 
Siksi puhuja, kirkko, samassa psalmissa lisää (Ps. 59:12): “Lyö heidät hajalle 
voimallasi ja syökse heidät alas, Herra suojani.” Näin on tapahtunut; hajalle 
lyötyjä he ovat, alassyöstyjä he ovat, kovaa vankeutta he kärsivät kristittyjen 
ruhtinaiden alaisina. Mutta heidän tulee eräänä päivänä kääntyä. Kun aika 
on, he saavat tunnustusta. Lopulta kun kansojen joukko on astunut sisään, 
koko Israel pelastuu, sanoo apostoli (Room. 11: 25–26). Mutta siihen asti: 
ne, jotka kuolevat paatumuksessaan, kuolevat iankaikkisesti.

Ihmeellinen tapaus (Ein wunderbarlich geschichte) 
1510

Ensimmäinen painos: Hieronymus Höltzel, Nürnberg 1510. Teksti on 
julkaistu Heiko A. Obermannin teoksessa The Roots of Anti-Semitism 
(trans. James I. Porter. Philadelphia: Fortress, 1981), 97–99 (englan-
ninkielinen käännös) ja 147–149 (saksankielinen alkuteksti). Katkel-
man käännös: Matti Myllykoski.

Ihmeellinen tapaus. Kuinka Brandenburgin juutalaiset ostivat korkea-arvoi-
sen sakramentin ja kiduttivat sitä. Herran vuonna 1510.

Tiedoksi siitä, mitä suullisesti on kerrottu jo vuosien ajan. Keskiviikko-il-
tana kello 23 neitsyt Marian puhdistumisen juhlan jälkeen kelvoton kristitty, 
kattilanpaikkaaja ja murhamies nimeltään Paul Fromm, joka oli syntyisin 
Pommerista ja asui Bernaussa, oli paholaisen viekoittelemana murtautunut 
Knoblauchin kirkon alttarilla olevaan tabernaakkeliin ja varastanut sieltä 
kultaisen öylättirasian, jossa oli kaksi pyhitettyä öylättiä, sekä kullatun ku-
parisen monstranssin. Seuraavana päivänä kello kahdeksan aikoihin aamul-
la hän istuutui lähellä Staakenin kylää kivelle tutkimaan ryöstösaalistaan ja 
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kohteli suurta öylättiä arvottomasti. Heti tuli pimeys hänen ylleen, eikä hän 
pystynyt puoleen tuntiin nousemaan ylös eikä lähtemään siitä pois. 

Sen jälkeen hän meni Spandauhun, joka on kaupunki kahden mailin 
päässä Berliinistä Brandenburgin suuntaan; siellä Havel ja Spree kohtaavat. 
Siellä hän tarjosi öylättiä myytäväksi juutalaiselle miehelle nimeltä Salomon. 
Siihen Salomon vastasi: “Siellä, mistä tämä on, niitä täytyy olla lisää.” Niin 
kelvoton kristitty veti korkea-arvoisen sakramentin povestaan ja tarjosi sitä 
16 groschenilla. Salomon tarjosi viittä, ja niin kaupat tehtiin yhdeksästä pai-
kallisesta groschenista eli kuudesta hopeagroschenista. 

Sitten Jumalan myynyt mies lähti Wendeniin, mutta ei halunnutkaan jää-
dä sinne, vaan palasi kotiin, välittämättä hänen hävyttömästä varkaudes-
taan liikkuneista puheista. Siellä hän heitti monstranssin talonsa kohdalta 
kaupungin muurin yli. Monstranssi jäi kuitenkin jumalallisen johdatuksen 
vuoksi riippumaan puuhun, josta pormestari löysi sen, ja niin jo valmiiksi 
epäilty mies jäi kiinni. 

Sillä välin Salomon oli pannut sakramentin kotonaan pöydänkulmalle ja 
täynnä tyypillistä juutalaista vihaa lyönyt sitä useita kertoja ja lävistänyt sen; 
mutta sittenkään hän ei kyennyt vahingoittamaan Herran ruumista. Lopul-
ta suunniltaan raivosta hän huusi kirouksia, muiden muassa seuraavan: “Jos 
olet kristittyjen Jumala, silloin tuhannen paholaisen nimessä, näyttäydy!” 
Sillä hetkellä, vastauksena tähän pilkkaan, Kristuksen pyhä ruumis jakaan-
tui ihmeellisesti kolmeen osaan aivan kuin papin murtaessa sen, ja palaset 
tulivat veren värisiksi. Näitä kolmea palasta hän kantoi taskussaan neljän 
viikon ajan.

Puoli vuotta aiemmin Salomon oli tehnyt Jaakobin, brandenburgilaisen 
juutalaisen, sekä Markuksen, Stendelistä kotoisin olevan juutalaisen kanssa 
sopimuksen: jos kuka tahansa heistä saisi haltuunsa korkea-arvoisen sakra-
mentin, hän antaisi siitä osuuden näille toisillekin. Niin Salomon luovutti 
kaksi palasista samoslaisella nahalla verhotuissa koteloissa brandenburgilai-
selle Jaakobille ja tämän pojalle sekä stendeliläiselle Markukselle.

Kolmatta palasta, joka oli hänen omansa, hän löi ja lävisti kunnes siitä 
tuli verta. Hän teki kaikkensa voidakseen häpäistä viimeistä öylätin palaa 
– hukuttamalla sen, polttamalla sen, ja yrittämällä tuhota sen monin muin 
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keinoin – mutta turhaan. Viimein hän keksi sekoittaa sen juutalaisen pääsi-
äisleivän taikinaan ja panna sen uuniin pääsiäisjuhlan aikana. Ja vaikka hänen 
uuninsa oli pilkkopimeä, yhtäkkiä hän näki – kuten itse tunnusti – kirkkaan 
valon, ja kahdesti hän näki leivän päällä leijuvan kauniin pienen lapsen, joka 
oli peukalon levyinen. Niin kauhuissaan kuin hän olikin tästä sekä kristilli-
seen vankilaan joutumisesta ja niin mielellään kuin hän olisi halunnut paeta 
Spandausta, hän ei voinut edes liikuttaa jalkojaan.

Myös Stendelin juutalainen Markus kidutti toista öylätin palasta miten 
kykeni ja lähetti sen sitten Braunschweigiin – tai Frankfurt am Mainiin, ku-
ten toiset ovat kertoneet. Brandenburgilainen Jaakob pani kolmannen öylä-
tin palasen pöydälle, lävisti ja hakkasi sitä niin, että veripisarat saattoi nähdä 
pöydällä. Kun hän ei saanut niitä pestyiksi eikä raavituiksi pois, hän hakkasi 
veriseksi tulleen osan pöydästä irti ja vei sen yhdessä öylätinpalasten kanssa 
Osterburgiin. Siellä Meyer-niminen vaikutusvaltainen juutalainen antoi sen 
pojalleen Iisakille, joka puolestaan kätki sen kulhoon ja vei sen morsiamel-
leen häävuoteeseen. Hän ajatteli, että morsian riemuitsee ja tuntee itsensä 
tärkeäksi, kun sulhanen tuo hänelle kristittyjen Jumalan.

Hääjuhlissa Kristuksen viholliset taas kerran kiduttivat sakramenttia. Sul-
hasena Iisak sai kunnian lyödä sitä ensimmäisenä. Öylätin kerrotaan pääty-
neen Braunschweigiin, jossa kaikki kaupungin juutalaiset nyt istuvat van-
kilassa. Öylätti, verinen siru ja pöytä vietiin Berliiniin, jossa öylätti muuttui 
ihmeellisesti jälleen leiväksi murentuakseen ja kadotakseen lopulta hitaasti.

Vankilassa uppiniskaiset, sokeat koirat tunnustivat hankkineensa viime 
vuosina seitsemän kristittyä lasta, yhden tämän omalta äidiltä, maalaisemän-
nältä 24 groschenilla, toisen kolmella guildenillä ja kolmannen kymmenel-
lä. He pistelivät näitä lapsia neuloilla ja veitsillä, kiduttivat heitä ja lopulta 
tappoivat heidät. He valmistivat lasten verestä granaattiomenoiden kanssa 
ruokaa ja nauttivat sen päivälliseksi.

Tämän vuoksi hänen majesteettinsa Brandenburgin kreivi Joachim tuo-
mitsi rikolliset kuolemaan perjantaina 15. heinäkuuta, apostolien hajaan-
tumisen päivänä Berliinissä ja julisti näiden henkilökohtaisen omaisuuden 
takavarikoitavaksi. Kristitty Paul Fromm revittiin kappaleiksi ja poltettiin 
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erillisellä roviolla. Sen jälkeen 38 kauloistaan kahleisiin pantua juutalaista 
poltettiin tuhkaksi.

Ja nämä uppiniskaiset ja katumattomat juutalaiset – täytyy tosiaan olla 
silminnäkijä voidakseen uskoa tämän – ottivat tuomionsa vastaan naurussa 
suin ja lauloivat äänekkäästi ylistyslauluja, kun heidät vietiin pois. Roviol-
la he eivät ainoastaan laulaneet ja nauraneet, vaan jotkut myös tanssivat ja 
kiljahtelivat riemuhuutoja, kahleissa olevat kätensä koholla, polkivat olkia 
ja tunkivat niitä suuhunsa. Huolimatta näistä merkeistä he kohtasivat kuo-
lemansa järkähtämättä, häilyvien kristittyjen kauhuksi.

Edellä mainituista juutalaisista Jaakob ja kaksi muuta ottivat vastaan kas-
teen. Jaakob, nyt kristityltä nimeltään Jörg, sekä toinen niistä kahdesta, mes-
tattiin seuraavana päivänä. He kuolivat kristittyinä. Kolmas, okkultisti, pääsi 
omasta pyynnöstään Berliinin fransiskaaniluostariin, koska hän oli tehnyt 
rikoksia ainoastaan lapsia vastaan. Lähes 60 vuotta juutalaiset ovat eläneet 
Berliinissä tietämättä mitään näistä tapauksista. Sanotaan, että heidät karko-
tetaan taas näiltä mailta, ja niin on todella syytä tehdä.

Martti Luther        
1523

Alkuteksti: “Dass Jesus Christus ein geborener Jude sei”, teoksessa 
D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. 11. Band (Weimar: 
Hermann Böhlaus Nachfolger 1900), 315–316. Katkelman käännös: 
Katja Himanen.

Sillä he (papistit) ovat juutalaisten kanssa menetelleet kuin nämä olisivat 
koiria eivätkä ihmisiä, eivät ole tehneet tiettäväksi mitään muuta kuin että 
haukkuvat heitä ja vievät heidän omaisuutensa. Kun heitä on kastettu, ei 
heille ole osoitettu kristillistä opetusta eikä elämää, vaan heidät on alistettu 
paaviuden ja munkkiuden alaisuuteen. Kun juutalaiset sitten ovat nähneet, 
että heidän asiallaan on vahva Kirjoitusten tuki puolellaan, ja että kristitty-
jen asia on ollut pelkkää tyhjää puhetta ilman Kirjoituksia, miten he silloin 
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olisivat voineet rauhoittaa sydämensä ja tulla oikeiksi, hyviksi kristityiksi? 
Olen itse kuullut hurskailta, kastetuilta juutalaisilta, että elleivät he nyt mei-
dän kautta olisi kuulleet evankeliumia, he olisivat koko elämänsä pysyneet 
juutalaisina kristityn manttelinsa alla. Sillä he tunnustavat, että he eivät vielä 
koskaan ole kuulleet Kristuksesta heidän kastajiltaan ja mestareiltaan.  

Minä toivon, kun juutalaisten kanssa menetellään ystävällisesti ja kun heitä 
opetetaan puhtaasti Pyhien Kirjoitusten mukaan, moni heistä tulee oikeaksi 
kristityksi ja he kääntyvät uskoen isiensä, profeettojen ja patriarkkojen puo-
leen, joiden luota heitä nyt edelleen pelotellaan, kun heidän asiansa hylätään 
eikä mitään jätetä jäljelle, ja heitä kohdellaan ylpeästi ja halveksuen. Jos apos-
tolit, jotka myös olivat juutalaisia, olisivat meidän kanssa menetelleet siten 
kuin me juutalaisten kanssa, ei pakanoiden keskuudessa olisi koskaan ollut 
yhtään kristittyä. Koska he ovat meidän pakanoiden kanssa niin veljellisesti 
toimineet, täytyy meidän samalla tavalla veljellisesti toimia juutalaisten kans-
sa, jos me haluamme joitakin heistä käännyttää; sillä emmehän me itsekään 
kaikki ole päässeet pitkälle, puhumattakaan siitä, että olisimme perillä. 

Ja kehuimmepa me itseämme miten paljon tahansa, olemme me silti pa-
kanoita, kun taas juutalaiset ovat Kristuksen sukua. Me olemme lankoja ja 
vieraita, he ovat meidän Herramme verisukulaisia, setiä, serkkuja ja veljiä. 
Siksi, jos halutaan kerskailla verellä ja lihalla, ovat juutalaiset lähempänä 
Kristusta kuin me, kuten myös Pyhä Paavali sanoo (Room 9). Jumala on 
sen myös todistanut teoillaan, sillä hän ei ole koskaan osoittanut sellaista 
suurta kunniaa yhdellekään pakanakansalla kuin hän on osoittanut juu-
talaisille. Sillä pakanoiden keskuudesta ei ole noussut yhtään patriarkkaa, 
yhtään apostolia tai profeettaa ja sen lisäksi vain hyvin vähän oikeita kris-
tittyjä. Ja vaikka evankeliumi on tehty tiettäväksi koko maailmalle, ei hän 
kuitenkaan ole millekään muulle kansalle antanut Pyhiä Kirjoituksia, se on 
Lakia ja Profeettoja, kuin juutalaisille, kuten Paavali sanoo (Room 3) ja Ps 
147: “Hän julistaa sanansa Jaakobille ja säädöksensä ja lakinsa Israelille. Hän 
ei ole minkään muun kansan kanssa niin toiminut eikä säädöksiään niille 
ilmoittanut”. Minä pyydän nyt minun rakkaita papistejani, josko he jo pian 
väsyisivät haukkumaan minua kerettiläiseksi, että he alkaisivat haukkua mi-
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nua juutalaiseksi. Sillä minusta saattaa vielä tulla turkkilainen tai mitä vain 
minun junkkerini haluavat.

Martti Luther        
1543

Alkuperäisteos: Über Juden und ihren Lügen on julkaistu Martti Lut-
heri kootuissa teoksissa: D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesam-
tausgabe, 53. Band (Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolher 1920), 
522–526. Suomalainen käännös: Martti Luther: Juutalaisista ja heidän 
valheistaan (suom. T.T. Karanko, Helsinki: Kustannus-Oy. Vasara 1939), 
169–175.

Miten meidän kristittyjen on nyt tämän turmeltuneen, kirotun juutalaiskan-
san kanssa meneteltävä? Meidän ei ole heitä siedettävä, vaikkakin he asuvat 
keskuudessamme ja me tiedämme heidän harjoittavan tällaista valehtelemis-
ta, jumalanpilkkaamista ja kiroamista, ettemme tekisi itseämme osallisiksi 
heidän kaikkiin valheisiinsa, kirouksiinsa ja jumalanpilkkaamiseensa. Niin 
me emme voi tuota Jumalan vihan sammuttamatonta tulta (kuten profeetat 
sanovat) sammuttaa emmekä juutalaisia käännyttää. Meidän täytyy rukouk-
sen ja jumalanpelon avulla harjoittaa ankaraa armeliaisuutta, jotta voisimme 
edes muutamia pelastaa tulesta ja liekeistä. Kostaa me emme saa, heillä on 
kosto niskassaan, tuhat kertaa ankarampi kuin mitä me voimme heille toi-
voa. Minä tahdon antaa tässä rehellisen neuvoni.

Ensiksi, että heidän synagoogansa tai koulunsa sytytettäköön tuleen, ja 
mikä ei tahdo palaa, se peitettäköön ja umpeenluotakoon maalla, ettei ikinä 
yksikään ihminen näkisi siitä kiveä eikä kuonaa. Tämä on tehtävä Herram-
me ja kristikuntamme kunniaksi, jotta Jumala näkisi, että me olemme kris-
tittyjä ja ettemme ole tietoisesti tahtoneet emmekä sietäneet tällaista Hänen 
Poikaansa ja Hänen kristittyihinsä kohdistettua julkista valehtelemista, ki-
roamista ja herjaamista. Sillä mitä me tähän asti olemme tietämättömyydes-
sämme sietäneet (minä itsekään en ole sitä tiennyt), sen Jumala on antavat 
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meille anteeksi. Mutta nyt kun me sen tiedämme, meidän pitäisi lisäksi ne-
niemme edessä suojella ja varjella sellaista juutalaista taloa, jossa he puhuvat 
Kristuksesta ja meistä valhetta, herjaavat, kiroavat, syljeskelevät ja häpäisevät 
Häntä ja meitä (kuten edellä on kuultu). Tämä olisi juuri samaa kuin jos me 
tekisimme sitä itse, ja paljon pahempaa, kuten hyvin tiedetään. [...]

Toiseksi, että heidän talonsakin samalla tavalla rikkirevittäköön ja hävitet-
täköön, sillä niissäkin he harjoittavat samaa, mitä he kouluissaan harjoittavat. 
Sen sijaan heidän annettakoon asua ulkosuojissa ja talleissa, kuten mustalais-
ten, jotta he tietäisivät, etteivät he ole herroja maassamme, kuten he kers-
kailevat, vaan ainoastaan vankeja maanpaossa, kuten he lakkaamatta Jumalan 
edessä meistä parkumalla huutavat ja valittavat.

Kolmanneksi, että heiltä otettakoon pois kaikki heidän rukouskirjansa ja 
Talmudin selityksensä, joissa sellaista epäjumalanpalvelusta, sellaisia valheita, 
kirouksia ja jumalanpilkkaa opetetaan.

Neljänneksi, että heidän rabbiineitaan kiellettäköön elämän ja hengen 
menettämisen uhalla vast’edes opettamasta. sillä sellaisen viran he ovat täy-
dellä syyllä menettäneet, koska he pitävät juutalaisparkoja Mooseksen lau-
seiden 5 Moos. 17:11–12 perusteella vankeinaan, missä hän käskee, että hei-
dän on oltava opettajilleen kuuliaisia ruumiin ja sielun menettämisen uhalla, 
vaikka Mooses selvästi liittää siihen: mitä he sinulle opettavat Herran lain 
mukaan. Tämän nuo lurjukset kiertävät ja käyttävät tuon kansanparan kuu-
liaisuutta oman häijyytensä hyväksi Herran lakia vastaan ja valavat heihin 
sellaista myrkkyä, kirousta ja jumalanpilkkaa. Samoin kuin paavi piti meitä 
Matt. 16:18 esiintyvän raamatunalauseen: “Sinä olet Pietari” j.n.e. perusteella 
vankinaan, niin että meidän täytyi uskoa kaikki, mitä hän meille valehteli 
ja pirunpäästään keksi. Hän ei opeta meitä Jumalan sanan mukaisesti, ja sen 
vuoksi hän on opettamisen viran menetttänyt.

Viidenneksi, että juutalaisilta kokonaan peruutetaan tien ja saattovartion 
käyttöoikeus, sillä heillä ei ole maaseudulla mitään tekemistä, koska he ei-
vät ole herroja, ei virkamiehiä eivätkä kauppiaita tai sentapaisia. Heidän on 
pysyttävä kotonaan. [...]

Kuudenneksi, että heiltä kielletään koronkiskominen, jonka heiltä Mooses 
on kieltänyt, koska he eivät ole omassa maassaan eivätkä vieraiden maiden 
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herroja, ja heiltä otettakoon kaikki omaisuus ja hopea- ja kultakalleudet ja 
pantakoon syrjään tallettaviksi. Ja syy on tämä: kaiken, mitä heillä on (kuten 
edellä on sanottu), he ovat meiltä varastaneet ja ryöstäneet koronkiskomi-
sellaan, koska heillä muuten ei ole mitään muuta elinkeinoa. [...]

Seitsemänneksi, että nuorille voimakkaille juutalaismiehille ja juutalais-
naisille annettakoon käteen varsta, kirves, kuokka, lapio, rukki, värttinä ja 
annettakoon heidän ansaita leipänsä otsansa hiessä, kuten Aadamin lasten 
osaksi on määrätty (1. Moos. 3:19). Sillä ei käy päinsä, että he tahtovat antaa 
meidän kirottujen gojimien tehdä työtä otsamme hiessä, ja he, pyhät ihmiset, 
tahtoisivat kuluttaa sen uunin takana laiskoja, lihavia ja komeita päiviä viet-
tämällä ja sen jälkeen pilkallisesti kerskuvat, että he muka ovat kristittyjen 
herroja meidän omasta vaivannäöstämme. Tämä ei käy päinsä, vaan heidät 
on pakotettava luopumaan konnankujeistaan.

Abbé Grégoire       
1789

Alkuperäinen teksti: Abbé Grégoire: Essai sur la régénération physique, 
morale et politique des Juifs (Metz 1789). Englanninkielinen katkelma 
teoksessa Paul Mendes-Flohr & Jehuda Reinharz (Eds.): The Jew in 
the Modern World. A Documentary History (2nd Ed., New York – Ox-
ford: Oxford University Press 1995), 49–53. Svante Lundgrenin suo-
mentamat katkelmat löytyvät mainitun teoksen sivuilta 50–51.

Pitäkäämme kiinni moraalista, mutta älkäämme olko niin järjettömiä, että 
vaatisimme sitä niiltä, jotka olemme pakottaneet tulemaan pahoiksi. Uudis-
takaamme heidän opetuksensa, jotta heidän sydämensä uudistuisivat; onhan 
jo pitkään ollut tiedossa, että he ovat ihmisiä niin kuin mekin, ja he ovat sitä 
ennen kuin he ovat juutalaisia. […]

Juutalaisilla, jotka ovat kaikkialle hajaantuneita mutteivät kuitenkaan mi-
hinkään kotiutuneita, on ollut ainoastaan ruumiin henki, joka on jotain 
aivan muuta kuin kansallisuuden henki. Sen takia he eivät ole, kuten on 
huomattu, niin kuin englantilainen Lontoossa tai hollantilainen Haagis-
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sa tai ranskalainen Metzissä. He muodostavat aina valtion valtiossa, koska 
heitä ei koskaan kohdella maan lapsina. Edes tasavalloissa, joissa kansa ottaa 
aktiivisesti osaa lainsäädäntöön ja on ainoastaan itsensä alamainen, he eivät 
omista mitään maaomaisuutta, vaikkakin kauppa, joka yleensä tekee henki-
löstä kansalaisen, tuottaa heille käyttöomaisuuden, joka puolestaan suo heille 
pienen lohdutuksen siitä pilkasta, jonka kohteeksi he joutuvat ja siitä sor-
tavien lakien taakasta, josta he kärsivät. Vaadit, että he rakastaisivat maataan 
– anna heille ensin sellainen. 

Samuel Lieberkühn       
1764

Teoksesta Karl Heinrich Rengstorf und Siegfried von Kortzfl eisch 
(Hrsg.): Kirche und Synagoge. Handbuch zur Geschichte von Christen und 
Juden. Darstellung mit Quellen. Band II (Stuttgart: Ernst Klett Verlag 
1970), 120. Katkelman käännös: Svante Lundgren.

Juutalaisten tulisi tuntea, että rakkautemme on palava heidän Pelastajaansa 
kohtaan ja vilpitön heidän kansaansa Israelia kohtaan. Metodin, jota käytän 
keskusteluissa heidän kanssaan, olen oppinut Apostolien teoista ja se koos-
tuu neljästä kohdasta.

Ensiksi: että Jeesus on ristiinnaulittu Messias, joka kuolemallaan on meidät 
sovittanut Jumalan kanssa ja jonka kautta me saamme ainoastaan armoa ja 
syntien anteeksiantamusta. Tästä kohdasta en luovu, ja kun he haluavat ve-
tää minut toiseen aiheeseen, esimerkiksi kolminaisuusoppiin, näytän heille 
ettei siitä voi keskustella ennen kuin uskoo Jeesukseen. Kokemus – nimit-
täin, että on turhaa näyttää toteen Jeesuksen messiaanisuutta profetioiden 
perusteella, koska uskomattomat juutalaiset, sen jälkeen kun he ovat huo-
manneet kristittyjen käyttävän ja esittävän näitä lauseita heitä vastaan, vään-
televät ja tulkitsevat niitä toisella tavalla – on johtanut siihen, että näytän 
toteen Jeesuksen messiaanisuuden ainoastaan argumentilla “koska hän itse 
sen on sanonut”. Tämän todistuksen itsestään on Jeesus kuolemallaan si-
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netöinyt. Varmuus hänen ylösnousemuksestaan taas kantavat lukemattomat 
kristityt sisällään. 

Sen jälkeen myönnän, 2) että Vanhan testamentin lupaukset heidän pelas-
tumisestaan nykyisestä vankeudesta eivät vielä ole täyttyneet, mutta tulevat 
täyttymään, ja tämä kaikki ainoastaan Jeesuksen Kristuksen kautta, joka tulee 
tekemään heille kaikkea hyvää, vaikka he eivät häntä tällä hetkellä samalla 
lailla rakastakaan. 3) Heille tulisi sallia, että he voivat pitää Lakinsa, jos he 
tulisivat uskomaan Jeesukseen. Sillä kaikki vanhurskaus ei tule Laista, vaan 
sekä juutalaisille että pakanoille uskosta Jeesukseen. 4) Juutalaisten tulee 
saada oikea käsitys Jumalan Kansasta kansojen joukossa, jotta se paheksunta 
loppuisi, jonka he synnyttävät kristityissä.

Friedrich D. E. Schleiermacher,     
Katkelma teoksesta Über die Religion (Puheita uskonnosta)  
1799 (1831)

Alkuteksti: Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren 
Verächtern (4. Aufl ., Berlin: G. Reimer 1831). Alkuteksti on saatavail-
la teoksessa Friedrich Schleiermacher, Kritische Gesamtaushabe, I Abt. 
Band 12 (Hg. v. Günter Meckenstock, Berlin: de Gruyter 1995), 
282–285. Suomenkielinen käännös: Puheita uskonnosta sen sivistyneille 
halveksijoille (suom. Aina Lähteenoja, Porvoo 1920), 233–236. Kään-
nöksen korjaukset ja stilisointi: Matti Myllykoski.

Sillä juutalaisuus on jo aikoja sitten kuollut uskonto. Ne, jotka vielä nykyi-
sin kantavat sen värejä, istuvat oikeastaan itkuvirsiä laulaen hyvin säilyneen 
muumion vieressä ja valittavat sen poismenoa ja surullista orpoutta. En puhu 
tästä uskonnosta siksi, että se oli kristinuskon edeltäjä: vihaan uskonnossa 
sellaisia historiallisia suhteita, sillä jokaisella uskonnolla on oma ja ikuinen 
välttämättömyytensä, ja jokaisen uskonnon alku on omintakeinen. Juuta-
laisuudessa minua viehättää sen soma lapsellinen luonne, vaikka se on niin 
kauttaaltaan kuonan peitossa. Se on kokonaisuudessaan merkillinen esi-
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merkki uskonnon turmeltumisesta ja täydellisestä häviämisestä kansasta, jon-
ka keskuudessa se on aikaisemmin kukoistanut. Siksi pari sanaa siitä lienee 
paikallaan. Erottakaapa juutalaisuudesta kaikki poliittinen ja, jos Jumala suo, 
myös kaikki moraalinen, josta se yleisesti tunnetaan; unohtakaa sen yritys 
liittää valtio uskontoon, etten sanoisi kirkkoon; unohtakaa, että juutalaisuus 
oli tavallaan veljeskunta, joka perustui vanhaan perhehistoriaan ja pysyi pys-
tyssä pappien tukemana; katsokaa vain sitä, mikä siinä on varsinaisesti uskon-
nollista, jota eivät kaikki edellä mainitut piirteet ole. Sanokaa sitten: mikä on 
siitä kauttaaltaan läpikuultava ihmisen tietoisuus asemastaan kaikkeudessa ja 
suhteestaan ikuiseen? Ei mikään muu kuin yleinen ja välitön palkitsemisen 
ja rankaisemisen ajatus, äärettömän reaktio jokaista äärellistä yksilöä vastaan, 
toimeenpanijana äärellinen olio – tuomio, joka perustuu mielivaltaan mut-
ta jota ei pidetä mielivaltaisena. Tältä kannalta juutalaisuudessa tarkastellaan 
kaikkea, syntymistä ja häviämistä, onnea ja onnettomuutta – jopa inhimilli-
sessä sielussa vaihtelevat vuoroin vapaus, mielivaltaisuus ja jumaluuden vä-
litön vaikutus. Jumalan kaikki muut ominaisuudet, joita myös tarkastellaan, 
ilmenevät tämän säännön mukaisina ja aina suhteessa siihen. Jumaluus kuvi-
tellaan aina yksilöä ja hänen tekojaan palkitsevana, rankaisevana ja kurittava-
na olentona. Kun opetuslapset kysyivät kerran Kristukselta: kuka on tehnyt 
syntiä, nämäkö vai heidän isänsä? ja hän vastasi: luuletteko, että nämä ovat 
tehneet enemmän syntiä kuin muut? Siinä kuvastui juutalaisuuden uskon-
nollinen henki koko alastomuudessaan ja samalla hänen vastalauseensa sitä 
vastaan. Siitä johtuu kaikkialla [juutalaisuudessa] ilmenevä vastakohtien rin-
nakkaisuus, joka ei ole mikään satunnainen piirre, kuin myös kaksinpuhelun 
suosiminen, joka on huomattavissa kaikessa, mikä on uskonnollista. Koko 
historia on ainaista kiihotuksen ja vastavaikutuksen vuorottelua, Jumalan ja 
ihmisen välistä keskustelua sanoin ja teoin. Kaikki mikä siinä on yhteistä, 
johtuu samankaltaisuudesta käsittelytavan piirissä. Siihen perustuu perimä-
tiedon pyhyys, sillä perimätietoon sisältyi tämän suuren keskustelun koko 
kulku, siihen perustuu myös juutalaisten käsitys, jonka mukaan kukaan ei 
voi päästä uskontoon tulematta osalliseksi tästä perinnöstä, siihen perustuvat 
vielä myöhäisinä aikoina raivonneet lahkojen väliset riidat siitä, kenen omai-
suutta tämä jatkuva keskustelu on. Juuri tästä käsityksestä johtuu sekin, että 
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ennustamisen lahja oli kehittynyt juutalaisessa uskonnossa täydellisemmäksi 
kuin missään muussa – ennustamisessa kristitytkin ovat heihin verrattuina 
vain oppipoikia. Tämä heidän kokonaisnäkemyksensä on hyvin lapsellinen 
ja sovellettu pientä ja yksinkertaista tapausten näyttämöä varten, jossa teko-
jen luonnollisia seurauksia ei häiritä eikä estetä. Mitä kauemmaksi tämän 
uskonnon tunnustajat etenivät maailman näyttämöllä joutuen kosketuksiin 
useiden kansojen kanssa, sitä vaikeammaksi kävi tämän kokonaisnäkemyksen 
toteuttaminen, ja mielikuvituksen täytyi urkkia Jumalan sana jo ennakol-
ta Kaikkivaltiaalta ja vetää saman tapahtuman toinen osa kaukaa silmiensä 
eteen hävittämällä ajan ja paikallisuuden esteet. Tällainen on ennustamisen 
olemus, ja halu siihen oli pakostakin juutalaisuuden pääasiallisena ilmene-
mismuotona niin kauan kuin on mahdollista pysyä tässä pääajatuksessa ja 
sen kautta juutalaisen uskonnon alkumuodossa. Usko Messiaan tulemiseen 
oli tällaisen luonnon korkein tuote, suurenmoisin ja samalla viimeinen pon-
nistus: piti ilmestyä uusi hallitsija rakentamaan uudelleen Siionin ihanuus, 
jossa Herran ääni oli vaiennut, ja alistamalla kansat vanhan lain alle piti pat-
riarkkojen ajan yksinkertaisen elämänkulun palata hallitsemaan maailman 
menoa – sen yksinkertaisuuden kun olivat sotaisa yhteiselämä, vastakkais-
ten voimien keskinäinen kamppailu ja kansojen tapojen erilaisuus päässeet 
katkaisemaan. Tämä usko on ollut pitkäikäinen, kuten usein viimeinen he-
delmä pysyy kuihtuneessa varressa, vaikka rungosta onkin kaikki elinvoima 
jo kuivunut, aina kylmään vuodenaikaan asti, kuivettuen siinä vähitellen. 
Ahtaan näköpiirinsä takia oli tämä [juutalaisuus] uskontona lyhytaikainen. 
Se kuoli, kun sen pyhät kirjat saatiin valmiiksi, sillä silloin katsottiin Jeho-
van keskustelu kansansa kanssa päättyneeksi. Poliittinen yhteys uskontoon 
säilyi kauemmin, vaikkakin hatarana. Juutalaisuuden epämiellyttävä ulko-
nainen muoto on säilynyt mekaanisena liikkeenä, josta henki ja elämä on 
hävinnyt aikoja sitten.

Kristinuskon alkuperäinen käsitystapa on paljon ihanampi, ylevämpi ja 
täysivaltaisen ihmisyyden arvolle sopivampi, sillä se tunkeutuu syvemmälle 
systemaattisen uskonnon henkeen ja ulottuu laajalle yli koko kaikkeuden. 
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Adolf Stöcker, Puhe Kristillissosiaalisen puolueen   
kokouksessa Berliinin Tonhallessa    
3.2.1882 

Puheen katkelma on käännetty Stöckerin kokoomateoksesta 
Christlich-Sozial: Reden und Aufsätze (Berlin 1890), 423–425. Suluissa 
viitataan yleisön reaktioihin. Katkelman suomennos: Matti Mylly-
koski.

Väärän liberalismin erehdysten ja virheiden vuoksi niin valtiollisella, kirkol-
lisella kuin taloudellisella alueella juutalainen henki on päässyt valloilleen.

Väärä liberalismi ei tiedä mitään siitä, että me olemme saksalaisia ja kris-
tittyjä. Se tunnustaa vain kosmopoliittisen maailmankansalaisuuden tunnus-
tamatta kansallisuuden olemusta, josta konfl ikti on lähtöisin. Talouselämässä 
liberalismi lankeaa yleisyyden, rajoittamattoman vapauden virheeseen; se 
ei ymmärrä yhteiskunnan organisaatiota. Kirkollisella alalla liberalismilla ei 
ole lujaa tunnustusta perustanaan. Se ei tajua, että kirkon täytyy olla lujasti 
jäsentynyt organismi voidakseen täyttää Jumalalta saamansa korkean lähetys-
tehtävän. Jokainen saa saarnata mielensä mukaan. Näiden kolmen liberalis-
min suuren virheen alaisuudessa juutalaisuus on kasvanut suureksi ja meitä 
päätä pidemmäksi. (Eloisaa yksimielisyyttä.) Tarvitaan parempi käsitys val-
tiosta, työstä, kirkosta, jos haluamme suojella valtiollista ja yhteiskunnallista 
elämää vierasta henkeä vastaan, sillä siinä on Saksan valtakunnan vaara, että 
juutalainen henki on meille vieras henki. Juutalaisuus on meille vieras ja 
pysyy sellaisena siihen etäiseen aikaan saakka, jolloin se luopuu itsestään. Ei 
riitä, että puhutaan saksaa, jotta voitaisiin olla saksalaisia. Voi sanoa: evankeli-
nen tai katolilainen ranskalainen, englantilainen, saksalainen, mutta ei: rans-
kalainen, englantilainen, saksalainen juutalainen. Tämä on tyypillistä. Tässä 
kielenkäytössä ero tulee selvästi ymmärrettäväksi. Missä se on? Siinä, että 
muiden kansojen keskuudessa tehdään ero tunnustuksen ja kansallisuuden 
välille, kun taas juutalaisuudessa ne käyvät yksiin, ja uskonnolla on etusija. 
Juutalaiset eivät koskaan liity kansaan, jonka parissa  he asuvat, vaan pysyvät 
joitakin poikkeuksia lukuunottamatta sekoittumattomina, eksklusiivisina, 
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kansainvälisessä yhteydessä toisiinsa suuressa kultaisessa internationaalissa, 
joka ulottuu verkkoineen yli koko maailman. Tämä liitto pyrkii vahingoit-
tamaan kansojen  omaa elämää, taivuttamaan ja hallitsemaan niitä niin ai-
neellisesti kuin henkisesti. Koska tiedetään, että uskonto on kansan elämän 
vahvin tekijä ja vahvin este juutalaisille suunnitelmille, juutalaisten vihol-
lisuus kohdistuu kristinuskoon, joka tulee ensiksi murentaa ja reväistä pois 
kansan sydämestä. Monet unohtavat, että he ovat saksalaisia ja kristittyjä ja 
antavat hämmentää mielensä fraaseilla ja iskusanoilla – erehtyä voi niinkin 
raskaasti, että kristinuskon ja kristillisen maailmankatsomuksen sijasta lan-
keaa reformijuutalaiseen hämäysretoriikkaan! (Eloisia suosionosoituksia ja 
hilpeyttä.) Juutalaisilla on lähes koko vapaamielinen lehdistö hallussaan; se 
on täynnä reformijuutalaisia ajatuksia, ja ne virtaavat suoraan Saksan kansan 
sydämeen. Juutalaisilla ei ole lähetyssaarnaajia, mutta he harjoittavat “lähe-
tystoimeaan” suhteettomassa mitassa lehdistön välityksellä. Sitä vastaan on 
luotava aiempaa vahvempi missio, jotta kansamme uskonnollis-siveellinen 
uudistuminen tulisi täytetyksi. – Tämä lähetystehtävä on muuten myös kris-
tillis-sosiaalisella puolueella. (Eloisia suosionosoituksia.) Älkäämme väsykö 
tässä lähetystyössämme. (Uusia suosionosoituksia.)

Me olemme kristittyjä ja saksalaisia, ja vuosituhannen ajan olemme seu-
ranneet kristillisen maailmankatsomuksen lippua. Kuinka paljon tämä katso-
mus onkaan Vanhaa testamenttia korkeammalla! Vanha testamentti on myös 
jumalallista alkuperää, mutta se sisältää vain lupauksen, Uusi testamentti täyt-
tymyksen. Vaikka juutalaiset olisivat uskovia juutalaisia, he olisivat meidän 
varjossamme. Mutta useimmat juutalaiset eivät ole sitä, ja juutalainen henki 
on Talmudin hengen tai silkan epäuskon läpitunkema. Ortodoksinen juu-
talaisuus ja reformijuutalaisuus ovat vihamielisessä suhteessa toisiinsa, mutta 
vihollisuudessaan kristinuskoa vastaan ne pitävät yhtä. Ne eivät riitele keske-
nään, koska panevat toivonsa messiaaniseen valtakuntaan. Heidän messiaansa 
ei ole mikään muu kuin juutalaisten valta ja rikkaudet.

Tapakulttuurin alueella juutalaisuuden vaikutus ei ole yhtään suotuisam-
pi. Me emme punnitse kristittyjen ja juutalaisten hyveitä ja paheita toisiaan 
vastaan, koska niitä on kummallakin. Tietysti juutalaisilla on monia hyviäkin 
ominaisuuksia, joita ei tule kiistää – pikku kekosessa on monia hyviä piirtei-
tä, joille ei ole sijaa suuressa yhteisössä – mutta ihanteellista juonnetta juuta-
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laisessa tapakulttuurissa ei ole. Juuri siksi, koska juutalaiset ovat menettäneet 
kaiken ideaalisen, pelastajan, temppelin ja isänmaan, he ovat syöksyneet maa-
ilman nautintojen pyörteeseen. Omistaminen, hankkiminen, rikastuminen 
ja voitonriemuinen nautinto ovat heidän ihanteensa. Siinä on meidän vaa-
ramme. Se tarttuu. Kun nähdään, miten pörssissä hankitaan vaivatta suuria 
omaisuuksia kaikkien elämännautintojen mahdollistamiseksi, kun kunnon 
työn ääressä ollaan usein nälissään ja huolissaan, eikö se ole masentavaa ja 
nakerra moraalia? Emme olisi joutuneet kokemaan huiputuksen aikakautta, 
ellei juutalainen henki olisi päässyt tärvelemään kansaamme. Mammonan 
palveleminen ei pohjimmiltaan kuulu saksalaismieleen, mutta sen on helppo 
antaa vietellä ihmiset, ja siitä meidän täytyy päästä taas vapaiksi. Juutalaisten 
vieraasta uskonnosta ja kansallisuudesta juontuvat aivan toiset moraaliset 
näkemykset ja periaatteet. Riippumatta kaikista ulkonaisista sidoksistaan 
meihin juutalaisuus on oma lukunsa. Se ei halua sitoa itseään meihin eikä 
halua olla yhtä kanssamme. Se haluaa pysyä juutalaisena, emmekä me halua 
olla sille häiriöksi, mutta antaisimmeko juutalaisten kajota täysin vapaas-
ti kansalliseen ja uskonnolliseen elämäämme? Eikö tässä ole vaara? On, ja 
suurin mahdollinen! (Hyvin totta! Suosionosoituksia.) Jokaisella kansalla on 
Jumalan sille suomat lahjansa, oma luova henkensä, jota sen tulee seurata. 
Saksalainen luova henki on ollut sidoksissa kristinuskoon jo vuosituhannen 
ajan, ja kristinuskosta se saa aina uusia vaikutteita, mutta se pysyy omassa 
kurssissaan eikä muuta sitä, ja kristinusko vai syventää ja jalostaa sitä. Kris-
tinusko ja saksalainen luova henki ovat yhdessä saaneet aikaan historiamme 
ihanimmat kukoistuskaudet. Meidän täytyy löytää tiemme ulos sekasorros-
ta takaisin saksalais-kristilliseen luovaan henkeen. Kun me löydämme sen, 
juutalaisuuden valta murtuu. (Eloisia suosionosoituksia.)

Politiikan alalla juutalaisuus liittyy radikaaleihin puolueisiin, jopa sosiaa-
lidemokratiaan. Vain muutama harva juutalainen on terveellä tavalla kon-
servatiivinen. Juutalaisuus ei voi osallistua valtion ja järjestyksen ylläpitoon. 
Kristillisen hengen mukaisesta sosiaalireformista se ei halua tietää mitään. 
Omine avuineen se ei voi reformoida, vaan vain deformoida, ei muodostaa 
uutta Saksaa, vaan vain ottaa siltä muodon pois. (Eloisaa yksimielisyyttä.) 
Me emme kadehdi juutalaisten rikkautta, mutta kun se tunkeutuu julkiseen 
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elämään, erkaantuu työteosta, muodostaa kansainvälisen koalition hämmen-
tääkseen kansallisen kulttuurin kehitystä omilla vaikutteillaan, kyseessä on 
suuri vaara kansoille. (Hyvin totta! Suosionosoituksia.) Jo kauan on valitettu, 
että pääoma joutuu yksien ja harvojen käsiin, mutta työ jää muiden osaksi: 
tässä on sosiaalisen kysymyksen juuri. Marx  ja Lassalle eivät etsineet on-
gelmaa pörssistä, vaan teollisuudesta, ja he tekivät teollisuusmiehet vastuul-
lisiksi kaikista sosiaalisista epäkohdista sitoen työläisten vihan näihin. Oma 
liikkeemme korjaa tätä näkemystä jossain määrin; me näytämme kansalle sen 
kurjuuden syyt rahan vallassa ja pörssin mammonahengessä. Rikkaus ei ole 
ainoastaan kilisevä kolikko, vaan myös valtaa ja koulutusta. Me tunnemme 
juutalaiset ja haluamme siksi antaa heidän lapsilleen korkeamman koulu-
tuksen, jonka heidän varakkuutensa sallii. He tunkeutuvat suhteettomassa 
määrin akateemisiin ammatteihin. Eikö heidän vaikutuksensa ole kehno jo 
koulussa eikä vasta työelämässä? Miten opettaja voi iloisesti ilmentää kristil-
listä henkeä, kun kolmannes koululaisista on juutalaisia? (Hyvin totta!) Vain 
sokea voi olla näkemättä tällaisia vaaroja. On tarpeen pohtia perustuksia, 
joiden varassa kansamme elämä lepää.

Yksityiselämässä juutalaiset tarvitsevat apuvoimia, kumppaneita, työnte-
kijöitä, palvelustyttöjä. Ei siinä olisi mitään sanomista, jos nämä apuvoimat 
olisivat juutalaisia; mutta kysymys on suurimmaksi osaksi kristityistä. Se on 
selvä epäkohta. Juutalainen voi tosin käsitellä näitä inhimillisesti, vaan ei 
kristillisesti, eikä tällöin synny kristillisen isännän suhdetta palkolliseensa. 
Sapatin ja sunnuntain viettämiset johtavat useisiin sekaannuksiin. Kaikesta 
käy ilmi, miten vieras henki rasittaa kansamme elämää. Juutalaiset ovat vie-
raita keskellämme omine ajanlaskuineen, lepopäivineen, ruokineen ja hau-
tauksineen – miten voi väittää, että he olisivat meikälaisiä? (Hyvin totta!) 
Saksalaiset kristityt eroavat täysin juutalaisista, jotka noudattavat kaikkia juu-
talaisuudelle tyypillisiä ruokailu- puhtaus- ym. säädöksiä. He haluavat repiä 
erottavan seinän meidän osaltamme alas, vaan eivät itsensä osalta. Juutalaiset 
intoutuvat vaatimaan kunnallisia ja tunnustuksettomia hautausmaita, vaikka 
haluavat pitää omat hautausmaansa; he vaativat tunnustuksettomia kouluja, 
vaikka haluavat pitää omat juutalaiskoulunsa. Kilvet, joissa lukee “kosher”, 
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muistuttavat monin paikoin siitä, että vieras kansa elää keskuudessamme; 
kuitenkin he haluavat olla vertaisiamme.

Adolf Stöcker, Saarna 10. kolminaisuudenpäivän jälkeisenä 
sunnuntaina, tekstinä Mt 23:34–39    
[Ei vuosilukua]

Seuraava tekstijakso kattaa koko saarnan, mutta osa saarnasta on esi-
tetty referaattina. Saarna on julkaistu teoksessa Adolf Stöcker: Das 
Evangelium eine Gotteskraft: Ein Jahrgang Volkspredigten über  die neuen 
Perikopen (Berlin, sine anno), 280–287. Katkelman suomennos ja re-
feraattijaksot: Matti Myllykoski.

Kyseinen sunnuntai on Saksan ja Ranskan sodan muistopäivä. Stoecker sa-
noo, että sota ja voitto eivät pohjimmiltaan ratkaise kysymystä ihmissielu-
jen ja kansojen hengen asiassa, vaan jumalanpelko, usko ja hurskaus. Kos-
ka kyseessä on myös Jumalan kansan sekä Jerusalemin tuhon muistopäivä, 
Stoecker jatkaa:

“Israel on usein voittanut vihollisensa; kun se luotti Jumalaan, voitto an-
nettiin sille aina ylhäältä. Niin se valtasi Jehovan avulla Kanaanin maan ja 
alisti pakanakansat. Mutta se sai enemmän kuin pelkkää sotamainetta ja val-
taa; sille uskottiin suurenmoisimmat lait ja valtavat lupaukset. Silti sen his-
toria päättyy assyrialaiseen ja babylonialaiseen vankeuteen ja sitten – kun se 
Jumalan armosta  oli ensin johdettu takaisin isiensä maahan – Jerusalemin 
hirveään tuhoon ja kansan hajaannukseen ympäri maailmaa. Miksi tämä 
tuomio? Miksi Jumala hylkäsi valitsemansa kansan kaikista kansoista vii-
meiseksi? Voi, syy on selvä. Israel lankesi pois Jumalasta, teki hänen pyhstä 
sanastaan kuolleen säädöksen, unohti nöyryyden ja ihmisrakkauden; siksi 
Jumalan viha lankesi sen ylle.”

“Tässä historiassa on varoitus kaikille kansoille. Kansan onni riippuu sen 
suhteesta Jumalaan. Siksi jokaisen kansan on mietittävä sitä, että se tulee 
johtaa Jumalan hyvyydestä katumukseen ja Jumalan rangaistuksesta uskoon. 
Hänen luokseen! Takaisin hänen luokseen! Niin kuuluu yleinen kutsu. Sii-
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tä me puhumme tänä kaksinkertaisena muistopäivänä: Jumala on maailman 
pelastus: 1. Hän haluaa kaikkien kansojen pelastuvan. 2. Voi sitä kansaa, joka 
ei halua pelastustaan!”

”1. Kansojen suuruus ei perustu voittoon ja kunniaan, vaikka rikas kansa 
saakin kiittää edistyksestään Jumalaa. Vain hurskaus voi yhdistää kansan pie-
nimmästä suurimpaan; siten voi pienikin kansa menestyä, ja Israel on tästä 
esimerkkinä. Jotta Israel ei olisi unohtanut pyhää luonnettaan, Jumala lähet-
ti sille profeettoja, viisaita ja kirjanoppineita. Vanhan testamentin kirjat ovat 
täynnä tätä. Israelin tuli olla Jumalan tahdon mukaan Jumalan pyhä omai-
suuskansa. Mutta toisin kävi:”

“Mutta kuten Herra sanoo: tämä kansa on vainonnut profeettojaan ja 
viisaitaan sekä tappanut heitä; se on myös ristiinnaulitseva pelastajansa ja te-
loittava apostolit. Niin Israel on aina tehnyt Jumalan lähettiläille. Profeetta 
Jesajan juutalaiset sahasivat vanhan tarun mukaan elävältä, Jeremian he taas 
heittivät maaluolaan; Eliaan he panivat tilille tämän maallisen vaelluksen jäl-
keen, Sakarjan he tappoivat alttarin ääreen. Tämä oli Israelin kiitos Jumalalle 
kaikesta profetiasta ja viisaudesta. Kun Jumalan Poika tuli alas taivaasta lunas-
tamaan kansansa, nämä luovuttivat hänet roomalaisille häpeällisesti tapetta-
vaksi ja huusivat murhan synkällä hetkellä: tulkoon hänen verensä meidän 
ja meidän lastemme päälle! Israel on aivan toisin kuin kaikki muut kansat 
saanut pelastuksen ja autuuden Jumalalta, mutta on polkenut molemmat 
jalkoihinsa. Jumalan pelastussanoma sille oli turha.”

Stoecker jatkaa seuraavanlaisilla ajatuksilla: nyt Jumalan sanoma on suun-
nattu meille, pakanoille. Meillä on Vanhan ja Uuden testamentin lisäksi pro-
feettamme, kirkkoisät ja reformaattorit sekä myöhemmät opettajat. Heitä 
ei tapeta, mutta heitäkin häpäistään. Suurin osa kristityistä ei ole juutalaisia 
parempia. Siksi Jeesuksen voi-huudot kaikuvat kaikille kansoille.

“2. Raskain sydämin Vapahtaja julistaa kansalleen tuomion. Kaikki hal-
veksittu ilmoitus, kaikki tottelemattomuus, kaikki synnit, kaikki vuoda-
tettu veri kostetaan Israelin lapsille. Se on Jeesuksen tuska Jerusalemin ja 
sokaistuneen kansan puolesta, jota hän rakastaa koko sydämestään. Hänen 
taivaallinen Isänsä halusi vielä koota kansansa ja lähetti siksi Poikansa. Niin 
kuin kanaemo kutsuu poikasiaan, niin Jeesus oli kutsunut Israelin kansan 
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luokseen. Toisinaan, erityisesti Galilean yksinkertaisen väestön keskuudesta 
hän löysi tuhansia, jotka kuuntelivat häntä tarkkaavaisesti. Sairaat tulivat, ja 
hän paransi heidät. Toisinaan näytti siltä, että kansa olisi tunnistanut hänen 
kunniansa, koska halusi tehdä hänet kuninkaaksi. Mutta se oli vain ohikii-
tävää innostusta. Jopa Galilean kotiseudulla he halusivat syöstä hänet kalli-
olta ja kivittää.”

“Myös Samariassa hän löysi kerran sadonkorjuuseen valmiin hengellisen 
viljapellon, mutta silloinkin häneltä ja hänen oppilailtaan suljettiin ovi. Mut-
ta ratkaisun aika koitti Jerusalemissa. Siellä Vapahtaja kohtasi alusta alkaen 
vihaa, vihollisuutta ja taistelua. Monet uskoivat häneen, mutta vielä useam-
mat vihasivat häntä. Kun hän palmusunnuntaina ratsasti Jerusalemiin, olisi 
voinut kuvitella, että hurraava kansanjoukko halusi antaa sydämensä hänelle. 
Mutta Jeesus erotti henget paremmin: jo hoosiannassa hän kuuli ristiinnau-
litse-huudot, ja siihen kiteytyi kaikki vaivannäkö: te ette tahtoneet.”

“Katso, teidän huoneenne jätetään autioksi, Jeesus sanoo. Ei ainoastaan 
temppeli, vaan myös Jerusalemin kaupunki ja koko maa tulee autiomaak-
si. Kysykää niiltä, jotka matkustivat viime vuoden uskonpuhdistusjuhlien 
aikaan pyhään maahan, niin saatte kuulla pyhien paikkojen, joilla Jumalan 
ilmoitus aikoinaan annettiin, olevan autioina ja tuhottuina. Kysykää juuta-
laisilta, jotka ovat hajallaan kaikissa viidessä maanosassa, joiden suurista rik-
kauksistaan ja korkeasta koulutuksestaan huolimatta täytyy tunnustaa teille, 
jos ovat valmiit sanomaan totuuden: kyllä, me pidämme kiinni tavoistam-
me ja säädöksistämme, mutta me olemme autioitettu kansa, jolla on autio 
pyhäkkö. Tämä ei muutu kuin vasta maailmanajan lopulla. Silloin he näke-
vät pakanoiden täyden luvun  käyvän sisään kirkkoon ja kääntyvän hänen 
puoleensa, jonka he olivat ristiinnaulinneet. Sillä kun heidän osakseen tulee 
suuri lunastus, he rukoilevat Kristusta ja huutavat: Siunattu olkoon hän, joka 
tulee Herran nimeen! Herra Jeesus, anna pian koittaa sen hetken, jolloin 
kansallesi tulee julki Jumalan pelastus ja kristikunnalle Sinun kunniasi! Ja 
nyt, me kristityt kansat, me kastetut kristityt, miten suhtaudumme Jumalan 
pelastukseen?” 

Saarna jatkuu pietistisenä kehotuspuheena ja päättyy rukoukseen, jossa 
pyydetään, että Israel luopuisi epäuskostaan ja tunnustaisi Kristuksen. Edel-
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leen rukoillaan viimeisen ajan pikaista tuloa, jolloin pakanat kääntyvät ja 
Israel pelastuu. Lopuksi rukoillaan herätystä kristikuntaan.

Adolf von Harnack,       
Katkelma kirjeestä Houston Stewart Chamberlainille   
24.11.1912

Julkaistu teoksessa: Kaltenborn, Carl-Jürgen: Adolf von Harnack als 
Lehrer Dietrich Bonhoeffers (Berlin: Evangelische Verlagsanstalt 1973), 
84–85. Katkelman suomennos: Päivi Räisänen.

Mutta nyt kuitenkin… Teidän juutalaisvastainen polemiikkinne rodun nä-
kökulmasta! Olette todellakin antijuutalaisen demonin vallassa, joka su-
mentaa Teidän katseenne… En usko, että kaitselmus on tuonut esiin alhaista 
kansaa; uskon ylipäänsäkin vain rajallisesti, että semiittien eri sukuhaaroissa 
olisi selkeästi erotettavia rodullisia ominaispiirteitä. Olen vakuuttunut, ni-
menomaan koettu historia merkitsee kansalle sen taipumusten asteita; uskon 
asetettujen vaatimusten puitteissa rappeutumisen ja täydellisyyden, veltos-
tumisen ja ryhdistäytymisen, suuriin mahdollisuuksiin niin yksilön kuin 
kansojenkin kohdalla. Uskon, että saamme kiittää juutalaisia quoad naturam 
Jesajasta, Jeremiaasta ja psalmeista sekä ennen kaikkea Jeesuksesta Kristuk-
sesta itsestään. Minun täytyy myös pitää sitä Paavalia, joka kirjoitti 1. Kor. 
13 ja Room. 8, juutalaisena ja syvällisenä henkenä, niin paljon kuin minulle 
Paavalissa muuten onkin epäsympaattista ja käsittämätöntä. Juutalaisia on 
alistettu liian kauan, heille on tehty historian aikana hirvittävän vaikeaksi 
nousta jaloon ihmisyyteen. Silti tunnen jo nyt useampia juutalaisia, jotka 
pakottavat minut kunnioittamaan heitä eri tavoin. Auttakaamme tätä kan-
saa pääsemään eteenpäin. Toki tässä on suuret vaaransa; paha juutalainen 
on meille tänään kauhistuttava onnettomuus; mutta sitä suurempaa tulee 
meidän viisautemme ja rakkautemme heitä kohtaan olla. Teidän sananne 
kuitenkin vain haavoittavat; ne kuullessaan juutalaiset voivat sanoa: Kun 
kerran olemme rotumme takia väistämättä tällaisia, kuin meidän pitää olla, 
olkaamme sitä siis myös tiedostaen. 
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Walter Künneth,       
Kirkollinen lausunto natsihallinnon virkamieslaista   
11.4.1933

Natsien juutalaiset valtion viroista syrjäyttävä virkamieslaki astui voi-
maan 7. huhtikuuta 1933. Künneth esitteli teesinsä vanhapreussilaisen 
unionin kirkonjohtajien kokouksessa 11. huhtikuuta. Alkuteksti on 
julkaistu teoksessa Eberhard Röhm & Jörg Thierfelder, Juden – Chris-
ten – Deutsche. I Band (Stuttgart: Calwer 1990), 369–371. Katkelman 
suomennos: Matti Myllykoski.

I

Kansallisvaltion itsetietoisuus Saksan kansan omaleimaisuudesta johtaa väis-
tämättä tehtävään uusien säädösten luomiseen juutalaiskysymyksessä.

1. Uudet säädökset osoittautuvat välttämättömiksi erityisesti siksi, että 
juutalainen vaikutus on saanut yliotteen, mikä merkitsee saksalaisen hengen 
tukahduttamista koko saksalaisessa julkisessa elämässä.

2.  Juutalaisten hallussa olevien julkisten virkojen prosentuaalinen epäsuh-
taisuus heidän väkilukuunsa nähden on epäoikeudenmukaisuus saksalaisia 
virkamiehiä, lääkäreitä ym. kohtaan.

3. Uudet säädökset ovat periaatteelliselta luonteeltaan suojatoimi Saksan 
kansan turvaksi.

4. Uusien säädösten mittapuuna ovat kansallispoliittiset eivätkä tunnus-
tukselliset näkökohdat. Käsite “ei-arjalainen syntyperä” (uuden virkamies-
lain § 3) ilmaisee perinnöllisen määräytymisen juutalaisen rodun mukaan 
vastakohtana keskieurooppalaisille pienroduille (pohjoinen, itäinen, läntinen, 
dinaarinen), joista Saksan kansa koostuu.

II

Kirkon suhde juutalaiskysymykseen ei määräydy poliittisten näkökohtien, 
vaan sen evankeliuminjulistustehtävää vastaten kristillisen seurakunnan ha-
lun mukaisesti.
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1. Kristilliseen seurakuntaan kuuluminen ei määräydy rodusta, vaan kir-
kon sakramenttien osallisuudesta (kaste- ja ehtoollisyhteys) käsin.

2. Tästä johtuu kirkon velvollisuus palvella kaikkia jäseniään samalla ta-
valla. Sama tunnustus takaa kirkossa samat oikeudet niin pakanakristityille 
kuin juutalaiskristityillekin! Tästä luopuminen merkitsisi evankeliumista 
luopumista. (Ap. t. 10:34–35; Ap. t. 15; Room. 2:26–27; Room. 9–11; 1. Kor. 
12:13; Gal. 2:11–12; Gal 3:28).

3. Tästä syystä kirkon on päätettävä periaatteessa yksin lähetystehtäväänsä 
täyttääkseen, keille jäsenistään se haluaa uskoa erilaisia virkoja. Mittapuu ei 
ole rodullis-poliittinen, vaan pneumaattis-asiallinen.

4. Saksan kansan palvelukseen kutsuttuna kirkon on  valvottava, että se 
yhtäältä ottaa huomioon kansan erityistilanteen eikä luo hämmennystä julis-
tukselleen sallimalla juutalaiskristillisten ainesten olla liian vahvasti esillä kir-
kossa. Toisaalta se ei saa loukata kristillisen uskon kaikenkattavaa ykseyttä.

III

Näistä kirkon ja valtion toisistaan poikkeavista lähtökohdista käsin on sel-
vitettävä niiden välinen suhde ja laukaistava ne jännitteet, jotka kirkon ja 
valtion välille mahdollisesti syntyvät.

IV

Kirkon vaatimukset valtiolta ovat seuraavansuuntaiset:
1. Vaikka valtiollinen juutalaisia koskeva poikkeuslainsäädäntö onkin hy-

väksyttävä, kristillisestä näkökulmasta käsin on kuitenkin vaadittava, että 
tehdään ero juutalaisten ja juutalaiskristittyjen välillä.

2. Juutalaiskristittyjä koskevat mahdolliset poikkeussäädökset tulee to-
teuttaa sellaisessa muodossa, että ne eivät loukkaa kristillisen kirkon arvoa 
eivätkä halvenna kristillisten sakramenttien arvoa kansan elämässä. Jos tässä 
asiassa ei tehtäisi eroa synagogan jäsenten ja kirkon jäsenten välille, ei enää 
tunnustettaisi sitä merkitystä, joka kristillisellä kirkolla on Saksan valtiolle 
ja jonka sekä valtakunnankansleri että NSDAP:n ohjelma (artikla 24) ovat 
ilmaisseet.
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3. Kirkon oikeuden toimia moninaisissa palvelus- ja julistustehtävissään 
(kaste, opetus, kasuaalitoimitukset jne.) juutalaiskristittyjen ja juutalaisten 
keskuudessa tulee säilyä muuttumattomana (esimerkiksi juutalaislähetys sekä 
juutalaisten koulunkäynti tunnustuksellisissa  evankelisissa kouluissa).

Nykyoloissa juutalaisesta uskonnosta kristilliseen kirkkoon siirtyminen 
vaatii erityisen omantunnontarkan koettelun ja monivuotisen valmistelun.

4. Valtion on syytä muistaa, että on tehtävä ero jo ennen sotaa kristityiksi 
kääntyneiden ja vasta marraskuun vallankumouksen jälkeen sinne siirtynei-
den juutalaisten välillä. Kristillisen uskon ja saksalaisuuden välinen histori-
allisesti kiinteä yhteenkuuluvuus tuo juutalaiskristityt läheisempään suhtee-
seen Saksan kansaan ja saksalaiseen kulttuuriin kuin on mahdollista sellaisille 
juutalaisille, joilla ei ole mitään suhdetta kirkkoon ja jotka ovat edelleenkin 
suoraan tai epäsuorasti synagogan vaikutuspiirissä.

V

Kirkolla on erityinen vastuu valtion edun kannalta sinänsä ymmärrettävän 
poikkeuslainsäädännön seurauksista, julkisesta boikottiasenteesta johtuvasta 
ulkoisesta ja sisäisestä hädästä, joita juutalaiselle rodulle Saksassa aiheutuu.

1. Kansallispoliittisesta tilanteesta riippumattoman kristillisen rakkauden, 
jota ei kuitenkaan tule sekoittaa liberaaliin inhimillisyyskäsitykseen, on tul-
tava todeksi ensi sijassa läheisten seurakunnan jäsenten eli hätää kärsivien 
juutalaiskristittyjen parissa (esimerkiksi juutalaiskristityille kerättävän koleh-
din mahdollisuus). [1 Kor. 12:13; Room. 15:25–26]

2. Kirkon on toimittava sen hyväksi, että juutalaisten sulkeminen pois 
kansan elämästä sille vieraana elementtinä ei toteudu kristillisen eetoksen 
vastaisella tavalla. Kirkon on korotettava äänensä kaikenlaista väkivaltaista 
juutalaisten vainoamista vastaan, joka vahingoittaa kansallisvaltion arvostusta 
ja loukkaa oikeutta puolustautua täysin vieraita vaikutteita vastaan.
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Toinen Vatikaanin konsiili: Nostra aetate    
1965 

Dokumentin neljäs osa käsittelee roomalaiskatolisen kirkon suhdetta 
juutalaisuuteen. Rauni Vornasen suomennos on julkaistu teoksessa 
Vatikaanin 2. kirkolliskokouksen julistukset (Helsinki: Katolinen tiedo-
tuskeskus 1967), 30–32.

Kirkon salaisuutta tutkiessaan pyhä kirkolliskokous muistaa sidettä, joka yh-
distää Uuden liiton kansan hengellisesti Aabrahamin sukukuntaan.

Kristuksen Kirkko tunnustaa, että Jumalan pelastussalaisuuden mukaisesti 
sen uskon ja valituksi tulemisen alkujuuret ovat jo olemassa patriarkoilla, 
Mooseksella ja profeetoilla. Se tunnustaa, että kaikki kristityt, jotka ovat 
Aabrahamin lapsia uskon tähden, ovat saanet kutsumuksensa tämän patriar-
kan kutsumisessa ja että Kirkon vapahdus on kätketyin merkein ilmaistu 
valitun kansan vaelluksessa orjuuden maasta. Sen tähden Kirkko ei voikaan 
unohtaa, että se sai Vanhan testamentin ilmoituksen tämän kansan välityk-
sellä, kansan, jonka kanssa Jumala sanomattomassa armossaan näki hyväksi 
solmia Vanhan liiton, ja että se saa ravintonsa sen hyvän öljypuun juurista, 
johon pakanain muodostama villi öljypuu on oksastettu. Kirkkohan uskoo, 
että Kristus, meidän rauhamme, on ristillään sovittanut juutalaiset ja pakanat 
ja itse tehnyt molemmista yhden kansan. 

Kirkko pitää niin ikään aina mielessään apostoli Paavalin sanat hänen su-
kunsa jäsenistä: “Heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen 
ja jumalanpalvelus ja lupaukset; heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan 
puolesta” (Room. 9:4–5), Neitsyt Marian poika. Se muista myös, että apos-
tolit, Kirkon perustus ja tukipylväät, sekä useimmat niistä ensimmäisistä 
opetuslapsista, jotka julistivat Kristuksen evankeliumia maailmalle, polveu-
tuivat juutalaisten suvusta.

Niin kuin Pyhä Kirja todistaa, Jerusalem ei tuntenut etsikkoaikaansa eikä 
suuri osa juutalaisista ottanut vastaan evankeliumia, monet vieläpä vastus-
tivat sen levittämistä. Silti juutalaiset apostoli Paavalin todistuksen mukaan 
yhä ovat Jumalalle erittäin rakkaita isäinsä tähden, sillä hän ei ota takaisin 
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armolahjojaan eikä kutsuaan. Yhdessä profeettain ja saman apostolin kanssa 
Kirkko odottaa sitä päivää, jonka yksin Jumala tuntee ja jona kaikki kansat 
yhteen ääneen rukoilevat Herraa ja “palvelevat häntä yksimielisesti” (Sef. 
3:9).

Koska siis kristittyjen ja juutalaisten yhteinen hengellinen perintö on niin 
runsas, tahtoo pyhä kirkolliskokous edistää ja suosittaa keskinäistä tunte-
musta ja arvonantoa, jotka ennen kaikkea ovat raamatullisten ja teologisten 
tutkimusten sekä veljellisen vuoropuhelun tulos.

Vaikka juutalaisten viranomaiset ja heidän kannattajansa vaativat Kristuk-
sen kuolemaa, ei hänen kärsimyksensä tapahtumia silti voi panna erotuksetta 
kaikkien silloin eläneiden juutalaisten eikä nykyistenkään juutalaisten syyksi. 
On kyllä totta, että Kirkko on Jumalan uusi kansa, mutta silti ei juutalaisia 
saa sanoa Jumalan hylkäämiksi ja tuomitsemiksi, ikään kuin se kävisi ilmi 
Pyhästä kirjasta. Sen tähden on kaikkien huolehdittava siitä, ettei kukaan 
uskonnonopetuksen yhteydessä tai julistaessaan Jumalan sanaa opeta sellais-
ta, mikä ei ole sopusoinnussa evankeliumin totuuden ja Kristuksen hengen 
kanssa.

Tuntien perinnön, joka sillä on yhteinen juutalaisten kanssa, Kirkko, joka 
tuomitsee kaikki ihmisiin kohdistuvat vainot, ei poliittisista syistä vaan evan-
keliumin hengellisen rakkauden elähdyttäminä, valittaa kaikkia vihanpurka-
uksia ja vainoja, kaikkia juutalaisvastaisia mielenosoituksia, milloin ja kuka 
sellaisia sitten juutalaisiin onkin kohdistanut.

Sitä paitsi Kristus on, kuten Kirkko aina on opettanut ja yhä opettaa, va-
paaehtoisesti, kaikkien ihmisten syntien tähden, ottanut kantaakseen kärsi-
myksissä ja kuolemansa loputtomassa rakkaudessaan, jotta kaikki saavuttaisi-
vat vapahduksen. Siten on Kirkon saarnatehtävänä julistaa Kristuksen ristiä 
Jumalan kaiken käsittävän rakkauden merkkinä ja kaiken armon lähteenä.
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Vatikaanin juutalaisuuteen kohdistuvien uskonnollisten suh-
teiden komissio: Suuntaviivoja siitä, mitä juutalaisista ja 
juutalaisuudesta tulee sanoa saarnoissa ja opetuksessa  
1985

Saksalainen versio: Rolf Rendtorff und Hans Hermann Henrix 
(Hrsg.): Die Kirchen und das Judentum: Dokumente von 1945 bis 1985 
(Paderborn: Verlag Bonifatius-Druckerei; München: Chr. Kaiser Ver-
lag 1988), 96. Katkelman käännös: Svante Lundgren.

6. On siis totta ja tulee myös korostaa, että Kirkko ja kristityt lukevat Van-
haa testamenttia Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen valossa ja että 
tässä mielessä on olemassa kristillinen tapa lukea Vanhaa testamenttia, joka ei 
välttämättä sovellu yhteen juutalaisen tavan kanssa. Kristillinen ja juutalai-
nen identiteetti tulee näin ollen tarkasti erottaa toisistaan sen suhteen, miten 
niden pohjalta luetaan Raamattua. Tämä ei kuitenkaan mitenkään alenna 
Vanhan testamentin arvoa Kirkossa eikä estä kristittyjä omalta osaltaan har-
kiten ja antoisasti omaksumasta juutalaista luentaa.

Driebergenin julistus       
1990

Alkuteksti: “Erklärung zur Begegnung zwischen lutherischen Christen und 
Juden” (Julkilausuma luterilaisten kristittyjen ja juutalaisten kohtaamisesta). 
Risto Saarisen suomennos on julkaistu teoksessa Jouni Turtiainen (toim.): 
Ikkuna juutalaisuuteen. Historia, usko, kulttuuri. (2., uudistettu p., Helsinki: Yli-
opistopaino 2003), 138–142.

IV. Johtopäätöksiä

1. Toivomme, että näiden kannanottojen perusteella voidaan saada selvyyttä 
ja intoa luterilaisten ja juutalaisten kohtaamiseen. Olemme valmiit vaikut-
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tamaan tähän kohtaamiseen järjestömme mahdollisuuksien mukaan. Siksi 
on välttämätöntä
–  selvittää historiallis-kriittisesti jo Raamatussa näkyvän kristittyjen ja juu-

talaisten välisen jännityksen synty,
–  välttää vertaamasta yhden osapuolen ihanteita toisen arkitodellisuu-

teen,
–  löytää yhteinen kieli. Keskustelua juutalaisten ja kristittyjen välillä vai-

keuttaa usein se, että samoilla raamatullisilla käsitteillä on ollut erilainen 
kehitys. Väärinkäsitysten välttämiseksi tulee selvittää käsitteitä sekä tur-
vautua myös kuvaavaan, instrumentaaliseen kieleen.

–  ottaa huomioon nykyajan tapahtumien ja dokumenttien tulkinnassa ajan 

ja ympäristön ehdot.

2. Pidämme välttämättömänä, että luterilaisissa kirkoissa arvioidaan uudel-
leen Lutherin myöhäisiä ja seurauksiltaan tuhoisia juutalaisvastaisia hyökkä-
yksiä. [...] Pohdittavaksi on uudelleen otettava myös luterilaisen teologian 
ja opin peruskaavoja, kuten “laki ja evankeliumi”, “usko ja teot”, “lupaus ja 
täyttymys” ja “kaksi regimenttiä” ajatellen näiden vaikutusta kristittyjen ja 
juutalaisten suhteisiin. Yhteinen teologinen työskentely juutalaisten kanssa 
raamatunselitystyössä voi tulla tärkeäksi.

3. Kehotamme lisäksi jakamaan kristityille tietoa juutalaisuudesta. Näin he 
voivat löytää myönteisen, vääristymättömän asenteen nykyiseen juutalaisuu-
teen. Sen avulla voimme torjua niin maallisesti perustellun antisemitismin 
kuin kirkkoihin pesiytyneen juutalaisvastaisuuden.

4. Pyydämme sen tähden sisällyttämään juutalaisen kansan, sen pelastuksen 
ja sen rauhan esirukouksiin. Tunnemme syvää yhteyttä niihin, jotka näkevät 
Israelin valtiossa kotimaansa, turvansa ja toivonsa. 
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Kanoninen oikeus

Kristittyjen kielto solmia avioliit-
toja ja harjoittaa sukupuoliyhteyttä 
juutalaisten kanssa (Elviran kirkol-
liskokous, 306) 

Kristittyjen ja juutalaisten yhteisen 
aterioinnin kielto (Elviran kirkol-
liskokous, 306)   
  
   
Juutalaiset eivät saa ottaa vastaan 
julkisia virkoja (Clermontin kir-
kolliskokous, 535)

Juutalaiset eivät saa pitää kristittyjä 
renkejä, piikoja tai orjia (Orleansin 
3. kirkolliskokous, 538)

Natsien toimet

Laki saksalaisen veren ja kunnian 
suojelemiseksi. 15.9.1935 (RGBl. 
I, 1146)

Juutalaisilta kielletään ravintola-
vaunujen käyttö (Liikenneminis-
teri sisäministerille, 30.12.1939, 
Nü.Doc.: NG-3995)

Laki ammattivirkamiehistön uu-
delleenperustamiseksi. 7.4.1933 
(RGBl. I, 175)

Laki saksalaisen veren ja kunnian 
suojelemiseksi. 15.9.1935 (RGBl. 
I, 1146)
  

KIRKOLLISET JA KANSALLISSOSIALISTI-

SET                    JUUTALAISVASTAISET TOIMET                                       

(HILBERGIN SYNOPSIS)
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Kanoninen oikeus

Juutalaiset eivät saa näyttäytyä ka-
duilla piinaviikon aikana (Orlean-
sin 3. kirkolliskokous, 538) 

Talmudin ja muiden juutalaisten 
kirjoitusten polttaminen (Toledon 
12. kirkolliskokous, 681)

Kristityt eivät saa pyytää apua juu-
talaisilta lääkäreiltä (2. trullalainen 
kirkolliskokous, 692)

Kristityt eivät saa asua juutalaisten 
luona (Narbonnen kirkolliskoko-
us, 1050)

Juutalaisten tulee maksaa kirkol-
le sama kymmenys kuin kristitty-
jenkin (Geronan kirkolliskokous, 
1078)

Sunnuntaityöskentelyn kielto (Sza-
bolcsin kirkolliskokous, 1092)

Juutalaiset eivät saa nostaa syyttei-
tä eivätkä todistaa oikeudessa kris-
tittyjä vastaan (3. Lateraanikonsii-
li, 1179)

Natsien toimet

Paikalliset viranomaiset voivat po-
liisin valtuuttamina poistaa juuta-
laiset kaduilta tiettyinä päivinä (= 
natsien juhlapäivinä). 28.11.1938 
(RGBl. I, 1676)

Kirjarovioita natsi-Saksassa

4. asetus valtakunnankansalaisla-
kia (Reichs-bürgersgesetz) varten 
25.7.1938 (RGBl. I, 969)

Göringin määräys 28.12.1938, jon-
ka mukaan juutalaisten tulee asua 
keskitetysti tietyissä taloissa (Bor-
mann Rosenbergille, 17.1.1939, 
Nü-Doc.: PS-69)

“Sosiaalinen tasausmaksu” 24.12. 
1940, jonka mukaan juutalaisten 
tulee maksaa erityistä omaisuusve-
roa muiden maksaessa NSDAP:lle 
puoluetukia (RGBl. I, 1666)

Puoluekanslian ehdotus kieltää 
juutalaisilta siviilikanteiden nosta-
minen. 9.9.1942 (Bormann oikeus-
ministeriölle, 9.9. 1942, Nü.Doc.: 
NG-151)
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Kanoninen oikeus

Juutalaiset eivät saa jättää kristin-
uskoon kääntyneitä uskonveljiään 
perinnöttömiksi (3. Lateraanikon-
siili, 1179)

Juutalaisten tulee käyttää tunnis-
tamismerkkiä vaatetuksessaan (4. 
Lateraanikonsiili, 1215. Esikuvana 
toimi kalifi  Omar I:n, 634-44, sää-
dös, jonka mukaan kristittyjen tuli 
käyttää sinisiä ja juutalaisten keltai-
sia vöitä.) 

Synagogien rakennuskielto (Oxfor-
din konsiili, 1222)

Kristityt eivät saa ottaa osaa juuta-
laisiin juhliin (Wienin kirkollisko-
kous, 1267)

Juutalaiset eivät saa väitellä yksin-
kertaisten ihmisten kanssa katoli-
sesta uskosta (Wienin kirkollisko-
kous, 1267)

Juutalaisten tulee asua omissa juu-
talais-kortteleissaan (Breslaun kir-
kolliskokous, 1267)

Natsien toimet

Oikeusministeriön lupa julistaa 
“tervettä kansantuntoa” loukkaavat 
testamentit mitättömiksi. 31.7.1938 
(RGBl. I, 973)

Asetus 1.9.1941 (RGBl. I, )

Synagogien hävitys koko valta-
kunnassa 10.11.1938 (Heydrich 
Göringille, 11.11.1938, Nü.Doc.: 
PS-3058)

Kielto olla ystävyyssuhteissa juuta-
laisten kanssa 24.10.1941 (Gesta-
po-määräys, L-15)

Heydrichin käsky 21.9.1939 (PS-
3363)
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Kanoninen oikeus

Kristityt eivät saa myydä eivätkä 
vuokrata maata juutalaisille (Ofe-
nin kirkolliskokous, 1279)

Kristityn kääntymistä juutalaisuu-
teen tai jo kastetun juutalaisen pa-
laamista entiseen uskoonsa on koh-
deltava kuin todistettua harhaoppia 
(Mainzin kirkolliskokous, 1310) 

Kirkollisten esineiden myyminen 
tai panttaaminen juutalaisille on 
kiellettyä (Lavaurin kirkolliskoko-
us, 1368)

Juutalaiset eivät saa toimia välittä-
jinä kristittyjen keskinäisissä  sopi-
muksissa eivätkä eritoten välittää 
avioliittoja (Baselin konsiili, 1434, 
XIX istunto)

Juutalaiset eivät voi suorittaa aka-
teemisia tutkintoja (Baselin konsiili, 
1434, XIX istunto)
 

Natsien toimet

Asetus 3.12.1938, joka tähtäsi juu-
talaisten maanomistuksien pakko-
myyntiin (RGBl. I, 1709)

Kristityn kääntymisestä juutalai-
suuteen seuraa vaara, että häntä 
tullaan kohtelemaan juutalaisena. 
Königsbergin hovioikeuden pää-
tös, 4. siviilihallitus, 26.6.1942 (Die 
Judenfrage, Vertrauliche Beilage, 
1.11.1942, s. 82, 83)

Laki juutalaisten tontti- ja kiin-
teistötoimistojen sekä avioliittoja 
välittävien laitosten, joilla kristitty 
asiakaskunta, sulkemisesta (RGBl 
I, 823)

Laki saksalaisten koulujen ja yli-
opistojen liiallisen täyttymisen estä-
miseksi. 25.4.1933 (RGBl I, 225)
 

Teoksesta:
R. Hilberg, Die Vernichtung der europäischen Juden: Die Gesamtgeschich-
te des Holocaust. Berlin: Olle & Wolter 1982.
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TUTKIMUKSIA KRISTINUSKOSTA    

JA ANTISEMITISMISTÄ

Aihe on rannaton, ja siksi käsillä oleva bibliografi a on enemmän kuin 
puutteellinen. Toivomme kuitenkin, että mainitut teokset auttavat 
alkuun ja herättävät mielenkiintoa. Joissakin yhteyksissä olemme ha-
lunneet kiinnittää huomiota myös erikoisempiin julkaisuihin. Laaja 
tai edes monipuolinen lukeneisuus on yleisesitystä kirjoittaville tut-
kijoille kuitenkin tavoite, johon ihmiselämä ei riitä.

1. Johdanto: yleisesityksiä ja keskitettyjä tutkimuksia eu-
rooppalaisesta antisemitismistä

Ennen vuoden 1945 käännettä vain suhteellisen harvat olivat tutki-
neet kriittisesti antisemitismiä, koska juutalaisvastaiset asenteet olivat 
oppineidenkin piirissä olleet varsin yleisiä. Auschwitzin jälkeen ase-
telma muuttui. Antisemitismi herätti etenkin juutalaisten tutkijoi-
den mielenkiinnon, ja nämä käsittelivät kriittisesti koko Eurooppaa 
kauan hallinneen kristillisen valtakulttuurin osuutta juutalaisten hä-
vittämiseen. 

Suomeksi on saatavilla Eero Kuparisen kattava teos Aleksandriasta 
Auschwitziin: Antisemitismin pitkä historia (Jyväskylä: Atena, 1999). Hy-
vin informatiivinen on myös Karl-Johan Illmanin artikkelikokoelma 
I Jobs tecken: Europa och judarna (Åbo: Åbo Akademi, 1996). Historial-
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lisesti kattavien kokonaisesitysten klassikko on Léon Poliakovin kro-
nikkamainen, 1930-luvun alkuun päättyvä Histoire de l’antisémitisme 
(Paris: Calmann-Lévy, 1955), joka on käännetty myös englanniksi. 
Teos ilmestyi kaksiosaisena, ja näiden osien otsikot ilmentävät hyvin 
antisemitismikeskustelun hankalaa dikotomiaa: 1. L’âge de la foi (Us-
kon aika), 2. L’âge de la science (Tieteen aika). Hyvä esitys holokaus-
tista ja sen juurista puolestaan on Richard L. Rubenstein & John K. 
Roth, Approaches to Auschwitz: The Holocaust and Its Legacy (Atlanta: 
John Knox Press, 1987). Holokaustin tulkinnan ongelmiin johdattaa 
Svante Lundgren, I bödelns tid; Europas mörka natt. Perspektiv på Förin-
telsen (Otalampi: Sahlgrens förlag, 2003).

2. Juutalaisuus ja juutalaisvastaisuus ennen kristinuskoa

Erinomaisen kattava teos Israelin varhaisesta uskontohistoriasta on 
Ziony Zevit, The Religions of Ancient Israel: A Synthesis of Parallactic 
Approaches (London – New York: Continuum, 2001). Hyvä yleisesitys 
juutalaisuuden historiasta Persian hallitsija Kyyroksen ajoista Rooman 
keisari Hadrianuksen valtakauteen (539 eKr.–135 jKr.) on Lester L. 
Grabbe, Judaism from Cyrus to Hadrian (London: SCM Press, 1992). 
Juutalaisen nationalismin traagiseen historiaan vuosina 200 eKr.–135 
jKr. johdattaa Doron Mendels, The Rise and Fall of Jewish Nationalism 
(New York: Doubleday, 1992). Qumranin tekstejä ja niiden selityksiä 
tarjoaa suomeksi Raija Sollamo (toim.), Qumranin kirjasto (Helsinki: 
Yliopistopaino 1997).

Vertaansa vailla oleva tekstikokoelma antiikin ajan kirjoittajien 
asenteista juutalaisuuteen on Menachem Stern, Greek and Latin Aut-
hors on Jews and Judaism (3 vols., Jerusalem: The Israel Academy of 
Sciences and Humanities, 1974–1984). Kokoelma sisältää kreikan- ja 
latinankielisiä alkutekstejä sekä niiden englanninkieliset käännökset. 
Erinomainen tutkimus aihepiiristä kokonaisuutena on Peter Schäfer, 
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Judeophobia: Attitudes toward the Jews in the Ancient World (Cambridge 
(MA): Harvard University Press, 1997). Esterin kirjasta on suomeksi 
saatavilla Heikki Räisäsen artikkeli “Komedia antisemitismin alku-
taipaleelta: Esterin kirjan luonne ja sanoma”, joka on julkaistu hänen 
artikkelikokoelmassaan Tuhat ja yksi tulkintaa: Luova näkökulma Raa-
mattuun (Helsinki: Yliopistopaino, 1989), 95–108. Juutalaisvastaisuu-
den varhaisvaiheisiin Egyptissä johdattaa monipuolisesti Joseph M. 
Modrzejewskin alun perin ranskaksi vuonna 1992 ilmestynyt teos 
The Jews of Egypt: From Ramses II to Emperor Hadrian (Philadelphia: 
The Jewish Publication Society, 1995).

Kristillisestä Vanhan testamentin ja juutalaisuuden synnyn tutki-
muksesta ks. Matti Myllykoski, “Kristinusko keksii juutalaisuuden”, 
teoksessa Ihmistieteet tänään (toim. Anneli Meurman-Solin ja Ilkka 
Pyysiäinen, Helsinki: Gaudeamus, 2005), 225–250.

3. Yleisesityksiä kristinuskosta ja antisemitismistä

Kattavin yleisesitys kristillisistä juutalaisvastaisista teksteistä on Heinz 
Schreckenbergin hyvin valittuja lähteitä kronologisessa järjestykses-
sä referoiva kolmiosainen teos Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte 
und ihr literarisches und historisches Umfeld (Frankfurt am Main: Peter 
Lang, 1990–1994). Juutalaiset tutkijat ja tutkimusta popularisoivat 
kirjoittajat ovat korostaneet kristillisen antisemitismin pitkäkestoista 
vaikutusta länsimaiseen kulttuuriin. Teesin mystisestä antisemitismis-
tä on esittänyt Joel Carmichael, The Satanizing of the Jews: Origin and 
Development of Mystical Anti-Semitism (New York: Fromm Interna-
tional, 1992). Kristillisen juutalaisvastaisuuden terävimmän ja eniten 
keskustelua herättäneen analyysin on kristittyjen tutkijoiden jou-
kossa kirjoittanut Rosemary Ruether teoksessaan Faith and Fratrici-
de: The Theological Roots of Anti-Semitism (New York: Seabury, 1974). 
Kriittiseen tutkimukseen perustuvaa kristillistä apologetiikkaa edustaa 
Graham Keithin teos Hated without Cause? A Survey of Anti-Semitism 
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(Carlisle: Paternoster, 1997). Hieno, olennaisiin aiheisiin keskitty-
vä artikkelikokoelma on Valentin Nikiprowetzkyn toimittama De 
l’antijudaïsme antique à l’antisémitisme contemporain (Lille: Presses uni-
versitaires, 1979).

4. Uusi testamentti ja antijudaismi

Antisemitismin tai oikeammin antijudaismin juurista Uudessa tes-
tamentissa on julkaistu viime vuosikymmeninä huomattavan paljon 
kirjallisuutta. Kristinuskon irtautuminen juutalaisuudesta on laaja 
kysymys, josta on kahden viime vuosikymmenen aikana kirjoitet-
tu joitakin hyödyllisiä kokonaisesityksiä. Hyvästä johdatuksesta käy 
etenkin Englannin Durhamissa vaikuttavan J. D. G. Dunnin teos The 
Partings of the Ways between Christianity and Judaism and Their Signifi can-
ce for the Character of Christianity (London: SCM, 1991). Varhaiskristil-
lisyyttä on siten jo jonkin aikaa tutkittu osana aikansa juutalaisuutta 
eikä riippumattomana uskontona. Tämä näkyy myös varhaiskristillistä 
antijudaismia koskevassa kirjallisuudessa. Aiheesta on ilmestynyt hyvä 
kaksiosainen artikkelikokoelma: Peter Richardson (ed.), Anti-Juda-
ism in Early Christianity. Vol. I Paul and the Gospels (Waterloo, Onta-
rio: Wilfred Laurier University Press, 1986) sekä Stephen G. Wilson 
(ed.), Anti-Judaism in Early Christianity. Vol. 2. Separation and Polemic 
(Waterloo, Ontario: Wilfred Laurier University Press, 1986). Teoksen 
yleisilmettä kuvaa hyvin toisen osan päättävä Lloyd Gastonin artik-
keli (“Retrospect”, s. 163–174), jossa varhaiskristillinen antijudaismi 
syntyy ja kehittyy uuden liikkeen yrittäessä määritellä itseään emous-
kontoaan vasten. Tärkeä on myös John Gagerin teos The Origins of 
Anti-Semitism: Attitudes Towards Judaism in Pagan and Christian Antiqui-
ty (New York and Oxford: Oxford University Press, 1983). Siinä hän 
esittää, että juutalaisten maine antiikin roomalaisten keskuudessa ei 
ollut lainkaan niin huono kuin tavallisesti väitetään, eikä varhaiskris-
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tillisyydessä ole osoitettavissa selvää mallia antijudaismin synnylle. 
Evankeliumeihin keskittyy puolestaan George M. Smiga, jonka teos 
Pain and Polemic: Anti-Judaism in the Gospels (Mahwah: Paulist Press, 
1992) tekee selväksi, miksi Jeesus-kertomuksissa on runsaasti antiju-
daistista potentiaalia. Juutalaisia reaktioita varhaiskristilliseen pole-
miikkiin puolestaan on jäljittänyt Claudia Setzer teoksessaan Jewish 
Responses to Early Christians: History and Polemics, 30–150 C. E. (Min-
neapolis: Fortress, 1994). 

Uuden testamentin kirjoituksissa ilmenevästä antijudaismista on 
julkaistu jonkin verran artikkeleita, esimerkiksi Vartija-lehden nu-
merossa 2/1989. Kristillisen juutalaisvastaisuuden synnystä historian-
tulkinnan ja ilmoituskäsityksen ongelmana on vastikään kirjoittanut 
osuvasti Urpo Karjalainen teoksessaan Eesaun kyyneleet: Kirjoituksia 
uskonnonhistoriasta, teologiasta ja ilmoituksesta (Lapua: Herättäjä-Yhdis-
tys, 2004). Karjalainen korostaa Jerusalemin hävityksen käyttämistä 
juutalaisvastaisena argumenttina kristillisessä pelastushistoriassa ja tuo 
esiin sen rinnalla myös juutalaisia tulkintoja vuoden 70 katastrofi sta 
(Josefus, 4. Esra).

Useiden kristittyjen tutkijoiden mielestä Uuden testamentin kir-
joitukset eivät voi olla antisemitistisiä eivätkä kunnolla edes antiju-
daisitisia, koska kristinusko itse syntyi juutalaisena liikkeenä. Tällais-
ta perusnäkemystä korostaa erityisesti Craig A. Evansin ja Donald 
A. Hagnerin toimittama artikkelikokoelma Anti-Semitism and Early 
Christianity: Issues of Polemic and Faith (Minneapolis: Fortress, 1993). 
William R. Farmerin ennen kuolemaansa toimittama artikkeliko-
koelma Anti-Judaism and the Gospels (Harrisburg: Trinity Press Inter-
national 1999) dokumentoi evankeliumitutkumuksen osalta hyvin 
erilaisten näkemysten välisiä jännitteitä. Antiikin ajan uskonnollisten 
ja fi losofi sten tekstien sisältämästä rajusta polemiikista toisinajattele-
via kohtaan kirjoittaa Luke T. Johnson, ”The New Testament Anti-
Jewish Slander and the Conventions of Ancient Polemic”, Journal 



462

of Biblical Literature 108 (1989), 419–441. Hänen mielestään Uuden 
testamentin antijudaismi ei tällaisiin kehyksiin sijoitettuna ole miten-
kään poikkeuksellista tai edes erityisen aggressiivista.

Antisemitismin juuria varhaiskristillisistä passiokertomuksista 
hahmottaa John D. Crossan, Who Killed Jesus? Exposing the Roots of 
Anti-Semitism in the Gospel Story of the Death of Jesus (San Francisco: 
Harper, 1995). Paavalin suhde juutalaisuuteen on vahvasti sidoksissa 
hänen käsitykseensä Mooseksen laista. Aiheen klassikko on Heikki 
Räisäsen Paul and the Law (Tübingen: Mohr Siebeck, 1983), jonka 
mukaan Paavalin monisärmäinen taistelu lakikysymyksen kanssa pa-
lautuu pohjimmiltaan ratkaisemattomaan ristiriitaan Kristus-uskon ja 
lain jumalallisen sitovuuden välillä. Edellä mainitussa teoksessaan The 
Origins of Anti-Semitism John Gager sitä vastoin pyrkii osoittamaan, 
että Paavalin polemiikki Mooseksen lakia vastaan liittyy ainoastaan 
hänen pyrkimykseensä puolustaa laista vapaata pakanalähetystä.

Luukkaan kaksoisteoksen suhde juutalaisiin ja juutalaisuuteen on 
kiistelty erityisongelma. Toiset tutkijat näkevät, että Luukas haluaa 
kuvata, kuinka juutalaisten enemmistö kristittyjen kärsivällisistä yri-
tyksistä huolimatta hylkää Jumalan ilmoituksen ja paatuu pois pe-
lastushistoriasta. Tähän tapaan argumentoivat Jack T. Sanders, The 
Jews in Luke-Acts (Philadelphia: Fortress, 1987) sekä Heikki Räisä-
nen, ”The Redemption of Israel: A Salvation-Historical Problem in 
Luke-Acts”, artikkelikokoelmassa Luke-Acts: Scandinavian Perspectives 
(ed. Petri Luomanen, PFES 54, Helsinki 1991), 94–114. Toisenlaisen 
näkemyksen mukaan Luukas haluaa Vanhan testamentin profeettojen 
tavoin ainoastaan kutsua juutalaisia parannukseen. Tällaista tulkintaa 
edustaa esimerkiksi David L. Tiede artikkelissaan ”Fighting against 
God” edellä mainitussa artikkelikokoelmassa Anti-Semitism and Early 
Christianity, 102–112.

Johanneksen evankeliumin antijudaismista on kirjoitettu viime 
vuosina huomattavasti. Suomalaista mitenkään erityisesti suosimatta 
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massasta voi nostaa esiin Raimo Hakolan huolellisen ja kattavan tut-
kimuksen Identity Matters: John, the Jews and Jewishness (Novum Tes-
tamentum Supplements 118, Leiden: Brill, 2005).

5. Kirkkoisät ja valtakunnankirkko:     
kristillisen antisemitismin synty

Edelleenkin korvaamaton yleisesitys juutalaisten asemasta Rooman 
valtakunnassa Justinianoksen aikaan asti on Jean Justerin kaksiosainen 
teos Les juifs dans l’Empire romain: Leur condition juridique, économique 
et sociale (Paris: Paul Geuthner, 1914). Justerin teoksessa on seikkape-
räinen dispositio sekä tätä seuraava yksinkertainen korpusteksti, jota 
dokumentoi rikas, laajaan lähdeaineistoon perustuva alaviitteistö.

Tärkeimpien kirkkoisien juutalaisuutta ja juutalaisia koskevista 
opetuksista ja asenteista on saatavilla varsin hyvin kirjallisuutta. Poh-
joismainen patristiikkaprojekti on julkaissut hyödyllisen artikkeliko-
koelman Judendom och kristendom under de första århundradena toisen 
osan (Stavanger: Universitetsforlaget, 1986), joka sisältää artikkelei-
ta kirkkoisien suhteesta juutalaisiin ja Vanhaan testamenttiin. Myö-
häisantiikin ja varhaiskeskiajan kristillistä antisemitismiä syvällisesti 
luotaava klassikko on James Parkes, The Confl ict of the Church and the 
Synagogue: A Study in the Origins of the Antisemitism (ensipainos 1934; 
uusintapainos Cleveland – New York: Meridian Books, 1961).  

Apostolisten isien kirjoitukset on suomentanut Heikki Koskennie-
mi teoksessa Apostoliset isät (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran 
julkaisuja 100, Helsinki 1975). Edellä mainitun artikkelikokoelman 
Anti-Judaism in Early Christianity toinen osa sisältää laadukkaat artik-
kelit Barnabaan kirjeestä, Markionista, Justinos Marttyyrista ja Me-
litonista. Justinoksesta kirjoittaa ärhäkkään stimuloivasti myös juu-
talainen tutkija David Rokéah kirjassaan Justin Martyr and the Jews 
(Leiden: Brill, 2002). Gnostilaisten tekstien pariin johdattaa Ismo 
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Dunderbergin ja Antti Marjasen toimittama suomenkielinen kään-
nös, Nag Hammadin kätketty viisaus (Helsinki: WSOY, 1999). Orige-
neestä kertoo Nicholas de Lange, Origen and the Jews: Studies in Jew-
ish-Christian relations in third-century Palestine (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1976). Tärkeästä Cyprianuksen nimissä kulkevasta 
juutalaisvastaisesta traktaatista on myös suomalainen tutkimus: Anni 
Maria Laato, Jews and Christians in De duobus montibus Sina et Sion: 
An Approach to Early Latin Adversus Iudaeos Literature (Åbo: Åbo Aka-
demi University Press, 1998). Johannes Khrysostomoksen juutalais-
vastaisuutta historiallisessa kontekstissaan kuvaa Robert Wilken,  John 
Chrysostum and the Jews: Rhetoric and Reality in the Late Fourth Century 
(Berkeley: University of California Press, 1983). Codex Theodosia-
nuksen latinankielinen alkuteksti on helposti saatavilla Internetis-
sä, muun muassa osoitteessa http://rome.webzone.ru/ius/library/
codex/theod. Kirkon ja valtion suhdetta Codex Theodosianuksessa 
puolestaan selvittää Lucio de Giovanni, Chiesa e Stato nel codice Teodo-
siano: Saggio sul libro XVI (Napoli: Tempi Moderni, 1980); juutalais-
ten asemaa hän tulkitsee sivuilla 117–137. Augustinuksen tärkeintä 
juutalaisvastaista tekstiä valaisee Bernhard Blumenkrantz, Die Juden-
predigt Augustins: Ein Beitrag zur Geschichte der jüdisch-christlichen Be-
ziehungen in den ersten Jahrhunderten (Basel: Helbing & Lichtenhahn, 
1946). Teoksessa on myös katsaus Augustinuksen juutalaisvastaisen 
polemiikin taustoihin Augustinusta edeltäneissä latinankielisissä kris-
tillisissä kirjoituksissa.

Sardeksen löydöksistä tekee selkoa John S. Crawford, ”Jews, Chris-
tians and Polytheists in Late-Antique Sardis”, teoksessa Jews, Chris-
tians and Polytheists in the Ancient Synagogue (ed. by Stephen Fine, 
London – New York: Routledge, 1999), 190–200. Palestiinan juu-
talaisuuden sopeutumista kreikkalais-roomalaiseen maailmaan ja sen 
identiteetin vahvistumista Konstantinuksen käänteen jälkeen tulkit-
see Seth Schwartz teoksessaan Imperialism and Jewish Society, 200 BCE 
– 640 CE (Princeton University Press, 2001).
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6. Keskiaika

Länsi-Euroopan varhaiskeskiajan osalta hieno ja kattava yleisesitys 
on edellä mainitun Parkesin kirjan lisäksi Bernhard Blumenkrantzin 
huolellisesti dokumentoitu teos Juifs et chrétiens dans le monde occidental 
430–1096 (Paris: Mouton & co, 1960). 

Sydänkeskiajan antisemitismistä ja juutalais-kristillisistä suhteista on 
kirjoitettu paljon. Seuraavat kolme teosta ovat olleet hyödyksi omal-
le kirjallemme: Gavin I. Langmuir, History, Religion and Antisemitism 
(London – New York: I. B. Tauris, 1990); Leonard B. Glick, Abraham’s 
Heirs. Jews and Christians in Mediveal Europe (Syracuse: Syracuse Uni-
versity Press, 1999) sekä Michael A. Signer & John Van Engen (Eds.), 
Jews and Christians in Twelfth-Century Europe (Notre Dame: Univer-
sity of Notre Dame Press, 2001). Veljeskuntien roolia antisemitismin 
vahvistumisessa käsitellään Jeremy Cohenin kirjassa The Friars and the 
Jews. The Evolution of Medieval Antijudaism (Ithaca: Cornell University 
Press 1982). Paavin vallan kannalta juutalaisvastaisuuden ongelmaa 
tarkastelee Edward A. Synan, The Popes and the Jews in the Middle Ages 
(New York: Macmillan, 1965).

Keskiajan uskontoväittelyitä kuvaa Hyam Maccoby kirjassaan Ju-
daism on Trial. Jewish-Christian Disputations in the Middle Ages (East 
Brunswick: Farleigh Dickinson University Press, 1982). Klassinen 
teos juutalaisten väitetystä liittoutumisesta paholaisen kanssa ja yleen-
sä juutalaisten demonisoimisesta on jo vuonna 1943 ensimmäisen 
kerran ilmestynyt Joshua Trachtenberg, The Devil and the Jews: The 
Medieval Conception of the Jew and Its Relation to Modern Anti-Semitism 
(Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1943). Es-
panjan uskontohistorian klassikko on Americo Castron Espanjassa 
pitkään kiellettynä ollut teos España en su historia: Cristianos, moros y 
judíos (Buenos Aires: Editorial Losada, 1948; uusintapainos Barcelo-
na: Editorial Critica, 1983). Hyödyllisiä ovat lisäksi Hanne Kromann 
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Trautner & Salomon Schulman (red.), Dopet eller döden. Judiskt liv 
i det medeltida Spanien. (övers. av Öjevind Lång & Mose Apelblat, 
Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1996) 
sekä Haim Beinart, The Expulsion of the Jews from Spain (The Litt-
man Library of Jewish Civilization, trans. Jeffrey M. Green. Oxford 
– Portland, 2002). 

7. Uuden ajan ja nykyajan antisemitismi

Renessanssin ja reformaation osalta kiinnostava teos on Heiko A. 
Oberman, The Roots of Anti-Semitism in the Age of Renaissance and Ref-
ormation (trans. James I. Porter. Philadelphia: Fortress, 1981). Lutherin 
kirjoituksia voi lukea alkuperäiskielillä niin kutsutusta Weimarer Aus-
gabesta, joka on 66-osainen kokoelma: Luthers Werke: Kritische Gesa-
mtausgabe (Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger, 1883–1995). Lut-
herin antisemitistinen pääteos on ilmestynyt myös suomeksi nimellä 
Juutalaisista ja heidän valheistaan (suom. T.T. Karanko, Helsinki: Vasa-
ra, 1939). Lutherin suhtautuminen juutalaisuuteen on synnyttänyt 
suuren tieteellisen keskustelun. Lutheria on tieteellisen tutkimuksen 
pohjalta puolustettu rankkoja syytöksiä vastaan, kuten tekee Walther 
Bienert teoksessaan Martin Luther und die Juden. Ein Quellenbuch mit 
zeitgenössischen Illustrationen (Frankfurt am Main: Evangelisches Ver-
lagswerk, 1982). Huomattavasti kriittisempi on John Weiss, Ideology of 
Death: Why the Holocaust Happened in Germany (Chicago: Ivan R. Dee, 
1996). Wilhelm Maurerin Lutheria puolustava artikkeli “Die Zeit 
der Reformation” kuuluu kokoelmaan Karl Heinrich Rengstorf & 
Siegfried von Kortzfl eisch (Hrsg.): Kirche und Synagoge: Handbuch zur 
Geschichte von Christen und Juden, Band I (Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 
1968), 363–452. Calvinin juutalaisnäkemyksiä valaisee Jack Hughes 
Robinson, John Calvin and the Jews (American University Studies: 
Series VII Theology and Religion Vol. 123, New York: Peter Lang, 



467

1992). Reformoidun kirkon pappina toimiva Robinson kirjoittaa 
oppi-isästään hieman apologeettisesti mutta asiallisesti.

Monipuolinen aikalaisdokumenttien kokoelma juutalaisten ase-
masta modernissa maailmassa 1600-luvun jälkipuoliskolta nyky-
aikaan on Paul Mendes-Flohr & Jehuda Reinharz, The Jew in the 
Modern World: A Documentary History (2nd ed., New York – Oxford: 
Oxford University Press, 1995). Juutalaisten historiaa Saksassa vuo-
sina 1600–1945 selvittelee perusteellisesti teossarja Deutsch-jüdische 
Geschichte (hrsg. von Michael A. Meyer, Bd. 1–4, München: Beck, 
1995–1997). Sarjan englanninkielinen käännös German-Jewish Histo-
ry in Modern Times (New York: Columbia University Press), ilmestyi 
vuosina 1996–1998. Uuden ajan kehitystä selvittävät aatehistorial-
lisesti Jacob Katz, From Prejudice to Destruction: Anti-Semitism 1700–
1933 (Cambridge (MA): Harvard University Press, 1980), sekä ajan-
jaksoittain jäsennetty artikkelikokoelma Antisemitismus: Von der Ju-
denfeindschaft zum Holocaust (hrsg. von Herbert A. Strauss & Norbert 
Kampe, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1984). Itävallan 
antisemitismiä, myös roomalaiskatolisen kirkon ja sen kulttuuris-po-
liittisen roolin osalta, selvittää kattavasti ja kiinnostavia henkilöku-
via myöten Bruce F. Pauley, From Prejudice to Persecution: A History 
of Austrian Anti-Semitism (Chapel Hill & London: The University of 
North Carolina Press, 1992).

Vatikaanin roolia modernin antisemitismin synnyssä on tutkinut 
perusteellisesti amerikkalainen David I. Kertzer. Hänen kirjansa il-
mestyi Yhdysvalloissa nimellä The Popes Against the Jews: The Vatican’s 
Role in the Rise of Modern Anti-Semitism. (New York: Alfred A. Knopf, 
2001). Iso-Britanniassa saman kirjan julkaistiin nimellä Unholy War: 
The Vatican’s Role in the Rise of Modern Anti-Semitism (London: Mac-
millan, 2002). Kertzer on kirjoittanut myös Mortara-tapauksesta kir-
jan The Kidnapping of Edgardo Mortara (New York: Knopf, 1997). Paa-
vin roolista holokaustin historiassa on julkaistu useita teoksia, joista 
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tunnetuin lienee John Cornwellin hyökkääväksi koettu Hitler’s Pope: 
The Secret History of Pius XII (London: Viking, 1999). José M. Sán-
chezin teos Pius XII and the Holocaust: Understanding the Controversy. 
(Washington: The Catholic University of America Press, 2002) puo-
lestaan pyrkii osoittamaan enemmän myötätuntoa paavia kohtaan. 

Rooman ghetosta on paljon tutkimuksia. 1800-luvulla elänyt sak-
salainen historioitsija Ferdinand Gregorovius julkaisi kahdeksanosai-
sen teoksen Rooman historiasta. Paljon lyhyempi on hänen esseensä 
Rooman ghetosta, englanniksi nimellä The Ghetto & the Jews of Rome 
(New York: Schocken Books, 1966). Kenneth Stow on koonnut 2005 
dokumenttia Rooman ghetosta kaksiosaiseen teokseensa The Jews in 
Rome. 1. 1536–1551 ja 2. 1551–1557 (Leiden: Brill, 1995 ja 1997). 
Tämä teos käsittelee enemmän gheton päivittäistä elämää kuin kir-
kon juutalaisnäkemystä ja juutalaisten kohtelua sen valtapiirissä. 

Ranskalaisesta antisemitismistä Dreyfus-jutun on tuoreeltaan pe-
rusteellisesti dokumentoinut ja selvittänyt Joseph Reinach neliosai-
sessa teoksessaan Histoire de l’affaire Dreyfus (Paris, 1901–1908). Ai-
neisto on saatavilla Ranskan Bibliothéque Nationalin Internet-sivuil-
la osoitteessa http://gallica.bnf.fr. Uusimman tutkimuksen klassikko 
puolestaan on Jean-Denis Bredinin teos L’Affaire (Paris: Fayard/Jul-
liard, 1995). Juutalaisten asemaa Dreyfus-jutun aikaisessa Ranskassa 
kuvaa perusteellisesti kanadalainen Michael R. Marrus, Les juifs de 
France à l’epoque de l’affaire Dreyfus (Paris: Calmann-Levy, 1972). Joh-
datuksen aiheeseen antaa myös Rubensteinin ja Rothin edellä mai-
nittu Approaches to Auschwitz, s. 66–89.

Oberammergaun pääsiäisnäytelmän juutalaisvastaisuutta ja sen his-
toriaa käsittelee Jeanne Favret-Saada (yhteistyössä Josée Contrerasin 
kanssa) teoksessa Le Christianisme et ses juifs: 1800–2000 (Paris: Édi-
tions du Seuil, 2004). Hegelin ja Nietzschen juutalaisuuskäsityksiä 
selvittää syvällisesti Yirmiyahu Yovel, Dark Riddle: Hegel, Nietzsche and 
the Jews (Cambridge: Polity Press, 1998). Saksalaisen hengenelämän 
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ristivetoa 1800-luvun lopulla kuvaa Norbert Elias teoksessaan Sak-
salaiset: Valtataistelut ja habituskehitys 1800- ja 1900-luvuilla (Helsinki: 
Gaudeamus, 1997).

Luterilaisten kristittyjen juutalaisvastaisista asenteista kertoo eten-
kin Richard Gutteridgen uraa uurtanut teos Open Thy Mouth for 
the Dumb!: The German Evangelical Church and the Jews 1879–1950 
(Oxford: Blackwell, 1976). Perustava tutkimus Adolf Stoeckeristä on 
Werner Jochmannin, Günter Brakelmannin ja Martin Greschatin 
johdannosta ja kolmesta laajasta artikkelista koostuva teos Protestan-
tismus und Politik: Werk und Wirkung Adolf Stoeckers (Hamburg: Hans 
Christians, 1982); antisemitismin osalta ks. erityisesti s. 148–161. 
Evankelisen kirkon poliittista suuntautumista Weimarin tasavallassa 
kuvataan monipuolisesti Kurt Nowakin ja Gérard Rauletin toimit-
tamassa artikkelikokoelmassa Protestantismus und Antisemitismus in der 
Weimarer Republik (Frankfurt – New York: Campus). Perusteos kir-
koista natsi-Saksassa on Klaus Scholderin kaksiosainen  Die Kirchen 
und das Dritte Reich (Frankfurt am Main: Ullstein, 1977 ja 1985), jon-
ka ensimmäinen osa (”esihistoria ja illuusioiden aika”) kattaa vuodet 
1918–1934, kun taas toinen osa (”raitistumisen vuosi 1934, Barmen 
ja Rooma”) keskittyy kirkkotaistelun alkuvaiheisiin. Lyhyemmän se-
lonteon tarjoaa Kurt Maier, Kreuz und Hakenkreuz: Die evangelische 
Kirche im Dritten Reich (München: dtv, 1992). 

Perustava ja hyvin dokumentoitu esitys Saksan kirkkojen asenteis-
ta ja toimista juutalaisia kohtaan Hitlerin valtakunnassa on Eberhard 
Röhm & Jörg Thierfelderin moniosainen teos Juden – Christen – 
Deutsche (Stuttgart: Calwer, 1990–1995). Tunnustuskirkon osalta kes-
keinen tutkimus on Wolfgang Gerlachin Als die Zeugen schwiegen: Be-
kennende Kirche und Juden (Berlin: Institut für Kirche und Judentum, 
1987). Teos hyväksyttiin väitöskirjana Hampurin yliopistossa vuonna 
1970, mutta arkaluontoisen aineistonsa vuoksi se julkaistiin vasta 17 
vuotta myöhemmin. Saksalaiskristittyjen liikkeen vaiheita selvittelee 
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Doris L. Bergen tutkimuksessaan Twisted Cross: The German Christi-
an Movement in the Third Reich (Chapel Hill – London: University of 
North Carolina Press, 1996). Hitlerin asiaa tavalla tai toisella ajaneita 
teologeja kuvaa Robert P. Ericksen kirjassaan Theologians under Hit-
ler: Gerhard Kittel, Paul Althaus and Emanuel Hirsch (New Haven & 
London: Yale University Press, 1985).

Professori Eino Murtorinne on tutkinut Pohjoismaiden kirkkojen 
suhteita ja suhtautumista natsi-Saksaan. Hänen kirjoistaan voidaan 
mainita Risti hakaristin varjossa. Saksan ja Pohjoismaiden kirkkojen suh-
teet Kolmannen valtakunnan aikana 1933–1940 (Helsinki: Kirjayhty-
mä, 1972) sekä Veljeyttä viimeiseen saakka: Suomen ja Saksan kirkko-
jen suhteet toisen maailmansodan aikana 1940–44 (Helsinki: Kirjayhty-
mä, 1975). Samaan aihepiiriin kuuluu myös Ingun Montgomeryn ja 
Stein Ugelvik Larsenin toimittama artikkelikokoelma Kirken, krisen 
och krigen (Bergen: Universitetsforlaget, 1982). Alankomaiden kirk-
kojen taistelua juutalaisten puolesta kuvaa Ds. J. M. Snoek kirjassaan 
De Nederlandse kerken en de Joden 1940–1945. (Kampen: Uitgevers-
maatschappij J.H. Kok, 1990). Muista sankarillisista kristityistä voi 
lukea Martin Gilbertin teoksesta The Righteous: The Unsung Heroes of 
the Holocaust (London: Black Swan, 2002).

8. Holokaustin jälkeen

Holokaustin jälkeisen ajan kirkolliset julistukset juutalaisuudesta 
on koottu moneen kokoelmakirjaan. Hyödyllistä tietoa saa seuraa-
vista kolmesta dokumenttikokoelmasta: Klemens Richter (Hrsg.), 
Die katholische Kirche und das Judentum: Dokumente von 1945–1982. 
(mit Kommentaren von Ernst Ludwig Ehrlich und Erich Zenger, 
Freiburg: Herder, 1982); Rolf Rendtorff & Hans Hermann Henrix 
(Hrsg.), Die Kirchen und das Judentum: Dokumente von 1945 bis 1985 
(Paderborn – München: Verlag Bonifatius-Druckerei und Chr. Kai-
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ser Verlag) sekä Les Églises devant le judaïsme: Documents offi ciels 1948–
1978 (Textes rassemblés, traduits et annotés par Marie-Thérèse Hoch 
et Bernard Dupuy, Paris: Les Éditions du Cerf, 1980). Toistasataa 
juutalais-kristillisen dialogin julkilausumaa löytyy internetistä: www.
jcrelations.com/en/?area=statements. 

Karl Barthin suhtautumista juutalaisuuteen selvittää muun muassa 
Stephen R. Haynes teoksessaan Prospects For Post-Holocaust Theology 
(American Academy of Religion Series 77, Atlanta: Scholars Press, 
1991). 

Juutalais-kristillista dialogia ja uutta Holokaustinjälkeistä suhdetta 
on analysoitu paljon. Teoksessa Heinz Kremers – Julius H. Schoeps 
(Hrsg.): Das jüdisch-christliche Religionsgespräch: Studien zur Geistesge-
schichte, Band 9 (Stuttgart-Bonn: Burg Verlag, 1988) kristityt ja juuta-
laiset tutkijat kirjoittavat sekä aikaisemmista henkilökohtaisista kans-
sakäymisistä että uudesta virallisesta juutalais-kristillisestä dialogista. 
Teoksessa Martin Stöhr (Hrsg.): Jüdische Existens und die Erneuerung 
der christlichen Theologie: Versuch der Bilanz der christlich-jüdischen Dia-
logs für die Systematische Theologie (Abhandlungen zum christlich-jü-
dischen Dialog, Band 11, München: Chr. Kaiser Verlag, 1981) eri 
teologit pohtivat juutalais-kristillisen dialogin merkitystä kristilliselle 
teologialle. Englanninkielinen kokoelmateos tästä aiheesta on Jakob 
J. Petuchowski (Ed.): When Jews and Christians Meet (Albany: State 
University of New York, 1988). Ruotsalainen teologi Bo Johnson on 
viimeisessä osassa teoksessaan Judendomen – i kristet perspektiv (Lund: 
Arcus förlag, 2000) käsitellyt kirkkojen eri tapoja suhtautua juuta-
laisuuteen.
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t ,*WtMÄfek
Juutalaisvastaisuudella on pitkät juurej: kristinuskon historiassa.
Juutalaisuudesta versonut kristinusko suhtautui hyvin kriittisesti 
emouskontoonsa jo toisella vuosisadalla. Kristinuskon kehitys eu
rooppalaiseksi valtauskonnoksi vahvisti juutalaisvastaisuutta enti
sestään.

■, ? ■ > . .. r

Tässä teoksessa tarkastellaan kristillisen juutalaisvastaisuuden histo
riaa noin kahdentuhannen vuoden ajalta. Juutalaisista tuli jo var
hain kristittyjen teolögien silmissä Jumalan murhaajia. Ennen 
muuta Jeesuksen kuoleman teologinen tulkinta sai monet kristityt 
suhtautumaan vihamielisesti tai ainakin ennakkoluuloisesti juuta
laisiin. Koska kyse on halki vuosisatojen ollut pitkäkestoisesta ja 
koko kansaan kohdistuneesta vihasta, tässä kigassa siitä käytetään 
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termiä “kristillinen antisemitismi”. Kristillinen juutalaisvastaisuus, 
jota kautta aikojen oli toteutettu ajatuksin, sanoin ja teoin, valmis
ti osaltaan maaperäa 1800-luvun rotuantisemitismille. Kristillisen 
antisemitismin pitkä perinne vaikutti myös siihen, että kirkot eivät 
kyenneet selkeästi vastustamaan Hitlerin hirmuhallintoa, kun. se

- murhasi miljoonia juutalaisia.

Teoksen kirjoittajat Matti Myllykoski ja Svante Lundgren kysy
vätkin, milloin, millä tavalla ja miksi kristillinen usko ja ajattelu 
ovat tuottaneet sellaista puhetta ja toimintaa, jota voidaan pitää 
juutalaisvastaisena.

TT Matti Myllykoski toimii Uuden testamentin eksegetiikan do- 
senttinä Helsingin yliopistossa. TT Svante Lundgren työskentelee 
judäistiikan dosenttina Äbo Akademissa.
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