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KIITOKSET
Tämä kirja on julkaistu osittain internet-esseissäni, joita olen julkaissut vuosituhannen vaihteesta
alkaen. Tahdon kiittää monia kriitikoitani, niin kannustajia kuin epämieluisan palautteen antajiakin
monilta keskustelusivuilta sekä sähköposteista. Tahdon samalla pyytää anteeksi heiltä, joiden
kritiikistä olen itse provosoitunut ja vastannut äkkipikaisesti.

ESIPUHE
Aloitin käsissäsi olevan kirjoitusurakan järkytyksestä. Lähtölaukauksena toimi huomioni, että
Google-hakukoneen valjastama nälkäisen enemmistön kysynnän ja tarjonnan laki nosti
antisemitistisen Jew Watch! -sivuston ensimmäiseksi ei-maksullisista linkeistä hakusanalle "Jew",
eli juutalainen. Tämä sivusto listaa kuuluisia juutalaisia salaliittoteorioiden ja juutalaisvainon tueksi.
Blood’n honour- ja Jew Watch -tyyppiset uuden juutalaispelon synnyttämät vihasivustot saavat
1800-luvulta alkaen tapahtuneesta juutalaisghettojen niin kutsutusta emansipaatiosta, eli
yhteiskunnallistumisesta, ja assimilaatiosta, eli sulautumisesta, ja menestyneiden juutalaisten
listaamisesta vettä myllyynsä: Menestys herättää kateutta, kun sen takana olevaa opiskelun,
työnteon ja tradition määrää ei nähdä. Juutalaisten selviytymistaistelu ulottuu paljon Israelin
naapurisotia laajemmalle, mutta menestyksen takana on sama motto kuin taistelussa vesistö selän
takana: Tappio ei ole vaihtoehto.
Valistusajan 1700-luvun lopun ateistinen matemaatikko Pierre-Simon de Laplace (o) 1 uskalsi vaatia
Napoleonilta (o) perusteluja tämän tunnustamalle kristinuskolle hänen nähtyään maailmaa ja
kivutessaan sotamiehestä kenraaliksi ja sittemmin keisariksi. Tämä vastasi yhdellä sanalla:
”juutalaiset”. Israel ja juutalaiset ovat apologetiikan, eli uskon puolustuksen, jokerikortti. Loogisen
argumentoinnin airut René Descartes (o) esitti aikanaan lentoon jääneen lauseen: ”Ajattelen, siis
olen (olemassa)”. Jumalan kohdalla todistelu näköjään kuuluu: ”Valitsen, siis olen”! Ajatus
Kaikkivaltiaasta personaalisena, valintoja tekevänä henkilönä omine mielipiteineen, tahtoineen ja
valittuine kansoineen on ihmiselle kivulias.
Niin pitkään kuin yhteiskunnan tavallisten jäsenten aikaansaannoksia on taltioitu ylös, juutalaiset
ovat erottuneet eduksensa. Viimeistään "puoliksi juutalaisen" Sefanjan (ynnä muiden samaa rumpua
lyöneiden profeettojen kuten Jesajan) profetian ansiosta Raamattuun uskovia kristittyjäkään ei voi
lokeroida ainoastaan harmittomina hölmöinä. Sefanjan kirjan kaksi viimeistä jaetta (3:19-20)
kuuluvat:
"Katso, siihen aikaan minä teen tekoni kaikille sinun nöyryyttäjillesi. Minä pelastan ontuvat ja
kokoan karkoitetut ja teen heidät ylistetyiksi ja mainehikkaiksi jokaisessa maassa, jossa he olivat
häpeänalaisina. Siihen aikaan minä tuon teidät takaisin ― siihen aikaan, jona minä teidät kokoan.
Sillä minä teen teidät mainehikkaiksi ja ylistetyiksi kaikissa maan kansoissa, kun minä käännän
teidän kohtalonne teidän silmäinne nähden, sanoo Herra."
Asiallinen agnostikko tai ateisti ei voi sivuuttaa juutalaisia merkkimiehiä ja naisjohtaja Deboroita –
1

Tässä kirjassa kaikki syntyperältään ei-juutalaiset sekä vähemmän kuin puoliksi juutalaiset on
pyritty sen tärkeimmän lähdeteoksen Encyclopaedia Judaica -tietosanakirjan (EJ) tavoin
merkitsemään (o)-merkillä ja henkilöt, joista ei ole varmuutta, on merkitty kysymysmerkillä (?).
Tämä merkintä koskee ainoastaan syntyperää joko isän tai äidin puolelta. Juutalaisiksi kääntyneitä
henkilöitä on siis merkitty tässä yhteydessä (o)-merkillä. EJ:n ✡-merkkiä ei tässä erikseen käytetä.
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siitäkään huolimatta, että nämä merkkihenkilötkin olisivat ateisteja. Profetia ei ennusta että nämä
innovaatiot tai innovaattorit olisivat aina edes moraalisesti hyviä luonteeltaan - menestyksiä vain.
En ole itse juutalainen. (Itse asiassa kaikki isovanhempani ovat Hämeestä. Hämäläiset taas olivat
heimo jota Acrigola (o) kutsui uppiniskaisimmiksi pakanoiksi mitä metsistä löytyi.) Siksi en ole
jäävi, enkä arkaile kirjoittaa aiheesta. "Kehukoon sinua toinen, ei oma suusi; vieras, eikä omat
huulesi." (Sananlaskut 27:2). Juutalaiset eivät yleensä itse halua tehdä itsestänsä numeroa, ja
Daavidin tähtiä on neulottu vasta pakon edessä. Daavidin tähti on ollut pilkka. Sellaisia on
perinteisesti ollut tapana tarkkailla kiikaritähtäimen tulkitsemana. Jo nimen ”Juuda” etymologia
merkitsee ”Jumalan ylistystä” - siis Jumalan, ei ihmisten.
Matala profiili tekee juutalaisen taustan selvittämisen vaikeaksi, sillä monet julkisuuden hahmot
jättävät vanhan diskriminaation vuoksi ilmaisematta juutalaisen syntyperänsä. Toivon, etten
aiheuttaisi kenellekään ongelmia tai toimisi mauttomasti laatiessani listaa kuuluisista juutalaisista.
Opportunistien schindlerien listat seuraavat vasta himmlerien listoja. Ilmaa on silti pakko puhdistaa,
koska uusi juutalaisvainon kierros kerää potentiaalia. Juutalaisviha ilmenee tänään Israel-vihan
nimissä. Myös Suomen sivistyneistö luulee, että iltauutisemme ovat neutraalia aineistoa samalla,
kun Israel on silmätikkuna viikosta viikkoon. Samaan aikaan kun Suomessa on keskimäärin viisi
ulkomaista toimittajaa, on heitä Israelissa noin 5000.
Kun Maailma kylässä -festivaaleilla Helsingissä vain juutalaisen järjestön osallistuminen kiistetään
palestiinalaisokorttia pelaamalla vuonna 2015, ei Suomen sivistyneistöllä mikään hälytyskello
kilise. Uudella vuosituhannella islamistisissa maissa "Siionin viisaitten pöytäkirjat" ja vastaavat
väärennökset ovat nousseet uudelleen myydyimpien teosten joukkoon. Keskiajalla juutalaisia
syytettiin pikkulasten rituaalimurhista pääsiäismenoissa, tänään internetin keskustelusäikeiden
mantra kuuluu: ”Miksei ketään kiinnosta ammutut palestiinalaisvauvat!”. Salaliittoteoria on helpoin
selitys, apologeettinen selitys tuskallisin. Apologetiikka merkitsee Jumalan olemassaolon
järjestelmällistä puolustamista esitettyjen todisteiden avulla.
Tämän teoksen esimerkit todistavat, että juutalaiset ovat hankkineet asemansa kovalla työllä
diskriminaatiosta eli syrjinnästä huolimatta. Haavoitettu ja uhattu eläin on vaarallinen. Me olemme
tuhoamassa maata ja kulttuuria omien jalkojemme alta. Teemme sen pitämällä Israelia
suurennuslasin polttopisteessä YK:n kokousten aiheissa ja valtamediassamme. YK:n ei-sitovista
päätöslauselmista Israel saa niskaansa jopa 70 %. YK:n Ihmisoikeuskomission tuomioista 46 %
sattuu Israeliin.2 Ainuttakaan ei kohdisteta islamistisia maita vastaan (ks. liite kirjan lopussa). Tämä
silmätikun pitäminen on barbaarista modernissa ajassa.
Elämme intensiivistä Israel-vihan aikaa ― karkotusten, inkvisitioiden, ristiretkien, feodaalilaitosten,
kiltalaitosten, maanomistuskieltojen, tullien ja juutalaisverojen jatkumoa. Nykyisessä mediasodassa
ei jahdata varsinaisesti juutalaisia, vaan ”sionisteja” tai Israelia. Israel on ainoa valtio, jonka nimi
viittaa Jumalan nimeen, ja siihen on helpompi projisoida omaa pahaa oloaan ja Jumala-vihaansa.
(Liite ”El” merkitsee Jumalaa, ”isra” taas taistelemista tai selviytymistä.)
Raamatun ”alkujen” (Genesis, hepr. bereshit) eli yhdentoista alkuluvun jälkeen alkaa uusi ajanjakso.
Genesiksen kahdennestatoista luvusta alkaa valituksi kutsutun kansan tarina. Satunnaiselle
lueskelijalle esitellään käsitteeksi muodostunut henkilö, Aabraham: ”Ja Herra sanoi Abramille:
"Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä
teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva
siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja
sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.” Syntyjen syvien 11 ensimmäistä lukua
päättyy kansainvaellukseen, kun Genesiksen luku 10 esittelee ”Kansojen Taulun” eli 70 alkuheimon
sukupuun. Tämä jättää ilmaan kysymyksen: Miten tiettömiin korpiin kadonneet sukulaiset
tavoitetaan sukupolvien saatossa?
2

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_UN_resolutions_concerning_Israel_and_Palestine
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”Kuulkaa minua, te merensaaret, ja tarkatkaa, kaukaiset kansat. Herra on minut kutsunut hamasta
äidinkohdusta saakka, hamasta äitini helmasta nimeni maininnut. Hän teki minun suuni terävän
miekan kaltaiseksi, kätki minut kätensä varjoon; hän teki minut hiotuksi nuoleksi, talletti minut
viineensä. Ja hän sanoi minulle: ‘Sinä olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä osoitan
kirkkauteni.’” (Jes. 49:1-3.)
Israel merkitsee vapaasti käännettynä ”Jumala taistelee” tai ”selviytymistä Jumalan kanssa”.
Israelin kohdalla kaiken Luoja ”osoittaa kirkkautensa”. Israelin kohdalla hän taistelee oman
kunniansa puolesta. Voisiko hän antaa modernillekin sukupolvelle, jollei aivan suoraa näyttöä, niin
ainakin signaalin olemassaolostaan? Sille joka tahtoo uskoa, on tarpeeksi valoa. Sille joka ei tahdo
uskoa, on aina tarpeeksi pimeää.
”Herran armoa on, ettemme ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut: se on joka
aamu uusi” (Valitusvirret 3:22). Oman viittauksensa Raamatun väittämien totuudellisuudesta suo jo
pelkästään moneen kertaan hävitetyn juutalaiskansan olemassaolo. En välttämättä tahtoisi edes
kirjoittaa tästä historiasta. Näin siitä yksinkertaisesta syystä, että kyseinen syrjintä jatkuu edelleen,
ja itsesuojeluvaistokin varoittaa aiheesta. Arabikevään 2011 sisällissodissa Israel on joutumassa
koko maailman syntipukin rooliin uudelleen. Poliisi joutuu Suomessakin lisäämään juutalaisen
seurakunnan vartiointia. Asemiesten ammuskellessa Euroopan keskellä kosher-kaupassa tai
synagoogassa osoitetaan tuomitsevien julkilausumien ohella Euroopassa tekoa kohtaan myös
suosiota syrjäytyneiden lähiöissä. Magneettimedia on saanut Suomessakin sakkoja juutalaisvihan
levittämisestä.
”Ei Herra sentähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisammat kaikkia muita
kansoja, sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähälukuisemmat.” Näin arvioi valtiomies Mooses
kansaansa (5. Moos. 7:7). Ei ole kuitenkaan olemassa toista kirjallisen identiteetin omaavaa kansaa,
joka olisi yhtä vanha kuin juutalaiset.
Säilyminen on merkittävää sen vuoksi, että läpi vuosituhansien juutalainen väestö on ollut
suhteellisen pieni. 1900-luvulla kansallissosialistit tuhosivat kaksi kolmasosaa Euroopan
juutalaisista. Kolmas valtakunta ei kuitenkaan ollut ensimmäinen, joka pyrki eliminoimaan tämän
historian luvun. Harvapa natseja pelkäksi jäävuoren huipuksi sanoo, mutta ”lopullinen ratkaisu”
pitää sisällään ajatuksen, että juutalaisongelmaa oli yritetty ratkaista ennenkin. Arjalaisten valta ei
kestänytkään tuhatta vuotta, mutta antisemitismin historiassa tuo mitta on tullut täyteen pariinkin
kertaan. Kolmas valtakunta johti viimein myös juutalaisten valtion perustamiseen. Perustaminen oli
itse asiassa juuri kolmas järjestyksessään.
Tämä teos on jaettu kolmeen osaan:
I Juutalaisvainojen ja selviytymistaistelun historiaa
II Emansipaatio ghetoista ja kuuluisat juutalaiset
III Israel ja evankeliumia

Tikkun olam – Maailman vamman parantajalle,
Pauli Ojala
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OSA I – JUUTALAISVAINOJEN JA
SELVIYTYMISTAISTELUN HISTORIAA
Antisemitismia esiintyy siellä missä on paljon juutalaisia. Silloin he ovat "kaikkialle soluttautunutta
vierasta ainesta.” (antiikin Rooma, nykypäivän USA). Antisemitismi voi olla hyvin voimakasta
sielläkin missä ei ole juuri yhtään juutalaista. Silloin he ovat "tuntematon uhka, salaliitto kulissien
takana.” (Japani, Kiina, Englanti Shakespearen aikaan ja 300 vuotta ennen Venetsian kauppiaan
stereotypiaa). Antisemitismia esiintyy, kun juutalaiset ovat saavuttaneet hyvän aseman
yhteiskunnassa. Silloin juutalaiset ovat ’koronkiskureita’ ja ’keinottelijoita’. (Länsi-Eurooppa,
USA). Uutta antisemitismiä esiintyy myös, jos juutalaiset ovat köyhiä. Silloin he ovat
’Untermenschen’ (ali-ihmisiä; 1800-1900-lukujen Itä-Eurooppa). Antisemitismi saa käyttövoimaa,
jos juutalaiset eristäytyvät. (Rooma, Eurooppa keskiajalle asti). Jos juutalaiset pyrkivät
sulautumaan, se on vaarallista valtaväestön identiteetille. (valistusajan Eurooppa). Antisemitistisia
asenteita ruokkii, jos juutalaiset ottavat hiljaisen, alistuvan asenteen. Silloin juutalaiset ovat
"tyypillisesti selkärangattomia" ja "syntyneet orjuuteen" (holocaust ja sen jälkipuinti). Jos he taas
aktivoituvat olemassaolon taistelussa, he saavat tuomion aggressiivisuudesta. (Nykypäivän Lähiitä).3
Tai kuten juutalainen filosofi ja kirjailija Heinrich Heine asian ilmaisi: "Onko juutalaisuuteni
minulle kansakunta? Ei. Onko juutalaisuus uskonto? Ei. Kulttuuria? Ei se ole. Juutalaisuus on
onnettomuus."
Joku historioitsija on sanonut, että kansalla menee huonosti, kun sillä ei ole maantiedettä, vaan
ainoastaan historia. Muinaisen Rooman hallitsijat antoivat juutalaisille joitakin erivapauksia näiden
poikkeuksellisen uskonnon vuoksi. Linja ei kuitenkaan ollut yhtenäinen. Julius Caesar (o) teki
juutalaisuudesta religio licitan, laillisen uskonnon, mutta monet muut keisarit pyrkivät kitkemään
juutalaisuuden ja juutalaiset juurineen irti maastaan. Hadrianus (o) pyrki tuomaan jo paljon ennen
Hitleriä (o) ”lopullisen ratkaisun juutalaisongelmaan”, Endlösung der Judenfrage. ”Idän ollessa
assyrialaisten, meedialaisten ja persialaisten hallinnassa juutalaisia pidettiin heidän alamaisistaan
kaikkein viheliäisimpinä...” kirjoitti roomalainen historioitsija Tacitus (o)4. Juutalaisia onkin
vainottu systemaattisesti viimeiset kaksituhatta hajaannuksen vuotta.
Jo Miss Persian Esterin kirja Vanhassa testamentissa antoi esikuvan tulevasta ristiretkineen,
inkvisitioineen, holokausteineen, shoineen ja pogromeineen.5 Nimitykset vaihtuvat, mutta intohimo
on sama: ”On yksi kansa hajallaan ja erillään muiden kansojen seassa sinun valtakuntasi kaikissa
maakunnissa. Heidän lakinsa ovat toisenlaiset kuin kaikkien muiden kansojen, he eivät noudata
kuninkaan lakeja, eikä kuninkaan sovi jättää heitä rauhaan. Jos kuningas hyväksi näkee,
kirjoitettakoon määräys, että heidät on tuhottava... Niin kuningas otti kädestään sinettisormuksensa
ja antoi sen agagilaiselle Haamanille, Hammedatan pojalle, juutalaisten vastustajalle.” (Ester 3:83

http://www.holocaustinfo.org/kysyttya/tiedot/?aihe=39

4

Tacitus (o), Histories V:VIII.

5

On syytä muistaa, että Esterin kirjan tapahtumat sijoittuvat aikaan Kyyros II:n (o) antaman
paluumuuttoluvan jälkeen. Suuri osa juutalaisista ei 70 vuoden pakkosiirtolaisuuden jälkeen
koskaan palannut kotimaahansa ja tämä oli juuri se ryhmä, jota Haamanin (o) massatuhon
suunnitelma kohtasi. Esterin kirjan kanonisoinnista kiisteltiin aikanaan pitkään, koska kirjassa ei
mainita kertaakaan Jumalaa, vaan Kaitselmus käy ilmi vain epäsuorasti.
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10.)
Mikä siis on juutalaisten synti? Heillä on ulkoa päin annettu identiteetti; monesti vihamielisen
ympäristön antamana, toisten mielestä taivaasta annettu. Jo VT:n muinainen Esterin kirja kuvaa
juutalaisvainoa ― eikä kirjassa mainita Jumalaa sen enempää kuin luonnontieteen
väitöskirjassakaan nykyaikana. Kirjassa Haaman (o) lupaa mitata kuninkaan aarrekammioon 10 000
talenttia hopeaa. Yksi talentti painaa 35 kiloa, joten tässä ratkaisussa päädymme 350 tonnin
hopealastiin. (”Historian isänä” pidetyn joonialaisen Herodotoksen (o) mukaan Persian kuninkaan
tulot olivat 15 000 talenttia vuodessa.) Haaman mahdollisesti suunnitteli peittävänsä tuhohankkeen
kulut juutalaisilta ryöstämällään omaisuudella – juutalaisvainoissa kun raha on aina pyörinyt. Koko
Susan kaupunki on hämmästyksen lyömä kuninkaan ediktin tullessa julki. Kansalaisliikettä
juutalaisten auttamiseksi saadaan kuitenkin turhaan odottaa. Sama kaava onkin toistunut meidän
aikaamme saakka.6 Uudessa testamentissa Apostolien teot 18:2 kertoo keisari Claudiuksen (o)
karkottaneen kaikki juutalaiset Roomasta ja Apt. 19:ssä kerrotaan Efesossa puhjenneesta kiihkeästä
juutalaisvihasta.
Hajaannuksen (eli galutin ja diasporan) alkaessa 100-luvulla jKr. juutalaisia on arvioitu olleen noin
5 miljoonaa henkeä. Lähellä kristillisen ajanlaskun alkua kreikkalainen maantieteilijä Strabos (o)
kirjoittaa, että juutalaisia asui kaikissa kaupungeissa, ja että oli vaikeaa löytää maan päältä paikkoja,
jossa ”tätä heimoa” ei esiintyisi. Sibyllain (o) kirjat puolestaan valittavat, että kaikki maat ja meret
ovat täynnä juutalaisia.7
1100-luvulle päästäessä juutalaisia on arvioitu olleen ainoastaan 1,5 miljoonaa koko tunnetussa
maailmassa, ja 1600-luvun puolivälissä lukumäärä oli alimmillaan, alle miljoonan.
Väestökysymyksen asiantuntijat ovat arvelleet, että juutalaisten lukumäärä olisi nyt ilman vainoja
luonnollisen kehityksen tuloksena ― mukaan lukien kulkutaudit, sodat ja luonnonmullistukset ―
noin 100 miljoonaa henkeä. Tosiasiassa juutalaisten lukumäärä on tänään 13-18 miljoonan hengen
paikkeilla. Heistä alle 6 miljoonaa asuu USA:ssa ja viitisen miljoonaa Israelissa.8
Kyseessä on arvio johtuen ensinnäkin juutalaisen perinteen haluttomuudesta pitää väestönlaskuja ja
toisaalta siitä, että ympäri maailmaa hajaantuneiden ihmisten laskeminen on lähes mahdotonta.
Perinteellä viitataan tässä yhteydessä isänsä hyljeksimästä paimenpojasta kuninkaaksi nousseen
Daavidin erehdykseen mitata mahtiansa (1. Aik. 21 ja 2. Sam. 24). Toisinaan juutalaisten
lukumäärien ilmoittamisessa luotettavuudeltaan A-luokkaan sijoitetaan maailman valtioista
ainoastaan Suomi: sotakorvausten ainoa loppuunsaattaja, EU-direktiivien uskollinen noudattaja ja
kaikkien virastojen ja ammattiyhdistysten luvattu maa.
Euroopassa juutalaisten määrä kasvoi vuoden 1720 seitsemästäsadasta tuhannesta kahteen
miljoonaan vuonna 1800 ja 8,8 miljoonaan vuonna 1900. Juutalaisten nykyinen lukumäärä on
todennäköisesti alle 17 miljoonaa henkeä.
Kaikkina aikoina on ollut sääntönä, että niin kauan kuin juutalaisia on yhteiskunnassa vähän, heillä
on rauha. Tällöin he vaikuttavat usein maan äärten käymisaineena. Mutta tuskin heitä on tullut
montaa, kun heitä on jo liian monta. Theodor Herzl kirjoitti utopian päältään karistaneessa
kirjasessaan Juutalaisten valtio sattuvasti ympäristön kateudesta: ”Meitä luultavasti vihataan yhtä
paljon ansioidemme kuin virheidemmekin takia.”9
Tiituksen (o) riemukaari Pariisissa viittaa vain yhteen tiettyyn triumfiin eli riemusaattoon monien
6

Mailis Janatuinen (o), Nainen ja hänen miehensä s. 168-188. Perussanoma 2001

7

Paul Broschenius, Pitkä vaellus I s. 54.

8
9

http://virtual.co.il/communities/wjcbook/chartmap.htm
Theodor Herzl, Juutalaisten valtio s. 121. Shalom-kustannus 1981.
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roomalaisten kukistamien kansojen joukossa ― riemuun Jerusalemin tuhosta. Kun Vespasianus (o)
oli huudettu Rooman uudeksi keisariksi, jätti hän poikansa Tiituksen tehtäväksi Jerusalemin
linnoituksen takaisinvaltaamisen. Kyseessä oli jokseenkin kiusallisesti ensimmäinen roomalainen
keisari, joka oli myös keisarin oma poika. (Jeesuksen isästäkin on ollut keskustelua ja hänen
sivuuttamansa ristin ryövärin lempinimi Barabbas merkitsi ”isin poikaa”.) Yleensä manttelinperijät
olivat olleet lahjakkaita virkamies-ottopoikia tai vallankumouksellisia. Diasporaa eli juutalaisten
pakkosiirto-karkotusta sinetöidessään Jerusalemin hävityksessä ja episodin viimeistelyssä vuosina
70 (Tiitus [o]) ja 135 jKr. (Hadrianus [o]) roomalaiset surmasivat ensin (Josefuksen mukaan) 1,1
miljoonaa ja sitten (Cassius Dion [o] mukaan) 0,58 miljoonaa juutalaista, ja hävittivät Israelista
totaalisesti lähes 500 kaupunkia.
Keisarien slogan kuului: divida et impera, eli ”hajota ja hallitse”. Eloonjääneet hajotettiin ripotellen
mahdollisimman laajalle ympäri tunnettua maailmaa ja Rooman laajaa valtakuntaa. Juutalaisten
muistokin pyrittiin hävittämään antamalla heidän maa-alueelleen (Kanaan) uusi nimi Israelin
perivihollisten filistealaisten mukaan. Muka-asiallisuuden vuoksi Palestiinan pilkkanimi on edelleen
käytössä iltauutisissa niin meillä kuin maailmallakin. (Nimeä tosin käytti jo Herodotos (o) vajaa 500
vuotta ennen Kristusta samojen filistealaisten mukaan.) Jerusalemille annettiin uusi nimi Aelia
Capitolina. Aelia viittasi Hadrianuksen sukunimeen, Capitolinalla taas kunnioitettiin Rooman
Capitoliumin Jupiteria. Jatkossa juutalaiset saivat tulla kaupunkiin ainoastaan rukoillakseen
itkumuurilla surupäivänään - 9. av-kuuta, Tisha B'Av.
Av-kuun yhdeksäs on datum, jona tuhottiin sekä 1. että 2. temppeli (586 eKr. ja 70 jKr.). Aelia
Capitolinaan ei yksikään juutalainen saanut astua jalallaankaan. Se oli kaupungin perustuslaki.
Samoin Israelin itsenäistymisestä vuoteen 1967 asti ei yksikään juutalainen saanut lupaa vierailla
vanhassakaupungissa Jordanian miehitysvallan aikana. Samaten Hadrianuksen (o) ajan
kapinajohtaja Simon ”Tähden Poika” surmattiin yhdessä 100 000 teloitetun kanssa (132 jKr.) tällä
päivämäärällä. I ristiretki julistettiin Urbanus II:n (o) toimesta 9. av (1095 jKr.). Kolumbuksen
aikaiset juutalaiset karkotettiin 31.7.-2.8.1492 Espanjasta ja Iberian niemimaalta 9. av-kuuta ja
Kolumbuksen päiväkirjat alkavat viittauksella juutalaisten karkotukseen edellisenä päivänä 9.av.
Hämmentävää on se, että myös kansallissosialistien virallinen päätös ”lopullisesta ratkaisusta
päivätty 9. av-kuuta (sinetöinti SS-kenraali Reinhard Heydrichille (o) 31.7. 1941). Toinen
maailmansota oli tosiasiassa vain ensimmäisen jatkonäytös. Ja ensimmäinen maailmansota alkoi
Saksan julistaessa sodan Venäjälle 9. av-kuuta 1914; Tisha B'av. Ja edelleen: Suurimmat
karkotukset sekä Ranskasta (22.7.1306) että Englannista (18.7. 1290) kirjattiin 9. av-kuuta. Käsky
muutosta Italian ghettoihin annettiin niinikään 9. av-kuuta. Näiden päätösten allekirjoittajat eivät
mitä ilmeisimmin ole kaikissa tapauksissa ole olleet tietoisia kyseisestä päivämäärästä juutalaisen
kuukalenterin mukaan, yhteyttä aiempiin kohtalonpäiviin kun ei ole nähnyt gregoriaanisesta
kalenteristamme.
Vastaava tilastollinen almanakan singulariteetti koskee juutalaisen kalenterin niin sanottua
shmita/shemita-jaksoa eli vuosiviikkoa. 1900-luvun mittaan vuosiviikon vaihteet ovat osuneet mm.
samaan päivään kun Yhdysvaltain pörssi koki rajuimman laskunsa WTC-tornien sortumista
seuranneena maanantaina 17.9.2001 (29. Elul-kuuta) – sekä päivälleen 7 vuotta myöhemmin kun
Yhdysvaltain pörssi kärsi uuden ennätysromahduksensa 29.9.2008 (taas 29. Elul-kuuta).10 Jom
Kippuriin 23.9.2015 sekä shmita-päivään 13.9.2015 kohdistuu paljon odotuksia.
7x7 vuoden jaksoilla eli ”riemuvuosilla” (yobel, josta sanonta jubilee; kirjaimellisesti ”vapauttaa”)
oli erityismerkityksensä Vanhan Testamentin teokratiassa. Jubilee-kierto lasketaan alkaneeksi
Kanaaniin saapumisesta vuodesta 1416 eKr. - jolloin 70. riemuvuosi Luvattuun maahan
saapumisesta ja 120. jakso luomisesta koittaisi syyskuun lopulla vuonna 2015 jKr. Toisaalta samalla
40. tällainen jakso Jeesuksen toiminnan puolivälin jälkeen tulee täyteen niinikään vuonna 2015
10

http://areyouready.co.za/shmita-year
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(Jeesus kuoli puolivälissä 30. riemuvuosijaksoa ja puolivälissä 7 vuoden vuosiviikkojaksoa). 11 Luku
40 taas on symbolinen odotuksen luku. Samoina päivinä tai samana päivänä tulee täyteen myös 7x7
vuoden jakso Jerusalemin ”vapautuksesta” kuuden päivän sodassa, kuukalenterin mukaan. Koska
kuuteen työn ja taistelun päivään lukeutuu myös yksi lepopäivä, olisiko osuvampi nimitys kuuden
päivän sodalle kenties sittenkin seitsemän päivän sota?

Keskiajan syntipukit, silmätikut ja ukkosenjohdattimet
Seuraavat kaksituhatta vuotta juutalaiset ovat olleet koko maailman syntipukkeja,
ukkosenjohdattimia ja kollektiivisen syyllisyyden kantajia. Milloin heitä on syytetty
vastasyntyneiden rituaalimurhista, milloin ehtoollisleivän häpäisystä, milloin modernin aikakauden
salaliitosta. Jollei vaino ole ollut silkkaa suoneniskentää, on juutalaisten kustannuksella ainakin
pilailtu. Keskiajalla juutalaiset eivät saaneet muslimimaissa ratsastaa hevosilla tai rakentaa
korkeampia taloja kuin naapurinsa, eikä heitä otettu valtion palvelukseen. Pukeutumismääräykset,
kuten eri paria olevien kenkien pitäminen, näytti sekin hassulta. Sivistyksen kehtona itseänsä
pitävässä Euroopassa juutalainen ei saanut omistaa kiinteistöä kuin ghetossa, ja häneltä oli kielletty
useimmat ammatit. Hän ei päässyt julkisiin virkoihin, ja hänen piti siirtyä kadun toiselle puolelle
(nimellisen) kristityn tullessa vastaan.
Lukuisten
alueellisten
juutalaisten
pukeutumismääräysten
ohella
valtakunnallisia
pukeutumismääräyksiä on annettu esimerkiksi Englannissa (1218), Sisilian kuningaskunnassa
(1220-1221), Aragoniassa (1228), Portugalissa (1235) ja Ranskassa (1269). Saksassa ensimmäinen
koko valtakuntaa koskenut määräys on vuodelta 1530 ja Itävallassa vuodelta 1551. Suurimmalta
osin niiden aika päättyi Euroopassa vasta 1700-luvun lopulla osana juutalaisten yleistä
11

Riemuvuodesta puhutaan Kolmannen Mooseksen kirjan luvussa 25. Sen mukaan seitsemän sapattivuoden (eli 7 x 7)
jälkeen 50. vuosi tulee laskea riemuvuodeksi. Tämä 50. vuosi oli samalla seuraavan 7 x 7 jakson ensimmäinen
vuosi. Juutalaisen Riemuvuosien kirjan mukaan Adam oli Edenissä aina vuoteen 8 saakka (maailman luomisesta
alkaen) ja Mooses sai lain Siinailla 2410. Näiden väliin jää 49 riemuvuoden ajanjakso eli 2410-9 = 2401 = 49 x 49.
30 riemuvuotiskautta johti Raamatun lukujen kanssa hieman enemmän näpertävien mielestä matemaattisen tarkkaan
Kaitselmuksen historiaan Israelin kansakunnan synnystä erämaavaelluksessa Messiaan palvelustehtävän alkuun
seitsenkertaisine profetioineen (Lk 4:18-21/Jes 61:2). Samojen piirien mukaan Israelin historia Raamatussa
jakaantuu neljään 490 (70 kertaa 7) vuoden jaksoon (tietyin Raamatussa mainituin reunahuomautuksin):
Aabrahamista erämaavaellukseen eli eksodukseen (uloslähtöön); eksoduksesta Temppelin vihkimiseen; Temppelistä
Nehemiaan johdolla tapahtuneeseen pakkosiirtolaisuudesta paluuseen; ja Nehemiaasta Messiaan toiseen tuloon.
Israelilaisen työpalvelus "vuokrattiin" aina riemuvuoteen asti. Sukulaiset saattoivat lunastaa hänet vapaaksi, jolloin
tuli arvioida se aika, joka oli jäljellä riemuvuoteen. Näin lunastettiin takaisin israelilaisen työpanos: "maksakoon
lunastushinnan sen mukaan kuin hänellä on vuosia jäljellä." Koska maa on Herran oma, niin maata ei voitu
myöskään myydä. Myynnin kohteena olikin maan sato. Kysymyksessä oli siis modernilla kaupallisella
terminologialla ilmaistuna maan vuokraus. Maksu määräytyi satovuosien määrän mukaan eli mitä pidempi aika
riemuvuoteen oli, sitä suurempi oli maan hinta. Riemuvuotena maa tuli palauttaa takaisin omistajalleen tai hänen
suvulleen. Danielin kirjan mukaan lopunajan tapahtumat alkavat Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen ja
kestävät 70 vuosiviikon eli 490 vuoden ajan, jolloin Messias saapuisi. Tämä vuosi ja ajankohta sattui juuri Jeesuksen
Palmusunnuntaista alkaneisiin tapahtumiin. Toisaalta Danielin 70 vuosiviikkoa on tulkittu myös 70x49 vuodeksi,
jolloin ajankohta viiittaisi 3430 vuoden päähän eli nykyaikamme aikoihin. “Daavid oli kolmenkymmenen vuoden
vanha tullessaan kuninkaaksi ja hallitsi neljäkymmentä vuotta. Hebronissa hän hallitsi Juudaa seitsemän vuotta ja
kuusi kuukautta, ja Jerusalemissa hän hallitsi koko Israelia ja Juudaa kolmekymmentä kolme vuotta.” 2 Sam. 5:3-5.
Daavid hallitsi Hebronissa 7 ½ vuotta ja Jerusalemissa 33 vuotta, mikä tekee yhteensä 40 ½ vuotta - vs 40½
riemuvuotta. Daavid oli Jeesuksen typologia ja Jeesuksen sanotaan hallitsevan Daavidin valtaistuimella. Meille ei
ole säilynyt yhtään historiallista dokumenttia riemuvuoden viettämisestä juutalaisessa teokratiassa. Ehkä on
kuitenkin Jumala taivaassa, joka pitää riemuvuosista kirjaansa. Ilmestyskirja 12 rinnastaa: ”Aika ja kaksi aikaa ja
puoli aikaa”, ”1260 päivää” sekä 42 kuukautta. Koska 3,5 x 360 vrk on 1260 vrk, viittaa tämä vuoden alkuperäiseen
tasan 360 päivän pituuteen nykyisen 365 ja rista sijaan. Myös astronomien keskuksilla Egyptissä ja Assyriassa oli
aikoinaan sama,”uskonnollinen” tai alkuperäinen kalenteri nykyisen todellisen ajankulun rinnalla. Alunperin (ennen
Vedenpaisumusta) aurinkovuosi ja kuuvuosi olivat identtiset Raamatun mukaan – Aurinkokunta kävi tarkasti kuin
kello. 360 on vieläkin käytössä, kun ympyrä jaetaan asteisiin. Aste-merkkinäkin on edelleen pikku ympyrä Aurinkoa
symboloimassa.
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vapautumista. Juutalaisia oli tapana verrata veljenmurhaaja Kainiin, johon Herra oli pannut
kirouksen merkin – kuitenkin sillä erolla, että Kainin kohdalla merkin oli tarkoitus suojella häntä
kostotoimenpiteiltä. Sana juutalainen assosioitui helpommin Jeesuksen kahdestatoista
opetuslapsesta Jeesuksen pettäneeseen Juudakseen kuin yhteen kahdestatoista sukukunnasta
(Juuda).
Roomalaiskatolinen kirkko pitää Innocentius III:tta (o) ehkä mahtavimpana yli 260 paavistaan. Hän
nosti kirkon vallan korkeammalle kuin koskaan aikaisemmin tai myöhemmin. Juuri se oli aikaa,
jolloin kirkolliskokous otti käyttöön juutalaismerkin. Tunnistaminen varmistettiin pyöreällä,
keltaisella kankaanpalalla. Toisaalta merkki symboloi niitä 30 hopearahaa, jotka Juudas sai
kavaltaessaan Vapahtajan, toisaalta öylättiä (ehtoollisleipää), jota juutalaisen oli nyt pakko kantaa
sydämensä päällä. Keltainen väri taas liitettiin Euroopan prostituutiokulttuuriin. Turkissa muslimit
pitivät valkoista turbaania, juutalaiset mustaa.
Jo vuonna 1135 teologi Petrus Abaelard (o) lausui juutalaisia sääliessään: ”Ei yksikään kansa ole
siinä määrin kärsinyt Jumalan tähden... heillä ei ole turvallista pakopaikkaa muualla kuin
taivaassa.”12
Sekä kristityissä että islamilaisissa maissa juutalaisilta oli ensimmäisellä kristillisellä
vuosituhannella joko maanomistus kielletty tai sitten heitä verotettiin niin ankarasti, että
maanviljely kävi mahdottomaksi. Agraarikulttuuria oli mahdoton jatkaa maattomana. Orjien
omistuskielto ja Euroopan uusien germaanivaltioiden heimoyhteisöön kytketty maanomistus ajoivat
saman asian keskiajalla. Ulkopuolisuus sulki juutalaiset myös feodaalilaitoksen ulkopuolelle.
Läänityksen ottamiseen liittyneen kristillisen valan vannominen ei ollut ainakaan uskonnolliselle
juutalaiselle mahdollista. Sama koski kiltalaitosta.
Egyptissä 900-luvun juutalaisvastainen propaganda maalasi juutalaisesta kuvan epäluotettavana
muslimien riistäjänä ja sortajana. Kalifi al-Hakimin (o) kaudella vuonna 1011 toteutetut vainot,
joihin myös kansanjoukot ottivat osaa, olivat erityisen laajat. 13 Yleensä muslimimaissa juutalaisia
kohdeltiin kuitenkin paremmin kuin kristityn nimeä kantaneessa Euroopassa. Niissäkin juutalaisia
syrjittiin, mutta kohtelu oli harvoin yhtäläistä suoneniskentää.
Harhainen on sekin luulo, että ristiretkeläiset olisivat menneet Pyhälle maalle juutalaisia
vapauttamaan. Päinvastoin. Ensimmäinen ristiretki vuonna 1095 nostatti juutalaisvainoja jo
ristiretkiarmeijoiden nostoväen kokoamisseuduilla. Liikkeelle lähdettäessä suunnistusintresseissä ei
ollut ensimmäiseksi Jerusalem, vaan 15 000 miehen armeija liikkui Reinin laaksossa,
Lothringenissa, Baijerissa ja Böömissä ristiin rastiin aiheuttaen tuhoa juutalaisyhteisöille.
Ristiretkien erityispiirre oli juutalaisten pakkokäännyttäminen, joskin katolisen kirkon kanonisen
oikeuden asiantuntijat ja teologit kielsivät sen. Kun Jerusalem valloitettiin vuonna 1099, toimittivat
”pyhiinvaeltajat” ensi töikseen Palestiinan ennestäänkin harvan juutalaisväestön keskuudessa
verilöylyn nimittäen itseään ”Jumalan vihan ja koston toimeenpanijoiksi”. Niin synagoogiensa kuin
moskeijoidensa suojiin paenneet tummahipiäiset poltettiin eläviltä. Kolmen seuraavan ristiretken
aikana sama juutalaisiin kohdistunut oheiskampanja toistui, kuitenkin sillä erolla että paavit saivat
pidettyä armeijansa paremmin kontrollissa.

Musta surma
Melko pian ristiretkien jälkeen Musta surma pyyhkäisi vuonna 1348 Euroopan yli ja vei
mennessään kolmasosan sen väestöstä. Keskiajalle tyypillisen joukkohysterian sanotaan kulkeneen
12
13

Fritz May (o), Israel, maailmanpolitiikka ja profetiat. Päivä Oy 1978 s. 59.

Eero Kuparinen (o), Aleksandriasta Auschwitziin. Antisemitismin pitkä historia s. 54-58. Atena
1999.
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kulkutautiakin nopeammin mystiikkaan tottuneissa mielissä. Henkinen tartunta oli juutalaisille
ruttoakin pahempi, sillä vitsauksen syylliset löytyivät nyt heistä. Kansa oli kuullut tarpeeksi huhuja
verta tihkuvista öyläteistä ja happamattomaan pääsiäisleipään leivotuista sylilapsista. Siksi kaivojen
myrkyttäminen tuntui varsin todennäköiseltä vaihtoehdolta. Flagellantit eli itsensäruoskijat kulkivat
maasta toiseen kertomassa uutista juutalaisista. Musta surma oli kauhun aikaa. Rutto surmasi
miljoonia, mutta eloonjääneet se turmeli myös siveellisesti: ihmiset elivät eläimellisten vaistojensa
mukaan.
Paavi julkaisi useammankin bullan, jossa kiistettiin juutalaisten syyllisyys ruttoon, mutta nämä
vetoomukset kaikuivat kuuroille korville. Kuitenkaan juutalaisista ei juuri kukaan hyväksynyt
tarjousta antaa kastaa itsensä henkensä pelastamiseksi. Esimerkiksi Baselissa Sveitsissä kaupungin
kaikki 4000 juutalaista koottiin Reinin saareen ja poltettiin niine hyvineen. Varmuuden välttämisen
varmistamiseksi kaupungin raati antoi lisäksi määräyksen, ettei kukaan juutalainen saanut astua
jalallaan kaupunkiin 200 vuoteen.14 Eero Kuparisen (o) mykistävän Aleksandriasta Auschwitziin.
Antisemitismin pitkä historia -lähdeteoksen mukaan Strasbourgissa tiedetään surmatun 2000 ja
Mainzissa 6000 juutalaista. Olipa kyseessä mikä tahansa nopeasti etenevä epidemia, olivat
juutalaiset tulilinjalla. Tautien kuviteltiin sikiävän ghetoissa. Hyvästä syystä Israelin
tunnusmerkkinä on ilmiliekeissä palava orjantappurapensas, jota tuli ei kuitenkaan kuluta loppuun.15
Mooseksen lain hygieniasäädökset sianlihan, veren, tiettyjen hyönteisten ynnä muiden
kieltämisineen ovat osoittautuneet kliinisesti mielekkäiksi. Esimerkiksi sika kärsineen on
eräänlainen yleisinkubaattori eri eläinlajien virusten risteytyksille. (Ensimmäinen maailmansota
tappoi 8,5 miljoonaa ihmistä, mutta samaan aikaan riehunut sikainfluenssapandemia, niin kutsuttu
espanjantauti, surmasi 20–40 miljoonaa terveessäkin iässä ollutta ihmistä.)
Pieni välähdys Raamatun arvosta luonnontieteen oppikirjana on ruttotaudin yhteys rottiin ja hiiriin
näiden tuhoisimpien kulkutautien välittäjänä: 1.Samuelin kirja: 5:8: ”Mutta kun he olivat siirtäneet
arkin, kohtasi Herran käsi kaupunkia ja sai aikaan suuren hämmingin: hän löi kaupungin asukkaita,
sekä pieniä että suuria, niin että heihin puhkesi ajoksia... Ja filistealaiset kutsuivat papit ja tietäjät ja
sanoivat: "Mitä me teemme Herran arkille? Antakaa meidän tietää, millä tavalla me lähettäisimme
sen kotiinsa." He vastasivat: "Jos te lähetätte Israelin Jumalan arkin pois, niin älkää lähettäkö häntä
tyhjin käsin, vaan antakaa hänelle hyvitys. Silloin te tulette terveiksi ja saatte tietää, minkätähden
hänen kätensä ei heltiä teistä." Mutta he kysyivät: "Minkälainen hyvitys meidän on annettava
hänelle?" He vastasivat: "Viisi kulta-ajosta ja viisi kultahiirtä, yhtä monta, kuin on filistealaisten
ruhtinasta, sillä sama vitsaus on kohdannut kaikkia, myöskin teidän ruhtinaitanne. Tehkää siis
ajoksistanne kuvat, samoin hiiristänne, jotka hävittävät maata, ja antakaa kunnia Israelin Jumalalle.
Kenties hän silloin hellittää kätensä teistä, teidän jumalistanne ja maastanne. Miksi te paadutatte
sydämenne, niinkuin egyptiläiset ja farao paaduttivat sydämensä? Eivätkö he, sittenkuin hän oli
näyttänyt heille voimansa, päästäneet israelilaisia menemään?... Ja he panivat Herran arkin
vaunuihin ynnä lippaan, kultahiiret ja paiseittensa kuvat.”
Ruttobasilli tarttuu ensin rottiin. Näiden kuoltua rottien kirput lähtevät rotista ja hakeutuvat muihin
eläviin olentoihin, varsinkin ihmisiin. Rutto ilmenee märkivinä paiseina kainalossa ja nivusissa ja
kuolleisuus on erittäin suuri. Vielä 1900-luvun alussa paiserutto surmasi neljä miljoonaa Intiassa.

Pakkokäännyttäminen ja huostaanotot
14

Elokuussa 1897 Theodor Herzl kutsui koolle ensimmäisen sionistisen kongressin juuri Baseliin.
Kokous hyväksyi niinsanotun Baselin ohjelman, jossa sanotaan muun muassa ”Sionismi pyrkii
luomaan juutalaiselle kansalle julkisoikeudellisesti turvatun kotipaikan Palestiinaan”.
15

Poul Borchsenius, Pitkä vaellus I, Ristin voitto 1976.
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Espanjan länsigoottilaisessa teokratiassa, ennen islamin puolikuun valtaa, sekä kirkko että
kuninkaat tahtoivat hävittää ”kirotun juutalaisen taikauskon ja juutalaisten hirvittävän vallan, joka
on kristityille inhotus”. Juutalaisten lapset riistettiin heidän vanhemmiltaan ja kasvatettiin
luostareissa. Jos juutalainen kieltäytyi luovuttamasta lapsiaan, häntä rangaistiin jopa sadalla
ruoskaniskulla ja ”dekalvaatiolla” eli hiusten irti repimisellä.
Sekä ruhtinaiden että rahvaan tahdosta juutalaiset menettivät useampaan otteeseen
kansalaisoikeutensa. Heidän omaisuutensa takavarikoitiin tai pakkomyytiin aika ajoin, heitä itseään
ruoskittiin ja kidutettiin, muusta häväistyksestä puhumattakaan. Espanjaan juutalaiset olivat
päätyneet, koska sitä pidemmälle he eivät pakomatkallaan päässeet. Nyky-Israelissa vietetään
edelleen vuosittaista valojen irtisanomispäivää menneisyyden muistoksi. Vuosisatojen takaisia
pakkokäännytyksessä tehtyjä lupauksia ei katsota sitoviksi.
Juutalaiset saattoivat elää hajaannuksessa pakanoiden kanssa rinta rinnan läpi elämän. Silti he
pysyivät aina vieraina toisilleen. Juutalaiset oppivat mukautumaan ympäristön tapoihin,
tottumuksiin ja kieleen. Sisimmässään he kuitenkin pysyivät juutalaisina. Vaikka kädet olivat
Eesaun, ääni oli Jaakobin, kuten Poul Borchsenius asian ilmaisee. Juutalaisten sapatit ja juhlat
kiersivät omaa kiertoansa ja naapurit kummastelivat. Ympärileikkausta pidettiin vastenmielisenä
tapana. Juutalaisten yksimielisyys ja pakanuuden halveksinta katkeroitti mieliä, ja niin syntyi
huhuja. Kuiskailtiin, että juutalaisten salainen laki käskee joka vuosi lihottamaan ja teurastamaan
pakanan. Juutalaisten sanottiin syövän uhrin sisälmykset ja vannovan vihaavansa jäljellejääneitä.
Rituaalimurhaa koskevat tarinat ovat ikivanhoja. Ne ajoittuivat yleensä pääsiäiseen, jolloin
juutalaisten huhuttiin surmaavan kristittyjä saadakseen verta pääsiäistaikojaan varten. Tyypillistä
on, että surmatuiksi väitetyt lapset julistettiin pyhimyksiksi. Kaikenlaisiin juutalaisuudesta liikkeelle
lähetettyihin omituisiin käsityksiin uskottiin herkästi. Juutalaiset olivat muka kotoisin Kreetalta ja
saaneet nimensä Ida-vuoren mukaan. Egyptiläiset olivat muka ajaneet heidät pois, koska heihin
tarttui spitaali. Mooses oli muka luopiopappi, joka houkutteli juutalaiset hylkäämään jumalat.
Sapatti taas oli laiskuuden osoitus ja juutalaiset yksinkertaisesti laiskottelivat seitsemännen osan
elämästään. Saattaa olla, että koko väsyneelle ihmiskunnalle esiteltiin vapaa-ajan käsite lepopäivän
kautta.
Roomalaiskatolisen kirkon transsubstantiaatio-opin mukaan leipä ja viini muuttuivat ehtoollisessa
Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. Niinpä siunatulla ehtoollisleivällä juutalainen saattoi tietenkin
kiduttaa Kristusta uudelleen vaikkapa naskalilla. (Taikasanojen ”hokkus pokkus” etymologia
juontaa juurensa latinankielisiin ehtoollisen asetussanoihin.) Pahin ehtoollisleivän häpäisyhysteria
velloi Euroopassa noin 400 vuotta. Varhaisin tunnettu tapaus on läheltä Berliiniä vuodelta 1243.
Tässä tapauksessa rangaistukseksi väitetystä rikoksesta Beelitzin kaupungin kaikki juutalaiset
poltettiin roviolla.16 Myöhäiskeskiajalle tultaessa juutalaisia lääkäreitä oli epäilty jo vuosisatoja
kristittyjen potilaittensa myrkyttämisestä. Juutalainen kirosi pellot ja aiheutti katovuodet. Musta
surma taas ei ollut ainoa kerta, kun juutalaisten ”tiedettiin” myrkyttäneen lähteitä tai kaivoja.
(Keskiajan eurooppalaisessa kaupungissa ei ollut viemäreitä, mikä tuli tappamaan juutalaisten
ohella sitäkin suuremman joukon Amerikan immunologisesti vastustuskyvyttömiä intiaaneja.)

Nimenvaihdokset ja identiteetti
Vanhassa Israelissa nimi oli ollut pysyvä. Se vaihdettiin vain Jumalan käskystä tai
maailmankatsomuksellisen muutoksen merkiksi. Abram tarkoitti ”monen isää”, Aabraham ”monen
kansan isää”; Saaraista tuli Saara, Jaakobista Israel, Simonista Pietari, Saulista Paavali 17 ja niin
16

Eero Kuparinen, Aleksandriasta Auschwitziin. Antisemitismin pitkä historia s. 76-77. Atena 1999.

17

Paavalin nimi vaihtuu Apt. 13:9 eli Kyproksella. Saul oli ehkä Paavalin juutalainen nimi ja
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edelleen. Tästä syystä bar mitsva -iässään eunukiksi toimitetulle Danielille tovereineen Babylonin
jumalien mukaan annetut nimet olivat erityisen loukkaavia ja antoivat aivopesulle viimeisen
silauksen.
Vuonna 1787 keisarien ajan Saksassa juutalaiset velvoitettiin ottamaan yleisiä saksalaisia
sukunimiä. Oli kaupunkeja, joissa aliupseerit osoittivat nimenannossa valtaansa vähemmän
hienotunteisesti. Juutalaiset saatettiin lähettää menemään sellaisten nimien kanssa kuin Eselkopf
(aasinpää), Ochsenschwantz (häränhäntä), Temperaturwechsel (lämpötilanvaihtelu), Stinker
(haiseva), Bettelarm (rutiköyhä), Lumpe (riepu), Pulverbestandteil (pulveriaines) ja Maschinendraht
(konelanka). Muut maat seurasivat perässä, esimerkiksi Ranska 1808 sekä Baden 1809. Juutalaiset
itse suosivat kotikuntiensa paikannimiä, koska maanpaossa elävä kansa riippui kiinni niissä
paikoissa jotka tarjosivat vieraanvaraisuutta.
Judenschmerz tarkoittaa ”juutalaistuskaa”. Sana merkitsee yksinäisyyden tunnetta, joka valtaa
ihmisen ei-kenenkään-maassa. Tällaista tunnetta poteva ihminen on jättänyt omansa taakseen, mutta
huomaa, ettei ole tervetullut uuteenkaan joukkoon. ”Was der Jude glaubt ist einerlei, in der Rasse
liegt die Schweinerlei.” Eli ”Mitä juutalainen uskoo, on samantekevää, sikamaisuus piilee rodussa”.
Juutalaiset ovat joutuneet kirkon ja liike-elämän kilpailijoidensa kanssa kahden tulen väliin.
Juutalaisen murhaaminen tuotti syntien anteeksiannon, ja juutalaisten taloista löytyi kultaa. Kansan
syvissä riveissä kulki usko, että joka käännytti juutalaisen, saavutti varmuudella paikan paratiisissa.
Tapahtui usein, että paatunut synnin harjoittaja tarttui juutalaislapseen ja kastoi hänet katuojassa,
pelastaen näin itsensä. Merkillistä on, että kirkko vaati tällaisen kasteen hyväksymistä. Lapsi
otettiin pois vanhemmiltaan ja sijoitettiin samuelinkouluun. Protestantit epäilivät juutalaisten salaa
auttavan katolilaisia, ja katolilaiset totesivat, että kirottu uskonpuhdistus oli loppujen lopuksi
juutalaisten syytä.
Hep, hep on klassinen juutalaisvainoissa esiintynyt huuto, jonka merkityksestä ei ole täyttä
varmuutta. Se saattaa kuitenkin alunperin merkitä lyhennettä latinankielisestä sanonnasta
”Jerusalem on kukistunut”. Kirkon kanoniset lait säätelivät juutalaisten elämää parhaimmillaan
pikkutarkasti. Niiden mukaan juutalaiset eivät saaneet esimerkiksi leikata hiuksiaan tai ajaa
partaansa. Ja Edom nauroi. (Juutalaiset tarkoittavat Edomilla kristikuntaa; kts. Obadja 12-13.)

Ghetot, lukutaito ja väittelytaito
Paavien johtamat lateraanikonsiilit kielsivät 1100-luvulta lähtien juutalaisten asumisen kristittyjen
naapureina ja vahvistivat päätöksen siitä, ettei juutalaisella voinut olla käskyvaltaa kristittyyn.
Yleissanaksi muodostunut sana ghetto juontaa juurensa 1500-luvun Italiasta. Pyrkimys estää
juutalaisia pääsemästä yhteyteen valtaväestön kanssa johti sanan käyttöön Venetsiassa vuonna 1516,
ja se tarkoitti muurilla ympäröityä juutalaisten asuma-aluetta. Vieraissa maissa muukalaiset
hakeutuvat mielellään yhteen Chinatowneihin, Pikku Puolaan, Harlemeihin ja vastaaviin, mutta
ghetto ei ollut vapaaehtoinen paikka. Sana gheta merkitsi alunperin italiaksi valimoa.
Euroopan valtioiden piirtäessä keskinäisiä rajojaan nationalismin nostaessa päätään juutalaisia
pidettiin kaikkialla vieraana aineksena. Nationalismi edellytti yhteneväisyyttä kieli-, kulttuuri-, ja
uskontokysymyksissä. Juutalaisille luovutettu katu tai kortteli oli pieni ja ahdas. Väkiluku kasvoi
vuosisatojen edetessä, mutta gheton muurin piirtämät rajat pysyivät samoina. Tavallaan ghetoissa
syntyivät Euroopan ensimmäiset kerrostalolähiöt, kun ainoaksi ratkaisuksi jäi rakentaa asuintalot
aina korkeammiksi ja korkeammiksi. Liika-asutuksen kannoilla seurasi huono terveydenhoito ja sen
kannoilla kulkutaudit. Gheton melusta ja epäjärjestyksestä tuli ulkopuoliseen maailmaan sanonta
Paulus roomalainen. Olihan Paavali syntyjään sekä juutalainen että Rooman kansalainen.
Pakanoitten parissa ja heille kirjoittaessaan Paavali käytti roomalaista nimeään.
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”tehdä ghetto”. Siellä kaikkien piti huutaa saadakseen äänensä kuuluviin. Pannabulla vuorostaan ei
sekään taannut, että juutalaisille riitti sapattina lämpimiä leivonnaisia.
Ainoa huvittavuus bullien tekopyhyydestä on pannaanjulistusten savuava, kiemurteleva korukieli.
Ensimmäinen johtolause bullassa on usein pitkän kappaleen mittainen sivulauseineen ja
yksityiskohtiin asti etenevine rönsyineen.
Kun ulkoilmaan tottunut entinen paimentolaiskansa suljettiin sisälle, saattoivat vain henkiset
harrastukset ja mielikuvitus luoda hengitysilmaa. Ghetto oli siten ideaalikaasua abstrahoinnin
maailmalle. Se tarjosi paradoksaalisesti rehevän maaperän teräville aivoille ja intellektualismille
shakkipeleineen, kaikkineen. Ajatuskykyä terotettiin Talmudia tahkoamalla loputtomien
keskustelujen avulla. Shul oli ankarampi opinsauna kuin schüle tai school.
Vaikka uskonnollisessa kulttuurissa ei pitkään ollut tilaa maallisille tieteille, kulttuuri kohosi
korkealle. Maallisiin kirjoihin suhtauduttiin epäluuloisesti, ja ulkopuoliset polttivat Talmudeja
parhaimpina aikoina vaunulasteittain roviolla. Siitä huolimatta oli vaikea löytää lukutaidotonta
juutalaista. Viisivuotiaille juuri koulunsa aloittaneille pojille annettiin hunajaan sivelty taulu, johon
oli kirjoitettu heprealaiset kirjaimet. Gheton portit olivat pimeän tulosta aamun valkenemiseen
saakka ulkoapäin lukitut. Tiettyinä kristillisinä juhlapäivinä juutalaiset eivät saaneet tulla ulos edes
päiväsaikaan. Toisaalta gheton muuri myös suojeli juutalaisia satunnaisilta väkivallanteoilta, jotka
saattoivat kohdata yksinäistä muukalaista. Muuri piti viholliset ulkopuolella ja säilytti oman
kulttuurin erikoisleiman. Oli kaupunkeja, joiden ghetoissa lukko oli sekä sisä- että ulkopuolella.
Euroopassa sananlaskujen valtakautena voi pitää myöhäiskeskiajan loppua sekä uuden ajan kahta
ensimmäistä vuosisataa. Tältä ajalta on olemassa tuhansia puheenparsia myös juutalaisista. Monet
sananlaskuista ovat lisäksi kansainvälisiä, eli sama ajatus löytyy eri kielistä. Oma lukunsa ovat
juutalaisista lyödyt pilkkarahat. Kun esimerkiksi tulipalo tuhosi Frankfurtin juutalaiskorttelin lähes
täydellisesti vuonna 1711, lyötiin tapauksen kunniaksi juhlaraha – helpottuneena siitä, että palo oli
tuhonnut vain juutalaisten omaisuutta.
Varhaiskeskiajalla sana juutalainen oli miltei synonyymi sanan kauppias kanssa, vaikka kaikki
kaupungeissa asuvat juutalaiset eivät sellaisia olleetkaan. Euroopan ulkopuoliset kaupalliset
yhteydet olivat 900-luvun puoliväliin saakka etupäässä juutalaisten hallussa. Vasta Pohjois-Italian
kauppakaupunkien tuella ja juutalaisten liiketoimintaa rajoittavien säädösten voimalla tapahtunut
nousu toi juutalaisille kristittyjä kilpailijoita. Tällöin juutalaiset kauppiaat työnnettiin muutamassa
sukupolvessa kaukokaupasta sisämaan kaupan pariin. Euroopan kaupunkilaitosten kehittyminen
katkaisi pian kuitenkin tämänkin elinkeinon. Kehittyvän kiltalaitoksen kotimaisuus- ja
kristillisyysvaatimukset pitivät juutalaiset ulkopuolisina, minkä jälkeen juutalaiset saattoivat
keskittyä vain oman yhteisönsä sisäiseen kauppaan. Kristittyjen maailmassa heidän toimintansa
keskittyi nyt entistä enemmän rahakauppaan. 18

Vuokran- ja veronkanto, karnevaalit ja ammattirajoitukset
Raha oli keskiajan maailmassa siksi harvinainen ja riskaabeli hyödyke, että sen hinta nousi tähtiin.
Kirkon kieltäessä luostareilta rahanlainaamisen korkoa vastaan ryhtyivät juutalaiset lainanantajiksi.
Vielä muutama vuosisata sitten rahan lainaaminen miellettiin koronkiskonnaksi ja sitä pidettiin
likaisena ja häpeällisenä toimintana. Suoranaisesti rahan käsittelyyn liittyvät ammatit oli joissakin
Euroopan maissa kokonaan kielletty kristityiltä. Juutalaisten oli tyydyttävä siihen työhön mitä
saivat, joten monesta tuli veron- ja vuokrankantajia. Vain epätoivoisimmat jaksoivat tehdä vihattua
työtä. Mitä itse lainaamiseen tulee, on kuitenkin huomattava, että kristittyjäkin rahanlainaajia
esiintyi, ja heidän korkonsa liikkuivat samoissa lukemissa. Tyypillisessä kaavassa juutalaiset olivat
18

Eero Kuparinen, Aleksandriasta Auschwitziin. Antisemitismin pitkä historia s. 56-57. Atena 1999.
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ruhtinaan suojeluksessa, mutta samalla keskiluokan ja kansan antipatioiden kohteena. Kansa purki
vihansa juutalaisiin, vaikka itse asiassa juutalaisia verottaneet ruhtinaat olivat monesti todellisia
hyödynnauttijoita.
Rooman karnevaaleissa sadat juutalaiset määrättiin ilonpitoon. Heidän piti juosta pitkin katuja
ratsumiehiä pakoon pelkkä lannevaate yllään, öljypuun lehvät ja paavin vaakunalla varustetut liput
käsissään. Ylioppilailla oli juutalaisten suhteen vapaat kädet. Ensilumen sataessa he saivat mennä
ghettoon lumisotasille. Juutalaiset saattoivat ostaa itsensä vapaiksi makeisilla ja kirjoituspaperilla.
Pisassa ylioppilailla oli tapanaan etsiä käsiinsä lihavin juutalainen ja punnita hänet. Juutalaisten oli
sitten maksettava hänen painonsa karamellia. Rooman gheton portit tuhottiin vuonna 1848, mutta
virallisesti Rooman juutalaiset saivat luvan asua kortteliensa ulkopuolella vasta paavin
Kirkkovaltion hallinnon päätyttyä 1870.
Rooman juutalaisista 1700-luvun alussa kolme neljästä oli vaattureita. He eivät saaneet käydä
kauppaa uusilla vaatteilla, mutta saattoivat repäistä uutta vaatetta ja paikata sen, jonka jälkeen
vaatteen saattoi myydä käytettynä. Vaattureita oli lähes yhtä paljon kuin ommeltavia kauhtanoita ja
siirtomaatavarakauppiaita enemmän kuin maksavia asiakkaita. Jerusalemin suutari on vanha
piirileikki, joka tunnetaan jo 1700-luvun Saksasta kirjallisena. Siinä leikkijät kiertävät musiikin
soidessa kehää ja ryntäävät musiikin loputtua etsimään tuolia, joita on yksi osallistujia vähemmän.
Seuraavalla kierroksella tuoleja on aina yksi vähemmän.
Kuolemantapauksen jälkeen oli tapana kutsua juutalainen paikalle pehmittämään ja puhdistamaan
vainajan makuupatja. Kuljettaessa manner-Euroopan kaupungista toiseen matkustajien oli
maksettava siltojen tms. käyttämisestä tierahaa, ja juutalaisille oli määrätty erikoistaksat.
Kaupunkeihin saavuttuaan karjalle ja juutalaisille oli tapana pitää omaa porttiaan.19
Karkottamisuhan alla kristinuskoon kääntyneiden marraanien eli ”sikojen” epäilty salajuutalaisuus
johti Espanjan inkvisitiolaitoksen syntyyn vuonna 1478. Espanjan inkvisitiosta vastasivat
dominikaanimunkit, mutta hallintonsa puolesta se toimi kuninkaan alaisuudessa, eikä kirkolla ollut
valtaa sen toimiin. Espanjan inkvisitiota voi syystä pitää pahempana kuin muita vastaavia laitoksia.
Instituutio jatkoi toimintaansa 1800-luvun alkuun. Espanjassa poltettiin kerettiläisiä vuoteen 1756.
Portugalissa viimeinen rovio sytytettiin niinkin myöhään kuin 1826. Kyseinen instituutio ulotti
toimintansa uudelle mantereellekin. Jo vuonna 1502 ”juutalaisia kerettiläisiä” poltettiin ensi kerran
Uudessa Espanjassa, kuten Meksikoa siihen aikaan nimitettiin. Siellä inkvisitio lakkautettiin vuonna
1802. Dominikaanien tapa oli sijoittaa urut rovion viereen. Liekkien polttaessa urkumusiikki
pauhasi ja peitti alleen kuolevien juutalaisten viimeiset sanat.
Pitää tosin muistaa, etteivät juutalaiset olleet näiden viranomaisten ainoat asiakkaat. Eniten
kristittyjä marttyyrejä on tehnyt niin ikään ”yleinen” ja sinappipuuvertauksen tavoin
yhteiskunnalliseksi instituutioksi rönsyyntynyt ja ränsistynyt kirkko. Matteus 13 Jeesuksen
vertauksista sekä sinapinsiemen-, nuotta-, hapate- että rikkaviljavertaus ennustaa valtaansa
kasvattavan kirkkoinsitituution tulevaisuutta kielteisessä sävyssä. Samuel Davidkin kirjoittaa, että
barbaarisessa inkvitiossa teloitettiin 350 vuoden aikana 2000-32 000 juutalaista. "Se on suuri määrä,
mutta kristinuskon hylänneet natsit murhasivat muutamassa vuodessa kuusi miljoonaa juutalaista."20

Karkotukset
”Vaeltava juutalainen” on käsite. Keskiaikainen perintö tuntee tarun vaeltavasta juutalaisesta
Ahasveruksesta, joka oli pilkannut Jeesusta matkalla Golgatalle ja joka rangaistuksena siitä ei
voinut kuolla, vaan vaeltaa ympäriinsä tuomiopäivään saakka. Tarusta on monia versioita. Sen ydin
19
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on juutalaisten rangaistuksen ja ulkopuolisuuden korostaminen. Juutalaiset eivät kuitenkaan olleet
vaeltajia niinkään omasta tahdostaan kuin olosuhteiden pakosta.
Juutalaiset on joukkokarkotettu ― joskus omaisuutensa kanssa mutta yleensä ilman ― monista
valtioista ja yksittäisistä suurkaupungeista viimeisten kahdentuhannen vuoden aikana. Itse asiassa
heidän sanotaan tulleen karkotetuksi jossakin vaiheessa lähes jokaisesta Euroopan valtakunnasta.
Ranska aloitti juutalaisten laajat ja perusteelliset karkotukset vuonna 1182 ja teki siitä juhlavan
perinteen vuosina 1248-1249, 1306, 1311 ja 1394. Alueellisista karkotuksista tunnetuimmat
tapahtuivat Bretagnessa 1239, jolloin Talmudeja poltettiin tuhansittain ja omaisuutta konfiskoitiin
sekä Anjoussa ja Mainessa 1289. Lopullinen paluu Ranskaan sallittiin vasta vallankumousvuonna
1789.
Karkotuksiin turvauduttiin toistuvasti, koska niiden toteutus ontui usein, ja hallintoalueen taloudelle
koituneiden tappioiden vuoksi karkotuskäskyt pian kumottiin. Edelleen suuri osa Saksaa karkotti
juutalaisiansa vuosina 1192 sekä 1248, osa Italiaa 1290, Unkari 1349 ja 1360. Vuonna 1298
Itävallassa, Baijerissa ja Frankkien maassa 100 000 juutalaista pääsi hengestään. Kahdeksan vuotta
myöhemmin (1306) saman verran juutalaisia karkotettiin Ranskasta hengenmenetyksen uhalla. On
väitetty, että vuosina 1648-1658 Puolassa olisi eliminoitu lähes puoli miljoonaa juutalaista.
Venäjältä juutalaisten piti pysyä poissa.
Englanti karkotti kerralla kaikki noin 16 000 juutalaistansa vuonna 1290 ja paluu sallittiin vasta
1650. Muita kollektiivisia karkotuksia olivat Krakova 1407 ja 1494, Provence 1501, Liettua 1445 ja
1495, Portugali vuonna 1497 ja Espanja vuonna 1492. Venäjälle juutalaisia ei sallittu 1497 alkaen
kahteensataan vuoteen. Yleensä muuttajat saivat ottaa irtaimen omaisuutensa mukaansa, mutta
saataville muutot panivat monessa tapauksessa pisteen. Esimerkiksi Englannin kuningas Edward I:n
(o) velat juutalaisille velkojille raukesivat näppärästi. Muun muassa Englannin vuoden 1290 ja
Ranskan 1306 karkotukset tapahtuivat juuri silloin, kun valtiot olivat edenneet kehityksessään
vaiheeseen, jossa ne tulivat toimeen ilman juutalaisia. Tällöin ne pystyivät organisoimaan
juutalaisten karkotuksen. Valtioiden toimeentulo ilman juutalaisia edellytti oman kansallisen
keskiluokan syntymistä. William Shakespearen (o) (1564-1616) näytelmän Venetsian kauppias
tunnoton liikemies Shylock lienee maailmankirjallisuuden tunnetuin juutalainen henkilöhahmo.
Mitä ennakkoluuloihin ja stereotypioihin tulee, Shakespeare ei siis mahdollisesti itse ollut koskaan
tuntenut, ehkei edes nähnyt, juutalaista. Käännynnäisiä Englannissa tosin saattoi asua. Nimestä
Shylock muodostui englannin kieleen koronkiskurin synonyymi.
Fritz Rienecker (o) kirjoittaa teoksessaan Wenn dies Geschieht (Kun nämä tapahtuvat):
"Ristiretkeläiset tappoivat juutalaisia kaikkialla sillä tekosyyllä, että he ovat Jumalan surmaajia.
Touko-heinäkuussa 1096 surmattiin 12 000 juutalaista Reininmaalla. Marraskuun ensimmäisenä
1290 karkotettiin kaikki juutalaiset Englannista hirttämisen uhalla. Vasta 370 vuotta myöhemmin
heille myönnettiin lupa palata takaisin. Vuoden 1298 keväästä syksyyn miljoona juutalaista sai
surmansa Ranskassa, Baijerissa ja Itävallassa. Vuoden 1306 syyskuussa karkotettiin 100 000
juutalaista kuolemanrangaistuksen uhalla Ranskasta. Vuonna 1348 työnnettiin syy mustasta
surmasta juutalaisten niskoille ja heitä surmattiin enemmän kuin miljoona. Toisena päivänä
elokuuta 1492 inkvisitio karkotti kuolemanrangaistuksen uhalla 300 000 juutalaista Espanjasta.
Vuosina 1648-1658 surmattiin venäläis-puolalais-ruotsalaisessa sodassa 400 000 puolanjuutalaista.
Kauheimmat vainot sai aikaan Venäjän tsaarivalta vuoden 1905 tienoilla. Saksalainen
kansallissosialismi jatkoi tätä perinnettä vuodesta 1933 toisen maailmansodan loppuun. Sen
yhteydessä Saksassa ja sen valtaamilla alueilla sai surmansa 6 miljoonaa juutalaista Euroopan 9,6
miljoonasta."
Jos ottaa huomioon, että toisen maailmansodan aikana surmansa saaneista juutalaisista 1,8
miljoonaa oli alle 12-vuotiaita, paljastuu jäävuoren huippu kaikessa kylmyydessään.
Kauhistuttavimpia ennustuksia Raamatussa on Sakarjan kirjan 13. luku, jossa viitataan samaan
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kolmasosaan hengissä selviävään väestönosaan: "Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja
minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa,
mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden. Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra:
kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. Ja sen kolmannen
osan minä vien tuleen, minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin
kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on
minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani."" (13:7-9).
Saksan vainot kohdistuivat vain muutamiin maihin – eivät vielä kaikista maista tulleisiin
juutalaisiin. Im ein ani lii, mii lii: ("Jos en auta itseäni, kuka tekee sen puolestani?") kysyi rabbi
Hillel Mishnassa. Oman avun periaate ei kuitenkaan auta, jos naapurit vihaavat tarpeeksi ja muut
ovat tarpeeksi välinpitämättömiä.

Sefardien karkotus & Kristoffer Kolumbuksen mystinen
tausta
Israelin ulkopuoliset juutalaiset on monesti jaettu Länsi-Euroopan asenaseihin, Espanjasta peräisin
oleviin sefardeihin, sekä Orientissa Lähi-idässä jo 2500 vuotta asuneisiin mizraheihin. Heprean sana
sfarad tarkoittaa Espanjaa, mizrah itää.
Kaltaiseni historiantutkimuksen harrastaja saattaisi vitsailla ympäristön paineen johtaneen kokonaan
uusiin aluevaltauksiin, koska Kristoffer Kolumbuskin lähti Espanjasta juutalaisten karkotusvuonna
merille. Kiinnostuin samasta vuosiluvusta aluksi aivan sattumalta. Myöhemmin olen saanut
hämmästyksekseni selville, että perin kristillisestä etunimestään ja edustavan katolisista
mielipiteistään huolimatta (Christ Offer matkasi itse Santa Marialla ja nimesi ensimmäisen saaren
San Salvadoriksi) Kolumbuksella oli kuin olikin kytköksiä juutalaisiin piireihin. Tutkijat käyvät
jopa jonkinlaista väittelyä Kolumbuksen etnisestä taustasta. Varsinkin espanjalaiset historiantutkijat
ovat korostaneet Kolumbuksen espanjanjuutalaisia juuria italialaisen ja genovalaisen taustan ohitse.
Kolumbus puhui Italiassakin espanjaa, hänen sukunimensä viittasi juutalaisuuteen, hänen
navigaattorinsa, matemaatikkonsa ja tulkkinsa olivat juutalaisia. Mallorcan juutalaiset piirsivät
merikarttoja ja juutalaiset tähtitieteilijät laativat taulukkoja, jotka mahdollistivat purjehduksen
avoimella merellä. Viimeksi mainitut olivat Abraham Zahuton tekemät, ja myös Vasco da Gama (o)
sekä Magalhães (o) purjehtivat niiden mukaan. Toinen Kolumbuksen juutalainen navigaattori tai
luotsi oli Joseph Vecinho, ja lisäksi hänen tulkkinsa oli juutalainen Luis de Torres. Kolumbuksella
oli käytettävissään aikansa parhaat merenkulkuvälineet: kompassi, jakoharppi, jaakonsauva eli
kulmamitta, tuntilasi sekä parhaat saatavissa olleet kartat. Ainakin jaakon- tai jaakobinsauva oli
juutalaisten keksintö. Kolumbus tunsi poikkeuksellisen hyvin Raamatun sekä Pyhän maan
maantieteen ja harrasti Vanhan testamentin tapahtumien ajankohtien selvittämistä.
Saattaa olla, että Kolumbus oli vainojen edessä juutalaisuudesta kristinuskoon kääntyneen
”marraani”-suvun jäsen. Marraani merkitsee sananmukaisesti kristinuskoon kääntynyttä ”sikaa”.
Varmaa on, että hänen nimensä Colombo eli Colon esiintyy usein juutalaisten nimenä. On myös
todettu, että Kolumbus määräsi testamentissaan osan perinnöstään eräälle Lissabonin juutalaiselle.
Hänen poikansa totesi isän olevan kuninkaallista jerusalemilaista sukua, ja myös isä viittasi
daavidilaiseen syntyperäänsä. Aikansa muslimeihin Kolumbus viittasi yksinomaan kielteisesti,
mutta juutalaisiin myönteisemmässä hengessä kirjeissänsä. On ymmärrettävää, jos laivaston
rahoitusta hakeva henkilö pyrkii kätkemään juutalaisen syntyperänsä. Erikoinen yksityiskohta on,
että hänen nimikirjoituksensa muistuttaa heprean kirjaimista. 21 Jotkut kolmen laivan 88
merimiehestä olivat juutalaisia, ja osa heistä jäi yksin asumaan vieraaseen maahan määränpäässä –
21
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vaikeasti ymmärrettävä seikka ilman taustatietoa karkotuksesta. Juuri edellä mainitun tulkin Luis de
Torresin sanotaan hypänneen innoissaan veneestä ja laskeneen jalkansa ensimmäisenä Amerikan
maaperälle. Converso Luis de Santangel oli tunnetun juutalaisen Noah Chinillon lapsenlapsenlapsi,
ja Isabellan (o) antama rahoitus retkikunnalle oli tosiasiassa häneltä peräisin.
Joka tapauksessa Kolumbus oli tarkoituksellisen salaperäinen syntyperästään. Miehistön
yksittäisten jäsenten jättäminen alkuperäisväestön keskuuteen kertoo poikkeavasta menettelystä
Pizarroon (o) ja Cortesiin (o) verrattuna. Kolumbusta on luonnehdittu uneksijaksi. Hänenkään
tarinansa ei silti intiaanien suhteen ole mikään kaunis. Kolumbuksella oli kuninkaan määräys
verojen keruusta, ja vaaditut rahat hän toimitti ajallaan, tavalla tai toisella.
Voisi ajatella, että kun tavallinen juutalainen sai pelkästään nostaa kytkintä, sai hyödyllinen
juutalainen lähtönsä yhteydessä tehtävän suorittaakseen. Kolumbuksen nuoruusvuosista tiedetään
sangen vähän. Hän oli yrittänyt kaupata läntistä meritietä Intiaan jo aiemmin niin Espanjassa kuin
Portugalissa, Englannissa ja Ranskassakin. Vaihtoehtoisesti voisi ajatella, että Kolumbus ei saanut
matkalleen ”lohikäärmevyöhykkeiden” yli uskaliasta ja koulutettua miehistöä. Hän joutui sen
vuoksi tyytymään muutenkin lähdön päällä oleviin juutalaisiin. (Tosiasiassa maakiekon reunalta
putoamista ei enää tähän aikaan pelätty.) Kolumbus on antanut nimensä muun muassa
eteläamerikkalaiselle
valtiolle,
sekä
Yhdysvaltain
että
Kanadan
osavaltiolle
ja
pohjoisamerikkalaiselle joelle.
Espanjan kuningaspari Isabella (o) ja Ferdinand (o) olivat kohtalon oikusta aikansa kaksi poliittista
neroa. Jo 27-vuotiaina heillä oli sikäli runsaasti valtiollista kokemusta, että olivat voittaneet
itselleen sellaisen. Maurit oli ajettu pois Granadasta, viimeisestä kaupungistaan Pyreneiden
niemimaalla 2. tammikuuta 1492. Ensimmäisen ”Amerikan matkansa” virallisen raportin
Ferdinandille ja Isabellalle Kolumbus aloitti seuraavin sanoin: ”Karkotettuaan kaikki juutalaiset
kaikesta kuningaskunnastanne ja valtapiiristänne tammikuussa Teidän Korkeutenne määräsi, että
minä... lähtisin siis purjehtimaan mainittuihin Intian maanosiin.” Karkotusmääräys päivättiin lopulta
vasta 31.3., mikä tekee kytkennästä sitäkin erikoisemman. Viimeisenkin juutalaisen oli oltava pois
Espanjasta 2.8.1492. Kolumbus kuitenkin nosti purjeensa 3.8.1492, mutta oli määrännyt
miehistönsä olemaan laivassa jo päivää aiemmin. Joka tapauksessa yhteensattuma on melkoinen.
Encyclopaedia Judaican päätoimittaja, englanninjuutalainen historioitsija Cecil Roth löytää vielä
toisenkin yhteensattuman ja korostaa elokuun toisen olleen kyseisenä vuonna Jerusalemin
temppelin hävittämisen muistopäivän. Päivän, jonka juutalaiset omistivat maanpakonsa ja kovan
, ,
kohtalonsa suremiselle.22 23 24 Sekä ensimmäinen että toinen temppeli hävitettiin tuona samana
päivänä: 9.-10. juutalaisten av-kuuta. Päivämääräkysymykset ovat ennenkin olleet paljastavia
Israelin kohtaamissa tuomioissa tai ihmisten vihanilmauksissa. Jerusalem hävitettiin 15. heinäkuuta
586 eKr. Täsmälleen samana päivänä Tiitus hävitti uuden temppelin v. 70 jKr. Täsmälleen samana
päivänä tuhoutui v. 135 jKr. Bar Kokhban kapinan viimeinen linnoitus ja juutalaisten diaspora alkoi.
Joku on verrannut Kolumbuksen matkaa akateemiseen biotieteen tutkimukseen: ”Ei oltu varmoja
siitä minne mentiin, ja erehdyttiin siinä mistä tultiin – mutta hauskaa oli valtion kustannuksella”.

Suomen kohtalonkysymys
Suomen erotessa Ruotsista vuonna 1809 jäivät perustuslakeina voimaan vuoden 1772 hallitusmuoto
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sekä vuoden 1789 yhdistys- ja vakuuskirja. Molemmissa säädettiin, että kaikkien kansalaisten tuli
olla luterilaisia. Tähän vedoten Suomen viranomaiset omaksuivat autonomian alkuvaiheessa
kannan, ettei juutalaisia saanut asua maassa. Näin ollen kenraalikuvernööri Zakrevski (o) karkotti
maassa olleet juutalaiset vuonna 1831.25
Syntyperän ohella uskonnoltaan juutalaisten sallittiin virallisesti asettua Suomeen vasta vuonna
1889. Tällöinkin asumisoikeus koski vain Helsinkiä, Viipuria ja Turkua, ja rikkeistä kyyditettiin
helposti takaisin itärajalle. Asumislupa koski lisäksi lapsia ainoastaan siihen saakka, kun nämä
asuivat vanhempiensa luona. Kansalaisoikeudet annettiin nopeasti itsenäistymisen jälkeen.
Pääsemme kuitenkin tässä yhteydessä Venäjän, Romanian ja Espanjan kanssa neljän viimeisen
Euroopan valtion joukkoon. Käytännön tasolla oikeuden jakaminen valkoisessa Suomessa toteutui
lisäksi samassa hengessä punaisten teloitusten lopettamisen kanssa: Englannin painostuksen alla ja
itsenäisyyden tunnustamiskortilla. Siinä vaiheessa kun juutalaiset isä ja poika Johan Straussit olivat
jo keksineet valssin ja Euroopan kulttuuripääkaupungit loistivat juutalaistenkin panoksen ansiosta,
he saivat Suomessa toimia vain lumppukauppiaina. Tätä skandaalia protestoivat monet keisarillisen
Helsingin yliopiston ulkomaiset puhujavieraatkin.
Juutalaisten oikeudeton asema Suomessa
Seuraava teksti on suora lainaus Tapio Puolimatkan kirjoittamasta Israelin Ystävät ry:n 75vuotishistoriikistä:
"Kun Ruotsi-Suomi oli omaksunut luterilaisuuden, tehtiin 1593 Uppsalan päätös uskonnon ja
jumalanpalveluksen yhdenmukaistamisesta valtakunnan turvaamiseksi katolista oppia vastaan.
1634, 1719 ja 1772 hallitusmuotojen ja 1689 säädetyn kirkkolain mukaan valtakunnassa ei saanut
olla vierasuskoisia. Kirkkolain 5. pykälässä oli kuitenkin poikkeusmääräys, jonka mukaan ne, jotka
tulivat valtakuntaan virka- tai sotapalveluksen takia, saivat pitää uskontonsa. Samoin myös ne,
jotka harjoittivat kauppaa, teollisuutta tai muuta elinkeinoa. Varsinaisesti ei juutalaisia eikä
muitakaan toisuskoisia saanut asua valtakunnassa. Vanhin nimenomaan juutalaisia koskeva
määräys on 3.12.1685 julkaistu kuninkaallinen käskykirje, jonka mukaan juutalaiset eivät saaneet
oleskella valtakunnassa kääntymättä kristinuskoon. Tosiasiallisesti juutalaisia kuitenkin asui
jatkuvasti ainakin Ruotsissa pitemmän tai lyhyemmän ajan. 3.1.1746 annettiin kuninkaallinen
julistus, jolla rikkaille juutalaisille luvattiin täydet kansalaisoikeudet, jos he muuttaisivat RuotsiSuomeen asumaan.
Vuonna 1772 laaditun Ruotsi-Suomen hallitusmuodon ensimmäisen pykälän mukaan täytyi
valtakunnan kaikkien alamaisten tunnustaa Lutherin oppia. 26.1.1779 säädyt myönsivät
juutalaisille oikeuden harjoittaa julkista jumalanpalvelusta Tukholmassa ja enintään kahdessa tai
kolmessa muussa suuressa kaupungissa, "joissa poliisi saattoi valvoa heitä valppaammin".
Kuningas vahvisti päätöksen 24.1.1781, ja hallitus julkaisi 27.5.1782 ns. juutalaisohjesäännön,
jossa juutalaisten oikeus oleskella Ruotsi-Suomessa määriteltiin yksityiskohtaisemmin.
Ohjesäännön mukaan juutalaiset saivat asua ainoastaan Ruotsin valtakunnan kolmessa
suurimmassa kaupungissa, Tukholmassa, Göteborgissa ja Norrköpingissä. Näissä kaupungeissa
heidän sallittiin pitää synagoogaa, mutta muihin kaupunkeihin he saivat matkustaa liikeasioissaan
vain passin turvin. Juutalaisohjesääntö antoi varakkaille ja todistettavasti hyvämaineisille
juutalaisille oikeuden muuttaa Ruotsi-Suomeen ja harjoittaa muutamia sallittuja ammatteja.
Kustaa IV Aadolf poisti 25.11.1806 kaikki juutalaisille myönnetyt maahanmuutto-oikeudet.
Epäämisen syynä oli kuninkaan rikollisena pitämän keisari Napoleonin suopea suhtautuminen
juutalaisiin. Kaikkien maassa jo asuvien juutalaisten oli muutettava asumaan kolmeen edellä
25
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mainittuun kaupunkiin. Nämä määräykset olivat yhä voimassa, kun Suomi 1808-9 sodan jälkeen
erotettiin Ruotsista. Keisarillinen senaatti eli hallitus piti juutalaisohjesääntöä perustuslain
luontoisena, koska se rakentui säätyjen päätökseen, jonka vain säädyt saattoivat kumota. Koska
juutalaisohjesäännössä puhuttiin kaupungeista, jotka ovat Suomen rajojen ulkopuolella, katsoi
Suomen hallitus, ettei juutalaisilla ollut lainkaan oikeutta asua Suomessa. Tulkinnan tueksi
vedottiin kauppakollegiumin 13. heinäkuuta 1807 antamaan julistukseen, jossa muualle asettuneet
juutalaiset määrättiin siirtymään takaisin Tukholmaan, Göteborgiin tai Norrköpingiin.
Venäjän keisari Nikolai I (1825-1855) pyrki sulattamaan juutalaiset muuhun väestöön
voimakeinoin. Parhaana keinona hän piti pitkää sotapalvelusaikaa: juutalaisten oli palveltava
varusmiehinä 25 vuotta ja asuttava se aika kasarmeissa. Jo 10-12 vuoden ikäisinä heidät riistettiin
vanhempiensa kodeista, vietiin kasarmeihin ja annettiin kreikkalaiskatolisten opettajien huostaan,
jotta nämä kasvattaisivat pojat sotilaiksi. Suuri osa Suomen juutalaisia polveutuu näistä miehistä,
joista käytettiin nimitystä kanttonistit. Aleksanteri II peruutti Nikolai I:n sotapalvelusmääräyksen.
Maaliskuun 29:ntenä 1858 annettiin asetus, jonka mukaan sotapalveluksesta kotiutetut Venäjän
alamaiset saivat uskontoon katsomatta oleskella Suomessa venäläisten sotilasviranomaisten
antaman passin tai kotiuttamiskirjan nojalla. Sama oikeus oli kotiutettujen vaimoilla ja lapsilla.
"Mutta jos he sittemmin havaittaisiin olevan laillisetta edesvastauksetta paitsi, taikka jos he
tavataan kerjuulla, riettaudessa ja ilkivaltaisesti elämässä, tahi muissa rikoksissa, niin ei saada
enään semmoisten ihmisten antaa Suomessa oleskella, vaan ovat he poliisin toimen kautta Venäelle
lähetettävät". Kun edes 17.6.1862 annettu passiasetus ei myöntänyt juutalaisille oikeutta asettua
pysyvästi asumaan maahan, joutuivat juutalaiset oleskelulupaa anoessaan viranomaisten
mielivallan alaisiksi.
Juutalaiset rekisteröitiin asuinkaupunkinsa poliisikamarissa. Niissä heistä pidettiin kirjaa, johon
merkittiin kaikki heidän elämäänsä ja toimintaansa koskevat tiedot. Heille annettiin ololippu, joka
täytyi uudistaa neljännesvuosittain ja josta täytyi joka kerran suorittaa lunastusmaksu. Ololupaa ei
kuitenkaan uusittu automaattisesti, vaan vasta sitten kun poliisiviranomaiset olivat tutkineet anojan
elämästä hyvin tarkasti muistiinmerkityt tiedot, virheet ja erehdykset, joiden varjolla ololipun
uudistaminen olisi voitu evätä ja asianomainen karkottaa maasta. Juutalaisten ololippujen
uudistamisen vahvisti maaherra poliisiviranomaisten antaman lausunnon perusteella. Maaherran
päätöksestä oli oikeus valittaa senaattiin, hallitukselle. Ilmeisesti juutalaiset kuitenkin kokivat
tällaisen valituksen hyödyttömäksi ja kääntyivät mieluummin venäläisten sotilasviranomaisten
puoleen. Venäläiset auttoivatkin usein juutalaisväestöä selviytymään vaikeuksistaan. Esimerkiksi
kun hallitus 1880-luvulla aikoi häätää pois Viipurista muutamia perheitä alaikäisine lapsineen,
koska perheenhuoltajat olivat käyneet maaseutukaupungissa markkinoilla, jättivät häädettävät
valitusanomuksen Suomen kenraalikuvernöörille kreivi Heidenille, joka saapui Viipuriin
virkatehtävissä. Tutustuttuaan asiaan kenraalikuvernööri ilmoitti Suomen hallitukselle, että
maaherran toimenpide oli vuoden 1858 asetuksen vastainen, joten häätöpäätöstä ei saanut panna
täytäntöön. Hallitus kumosikin sillä kertaa maaherran päätöksen.
30.6.1869 annettiin asetus Venäjän sotaväestä kotiutettujen elinkeino-oikeudesta. Asetus salli
heidän "huokeata maksoa vastaan" harjoittaa kaupungeissa "kaupustusliikettä leivillä ja muilla
leivoksilla, marjoilla ja hedelmillä, sigarreilla, papyrosseilla, tulitikuilla, pidetyillä vaatteilla ja
jalkineilla sekä kaikenlaisilla pidetyillä parseeleilla" (2. pykälä). Jos he taas halusivat harjoittaa
"halvempain pito- ja liinavaatteiden, langan ja rihman, neulain, sukkatikkujen ja muun pienemmän
rihkamakalun" kauppaa, olivat he saman verotuksen alaisia kuin Suomen kansalaiset (3. pykälä).
Muunlainen kaupanteko ei ollut sallittua, ja verotusmääräys aiheutti sen, että juutalaiset aluksi
eivät pystyneetkään harjoittamaan muunlaista kauppaa kuin ensiksi mainittua. Siitäkin huolimatta,
että jotkut juutalaiset saattoivat lupaa anottuaan ja sen saatuaan laajenttaa liiketoimintaansa,
kuuluivat he kaupungin köyhimpään asujaimistoon, koska sallitut myyntitavarat parhaassakin
tapauksessa tuottivat varsin vähäisen voiton. Juutalaisten kaupankäynti rajoittuikin pääasiassa
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käytettyjen vaatteiden ostoon ja myyntiin. Alussa juutalaiset harjoittivat liiketointa kodeissaan ja
toreilla, mutta myöhemmin hekin vuokrasivat myymälöitä, jotka kaupunki oli rakentanut
keskittääkseen rihkamatavaran myynnin niihin. Kansa risti nämä rivipuodit "narinkoiksi". Nimitys
juontuu venäläisestä sanasta rynok, joka merkitsee toria."26

Venäjän pogromit
Venäjä oli 1800-luvun alussa maailman suurin juutalaisvaltio. Vielä 1870-luvulla 70 % maailman
juutalaisista asui tsaarin valtapiirissä. Aleksanteri I (o) (1801–1825) pyrki integroimaan juutalaiset
venäläiseen yhteiskuntaan, vieroittamalla heidät omaleimaisuudestaan uskonnon avulla ja
lupaamalla käännynnäisille taloudellisia etuuksia. Nikolai I (o) (1825–1855) jatkoi Aleksanterin
politiikkaa, mutta käytti edeltäjäänsä kovempia otteita. 27 1800-luvun Venäjällä surmattiin
hurjimpien arvailujen mukaan puolitoistamiljoonaa juutalaista. Talonpojat puhuivat suorastaan
”pogromivelvollisuudesta” tsaaria kohtaan. Pogrom on venäläinen termi, ja tarkoittaa raivoavaa
väkijoukkoa ryöstämässä, tappamassa ja polttamassa. Vuonna 1880 USA:ssa oli 250 000 juutalaista.
Vuonna 1930 jo 5 miljoonaa. Miksi juutalaisten määrä oli 20-kertaistunut? Vastaus on venäläiset
juutalaisvainot. Pahimmat pogromit Venäjällä toteutettiin 1881–84, 1891–92 ja 1903–06.
Venäläinen rasismi selittää myös Israelin historiaa: vuosina 1880–1930 noin 180 000 juutalaista
muutti Venäjältä Palestiinaan. Saksassa vasta 30.04.1939 juutalaisia karkotettiin kodeistaan ― noin
kaksi vuotta sen jälkeen, kun Stalinin vainoissa alettiin hakea ihmisiä kodeistansa vangittaviksi.
Lokakuussa 1939 Saksassa annettiin ensimmäinen joukkomurhaa koskeva määräys, kohteena
saksalaisia kehitysvammaisia. Tämä tapahtui noin 22 vuotta sen jälkeen, kun Lenin antoi
ensimmäiset joukkomurhaa koskevat määräyksensä.
Ukrainan talonpoikaiskapinassa 1600-luvun puolivälissä toistui vanha keskiaikainen juutalaisvainon
kaava: osin puolalainen eliitti hyödynsi juutalaisia välittäjävähemmistönä, kanavoimalla massojen
eliittiä kohtaan tunteman vastenmielisyyden tähän puskurikerrokseen. Mellakoiva kansa kävi
etupäässä tilanomistajien ja juutalaisten virkamiesten kimppuun. Taistelualueen juutalaiset kärsivät
sekä Puolan armeijan että kapinallisten toimista, joskin jälkimmäiset tuottivat heille suurimmat
tuhot. Näiden kuukausien tapahtumat voittavat monet muut mielikuvituksellisuudessaan, mutta ovat
valitettavasti hyvin dokumentoidut. Pitäisi olla inhorealisti selostaakseen tapahtumia, joissa
asiasanoja ovat nahka, koira, äiti, lapsi, varras, sikiö, rotta ja niin edelleen. Noin 700 seurakuntaa
tuhottiin ja itäiseen Ukrainaan ei jäänyt jäljelle yhtään juutalaista. Ukraina onkin saanut todistaa
erästä suurimmista juutalaisten maastamuutoista puolitoistamiljoonaisen väestönosan supistuessa
pariin sataan tuhanteen seuraavien vuosisatojen aikana.28
Lokakuusta 1905 syyskuuhun 1906 ulottuvalla ajanjaksolla Venäjällä järjestettiin 674 pogromia,
joista 657 sattui juutalaisvyöhykkeellä ja 17 sen ulkopuolella. Pelkästään vuosina 1905 ja 1906 230
000 juutalaista siirtolaista poistui Venäjältä. Suljetusta Neuvostoliitosta ei enää päässyt pois kuin
26
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loikkaamalla. Lukuisista juutalaisista vallankumouksen vetureista huolimatta antisemitismi vaihtui
kuitenkin vain valkoisesta punaiseen. On arvioitu, että Venäjän vuosien 1918–1921 pogromeissa
menehtyneiden juutalaisten lukumäärä olisi noussut 200 000:een.29
En ole oikea henkilö esittelemään vallankumouksen syitä. 1800-luvun lopussa venäläisistä vain 20
% oli kuitenkin lukutaitoisia, mutta venäjänjuutalaisista miehistä lähes 100 % osasi lukea.
Huolimatta edistyksellisyydestään myös viralliseen älymystöön nähden, oli tämä väestönosa vielä
täysin syrjässä ”yhteis”-kunnan toimista.
1800-luvulla Venäjällä surmattiin korkeimpien arvioiden mukaan puolitoistamiljoonaa juutalaista.
Juutalainen oli maalitauluna kuin istuva ankka, vailla lain suojaa. Voisi ajatella, että jotain oli pakko
muuttaa, ja vaihtoehtoja oli kaksi: muuttaa Venäjä tai muuttaa itsensä jonnekin. Maastamuutto
tapahtui lähes poikkeuksetta Amerikkaan, koska muutto Palestiinaan katsottiin epärealistiseksi ja
siihen turvautuivat vain aniharvat haaveilijat tai lujauskoiset sionistit. Lähi-itään ei muutettu
hyvällä, mutta kalastajia seurasivat metsästäjät. (Jer. 16:16.) [Kaksi ensimmäistä alijaa, eli
maahanmuuttoaaltoa Palestiinaan nousi kuitenkin juuri Venäjältä. Vuonna 1882 alkanut ja vuoteen
1903 kestänyt alija toi 24 000 olimia eli noussutta ja vuosien 1904–1914 alija 34 000 olimia.
Amerikan raitti oli kuitenkin laveampi, ja monet olivat ne, jotka sinne suunnalle löysivät.]
Virallisen vuoden 1920 tiedotteen mukaan bolshevikkien hallinnossa 545:stä henkilöstä 447 oli
juutalaisia. Moskovan ylirabbin kerrotaan sanoneen Leevi ”Leo” Trotskille (oikealta nimeltään
Bronstein): ”Trotskit tekevät vallankumousta, mutta Bronsteinit saavat maksaa hinnan” – ja olleen
oikeassa. Tsaarinvallan kumoaminen merkitsi loppua viralliselle antisemitismille, mutta ilmiö oli
tunnusomaista Neuvostoliitolle koko sen olemassaolon ajan. Juutalaisen elämän ja kulttuurin
liikkumatila kävi kaupan jälkeen henkisesti pieneksi. Vasta Nikita Hrutsev (o) myönsi vuonna 1956,
että Zinovievin ja 15 muun Leninin uskotun teloitukseen johtaneet syytteet olivat luultavasti
tekaistuja. Kerron lisää vallankumouksellisista juutalaisista kirjan II osassa, jossa listataan
kuuluisia juutalaisia.
Stalinin (o) aikaan 1930-luvulla syntyi juutalaisen älymystön verisiä vainoja, jotka ovat jääneet
vähälle huomiolle vain siitä syystä, että tuolloin ei neuvoa kysytty monelta muultakaan ”Liiton”
vähemmistöihin kuuluneelta osapuolelta. Useimpien juutalaisten kulttuurilaitosten oli lakkautettava
toimintansa. Marraskuussa 1948 NL:ssa kiellettiin kaikki jiddishinkieliset sanomalehdet ja monet
juutalaiset kustantamot suljettiin. Tammikuussa 1949 lukuisat juutalaiset upseerit, virkamiehet ja
älymystön edustajat joutuivat luudan alle ”puhdistusoperaatiossa”. Hieman ennen kuolemaansa
Stalin käynnisti surullisenkuuluisan ”lääkärioikeudenkäyntinsä” ja teloitutti 26 kuuluisinta
jiddishinkielistä kirjailijaa. 1950-luvun lopulla NL:ssa pantiin vireille monia oikeudenkäyntejä
talousrikoksiin liittyen. Niiden seurauksena teloitetuista oli enemmistö juutalaisia: esimerkiksi
Ukrainassa 90 % ja Moldaviassa 80 %. Moskovan esikaupungissa ”kristalliyö” koettiin vuonna
1959, ja 1960-luvulla Stürmer-lehden tyyliin kirjoitettuja artikkeleita ei Venäjänmaalla sensuroitu.
Vuonna 1917 Neuvostoliitossa oli 3000 synagoogaa, joista vuonna 1960 oli jäljellä enää 150.
Vuonna 1970 niitä oli 60 ja vuonna 1975 ainoastaan parisenkymmentä.30
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1900-luvun teknokratian nousuhuumassa sionistinen mieliala ei ollut mitenkään erityisen toiveikas,
vaan omaan maahan hakeuduttiin olosuhteiden pakosta kautta Euroopan ja Venäjän. Sen
vertailukohdaksi voisi hyvin ottaa George Orwellin salanimellä kirjoittaneen Eric Artur Blairin (o),
jonka tulevaisuuden skenaario (Vuonna 1984, Eläinten vallankumous jne.) oli erittäin kielteinen.31
1960-luvun lopulta lähtien juutalaisten syrjintä alkoi kulkea modernimmalta kuulostavan sionismin
vastustamisen nimissä. Itäblokin maissa juutalaisia syytettiin ”imperialististen ajatusten
levittämisestä uskonnon varjolla”, ”arabien orjuuttamisesta” tai ”mustia vastaan suunnatun liikkeen
johtamisesta USA:ssa”. Moskova jarrutti ja kielsi pitkään matkustuslupien myöntämistä Tel Aviviin.
Ennen I maailmansotaa Amerikan-siirtolaisuus kyllä sallittiin, mutta uusi siirtolaisuusaalto Israeliin
oli eri asia. Mooses oli aikanaan vaatinut faaraota sanoen: ”Päästä minun kansani lähtemään”.
Kuten muinaisen Egyptin hovissa, myös Kremlin muurien kätköissä täytyi Neuvoston päiden
viimein pyörtää päätöksensä.
Neuvosto-Venäjällä antisemitismiä ei virallisesti ollut. Kyseessä ei kuitenkaan ollut ainoa virallinen
pravda (totuus), joka poikkesi kulissien takaisesta todellisuudesta. Monet vähemmistöön kuuluneet
joutuivat käyttämään lahjuksia saadakseen työpaikkoja tai saadakseen virastoasiansa etenemään,
mutta usein tilanne oli kärjistynyt juuri juutalaisten kohdalla. Glasnostien, perestroikkien ja
jatkoroikkien jälkeenkin muuttolupaa Israeliin haettaessa venäjänjuutalaisen paperisota alkoi sillä,
että piti kieltää neuvostokansalaisuus – mikä tietenkin maksoi 700 ruplaa hengeltä. Usein kävi
lisäksi niin, että tämän jälkeen menetti nopeasti virkansa. Hullunkuriseksi asian teki se, että
esimerkiksi Suomen kautta ei alkuun voinut muuttaa, koska itäiseltä naapurimaaltamme ei otettu
pyrkijöitä vastaan ilman sikäläistä passia ja kansalaisuutta! Absurdi tilanne saatiin korjatuksi
Suomen kristillisen liiton toimesta, joskin hanke herätti tiettyjen etujärjestöjen vastustusta, ja ensin
piti raivata tieltä joitakin tekosyitä. Taloudellinen menetys muuton tähden on venäjänjuutalaiselle
ylipäänsä melkoinen. Ruplia ei saanut ottaa mukaan lainkaan, ja valuuttaa sai vaihtaa vain 300
Yhdysvaltain dollaria henkeä kohti.32
Yhdysvalloissa juutalaiset olivat syypäitä kommunismiin ja ”Neuvostovalloissa” kapitalismiin.
Kommunistisissa maissakaan he eivät olleet aatteen miehiä, vaan juurettomia kosmopoliitteja.
Venäjän sisäiset ongelmat kiristivät kansan tunteita. Uudistajat syyttivät, että uudistuksia jarruttavat
vanhoilliset, jotka tukimiehineen ovat juutalaisia. Vanhoilliset syyttivät uudistajia, jotka heidän
mukaansa ovat juutalaisia. Siionin viisaitten pöytäkirja väittää olevansa salaisessa kongressissa
1900-luvun alussa pidetyn kokouksen pöytäkirja, jossa juutalaisten edustajat kaikkialta maailmasta
punoivat suunnitelmia käynnistää maailmanlaajuinen vallankaappaus soluttautumalla eri
yhteiskuntasektoreille. Teos on paljastettu jo 1920-luvulla väärennökseksi, mutta etenkin
arabimaissa siitä on otettu näihin vuosiin saakka kymmeniä painoksia. Kaikkiaan kappalemäärät
liikkuvat sadoissatuhansissa.
5. Moos. 28:64-67 ennusti jo 1500 vuotta ennen Kristusta, mitä seuraisi, jos valittu kansa ei
noudattaisi kutsumustansa ja tehtäväänsä: ”Ja Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan
äärestä toiseen, ja sinä palvelet siellä muita jumalia, joita sinä et tunne ja joita sinun isäsi eivät
tunteneet, puuta ja kiveä. Ja niiden kansojen seassa sinä et saa rauhaa, eikä jalkasi löydä
31
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lepopaikkaa. Herra antaa sinulle siellä vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja nääntyvän sielun. Ja
sinun elämäsi näyttää sinusta olevan hiuskarvan varassa, yöt ja päivät sinä olet pelon vallassa etkä
ole varma hengestäsi. Aamulla sinä sanot: ‘Jospa olisi ilta!’ ja illalla sanot: ‘Jospa olisi aamu!’ –
sellaista pelkoa sinä tunnet sydämessäsi, ja sellaisia näkyjä sinä näet silmissäsi.”
Moderni genetiikka on osoittanut muun muassa Cohen-pappissuvun kohdalla, että kyse on jopa
koko maailmanhistorian pisimpään perinnöllisen identiteettinsä säilyttäneestä tai eristäytyneestä
ihmisryhmästä ennen uuden ajan assimilaatiota. Pitkälti juuri vaino sai juutalaisuuden säilymään.
Erilaisuus karkotti naapurit vainojen vuosisatoina. Muslimikirjallisuudessa toistuvat väitteet
juutalaisuuteen kääntyneen turkkilaisen khasaarien kaanikunnan roolista juutalaisten lähtökohtana
ovat tuulesta temmattua uhoa.

Haave Luvatusta maasta ja Luvatusta siunauksesta
Erään pyhiinvaeltajan mukaan 1400-luvun lopussa Jerusalemissa asui noin 4000 perhettä. Näistä
vain 70 oli juutalaisia. Pyhiinvaeltajan mukaan he olivat “köyhintä luokkaa, heiltä puuttuivat
tavallisimmatkin tarvikkeet”. Raamatunkäännöksen valmistuminen englanniksi 1500-luvulla
ennakoi uudistunutta luottamusta Kirjoitusten arvovaltaan, jolloin kristityt alkoivat kiinnittää
Israelin maahan huomiota yksityisellä tasolla (contra paavin armeijat ja islaminvastainen
politiikka). Ensimmäinen kirjallinen yritys selvitellä ajatusta Israelin paluusta omaan maahansa
maksoi kirjoittajansa hengen. Tämä vuonna 1589 kerettiläisenä roviolle sidottu Francis Kett (o) oli
Corpus Christi Collegen jäsen. Toiset kuningatar Elisabetin aikaiset kirkonmiehet, muun muassa
herätysliikkeen puritaanit, alkoivat kuitenkin puhua ja kirjoittaa “juutalaisten kutsumuksesta”.
Vuonna 1621 julkaistu Sir Henry Finchin kirja The Restoration of the Jews kuvasi täydellistä
teokratiaa uudelleen syntyneessä Israelin valtiossa. Sir Henryn (o) ennustus kuului: “kaikki pakanat
tuovat loistonsa sinun valtakuntaasi”, ja se herätti voimakasta vastustusta sekä kirkon että valtion
sisällä välittömästi. Jaakko I (o) katsoi kirjan henkilökohtaisella tasolla herjaukseksi sillä
seurauksella, että Sir Henry ja hänen kustantajansa pidätettiin ajaksi.
Kristittyjen unelma juutalaisvaltion uudelleen syntymisestä oli suosiossa Englannissa vuosina 1640
- 1666. Huomattavien suurmiesten parista lähti vyörymään ajatuksia, liikkeitä ja kirjoja. 1600-luvun
merkittävin juutalainen oli Manasseh ben Israel, Amsterdamin rabbi. Hänen kirjansa The Hope of
Israel yhdisti englantilaisen puritaanien messianismin ja juutalaisen messianismin. Hän puhui
intiaaneista kymmenenä kadonneena heimona. Johann Amos Comeniuksen The Way of Light
-teoksessa nähdään ennakolta messiaaninen aika. Tämä tshekkiläinen koulutuksen uranuurtaja asui
Englannissa ja kirjoitti kirjansa 1642, mutta se julkaistiin vasta 1667, ja silloinkin latinaksi.
Comenius oli kolme vuosisataa edellä aikaansa. Oliver Cromwell (o), Samuel Pepys (o), Henry
Oldenburg (o), juutalainen oppinut Baruch Spinoza ja niin edelleen kannattivat
ennalleenpalauttamisoppia eli restoraatiota. Jotkut uskoivat, että Uuden mantereen intiaanit olivat
kymmenen kadonnutta heimoa. Näin uskoi esimerkiksi Thomas Tany (o), lontoolainen kultaseppä.
Aihepiirin ensimmäinen kirja Nova Solyma (Ihannekaupunki, jälleen valloitettu Jerusalem) oli
utopiaromaani, joka julkaistiin tekijän nimeä paljastamatta vuonna 1648 latinaksi. Se tuli
päivänvaloon uudelleen 1902, samana vuonna kun Theodor Herzl julkaisi romaaninsa samasta
aiheesta: Altneuland (Vanha uusi maa). Nova Solyma oli John Miltonilta (o) vaikutteita saaneen
Samuel Gottin teos. Tämä kirja eroaa muista utopiateoksista merkittävästi: sen tapahtumapaikka ei
ollut “ei-missään” eikä “jossakin”, vaan nimenomaan Israelin maassa. Kirjassa yhdistyivät
juutalaisuus ja kristinusko. Joseph Priestley (o) oli maailmankuulu naturalistifilosofi ja teologi, joka
esitti ajatuksen, jossa juutalaiset tunnustaisivat Jeesuksen messiaaksi, pääsisivät Luvattuun
maahansa ja pääsisivät kärsimystiensä päähän.
Vuonna 1800 James Bicheno totesi kirjassaan The Restoration of the Jews – Crisis for All Nations,
että juutalaiskansan paluu ei riippunut heidän kristinuskoon kääntymisestään. Luettelo 1800-luvun
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eurooppalaisista, jotka kannattivat ajatusta juutalaisvaltion uudelleen syntymisestä on kuin Who’s
Who -kirjasta: Sir Isaac Newton (o), Charles Darwin (o), Shaftesburyn jaarli (o), lordi Palmerstone
(o), Benjamin Disraeli, Robert Bworning (o), George Elliot (o), John Adams (o) ja niin edelleen.
Värikkäimpiä oli Sir Laurence Oliphant (o). Vuosien 1902 ja 1903 sionistikongressit olivat valmiit
hyväksymään minkä tahansa maa-alueen mistä vain, jotta ne, joita säälimättömästi haluttiin
surmata, olisivat pelastuneet. Englantilaiset tarjosivat maata Siinailta vuonna 1902. Kun tuo
suunnitelma kumoutui, vuoden 1903 kongressi harkitsi Ugandaa mahdolliseksi uudeksi kotimaaksi.
Vuonna 1905 Sionistikongressi järjestettiin Suomen suuriruhtinaskunnassa Helsingissä, koska
autonomista aluetta eivät Venäjän pogromit vaivanneet niin pahasti kuin "Äiti-Venäjää".

USA:n syrjivä emigranttipolitiikka
Vuonna 1855 Yhdysvalloissa asui noin 100 000 juutalaista. Vuonna 1880 heitä oli vajaa 300 000.
Määrä nousi 1924 jo yli 2,5 miljoonaan henkeen. Tästä eteenpäin siirtolais- eli emigranttipolitiikka
muuttui torjuvaksi. Uusia siirtolaisia alettiin ottaa vuosittain 2 % siellä vuonna 1890 asuneiden
määrästä. Muutos oli suunnattu Itä- ja Etelä-Euroopan kansojen siirtolaisuutta kohtaan, ja
italialaisten ohella siitä kärsivät eniten juutalaiset. Rotuopillisia muuttolakeja pidettiin voimassa
vuoteen 1965. Suomalainenkin laittoi rastin ruutuun, jossa puhuttiin keltaisesta rodusta, mongoleja
kun oltiin. Suuri 30-luvun lama-aika nosti esiin yhdysvaltalaisia juuria korostaneen nativismin,
jonka iskulause oli: ”America for Americans”. Slogan oli sikäli erikoinen, että Yhdysvallat oli maa,
jossa kaikki olivat siirtolaisia korkeintaan 400 vuoden takaa. Rooseveltin (o) uusi talouspolitiikka
New Deal sai pilkkanimen Jew Deal. 1920-luvulta WWII:een saakka ravintoloiden pihalla näki
kilpiä ”No dogs or Jews allowed” (ei koiria eikä juutalaisia) ja työpaikkailmoituksissa oli tapana
ilmoittaa ”Gentiles only” (vain ei-juutalaisille). Koskaan ei liene mainostettu työpaikkaa eikreikkalaisille (”Barbarians only”).
Pieni, huomaamaton osoitus 1930-luvun globaalista juutalaisvihasta oli Persian nimen vaihto
Iraniksi vuonna 1935. Iran juontaa juurensa sanasta Aryan, arjalainen. Tuota aikaa kuvasti Saksan
kansallissosialistisesta romantiikasta kummunnut puhtaan arjalaisrodun haave.

Natsismi on traaginen esimerkki enemmistön
välinpitämättömyydestä
Saksalaisella vahingonilolla ja ”siansaksaa” puhuvien suoneniskennällä on järkyttävän pitkä ja
synkkä varjo. Yksistään 1300-luvulla Saksassa hävitettiin noin 350 juutalaisseurakuntaa, joiden
jäsenet murhattiin, poltettiin, kuristettiin tai haudattiin elävinä. 33 Saksanjuutalaisten
avioliittorajoitukset osuvat yksiin romantiikan aikakauden kanssa. Madagaskarille tai vastaavalle
eristetylle saarelle karkottamista on esitetty tiettävästi ensi kerran jo 1200-luvulla. Tämän ohella
paikaksi on esitetty muun muassa Ugandaa tai Argentiinaa. Parempi tietysti olisi ollut, että Hitler
(o) olisi tyytynyt tämän hankkeen renessanssiin.
Aluksi uskonpuhdistus soi juutalaisille helpotuksia. Kun havaittiin, etteivät nämä aiokaan liittyä
sankoin joukoin protestanttien riveihin, kanta kuitenkin muuttui. Valitettavasti Martin Lutherkaan
(o) ei jäänyt pamfleteissaan vain soimaamisen asteelle, vaan hänellä oli valmiina Saksan juutalaisia
varten 7-osainen ohjelma 1500-luvun juutalaiskysymyksen ratkaisemiseksi. Tieto siitä, että
Lutherilla oli muulloinkin tapanaan käyttää värikästä ja ärräpäistä kieltä, on laiha lohtu, jos
muistetaan se, että siinä missä kansallissosialistit valjastivat Darwinin (o) ja Nietzschen (o)
tarkoitusperiensä älyllisiksi perustelijoiksi, tarjosi juuri Luther moraalisen tuen. 34 Liiteosiossa on
33
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oma kokonaisuutensa Lutherin hävityspuheista.
Viimein juuri antisemitismi oli voiton avain Hitlerin noustessa äärimmäisyysliikkeensä siivotulla
ohjelmalla – mutta demokraattisissa vaaleissa – valtakunnankansleriksi.
Syitä Hitlerin (o) juutalaisvihaan on pohdittu paljon. Autismi- ja aspergeryhdistysten
vapaaehtoistoimijana itseäni mietityttää Adolfin henkilöhistoriassa tämän kouluvuodet samaan
aikaan juutalaissyntyisen asperger-neropatti, lapsinero Ludwig Wittgensteinin kanssa samassa
pikkukoulussa. Hitlerille juutalaisviha oli todellinen pakkomielle - ja tuntuu olevan määräävä tekijä
joissakin niistäkin poliittisista päätöksistä, jotka eivät suoranaisesti heihin liitykään.
1920-luvulla antisemitismi oli keskeisessä asemassa puolueen ohjelmassa. Kannatuksen jäädessä
muutamaan prosenttiin kynttilä kuitenkin kätkettiin vuosikymmeneksi vakan alle. Hitler päätti
muutamaa päivää ennen kuolemaansa laatimansa poliittisen testamenttinsakin sanaan Judentum. On
arveltu, että Hitler itsekin olisi Itävallan aikanaan halunnut taiteilijaksi, vaikka saikin teoksiansa
myytyä töin tuskin henkensä pitimiksi. Tällöin Adolf joutui toteamaan, ettei hänen teoksistaan
koskaan oltu liiemmin kiinnostuneita, toisin kuin juutalaisten. Hitler myös epäonnistui vuosina
1907 ja 1908 Wienin taideakatemian sisäänpääsykokeissa. Suorastaan sairaalloinen judeofobia
puhkesi juuri näinä aikoina. Toisaalta Hitler saarnasi toisinaan voimakkaasti syfiliksen kiroista ja
piti Wienin prostituutiota juutalaisten syynä. Hänen on myös väitetty harrastaneen germaanisia
salatieteitä ja okkultististen pyrkimysten on sanottu ajaneen hänet yritykseen muuttaa historian
suuren laivan kulkua. Lopputulos kaikesta oli, että Wagnerin (o) musiikin esittämisestä tuli lailla
kiellettyä Israelin valtiossa. (Murhakammioihin marssittiin Valkyrioiden ratsastuksen tahdissa.)
Historia ei kuitenkaan ole aina yksityiskohdiltaan harmoniassa teorioiden kanssa. Poul Borchsenius
(?) kirjoittaa: ”...Hitler oli varsin todennäköisesti itse neljännesjuutalainen. Varmaa on, että hänen
isänäidilleen Maria Anna Schicklgruberille (o) sattui vahinko hänen ollessaan palvelustyttönä
juutalaisessa Frankenbergerin perheessä. Talon poikaa epäiltiin Alois-nimisen pojan isäksi, jonka
Maria synnytti 1837. On joka tapauksessa varmaa, että äiti useina vuosina sai taloudellista apua
Frankenbergereiltä. Alois Schicklgruber otti uudeksi nimekseen Hitler ja hänestä tuli kolmannessa
avioliitossa Saksan tulevan johtajan isä. Mikäli tässä jutussa tosiaan on perää, Hitlerin olisi pitänyt
kaatua oman juutalaislainsäädäntönsä uhrina.”35 Omin siivin siviiliin. On hämmästyttävää, että
itävaltalainen Hitler oli ensimmäisessä maailmansodassa sotilasarvoltaan korpraali.
Sotaa edeltävinä aikoina oli oireellista, että juutalaisilta kiellettiin vähitellen saksalaisella
perusteellisuudella kaikki metsässä liikkumisesta ja kulkuneuvojen käyttämisestä taiteilijanimien
käyttöön ja kunniamerkkien kantamiseen asti. Tämä oli myös aikaa, josta naapurimaita on
jälkiviisaasti syytetty liian hitaista toimista maailmansodan ehkäisemiseksi. Harvoin kuulee lisäksi
muistutettavan, että ilmiö valtasi sotien välillä maaperää kautta Euroopan. Suomen Kuvalehti on
hyvä indikaattori maltillisesta journalismista Suomessa – mutta siinäkin julkaistiin pilasarjakuvia
juutalaisista. Kristalliyön jälkeen vain Roosevelt toimi ja kutsui kotiin USA:n suurlähettiläänsä.
Suomen johtajat pitivät rohkeaa linjaa sanoessaan, ettei maassa ollut omaa “juutalaisongelmaa” –
mutta ei tänne kyllä ollut koskaan päässyt muodostumaan suurempaa juutalaisyhteisöäkään.
Hitlerin noustessa valtaan 30.1.1933 Saksassa asui noin 525 000 juutalaista, joista noin puoli
miljoonaa tunnusti juutalaista uskoa. Koko väestöstä juutalaisten osuus oli vain 0,8 %. Pienen
vähemmistön keskeisiin ominaisuuksiin liittyi näkyvä yliedustus pankkiirien, pörssimeklarien,
lääkärien, lakimiesten ja tiedemiesten keskuudessa sekä kulttuurielämässä. Euroopan ies kiristyi
hyvään vauhtiin päässeen emansipaation jälkeen uudelleen loppua kohden. Jeremia 16:14-16 oli
ennustanut, miten viimeisenä sysäyksenä maistamuutolle tulisivat olemaan väkivallan teot.
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Luther_OntheJewsandTheirLies1543.htm Liitteessä erikseen
Lutherista (o).
35

Pitkä vaellus II. Ristin Voitto 1977 s. 219.

SISU & CHUTSPA – MITÄ SUOMI VOISI OPPIA ISRAELIN TALOUSIHMEESTÄ?

s.29/300

Juutalaisetkaan eivät oppineet kuin kantapään kautta: ”Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo
Herra, jolloin ei enää sanota: ’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta’,
vaan: ’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista
maista, joihin hän oli heidät karkoittanut’. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa,
jonka minä annoin heidän isillensä. Katso, minä käsken tulemaan monta kalastajaa, sanoo Herra, ja
ne heitä kalastavat, ja sen jälkeen minä käsken tulemaan monta metsästäjää, ja ne heitä metsästävät
kaikilta vuorilta ja kaikilta kukkuloilta ja kallioiden rotkoista.”
Kansallissosialistien varsinaisessa siviilikampanjassakin silmiinpistävintä oli ympäristön
vaikeneminen, ei yhden korpraalismiehen mania. Juuri antisemitismin vuoksi Saksa osti
natsiaatteen. Natsivallan ensimmäisinä vuosina sadat korkeakouluopettajat, 4000 asianajajaa, 3000
lääkäriä, 2000 virkamiestä ja 2000 näyttelijää sekä muusikkoa menettivät työpaikkansa
juutalaisuutensa vuoksi. Lähes kolmasosa 1900-luvun puolivälin juutalaisista (liki 6 miljoonaa
ihmistä) hyödynnettiin viimein saippuana, kasviparanteena tai hiuskuituna, karkeita ollaksemme.
Antisemitismi voitti kuitenkin maailmansotien välisellä ajalla maaperää lähes kautta koko
Euroopan. Esimerkiksi Suomen Kuvalehdessä julkaistussa sarjakuvassa saatettiin estoitta kuvata
juutalaista kauppiasta pettämässä sarjakuvasankaria siten, että kauppiaan henkilöllisyys oli
tunnistettavissa. ”Älä osta juutalaisilta” on vanha slogan. Englanti ja Saksan muut viholliset eivät
tahtoneet pysäyttää tai juuri hidastaakaan Hitleriä ennen varsinaisia sotatoimia. Tuolloin
oireellisinta Saksan politiikassa oli nimenomaan juutalaisvaino. Joku voisi väittää, että viivyttelystä
maksettiin maailmansodaksi levinneenä selkkauksena.
Kansallissosialistien toimeenpanema Via Dolorosa oli kolmivaiheinen. Tien ensimmäinen etappi
päättyi niin kutsuttuun kristalliyöhön 9.-10. marraskuuta 1938. Tuona yönä Saksassa roihahti
liekkeihin 191 synagoogaa ja 76 muuta juutalaista kappelia. 7500 juutalaista kauppaliikettä
ryöstettiin ja hävitettiin, 36 juutalaista menetti henkensä, 20 000 raahattiin keskitysleireihin – ja
juutalaisten itsensä piti maksaa aineelliset tuhot. Kristalliyön jälkeen ainoastaan presidentti
Roosevelt (o) toimi ja kutsui kotiin USA:n suurlähettiläänsä.
Kiusallinen tosiasia lisäksi on, että sodan jo jauhaessa ruokahampaallaan liittoutuneiden päämaja
kieltäytyi ilmaherruutensa aikana hartaista pyynnöistä huolimatta pommittamasta kuolemantehtaita
tai edes niiden rautatieyhteyksiä. Auschwitzin lähistöllä sijaitsevia tehtaita ja jalostamoja kuitenkin
pommitettiin niiden sotilaallisen merkityksen johdosta.
Mitä tulee kysymykseen liittoutuneiden tiedoista lopullisen ratkaisun yksityiskohdista, sattui
sellaistakin, ettei Englannin tiedustelulaitos paljastanut ulkoministeriölle kaikkea tietämäänsä
pelätessään paljastavansa taitonsa viholliselle. Itseriittoisuudessaan tiedustelulaitos ei tuonut esiin
kaikkea itärintaman teloituksiin liittynyttä aineistoa edes Nürnbergin sotarikosoikeudenkäynnissä.
Kylmä tosiasia on se, että britit kykenivät murtamaan vihollisensa salakoodit ja lännen
radiotiedustelun menestys salattiin ilmeisesti kylmää sotaa silmälläpitäen. Maailman johtaviin
sotarikosten asiantuntijoihin kuuluva professori Konrad Kwiet (o) kutsuu tätä “liittoutuneiden
pitkitetyn vaikenemisen laiksi”. Hänen mukaansa se, ettei juutalaisten kohtalosta lännessä julkisesti
ylipäätäänkään keskusteltu, oli sodan alusta saakka noudatetun tietoisen politiikan tulosta. Vuosien
1931–41 aikana Iso-Britannia otti kuitenkin vastaan 71 000 juutalaispakolaista – enemmän kuin
yksikään toinen Euroopan maa.
Kansallissosialistien toisen maailmansodan aikaiset toiveet siitä, että kasvava antisemitismi
hajottaisi vihollisrintaman, osoittautuivat silti toiveajatteluksi. Operaatio Barbarossan aikana
sotaretkeen osallistuneet Itä-Euroopan eri kansallisuuksia olleet joukot syyllistyivät niin ikään
raakuuksiin juutalaisia siviilejä kohtaan. Ensimmäiseksi ja pahimmaksi ongelmaksi Ranskan
juutalaisillekaan eivät nousseet heidän miehittäjänsä, vaan oma väki. Vichyn Ranska otti erääksi
ensimmäisistä tehtävistään ratkaista siirtolaisten ja pakolaisten maalle aiheuttaman ongelman. Myös
rasistisen propagandan kieltäneet lait poistettiin. Vuoden 1940 loppuun mennessä, kun Vichyn

SISU & CHUTSPA – MITÄ SUOMI VOISI OPPIA ISRAELIN TALOUSIHMEESTÄ?

s.30/300

Ranskan ja saksalaisen miehitysalueen politiikka oli vielä täysin koordinoimatonta, oli Pyreneiden
internointileireille siirretty jo 40 000 ulkomaalaista, joista 70 % oli juutalaisia. 36 Toisen
maailmansodan aikaisista siviilirikoksista Saksa sai kuulla maailmalla kunniansa, mutta Saksaakin
natsimielisempi Itävalta on jäänyt isoveljensä varjossa suurempaa huomiota vaille.
Yhdysvaltain juutalainen valtiovarainministeri Henry Morgenthau Jr. huudahti eräänä katkerana
hetkenä: ”Brittiläisen kylmäkiskoisuuden ja diplomaattisen kaksikielisyyden pirullinen ja jäätävän
kylmä yhdistelmä johtaa juutalaisen kansan kuolemantuomioon.”37 Morgenthau Junior oli Franklin
D. Rooseveltin (o) hallinnon huomattavin juutalainen. Yli 50 vuotta pantattujen satojatuhansia
sivuja sisältävien tiedustelu- yms. arkistojen vähitellen avautuessa näyttää siltä, että häneltä salattiin
asemastaan huolimatta asiatiedot kotimaassaankin – alkaen Saksan vuoden 1941 kesäkuun
idänhyökkäyksestä. Miksi länsi ei ryhtynyt minkäänlaisiin toimiin edes varoittaakseen juutalaisia
näitä odottavasta kohtalosta?
Kansallissosialistien ja Suomen suhteiden tutkija Markku Jokisipilä summaa ja kysyy tiivistelmänsä
lopuksi: "Hiljattain tutkimuksen käyttöön vapautetut amerikkalaisasiakirjat ravistelevat
vakiintunutta käsitystä, jonka mukaan Lontoossa ja Washingtonissa alettiin vasta vuodenvaihteessa
1942–43 alkaen vähitellen tajuta mitä Saksassa tapahtui... Miksi länsi ei ryhtynyt minkäänlaisiin
toimiin edes varoittaakseen juutalaisia näitä odottavasta kohtalosta?"38 John Loftus ja Mark Aarons
käyvät 1994 julkaistussa populaarimmassa kirjassaan The Secret War Against the Jews läpi siihen
mennessä paljastuneita lähteitä, mitä juutalaistuhon ajatuksiin natsi-Saksan ulkopuolella tulee.
Israelin piti kamppailla vuosia tullakseen esimerkiksi Euroopan Yhteisön tunnustamaksi. Yksikään
juutalainen ei saanut Punaisen Ristin kulkulupaa vuosina 1940-1945, kun taas monet sellaiset
sodanjälkeisistä oikeudenkäynneistä karanneet herrat kuten Auschwitzin keskitysleirin
kuolemanenkeliksi kutsuttu johtava lääkäri Josef Mengele (o), ”Lyonin teurastaja” Klaus Barbie (o)
ja Puolan Gestapon johtaja Walter Kutschmann (o) saivat. Nürnbergissä kaksi kolmasosaa, siis
kuusi miljoonaa Euroopan juutalaisista katsottiin kerrankin tasavertaisiksi viiden miljoonan muun
ihmiskunnan jäsenen rinnalla: syytekohdissa kun ei mainittu juutalaisia erikseen, vaikka oikeuteen
viimein 18 sotarikollista saatiinkin. Sotarikostuomioistuimessa jaetuista 18:sta tuomiosta 15:ssä
käytettiin perusteena rikoksia ihmisyyttä vastaan. Näistä 11:ssä tapauksessa juutalaisvainot
muodostivat syytteen keskeisen sisällön. Oli juutalaisten kurjuuden alin alho. Historian tuntien pitää
kuitenkin lisätä: ainakin toistaiseksi.
Länsimaat näyttivät vihreää valoa Hitlerin kansanmurhalle vuonna 1938. Tuolloin Ranskan
Evianissa 1. pakolaiskonferenssissa osoitettiin 32 kansakunnan voimin, että ovet tulisivat olemaan
käytännössä suljettuna vähemmän kuuluisille juutalaispakolaisille. "Kukaan ei heitä halua”, julisti
saksalainen sanomalehti Evianin konferenssin jälkeen. Samaa Hitler oli sanonut jo vuonna 1932:
”Juutalaiset eivät voi suojella itseään eikä kukaan hallitustason johtomiehistä astu esiin heidän
puolustajanaan.” Hitler oli surullisen oikeassa. Mikään maa ei ollut halukas tarjoamaan
suojapaikkaa niille lukuisille juutalaisille, jotka etsivät suojaa uhkaavalta brutaalisuudelta ja
kuolemalta. Ohessa muutamia lainauksia konferenssissa edustettujen maiden lausumista: ”Me
emme ota ainuttakaan juutalaista nykyisen kiintiömme lisäksi” (Yhdysvallat). ”Meillä ei ole
rotuongelmaa, emmekä aio tuoda maahan sellaista” (Australia). ”Meidän kansakuntamme ei ole
kyllin suuri (asuttamaan juutalaisia pakolaisia). Ei ketään on liian paljon” (Kanada).
Tiedotusvälineetkään eivät olleet järin auttavaisia. Eräs brittiläinen sanomalehti kirjoitti: ”Vainon ja
36
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Palestiinan välinen yhteys on sentimentaalinen ja sattumanvarainen.”
Yhdysvaltojen sodanaikainen pakolaispolitiikka oli jo ennustettavissa Evianissa. Edes Hitlerin
sodanaikaiset toimet eivät saaneet USA:ta muuttamaan linjaansa. Päinvastoin, USA:n
ulkoministeriö leikkasi pakolaiskiintiöt salassa alle 10 %:iin sekä pyrki vaientamaan uutisointia
Euroopan juutalaisten kohtalosta. New York Times käytti saippuatehtaiden käsittelyyn Hitlerin
aikana vain 9 pääkirjoitusta, ja esimerkiksi 400 000 unkarinjuutalaisen tuhomarssi livahti lukijoilta
13 rivissä sisäsivuilla. USA ja Englanti järjestivät Bermudalla huhtikuussa 1943 vielä toisen
tuloksettoman konferenssin, mutta sitä on pidettävä pikemmin pyrkimyksenä vaimentaa
julkisuudessa esiintynyttä arvostelua kuin avata patoja. Maailman rikkain valtio otti Hitlerin koko
aikakaudella vastaan noin 240 000 juutalaispakolaista. Auschwitz-Birkenaulta Yhdysvaltojen
vastaanottaman juutalaispakolaisten määrän käsittelyyn olisi kulunut vuoden 1942
etenemisvauhdilla vain 33 päivää.39
Roomalaiskatolinen kirkko ei tukenut juutalaisten muuttoa Palestiinaan tai Balfourin julistusta, joka
julisti maan juutalaisten kotimaaksi. Kirjeessä, joka on päivätty 22. kesäkuuta 1943 ja osoitettu
Myron Taylorille, presidentti Rooseveltin (o) erikoislähettiläälle paavin suuntaan, A.G.
Cicognani(o), paavi Pius XII:n (o) erikoisedustaja sanoi: ”On totta, että kerran Palestiinaa asuttivat
juutalaiseen rotuun kuuluvat, mutta historiassa ei ole aksioomaa, peruslausetta, joka vahvistaisi
välttämättömäksi kansan paluun maahan, josta he ovat lähteneet yhdeksäntoista vuosisataa
aiemmin... Mikäli toivotaan ”heprealaista kotia”, ei liene liian vaikeaa löytää soveltuvampi maaalue kuin Palestiina. Juutalaisväestön määrän kasvun myötä siellä syntyisi vakavia, uusia
kansainvälisiä ongelmia.” Palestiinan kristilliset kirkot nekin vaikuttivat brittiläiseen politiikkaan,
mitä tuli juutalaisten maahanmuuttoon. Nekin halusivat lepytellä arabeja, jotka muodostivat suuren
osan heidän seurakuntiensa jäsenistöstä. Kirkot halusivat säilyttää oman asemansa ja
vaikutusvaltansa Pyhässä maassa. Ajatus Palestiinan jakamisesta olisi heidänkin mielestään ollut
omiaan rajoittamaan kristittyjen lähetystyöntekijöiden työtä ja muutakin toimintaa. The Times –
lehdelle kirjoitetussa kirjeessä, jonka olivat allekirjoittaneet Jerusalemin piispa ja muutkin
kirkonjohtajat anglikaanisen kirkon puolesta, kiellettiin se mahdollisuus, että Palestiina pystyisi
ratkaisemaan Euroopan juutalaisten ongelman. Kirjeessä todettiin myös: ”Siitä lähtien, kun valtavia
määriä juutalaisia pakolaisia oli saapunut maahan vuoden 1935 jälkeen, Palestiinassa ei oltu enää
rauhaa tunnettu”.40
Englannissa Valkoisen Kirjan vuoksi sallittiin vain 75 000 juutalaisen lisämuutto maahan, ja määrä
jaettiin seuraaville viidelle sinänsä mielenkiintoiselle vuodelle. Englanti sulki siis Palestiinankiintiön 15 000:een vuodessa – eivätkä Hitlerin toimet saaneet USA:takaan linjaansa muuttamaan.
Päinvastoin, USA:n ulkoministeriö leikkasi pakolaiskiintiöt salassa alle 10 %:iin sekä pyrki
vaientamaan uutisointia Euroopan juutalaisten kohtalosta. Alue, jolla juutalaiset pystyivät
hankkimaan maata, rajoitettiin mitättömäksi osaksi maan pinta-alasta. Samaan aikaan
kaasukammioihin ei tarvinnut jonotuslippua.
USA ja Englanti järjestivät Bermudalla huhtikuussa 1943 vielä toisen tuloksettoman konferenssin,
mutta sitä on pidettävä pikemmin pyrkimyksenä vaimentaa julkisuudessa esiintynyttä arvostelua
kuin avata patoja. Maailman rikkain valtio otti Hitlerin koko aikakaudella vastaan noin 240 000
juutalaispakolaista. Auschwitz-Birkenaulta Yhdysvaltojen vastaanottaman juutalaispakolaisten
määrän käsittelyyn olisi kulunut vuoden 1942 etenemisvauhdilla vain 33 päivää. Suomenkin
vastaanottamien pakolaisten määrä jäi marginaaliseksi. Sisäministeri Urho Kekkonen ilmoitti
huhtikuussa 1939 Suomessa olevien pakolaisten kokonaismäärän olevan 228. Hallitus lupasi tehdä
kaikkensa, jottei Keski-Euroopan pakolaisvirta pääsisi suuntautumaan Suomeen – ja syksyllä tulikin
39
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sitten lisää tekemistä Neuvostoliiton hyökätessä, natsi-Saksan hylätessä. Saimmeko päällemme
paitsi nilkkimäisen, myös typerän synnin seuraukset? (Saksa ei Suomea talvisodassa auttanut
voitelusta tästä huolimatta.)
Englannin puolustukseksi voi tosin sanoa, ettei shooan (ei-vapaaehtoisen uhritoimituksen) laajuutta
ilmeisesti vielä käsitetty. Ilmaiseksi maata ei kuitenkaan annettu tuumaakaan, eikä Palestiinaan ole
muuttanut – salakuljetettuja ihmisiä lukuunottamatta – ilman lupaa kissakaan.
Israelin itsenäistyttyä valtio on toivottanut tervetulleiksi juutalaiset kaikkialta maailmasta.
Vuosittain maahan onkin muuttanut vähintään kymmenentuhatta henkeä aina vuosituhannen
loppuun saakka, eikä esimerkiksi koulutetuille ihmisille ole aina kyetty antamaan koulutusta
vastaavaa työtä. Ennen Israelin itsenäistymistä Englannin laatimat mandaattilait säätivät, ettei
juutalainen saanut – kuolemantuomion uhalla – kantaa asetta. Kyseessä ei ollut itsenäinen valtio –
joten eihän sillä voinut olla omaa armeijaakaan! Palestiinan arabeja tämä laki ei jostakin syytä
koskenut. Tämä politiikka lienee rohkaissut viittä arabivaltiota hyökkäykseen 15 kuukauden
mittaiseksi venyneessä sodassa toukokuussa 1948: Uudenmaan läänin kokoisen ja 650 000
asukkaan maan piti olla komeasti voitettavissa. Kun YK äänesti tynkä-Palestiinan jaosta juutalaisten
ja palestiinalaisten valtioiksi, julisti arabimaiden kokous Kairossa hyökkäävänsä yhdistetyin voimin
Israeliin välittömästi, mikäli se julistautuisi itsenäiseksi. Naapurimaiden varustautumisesta ja
joukkojen keskittämisestä huolimatta mandaattilait pidettiin nämä viimeiset kuusi kuukauttakin
voimassa. Elintila näiden kahden ehdon katveessa ei ollut suuri. 41 Edellisen kerran juutalaisilla oli
ollut itsenäinen valtio vuonna 586eKr.
Kuin veistä haavassa vääntäen: Tänään maailman päivänpoliitikot eivät vertaa mitään muuta maata
natsihallintoon yhtä usein kuin Israelia.

Brittiläinen mandaattihallinto - kylmäkiskoisuuden ja diplomaattisen
kaksikielisyyden jäätävän kylmä yhdistelmä
Viimein I maailmansodan melskeissä Kenraali Allenby (o) joukkoineen saapui, laskeutui hevosensa
selästä – ja kulki Jerusalemiin jalkaisin. “Kenenkään muun kuin Messiaan ei pidä saapua tuohon
kaupunkiin ratsastaen”, sanoi Allenby. Kun Englannin hallitus aikanaan asetti virkaan ensimmäisen
kuvernöörin, tehtävään valittiin juutalainen Herbert Samuel, joka toimi uudisasukkaiden
olosuhteitten parantamiseksi. Hän myös virallisti heprean kielen maan kolmanneksi kieleksi.
Suomi itsenäistyi vuoden 1917 joulukuussa maailmanhistoriallisella viikolla: Jerusalem päätyi
kristittyjen käsiin ensimmäisen kerran sitten ristiretkien ja Richard Leijonamielen (o). Avaimia
palloteltiin edestakaisin, kunnes saatiin järjestettyä virallinen Jerusalemin valtaus ja kenraali
Allenby marssi kaupunkiin. Kirkonkellot soivat kautta kristityn maailman: rituaaliset paikat ovat
taas meillä! Myös juutalaiset olivat riemuissaan, olihan kulunut vasta viisi viikkoa siitä, kun
41

Vuoden 1947 marraskuussa, samana päivänä kuin YK äänesti mandaattiajan päättymisestä, kulki professori E. L.
Sukenik henkensä kaupalla etsimässä Beetlehemin arabikorttelien basaareilla arabipaimenten löytämiä ja kauppiaiden
kaupustelemia Kuolleenmeren Qumranin tekstikääröjä. Ne ovat tänäkin päivänä tärkeimmät yksittäiset Vanhan
testamentin autenttisuuden vahvistavat dokumentit. Aina 1940-luvulle saakka meillä oli käytettävissämme vain
muutamia vanhoja heprealaisia tekstejä, joista vanhimmat oli ajoitettu vain 800-luvulle. Yleensä pyhiä kirjoituksia ei
kirjoitettu kestäviin savitauluihin tai kiviin, vaan musteella papyruksille ja pergamenteille. Kaiken lisäksi ne lopulta
tietoisesti hävitettiin, kun ne olivat alkaneet kulua huonosti luettaviksi. Aina vuoteen 1947 saakka kaikki VT:n löydöt
olivat niinsanottuja masoreettisia tekstejä, joihin oli tehty vokalisointi vasta 700 – 800-luvuilla jKr. Nämä perustuivat
rabbi Aqiban kollegoineen 100-luvun alussa jKr. laatimaan hepreankieliseen VT:n standarditekstiin. Sukenikin
perheessä oli kolme poikaa, joista "yksi työskenteli ilmassa, toinen taivaan ja maan välillä ja kolmas maan alla".
Ensimmäinen palveli taistelulentäjänä, toinen näyttelijänä ja kolmas (Jigael Jadin) toimi Israelin vapaussodan
ylipäällikkönä ja luennoi myöhemmin arkeologina Jerusalemin yliopistossa.

SISU & CHUTSPA – MITÄ SUOMI VOISI OPPIA ISRAELIN TALOUSIHMEESTÄ?

s.33/300

Britannian ulkoministeri Balfour (o) oli luvannut maailman juutalaisille kansallisen kodin
Palestiinaan. Tässä vaiheessa maahanmuuttoa suunnitteli niin Einstein kuin Kafkakin. Jerusalemin
asukkaista juutalaisia oli jo kaksi kolmasosaa.
Ironista on se, että Balfourin julistuksesta (1917) äänestäneestä Ison-Britannian hallituksesta sen
juutalainen jäsen äänesti juutalaisvaltion perustamista vastaan. (”Enemmän kuin Israel pitänyt
sapattia, on sapatti pitänyt Israelia”, sanotaan.) Niin epäuskottavalta idealismilta se vaikutti.
Balfourin julistus annettiin Lloyd Georgen (o) pääministerikaudella. Juutalaisia on ihmetyttänyt
tämän suurmiehen lausuma, jonka mukaan hän tunsi Israelin maantieteen ja kaupungit jo ennen
kuin hän tunsi kotimaakuntansa kaupungit ja kylät. Tavallaan tunnustava kristitty kuuluu hovevei
Zion -liikkeen kaltaisiin "Siionin rakastajiin", vaikkei uskovaisena olekaan poliittinen siionisti.
Ensimmäinen maailmansota loi paljon uusia pikkuvaltioita, myös Suomen. Kuitenkaan tässä
vaiheessa Israelille ei itsenäisyyttä lupauksista huolimatta annettu, ja vasta seuraavan
maailmansodan vainot pakottivat juutalaiset muuttamaan alueelle suuremmin joukoin. Onkin
sanottu että Balfourin julistus sai Yhdysvaltain juutalaiset kääntymään Saksaa vastaan ja edesauttoi
USA:n julistamaan sodan Saksaa vastaan.
Vuonna 1919 sionistit olivat päässeet sovinnolliseen ratkaisuun emiiri Feisalin (o), arabiliikkeen
karismaattisen johtajan, kanssa. Feisal oli johtanut onnistunutta arabikapinaa Turkin ottomaaneja
vastaan. Weizmann ja Feisal uskoivat rauhanomaisen rinnakkaiselon mahdollisuuteen. Toisaalta
Rotschildit olivat hankkineet panttioikeuden koko Palestiinaan suunnattomalla 100 miljoonan
punnan lainalla Turkin ottomaanien johdolle. Kun Feisalin veli Abdullah (o) siirtyi sissijoukko
mukanaan Itä-Palestiinaan vuonna 1921, tilanne muuttui. Winston Churchill (o), Englannin
siirtomaaministeri, tunnusti Abdullahin (o) emiiriksi ja jakoi parilla kynänvedolla Palestiinan kahtia
muodostaen uuden Transjordanian mandaattialueen. Hän toivoi voivansa tyynnyttää arabit
antamalla heille neljä viidennestä koko alueesta. Vuonna 1922 britit toivat Palestiinan kysymyksen
Kansainliittoon, joka vahvisti uudet rajat. Usko ihmiskuntaan tahtoo horjua, kun ”kaikkien
konfliktien äidistä” ei muisteta edes sitä, että palestiinalaisille on lohkaistu jo koko Transjordanian
alue, joskin nimi vaihdettiin Jordaniaksi.
Israelin ensimmäinen presidentti, nobelisti Chaim Weizmann kirjoitti: "Olen kemisti ja tiedän
jonkin verran vaihtoehtoja, kuinka aikaansaada synteettisiä aineksia. Mutta Hengen maailmassa ei
tunneta mitään korvikkeita. Se side, joka liittää vanhan kansan sen kotimaahan, ei ole ainoastaan
fyysistä laatua, vaan mitä henkisin. Juutalaisia voidaan kuljettaa johonkin, Abessiniaan,
Madagaskarille, aarniometsien viidakoihin tai Gobin erämaahan, mutta he eivät ikinä tule
perustamaan sinne kansalliskotia, eikä juutalaiskysymys ole sillä ratkaistu." Hugo Valentin (o)
kuvasi vuonna 1901 perustetun sionistisen kansallisrahaston, Keren ha-Kajemet -rahaston,
alkuvaiheita seuraavasti: "Varansa se saa pääasiassa köyhiltä. Sen sijaan rikkaat kääntävät sille
selkänsä. Rahaston tarkoitus on antaa edellytykset maataviljeleville pioneereille heidän työhönsä.
Tämän kansallisrahaston periaatteen on lausunut muuan sen johtajista sanoilla: ’Kun juutalainen
kansa on ostanut takaisin Israelin maan, Israelin maa on lunastava takaisin juutalaisen kansan.’” Jo
keskiaikainen Rambam lausui: "Jokaiselle, joka asuu Israelin maassa, hänen syntinsä ovat hänelle
anteeksi annetut." Kovia väitteitä, jotka tietysti jäävät kirjaimellisesti lunastamatta. Mutta
kiintymyksestä nimenomaan Isien maahan nämä sitaatit kertovat.
1920-luvun puolivälissä mandaattialueelle saapui keskiluokkaan lukeutuvia käsityöläisiä ja
kauppiaita, jotka asettuivat asumaan sekä pikkukaupunkeihin että suurkaupunkeihin. He rakensivat
tehtaita, kauppoja, hotelleita ja ravintoloita. Rakennusala ja tienrakennus kehittyivät tärkeiksi
elinkeinoelämän aloiksi. Muitten maitten sionistijärjestöjen antaman rahan turvin juutalaisten
kansallisrahasto osti suuria maa-alueita asutettavaksi. Juutalaisten työn liitto, ammattiyhdistys
Histadrut, perustettiin vuonna 1922. Juuri Histadrutin piiristä nousi aikanaan johtajia, joiden
historialliseksi tehtäväksi tuli muodostaa Israelin ensimmäinen hallitus vuonna 1948.
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Jes. 51:9-23 “Heräjä, heräjä, pukeudu voimaan, sinä Herran käsivarsi; heräjä niinkuin muinaisina
päivinä, ammoisten sukupolvien aikoina. Etkö sinä ole se, joka löit Rahabin kuoliaaksi, joka lävistit
lohikäärmeen? Etkö sinä ole se, joka kuivasit meren, suuren syvyyden vedet, joka teit meren
syvänteet tieksi lunastettujen kulkea? Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Siioniin riemuiten,
päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat.
Minä, minä olen teidän lohduttajanne; mikä olet sinä, että pelkäät ihmistä, joka on kuolevainen,
ihmislasta, jonka käy niinkuin ruohon, ja unhotat Herran, joka on sinut tehnyt, joka on levittänyt
taivaan ja perustanut maan, ja vapiset alati, kaiket päivät, sortajan vihaa, kun hän tähtää
tuhotaksensa? Mutta missä on sortajan viha? Pian päästetään kumaraan koukistunut vapaaksi
kahleistaan: ei hän kuole, ei kuoppaan jää, eikä häneltä leipä puutu. Minä olen Herra, sinun
Jumalasi, joka liikutan meren, niin että sen aallot pauhaavat, jonka nimi on Herra Sebaot. Ja minä
olen pannut sanani sinun suuhusi, minä olen kätkenyt sinut käteni varjoon, pystyttääkseni taivaan ja
perustaakseni maan ja sanoakseni Siionille: "Sinä olet minun kansani". Heräjä, heräjä, nouse,
Jerusalem, sinä joka olet juonut Herran kädestä hänen vihansa maljan, joka olet päihdyttävän
pikarin juonut, tyhjäksi särpinyt. Ei kukaan kaikista lapsista, jotka hän oli synnyttänyt, ollut häntä
taluttamassa; ei kukaan kaikista lapsista, jotka hän oli kasvattanut, hänen käteensä tarttunut. Nämä
kohtasivat sinua kaksittain - kuka sinua surkuttelee - tuho ja turmio, nälkä ja miekka; millä voin
sinua lohduttaa? Tajuttomina makasivat sinun poikasi joka kadun kulmassa, niinkuin antiloopit
pyydyshaudassa, täynnä Herran vihaa, sinun Jumalasi nuhtelua. Sentähden kuule tätä, sinä poloinen,
joka olet juopunut, vaikka et viinistä: Näin sanoo sinun Herrasi, Herra sinun Jumalasi, joka ajaa
kansansa asian: Katso, minä otan sinun kädestäsi päihdyttävän maljan, vihani pikarin, ei tarvitse
sinun siitä enää juoda. Ja minä panen sen sinun vaivaajaisi käteen, jotka sinulle sanoivat: "Lankea
maahan, kulkeaksemme sinun päällitsesi", ja sinä panit selkäsi maaksi ja kaduksi kulkijoille.”
Myöhemmin, ennen Jes. 53. lukua, jossa kuvataan Messias ristillä, teksti jatkuu vielä: “Sentähden
minun kansani on tunteva minun nimeni, sentähden se on tunteva sinä päivänä, että minä olen se,
joka sanon: "Katso, tässä minä olen". Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen,
joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Siionille: "Sinun
Jumalasi on kuningas!"
Oliko Suomi lastu laineilla vaiko aktiivinen toimija?
Suomenkin vastaanottamien pakolaisten määrä jäi siis marginaaliseksi. Sisäministeri Urho
Kekkonen (o) ilmoitti huhtikuussa 1939 Suomessa olevien pakolaisten kokonaismäärän olevan 228.
Hallitus lupasi tehdä kaikkensa, jottei Keski-Euroopan pakolaisvirta pääsisi suuntautumaan
Suomeen.42
42

Eero Kuparinen, Aleksandriasta Auschwitziin. Antisemitismin pitkä historia s. 269-277. Atena
1999 s. 298-300. Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen. Euroopan rikkaimman miehen (Time
52/2007), sataprosenttia venäläisen Vladimir Putinin (o) kiristyvää valta-asemaa pelättäessä on
syytä muistaa, että länsimaisessa Kekkoslovakiassakin presidentti muutti perustuslakia eikä
suostunutkaan jättämään presidentinvirkaa. Saksasta tohtorinhattunsa hankkinut UKK ei saanut
vastalahjaa Saksasta kevään 1939 juutalaispakolaisten rajoituspäätöksestään. Päinvastoin von
Ribbentrop (o) myi Suomen Molotoville (o) tiskin alta. Kiukuissaan hallituksesta tippumisesta
Kekkonen äänesti yhtenä kolmesta henkilöstä koko eduskunnasta talvisodan rauhanehtoja vastaan.
UKK lopetti maasta tiedeakatemian kaksine nobelisteineen ja muutti organisaation poliittiseksi.
KGB- ja noottikiemuroissa kiusallista on se, että nyt tiedämme naapurimaan määränneen
keminmaalaisen nuorukaisen (Paavo Väyrysen (o)) ohittamaan Kekkosen luottomiehen Keijo
Korhosen (o) ulkoministerin paikalta. Toisaalta UKK sai nimettyä puolustusvoimain komentajaksi
toisen kaverinsa, hiihtokaverinsa. Pinna-komppaniansa miestappiosta surullisenkuuluisa kenraali
Keinonen (o) oli vuodesta toiseen armeijan hiihtokilpailujen valtakunnallinen voittaja.
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Suomi lienee ainoa maa maailmassa, jonka maan hallituksessa on sotien jälkeen palvellut entisiä
SS-miehiä, vieläpä sisäministerinä poliisin päänä. (Kuka poliittisen historian tutkijoistakaan
Suomessa tietää näiden miesten nimet? Kokemukseni mukaan ei juuri kukaan!) Oliko raivohullu
taistolaisuus vastareaktio siihen, ettei Suomessa kyetty käsittelemään Saksan aseveljeyttä vaan
turvauduttiin Itävallan tavoin "ensimmäisen uhrin politiikkaan"? 1400 SSS:n professorien
värväämää "panttipataljoonan" SS-viikinki-miestä eivät kuitenkaan toimineet pahamaineisissa
selustajoukoissa tai keskitysleirien vartijoina. Saksan natsipuolue suuttui, koska joukosta oli karsittu
pois kansallissosialisteja ja siihen oli otettu mukaan myös "mongolirotuisia" suomensuomalaisia.
Markku Jokisipilän (o) uusi väitöskirja Suomen aseveljeydestä kuvaa, miten Suomi oli Saksan
ainoa kanssasotija, jonka taistelukuntoa Saksa arvosti loppuun saakka.
Suomen kunniaksi on sanottava, että johtajat pitivät asekumppanuudestansa huolimatta sen linjan,
ettei Suomessa ollut juutalaisongelmaa. Ei täällä toisaalta ollut vanhasta asumisoikeuspolitiikasta
johtuen paljon juutalaisiakaan...
Himmlerin (o) Suomen vierailun yhteydessä ylipäällikkö Mannerheimia (o) Suomen juutalaisten
kohtalo kuitenkin vaivasi niin paljon, että hän otti luovutuspyynnöstä yhteyttä arkkipiispa Erkki
Kailaan (o) pyytäen tältä neuvoa. Tämä vastasi: ”Ei saa koskea Jumalan silmäterään!” Vain
Suomessa saksalaisilla oli mahdollisuus saada aseveljikseen juutalaisia. Suomenjuutalainen
everstiluutnantti jopa pelasti saksalaisen joukko-osaston motista kannaksella, mutta kieltäytyi
tapauksen johdosta tarjotusta rautarististä. Suomi ei luovuttanut juutalaisiaan, vaikka muun muassa
valtiollisen poliisin johdossa olikin sellaisia äänenpainoja.
Keskitysleirit sijaitsivat keskellä Eurooppaa, ja tyypillistä tuolle ajalle oli ulkopuolisten totaalinen
välinpitämättömyys. Ilmassa oli kuin salaista liittoutuneisuutta. Juutalaisten asema oli
määrittelemätön. He eivät olleet legitimoituja liittolaisia eivätkä oma kansakunta. Vieraina heidät oli
helppo jättää huomiotta. Esimerkiksi Euroopan suurimman ylikansallisen yhteisön, katolisen kirkon
piirissä lopulliseen ratkaisuun reagoitiin syvällä hiljaisuudella. Paavi Pius XII (o) ei ottanut kantaa
silloinkaan, kun Rooman juutalaisia syksyllä 1943 kuljetettiin tuhoamisleireille. Pius pysyi silti
virassaan vuodesta 1939 vuoteen 1958. Kirkonkirouksella olisi voinut olla hillitsevä vaikutuksensa
SS:n riveissä palvelleisiin itävaltalaisiin, liettualaisiin, Saksan katolisiin jne. Myös Saksan
evankelis-luterilaiset maakirkot on niputettava tässä kirkkokuntina hiljaiseen yhteisrintamaan,
joskin niissä amplitudi laidasta toiseen oli suuri; päinvastaistakin toimintaa esiintyi (tunnetuimpia
esimerkkejä Dietrich Bonhoeffer (o)). Myös Suomen kansankirkot olivat hiljaa. Yksittäiset
kirkonmiehet ja aktiiviset maallikkojäsenet tosin saattoivat juutalaisia yrittää auttaa, arkkipiispasta
pirtutrokari Algot Niskaan (o) joka salakuljetti juutalaisia turvaan Virosta.
Vuosituhannen vaihteessa Puolaa ja Liettuaa ovat kohauttaneet tutkimukset, joissa on tunnustettu
paikallisten itsensä toimittamat juutalaisten verilöylyt saksalaismiehityksen aikaan. Saksalaisille oli
tärkeää saada ”puhdistus” näyttämään siltä, kuin se olisi spontaani reaktio, ja he valokuvasivat ja
filmasivat tappamisurheilua tunnollisesti. Halukkaita apureita löytyi kymmeniä tuhansia henkiä.
Varsova oli aikanaan yli puolen miljoonan hengen juutalaisväestönsä kanssa maailman suurin
juutalaiskaupunki. Natsien miehitettyä nopealla salamasodallaan Puolan uskoivat Varsovan
juutalaiset heille syötetyn tarinan, jonka mukaan ahdas asuminen ja pienten, noin
kymmenentuhannen hengen väenottojen vaatiminen loppuisi itsestään. Väenotossa suurperheet
joutuivat ensin sadistisesti valitsemaan yhden lapsen, jonka antaisivat epätietoisena tämän
kohtalosta. Tämän piti riittää, mutta sitten vaadittiin toista. Ja sitten lisää. Varsovan
juutalaisyhdyskunnan noustua viimein puoliaseelliseen vastarintaan viemäriverkostoissa ei
väestöstä ollut enää jäljellä kuin murto-osa. Kapina oli jo ennalta tuomittu tuhoon – mutta siitä
huolimatta varsovanjuutalaiset vastustivat Saksan armeijan miehitystä pidempään kuin Puolan
armeija. Varsovan juutalaisista ei hengissä selvinnyt kuin muutama prosentti. Ei ollut ensisijaisesti
hienotunteista, että Itäblokin maille perustettiin myöhemmin Varsovan nimeä kantanut, sittemmin
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edesmennyt, sotilasliitto.
USA:n ja NL:n ensimmäisinä tunnustama Israelin itsenäistyminen vuonna 1948 merkitsi yli
kaksituhatvuotisen roomalaisten toimeenpaneman diasporan – heprealaisittain galutin – virallista
päättymistä. Rooman tehokkaasta ”hajota ja hallitse” -koneistosta ei ainoakaan toinen kansa
selvinnyt. Kuuluisan Pax Romanan, Rooman pakkorauhan, kohdalla ollaan toisinaan suotu
huomiota Julius Caesarin (o) kuvauksille hänen kirjassaan ”Gallian sota”. Nuorisolle tapahtumat
ovat tuttuja Asterix-sarjakuvista, ja Uuden testamentin lukijalle Paavalin Galatalaiskirjeestä.
Galatalaiset olivat ilmeisesti tuon voitetun ja Ranskasta Vähä-Aasian nurkille hajoitetun Gallian
kansan jälkeläisiä. Gallialaisia ei ollut edes hajotettu niin tehokkaasti kuin juutalaisia, koska heidät
siirrettiin pääasiassa samalle seudulle, mutta siltikään heidän identiteettinsä ei säilynyt. Juutalaisten
Tietäjän taikajuomassa oli enemmän tehoa kuin Akvavitixin keitoksissa. Pahoin pelkään, että
suomalaisista olisi roomalaisten hajoituksessa tullut moneen kertaan niin venäläisiä kuin
ruotsalaisiakin.
Vuoden 1967 niin sanotun kuuden päivän sodan jälkeen holokaustin sanotaan tulleen
institutionalisoiduksi Yhdysvalloissa. Maassa on satoja holokaustille omistettuja museoita tuhansine
virkailijoineen. Lisäksi on teemapuistoja, pysyviä näyttelyjä ja kirjastoja. Tämä on erikoista maassa,
jossa ei ole Amerikan historian rikoksille omistettuja museoita muistuttamassa esimerkiksi
orjuudesta tai Amerikan alkuperäiskansojen tuhoamisesta. Holokaustista on tullut Yhdysvalloissa
makaaberi tuote, virkaatekevä kärsimys. Holokaustin muiston sanotaan olevan Yhdysvalloissa
merkityksetön, koska se ei ole mikään aito yhteinen muisti. Se on ristiriidaton ja kaukana
amerikkalaisen yhteiskunnan todellisista vastakohtaisuuksista.

Israel suurennuslasin polttopisteessä
Israel on Uudenmaanlääniä pienempi kärpäsentahra maailmankartalla, kolmen mantereen
kulmauksessa. Miksi se herättää niin primitiivisiä tunteita Euroopan sivistyneistössä? Sakarja 12:3ennakoi meidän iltauutisiamme profetoidessaan: ”'...minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi
kaikille kansoille yltympäri... Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille:
kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä
vastaan.'”
Mitä Lähi-idän konfliktiin tulee, EU:n uskottavuus rauhanvälittäjänä lähtee tosiasioiden
tunnustamisesta. Median maailmansodasta huolimatta ei historiaa saa sivuuttaa propagandana.
Maanpakolaisuuden aikoinakin juutalaisia yhdistivät lujat siteet Siioniin. Erotessa heidän
vuosituhantinen sanontansa kuului: ”Ensi vuonna Jerusalemissa!” Harva kyllä tuohon tapaamiseen
tosissaan uskoi. Mihin tahansa juutalaiset synagoogansa pystyttivätkin, suuntasivat he aina sen
kohti Jerusalemia. Taloa rakennettaessa jätettiin aina osa seinää karkeaksi ja keskeneräiseksi, minkä
oli tarkoitus olla osoituksena talon väliaikaisuudesta. Häähumun keskelläkin rikki poljettava
kristallilasi muistuttaa Jerusalemin hävityksestä. Kansojen historia ei käsittääkseni tunne toista näin
vahvaa traditiota tai maantieteellistä merkitystä. ”Jos minä unhotan sinut, Jerusalem, niin unohda
sinä minun oikea käteni. Tarttukoon kieleni suuni lakeen, ellen minä sinua muista, ellen pidä
Jerusalemia ylimpänä ilonani” (Ps. 137:5-6).
Meidän on helppo sääliä Keski-Euroopan juutalaisia syytettyinä mustasta surmasta, isorokosta ja
muista epidemioista, koska vääryydestä on kulunut niin pitkä aika. Länsimaailman sympatia on jopa
herännyt viidenkymmenen vuoden takaisten tapahtumien vuoksi. Siitä huolimatta juutalaisten
valtion perustaminen ja ylläpitäminen omina päivinämme on ollut yllättävän hankalaa.
Kun satunnainen matkailija halusi 1948-1967 tehdä visiitin Jerusalemin arabialueelta kaupungin
juutalaiselle puolelle, hänen olisi pitänyt ajaa autolla Jordaniaan, lentää sieltä Syyriaan, sitten
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Kyprokselle ja Italiaan, ja sieltä Haifaan. Haifasta matka jatkui Tel Aviviin autolla, sitten niin
kutsuttua Burman tietä takaisin Jerusalemin juutalaiselle puolelle. Tilanne on kärjistynyt, so to say.
Juutalaisvaltio Israel perustettiin 14. toukokuuta 1948. Koskaan aikaisemmin juutalainen ei ollut
astunut vapaaehtoisesti Pariisin Tiituksen riemukaaren alle, joka symboloi Israelin syvän
lankeemuksen tilaa. Toukokuun neljäntenätoista gheton kansa kulki palavin soihduin sen kautta.
Häväistys oli pyyhitty pois. Erets Israel eli Israelin maa on noin kahdestoistaosa Suomen pintaalasta. Asukkaita on noin 6 miljoonaa, joista 4,9 miljoonaa on juutalaisia, 850 000 muslimeja, 170
000 kristittyjä ja 100 000 druuseja. Kuuden päivän sodassa (1967) Israel liitti valvontaansa Gazan,
niin sanotun Länsirannan sekä Golanin alueet, joilla asuu lähes 2 miljoonaa palestiinalaista. Israel
sijaitsee kolmen maanosan yhtymäkohdassa ja on osa Lähi-itää. Sitä ympäröi 22 arabivaltiota, ja
maalla on rauhansopimus vain Egyptin ja Jordanian kanssa. Vaikeasta poliittisesta tilanteesta kertoo
se, että armeija on syönyt pahimmillaan 30 % Israelin bruttokansantuotteesta. Tavallinenkin taso
Israelissa on kymmenyksen luokkaa.
Ensiksikin on hyvä huomata, että Lähi-idän tapahtumat ylittävät uutiskynnyksen verrattain helposti
kaikkialla. Juutalaisten globaalin hajaannuksen vuoksi koko maailma on ilmeisesti kiinnostunut
aiheesta. Jews are news. Monet ovat pettyneitä sivistyneiden juutalaisten toiminnasta omassa
valtiossaan. On kuitenkin muistettava, että Lähi-idällä ja Euroopalla on eroa. Holy Land ei ole
Disneyland. Israel eroaa rajusta ympäristöstään Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan ainoana demokratiana.
Omasta mielestäni Lähi-idän tapahtumien uutisointiin liittyy maailmanlaajuista Israelin
mustamaalausta ja selektiivistä lähihistorian muistamista.
Kenelle Palestiina kuuluu? Israelilaiset sanovat oikeutensa Erets Israeliin eli Israelin maahan
perustuvan kansainvälisen oikeuden mukaan Balfourin julistukseen vuodelta 1917, Kansainliiton
mandaattiin vuodelta 1922 sekä YK:n Palestiinan jakamista koskevaan päätökseen vuodelta 1947.
Arabit puolestaan sanovat: Kyseiset kansainoikeudelliset asiakirjat ovat mitättömiä, Israelin valtio
perustettiin laittomasti arabien maaperälle ja Palestiinan arabeilta on riistetty itsemääräämisoikeus.
Samalla kuitenkin muistutetaan, että heti toisen maailmansodan jälkeen solmitut Geneven
sopimukset muun muassa kieltävät väestön siirtämisen miehitetyille alueille – seikka, jonka YK
julistaa soveltuvan Israelin miehittämiin alueisiin, jota Israel vastustaa ja jonka äärellä USA
äänestää tyhjää. Mitkä siis ovat pattitilanteen taustat?
Juutalaiset maahanmuuttajat kuivasivat rämettyneen Palestiinan malariasuot ja saivat alueen
kukoistamaan. Viimeisten 2000 vuoden aikana Palestiinaa ei oltu käsitelty itsenäisenä
maantieteellisenä alueena, eikä se ollut herättänyt kiinnostusta. Esimerkiksi vastikään pois
luovutetun Hebronin arabiasutus ei ole niin vanhaa kuin saattaisi olettaa. Hebronia ovat
miehittäneet bysanttilaiset, arabit, seljukit, ristiretkeläiset, mamelukit, turkkilaiset ja britit. Arabien
ajanjakso Israelin maa-alueen hallinnassa on ollut noin 460 vuotta. Ei ole olemassa tarkkoja tilastoja
siitä, miten paljon arabeja asui Palestiinassa ennen juutalaisten 1880-luvulla alkanutta
maahanmuuttoaaltoa. Arabien muuttoliikettä Palestiinaan ei rajattu siten kuin juutalaisten muuttoa.
Voisi kuvitella, että uuden teknologian avulla rakennettava keidas olisi vetänyt ihmisiä puoleensa.
Joidenkin väitteiden mukaan arabiasutus olisi ollut 1800-luvulla vain 100 000 henkeä, mutta määrä
olisi kuusinkertaistunut muutamassa vuodessa arabisiirtolaisuuden alettua. Esimerkiksi Israelin
suurin kaupunki Tel Aviv (”kevään kaatopaikka”) perustettiin juutalaissiirtolaisten toimesta vasta
vuonna 1909.
Juutalaiset ovat maksaneet maastansa myös selvää rahaa. Maata on toisaalta ostettu kansainvälisten
keräysten voimalla, toisaalta kertamaksullakin: Palestiinan ollessa Turkin hallussa Rotschildin
juutalainen pankkiirisuku asetti maa-alueen panttitakuiksi Turkin sulttaani Abdul Hamid II:n (o)
nostamasta suuresta lainasta. Turkki menetti alueen Englannille sodassa, mutta velkaansa se ei
koskaan maksanut.43
43
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On merkillepantavaa, että saman suvun edustaja Carl von Rotschild takasi aikanaan myös Suomen
oman valuutan markan perustamisen. Vuonna 1860 Suomen pankin olisi pitänyt vastata omasta
valuutastaan vastaavalla määrällä jalometallia, mutta sitä ei Pohjolassa ollut. Ulkomaisen
pääoman, lainan ja takaajan järjesti tämä yksittäinen mies. Lainoja oli kaksi: toinen Suomen
pankille ja toinen uudelle Hypoteekkiyhdistykselle. Nämä olivat Suomen ensimmäiset ulkomaiset
luotot. Sama mies pelasti Suomen vielä nälkävuosina 1867 laman ja kansainvälisen finanssikriisin
aikaan, koska maamme edustaja ei saanut lainaa viljaa varten pelkästään tulevaa satoa tai puun
vientisopimuksia vastaan. Vaikka mikään pankkiiriliike ei lähtenyt autonomisen Suomen
pelastamiseen, yksityishenkilö Carl von Rotschild antoi 1/3 suuriruhtinaskunnan budjettia
vastanneen pikalainan itse, omista henkilökohtaisista varoistaan.

Lännen tekopyhyys rauhanvälittäjänä
Länsimaiden tervapamput ovat mieltäneet Lähi-idän epävakauden eduksemme. Kylmä tosiasia on,
että Ranska torjui Syyrian mandaatissaan maailmansotien välillä maltillisen emiiri Feisalin (o).
Siirtomaavallan päättyessä brittien ynnä muiden rikkomiin lupauksiin kaatunut rauhansopimus 44 oli
solmittu ilman välikäsiä. Weizmann ja Feisal (o) olivat sionismin ja arabinationalismin
karismaattisia johtajia – ja he korostivat "rotujensa" sukulaisuutta Versaillesin aikaan.
Britit nostivat öljytynnyreiden päälle kaikkien arabiystävieni kiroamat wahhabiitit ja Ibn Saudin (o),
epävakaimman telttakunnan minkä löysivät. Patologisimmasta juutalaisvihaajasta Hadz Amin
Husseinista (o) tehtiin Jerusalemin suurmufti.
Läntiset teollisuusmaat eivät
tahtoneet nostaa Lähi-idän muslimivaltioita ehdoin tahdoin
kilpailijoikseen öljylähteidensä kanssa. Juutalaiset liikemiehet muslimimaissa olisivat osaamisellaan
ja suhteillaan toimineet samanlaisena käymisaineena, jona heidät Euroopassa ja Yhdysvalloissakin
tunnettiin. Niinpä meillä ei ollut mitään sitä vastaan, että juutalaisvastaisimmat johtajat saivat lyödä
tahdin itsenäistymisvaiheessa.
Israelin epäluottamus Eurooppaan rauhanvälittäjänä kumpuaa nähdäkseni muun muassa siitä, että
Englannin mandaattihallinto asetti toisen maailmansodan jälkeisessä sekavassa tilanteessakin
juutalaisille vuosittaiset maahanmuuttokiintiöt. Vuonna 1939 julkaistussa Valkoisessa kirjassa
juutalaisten oikeus maanhankkimiseen rajattiin koskemaan hyvin pientä aluetta. Tämän ohella
määrättiin, ettei juutalaisten lukumäärä Palestiinassa saanut nousta yli kolmannekseen maan koko
väestöstä. Jerusalemin kaupungissa oli kuitenkin ollut juutalaisenemmistö viimeistään vuonna 1865.
Sen vuoksi sallittiin vain 75 000 juutalaisen lisämuutto maahan ja määrä jaettiin seuraaville viidelle
sotavuodelle.
Egyptin, Syyrian, Jordanian, Libanonin ja Irakin yhdistyneet asevoimat hyökkäsivät maahan
vuorokauden sisällä itsenäisyysjulistuksesta vuonna 1948. Kohtalokasta oli se, että laajan 23 valtion
rintaman aikaansaamiseksi sota julistettiin tuolloin jihadiksi.
Tapauksen järkyttävä puoli on se, että sulttaani ei ainoastaan ollut korviaan myöten veloissa,
vaan sai sittemmin myös hirvittävän maineen armenialaisten keskuudessa toimeenpanemansa
verilöylyn johdosta. Kansanmurhassa menehtyi todennäköisesti yli miljoona henkeä, joskin Turkki
kiistääkin taisteluiden yksipuolisen tulkinnan.
44
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Hurskastelusta huolimatta avoin kysymys kohdistuu kuitenkin länsimaihin itseensä: kenen etua oli
alueen epävakaus? Tänäänkin maailman suurimmat aseidenviejät ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia,
Venäjä, Kiina ja Ranska – YK:n turvallisuusneuvoston 5 pysyvää jäsenvaltiota. USA siirtyi Israelin
liittolaiseksi vasta vuonna 1967 kuuden päivän sodan jälkeen. (USA ja NL kilpailivat pitkään
Israelin poliittisen järjestelmän kätisyydestä.) Länsimaiden interventio rauhanvälittäjänä on ollut
alusta alkaen haparoivaa. Israelissa muistetaan, että eurooppalaiset valtiot suostuivat
painostettaviksi jo öljykriisissä 1970-luvulla. Osa maista katkaisi diplomaattisuhteensa Israeliin
muutamissa tunneissa.
Feisal lienee ensimmäinen näissä merkeissä murhattu valtionpäämies. Jerusalemin toisen
maailmansodan edellä toiminut surullisenkuuluisa suurmufti Hadz Amin Husseini (o) - Jasser
Arafatin (o) setä - oli ollut Hitlerin liittolainen, mutta ei edes tämä muotoseikka ole ollut ratkaiseva
Arafatin johtajanaseman tunnustamisessa. Omasta mielestäni Arafatin kirjallisestikin ilmaisema,
kansallissosialistisen eugeniikan kulta-ajoilta peräisin oleva käsitys historian Jeesuksesta eijuutalaisena henkilönä on kuitenkin symbolisesti merkittävä. Tietääkseni Arafat uskoi myös aivan
vakavissaan, ettei mitään juutalaista temppeliä ole koskaan ollutkaan.
Israel julistautui itsenäiseksi vuonna 1948 jälkeen Kristuksen. Juutalaisen oman kalenterin mukaan
patriarkka Aabraham oli syntynyt niin ikään vuonna 1948 - jälkeen luomisen. Itsenäisyysjulistuksen
seurauksena 23 valtiota julisti sodan 650 000 hengen juutalaisvaltiota vastaan, ja seuraavana
aamuna hyökättiinkin. Itsenäisyyssodassa Jordanian arabilegioonaa johtivat brittiupseerit,
muidenkin hyökkääjien käyttäessä pitkälti brittiläisiä aseita. Jerusalemia kohti työntyi idästä
valiojoukko brittikomentaja Glubb Paschan (o) johdolla. Vastapainoksi todettakoon, että Israelin
sotaväen ohjesääntö oli pitkälti yksittäisen brittikapteenin Samuel Orden (Orde Charles Wingaten)
(o) laatima.45 Israelilla ei ollut virallista armeijaa eikä raskasta aseistusta, joita se olisi voinut
käyttää kolmen rintaman sodassa. Sotiemme veteraanit sanovat usein pelänneensä eniten taisteluita,
joissa oli vesistö selän takana ja perääntymisreitti tukossa. Israelin puolustajien selän takana vesistö
oli viivasuora. Itsenäisyysjulistuksensa ”Israelin Kallioon” luottaen ryhdyttiin silti epätoivoiseen
taisteluun, vaikka suuri osa taistelijoista ei osannut hepreaa edes sulkeisten äkseerausten vertaa ja
parhaimpienkin joukko-osastojen koulutus oli vain parikuukautinen. Kun sota oli kestänyt 7
kuukautta, solmittiin aselepo YK:n painostuksesta 7. tammikuuta 1949. Israelin moteista saama
aseistus ja torjuntavoitto itsenäisyyssodassa oli talvisodan kaltainen sotilaallinen ihme ja yllätys
koko maailmalle – maailmalle, josta ei apua tuolloinkaan tullut kuin salakuljetettuna.

Oslon sota
PLO perustettiin Arabiliiton toimesta vuonna 1964. Tuona aikana Länsiranta ei ollut vielä
miehitetty ja Egyptin Nasser vasta uhosi uutta sotaa. Valtaosassa Palestiinan vapauttamista
koskevissa artikloissa (28:ssa 33:sta) luki: Israelin tuhon kautta. Palestiinalaisvaltion perustaminen
ei ollut Arabiliiton tavoitteena vuosina 1949–1967, kun Jordania miehitti Länsirantaa vailla YK:n
vahvistuksia.
Mitään valtiojohtoa ei ole pönkitetty Yhdistyneissä Kansakunnissa kuten terrorismin uranuurtaja
PLO:ta kansainvälisine solidaarisuuspäivineen. Tiibetistä ei erilliskokouksia järjestetä, vaikka juuri
samaan aikaan on hävitetty 1400 vuotta vanha etniseltä identiteetiltään erillinen valtio, jolla on oma
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Orden serkku taas oli legendaarinen ”Arabian Lawrence” (T.E. Lawrence) (o) jota ei
hyväksytty 160-senttisenä brittiarmeijaan mutta joka johti arabiheimojen soturijoukot voittoon
turkkilaisista ja Arabian niemimaan itsenäisyyteen Mekan pyhine paikkoineen.
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kielikin. Vain palestiinalaisten edustaja saa YK:n Yleiskokouksessa kantaa asetta ja rehvastella
asepuvussa, koska pistooli kuuluu Palestiinan kansallispukuun. PLO sai Nobelin rauhanpalkinnon
suostuessaan tunnustamaan Israelin olemassaolon. Vuonna 1968 PLO:n perusartikloiden
sanamuotoja oli tiukennettu. Vuonna 1999 niitä lievennettiin USA:n painostuksesta Clintonin
läsnäollessa. Pian tämän jälkeen alkoikin jo toinen ja sotilaallisempi intifada.
Toista intifadaa kutsutaan Israelissa sarkastisesti ”Oslon sodaksi”. Israel on joutunut tuhoamaan
myös itse rakentamaansa infrastruktuuria Oslon sopimuksessa kiellettyjä aseita jahdatessaan. Mitä
Länsirantaan tulee, Israelin hallinnon aikana (1967–1993) Länsirannalle ja Gazan alueelle
perustettiin katuja, teitä, viemäröinti, sähkö- ja vesihuolto, kouluja, terveydenhuolto ja
sosiaalihuolto. Ideaalina pidettiin, että arabit ovat saaneet samasta työstä samaa palkkaa kuin
juutalaiset, ja samat sosiaaliset edut. Arabiväestölle terveyspalvelut ovat olleet ilmaisia – vain
lääkkeistä on täytynyt maksaa osa. Palestiinalaisilla ei tietääkseni ollut yliopistoja Britannian
(1920–1947) ja Jordanian (1948–1967) hallintokausilla. The Association of Arab Universitiesin
mukaan (http://www.aaru.edu.jo/) Israelin hallintokaudella Länsirannalle ja Gazaan ilmestyi 9
yliopistoa. Tri Michael Boardin (o) online-kirjan mukaan luku tosin on vain kuusi (www.usisrael.org/jsource/myths/mf19.html).
Vuosina 1967–1988 perus- ja toisen asteen koulujen määrä kasvoi yli kolmanneksella. Vuosina
1970–1986 kouluja käymättömien naisten määrä laski 67 %:sta 32 %:iin. Palestiinan arabien
odotettavissa oleva elinikä kohosi 48 vuodesta 72 vuoteen vuosien 1967–1995 (vrt. 68 vuoden
keskiarvo Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän muissa valtioissa) aikana. Kuolleisuusnopeus laski yli kaksi
kolmasosaa vuosien 1970 ja 1990 välillä, ja Israelin lääketieteelliset ohjelmat laskivat
lapsikuolleisuutta arvosta 60 per 1000 vuonna 1968, arvoon 15 per 1000 vuonna 2000 (Irakissa luku
oli 64, Egyptissä 40, Jordaniassa 23, Syyriassa 22). BKT per asukas (per-capita GNP) Länsirannalla
ja Gazassa kohosi vuosien 1968–1991 aikana 165 dollarista 1715 dollariin (vertaa Jordanian 1050,
Egyptin 600, Turkin 1630 ja Tunisia 1440). Palestiinan per-capita tulo oli lähes kaksinkertainen
Syyriaan verrattuna, yli neljä kertaa suurempi kuin Jemenin ja 10 % korkeampi kuin Jordanian.
Vuodesta 1969 lähtien Jerusalemissa on ilmestynyt riippumaton arabiankielinen sanomalehti, jota ei
ole koskaan sensuroitu, koska Israelissa on vain sotilassensuuri. Sotilashallituksesta huolimatta
miehitetyillä alueilla on saatu pitää vapaat vaalit, liikkua vapaasti ja ilmaista mielipiteensä ennen
intifadaa. Vaikka Jordanian radio Jom Kippur -sodassa toistuvasti kehotti Israelin arabeja jättämään
työnsä ja osallistumaan sissisotaan, sellaista ei juurikaan tapahtunut. Monet arabit päinvastoin
luovuttivat verta, auttoivat kibbutseissa tekemättömissä töissä tai keräsivät rahaa hädänalaisille
israelilaisille perheille. Kaiken huipuksi Camp Davidissa kesällä 2000 palestiinalaisten edustajat
hylkäsivät Ehud Barakin tarjouksen. Tarjous sisälsi ehdotuksen luovuttaa 95 % Länsirannan
alueesta, ja aluevaihtona 5 prosenttia Israelista, palestiinalaisten hallintaan rauhansopimusta
vastaan. Ehdotuksen sanottiin leikkaavan Länsirannan palasiksi. Oslon sopimusten syytetään
perustuvan uuskolonialistiseen ajatteluun. Niiden tarkoituksena oli syytteiden mukaan tehdä
palestiinalaisista riippuvaisia Israelista, jolloin siirtomaatilanteesta olisi tullut pysyvä.
PLO:n perusti Arabiliitto, eivät palestiinalaiset itse. Vuosi oli 1964 – eikä mitään ”miehityksiä”
vielä ollut. PLO:n artiklat uhraavat palestiinalaiset suurempien rintamalinjojen agitaattoriksi:
"Aseellinen taistelu on ainoa keino vapauttaa Palestiina ja on siksi strategia eikä taktiikka...
Fedayeen ("hän-joka-uhraa-itsensä") -toiminta muodostaa Palestiinan kansan vapauttamissodan
ytimen... Arabikansan kohtalo, todellakin juuri arabien olemassaolo riippuu Palestiinan kysymyksen
kohtalosta. Arabikansan yritykset ja ponnistelut vapauttaa Palestiina seuraavat tästä yhteydestä.
Palestiinan kansa omaksuu etujoukkoroolinsa toteuttaessaan tätä pyhää kansallista pyrkimystä..."
Palestiinalaisten lukumäärä on noussut kymmenkertaiseksi noin 50 vuodessa suuren lapsiluvun
myötä. Juutalaiset kokevat tämän demografisen kehityksen hyvin uhkaavana nimenomaan Israelin
arabien ollessa kyseessä. On myönnettävä, että tämä on yhdessä lähihistorian hyökkäysten ohella
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johtanut tilanteeseen, jossa arabitaajamien asumisoloja on syrjitty jopa räikeästi. Tilanteen
kärjistyttyä Israel käyttää esimerkiksi palestiinalaisen koululaisen opetukseen 40 % vähemmän
varoja kuin juutalaisen – mutta on ainakin tiedostanut epäkohdan ja luvannut korjata sen. Siihen
nähden, miten avoimesti islamin fatalismissa rehvastellaan itsemurhaiskuilla, on kiinnostavaa, että
syntyvien lasten lukumäärän suhde itsemurhan tekeviin on Israelissa suurempi kuin missään muussa
teollisuusvaltiossa, jatkuvasta sodan uhasta ja sodasta huolimatta. Israelilaiset rakastavat
todistettavasti eniten elämää.46
Israel on määritelmän mukaisesti luotu valtioksi ja pakopaikaksi juutalaisille.
Itsenäisyysjulistuksessa viitattiin tulevaan perustuslakiin, mutta sitä ei ole koskaan laadittu, koska
muodollinen diskriminaatio muita kuin uskonnollisia juutalaisia kohtaan olisi apartheidia. Israelin
valtiolla ei ole perustuslakia, koska juutalaisena valtiona sellaisen laatiminen olisi vaikeata.
Aiheesta tulisi raamatuntulkintaongelmia. Niinpä perustuslain virkaa hoitaa itsenäisyysjulistus. Sen
perusteella Israel on 'juutalainen valtio', jossa kaikilla sen kansalaisilla on samat oikeudet, olivatpa
he minkä tahansa kansallisuuden edustajia tai uskonnon tunnustajia. Kaikilla itsenäisyyssodan
jälkeisillä alueilla asuville palestiinalaisille on myönnetty Israelin kansalaisuus. Arabia on toinen
virallinen kieli. Israelin arabeilla on kaikki tähän kansalaisuuteen kuuluvat oikeudet: asunnot, työ,
koulutus, uskonto, ylenemismahdollisuudet, puoluemuodostus, mielipiteen vapaus. Knessetissä on
arabipuolue, Korkeimmassa oikeudessa on arabijäsen. Poikkeus on siinä, että arabit on vapautettu
asevelvollisuudesta. Korkeimman oikeuden mukaan juutalainen ei "juutalaisvaltion" alueella saa
muuttaa beduiinikylään, joka tahtoo vaalia perinteitänsä. Tästä huolimatta juutalaiset eivät saa
muodostaa terrorihyökkäystenkään pelossa puhtaasti juutalaisten asuttamaa kylää lain turvin.
Toisaalta on muistettava, että noin kymmenestä arabikansanedustajasta huolimatta heidän
puoluettaan ei pitkään päästetty hallitukseen. Israelin druusista tuli ensimmäinen ei-juutalainen
ministeri vuonna 2001 (Saleh Tarif [o]), ja ensimmäinen muslimiministeri (Raleb Majadle [o])
valittiin 2007. Israelin korkeimman oikeuden jäsenistä ensimmäinen kristitty arabi (Salim Joubran)
sai paikan vuonna 2004. Arabimuslimi taas asetettiin Israelin sisäasiainministeriön
kansliapäälliköksi vuonna 2005 (Oscar Abu-Razek [o]). Kaikkiaan ei-juutalaisten johtajien määrä
valtion omistamissa yhtiöissä on noin 10 % (v. 2005). Ensimmäinen druusikenraali Israelin
armeijassa sai ylennyksen 2005 (Yusef Mishlav [o]). Kirjallisuuden Israel-palkinto myönnettiin
Israelin arabille v. 1992 (Emil Habib [o]). Hussein Faras (o) oli ensimmäinen druusi
poliisipäällikkönä, vuodesta 2000. Jamal Zidan (o) taas oli ensimmäinen druusi lakitieteen
professorina, vuodesta 2007. Tämän lisäksi arabinäyttelijä on esittänyt pääosaa Oscarehdokaselokuvissa, ja arabikansalainen on äänestetty myös Miss Israeliksi (Rana Raslan 1999 [o]).
Israelin väkiluku v. 2008 kynnyksellä oli 7,2 miljoonaa henkeä, joista 76 % eli 5,5 miljoonaa oli
juutalaisia ja 20 % eli 1,5 miljoonaa henkeä arabeja. Israelin arabeista taas 83 % on muslimeja,
joista suurin osa on sunneja. Beduiineja on noin 10 % muslimeista, kristittyjä arabeja
palestiinalaisista n. 8,5 %. Druusit ovat lisäksi erillinen vähemmistö. Juutalaisia sinänsä on
muuttanut yli sadasta maasta. Käytännössä yhteiskunnassa saa kriittisen tärkeitä etuja siitä, jos on
suorittanut kolmevuotisen asepalveluksen. Jopa vasemmistolaisessa Ha'aretz-lehdessä on vain yksi
arabitoimittaja, eikä juutalaisten ja arabien ystävyystoiminnassa ja illanvietoissa saa yleensä mennä
politiikkaan polttavienkaan tragedioiden kuten vedensaannin ollessa kyseessä. Israelin
keskuspankissa ei ole käytännössä lainkaan arabityöntekijöitä. Arabian kieltä pidetään usein
provosoivana arabityöntekijöiden ollessa kyseessä ja siitä varoitetaan tai se jopa kielletään
yrityksissä. Siirtokunnissa toteutettava heprealaistyövoiman käsite on kokonaan oma lukunsa ja
46
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rakennusluvat sekä omienkin tonttimaiden viljely perheyhteisöjen (hamula) mailla on nihilistisen
vaikeata, etenkin itsenäisyyssodassa kylistään poistuneiden mutta Israeliin jääneiden "läsnä olevien
poistuneiden" ollessa kyseessä. Israelin juutalaistenkaan ei tarkkaan ottaen ole luvallista ilman
erityislupia matkustaa Länsirannalla. Sota on jättänyt syvät jäljet. Taistelu jatkuu aseiden
vaimennuttua samoilla rintamalinjoilla virkamiesasein, etenkin intifadojen puhjettua.
Vuoden 1967 jälkeiset tapahtumat ovat oma lukunsa, koska Israel ei ole anneksoinut eli liittänyt
Länsirantaa ja Gazan aluetta osaksi virallista Israelin valtiota, vaan kyse on ollut
turvallisuustakuista jatkuvien sotien kierteen ja sotien välisten sissiryhmien hyökkäysten jälkeen.
Kansainvälisen oikeuden mukaan puolustussodassa vallattuja alueita voi pitää puolustuksellisista
syistä valvonnassa, mikäli uusi hyökkäys olisi odotettavissa. On muistettava, että YK:n päätös 242
ei käytä luovutettavista alueista (englanniksi) määräistä artikkelia "the territories", vaan sanoo
"territories". Päätöslauselmassa myös mainitaan erikseen em. turvallisuustakuut. Israelhan on
antanut Siinain niemimaan takaisin kaksi kertaa kokonaan, kerran osittain. Yksi näistä kerroista
kattaa 91 % ko. lauselman 242 alueista.
Siinailla ei tosin asunut kuin parisataatuhatta ihmistä, mutta Israel oli tehnyt siellä ensimmäisen
öljylöytönsä, jonka uskottiin takaavan omavaraisuuden 50 %:iin saakka tulevaisuudessa. Ironista
on, että Egyptin kanssa solmitusta rauhansopimuksesta palkittu Begin tarvitsi nimenomaan Ariel
Sharonia purkamaan Siinain juutalaissiirtokunnat. Häntä tarvittiin paitsi symbolina joka noita
alueita valloittikin, myös käytännön sotilaana, koska osa siirtokuntalaisista vastusti poismuuttoa
jopa aseellisesti Bardin on-line kirjan mukaan, http://www.us-israel.org/jsource/myths/mftoc.html.
Palestiinalaisvaltion oikeutuksen tunnustaminen, siirtokunnat ja vesilähteiden hallinta ovat
kuitenkin olleet vaikeita asioita yhteensovitettavaksi. Palestiinalaispakolaisten kohtalo on
merkittävä käytännön kysymys. Itsenäisyyssodassa palestiinalaispakolaisia lähti noin 700 000,
joista 400 000 joutui kokonaan pois, siis Länsirannan tai Gazankin ulkopuolelle. Vain noin 30
000:lle annettiin aselevon jälkeen lupa palata. Jälkeläiset mukaan lukien lukumäärä on nykyään
noin yli 6 miljoonaa ja kasvaa nopeasti. Siksi saman kokoisen Israelin asenne ryhmän vastaanottoon
on torjuva.
Tämä johtuu osittain seikasta, että Israel on sotien kynnyksellä myös kehottanut palestiinalaisia
pysymään maassa, koska arabisiviilien pako altisti alueen vapaalle epäsuoralle tulelle.
Itsenäisyyssodassa suurilukuisen liittouman voiton piti olla selvä, ja aluejaostakin ehdittiin jo
kiistellä. Juutalaisten hirmutekoja maalaillut propaganda ei ainakaan hillinnyt muuttohysteriaa
lukutaidottoman kansanosan keskuudessa sekään. Suurmufti ja Arabien Vapautusarmeijaa johtanut
el-Kaukji (o) neuvoivat aikanaan arabeja lähtemään muun muassa Haifasta nopeaa paluuta luvaten.
Sekä kaupungin juutalainen pormestari että brittikenraali Stockwell (o) yrittivät ylipuhua arabeja
jäämään, mutta lähes 100 000 jätti kaupungin.
Itsenäisyyssodassa päivän vanhaan Israelin valtioon hyökkäsi viiden armeijan liittoutuma
vuorokauden sisällä itsenäisyysjulistuksesta. Näissä maissa asui 150-kertainen määrä asukkaita.
Hyökkääjien aseistus oli Pasi Kesselin (o) Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksella
2002 hyväksytyn väitöskirjan liite 4:n taulukon mukaan seuraava (suluissa Israelin aseistus):
Tankkeja 20–40 (3), tykkejä 152 (16; toukokuussa vain kuusi 65 mm ja yksi 20 mm -kaliiperinen;
kranaatinheittimiä Kesseli ei taulukoi), lentokoneita 55–59 (10; Kesseli ei taulukossaan ota
huomioon koneiden siviililuonnetta vastustajan Spitfireihin nähden ja pitää leipätekstissä lukuna
yhdeksää), merialuksia 0 tai muutamia, joskin luku on kiistanalainen (0).
Kaikkiaan juutalaisväestöstä voitiin mobilisoida noin 45 000 henkeä, joista 30 000 sopi vain
paikalliseen puolustukseen. (Haganan sotilaallinen siipi) Palmach käsitti 3000 miestä ja 1000
reserviläistä, surullisenkuuluisat Irgun (ETZEL) 2 000–4 000 ja LEHI (Stern) 500–800 jäsentä.
Näitä järjestöjä voi kyllä kutsua sissiliikkeiksi, ja niiden jäsenet olivat osallistuneet moniin
vastarintaliikkeisiin Saksan miehittämissä maissa. Juutalaisten aseistus kohentui taistelujen myötä,
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mutta sodan alussa se kuitenkin käsitti käsiaseiden lisäksi em. väitöskirjan mukaan vain 800
konepistoolia, 200 konekivääriä, 800 kpl 50-75 mm kranaatinheitintä, 16 tykkiä, 3 tankkia, 0 sotaalusta, 10 siviililentokonetta - ja ammuksia joiksikin päiviksi.
Arabimaista karkotetut mizrahi- ja sefardijuutalaiset

Vuosina 1948–49 naapurit karkottivat yli 820 000 juutalaista, monesti ilman omaisuuttaan. Näistä
600 000 asutettiin Israeliin. Itsenäisyyssodan jälkeen Israel myös asutti noin 600 000 arabimaista
ilman omaisuuttaan karkoitettua omaa evakkoaan, loppujen yli 200 000 matkatessa muualle.
Vuosituhannen vaihteessa palestiinalaisia sanottiin Helsingin Sanomissa maailman suurimmaksi
pakolaisryhmäksi. On vaikea löytää mistään muualta kolmannen polven pakolaisia.
Ammattitaitoistenkin palestiinalaispakolaisten integraatiota ympäristöönsä on monesti päinvastoin
torjuttu. Sefardijuutalaiset oli alunperin karkotettu Espanjasta samana päivänä kuin
(juutalaissyntyinen) Kolumbus nosti ankkurinsa. Mizrahijuutalaiset taas olivat säilyttäneet etnisen
identiteettinsä ennen itsenäisyyssotaa 2500 vuotta arabien parissa. Keisari Claudiuksen
väetönlaskennassa 48 jKr. juutalaisia oli ollut liki 7 miljoonaa, joista Irakin, Syyrian, Iranin ja
Vähä-Aasian alueella asui liki miljoona kussakin. Vielä 1600-luvulla 2/3 juutalaisista asui ”idässä”.
Kun
siis
jäljellejääneitä
Espanjan-karkotuksen
aikaisten
sefardijuutalaisten
ja
pakkosiirtolaisuudenaikaisten mizrahijuutalaisten rippeitä asettui 10 kuukautta kestäneen sodan
raunioittamaan Israeliin, eivät he yleensä osanneet puhua kuin arabiaa tai farsia (persiaa). Miksi?
Koska he olivat Lähi-idän unohdettuja arabimaissa asuneita juutalaisnatiiveja!
"Viidennen kolonnan" pelon ohella myös tämä tungos vaikeutti palestiinalaispakolaisten
takaisintuloa, eikä arabeja päästetty takaisin kuin joitakin kymmeniä tuhansia. Toisaalta
pakolaisleireissä kasvaa sotilasainesta PLO:n 14. artiklan "etujoukkorooliin", ja kolmannen polven
evakkojen asutuksesta on puuttunut tahtoa.
Helsingin Sanomat "tiesi" Tietokulmassaan toukokuussa 2002, että Israelin itsenäisyyssota olisi
muka alkanut "juutalaisarmeijan suurhyökkäyksellä". Vaikea kuvitella, miten hyökkäys olisi voitu
toteuttaa minimaalisen vähin asein, kun vastassa oli muun muassa briteiltä saatuja Spitfirehävittäjiä.
Pasi Kesselin (o) väitöskirjan mukaan Israelia vastaan käydyissä sodissa -48, -56, -67 ja -73 on
kuollut yhteensä noin satatuhatta henkeä. Tämä tarkoittaa, että Israelissa on kuollut sodissa suurin
piirtein yhtä paljon ihmisiä kuin liikenneonnettomuuksissa. (Toisessa leirissä uhreja on ollut 3
kertaa enemmän.) Traagisuudesta huolimatta uhrien lukumäärä on kuitenkin varsin vähän
palstatiloihin nähden – mitään ydinsotaa tai Israelin massapommituksia emme ole nähneet. Silti
aihe ylittää uutiskynnyksen globaalisti. Jews are News. Tänään Länsiranta lienee maailman
tunnetuin miehitetty alue. Mitä yhteistä on Jordanilla ja Aurajoella? Kummallakin tuntuu olevan
vain toinen ranta.
Juutalaisia oli asunut vuosisatojen halki muuallakin Lähi-idässä kuin luvatun maan liepeillä.
Palestiinalaisiksi kutsutut arabit olivat saapuneet samalle alueelle monessa tapauksessa vain
muutamia vuosia ennen itsenäisyyssotaa juuri samoilta alueilta työnhakuun. YK:n
palestiinalaispakolaisen kriteeri oli vain 2 vuoden oleskelu alueella. Valtamediamme kiistää näiden
juutalaisten natiiviuden Lähi-idässä. Valtamedian armoilla oleville kanssaihmisillemme näitä
juutalaisia ei ole edes olemassa. Sefardit ja mizrahit vaietaan kuoliaaksi. Jotta historia ei unohtuisi,
niin ainoa toivo tuntuu olevan vapaassa kansalaistoiminnassa, jossa tavalliset suomalaiset puhuvat
ja tiedottavat pitkään vaietuista asioista muun muassa yleisönosastokirjoituksin.
Kyse on maailmanlaajuisesta mediasodasta, jossa Suomenkaan on vaikea olla puolueeton. Kuka
suomalaisista iltauutisten katselijoista esimerkiksi muistaa, miten suuria alueita - ja moneenko
kertaan - Israel on antanut Jordanialle ja Egyptille rauhansopimuksesta takaisin Jordanin itäpuolella
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ja Siinailla? Vuonna 2005 pidin lukua siitä, miten paljon valtalehtemme Helsingin Sanomat käsitteli
Israelin operaatio "Suojakilpeä” ajalla 1/3-7/5. Kaikkiaan näihin Jeninin joukkomurha-syytteisiin
liittyvien taistelujen yksityiskohtiin HS käytti seuraavasti palstatilaa: 0,8 neliömetriä
premiäärisivulla, 4,2 neliötä C1-C5 sivuilla (8 kertaa C1 peittyi kokonaan), 18 etusivun
pääkirjoitusta tai -kolumnia, ja 5 lainausta muista lehdistä. "Jeningradin" piirityksessä piti alun
perin olla 3000 kuolonuhria, vaikka luku oli alle sata. "Jeningrad" oli ennen näkemätön mediasodan
tykistökeskitys, ja näiden syytteiden kuuntelemisella häpäisisimme Leningradin 900-päiväisen
piirityksen 0,8 miljoonan ja Stalingradin 1,3 miljoonan uhrin muiston.
Sodissa Israel olisi voinut pommittaa naapuriensa suurkaupungit maan tasalle tai edetä Damaskoon
ja Kairoon saakka, mutta jätti sen tekemättä. Miten olisi tehty päinvastaisessa tapauksessa? Puhe oli
juutalaisten työntämisestä Välimereen. Israelilla olisi ollut tietotaito ABC-aseisiin ensimmäisten
joukossa, mutta se on jättänyt nämä keinonsa käyttämättä. Tilanne kuitenkin pahenee vuosi
vuodelta, ja oikeastaan kaikki valtiot Lähi-idässä havittelevat nykyään joukkotuhoaseita. Ikävää on
se, että näiden asejärjestelmien kanssa etulyöntiasema on merkitsevä: vaarana on Villin Idän
kaksintaistelutilanne, jossa katsotaan kumpi vetää nopeammin.
Palestiinalaiset ovat suuri ja traaginen uhri, ja minulla on arabiystäviä miltei jokaisesta Lähi-idän
maasta. Palestiinalaisen kanssa olen vanha työtoveri - rukoushetkiksi väistyin vaan laboratoriosta
kohteliaisuudesta syrjään. Mutta maatonta sankaria kaipaa joku muu kuin Israel. Yhteiseen hyötyyn
pääsee vasta kun Israel uskoo vilpittömyyteen olemassaolon oikeutuksensa tunnustamisessa.
Kohtalokasta oli se, että laajan 23 valtion rintaman aikaansaamiseksi sota julistettiin tuolloin
jihadiksi. Palestiinalaisia painostavat voimakkaat tahot agitaattoriksi. Arabimentaliteetille on
luonteenomaista sydämellinen vieraanvaraisuus. Ystävyyttä minunkin kanssani arvostetaan
sydämellisesti, vaikka politiikassa olisin hyvin kaukana arabiystävieni ajatuksista. Jos näissä maissa
kansan tahto kuuluisi, olisi palestiinalaiset veljet asutettu jo vuosikymmenet sitten!
Ympäröivät maat ovat aloittaneet Israelin vastaiset sotatoimet viimeisten viidenkymmenen vuoden
ajan toistuvasti, heti kun tähän on katsottu olleen tulen ylivoima. Tämä ei kuitenkaan tarkoita,
etteikö myös Israel olisi käyttänyt vuosien -56 ja -67 sodissa tempoa hyväkseen. Edellisessä
tapauksessa tosin Suezin kanavasta kiinnostuneen Englannin ja Ranskan tukemana, Nasserin
kansallistettua kanavan ja järjestellessä joukkojaan.
Ei kuitenkaan pidä unohtaa juutalaisia terrorijärjestöjäkään. Irgunin äärioikeistolaiset
juutalaisterroristit olivat kuitenkin poikkeus, jonka aselaivat esimerkiksi ensimmäinen pääministeri
David Ben Gurion pyrki upottamaan. Holokaustin ja Saksan miehittämien alueiden
vastarintaliikkeiden taustat eivät riittäneet tuomaan laajempia sympatioita tälle liikehdinnälle
Israelissa. Haganah edusti maltillisempaa linjaa, ja vain se jäi elämään kodinturvajoukkoina.
Itsenäisyyssodan alla juutalaisterroristit kuitenkin vastasivat arabiterroristeille samoin, tuomittavin
keinoin. Merkittävin ja tunnetuin esimerkki tästä lienee Deir Jassinin kylä, jossa arvioista riippuen
viheliäisesti surmattiin 300-700 henkeä. Propagandassa juutalaisten tekemiä hirmutöitä
suurenneltiin ja levitettiin arabileirissä. Ironinen seuraus tästä oli pakolaisongelma: lähes miljoona
siviiliä pakeni alueelta itsenäisyyssodan alla tai sen aikana.
Jälkimmäisessä, niin kutsutun kuuden päivän sodan tapauksessa Israelin ilmavoimat iskivät, kun
Egyptin Nasser (o) liittolaisineen oli ryhmittymässä hyökkäykseen. Kesäkuun 5. päivän aattona
Syyrian rajalla oli valmiina 300 panssarivaunun vahvuinen panssaridivisioona, Länsi-Jordanian
rajalla 350 panssarivaunun vahvuinen jalkaväki- ja panssaridivisioona ja Siinailla kuusi Egyptin
jalkaväki- ja panssaridivisioonaa ja 900 hyökkäysvaunua marssivalmiudessa. Siinain sodassa 1956
ja kuuden päivän sodassa 1967 Israelilla oli vastassaan yli satakertainen ylivoima. Sellainen
kaventaa strategisia mahdollisuuksia – ja Israel hyökkäsi, ilma-asetta käyttäen, ensin. Sodasta
seurasi, että koko Siinain niemimaa, Gazan alue, Länsi-Jordania ja Itä-Jerusalem sekä Golanin
kukkulat joutuivat Israelin omistukseen.
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Kuudes lokakuuta 1973 vietti koko Israel suurinta juutalaista juhlapäiväänsä ”jom kippuria”, eli
suurta sovintopäivää. Sovintoa ei kuitenkaan ainakaan näkyvissä sfääreissä ollut tarkoitettu
tulevaksi. Suurin osa juutalaisista oli joko kotonaan tai synagoogassa. Koko Israelin julkinen
liikenne oli pysähdyksissä. Yksikään israelilainen linja-auto ei kulkenut. Yksikään juutalainen
yksityisauto ei ollut liikenteessä. Israelin radio oli mykkä. Televisiossa ei ollut ohjelmaa. Puhelinta
ei käytetty. Kadut olivat miltei tyhjiä. (Tavallisenakin sapattina Israel seisahtuu tavalla, jota muualla
harvoin näkee - olkoonpa lepopäivä sitten kristittyjen sunnuntai tai muslimien perjantai.
Esimerkiksi El Alin koneet pysyvät lauantaisin maassa.) Yhtäkkiä klo 14 aikoihin sireenit alkoivat
soida kaikkialla Israelissa. Radio oli juuri katkaissut hiljaisuuden ja ilmoittanut Egyptin ja Syyrian
keskitetystä yhtäaikaisesta hyökkäyksestä. Yksiköt vastasivat likimain NATO:n asevoimien rauhan
aikaista vahvuutta. Tämä sota uhkasi oli itse asiassa lähellä kääntyä Israelin tuhoksi. Kahden ja
puolen viikon taistelujen jälkeen Golanin kukkuloilla oli kuitenkin tuhottu yli tuhat syyrialaista
panssarivaunua. Israelin panssarivaunut työntyivät vain 40 km päähän Syyrian pääkaupungista
Damaskoksesta. Etelärintamalla edettiin Egyptissä Goosenin maakuntaan saakka. Israel jätti
kuitenkin iskemättä sydämeen saakka, solmi aselevon ja vetäytyi. Egyptistä vetäytymiseen liittyi
sotatilanteeksi historiallinen, läheinen kanssakäynti egyptiläisten ja israelilaisten sotilaiden välillä.
Tämä olikin viimeinen sota, jossa Israel sai Egyptin vastaansa.
2
Kun Palestiina vielä oli englantilaisten mandaattina, sen pinta-ala oli 26300 km . Siitä oli
2
2
toukokuuhun 1948 saakka 1923 km juutalaisten hallussa, 12 277 km arabien hallussa ja 12 100
2
km brittien mandaattihallituksella. YK:n Kansakuntien vuoden 1947 päätöksen mukaan Palestiina
2
2
tuli jakaa seuraavasti: Israelin piti saada 13 676 km , Palestiinan arabeille luvattiin 12 361km ja
2
263 km oli määrä kansainvälistää.
Koska arabit hylkäsivät tämän YK:n jakosuunnitelman, sota syttyi heti, kun juutalaisvaltio oli
2
julistautunut itsenäiseksi. Sen seurauksena Israelin valtiollinen alue laajeni 7080 km :llä 20 757
2
km :iin. Kuuden päivän sota laajensi Israelin aluetta edelleen. Kun Siinai, Länsi-Jordania ja Itä2
Jerusalem, Gazan alue ja Golanin kukkulat miehitettiin, pinta-ala lisääntyi 68 546 km :llä. (Siinai
on sittemmin luovutettu.) Jom Kippurin sodassa Israel hankki huomattavia lisäalueita Suezin
länsipuolelta ja Golanin kukkuloilta. Mutta suurvaltojen painostuksesta ja vastaavan joukkojen
supistamissopimuksen johdosta Israelin oli luovuttava niistä. YK:n murskaenemmistön mielestä
Israelin on kuitenkin luovuttava kaikista vuodesta 1967 lähtien miehittämistään alueista.
22.11.1967 Iso-Britannia esitti YK:n turvallisuusneuvostolle päätöslauselman numero 242, jota on
siitä lähtien yritetty viilata, sorvata, takoa ja räätälöidä, miten vain, kummallekin asianosaiselle
sopivaksi. Se vaatii Israelia vetäytymään kesäkuun sodassa 1967 miehittämiltään alueilta.
Vastapalveluksena arabit tunnustaisivat Israelin itsenäisyyden, alueellisen loukkaamattomuuden ja
poliittisen riippumattomuuden. Välittäjätehtävissä ei kuitenkaan olla järin edistytty.
Yhdysvaltojen vitsaillaan pitävän Israelia lemmikkinään, mutta harva kiinnittää huomiota siihen
koko muun maailman yksimielisyyteen, jolla 150 Yhdistyneiden Kansakuntien valtiota äänestää
toistuvasti Israelia vastaan. Israelin asioihin on tapana tehdä ratkaisut kansainvälisellä foorumilla.
YK:n yleiskokous teki marraskuun 10. päivänä 1975 päätöksen, jonka mukaan sionismi määriteltiin
”erääksi rasismin muodoksi”. Historia kuitenkin osoittaa, että liike syntyi nimenomaan vastauksena
juutalaisiin kohdistetulle antisemitismille, kaikkien rasististen liikkeiden äidille. On vaikea
ymmärtää Israeliin kohdistettuja rasismin syytöksiä sellaistenkin valtioiden taholta, joissa
juutalaisilla asukkailla ja muilla kansallisilla tai uskonnollisilla vähemmistöillä on tuskin
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minkäänlaista elinoikeutta.47 (Myöhemmin pykälä sionismin rinnastuksesta rasismiin poistettiin
jatkuvan protestoinnin seurauksena.)
Mielestäni se assosiaatio, jonka mukaan muslimimaailman sydämessä sijaitseva Israel on uhka
arabeille - eikä toisin päin - on absurdi ja käsittämätön. Israel on esimerkiksi luovuttanut
miehittämänsä, pinta-alaltaan valtavan kokoisen, Siinain niemimaan (kahdesti?) takaisin
vihollisilleen. Ainakin arabipropagandassa Israelin lipun siniset suorat on tulkittu Niiliksi ja
Eufratiksi Israelin imperialistisina rajoina Gen. 15:18:n hengessä. Vuodesta 1948 lähtien Israel on
ollut kuin keskiaikainen ghetto. Sinne on päässyt monesti vain mereltä ja ilmasta. Sitä ympäröivät
vihamieliset ja kostonhimoiset valtiot. Lähes jokainen arabien propagandaelin ja johtaja on
julistanut kiihkeästi: ”Ei rauhaa Israelille! Päämäärämme on Israelin tuhoaminen!” Kun esimerkiksi
syksyllä 2001 Etelä-Afrikan Durbanissa järjestettiin YK:n rasismikokous, oli sen
julkilausumaluonnoksessa ainoa nimeltä mainittu valtio Israel. YK:n virallisen rasismikokouksen
rinnalla järjestettiin kansalaisfoorumi, johon osallistui paljon järjestöjä Afrikan, Lähi-idän ja Aasian
maista, joiden antipatiat ovat lähtökohtaisesti Israelin puolella.
Israel on vastustanut kansainvälisten tarkkailijoiden tuloa Lähi-itään. Ainakin Suomen
tiedotusvälineissä selkkauksen historiallisten juurien selvittäminen mielletään jollakin tapaa
propagandistiseksi. Aiheeseen liittyvän keskustelun voisi kiteyttää fraasiin: ”juutalaisilla ei ole
yksinoikeutta kärsimykseen”. Tilannetta on oikeastaan vaikea arvioida, sillä mikään muu länsimaa
ei ole joutunut vetämään voimakeinoissa linjaa vastaaviin määriin pommi-iskuja yhtä pienellä
maantieteellisellä alueellaan. Järjestelmällistä terrorismia on vaikea hallita millään demokratian
keinoilla. ”Pyhä sota” merkitsee, että pääsy paratiisiin on varma, jos onnistuu tappamaan kenet
tahansa juutalaisen. On lievästi sanottuna ongelmallista, kun tätä retoriikkaa eivät käytä ainoastaan
sotilaskoulutusleirit ja moskeijat, vaan myös jotkut päiväkodit, koulut ja hallinto. On vaikea uskoa,
että kovin moni sivistysvaltiokaan altistaisi itsensä vastaavassa tilanteessa linjalle erotuomari ja
pilli.
Tämän päivän Israel on sosialistisen mallin mukainen edustuksellinen demokratia ilman
perustuslakia. Israel esimerkiksi tutki ja tuomitsi itse Ariel Sharonin edesottamukset Israelin
tukemien Libanonin falangistien toteuttamassa siviileihin kohdistuneessa verilöylyssä. (Nythän osa
Euroopan maista oli teoriassa valmis pidättämään Israelin istuvan pääministerin, mikäli hän saapuisi
ihmisoikeusrikoksia käsittelevän lain allekirjoittaman maan maaperälle.) Mutta missä viipyvät
tuomioistuimet, jotka tutkisivat ympäröivien arabimaiden ihmisoikeusrikkomuksia? Syyriassa,
Jordaniassa, Irakissa jne. ei ole olemassa toimivaa oppositiota. Poliittisia vastustajia saatetaan
ampua ”Israelin kätyreinä” pikaoikeudenkäyntien päätteeksi. Vaikkeivät kaikki muutkaan Lähi-idän
maat varsinaisia diktatuureja ole, niin monipuoluejärjestelmää noudattavia maita näillä nurkilla ei
ole montaa. Israelissa on voimakas rauhanliike ja sen tv-keskusteluissa puhutaan avoimesti maan
ongelmista. Poikkeuksen muodostavat lähinnä juutalaissiirtokuntien pienet, paikalliset radioasemat.
Arabimaiden näkemys on kuitenkin se, että Israel harjoittaa valtioterrorismia.
”Ensi vuonna Jerusalemissa” -sanonnan pohjalta on ymmärrettävää, että aina on ollut joitakin
juutalaisia, jotka vastustuksista huolimatta ovat palanneet asumaan Jerusalemiin. Kaupungin
väestötilastoja on pidetty noin 170 vuoden ajalta, ja ne osoittavat juutalaisten aina olleen
enemmistönä. Israelin valtion perustamisvaiheessa 1948 Jerusalemissa asui 33 700 muslimia, 31
300 kristittyä ja 99 300 juutalaista jihadilaisten piirittämänä. Jerusalemin vanhatestamentillinen
nimi oli pelkkä rauhaa merkitsevä Salem. Arabeille kaupungin nimi taas on El Kuds, Pyhä.
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Nimistään huolimatta Jerusalem on saanut todistaa lukuisia verisiä piirityksiä niin
menneisyydessään kuin nykyisyydessäänkin. Kaupunki on myös harvinainen esimerkki
ulkovaltojen puuttumisesta itsenäisen valtion oikeuteen valita pääkaupunkinsa. Toisaalta tämä on
ymmärrettävää, koska kaupunki on tärkeä kolmelle uskontokunnalle, joista juutalaisuus on pienin.
Vaikka monien maiden suurlähetystöt sijaitsevatkin Tel Avivissa, on Jerusalem kuitenkin
juutalaisille itselleen, paitsi väkiluvultaan maan suurin kaupunki, myös pääkaupunki.
En tahdo tulla tunnetuksi sodan puolestapuhujana, mutta tunteet kääntyvät sille puolelle
juoksuhautaa, jossa kamera käy. Palestiinalaiset ovat uhri, se on selvää. Oikea kysymys kuuluu,
kuka tuon uhrin on valmistanut? Goljatkin tuli Daavidia vastaan kilpi kädessä, ja sellainen
kolhiintuu tuoksinoissa eniten. On sanottu, että Israelin sotamenestys perustuu ensimmäisen luokan
aseistukseen, toisen luokan sotilaisiin ja kolmannen luokan vihollisiin. Itsenäisyyssodassa aseistus
oli kuitenkin kehno monikymmenkertaisen vihollisen edessä. Sikäli kuin aseistusta oli, oli se
pitkälti amerikanjuutalaisten yksityishenkilöiden lahjoituksilla hankittua. Israel asutti 600 000
arabimaista itsenäistymisen seurauksena karkoitettua evakkoaan. Palestiinalaiset ovat saaneet pysyä
pakolaisleireissään medianyrkkinä, huolimatta YK:n taloudellisesta tuesta pakolaisleirien
poistamiseksi. (Palestiinalaiset katsottiin vuosituhannen vaihteessa maailman suurimmaksi
pakolaisryhmäksi.)
Israel on entisen Uudenmaan läänin kokoinen pinta-alaltaan ja mehiläisvartaloinen ilman
Länsirantaa. Sotilaallisesti on liki mahdotonta puolustaa aluetta, jossa saa hakea paikkaa, josta olisi
enemmän kuin 20 km lähimmälle rajalle. Arabimaiden yhteenlaskettu pinta-ala on 640 kertaa
Israelia suurempi, eikä ainakaan öljyntuottajamailta olisi luullut puuttuvan rahaa pakolaisongelman
ratkaisemiseksi. Sotien kynnyksellä Israel vetosi palestiinalaisasukkaisiinsa, etteivät nämä jättäisi
maata, koska tämä altistaisi sen avoimelle tykistötulelle muun muassa Golanin ylängöltä. Varsinkin
itsenäisyyssodassa ja niinsanotussa kuuden päivän sodassa arabimaissa kuitenkin uskottiin vahvasti
voittoon ja moni lähti. Paosta huolimatta Israel otti välittömästi sodan jälkeen käsittääkseni myös
takaisin sitä osaa entisestä palestiinalaisväestöstään, joka tahtoi tulla takaisin.
Kuuden päivän sodan päättyessä Israelista oli tullut Lähi-idän tärkein sotilasmahti ja miehitysvalta.
Sotilaallisten ihmeiden jälkeen vahvemman rooli onkin osoittautunut Israelille vaikeimmaksi. ”Ja
Jesurun48 lihoi ja alkoi potkia, sinä tulit lihavaksi, paksuksi ja aloit äksyillä. Niin hän hylkäsi
Jumalan, joka oli tehnyt hänet, ja halveksui pelastuksensa kalliota. He herättivät hänen kiivautensa
vierailla jumalillaan, he vihoittivat hänet kauhistuksillansa. He uhrasivat riivaajille, epäjumalille,
jumalille, joita he eivät tunteneet, uusille, äsken tulleille, joista teidän isänne eivät tienneet. Kalliota,
joka sinut synnytti, sinä et muistanut; sinä unhotit Jumalan, joka sinulle elämän antoi.” (5. Moos.
32:15-18.) Maallistumisen myötä Israelin taloudellinen riippuvaisuus Yhdysvalloista on kasvanut.
Samalla ulkopoliittinen epävarmuus ja eristyneisyys ovat lisääntyneet.
Kahtena kohtalokkaana päivänä kesäkuussa 1967 ja lokakuussa 1973 USA ja NL olivat vaarallisen
lähellä kolmatta maailmansotaa. ”Kuuma linja” oli kuumana ja ydinasein suoritettavat interventiot
otettiin puheeksi.49 Minkä vuoksi kaksi suurvaltaa antautuivat alttiiksi yhteenotolle, joka
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Neuvostoliiton Israel-politiikka on muuttunut aikojen saatossa rajusti. NL avusti juutalaisvaltion
perustamista ponnekkaasti 1948. Jo vuonna 1944 Josef Stalin (o) vaati juutalaisvaltion perustamista
Jaltan konferenssissa. Vuonna 1947 NL ryhtyi juutalaisvaltion puolestapuhujaksi YK:ssa, mutta
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Neuvostoliitto tunnusti Israelin valtion ensimmäisenä ja avusti sitä itsenäisyyssodassa hyökkäyksen
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mahdollisesti olisi syössyt koko ihmiskunnan ydinsotaan? Israel jakaa mielipiteet moneen
ilmansuuntaan ja moneen oppisuuntaan. Lähi-idän kriisin saaman suhteettoman suuren uutisarvon
huomioonottaen on yllättävää, että erään kuulemani väitteen mukaan vuosina 1948-1998 Israel
menetti sodissa vain 20 362 henkeä, kun samana aikana esimerkiksi kolareissa menehtyi 20 852
henkeä. Voisi väittää, että volyymiltaan selkkauksessa on strategisinta mediasota. Asia ylittää
uutiskynnyksen kaikkialla diasporan maailmassa. Kolmen maanosan leikkauskohdassa sijaitsevaa
Israelia voisi kutsua henkisessä mielessä maantieteellistä sijaintia enemmän kulminaatiopisteeksi –
tai ”maan navaksi”, kuten raamatullinen sanonta kuuluu (Hes. 38:8-12).
Israelissa on siis käyty reilun 50 vuoden aikana kuusi sotaa ja nähty kaksi intifadaa, eli
kansannousua. 70-luvun lopulla keksittiin naapurimaissa uusi ase: maaöljyn hinnalla vaikuttaminen.
Öljykaupasta tuli suurin kansainvälinen teollisuudenhaara. ”Mustalla kullalla” kiristäminen oli
tehokasta. Läntiset teollisuusvaltiot kokivat talouskriisin ja työttömyyttä. Jo muutama päivä
kiristyksen aloittamisen jälkeen monet valtiot suostuivat arabivaltioiden vaatimuksiin.
Myötätuntonsa ne ilmaisivat vaatimalla Israelia vetäytymään heti kaikilta valtaamiltaan alueilta.
Samaan kuoroon yhtyivät miltei kaikki Euroopan yhteisöön kuuluvien valtioiden hallitukset. Monet
Israeliin ystävällisesti suhtautuneet valtiot katkaisivat suhteensa tai julistautuivat varauksellisen
”puolueettomiksi”. Toiset korostivat ystävällisiä suhteitaan arabivaltioihin ja julistautuivat
avoimesti Israelin vastustajiksi. Joukko Aasian ja Afrikan valtioita katkaisi diplomaattisuhteensa
Israeliin. YK:ssa Israelin saama vastakaiku vaihtui enemmistön vastustukseen. UNESCO, joka ei
ole YK:n poliittinen alajärjestö vaan kulttuurijärjestö, kielsi islaminuskoisten ja sosialistivaltioiden
enemmistöpäätöksellä Israelia osallistumasta järjestön toimintaan ja istuntoihin marraskuun alusta
1974 lähtien. Asiaa perusteltiin sillä, ettei Israel kuulu Eurooppaan eikä Aasiaan.
On erikoista, ettei itsenäisyyssodassa vuonna 1948 arabimaiden Israelilta valloittamia alueita
kutsuttu koskaan miehitetyiksi. Nykyään maailman tunnetuin miehitetty alue lienee Länsiranta.
Palestiinalaiset tosin eivät alun alkaenkaan hyväksyneet maan jakoa, juutalaisten ja palestiinalaisten
valtiota perustettaessa kun Ison-Britannian (Palestiina) ja Ranskan (Syyria ja Libanon) mandaatit
päättyivät Näin siitä huolimatta, että ko. Transjordanian viipaleen erottaminen Ison-Britannian
mandaatista supisti Israelin osuuden koko Palestiinan maapinta-alasta neljännekseen.
Itsenäisyyssodan ja kuuden päivän sodan väliseltä ajalta on vaikea löytää ulkomaan lehdistä
vetoomusta Länsirannan luovuttamisesta takaisin Israelille. Länsirantaa ei ollut liitetty Jordaniaan
millään lopullisella rauhansopimuksella, mutta laittomasta miehityksestä ei ollut vain muodikasta
puhua vuosina 1948-1967.
Palestiina on kipein kivi islamistien kengässä. Heidän on vaikea ymmärtää, miksi Yhdysvallat ei
vaadi liittolaistaan Israelia noudattamaan YK:n päätöslauselmia Palestiinassa, kun se samaan aikaan
edellyttää, ettei Irakissa YK:n päätöksistä tingitä tuumaakaan.
Monet EU-kumppaneistamme eivät ole koskaan Saksan rinnalla käsitelleet omaa syyllisyyttään
Kolmannen valtakunnan kukistuttua ennen "tuhatvuotista" hallintaansa. Muihin verrattuna meillä on
suhteellisen puhtaat paperit tuolta ajalta. Emme mekään toki vetäneet suurlähettilästä Saksasta edes
kristalliyönä 1938. Toki elokuvatarkastamomme salli Ruotsista poiketen natsipropagandaelokuvat
tapahduttua. 25 vuotta myöhemmin David Ben Gurion viittasi tuonaikaisiin tapahtumiin:
”Neuvostoliitolta saamamme tuki oli merkittävä. Jollei Neuvostoliitto olisi silloin antanut meille
aseita, en tiedä, olisimmeko enää elossa”. (Die Welt 7.5. 1973.) NL:lla oli suuria toiveita Israeliin
nähden. Todennäköisesti siitä piti tulla marxismi-leninismin sillanpääasema Lähi-itään. Suhdanteet
kääntyivät, kun johtavat poliitikot loivatkin Lähi-itään demokraattisen valtion, jolla oli länsimainen
leima. Egyptin sotilasvallankaappauksen jälkeen 1955 tuki siirtyi Nasserin (o) Egyptille. Fritz May
(o), Israel, maailmanpolitiikka ja profetiat s. 270-271.
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sen jälkeen, kun niistä oli pätkitty juutalaisten uskonnon rienaus. Toki nämä myös saivat hyvän
vastaanoton. Olihan Suomessa huhtikuussa 1939 vain 228 pakolaista Keski-Euroopasta, ja hallitus
lupasi torjua pakolaisvirran. Kyllä meilläkin sisäministeri Kekkonen piti öljypuheitaan, ilman että
tämä olisi pahemmin jarruttanut myöhempää julkista uraa. Toki.
Mutta kuitenkin: meiltä suomenjuutalaisia ei annettu pois. Meillä päin heille rakennettiin
kenttäsynagooga Syvärille, ja muutama suomenjuutalainen upseeri joutui kieltäytymään
rautarististä. Tällaista ei tapahtunut missään muualla.
Tietojeni mukaan EU on antanut noin 10 % koko maailman kehitysavusta. Jäsenvaltioiden omien
kiintiöiden kanssa osuus käsittääkseni on jopa puolet koko maailman antamasta avusta. Vuosien
1994 ja 2001 välillä EU antoi PA:n nykyiselle johdolle 1446 miljoonaa euroa, josta vain 256 Me on
lainaa Euroopan investointipankilta. Yksittäiset EU-jäsenet tukivat PA:ta lisäksi bilateraalisesti
miljardilla eurolla.50 HS 3.3.2002 mukaan EU-tuki Oslon sopimuksen jälkeen on ollut kaikkiaan 3,5
miljardia euroa. EU:n kaikesta ulkomaantuesta PA:lle menevän tuen osuus on 4,5–7,5 %.
PA:n (Palestinian Authority) kuukausibudjetti on noin 90 miljoonaa USD:a, josta noin 2/3 menee
palkkoihin. EU kattaa noin 10 % ko. budjetista. Tämä tieto perustuu operaatio ”puolustuskilven”
ohessa löydettyjen PA:n terrorismikytköksiin viittaavien dokumenttien pohjalta tehtyyn raporttiin,
josta osia on julkaistu internetissä.51
Näin muun muassa siitä huolimatta, että PLO:n historia liittyy avoimeen terrorismiin, PA:n sisäisen
tilintarkastuksen yhteydessä havaittiin 400 milj.USD:n vajaus vuonna 1997, ja PA:n on osoitettu
”rohkaisevan eikä vastustavan” siviilejä vastaan tehtyjä iskuja. Me olemme osa Euroopan Unionia,
ja minusta näitä lukuja voi käyttää aihetodisteina olosuhteista, jotka ennakoivat juutalaisvastaisen
populismin uutta tuloa. Israelin tapaukseen EU:lla näyttää olevan selkeä kanta. Lyijynkylmä tosiasia
on, että me tuemme PA:a enemmän kuin shiialainen Iran tai Arabiliitto.
Tukemamme palestiinalaisten nykyjohtajat ovat sitoutuneet kasvattamaan kansalaisensa PLO:n
peruskirjan ”etujoukkorooliin” aseellisessa taistelussa Israelia vastaan. Pykälä 10 on kertonut
fedayeenien eli ”heidän-jotka-uhraavat-itsensä” muodostavan ”vapautuksen ytimen”.
Intifadat ovat kriittisiä maantieteellisesti pienen alueen infrastruktuurille, ja EU:n tulisi asettua
suojelemaan Palestiinan orastavaa valtiota islamististen maiden sille tarjoamasta kollektiivisesta
pelastusvarmuudesta - marttyyrin roolista. Palestiina on kipein kivi islamistien kengässä.
Islamistisuus taas ei tarkoita islamia ylipäänsä.
www.Gallup.com/poll:n suorittaman 10 000 henkeä ja 9 valtiota kattaneen kyselyn mukaan
Kuwaitissa noin 89 %, Pakistanissa 86 %, Indonesiassa 74 %, Iranissa 59 %, Libanonissa 58 % ja
Turkissa 43 % muslimeista ei lainkaan usko WTC-iskujen takana olleen al-Qaida-ihmisten (±4 %).
Marokko, Jordania ja Saudi-Arabia sensuroivat tämän kysymyksen kokonaan.
Laajin salaliittoteoria on kyetty jäljittämäänkin. Kyseessä oli internet-juoru, jonka mukaan
juutalaisia ei muka kuollut WTC:ssä, koska näitä oli varoitettu. Tämä tieto levisi alueella
räjähdysmäisesti ja läpäisi painetunkin lehdistön.
Välittäjäroolissaan Eurooppa voisi kääntää oman antisemitismin ja juutalaisfobian perinteensä myös
kokemuksen tuomaksi viisaudeksi: Juutalaiset vaistoavat annihilaatio-uhan ja pelkäävät joutuvansa
50
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sovitusuhriksi miljardin kristityn ja miljardin muslimin välillä asetelmassa, joka on muodostunut
terrorismin vastaisessa liittoutumassa.
Uskonnollinen maailmankuva ei erotu muusta maisemasta niinkään päättelyketjun sinänsä kuin
erilaisten premissiensä takia. Jos jälkikristillinen Eurooppa kategorisoi oman historiansa ja
uskonnollisen argumentoinnin rationaalisenkin elementin, on luottamuspula rauhanneuvottelun
välittäjäehdokasta kohtaan sitäkin suurempi. Kiinnostava kysymys on myös modernin ihmisen
uskonnottomuus: onko sellaista olemassa? Suurimmat katastrofit aiheutuvat oman
uskonnollisuutensa tiedostamattomuudesta ja tiedoksi pukemisesta.
Päivän sana on objektiivisuus. Yhtä aatelinen on kehitysuskon ajatus. Maailma ei ole kuitenkaan
pitänyt juutalaisista ennenkään, joten miksi se pitäisi heistä nyt? Historiaan ei saisi luutua, mutta
kyllä se sinisilmäisyyden tappaa. Keskitysleirit sijaitsivat keskellä Eurooppaa, ja tyypillistä tuolle
ajalle oli ulkopuolisten totaalinen välinpitämättömyys. Jupiterin kuista Europa osoittautui
jääpeitteiseksi. Roska on helpompi nähdä menneiden sukupolvien silmissä kuin malka - eli
kattohirsi - omassa. Isät kivittävät profeetat, ulkokultaiset lapset pystyttävät profeettojen
muistomerkit, sanotaan.
En väitä, ettäkö juutalainen välttämättä olisi ollut läpi historian järjestelmällisen miellyttävä
naapurina. Aktio synnyttää re-aktion. Väitän ainoastaan, että maailmanhistoriassa näemme käyneen
toteen Jumalan lupauksen valitsemalleen ja varjelemalleen Aabrahamille: ”Ja minä siunaan niitä,
jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki
sukukunnat maan päällä.” (Gen. 12:3.) Hitleriin saakka juutalaiset olivat muinaisen Rooman
mahtikäskyn mukaisesti ”hajotetut ja hallitut”. Hitlerin jälkeen toista poskea ei kuitenkaan enää ole
käännetty. Tai niin kuin Israelin ensimmäinen pääministeri David Ben-Gurion asian muotoili: ”On
sanottu, että lopunajan päivinä leijona ja karitsa makaavat yhdessä. Luulen, että vielä silloinkin
olisin mieluummin leijona.” Sekä ”Ollakseen Israelissa realisti, sinun tulee uskoa ihmeisiin.”
Jaakobin jättäessä hyvästejä pojillensa sai kaksi täysveljestä siunauksessaan kuulla: ”Simeon ja
Leevi, veljekset, heidän aseensa ovat väkivallan aseet. Heidän neuvoonsa ei suostu minun sieluni;
heidän seuraansa ei yhdy minun sydämeni; sillä vihassaan he murhasivat miehiä,
omavaltaisuudessaan he silpoivat härkiä. Kirottu olkoon heidän vihansa, sillä se on raju, heidän
kiukkunsa, sillä se on julma. Minä jakelen heidät Jaakobin sekaan ja hajotan heidät Israelin sekaan.”
(Gen. 49: 5-7.)
Esterin kirjalla on synkän alun jälkeen masentava loppu. Koska suurkuninkaan ediktiä ei voinut
kumota, kuningas julisti sen rinnalle vastaavan ilmoituksen juutalaisten oikeudesta puolustautua
kuultuaan äkkiyllättäen vaimonsakin olevan juutalainen. Molemmissa edikteissä käytettiin samoja
ilmaisuja ”hävittää, tappaa ja tuhota”. Tämän ohella jälkimmäinen käskykirje sisälsi myös sanat
”nuoret ja vanhat, lapset ja vaimot”. Arvalla heitetyn kahdennentoista kuukauden 13. päivän
viimein koittaessa oli verilöylyn tulos 75 000 ruumista 127 maakunnassa - sekä huoneen numero 13
puuttuminen englantilaisissa hotelleissa. Esterin viimeiset sanat juutalaiskuningattaren nimeä
kantavassa kirjassa huokuvat kostonhimoa: ”Jos kuningas hyväksi näkee, sallittakoon Suusanin
juutalaisten huomennakin tehdä saman lain mukaan kuin tänä päivänä. Ja ripustettakoon Haamanin
kymmenen poikaa hirsipuuhun” (Ester 9:13). Alkuun päästyään sotaa on vaikea hillitä. Päivässä
kirje ei etene kovin kauas, mutta ainakaan Susassa 500 kuollutta ei riittänyt. Haamanin poikien
ruumiiden julkinen häpäisy ei sekään lienyt tarpeellista. Raamatussa yksilön ja esivallan moraali
erotetaan toisistaan. Ainakin edelliseen ohje kuuluu: ”‘Kosto on minun’, sanoo Herra.” Esivalta
kuitenkin saa - ja sen on velvollisuus - rankaista rikollista yksilöä. ”Jos pahaa teet, niin pelkää; sillä
se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa
tekee” (Room. 13). Kenenkään ei pidä kuvitella itseänsä yksityisellä tasolla koston
toimeenpanijaksi. Jos kansa kostaa kansalle, on sekin harvoin oikeudenmukainen ja siitä tulee kierre
yhtä helposti kuin ihmistenkin välisestä vendettasta. Ester on Raamatun ainoa kirja, jossa ei mainita
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Jumalan nimeä. Siinä ei puhuta edes esirukouksesta, vaan ainoastaan teknisesti toteutettavasta
”esipaastosta”.
Israel 'taistelee' työtä ja tutkimusta tekemällä, ei ase kädessä. Ehkä merkittävin yksittäinen vaikute,
joka juutalaisella väestönosalla on ollut asuttamassansa maassa, tapahtui vuosina 1870-1933 Saksan
teollistumisen yhteydessä. Juutalaisten vähäisyyden ja menneisyyden huomioon ottaen on miltei
mystistä, miten syrjitty kansanosa pääsi mukaan Saksan intellektuaalisen perinnön keskeisimpinä
vuosina vaikuttaneisiin älymystöpiireihin. Juutalaisten vaikutus Saksan kulttuuriin oli aluksi
mahdollista vain heidän tyttäriensä johtamien salonkien kautta.52 Euroopan valtiot rahoittivat
sotakulunsa kyllä 80-prosenttisesti lainalla, mutta todellisuudessa laina saatiin pääasiassa
Yhdysvalloista. Ei voi kuitenkaan kiistää sitä, etteikö joku aina hyötyisi sodasta.
Kun Yhdysvallat liittyi 1. maailmansotaan huhtikuussa 1917, ei siihen mennessä oltu vielä ammuttu
laukaustakaan Saksan omalla maalla. Venäläisiä ei kiinnostanut sotia tsaarin puolesta ja reservit
kieltäytyivät sotimasta. Saksa oli jo edennyt Pariisin porteille. Briteillä ruokahuoltoa riitti enää
viikoksi. Eurooppa menetti 300-vuotisen maailmanherruutensa I maailmansodan neljänä vuotena.
Sota loppui 11. 11. kello 11 vuonna 1918, mutta yhdestoista hetki oli jo lyönyt ja talouden
johtoasema siirtynyt Atlantin taakse. Maailmansodan edellä USA:lla oli 4 miljardia dollaria velkaa
Euroopan valtioille - Sodan jälkeen nämä olivat puolestaan velkaa USA:lle 14 miljardia dollaria.
(Ainoa velkansa kokonaan maksanut valtio on Suomi. Muut lopettivat maksunsa 1930-luvun
taloudellisten vaikeuksien aikana. ”Finland pays again!” ihasteltiin USA:n tabloidilehtien lööpeissä.
Suomi on myös ainoa valtio, joka maksoi 2. maailmansodan sotakorvausvaatimukset.)
Natsien miehittäessä toisen maailmansodan aikana Itävallan tulivat sotilaspoliisit pidättämään myös
Rothscildin suvun päämiestä. (Niin suuri oli hänen auktoriteettinsa, että kun Rothschild lähetti
sanan sotapoliiseille odottaa ruokailun päättymistä eteisessä, nämä tekivät työtä käskettyä.) Natsien
päästessä valtaan Berliinin lakimiehistä ja lääkäreistä jopa puolet oli juutalaisia. On aivan
kohtuullista, oikein ja autuaallista että tietotekniikan käänteen aiheutti germanium-niminen
puolijohdemetalli. Esimerkiksi planeettamme ensimmäinen radiosignaali ulkoavaruuteen kajahti
tietääkseni vuonna 1936 Berliinin olympialaisista.
Jos EU-liittolaisillemme on jäänyt ruohonjuuritasolle kytemään, niin tahdommeko tulla osallisiksi
heidän synneistään näin jälkikäteen? Minusta käynnissä on valtava mediasota, jossa Eurooppa
hakee myös oikeutusta isiensä teoille. Suomen lintukotoa ei uhkaa akuutisti mikään terroristiryhmä,
eli kyseessä ovat täysin omat valintamme.
“THE STATE OF ISRAEL will be open for Jewish immigration and for the Ingathering of the
Exiles, it will foster the development of the country for the benefit of all its inhabitants, it will be
based on freedom, justice and peace as envisaged by the prophets of Israel, it will ensure complete
equality of social and political rights to all its inhabitants irrespective of religion, race or sex, it
will guarantee freedom of religion, conscience, language, education and culture, it will safeguard
the Holy Places of all religions, and it will be faithful to the principles of the Charter of the United
Nations." (Israelin itsenäisyysjulistus.)
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OSA II – EMANSIPAATIO ULOS GHETOISTA JA
KUULUISAT JUUTALAISET: Sefanja 3:19-20
Sefanjan kirjan viimeiset jakeet kuuluvat (3:19, 20): "Katso, siihen aikaan minä teen tekoni kaikille
sinun nöyryyttäjillesi. Minä pelastan ontuvat ja kokoan karkoitetut ja teen heidät ylistetyiksi ja
mainehikkaiksi jokaisessa maassa, jossa he olivat häpeänalaisina. Siihen aikaan minä tuon teidät
takaisin - siihen aikaan, jona minä teidät kokoan. Sillä minä teen teidät mainehikkaiksi ja
ylistetyiksi kaikissa maan kansoissa, kun minä käännän teidän kohtalonne teidän silmäinne nähden,
sanoo Herra."
Olen todistellut että kyse on meidän päivinämme toteutuvasta profetiasta seuraavissa esseissä:
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Tietonikkarit.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Kotimaani_ompi_Suomi.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Tieteenluovutus.html
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Business_on_business_mutta_Mooses_on_Mooses.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Hollywoodism.html
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Rautatammi_metsurit.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Kallonkutistajat.html
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Neropatit.html
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Musiikki1.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Sefanja_Rokkentrollit.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Kirjailijat.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Toimittajista.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/sarjakuvat.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/MaailmanMerkittavinMies.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Shakki_ja_Matti.htm
http:// www.helsinki.fi/~pjojala/Kuvataiteilijat.htm
http://www .helsinki.fi/~pjojala/Uraani2.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/juutalaisasutus.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Indicator.html
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Valitsen_siis_olen.htm

Nollaveriryhmä-sarjaa on julkaistu, sen mitä on julkaistu, Israelin Ystävät ry:n Shalom-lehdessä.
Suomalainen järjestö on perustettu vuonna 1904 (1908) järjestyksessään toisen Sionismin
konferenssin yhteydessä ja kristillinen järjestö lienee maailman vanhimpia ellei vanhin tämän lajin
maanpuolustustyön lajissaan (”Minä siunaan sitä joka sinua siunaa ja kiroan sen joka sinua kiroaa”
1. Moos. 12:3).
Sefanjan nimi merkitsee HERRAN SALAMAA. Tämä profetia todellakin iskee sydämeen –
yllättävästi ja syvästi. Kirjan alkuperäinen nimi kuului: Jahve suojelee.53 Kirjassa painotetaan, miten
Herra on piilossa keskellä kansaansa ja miten he ovat kätkettynä Herrassa.
Sefanja 3:8 taas sisältää heprean kaikki konsonantit ja kaikki vokaalit. Se on ainoa tällainen jae
53
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koko Raamatussa: "Sentähden odottakaa minua, sanoo Herra, odottakaa sitä päivää, jona minä
nousen saaliille. Sillä minun tuomioni on, että minä kokoan pakanakansat, saatan kokoon
valtakunnat vuodattaakseni heidän päällensä tuimuuteni, vihani kaiken hehkun, sillä minun
kiivauteni tuli kuluttaa koko maan." Mitään muuta jaetta ei painoteta Kirjoituksissa yhtä paljon.
Tämä on synkkä jae. Kerran Pitkämielisen Armahtajan mitta täyttyy. Salama tarkoittaa sähköiskua
joka iskee kuin ammus ja haarautuu harkittuihin kohteisiinsa.
Seuraavasta jakeesta saamme lukea: "Silloin minä muutan puhtaiksi kaikkien kansojen huulet
(kielet), niin että ne kaikki rukoilevat Herran nimeä." Onko tämä yhteinen sävel ja yhteinen kieli
hepreassa 22 aakkosensa kanssa? Israelissa oli 22 kuningasta. Juudassa oli 22 kuningasta.
Leeviläisiä erämaassa 22 000. Deuteronomiumissa 22 kertaa sana "laki". Galatalaiskirje vastaa
Deuteronomiin, siirrytään laista armoon. Paavali laittoi sanan "usko" tasan 22 kertaa
Galatalaiskirjeeseen. Koko VT:ssa sana "laki" on 220 kertaa, 22x10. Psalmissa 119 on 8 peräkkäistä
jaetta jokaiselle 22 aakkoselle järjestyksessä (176 jaetta, Raamatun pisin luku).
Rehellisyyden nimissä on siis tunnustettava, että juutalaisia tunnetaan myös liberaaliteologian
pioneereina ja gangstereina, samoin kuin KGB:n, feministi- ja gay-liikkeen perustajinakin. Tällaiset
edesottamukset eivät itseäni henkilökohtaisesti ilahduta. Silti nämäkin hahmot lienevät ainakin
omissa piireissään ”ylistettyjä” ja niiden ulkopuolellakin ”mainehikkaita”. Jokaisessa kansassa on
inhimillisesti katsoen sekä jaloja, että nilkkejä yksilöitä. Lopullinen ”ylistettävyys” odottaa
välienselvittelyä vanhan messiaskandidaatin Jeshuan kanssa. ”Enemmän kuin Israel on pitänyt
sapattia, on sapatti pitänyt Israelia”, sanotaan. "Kolme asiaa tulee odottamatta: Messias,
aarrelöytö ja skorpioni", pohdiskeli joku Talmudin kirjoittajista.

Mikä käynnisti empiirisen tieteen kehityksen?
Mikä käynnisti empiirisen (kokeellisen) tieteen kehityksen? Modernin tieteen alku oli puritaanisen 54
rationaalinen (järkiperäinen). Valistuksen "pioneerit" eivät tarponeet meitä ylös suosta, enemmän
siihen vaikuttivat esimerkiksi 1200-luvulla Oxfordin yliopiston perustaneet fransiskaanit. Se mikä
heissä oli erinomaista, ja voittoisalle länsimaiselle tiedemiehelle tunnusomaista, ne lahjat valistus
aikanaan vaimensi. Kuten valistusta kritikoinut Rousseau (o), myös fransiskaanit arvostivat
piirteitä, jotka ovat ominaisia lapselle. John Tyndall (o) - 1800-luvun johtavia agnostikkoja –
kirjoitti Faradaylle (o): "Ajattelen usein, että hyvän kristityn ominaisuudet ovat juuri niitä, jotka
ovat oleellisia tiedemiehelle, joiden on ennenkaikkea tultava ’kuin pieniksi lapsiksi’." 55 Lähtökitka
on suurempi kuin liikekitka. Kerran liikkeelle päästyään liikkeen ylläpito on helpompaa. Olisiko
nykyisestä inhoreduktionistisesta lähestymistavasta ja makroevolutionismin paradigmamonopolista
tieteen vaunu nytkähtänytkään?
Pienen vapaaseurakunnan saarnaaja Michael Faraday (o) keksi sähkömoottorin ja dynamon, selvitti
sähköisen induktion ja korosti lopun elämäänsä lasten älykkyyttä teknisten tieteiden ymmärtämisen
suhteen. Hänen joululuentonsa lapsille olivat tieteen popularisoinnin alkua. Faraday oli tieteellisenä
toisinajattelijana paitsiossa parin vuosikymmenen ajan, ennen hänen sähköön liittyvän teoriansa
läpimurtoa. Lontoon slummeista nousseen Faradayn tutkijanura alkoi hänen ollessaan teini-ikäisenä
hanttihommissa kirjansitomossa. Siellä apupoika-Michael innostui lukemaan painamiansa kirjoja.
Menestyksen huipullakaan hän ei suostunut ottamaan vastaan Royal Societyn puheenjohtajuutta,
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eikä liittynyt mihinkään elitistisiin hyvä-veli-kerhoihin.
Luomiseen henkilökohtaisesti uskovia, ei-juutalaisia, mutta henkilökohtaisia Luojaan uskovia
tieteen uranuurtajia on vakuuttava luettelo: Newton (o), Pasteur(o), Lister (o), Cuvier(o), Bacon (o),
Kepler (o), Joyle (o), Maxwell (o), Faraday (o), Kelvin(o), Linné (o), Mendel (o) jne. Nämä
tiedemiehet ajattelivat Jumalan ajatuksia hänen jälkeensä: "To God there are, in the whole material
world, material laws, figures and relations of special excellency and of the most appropriate order...
Those laws are within the grasp of the human mind; God wanted us to recognize them by creating
us after his own image so that we could share his own thoughts." 56 Digiaikamme "seisoo jättiläisten
harteilla", kuten punnan kyljessä lukee. Sattuman, ajan ja itsestään olevaisten luonnonlakien pyhä
kolminaisuus on sangen tuoretta liturgiaa. Teknokratiamme modernistista arvopohjaa voidaan kyllä
rakentaa näille savijaloille, mutta varhainen tieteellinen metodi ankkuroitui em. abstraktioon ID:stä
(Intelligent Design, älykäs suunnittelu). Luonto oli luonto. Älykkään suunnittelijan kuvana mekin
saatoimme ymmärtää sitä.
Kun Royal Society, Englannin tiedeakatemia, perustettiin vuonna 1660 ensimmäisenä lajissaan, oli
kymmenestä hallituksen jäsenestä (ml. Isaac Newton(o)) yhdeksän protestantteja, joista kaksi
piispaa. 68:sta perustajajäsenestä 42 oli taustaltaan puritaaneja, vaikka pääosa väestöstä oli tuolloin
anglikaaneja. Myöhemmissä vaiheissa akatemian merkittäviin johtajiin ovat tietääkseni lukeutuneet
muun muassa seuraavat puritaanit: Sir Robert Moray(o), Sir William Petty(o), Robert Boyle(o),
John Wilkins(o), John Wallis(o) ja Jonathan Goddard(o)57 (Sittemmin Newtonille kihahti valta päähän ja hän
alkoi sekaantua politiikkaan – letaali päätös monille tieteentekijöille. Parlamentissa hänen ainoa pöytäkirjoihin merkitty
lausuntonsa on pyyntö avata ikkuna...) Euroopan tieteen keskuksessa Pariisissa Acadèmie des Sciences’in

ulkolaisista jäsenistä katolisten ja protestanttien suhde aikajaksolla 1666-1883 oli 6:27, kun
väestöllinen jakauma koko Euroopassa oli 6:4 58. Teoksessaan For the Glory of God Stark luettelee
52 tieteen huippua 1543-1680, joista 50 oli kristittyä ja vähintään 30 syvästi uskovaisia. Vain
Edmund Halley (o) oli skeptikko ja Paracelsus (o) panteisti. Kukaan ei ollut ei-eurooppalainen.
Mitä tulee puheeseen tieteen kulta-ajasta islamilaisessa maailmassa, niin merkittävä osa Allahin
oppineista oli ei-arabeja. Moni tuli Persiasta tai sen lähialueilta: al-Khwarizmi (o), Avicenna (o), alFarabi(o), al-Biruni(o), al-Razi(o), al-Ghazali (o) ja Hamza Ibn Ali(o). Juutalaissyntyiset islamin
oppineetkin esitellään yleensä muutoin kuin juutalaisin epiteetein. Muhammedin (o) itsensä
ensimmäinen ja pitkäaikaisin vaimo oli häntä iäkkäämpi juutalainen leski.
Mystiikka ja luonnonmagia eivät olleet erityisesti kristinuskolle erityisiä, vaan tyypillistä keskiajalle
ylipäänsä. Se oli myrkkyä tieteelliselle metodille - ja juutalaiskristillinen rationaalinen motivaatio
auttoi puskemaan sen läpi. Miksi nobeleita kutsutaan palkinnoiksi henkilöille, "jotka ovat tehneet
suurimmat palvelukset ihmiskunnalle"? Juutalaiset nomadit ovat keulakuvia puhuttaessa nimistä,
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jotka ovat pelastaneet eniten ihmishenkiä maailmanhistoriassa tieteen hedelminä, jäävuoren
kasvettua luonnonmysteerien pinnalle.
Kiinan johto sanoi vielä 1900-luvun alussa: "Me emme tarvitse mihinkään länsimaista tiedettä ja
tekniikkaa”59. On ironista, että Kaukoitä kiilaa juutalaiskristillisen mielekkyyden apajalle ja samaan
aikaan korkeintaan elämyksistä elämän tarkoitusta havittelevat länsimaat haikailevat idän mystiikan
pariin. Panteistit mielsivät empiriikan jopa jumalanpilkaksi tai sitten olevainen oli mayaa eli
illuusiota. Kiinassa, Intiassa ja arabimaissa tiede ei saanut tuulta siipiensä alle huolimatta vertaansa
vailla olevista teknisistä keksinnöistä. Tässä tapauksessa tiede pääsi alkuun, mutta motivaatiota
tutkimuksen jatkamiselle ei löytynytkään. Ihmeen nopeasti on myös unohtunut, että ideologinen
evolutionismi oli niitä harvoja yhteisiä nimittäjiä 1900-luvun äärioikeiston ja äärivasemmiston
liikehdinnässä.
Sarkasmin paikka on myös modernissa Raamattu-fobiassa: lännen tieteellisen taantumuksen pimeän ja kirkollisen keskiajan - takaa löytyy enemmän helleenien filosofian kuin Raamatun
ihailua. Aristoteles oli kivitauluun hakattu, Raamatun arvostus oli usein vain muodollista. Jotakin
kertoo esimerkiksi se tosiasia, että pyrkimyksenä ei suinkaan ollut aina kertoa rahvaalle Raamatun
sisällöstä edes ymmärrettävästi. Latina sai kelvata lännessä ja kirkkoslaavi idässä. Hyykä perju
juupa taalar. Kaikkeinkristillisimmät kuninkaat ja poliitikkopaavit pönkittivät tuolinsa viime
kädessä papiston sakramentteihin ("salaisuuksiin") vedoten. Mitä "yleisemmäksi" (katolisemmaksi)
kirkolliset instituutio kasvoivat, sitä systemaattisemmin ne usein vainosivat niitä kristittyjen ryhmiä,
jotka pitivät talonpoikaisjärkeä Raamatun äärellä auktoriteettinaan kirkon vallan ja opin ylitse.
Historian
surullisenkuuluisimmat
out-of-context
–sitaatit
(asiayhteydestään
irralliset
tekstinlainaukset) liittyvät Raamattuun (juutalaisvainot etunenässä).
Ehkä tunnetuimpana esimerkkinä näistä vaiheista on oppi maakeskisestä maailmankaikkeudesta.
Idea ei kuitenkaan ole mitenkään yksiselitteisesti Raamatun opettama - kun taas vain kreikkalainen
Ptolemaios (o) painotti sitä eksplisiittisesti ja havainnoitsi oppiaan kristallipalloin. Toisaalta
kristinusko ja sen kirkot yhdistivät barbaarien ja kansainvaellusten hajottamaa Eurooppaa ja olivat
ainoita antiikin perinnön jatkajia varhaiskeskiajan vuosisatoina. Esimerkiksi suomalaiset saivat
kirjakielen osaltaan siksi, että joku tahtoi antaa meille tilaisuuden lukea Raamattua.
Valistusajatteluun liittyy paljon myyttejä. Juutalaiskristillinen konteksti jatkoi nimittäin katalyysiä
vielä sen jälkeenkin. James Maxwellin (o) ja Michael Faradayn (o) 1840-luvulla esittämät
sähkömagneettiset yhtälöt eivät olleet newtonilaisen paradigman60 mukaisia: yhtälöt operoivat
sähkö- ja magneettikentän käsitteillä, joita ei voinut johtaa mekaniikan periaatteista. Selitys nousi
aivan eri pohjalta. Nämä fyysikot kutsuivat yhtälöitään "kauniiksi." Yhtälöt olivat pelkistettyjä ja
toimivia. Stephen Hawkingsin (o) puhesyntetisaattoristakin kuuluu näiden löytöjen äärellä: "Mikä
puhaltaa hengen näihin yhtälöihin?" Ludwig Boltzmann (o) huudahti aikoinaan yhtälöiden äärellä:
"Jumalako nämä on kirjoittanut!" Heinrich Hertz taas tunnustaa Faradayn, Maxwellin ja Kelvinin
laatimien yhtälöiden edessä: "Emme voi paeta tunnetta, että näillä yhtälöillä on todellisuus ja
älykkyys itsessään, että ne ovat viisaampia kuin me olemme, jopa viisaampia kuin keksijänsä, ja
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että me saamme niistä enemmän irti kuin mitä niihin on kirjoitettu." 61 Albert Einstein kommentoi
edeltäjiänsä: "Mielestäni ei ole ihmeellistä, etteivät Kiinan viisaat astuneet tätä askelta.
Hämmästyttävää on, että nämä keksinnöt yleensä on tehty." 62 Siinä missä Dawkins (o) huokaisee
helpottuneena: "Darwin made it possible to be an intellectually fulfilled atheist", sanoi Thomson
alias Lordi Kelvin (o): "Kaikkialla ympärillämme on ylivoimaisen vankkoja todisteita älykkäästä ja
hyväntahtoisesta suunnittelusta... Ateistinen näkemys on niin järjenvastainen, etten osaa sitä
sanoiksi pukea." 63 Evoluutiopopulistinen hype ei kunnioita isäänsä ja äitiänsä.
Taksonomian eli eliöiden luokitteluopin perustajaksi on luokiteltu ruotsalainen Carl Von Linné (o).
Linné uskoi Genesiksen mukaiseen luomiseen. Hänen kerrotaan itse asiassa saaneen kimmokkeen
muuntelukapasiteetin tutkimukseen hepreassa käytetyistä eri termeistä luomisen viikon ja
"vedenpaisumuksen" lajeiksi tms. käännetylle sanalle. Nykyään kaikkien lajirajojen uskotaan
olevan keinotekoisia, mutta Linnélle luokittelu oli lähes pakkomielle. Hänen motivaationsa lähdettä
kuvaa seuraava lainaus: "Mikä voima! Mikä viisaus! Mikä käsittämätön täydellisyys! Olen
havainnut Eläinten tukeutuvan kasveihin, kasvien maalajeihin, Maalajien maahan. Maan kiertävän
järkähtämättömässä järjestyksessä Aurinkoa, josta se saa elämänsä. Auringon vihdoin kiertävän
akselinsa ympäri muiden Tähtien kanssa, ja tähtien järjestelmän, jonka laajuus ja luku ovat
määräämättömät, pysyvän liikkeellään tyhjyydessä mihinkään kiinnittymättä, kun sitä pitää yllä
Ensimmäinen Liikuttaja, Olentojen Olento, Syiden Syy, Universumin vartija ja Johtaja, tämän
maallisen teoksen Herra ja Tekijä."64
Onko poppistieteellinen maailmankuva lähempänä mytologiaa kuin tahdotaan tunnustaa?
Tieteenfilosofian kauhukakara, natsien oppeja läheltä seurannut Wehrmachtin invalidisoitunut
majuri Paul Feyerabend (o) kirjoittaa: "Valtion ja kirkon ero täytyy saattaa loppuun erottamalla
toisistaan valtio ja tiede, uusin, aggressiivisin ja dogmaattisin uskonnollinen instituutio." 65 Kadulla
"tiede" on saanut monoliittisen otuksen aseman.

Juutalaiset nobelistit ja tiedemiehet hengenpelastajina
Tänään Israelin akateemikot tuottavat enemmän tieteellisiä julkaisuja per tutkija kuin yksikään
toinen maa. Juutalaiset tutkijat ovat jättäneet tajunnan räjäyttäneellä 20:lla vuosisadalla taaksensa
syvät urat niin fysiikassa, kemiassa kuin biotieteiden piirissäkin. Monissa internetin soitteissa voi
juutalaisten suurmiesten ja -naisten ohessa tutustua yli 150 Encyclopaedia Judaican mukaisesti
syntyperältään “vähintään puoliksi juutalaiseen” Nobel-palkinnon saajaan. Yli 20 % nobeleista on
osunut alle 20 miljoonan hengen eli 0,25 % väestönosalle. Toisen maailmansodan jälkeen
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juutalaisten osuus nobelisteista on ollut yli 35 %. 1980-luvulta alkaen juutalaistaustaisten
nobelistien osuus on ollut liki puolet.
Lääketieteen nobelisteista juutalaisia on ollut 31 % ja fysiikan nobelisteista 25 %. Vertailun vuoksi
mainittakoon, että shakin maailmanmestareista juutalaisia on ollut 54 %, Oscar-palkinnon
voittaneista elokuvaohjaajista 27 %, johtavista hyväntekijöistä Business Weekin vuoden 2010
listalla 38 % ja Pulitzer-palkituista kaunokirjailijoista 51 %. Vanity Fairin tuoreella listalla
maailman 100 vaikutusvaltaisemmasta henkilöstä 51 on juutalaisia. Juutalaiset muodostavat 2 %
Yhdysvaltain väestöstä mutta 21 % itärannikon laatuyliopistojen ylioppilaskunnasta ja 26 % niistä
joiden tutkimustyön Kennedy-keskus on palkinnut. Toisenlaisen vertailun vuoksi muistettakoon,
että esimerkiksi egyptiläiset rekisteröivät 77 patenttia Yhdysvalloissa vuosien 1980–2000 välillä,
saudit 171 patenttia – ja israelilaiset 7652 patenttia, amerikanjuutalaisista puhumattakaan.
Liiteosion listojen tai taulukoiden henkilöt ovat juutalaisia joko molempien tai ainoastaan toisen
vanhempansa puolelta. Esimerkiksi Aage Bohr toi Bohrin sukuun fysiikasta toisen nobelin vuonna
1975, mutta häntä ei ole otettu lähdeteosten listaan mukaan ainoastaan neljännesjuutalaisena.
(Kyseessä on yksi kolmesta tapauksesta, joissa palkinto on ”periytynyt” sukupolvesta toiseen.)
Juutalaiset ovat keränneet nobeleja varsinkin luonnontieteissä, joissa palkinto tosin kilpailun
kiristyessä jaetaan yhä useammin kolmen henkilön kesken. Vuosien 1901 ja 1995 välillä nobelin
palkinto myönnettiin 663:lle henkilölle, joista yli 150 on ollut juutalaista syntyperää. Protestantit
ovat saaneet nobeleja kaksi kertaa enemmän kuin kaikki ei-protestanttiset yhteensä, mutta
juutalaiset vähintään 25 kertaa suhteellista väestönosaansa enemmän. Ei siis ihme, että Adolf Hitler
(o) väheksyi palkintoja ja kielsi saksalaisia vastaanottamasta niitä. Talouden nobeliksi kutsuttu
palkinto on virallisesti Ruotsin valtionpankin lahjoitusvaroista jaettava palkinto. Ensimmäinen
taloustieteen nobel myönnettiin 1969, kun viittä alkuperäistä palkintoa on jaettu vuodesta 1901.
Juutalaiskristillinen maailmankuva ja modernin tieteen synty
Ruotsalaisten jakamien nobelpystien palkinnonjaon oikeudenmukaisuudesta voi aina keskustella
Ruotsin yliedustuksen takia, mutta ainakin juutalaisen laureaatin kohdalla sävy on erilainen kuin
ruotsalaisen kohdalla. Pulitzer-kirjallisuuspalkinnon jaostahan voisi joku aina huomauttaa, että
Joseph Pulitzerin suku itse on osin juutalainen. Sama kritiikki kohdistuu myös ensimmäisiin
juutalaisten elokuvamogulien alemmuudentunteen maanispuuskissaan toinen toisilleen antamiin
Oscar-palkintoihin.
Juutalaisilla ei käytännössä ollut modernia akateemista traditiota. He alkoivat jättää ghettonsa vasta
1800-luvulla. Silloinkin yliopistojen ovet avautuivat etupäässä vain kristinuskoon kääntyneille
juutalaisille (jos silloinkaan, mutta se oli ehto). Nobelejahan tosin on jaettu vasta 1900-luvulla,
mutta silloinkaan useimpien yliopistojen ovet eivät juutalaisille juuri avautuneet kiintiöiden ja
kategoristen kieltojen takia.
Kristinuskosta juutalaisuuteen kääntynyt ja Yhdysvalloista Israeliin muuttanut John Hulley (o) on
tarkastellut juutalaisten panosta tieteessä 1800-1900-luvuilla (Comets, Jews & Christians) ja
todennut seuraavaa: Juutalaisten menestys on ollut ylivoimaista etenkin heitä ympäröivän
yhteiskunnan ollessa protestanttinen. Nobelilla palkittujen juutalaisten lukumäärä 100 000
juutalaista kohti on tällöin ollut 1,6. Seuraavaksi parhaiten he ovat menestyneet katolisen yhteisön
vaikutuspiirissä, suhteen ollessa 0,9 ja heikoimmin ortodoksisen kulttuurin keskuudessa arvolla 0,1.
Tunnustuskuntien välillä on tietenkin eroa, mitä tieteellisen tutkimuksen harjoittamiseen tulee
instrumentaalisten edellytysten ja rahoituksen puolesta, joten en panisi kovin paljon painoa tälle
analyysille.66
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Edellä on kuitenkin käsitelty puritaanisen rationaalisen maailmankuvan vaikutusta modernin,
länsimaisen tieteen syntyyn ylipäänsä. Tämä on aihe, joka jälkikristillisessä ajassamme on pyritty
vaikenemaan kuoliaaksi. Peer review (tiedejulkaisujen vertaisarviointi) toimii, mutta vain melko
ahtaissa rajoissa. Niiden ulkopuolella se muuttuu sensuuriksi ja kulkee käsitteen peer pressure
(vertaispaine) alla. Konsensus, hegemonia ja modernien sakramenttien hyvä-veli-kerhot
trivialisoivat tiedettä. Tiede etenee siellä, missä uskalletaan epäillä ja kyseenalaistaa.
Salonkikelpoisuuden arvo tieteen ohjaajana paljastuu vasta ajan myötä. Aurinkokuninkaan hovissa
syötiin sormin.
Kun suhteutetaan juutalaisten nobelistien määrän kristittyjen nobelistien määrään (1901-1990
palkintoja asukasta kohti) ovat suhdeluvut olleet eri maissa seuraavat: Ranska 30:1, Saksa 28:1,
Britannia 23:1, ja USA 15:1. Laskettaessa nobelistien määrä 100 000 asukasta kohti (1901-1990)
juutalaisten keskuudessa sekä suurimmissa hallitsevissa kulttuureissa saadaan tulokseksi: juutalaiset
3,9; protestantit 0,7; katoliset 0,06; ortodoksit 0,01; hidut 0,006 ja muslimit 0,001. Ympäristöllä on
ilmeinen vaikutus juutalaisten menestykseen luonnontieteissä. Ruotsalaiset tietenkin ovat itse
länsimaisia ja protestantteja, joten tämä asteikko on moniselitteinen.
Pääasiallinen lähteeni on Encyclopaedia Judaica -niminen seitsemäntoistaosainen
tietosanakirjasarja, joka käsittelee muun mielenkiintoisen muassa tunnettujen juutalaisten
henkilöhistoriaa. Kirjasarjan ongelma on sen ikä. Kirjasarjan runko on julkaistu vuonna 1972 ja
tämän jälkeen kirjasarja päivitettiin 2007. Oman sukupolvemme kohdalla kynnys nimen
noteeraamiselle olisi tietenkin matalampi. Olen käyttänyt lähteenäni myös laajalti Tapani Harviaisen
(o) ja Karl-Johan Illmanin (o) kirjaa Juutalainen kulttuuri (WSOY 1998), Päiviö Latvuksen (o)
teosta Ymmärryksen siivet - miksi tiede on länsimaista (Omega-kirjat 2000), Joan Comayn (o)
hakusanakirjaa Who’s Who in Jewish History (2nd ed. Routledge 1995) sekä Pekka Sartolan (o)
populaariteoksia.
Tuoreemmissa nimissä olen käyttänyt Internet-hakuja, jotka tosin vapaalähteinä ovat tunnetusti
epäluotettavia. Verkkoesseideni laajempaan listaan on lisäksi otettu joitakin nimiä myös
interaktiivisesta verkkopaikasta, jossa epäluotettavuus on suurimmillaan. Etnisiä tietoja on
kuitenkin hyvin hankala tarkistaa tavallisista tietosanakirjoista, joten monessa kohdin rinnakkaisten
verkkomainintojen tai tietyssä asiayhteydessä esiintyvän nimen - toivottavasti ei sentään pelkän
silhuetin - on katsottu vahvistavan juutalaisen identiteetin.
Sairauksien tuttavat
Juutalaisen Jeesuksen uskomme pelastavan ihmishenkiä, mutta seuraavatkin maakalaiset ovat
kiitettävästi auttaneet pidentämään niitä: Von Wasserman kehitti testit, rokotteita tai vastamyrkkyjä
jäykkäkouristusta, koleraa, lavantautia, kurkkumätää, tuberkuloosia ja syfilistä vastaan. Haffkine
teki onnistuneen rokotteen koleraa vastaan, Marmorek tärkeitä löytöjä moniinkin kulkutauteihin
liittyen. Schick kehitti kurkkumätä-diagnostiikkaa ja rokotteita, Ehrlich salvarsanin kuppaan,
Neisser ja muut löysivät muun muassa tippuria aiheuttavat gonokokit. Trauben löytämä sydänlääke
digitalis oli aikanaan maailman käytetyin lääkevalmiste. Vidalin ja Weilin menetelmillä opittiin
hoitamaan lavantautia, Woronan ja Waksman löysivät streptomysiinin, aikansa käytetyimmän
kemoterapeuttisen aineen. Waksman otti käyttöön sanan "antibiootti", ja hänen löytöihinsä kuuluu
myös neomysiini. Tähän boikottilistaan kuuluu myös sulfa jota enää harvoin käytetään yksin, mutta
trimetopriimiin yhdistettynä (Bactrim) se on edelleen hyvä stafylokokkilääke, koska
”tappajabakteeri” MRSA ei yleensä ole sille resistentti.
Penisilliinistä palkituista kolmesta ritarista Chain oli juutalainen. Funk esitteli vitamiinien käsitteen
ja ehti jatkaa aakkosellista sarjaansa aina D:hen saakka, Hessin keskittyessä C-vitamiinin käyttöön
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keripukin hoidossa. Reichstein eristi kortisonin, kokaiini oli ensimmäisiä särkylääkkeitä ja (ko.
aineen suurkuluttaja Freudin ystävän) Kollerin keksintö. Sokeritaudin ja insuliinin tarinassa vaikutti
Minkowski, jonka mukaan nykyään jaetaan palkintoja sokeritaudin tutkijoille. Aspiriinin keksijästä
ollaan alettu käydä sadan vuoden jälkeen kiistaa, vaikka kyse ei olekaan enää patenteista, vaan
posthuumista kunniasta. Perinteisesti Eichengrünia ei ole tässä yhteydessä mainittu, mutta
pyramidoni- ja antipyriini -särkylääkkeiden kohdalla Spiron ja Filehnen nimet ovat kivitauluun
hakatut. Leibrich keksi kloraalihydraatin kouristuksiin. Landsteiner kehitti kahtakin erilaista
veriryhmäluokitusta, joista toimiva verenluovutus alkoi. Sabin ja Salk kehittivät toimivat
poliorokotteet. Salk antoi rokotteensa käyttöön ilmaiseksi, vaikkei tästä nobelia tai Yhdysvaltain
Tiedeakatemian jäsenyyttä saanutkaan. DNA-yhdistelmätekniikasta voisi ottaa lonkalta esiin
Lederbergin, Kornbergin ja Nirenbergin.
Biokemian - tuon luonnontieteiden kuningattaren - keskeisin aineenvaihduntasykli kantaa Hans
Krebsin nimeä. Kun Krebs oivalsi metaboliareittien syklisen luonteen, niin jatkoa seurasi. Krebsin
hattuun ripustetaan tavallisesti toinen sulka ureasyklin keksimisestä. (Krebs ”bicycle”.) Hans Krebs
oli myös mukana tehtäessä ensi havaintoja fosfaatin viestikapulan roolista solun
signaalinvälityksessä. Krebsistä tuli Englannin tiedeakatemian jäsen (”fellow of Royal Society”)
vuonna 1947 ja kaikkien liikaa juoneiden ritari 1958.
Omalla alallani vanhan polven tutkijat vitsailevat toisinaan, että biokemiaa alettiin harjoittaa Saksan
ulkopuolella vasta kun juutalaiset olivat muuttaneet toisen maailmansodan kynnyksellä maasta pois.
Esimerkiksi Israelin ensimmäinen presidentti, alkujaan puolanjuutalainen Chaim Weizmann, oli
biokemisti.67 (Kuten myös A.I. Virtanen (o), toinen luonnontieteilijä kolmesta suomalaisesta
nobelistista.) Chaim Weizmann (Weissmann, Weiszmann) teki Manchesterin yliopistossa vajaan
parinkymmenen vuoden aikana noin sata patenttia - Charles Weizmanin nimiin. (Chaim tarkoittaa
”elämää”.) Hän toimi Englannin laivaston laboratorioiden johtajana vuodesta 1916. I
maailmansodan aikana Weizmann luovutti keksimänsä räjähteen englantilaisille, mutta asetti tämän
ehdoksi takuut juutalaisvaltion luomiseksi. Weizmannin aloitteesta Jerusalemiin perustettiin
juutalainen yliopisto 1918. Israelin tunnetuin tutkimuslaitos on nimeltään Weizmann-instituutti.
Ferdinand Julius Cohnia (1828-1898) pidetään eräänä bakteriologian perustajista. Paul Ehrlich
(1854-1915) oli biokemisti ja bakteriologi. Ehrlich kehitti monia bakteeri- ja kudosvärjäyksiä, ja
hänet on tunnettu ennenkaikkea lääketieteellisen diagnostiikan kehittäjänä. Ehrlich valoi modernin
kemoterapian perustukset salvarsaani-kuppalääkkeellään ja harrasti myös uranuurtajana histologiaa,
hematologiaa sekä immunologiaa. Elie Metchnikoff (1845-1916) oli sikiötutkija sekä immunologi.
Hän löysi bakteereja nielevän puolustussolutyypin ja nimesi solulinjan ”fagosyyteiksi”.
Metchnikoff myös havaitsi, että maitohappobakteerien läsnäoloa ruuansulatuksessa voidaan käyttää
apuna pidennettäessä sairaan elinaikaa. (Tartuntatautien kohdalla bakteerien rooli
suojakolonisaatiossa
sekä
entsyymitäydennyksenä
on
keskeinen
ajatus
bakteerien
alkuperäkeskustelussa luomis-katastrofi-rappeutumismallissakin.) Valitettavasti mies rakensi myös
monumentaalisen listan ihmiskehon “surkastuneista” elimistä, jota väitettä onkin sitten kierrätetty
suomalaisissakin oppikirjoissa koko 1900-luvun. Listan artikkelit ovat tippuneet yksi kerrallaan
pois tiedon karttuessa, mutta ajatukselle ihmisestä evoluution museona tuntuu olevan suuri kysyntä.
Robert Remak, puolanjuutalainen tutkija, kuvasi ensimmäisenä solun jakautumisen.
Karl Landsteiner (1868-1943) keksi veriryhmäluokituksen (M, N & MN) ja oli mukana
Rhesustekijöiden löytämisessä. Landsteiner palveli ihmiskuntaa lähinnä turvallisen
verenluovutuksen kehittäjänä. Aiemmin verenhukkaa hoidettiin lampaiden ja koiran verellä ikävin
seurauksin. Landsteiner erotteli toisistaan veriluokat, jotka saavat toisensa sakkautumaan. Hän
67
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kehitti myös vanhemmuustestin ja hänen tutkimuksensa tukivat Jonas Salkia poliorokotteen
kehittämisessä. Maailman verenluovuttajien päivää vietettiin ensi kerran kesäkuussa 2004,
Landsteinerin syntymäpäivänä.
Salk vuorostaan osoitti lääketieteellisessä liiketoiminnassa harvinaista jaloutta jättäessään vuosien
tutkimustensa jälkeen toimivan poliorokotteen julkiseen käyttöön ilman patenttia. Salkin rokote ei
vastannut tiedemaailman silloista käsitystä, jonka mukaan inaktivoitu valmiste ei pure polioon.
Rokotteesta tuli kuitenkin menestys: se oli sekä tehokas että turvallinen. Salkin rokotteen
pidempiaikaiseen käyttöön ottaneissa maissa lapsihalvaus eli polio on käytännössä saatu kitkettyä
kokonaan pois. Salkia juhlittiin kansallissankarina, ja hän sai kaiken mahdollisen tunnustuksen eri
maiden ihmisiltä ja hallituksilta. Tiedeyhteisöltä hän ei kuitenkaan saanut tunnustusta sen paremmin
nobel-palkinnon kuin Yhdysvaltain Tiedeakatemian jäsenyydenkään tiimoilta. Salk ei kehittänyt
yhtään uutta tutkimusmenetelmää, joten Salkin tukijat kysyivät: onko tiede todellakin vain
tekniikkaa? Salk perusti nykyään nimeään kantavan maineikkaan biotekniikan instituutin
Kalifornian biolaaksoon. Tänään Salk-instituutti on eräs Yhdysvaltain ja koko maailman
kuuluisimpia biotieteiden tutkimuslaitoksia.
Selman Waksman (1888-1973) on yksi historian suurimmista ”tappajista”. Hän esitteli maailmalle
antibioottien käsitteen ja eristi ensimmäisenä neomysiinin (1948) ja penisilliinistä poiketen myös
gram-negatiivisia bakteereja tappavan streptomysiinin (1944), aikansa käytetyimmän
kemoterapeuttisen aineen. Nobel-palkinnon jakotilaisuudessa Waksmanin lääkkeitä sanottiin
”lääketieteellisiksi ihmeiksi”. Nuori länsimainen sukupolvi ei voi muistaa, millaista oli elää ilman
antibiootteja. Vuosikymmeniin on ollut hyvin harvinaista kuolla bakteeritauteihin, mutta ennen ne
olivat yleisin ja kirjavin kuolinsyy. Samat suoraan luonnosta löydetyt ja eristetyt ovat edelleen
hieman muunneltuina käytössä. Oikeastaan vanhat antibiootit olivat liiankin tehokkaita, sillä alan
tutkimustyö jäätyi käytännössä pariksikymmeneksi vuodeksi. Nykyään huoli etenkin gramnegatiivisten antibiooteille resistenttien bakteerikantojen yleistymisestä on herättänyt tutkimuksen
uudelleen eloon ja vanhoja tekijöitä etsitään kuin kivimiehiä mukulakivikatujen työmaille.
Yhdysvallat on hyötynyt monessa suhteessa Itä-Euroopasta ja Venäjältä muuttaneiden juutalaisten
työn hedelmistä. Sairaanhoidon alalla Isaac Hays perusti vuonna 1847 Amerikan lääketieteellisen
yhdistyksen, Adolphus Solomon oli mukana perustamassa Yhdysvaltain Punaista Ristiä (1881) ja
Sampson Simpson oli kantava voima New Yorkin Mount Sinai -sairaalan takana. (Toronton ja New
Yorkin Mount Sinai -sairaaloiden yhteydessä tehdään edelleen korkeatasoista tieteellistä tutkimusta.
”Siinain vuori” oli jo Mooseksen aikaan uuden ilmoituksen ja informaation taukopaikka.) Abraham
Jacobi perusti American Pediatric Societyn vuonna 1910 ja häntä pidetään Yhdysvaltain
lastenlääkinnän isänä.
Waldemar Haffkine (1860-1930) kehitti ensimmäisen onnistuneen rokotteen koleraa vastaan.
Englannin imperiumi lähetti miehen koleran varjostamaan siirtomaahansa Intiaan. Matkan
tuloksena Haffkine on pelastanut ehkä eniten ihmishenkiä maailmassa. Ihmishenkien pelastamisessa
Haffkinen varteenotettava haastaja, vähintään juutalaisten kesken, on Samuel Levine
sydänkohtauksen varhaisella diagnostiikalla ja hoidolla. Varhainen rokotteiden kehittely oli melko
vaikeata. Kun muutamia Haffkinen jäykkäkouristusrokotteen saaneita terveitä henkilöitä vuonna
1902 kuoli rokotusoireisiin, Haffkine pidätettiin. Hänen maineensa palautettiin viiden vuoden
kuluttua (tieteellisten) jatkotutkimusten perusteella. (Englannin kielessä on ero tutkimusta
tarkoittavien sanojen investigate ja research välillä.) Ranskalainen bakteriologi Alexander
Marmorek (1865-1923) teki tärkeitä löytöjä moniinkin kulkutauteihin liittyen. Raphael Mechoulam
on huumausaineiden lääketieteellisen hyötykäytön pioneeri. Ferdinand Cohn (1828-1898) oli
bakteriologi joka havaitsi levien olevan kasveja.
Penisilliinin löytäjänä pidetään englantilaista Alexander Flemingiä (o). Tässäkin lääketieteen
menestystarinassa oli kuitenkin osansa myös juutalaisella tutkijalla. Ernst Boris Chain (1906-1979)
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sai jakaa kahden muun herran kanssa löydöstä v. 1945 saadun nobelin palkinnon ja tuli myös näiden
rinnalla lyödyksi ritariksi. Chain oli ensimmäinen, joka eristi penisilliiniä käyttökelpoisessa
kunnossa preparatiivisia määriä. Proteiinin tai muun biologisen yhdisteen eristämistä on toisinaan
verrattu kalastukseen, jossa suuresta järvestä pitää onkia juuri tietty kalayksilö. Entisinä aikoina
biomolekyylin eristämisen reseptin laatiminen oli uroteko. Nykyään puhdistuskeinot ovat
kehittyneet ikään kuin kalanviljelyyn päin: Kiinnostavan proteiinin sekvenssikoodi kloonataan ja
siirretään esim. coli-bakteeriin, jossa sitä ekspressoidaan vieraassa soluympäristössä
epäluonnollisen suuria määriä. Tekolampi täyttyy näin samasta kalasta. Mitä kehitysoppiin tulee, on
Chain sanonut:
”Sen olettaminen, että elinkelpoisimman kehittyminen ja eloonjääminen olisi kokonaan
sattumanvaraisten mutaatioiden seurausta, on mielestäni todisteisiin perustumaton hypoteesi ja
ristiriidassa tosiasioiden kanssa. Nämä klassiset evoluutioteoriat ovat suunnattoman
monimutkaisten ja pulmallisten tosiasioiden kömpelöitä yksinkertaistuksia. Minua hämmästyttää,
että niin monet tiedemiehet ovat kritiikittömästi ja innokkaasti, ja niin kauan aikaa, nielaisseet ne
vastaan mukisematta.”68
Muista juutalaisista evoluutiokriitikoista mainittakoon Lee Spetner ja kirja Not by Chance.
Shema ja opiskelun ylistys
Juutalaisten pelipöydälle laskeman suuren panoksen syitä on pohdittu paljon. Kaksi juutalaista kolme mielipidettä, sanotaan. Näkymättömien asioiden äärellä juutalaiset ovat jo perinteisesti
tottuneet abstrahoimaan asioita ja edistämään tietoa kiivaissakin väittelyissä. Kun Pompeius ennen
ajanlaskun alkua uteliaisuudesta kihelmöiden kohotti esirippua ja laski saappaansa
kaikkeinpyhimpään, löysi hän sieltä - ei mitään.
Monesti menestyksen avain on ollut tiivis yhteistyö ja virikkeellinen ryhmähenki. Sheman eli
juutalaisen uskontunnustuksen (5 Moos 6:3-9) periaate on ilmeisesti ollut taustalla juutalaisten
pedagogiikassa ja didaktiikassa maallisillakin alueilla: ”Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle
annan, painukoot sydämeesi. Ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä
käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi. Sido ne merkiksi käteesi ja ne olkoot
muistolauseena otsallasi. Kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi.”
Euroopan juutalaisghettojen pinta-alaa ei lisätty satoihin vuosiin – tulipahan keksittyä
kerrostalolähiöt. Lukkojen takana ajatuskykyä terotettiin Talmudin tahkossa loputtomien
keskustelujen avulla. Vaikka uskonnollisessa kulttuurissa ei pitkään ollut tilaa maallisille tieteille,
kohosi kulttuuri korkealle. Maallisiin kirjoihin suhtauduttiin epäluuloisesti, ja muurin toisella
puolella poltettiin Talmudeja joskus vaunulasteittain roviolla. Tästä huolimatta oli vaikea löytää
lukutaidotonta juutalaista. Viisivuotiaille juuri koulunsa aloittaneille pojille annettiin hunajaan
sivelty taulu, johon oli kirjoitettu heprealaiset kirjaimet.
Silloinkin, kun akateemiset aiheet eivät ole olleet aktiivisesti esillä, ovat ne ehkä alkemiasta tai
shakin peluusta järjestäydyttäessä vaikuttaneet taustalla (”pihtipielissä”), tai ne on ehkä pyritty
ottamaan huomioon päätöstenteossa (”porteissa”). Teroittaminen tarkoittaa, että opettamisen ei
pitänyt olla fraasinomaista, vaan yksityiskohtiin ja ymmärtämiseen tähtäävää. Linnut nappasivat
tien varrelle tippuneen siemenen ensimmäiseksi. Tuohan tarkoitti niitä, jotka eivät ymmärtäneet
sanaa. Mainittakoon lisäksi, että alkemiassa kehitettiin kultaa sampoavaa viisasten kiveä ja
68
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yleisliuotinta etsittäessä käyttöön kuitenkin monet kemian instrumentit ja metodit. Shakki taas on
esimerkki kulttuurinvälittäjän roolista idän ja lännen välillä. Euroopan ruhtinaat olivat aikanaan
torjuneet munkkien ehdotuksen intian-arabialaisten numeroiden käyttöönotosta - ja roomalaisilla
numeroilla matematiikka oli yksinkertaisesti mahdotonta tuhanteen vuoteen.
Myös arkeologiset löydöt todistavat, miten tärkeä luja peruskoulutus oli jo hajota-ja-hallitse –
koneiston hampaisiin joutuneille juutalaisille: Masadan linnoituksessa Kuolleenmeren rannalla
pidettiin koulu ja synagooga toiminnassa jopa juutalaisten puolustajien roomalaisia piirittäjiä
vastaan käymän epätoivoisen kamppailun aikana. (Jeesuksen ajan juutalaista koulutusjärjestelmää
koskien keskeinen teos on R. Riesner, Jesus als Lehrer, Tübingen 1988.)
Kun juutalaisen Jeesuksen siis väitetään 12-kesäisenä poikana kyselleen kirjanoppineilta fiksuja,
käytetään ilmaisua joka jo tuolloin oli vakiintunut tarkoittamaan sekä kysymystä että vastausta.
Taitava kysymys on innovatiivisempi kuin oikea vastaus.
Viittaamiskäytännöstä ja väittelyturnajaisista
Luonnontieteellisissä julkaisuissa jokainen väite pitää joko todistaa ohessa kokeellisin menetelmin
tai vaihtoehtoisesti viitata jo olemassaoleviin tuloksiin ja sitä kautta muihin tieteen tekijöihin.
Viittaamisen periaate on juutalaisille tuttu vuosituhanten takaa. Midrash tarkoittaa synagoogan
saarnaopillista tutkielmaa erityisine esitystapoineen. Lyhyessäkin midrashissa saattaa olla satoja
viittauksia Vanhaan Testamenttiin ja satoja rabbien nimiä. Näin koko esitys ankkuroitui historiaan ja
seurakunnan perinteeseen.
Talmud ja muut täyttävät tietenkin koko kirjahyllyn ja aniharva on edes lukenut tuon kaiken. Ei
vuorisaarnassa silti tapaan viitattu ainoastaan kielteisessä sävyssä: “’Te olette kuulleet sanotuksi
vanhoille… mutta minä sanon teille…’ Hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, ei niin kuin
kirjanoppineet.” Kyse oli siitä, että nasaretilainen rakennusmies asetti itsensä kaiken keskipisteeksi
ja määritelmäksi.
Juutalaiset ovat ehkä tottuneet perustelemaan väittämänsä olosuhteiden pakosta. Esimerkiksi
juutalaisvainojen suvantovaiheissa Euroopassa järjestettiin juutalaisten ja kristittyjen välisiä julkisia
väittelytilaisuuksia, joiden tarkoituksena oli osoittaa kristinuskon paremmuus. Vaikeimpina aikoina
väittelytilaisuuksista tuli verivihollisten säälimättömiä taistelukohtauksia, joskus niitä kyettiin
harrastamaan rabbien ja munkkien kesken molemminpuolisen arvostuksen hengessä ja yhteisestä
kiinnostuksesta pyhiin kirjoituksiin. Väittelyt olivat tuon ajan hengen mukaisesti henkisiä
turnajaisia. Sillä erolla, että juutalaiset kohtasivat vastustajansa suojattomina ja puumiekalla
varustettuna, kun vastapuolella oli symbolisesti panssari ja rintahaarniska.
Juutalainen oli tuomittu häviämään jo etukäteen. Väittelyt tulivat entisestään kehittävimmiksi,
koska vihamielisessä ympäristössä paras lopputulos ei ollut voitto, vaan vastapuolen kunnian
säilyttänyt tasapeli. Vaadittiin lujia hermoja pitämään tasapaino tällä veitsenterällä.
Alkuaan Talmudin opiskelijat pyrkivät selkeyteen, mutta aikojen saatossa, tekemisen puutteessa –
kenties messiasta vailla kutsumuksen hukanneenakin - ahtaissa ghetoissa selitys alkoi muistuttaa
pilpulia eli väkevää pippuria. Opiskelijat ja opettajat väittelivät keskenään intohimoisesti ja
turvautuivat viisasteluun ja saivarteluun vähäpätöisimmissäkin Talmudin kohdissa. Humoristisessa
pohjavireessä älyllisen suorituksen huippuna pidettiin taitoa luoda keinotekoinen yhteys eri
aiheitten ja toisillensa täysin vieraiden tekstien välillä. Itse asialle pilpul on tietenkin hyödytöntä,
mutta myöhempien vuosisatojen tieteentekoon sillä saattoi olla välinearvoa.
Tieteellinen toisinajattelija sivutetaan nykyään valitettavan usein ad hominem -argumentilla. Silloin
ei pyritäkään vastaamaan esimerkiksi kreationistin esittämiin rationaalisiin argumentteihin tai
kosketa uuteen havaintosubstanssiin - vaan pyritään turhentamaan se kerralla, saattamalla väitteiden
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esittäjä henkilötasolla arveluttavaan valoon. Aikoinaan antiikissa, juutalaiskristillisen uskon
valloittaessa koko silloisen maailman, salaisuuden sanotaan olleen 1) orjien, 2) matalimpien arvojen
rivisotilaiden, joiden uusi elämäntoivo teki vaikutuksen ympäristöönsä. Väittäisin kuitenkin, että
unohdettu syy kristinuskon nopealle leviämiselle oli sananvapaus. Rooman tasavallassa sana oli
vapaa poliittisissakin taisteluissa. Esimerkinomaisesti muistettakoon, että roomalaisen oikeuden
mukaan oli periaatteessa mahdollista nostaa kunnianloukkaussyyte, mutta prosessi oli vaivalloinen
ja siihen turvauduttiin hyvin harvoin. Kansankokouksissa, oikeusistuimissa ja senaatissa puhujien
rajoittamaton sananvapaus oli kunnioitettu traditio, ja hyökkäyksen kohteeksi joutuneella oli
tilaisuus (ja ainoa puolustautumiskeinonsa) vastata samalla mitalla.
Esimerkiksi nimettömiä lentolehtisiä ja pilkkarunoja levitettiin suuret määrät jopa diktatuurien
aikana, ilman minkäänlaisia yrityksiä niiden sensuroimiseksi. Sensuurin perusedellytys on
johdonmukainen poliittis-filosofinen ideologia. Maalliset "ismit" eivät olleet antiikin yhteiskunnan
vitsaus. Kristinusko ei ollut uskonto, ei politiikkaa eikä filosofia - vaan rakkaussuhde Vapahtajaan.
Kristityt eivät hakeneet sääliä uskonnollisina henkilöinä, vaikkeivät suostuneetkaan
keisarinpalvontaan. He eivät suostuneet ajetuksi piippuhyllylle religio licitan leimalla varustettuna vaan haastoivat kuulijansa samalla tasolla. Ja silloin sai väitellä. Nykyään ei. Itse väitöstilaisuuskin
on länsimaissa nykyään kuin irvikuva alkuperäisestä. Enemmänkin siinä on kyse sotilasvalasta
tiedejuntalle tai konfirmaatiosta naturalismin liturgialle.
Juutalaisille tiedemiehille ja -naisille on ollut ominaista rajojen ylittäminen, poikkitieteellisyys ja
eräänlainen sekulaari profeetallisuus. Mainittakoon toukokuussa -02 kuollut oppihistorioitsija
Steven Jay Gould, joka oli legenda jo eläessään. Yksi pääsky ei tee kesää eikä yksi tutkija uutta
tieteenalaa. Juutalaiseen traditioon kuuluukin asioiden eteenpäin viestittäminen tulevalle
sukupolvelle, joskin ”The past has a vote, but not a veto." Valitettavan monesti suomalainen
tutkimustyö kärsii ryhmän jäsenten välisestä kilpailusta. Tutkimusryhmälle ovat elintärkeitä jäsenet,
jotka varaavat aikaa opastaakseen nuorempia tutkijoita ja opiskelijoita perehtymään alaan. Ryhmä,
jonka sisällä tieto kulkee eikä pimity, on tehokas. Ihminen oppii parhaiten suomalaiseenkin
perinteeseen ennen vanhaan kuuluneessa mestari-kisälli -suhteessa. Siis kädestä pitäen.
Opetuslapset ja kisällit
Raamatullinen termi opetusmetodille ovat niin kutsutut opetuslapsisuhteet. Lupaavinkin Joosua
tarvitsee Moosesta ja kaljuimmastakin Elisasta voi kasvaa Elian tuella opettajaansa tuplasti
pidempään vaikuttanut profeetta.
Jeesus Juutalainen lienee paras esimerkki aiheesta. Hän valitsi apostoleikseen tusinan erilaisen
luonteen omaavaa tavallista tai keskimääräistä maalaisempaa (lue: ”galilealaista”) yksilöä, mutta
kouli näistä kolmessa vuodessa ryhmän, joka käänsi silloisen maailman ”ylösalaisin” (Apt. 17:6).
Oikeastaan opetuslapsien ainoa selkeä ansio oli motivaatio. Tuomaallakin oli Joh. 11:n mukaan
rakkautta kuolemaan asti. Lähinnä usko ja toivo puuttuivat vanhalta pessimistiltä, jonka pahin pelko
sitten toteutuikin niin että tämä jätti jo seurakunnankin.
Joh. 15:20: “Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi'.” Joh.
13: 13: "Ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja Herraksi,
ja oikein te sanotte, sillä se minä olen.” Näin sanottiin jalkojen pesun jälkeen. Opettajan ja johtajan
toimi on palvelijan toimi. "Suuri teistä on se, joka palvelee. Joka tahtoo olla suurin, olkoon niin
kuin kaikkien muiden orja." Niin samurai- kuin ministeri- sanojenkin etymologia on juuri
palvelemisessa, vaikka käytäntö onkin johtanut toisaanne.
Jeesus väitti kahden asian “olevan täytetty”. Ristiltä lausuttiin harvoja sanoja, koska ilmaa
saadakseen piti punnertaa itsensä ylös ja kyseessä on lopulta tukehtumiskuolema. Tunnetumpi
tokaisu “täytetystä” oli yksi näistä harvoista. Edellisenä iltana oltiin kuitenkin sanottu “Isän nimen
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ilmoittamisesta” – siis perinpohjaisesta opettamisesta – samaa. Mitä syvemmälle ajassa
Genesiksessä (eli ”aluissa” tai ”synnyissä”) sukelletaan, sitä symbolisempi on "nimen" käsite. "Älä
turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä" viittasi virheelliseen opettamiseen ko. nimenkantajan
luonteenpiirteistä. "Pyhitetty olkoon sinun nimesi" tarkoitti "erotettu olkoon sinun nimesi",
ajatuksen ollessa sama. Genesiksestä nimillä on merkitys ja Ilmestyskirja huipentaa tämän
perinteen: Mitä mieltä on "valkoisessa kivessä", jonka sisään on kirjoitettu saajan uusi nimi, jos sitä
kerran ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja? Ainakaan metaforassa ei kyse ole pelkästä
kutsumanimestä.
Jeesuksen ei mainita koskaan kirjoittaneen kuin hiekalle sormellaan. (Eikä tämänkään
”käsikirjoituksen” aiheesta ole jätetty tietoa, Joh. 8.) On sääli, että kristityt ovat vieraannuttaneet
Jeesuksen tämän juutalaisen identiteetin suhteen omistaan kauemmaksi kuin Joosef veljistään
Egyptissä. On oikeastaan absurdia, ettei Jeesus itse asiassa esittänyt ainoatakaan ympäröivälle
kulttuurilleen uutta ajatusta tai omaa sanontaa. Lähinnä hän vain väitti elävänsä "lain" läpi. "En
minä ole tullut lakia kumoamaan, vaan täyttämään", tokaistiin Vuorisaarnassa.
Luonnontieteellisissä julkaisuissa jokainen väite pitää joko todistaa ohessa kokeellisin menetelmin,
tai vaihtoehtoisesti viitata jo olemassaoleviin tuloksiin ja sitä kautta muihin tieteen tekijöihin.
Viittaamisen periaate on juutalaisille tuttu vuosituhanten takaa. Midrash tarkoittaa synagoogan
saarnaopillista tutkielmaa erityisine esitystapoineen. Lyhyessäkin midrashissa saattaa olla satoja
viittauksia Vanhaan Testamenttiin ja satoja rabbien nimiä. Näin koko esitys ankkuroitui historiaan ja
seurakunnan perinteeseen.
Alkuaan kirjahyllyn täyttävän Talmudin opiskelijat pyrkivät selkeyteen, mutta aikojen saatossa ja
tekemisen puutteessa ahtaissa ghetoissa selitys alkoi muistuttaa pilpulia, väkevää pippuria.
Opiskelijat ja opettajat väittelivät keskenään intohimoisesti ja turvautuivat viisasteluun ja
saivarteluun vähäpätöisimmissäkin Talmudin kohdissa. Humoristisessa pohjavireessä älyllisen
suorituksen huippuna pidettiin taitoa luoda keinotekoinen yhteys eri aiheitten ja toisillensa täysin
vieraiden tekstien välillä. Itse asialle pilpul on tietenkin hyödytöntä, mutta myöhempien
vuosisatojen tieteentekoon sillä saattoi olla tärkeä välinearvo.
Vanhoista vitseistään huolimatta Jeesus pitää hallussaan maailmankirjallisuuden korkeinta sitaattiindeksiä. Johtaja jättää lähtiessään jälkeensä kulmakertoimella varustetun derivaatan, joka kertoo
suunnan. Vaikutusalan laskemiseen taas tarvitaan integrointia alaisten suhteen. Hyvä johtaja tekee
itsensä tarpeettomaksi. Mitä lupauksiin "hengestä" tuli, käytettiin siinäkin yksityisopettajan
terminologiaa. Jeesuksen puhe oli rabbiinisen kielenkäytön läpitunkema. ”Kultaomenia
hopeamaljoissa ovat sanat, sanotut aikanansa.” (Snl. 25:11) Hän yhdisteli yleisesti tunnettuja
opetuksia osuviin tilanteisiin ja mikä tehokkainta, eli itse fraasit todeksi. Esimerkiksi lentävä lause:
”Antakaa keisarille se, mikä keisarille kuuluu” (Mt 22:20), on toki kyseisessä tilanteessa nokkelasti
sanottu. Sisälukutaitoinen saattoi kuitenkin lukea saman lauseen kyseisestä denaarin kolikosta.
Jeesus rakensi oppinsa yleisesti hyväksytylle perustalle, ainoastaan johtopäätökset ja hänen oma
asemansa tekstin tulkinnassa olivat mullistavia.
Äärimmäisen paineenkin alla juutalaisuuden huipentumalla oli aikaa muille. Viimeisellä
ehtoollisella murheellisille opetuslapsille, ristiä kantaessa Jerusalemin itkeville äideille, kantoapuun
määrätylle siirtotyöläiselle Simon kyreneläiselle (jonka lapsille muuten lähetetään
Roomalaiskirjeessä terveisiä), ristillä ristin ryöväreille, Johannekselle ja äidilleen. Historian
suurmiehet ovat turhan usein liittäneet itse omaan nimeensä ”suuri”-epiteetin." -> "Myös
äärimmäisen paineen alla juutalaisuuden huipentumalla oli aikaa muille: viimeisellä ehtoollisella
murheellisille opetuslapsille, ristiä kantaessa Jerusalemin itkeville äideille, kantoapuun määrätylle
siirtotyöläiselle Simon Kyreneläiselle (jonka lapsille muuten lähetetään Roomalaiskirjeessä
terveisiä), ristillä ristin ryöväreille, Johannekselle ja äidilleen. Historian suurmiehet ovat turhan
usein liittäneet itse omaan nimeensä ”suuri”-epiteetin.
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Paavalin sanotaan olleen oikea juutalaisen karikatyyri aina ulkonäköään, väittelytaipumustaan ja
vaikeaselkoisuuttaan myöten. Teltantekijöissä oli se erikoisuus, että nämä kaveerasivat Apostolien
tekojen mukaisesti nahkureiden kanssa. Nahkurit taas olivat sosiaalisesti niin sanotusti rajoitettuja,
koska parkkasivat nahkoja tiedät-kyllä-millä ja haisivat sen mukaiselle. Paavali oli ammattikuntansa
mukaisesti ennakkoluuloton. Teltantekijän aste-eron rakennusmieheen näkee kuitenkin siinä, että
Sanhedrinin kuulusteluissa Paavali menetti nyrkistä saatuaan malttinsa ja alkoi kiroilla takaisin,
Jeesuksen vain kysyessä rauhallisesti: "Mitä väärää sanoin? Jos en sanonut mitään väärää, niin
miksi minua lyöt?" Kuitenkin myös kitukasvuinen ja likinäköinen Paavali kirjoittaa: “Niinkuin
imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa, niin mekin, teitä hellien, halusimme antaa teille, ei ainoastaan
Jumalan evankeliumia, vaan oman henkemmekin, sillä te olitte meille rakkaiksi tulleet.
Muistattehan, veljet, meidän työmme ja vaivamme: yöt ja päivät työtä tehden, ettemme ketään teistä
rasittaisi, me julistimme teille Jumalan evankeliumia.” (1. Tess. 2.)
Maailmaa ei vallattukaan toisen parhaassa iässään kuolleen miehen Aleksanterin tyylillä. Maailma
vallattiin maasta eikä ratsun selästä. Lähetyskäskyssä on vain yksi varsinainen verbi: tehkää
opetuslapsia. Opettaminen ja julkinen tunnustautuminen (ja/tai sakramentaalinen kaste) olivat vain
keinoja tässä. “Opettaen heitä pitämään kaiken sen, jonka minä olen käskenyt teidän pitää.”
Tämä on todellista biologian logoksen (Joh. 1 ja 21) puhetta. Elävät solutkin valtaavat maailman
hitaasti, kopioimalla itsensä perusteellisesti tapaus kerrallaan. Ensin geneettisen ohjelman ja
piirustukset, sitten proteiinit ja muun solukoneiston. Massakokoukset ja pinnallinen vaikutus oli
Jeesuksellekin perin toissijainen, ellei vihoviimeinen toimintatapa. UT viittaa opetuslapsien ketjuun
niin Paavalin, Johanneksen kuin Pietarinkin oppilaissa.
Ollakseen paimen on ensin suostuttava lampaaksi. Ollakseen opettaja on ensin suostuttava
opetuslapseksi ja oppilaaksi. Päätyikö Pietari johtajaksi yksinkertaisesti siitä syystä, että hän kyseli
eniten? Jospa Pietarissa oli ainesta, koska hän oli tyhmin? Me opetettavat olemme nimittäin
määritelmän mukaan samanlaisia ja meidätkin on hyvä tuntea.
Wellingtonin herttua (o) ja Napoleon Bonaparte (o) syntyivät molemmat samana vuonna, 1769.
Molemmat syntyivät saarella. Kumpikin menetti jo varhain isänsä. Kummallakin oli neljä veljeä ja
kolme sisarta. Kumpikin kävi samaan aikaan sotakoulua Ranskassa. Kumpikin ylennettiin
everstiluutnantiksi vain päivän väliajoin. Kumpikin oli etevä matematiikassa. Kumpikin oli etevä
sotilas ja kumpikin komensi suurta armeijaa. Ja kumpikin myös muistetaan Waterloon taistelusta,
jossa vain toinen voitti. Mikä ero siis oli Wellingtonilla ja Napoleonilla? Toisella oli viisaammat
neuvonantajat, toisella tyhmemmät. Vapahtaja lupasi "lohdutuksen Hengen" opetuslastensa tueksi.
Kirjaimellisesti tämä neuvonantaja oli alkukreikassa parakleitos, puolustusasianajaja. Opetuslapsi
voi ja hänen pitääkin pysyä herkkänä, hänen ei tarvitse eikä hänen tule ajaa itse omaa asiaansa. Luja
saa olla, muttei kova.
Bioteolliset keksinnöt sinappikaasusta vitamiineihin
Johann Friedrich Wilhelm Adolf (hengähdys) von Bayer (1835–1917) oli eräs orgaanisen kemian
perustajista. Hänet tunnettiin mukaansatempaavana luennoitsijana ja oppilaiden omien kykyjen
valjastajana. Bayer päätteli korrektisti alifaattisten hiilivetyrenkaiden ja bentseenin rakenteita ja
kehitti erilaisia värjäyskemikaaleja. Bayerin ohella myös Adolph Frank (1834–1916) teki
tutkimuksistansa kaupallisia sovellutuksia ja oli perustamassa Saksan lannoite- ja siten koko
Euroopan kemianteollisuutta. Heinrich Caro (1834–1910) oli perustamassa Saksan
väriaineteollisuutta.
Fritz Haberille (1868-1934) Saksan Toista Maailmansotaa edeltävät tapahtumat olivat kova pala.
Edellisen maailmansodan aikana Haber oli mukana kehittämässä menetelmää, jolla ammoniakkia
voitiin valmistaa kotimaassa suoraan ilmakehän typestä ja vedystä paineen alla. Ilman Chilen
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ammoniakkia ja tätä keksintöä Saksan sotatoimet ensimmäisessä maailmansodassa olisivat
loppuneet muutamissa viikoissa kauppasaartoon. Haber kehitti Saksalle Ensimmäiseen
maailmansotaan myös taistelukaasuja, kuten kloriinin ja fosgeenin. (Jompaa kumpaa kait nimitetään
myös yleiskielellä sinappikaasuksi.) Onkin erikoista, että militaristisia sovellutuksia kehittänyt
Haber sai heti sodan jälkeen vuonna 1918 eurooppalaiselta tiedeyhteisöltä nobelin. Toisessa
Maailmansodassa kukaan ei enää uskaltanut ensikäyttää taistelukaasuja vastatoimien pelossa, siksi
pelottaviksi aineiksi ne oli sittemmin kehitetty. Kauhun tasapaino edellyttää tieteellistä
kompetenssia kummassakin vihollisleirissä. Haberia kunnioitettiin sodan jälkeen kansallisena
patrioottina Saksassa ja Haber-Bosch -menetelmä otettiin maailmanlaajuiseen käyttöön. Haber antoi
suuren panoksen myös sähkökemian alalla. Häviön jälkeen Fritz Haber nosti johtamansa instituutin
sodan raunioista uudelleen maailmanmaineeseen. Tämä isänmaalleen lojaali, ”hyvä saksalainen”,
mukaansa tempaavanasyrjäytettiin virastaan kansallissosialismin nostaessa rumaa päätään vuonna
1933. Juutalaisen uskonnon kieltänyt, saksalaisesta patrionismista tunnettu mies otti kunnianriiston
raskaasti ja pettymyksellä sanotaan olleen yhteyden hänen kuolemaansa vuosi erottamisen jälkeen.
Saksalainen Richard Willstaetter (1872–1942) sai nobelin pigmenttitutkimuksestaan, mutta tähän
yhteyteen hän sopii syystä että sai siviilien rautaristin tehokkaan kaasunaamarin keksimisestä...
Haberin nobelin (1918) jälkeen juutalaisille ei tahdottu antaa kemian palkintoa ennen kuin 1943.
Chaim Weizmannilla toispuol’ kanaalia oli 800 patenttia, mutta ne olivat Charles-etunimellä. Oliko
sekin salaliitto? Räjähdysaineita ja kaikkia? Naurettavaa – juutalaiset toteuttivat Jeremiaan sanaa
(29:7):
”Ja harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen
puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne.”
Weizmannin keksintö nimittäin auttoi Englannin laivastoa ratkaisevalla tavalla - hän antoi sen
ilmaiseksi käyttöön Hänen Majesteetillensa. WWII:ssa Saksa esti USA:n aseteollisuutta
patenttiriidoilla, joten taloussotaa ei voiteta pelkillä pyssynpiipuilla. Talous on sen yllä. Jeremiaan
toinen kirja, Valitusvirret, on alkuperäiseltä nimeltään kirjan ensimmäisen sanan mukaan vain
"Miksi", oikeammin ”Aaarrrgh!” (hepreaksi ”Ekaa”). Miksi on kärsimystä? Miksi on kärsimystä,
jos on olemassa Kaikkivaltias ja rakastava Jumala?
Farmakologi Otto Loewi oli mukana tekemässä ensihavaintoa hermoimpulsseja välittävistä
kemiallisista välittäjäaineista. Loewin tutkimuksia sovelletaan elinten vajaatoiminnan
määrityksissä. Eurooppa, tässä tapauksessa Itävalta, menetti tämänkin tiedemiehen Yhdysvaltoihin
Toisen maailmansodan tuoksinassa. Ruotsinjuutalainen kasvainbiologi ja lääkäri Georg Klein antoi
tärkeän panoksen syöpäimmunologialle ja virusopille. Hän myös korosti lapsen arvostuksen
merkitystä tieteenhistorian menestystarinoissa. Monien juutalaisten tiedemiesten tapaan hänelläkin
oli tieteidenvälisiä ja kirjallisia harrastuksia. Herman Muller todisti ensimmäisenä, että biologiset
mutaatiot johtuivat kemiallisista muutoksista, ja osoitti, että näitä muutoksia voitiin aiheuttaa
keinotekoisesti. Otto Wallach tutki terpeenejä, vitamiineja sekä keinotekoisia hajusteita.
Joshua Lederberg oli bakteerigenetiikan uranuurtajia. Hän havaitsi sekä yksisoluisten bakteerien
”seksuaalisuuden” (geenisiirron ainoastaan tiettyjen bakteerilinjojen välillä) että transduktion eli
virusten välittämän bakteerien geeninsiirron.
(Teoreettisesti mielenkiintoinen havainto
virusten alkuperäisen roolin ymmärtämisen kannalta luomismallissa.) Lederbergin työ muodostui
geeni- ja DNA-yhdistelmätekniikan ja sitä kautta koko biotekniikan perustaksi. Biotekniikassa
reseptit ja protokollat on pakko antaa yhteiseen käyttöön, jotta niiden avulla tehty tutkimus voidaan
julkaista. Koska suurin kynnys on konstruktin tekovaihe, voi erilaisia tuotteita tämän jälkeen
kopioida ja tuottaa parhaimmillaan sokerin hinnalla. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa menetelmät
voivat saavuttaa kansainvälisyyden ja takapajuisimmankin laboratorion muutamissa kuukausissa.
Sidney Altman oivalsi myös RNA:n katalyyttisen roolin ja veti ensimmäisenä - mielestäni
hätiköidyt - johtopäätökset havainnon merkityksestä keskusteluun elämän alkuperästä.
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Monimuotoinen RNA-makromolekyyli on eräänlainen geneettisen informaation varastoinnin
välivaihe. Joissakin tilanteissa kirja voi siis muodostaa ikään kuin hiirenkorvista kirjanmerkkejä
halutuille sivuille. Käsitteen RNA-maailma laati kuitenkin toinen juutalainen, keksintönsä rahaksi
saakka saattanut Walter Gilbert.
Fritz Lipmann sai nobelinsa koentsyymi A:n tutkimuksesta ja Gabriel
värivalokuvauksesta. Jälkimmäinen herra suunnitteli myös uudenlaisen seismografin.

Lippman

Francois Jakob oli kirjasta Sattuma ja välttämättömyys kuuluisan ranskalaistutkija Jacques Monodin
(o) työkumppani. Jakobkin on kirjoittanut populaarikirjoja biologiasta. Kärpänen, hiiri ja ihminen
painottaa kaikkien elävien olentojen olevan samaa perua. Päinvastoin kuin fysiikalla, Jakob sanoo
biologialla olevan vain yhden suuren teorian, evoluutioteorian, joka ”yhdistää biotieteet luoden
järjestystä eliöiden moninaisuuteen ja tarjoaa kausaalisen selityksen eliömaailmalle ja sen
eroavaisuuksille.” Nihilismiin vivahtavasta nobelkolmikosta Jakob oli ainoa, joka jatkoi
laboratoriossa. Monod (o) surmasi itsensä ennen kuin syöpä ehti tehdä sen. Andre Lwoff taas osti
linnan Itä-Pyreneiltä ja alkoi maalata pulloasetelmia.
Melvin Schwartz keksi ensimmäisenä ottaa neutriinot käyttöön biologisessa rakennetutkimuksessa.
Liettualaissyntyinen Aaron Klug oli uranuurtaja samalla alalla saadessaan Cryo-EM (kristallografia
elektronimikroskopointi) -tekniikalla ensimmäisenä kuvia rakenteista, jotka koostuvat sekä
proteiinista että nukleiinihaposta. Harold Varmus oli mukana tekemässä ensihavaintoa tai
-hypoteesia viruksien kyvystä aiheuttaa syöpää. Lawrence Bogorad oli biologi ja toimi Amerikan
tieteen edistämisen seuran presidenttinä. Bogoradia voisi kuvata valon ja pimeän asiantuntijaksi,
sillä hän tutki kasvien fotosynteesiä. Stanley Cohen tutki iho-elimen kehitystä, selvitti ihosyövän
syitä ja löysi ensimmäisiä kasvutekijöitä, kuten EGF:n (Epidermal Growth Factor). Joseph
Goldstein ja Michael Brown tutkivat menestyksekkäästi yleisön tietoisuuteenkin levinnyttä
kolesteroliaineenvaihduntaa. Tänään kolesterolin osaa tavata viisivuotiaskin, ja kehon
kolesterolisynteesi tunnetaan seikkaperäisesti. Aiheeseen liittyen on jaettu yli kymmenen nobelia,
vaikkei kyseistä prosessia kyetäkään kaikilta osin synteettisesti seuraamaan. Cesar Milstein
muistetaan monoklonaalisten vasta-aineiden kehittäjänä. Tämäkin tekniikka muodostui
käänteentekeväksi biotieteiden tutkimuslaboratorioissa kautta planeetan pinnan. Myös Gerald
Edelman sai nobelinsa vasta-aineista. Parhaat biotekniset sovellutukset ovat monoklonaalisten
vasta-aineiden ja PCR:n (polymeraasiketjureaktion) tavoin ainoastaan puoliteknisiä ja
semisuunniteltuja. Itse ”taian” tekevät luonnon omat koneet.
Nobeliansa jahtaavat, 70-tuntista työviikkoa tekevät eläkeikäiset tutkijat ovat surullisen hahmon
ritareita. Efraim Racker on bioenergetiikan ja signaalinvälityksen tähtinimiä ja jäi vaille
palkintoansa todennäköisesti erään opiskelijasuojattinsa huomaamatta jääneen tiedevilpin vuoksi.
Israelin sodanaikaisessa politiikassa vaikuttaneen ja parjatun Ariel Sharonin veli Nathan on toinen
toinen nobelitta jäänyt tutkija, hiilihydraatti- eli sokeritutkimuksen suuria auktoriteetteja.
Biotieteissä on alettu soveltaa yhä enemmän erilaisia tietokoneavusteisia työmenetelmiä. Syynä
tähän ovat eri organismien genomiprojekteista räjähdysmäisellä nopeudella kasaantuvat
nukleiinihappojen ja proteiinien sekvenssit sekä kolmiulotteiset fysikaaliset rakenteet. Ihmisen
genomiprojektin alustava tulos julkaistiin pian vuosituhannen vaihteen jälkeen. Juutalaisilla
tutkijoilla on ollut merkittävä panos DNA- sekä proteiinitietopankkien ja -tietokantojen
perustamisessa. Esimerkkinä voisi mainita Amos Bairochin ja Swissprotin, sekä Israelin Weizmanninstituutin ylläpitämät tietopankit.
Signaalinvälityskaskadeihin liittyvä vav-proteiini on saanut nimensä heprean kielen ”kuutta”
merkitsevästä sanasta. Ezriini-niminen proteiini on nimetty Ezra Cohenin mukaan, vaikka se
löydettiinkin ensi kerran Suomessa (olimme vaimoni kanssa läsnä ao. löytäjän karonkassa).
Naissukupuoli on ollut nobelin palkinnon saaneiden joukossa pahasti aliedustettuna. Palkintojen
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jakajien mielestä vuoteen 1998 mennessä vain yhdeksän naista on ollut kunnianosoituksen arvoisia.
Tuomarien kirjan Deboran ajoista saakka naisen tie menestykseen on ollut kivinen. Siihen naiseen,
joka uskaltaa toteuttaa itseään tasapäistävän yhteiskunnan luomista paineista huolimatta
liikemaailman ulkopuolella, tämä ei ehkä satu. Hierarkkisen johtamisrakenteen huipulle kiipeävä
nainen joutuu kuitenkin karsimaan matkan varrella feminiinisiä piirteitään.
Gertrude Elion sai tehdä biokemian alalla pitkän, monen pienen lääkeinnovaation reunustaman uran
ennen nobelin palkintoansa. Elion tutki solun metaboliaa eli energia-aineenvaihduntaa ja kehitti
ensimmäisiä kemoterapeuttisia ja antiviraalisia lääkeaineita. Elionin ja tämän kollaboraattoreiden
ansiosta nykyisin pystytään hoitamaan paremmin muun muassa sydäninfarktia, leukemiaa, kihtiä ja
malariaa. Hieman yleistäen naisen voisi sanoa harjoittavan tiedettä tunnollisesti ja työmenetelmille
uskollisesti, kun miehen tie huipulle yleensä oikaisee jonkin seikkailunhaluisen kokeilun kautta.
Elion joutui murtamaan sukupuolten raja-aitoja tiedemaailmassa ja on sanonut, ettei olisi pystynyt
etenemään urallaan perheellisenä. Hän oli kerran kihloissa, mutta sulhanen kuoli
sydäntulehdukseen. Elion on harvoja nobelin voittaneita tieteentekijöitä, joilla ei ole
tohtorintutkintoa. Hän kyllä halusi väitellä ja opiskeli öisin, mutta häntä vaadittiin opiskelemaan
kokopäivätoimisesti eikä hänellä ollut varaa jättää työtään. Viimeisenä projektinaan Elionilla oli
merkittävin rooli AZT:n, ensimmäisen lisensoidun U.S. AIDS-lääkkeen, tutkimuksessa.
Rosalyn Yalowin ura kulki hieman nopeammin kuin Elionin. Yalow tunnetaan RIA:n
(radioimmunoassay) kehittäjänä ja hän sai nobelinsa edellä ja ohella kerätä nelisenkymmentä
vähempiarvoista tieteellistä palkintoa. Sittemmin Yalowille on myönnetty 10 kunniatohtoruutta
maailman eri yliopistoissa. Yalow vertaa laboratorion ohjaamista kodin pyörittämiseen. Rita LeviMontalcini oli mukana löytämässä NGF:ää (nerve growth factoria), hermoston kasvutekijää.
Vuonna 1968 hän oli kuudes nainen, joka otettiin mukaan Yhdysvaltain Tiedeakatemiaan. Vuonna
2001 Levi-Montalcini nimitettiin järjestyksessään toisena naisena Italian elinikäiseksi senaattoriksi
hänen tieteellisen ja yhteiskunnallisen työnsä vuoksi. Nobelisti tosin oli siinä vaiheessa jo 92vuotias, joten en tiedä, paljonko em. elinikää oli enää jäljellä... Toisaalta seniiliys ei ehkä senaatissa
käy tiedeakatemiaan verrattuna niin helposti ilmikään.
Eräs kristitty lääkäri kirjoitti 30-luvun nationalismin noustessa:
”Kuppatautiin sairastunut natsi ei saa antaa parantaa itseään salvarsanilla, koska juutalainen Ehrlich
on sen keksijä, ja itse taudin määrityskin on hylättävä, sillä Wassermanin reaktio on juutalaisen
työtä. Jos potilaalla epäillään olevan tippuri, sairauden aiheuttavia basilleja ei saa tutkia; gonokokit
ovat näet juutalaisten lääkärien, Neisserin ja muitten, löytämät. Jos hän sairastaa sydämen
heikkoutta, hän ei saa käyttää klassista digitalista, joka on Ludwig Trauben aikaansaannos. Jos
hänen hammastaan särkee, hän ei saa käyttää kokaiiniruisketta, joka on juutalaisen Karl Kollerin
keksintö. Lavantautia ei voi hoitaa, jottei tarvitsisi turvautua juutalaisten Vidalin ja Weilin
menetelmiin. Jos hän sairastaa sokeritautia, hänen on kartettava insuliinia, joka on suoranainen tulos
juutalaisen Minkowskin tutkimuksista. Päänsäryssä hänen on hylättävä pyramidonin ja antipyriinin
käyttö, sillä Spiro ja Filehne olivat juutalaisia. Jos hän kärsii kouristuksesta, hän on parantumaton,
koska ainoa tehoava aine, kloraalihydraatti, on juutalaisen Oscar Leibrichin keksimä....”69
Lääketieteellisiä keksintöjä ja löytöjä on siis tehnyt muun muassa August von Wasserman.
Wasserman kehitti rokotteita, antiseerumia ja vastamyrkkyjä jäykkäkouristusta, koleraa, lavantautia
ja kurkkumätää vastaan, sekä testit tuberkuloosille ja syfilikselle. Bela Schick oli lastenlääkäri ja
kehitti kurkkumätä-diagnostiikkaa ja rokotteita. Ludwig Trauben ja Nusslinin löytämä digitalis
(aikanaan maailman käytetyin lääkevalmiste), Woronanin ja Waksmanin löytämä streptomysiini,
69
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Funkin esittelemä vitamiinien käsite, sekä Albert Sabinin ja Jonas Salkin erikseen laatimat
poliorokotteet ovat esimerkkejä muista juutalaisten piirissä tehdyistä merkittävistä lääketieteellisistä
keksinnöistä.
Waksman otti myös käyttöön sanan ”antibiootti”. Paul Ehrlich löysi trypan-punaisen unitautia
vastaan ja vaikutti salvarsanin tai ”606:n” kehittämiseen syfiliksen spirokeettien torjuntaan.
Maailman tunnetuimman särkylääkkeen aspiriinin keksijästä käydään kiistaa saksalaisen Felix
Hoffmanin (o) ja Arthur Eichengrünin nimien välillä. Aspiriini eristettiin alkujaan pajun kuoresta,
mutta suuret royaltit suuntaavat yhtiöön, jossa onnistutaan ensimmäiseksi valmistamaan yhdisteitä
synteettisesti ja patentoimaan menetelmä. Aspiriini on lääketeollisuuden menestystarina, sillä
aspiriinitabletteja on myyty arviolta tuhat miljardia kappaletta sitten niiden liikkeellelaskun yli sata
vuotta sitten 1899. Tadeus Reichstein onnistui vuonna 1933 syntetisoimaan C-vitamiinia aivan
kilpailevan ryhmän nenän alla, jolloin koko vuosikausia kestäneen maailmanlaajuisen tutkimuksen
patentista saatu voitto päätyi Sveitsiin. Reichsteinin panos hormonitutkimuksessa ja kortisonin
kehittämisessä oli niin ikään merkittävä. Bernhard Zondek oli gynekologi, joka kehitti virtsan
gonadotropiini-hormonin pitoisuuteen perustuvan raskaustestin.
Meksiko oli tuntematon tekijä tieteen maailmassa, ennen kuin Carl Djerassi kollegoineen löysi
synteettisen aineen, josta myöhemmin kehitettiin e-pilleri. Djerassi on tehnyt merkittävää työtä
myös massaspektrometrian alalla. Gregory Pincus tuli tunnetuksi onnistuessaan
koeputkihedelmöittämään kaniinin vuonna 1934 ja myöhemmin niinikään ehkäisypillerin
kehittäjänä. Pincuksen tutkimusten ansiosta yhdysvaltalainen yritys Searle toi markkinoille
ensimmäisen laajasti saatavilla olevan ehkäisypillerin. Sen löydön sosiaaliset, uskonnolliset, eettiset
ja lääketieteelliset seuraamukset ovat yhä tunnistettavissa läpi maailman. 1950-luvun lopulla ja 60luvun aikana koko länsimainen yhteiskunta muuttui radikaalisti. Erityisesti nuoret naiset
hakeutuivat töihin kodin ulkopuolelle ja halusivat päästä eroon vanhoista sukupuolirooleistaan ja
olla taloudellisesti riippumattomia miehistä. Muutokset ylettyivät myös sukupuolielämän alueelle.
E-pilleri antoi naisille mahdollisuuden ”päättää omasta kehostaan”, kuten fraasi kuuluu. Pelko
raskaaksi tulemisesta ei enää ohjannut käyttäytymistä.
Nykyisen perinnöllisyystieteen tärkein teoreettinen tutkimus tehtiin 1980-luvulla, jolloin muun
muassa David Botstein oli luomassa perustaa uudelle genetiikalle. Hän luonnosteli ajatuksen
DNA:n katkoskirjastoista, josta kehittyi ensimmäinen työkalu ihmisen geenikarttaa piirrettäessä.
Vajaat kaksikymmentä vuotta keksinnön jälkeen ihmisgenomi tullee olemaan selvitetty. Mitä
nobeliin tulee, niin näyttää kuitenkin siltä, että Botstein joutuu kollegansa kanssa matkustamaan
Tukholmaan omalla kustannuksellaan, jos mielivät kaupunkiin tutustua.
Casimir Funk tutki beriberin aiheuttajaa ja kiinnitti huomiota erään yksittäisen yhdisteen
puutteeseen kehossa. Hän esitti, että on olemassa elämälle välttämättömiä yhdisteitä, joita keho ei
kuitenkaan kykene itse tuottamaan ja jotka tämän vuoksi on saatava ravinnosta. Funkin ko.
puutostaudin hoitoon menestyksekkäästi käyttämä aine oli B-vitamiini ja nykyään B-vitamiinien ja
tiamiinien ryhmään lasketaan kuuluvaksi kymmenkunta jäsentä. Funk ehti jatkaa aakkosellista
vitamiinilöytöjen sarjaansa aina D:hen asti.
Joseph Goldberger löysi nikotiinin ja tänään nikotiinilaastarit auttavat miljoonia eroon yli 5 000
tupakan muusta kemikaalista. Tadeus Reichstein eristi kortisonin. Alfred Hess käytti C-vitamiinia
keripukin hoitoon. Markus Hajek kehitti kirurgiaa ja Gustav Bucky röntgenterapiaa. Michael
Heidelberger esitteli vasta-aineiden ja antigeenien kvantitatiiviseen (määrälliseen) mittaamiseen
soveltuvan immunokemiallisen tekniikan. Kirjassaan Interferonin tarina merkittävimpiin
suomalaisiin biotieteilijöihin lukeutuva Kari Cantell (o) kertoo juutalaisten tutkijoiden suuresta
panoksesta immuniteetin liukoisten välittäjäaineiden eli sytokiinien löytämisessä. Aineet ovat
eräänlaisia kehon omia syöpälääkkeitä, mutta kymmenien sytokiinien väliset keskinäiset suhteet
näyttävät olevan niin herkkiä, että niiden lääketieteellinen käyttö syövän terapiaan on kaikkea
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muuta kuin yksioikoista.

Fyysikoita, matemaatikoita – ja eno Albert
Singulariteetti Albert Einstein
Pitkälti juuri juutalaiset teoreettiset fyysikot löysivät kvanttimekaniikan laittomina markkinoidut
luonnonlait. Tunnettuja juutalaisia tieteilijöitä on esimerkiksi nerouden synonyymiksi mielletty,
hieman autistinen, Albert Einstein.
Einstein omasi yllättävän laajat pohjatiedot monilta aloilta, joilla ei luulisi olevan mitään tekemistä
fysiikan kanssa. Vuonna 1905 koitti Einsteinin suuri läpimurto. Maaliskuussa hän julkaisi
kirjoituksensa valon kvanttiluonteesta ja valosähköilmiöstä. Huhtikuussa hyväksyttiin hänen
tohtorinväitöskirjansa, joka käsitteli molekyylien koon määrittämistä. Toukokuussa hän valmisteli
tutkimuksensa niinsanottu Brownin liikkeestä. (Ja 6 vuotta myöhemmin monumentaalisen yleisen
suhteellisuusteoriansa. Brownin liike tarkoittaa yksinkertaisinta mahdollista mekaanista
tapahtumaa, eli kaasussa tai nesteessä leijuvan pienen kappaleen tai hiukkasen sattumanvaraista
liikettä.) Toukokuussa ja syyskuussa hän julkaisi erityisen suhteellisuusteoriansa. Valosähköistä
ilmiötä käsittelevässä julkaisussaan Einstein esitteli fyysisen valopartikkelin eli fotonin käsitteen.
Einstein esitti siis ensimmäisenä, että valonsäteet ovat osittain myös hiukkasia eli ainetta.
Suhteellisuusteoriatkaan eivät kuulosta niin pelottavilta tai vaikeatajuiselta kuullessaan ne hyvän
fyysikon kansantajuisesti esittäminä. Atomiajan voi sanoa alkaneen materian ja energian
2
yhdistäneestä kuuluisasta yhtälöstä: E=mc (energia on massa kertaa valonnopeuden neliö), jonka
Einstein asetti ensi kertaa laajempaan teoreettiseen viitekehykseen. Tällä uransa fissiovaiheessa
kehittämällään yhtälöllä Einstein laski muun muassa eri atomien halkeamisessa vapautuvia
energiamääriä. Teoreettisessa fysiikassa teeseistä tulee harvoin dogmaattisia. Näin kävi kuitenkin
postulaatista, jonka mukaan valon nopeus on vakio. Seikka on saattanut jopa inhiboida tieteellistä
keskustelua. (Valonnopeuden hidastuminen tai rappeutuminen on otettu ajatusleikkinä esille vasta
vuosituhannen ehtoopuolella.)
Suhteellisuusteoria muutti tieteen käsityksen maailmankaikkeudesta. Se mullisti sellaiset
arkipäiväisiltä kuulostavat käsitteet kuin ajan ja tilan. Isaac Newtonin (o) painovoimalaki oli
perustunut käsitykseen kolmiulotteisesta avaruudesta. Einstein lisäsi avaruuteen lisäulottuvuuden,
ajan. Neliulotteisessa maailmankaikkeudessa aine aiheuttaa tilan ja ajan kaareutumisen samalla
tavalla kuin raskas kappale painaa joustavan alustan kuopalle. Tämä avaruuden kaareutuminen
aiheuttaa taivaankappaleiden liikkeiden näennäiset epäsäännöllisyydet. Tässä mallissa painovoima
on siis yhtä kuin avaruuden kaareutuminen. Tämän mukaan esimerkiksi kuuta ei pidä
kiertoradallaan tavallaan mikään voima, tai ainakin asian voi ilmaista siten, että se vain kulkee sille
luontaista lyhintä reittiä ajassa ja tilassa. Ainoastaan ajan nopeus on vakio suhteellisuusteoriassa.
Suhteellisuusteoria selitti loistavasti planeettojen, tähtien ja galaksien edesottamukset, muttei
universumin pienten osasten käytöstä.
Eno-Albertin aivoista on lähtöisin myös moderni ajatus mustista aukoista, jotka imevät sisäänsä
kaiken lähellään olevan materian ja valon. (Ensi kerran ajatus heitettiin ilmaan kuitenkin jo
vuosisata aiemmin.) Mustan aukon keskipiste on niinsanottu singulariteetti: sen tiheys on ääretön,
mutta tilavuus lähestyy nollaa. Musta aukko pystyy oletettavasti nielemään määrättömästi materiaa,
kunnes sen tiheyden arvellaan olevan niin suuren, että vetovoima riittää vangitsemaan myös pois
pyrkivän valon - mistä juontuukin pimeyteen viittaava nimi. Einsteinin eläkepäivien oikkuna pidetty
ajatus Kaikenselittävästä teoriasta paljastui 1970-luvulla loogiseksi välttämättömyydeksi ja
tunnetaan nykyään nimellä yhtenäisteoria - vaikkei sitä kosmologien kiihkeästä kaipuusta
huolimatta olekaan vielä laadittu.
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Einstein oli ollut ehdolla nobelin fysiikanpalkinnon saajaksi vuodesta 1910 alkaen lähes joka vuosi,
mutta Ruotsin tiedeakatemia ei ollut vakuuttunut epäsovinnaisesta miehestä ennen vuotta 1921.
Tällöinkään pokaalia ei tullut suhteellisuus-, vaan valosähköisen ilmiön teoriasta. Muun muassa
Richard Wagner (o) väheksyi julkisesti juuri näiden Saksan ja Itävallan juutalaisten tiedemiesten ja
taidemiesten tuotoksia. Einstein ei koskaan saanut nobelia - kahdesta suhteellisuusteoriastaan.
Häntä vastaan hyökättiin myös juutalaisuuden takia, autistiset piirteet olivat pikkuseikka siihen
nähden.
Värisyttävimpiä projekteja tähtitieteessä on Einsteinin jo vuonna 1916 esittämä ajatus Auringon
käyttämisestä avaruusteleskoopin linssinä. Taivaankappaleen painovoimakenttä saa siis ympäröivän
avaruuden ja sen sivuuttavan valon kaareutumaan. Juuri tähän pyritään lasi- tai
magneettikäyttöisissäkin linsseissä. Vuosituhannen jälkeen on tarkoitus käynnistää projekti, jossa
lähetettäisiin FOCAL-teleskooppi 82 miljardin kilometrin päähän maasta, Auringosta poispäin.
Tuolta etäisyydeltä näkisimme aivan uusia maailmoja, teleskooppi nimittäin voisi käyttää linssinään
aurinkoa! Vaikka projekti edistyisi parhaalla mahdollisella tavalla, teleskooppi saavuttaisi
tarvittavan etäisyyden silti vasta 25 vuoden kuluttua. Gravitaatiolinssinä toimivien galaksijoukkojen
analysointi sen sijaan on jo rutiinia. Niiden massa lasketaan kaarista, joihin peilautuvat takana
olevat galaksit. Näin saaduissa kartoissa "näkyy" ensi kertaa niinsanottu pimeä aine.
Vanhoilla päivillään Einstein ei enää ollut yhtä tuottelias, vaan sekoittui yhtälövyyhteihinsä. (Hänen
on sanottu tuhlanneen viimeiset 30 vuottaan yrittäessään ratkaista väärää ongelmaa.) Ikääntynyt
Einstein sanoi vuonna 1938 kokevansa matemaattiset yhtälöt hyvistä matematiikan arvosanoistaan
huolimatta melko työläinä, enemmänkin työvoittona: "Käsitän asioita yhtä nopeasti kuin
nuorempana. Voimani ja erityinen kykyni on se, että osaan visualisoida vaikutukset, seuraukset ja
mahdollisuudet sekä toisten tekemien keksintöjen merkityksen nykyiseen ajatteluun nähden.
Käsitän asioita helposti laajalla tavalla. En pysty tekemään matemaattisia laskuja helposti. En tee
niitä halukkaasti enkä nopeasti." Osuvampaa lieneekin Einsteinin (ja monien muidenkin "nerojen")
kohdalla puhe luovasta leikistä. Einstein yhdisteli ennakkoluulottomasti eri tieteenaloja sekä antoi
lapsekkaiden ajatusten, uteliaisuuden, kokeilunhalun ja leikkimielen vaikuttaa päättelyynsä. Tieteen
valtakunta on lasten kaltaisten.
Israelin presidentin tehtävistä vuonna 1952 kieltäytynyt sionisti on myös hyvä esimerkki luovuuden
ja vallantavoittelun paineesta tukahduttaa toisensa. Einstein kertoi pitävänsä yhtälöitä ikuisina ja
politiikan harjoitettamista vain tätä päivää varten. Tilalle otettiin biokemisti Chaim/Charles
Weizmann. Väittävät Weissmanin veljenpojan Erez Weiszmanin olleen esikuva ID4 (Independence
Day) -elokuvan yltiöpatrioottiseen Amerikan presidenttiin hävittäjän ohjaimissa Isä ja Poika
Bushien (o) hävittäjälentäjä-suvun sijaan. (Bush Sr. oli Japaninmerellä aloittaessaan Yhdysvaltain
nuorin taistelulentäjä, kunnes putosi alas.) RAFin lentäjänä WWII:ssa taistelleen presidentti
Weizmannin veljenpojan väitetään jossakin vaiheessa 1948 itsenäisyyssotaa ohjanneen
vastasyntyneen Israelin ainoata taistelukonetta taistelutilanteessa. (Kirjassa "Ihmeiden Israel" s. 41
(Poul Borchsenius, 1953) kuuluisaa tarinaa sanotaan mielikuvituksen tuotteeksi.)
Einsteinin kullanhohtoisen ulkokuoren alta paljastuu monitahoinen ihminen, joka ei harjaa
hampaitaan eikä halua pitää sukkia. Mies, joka käyttää puheessaan mielellään alapään ilmaisuja.
Huono laskija, joka tekee jo ilmestyneisiin tutkimuksiinsa korjauksia korjauksien perästä.
Hajamielinen professori, joka ei muista syödä tarpeeksi ja joutuu aliravitsemuksen takia sairaalaan.
Sovinisti, joka pettää avoimesti vaimoaan, hylkää skitsofreenisen poikansa laitokseen ja raivostuu
silmittömästi toiselle pojalleen, kun tämä valitsee puolisonsa vastoin isän näkemystä.
Tiedepiireihin on jäänyt kaikumaan joitakin Eno-Albertin lentäviä lauseita. Tällaisia ovat muun
muassa: "Jumala ei heitä noppaa". "Teorian on oltava mahdollisimman yksinkertainen, muttei sitä
yksinkertaisempi." "Ihminen on kuin ilmapallo pimeässä huoneessa. Mitä enemmän tietää, sitä
enemmän tietää, mitä ei tiedä." Albert Einstein tunnetaan monista lentävistä lauseistaan, mutta
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harvemmin puheistaan maanmiehestään Jeesuksesta: "Lapsena sain opetusta sekä Raamatussa että
Talmudissa. Olen juutalainen, mutta Nasaretilaisen valoisa olemus on lumonnut minut." "Emil
Ludwigin Jeesus on ontto. Jeesus on liian jättimäinen korulausekyhäilijälle, vaikka hän olisikin
taiteellinen. Ei kukaan voi luonnehtia kristinuskoa bon mot, ei edes kauniin sanoin." (Te siis
hyväksytte Jeesuksen juutalaisuuden?) "Ilman muuta! Ei kukaan voi lukea evankeliumeja
tuntematta Jeesuksen todellista läsnäoloa. Hänen persoonansa sykkii joka sanassa. Ei missään
myytissä ole sellaista elämää."
Hajamieliset tutkijat pitävät eno Albertista. He voivat aina vedota Einsteiniin hiustensa harottaessa,
olihan enokin käytännön asioissa toivoton tumpelo. Einsteinin arkistoissa vallitsi tarinoiden mukaan
aina täydellinen kaaos. Einsteiniin - niin kuin legendoihin yleensäkin - liittyy monia sitkeitä
uskomuksia, joiden paikkansapitävyys on vähintäänkin epävarmaa. Monissa politiikan ja moraalin
kysymyksissä Einstein käänsi takkia kiusallisen monta kertaa. Vaikka Einstein alkoi holokaustin
järkyttämänä tunnustaa sionismia, oli hän filosofialtaan lähinnä panteisti, joka näki koko luonnon
ikään kuin jumalan ulokkeena. Einstein asetti matemaattisen intuition aistin asemaan, hajun, maun
ja kuulon tavoin.
Englannin kielen sanalle "ignore" ei ole hyvää suomenkielistä vastinetta. Einstein on myös kaikkien
sivuutettujen tai kuoliaaksi vaiettujen tieteellisten toisinajattelijoiden suuri lohduttaja. Lapsena
Albert oli matemaattisesti lahjakas, mutta oppi puhumaan myöhään ja sanoi kaiken kahdesti, minkä
vuoksi sisäkkö piti häntä tärähtäneenä. Poika sai myös ankaria raivokohtauksia ja järkytti
kotiopettajaa niin, että tämä syöksyi ulos talosta eikä tullut enää koskaan takaisin. Auktoriteetteja
arvostellessaan hän ei suorittanut oppikouluaan loppuun, mutta läpäisi Zürichin teknillisen
korkeakoulun pääsykokeen. Einstein ei saanut valmistuttuaan assistentin paikkaa omalta eikä
miltään muultakaan korkeakoululta ja päätyi seitsemäksi vuodeksi vaatimattomaan patenttiinsinöörin työhön Berniin. Saatuaan kuulla Einsteinin patenttitoimistosta käsin julkaistuista suurista
artikkeleista miehen zürichin-aikainen korkeakoulu-opettaja lausui: "En olisi koskaan uskonut
mitään niin älykästä siitä miehestä." Kun Albert suhtautui vielä aiemmin koulussa vastahankaisesti
opetukseen, hänen toinen opettajansa oli tietänyt kertoa: "Teistä ei tule koskaan mitään, Einstein."
Esitellessään suomeksi käännettyä Einsteinin elämäkertaa toteaa Osmo Pekonen (o): "Einstein on
tieteenhistorian singulariteetti, joka itse on tutkimuskohteena yhtä arvoituksellinen, kuin hänen
luomansa teoriat."
Johann Ludwig von Neumann on juhlittu matemaatikko ja peliteorian airut. Von Neumannin
pullonkaulaksi
kutsutaan
tietokoneiden
tehokkuuden
reaalinopeutta: Miten monta
hyödyllistä/relevanttia tietoa kone ehtii poimia kovalevyltä per sekunti?
Maailman alkeisvoimien maagit

Enemmän kuin taivaallisen Ilmoituksen vastaanottajana, on juutalaisuus ”valittu” kansa
säilyttäjänä. Säilyttämään koko ihmiskunnan yhteisen perimätiedon luomisesta ja alkuaikojen
Vedenpaisumus-katastrofista. Tutkijoina juutalaisuuden esimerkki on ollut sotia käymätön, viisas
kuningas Salomo, jonka nimikin merkitsi rauhaa. Salomo oli älykäs, muttei kovin viisas ennen
vanhuusaikaansa. Salomonkin älyn kohdallaan korostuu kuitenkin myös opetusvirka, hän ei
vetäytynyt tutkijankammioonsa vaan jakoi asiantuntijoidensa löydöt:
”Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on
hiekkaa meren rannalla, niin että Salomon viisaus oli suurempi kuin kaikkien Idän miesten ja
kaikkien egyptiläisten viisaus. Hän oli viisaampi kaikkia ihmisiä, viisaampi kuin esrahilainen Eetan
ja Heeman, Kalkol ja Darda, Maaholin pojat; ja hänen nimensä tuli kuuluksi kaikkien ympärillä
olevien kansojen keskuudessa. Ja Salomo sepitti kolmetuhatta sananlaskua, ja hänen laulujansa oli
tuhatviisi. Hän puhui puista, Libanonin setripuusta alkaen isoppiin asti, joka kasvaa seinän vieressä.
Hän puhui myös karjaeläimistä, linnuista, matelijoista ja kaloista. Ja Salomon viisautta tultiin
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kuulemaan kaikista kansoista, kaikkien maan kuninkaiden luota, jotka olivat kuulleet hänen
viisaudestansa.” (1 Kun. 4).
Oivallettuaan aalto-hiukkas-dualismin, innostui äitinsä puolesta juutalainen Niels Bohr niin kovasti
itämaisesta mystiikasta, että antoi kaivertaa taolaisen yin-jang-symbolin sukunsa vaakunaan.
Vastakohdistansa löytyviä elementtejä kuvaava symboli on ehkä juutalaisuutta vähemmän
mairitteleva, mutta olihan Bohrin mentaliteetissakin sulautunut yhteen isän tanskalaisuus ja äidin
juutalaisuus. Bohrin merkityksestä kertoo se, että alkuaine järjestysluvultaan numero 107, Ns eli
nielsbohrium, on nimetty hänen mukaansa. Bohr selitti vedyn spektrin, mikä johti alkuaineiden
jaksollisen järjestelmän kehittämiseen. Niels Bohr oli matemaattisesti eräs menneen vuosisadan
vahvimmista fyysikoista, mutta Einsteinista poiketen luonteeltaan taipuvainen konservatiivisuuteen.
Nielsin äidin on sanottu ehtymättömästi lukeneen lapsilleen satuja ja jännityskertomuksia, myös
matkustettaessa. Tätä ajatuksia virittävää ja stimuloivaa työstöä on toisinaan verrattu Einsteinin
kabbala-harrastuksiin.
Bohr sovelsi kvanttimekaniikan periaatteita ensimmäisenä kemiassa kuvaamaan elektroniorbitaaleja sekä atomien energian absorbointia ja emittaatiota. Vuonna 1913 Bohr näki unta, että
hän seisoi palavaa kaasua sisältävän Auringon pinnalla. Planeetat vilistivät ohi omilla radoillaan, ja
kun Bohr heräsi, hän ymmärsi nähneensä atomin mallin. Bohr ratkaisi tavallaan aineiden ja värien
yhtäläisyyden arvoituksen. Hehkuvat kaasut hohtavat, mutta vain määrättyjä valon aallonpituuksia,
ts. vain tietyn väristen valojen sulaumina. Bohr keksi, että elektronit voivat hypätä vain määrättyjen
ratojen välillä. Unen aurinko oli atomin ydin ja planeetat sitä kiertäviä elektroneja. Aineellinen
todellisuus on kvantittunutta, keoittain esiintyvää, loikkivaa, askeltavaa, läjittynyttä, porrastunutta.
Termiä on vaikea selittää. Maailma on kuin legolinna: palikoita ei voi vain runnoa kiinni toisiinsa,
vaan ne liittyvät yhteen pykälittäin. Atomimallin voi toisaalta mieltää näin konkreettisesti, toisaalta
ei. Bohrin mallin energiatasot vastaavat seisovaa aaltoliikettä ytimen ympärillä. Elektronit tavallaan
resonoivat ytimen kanssa samoin kuin tietty säveltaajuus resonoi kaikukopan kanssa. Bohr oli
ensimmäinen joka oivalsi, että yksittäisen molekyylin käyttäytymistä ajassa ja paikassa kuvaava
Schroedingenin aaltoyhtälö saatetaan esittää tilastollisena funktiona. Bohr osoitti, että suurin osa
siitä mitä on, ei oikeastaan ole. Toisin sanoen Bohr todisti, että suurin osa atomista on tyhjää tilaa,
kun hänen aikalaisensa pitivät atomin ydintä 10 000 kertaa Bohrin mallia suurempana.
Bohrin ehkä suurimmaksi lahjaksi fysiikalle jää kuitenkin yllättäen johtamistaito. Hän kokosi 1920luvulla joukon maailman parhaita fyysikkoja ympärilleen teoreettisen fysiikan laitokselle
Kööpenhaminaan. (Schrödinger (o), Heisenberg (o), Pauli, Gamow (o) jne.) Tiivis
ryhmätyöskentely on tehokkain tapa tutkia, mutta se vaatii keskinäisen kilpailun minimoimista ja
kykyjen valjastamista yhteisen päämäärän eteen. Uusi kvanttimekaniikka syntyi tässä
ajatustenvaihdon ilmapiirissä ja Niels Bohrin innostamana. (Vastoin yleistä luuloa myös Wolfgang
Pauli oli syntyjään juutalainen. Paulin isä oli prahalainen lääkäri, joka kääntyi juutalaisuudesta
katolisuuteen vuosisadan vaihteessa. Se vaadittiin, jotta isän ura kemistinä ja fyysikkona
yliopistossa onnistui.)
Saksalaisten miehitettyä tanskalainen ydinfyysikko pakeni kalastusveneellä Ruotsiin, ja sotien
jälkeen hänet palkittiin elefanttiritarikunnan ansioristillä, jota muuten kantavat vain kuninkaalliset
tai valtionpäämiehet. Vuonna 1957 Niels Bohr huomioitiin vielä Atoms for Peace -palkinnolla,
johon palataan vielä Manhattan-projektin yhteydessä.
"Teidän on suhtauduttava jokaiseen väitteeseeni kysymyksenä, ei väitteenä", ilmaisi Bohr asiansa.
Aage Bohr toi Bohrin sukuun fysiikasta toisen nobelin vuonna 1975. (Kyseessä on yksi kolmesta
tapauksesta, joissa palkinto on "periytynyt" sukupolvesta toiseen.)
Lisa Meitner koki, miten vaikeaa naisen oli vuosisadan alun yliopistomaailmassa päästä
opiskelemaan ja tutkimaan. Vaikeuksista huolimatta hänen tutkimuksensa oli nobelin palkinnon
arvoista - kunnia vain meni mieskollegalle Otto Hahnille (o) atomiytimen halkaisemisesta.
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Manhattan-projektista ydinpommiin

Usein merkittävät keksinnöt on alun perin tehty sotateollisuuden piirissä. Syvässä suomalaisen
rauhan sopessamme seikkaa on vaikea mieltää, mutta maailman tutkijoista sotateollisuus työllistää
tälläkin hetkellä valitettavasti yli puolet. Näin ollen juutalaisten voi olettaa vaikuttaneen myös tällä
saralla. Pasifistiksi itseään kutsuneen Einsteinin osuudesta atomipommin rakentamiseen on tehty
lukuisia dokumenttiohjelmia. Einstein allekirjoitti Yhdysvaltain presidentille Rooseveltille (o)
osoitetun kirjeen, joka käynnisti niin kutsutun Manhattan-projektin. Leo Szilard kehitti teorian
kerjureaktiosta. Hän oli hanakka delegoimaan eksperimenttinsä muille, mutta joutui tällä kertaa
hieman vastoin laiskaa luontoaan itse rakentamaan koejärjestelynsä ensimmäiseksi atomireaktoriksi
Chicagon yliopiston jalkapallokentän alla olevan kellarin squash-kentälle joulukuussa 1942. Koe oli
tieteen historian suuria hetkiä. Szilard ei ottanut osaa onnistuneen kokeen juhlien jatkoihin illalla,
vaan sanoi pitävänsä tapahtumaa mustana päivänä ihmiskunnan historiassa. Szilard järjesti
ydinfyysikoiden parissa nimien keräyksen pommien käyttöä vastaan Saksan jo antauduttua ja
Japanin jouduttua alakynteen. Protesti kuitenkin hylättiin, koska USA oli kuluttanut 2 miljardia
dollaria aseen kehittämiseen. Szilard patentoi ydinpommiin johtavan ydinreaktion nimiinsä ja otti
sen jälkeen vastuun sen käytöstä. Vuosi 100 000 ihmistä surmanneiden Hiroshiman ja Nagasakin
pommien jälkeen Szilard hylkäsi lopullisesti ydinfysiikan ja luki biologiksi. Enrico Fermi (o) ei
ollut juutalainen vastoin yleistö luuloa, ainoastaan hänen vaimonsa. Väärinkäsityksen on aiheuttanut
Fermin kahnaukset fasistien ja natsien kanssa. Fermi käytti Tukholman-matkaa hyväkseen
käydessään pokkaamassa nobelin, pakeni Mussolinin fasistisesta Italiasta suoraan New Yorkiin ja
tuli projektiin mukaan. Hän ymmärsi ydinfission potentiaalin ja tutki keinoja itsensä ylläpitävän
fissioon johtavan ketjureaktion laukaisemiseksi.
J. Robert Oppenheimer koordinoi Los Alamon satoja tutkijoita ja tekniikoita käsittäneen projektin ja
oli sen liikkeellepaneva voima. Ystävät ovat kertoneet, että Oppenheimer muuttui muutamassa
vuodessa boheemista elämäntaiteilijasta raudanlujaksi organisaattoriksi avioiduttuaan ja saatuaan
perheenlisäystä. Arvostelijoiden mielestä hänen suhtautumisensa ongelmiin ja ratkaisujen
etsimiseen oli lähes mystinen. Ensimmäisen, Uudessa Meksikossa räjäytetyn atomipommin nimi oli
"Trinity" (kolminaisuus). Hiroshimaan pudotettiin "Little Boy" ja Nagasakiin "Fat Man".
Edward Tellerin todistuksen myötävaikutuksella Oppenheimer tunnettiin ketjupolttajana, ja hän oli
kuollessaan henkisesti luhistunut ihminen. Hän oli aina halunnut tehdä historiaa, mutta uran
huipuusaavutukseksi jäikin atomipommi ja sen peruja elinikäinen syyllisyydentunne. Oppenheimer
julistettiin vetypommiprotestinsa takia turvallisuudelle vaaralliseksi vuonna 1954 ja häneltä
kiellettiin kaikki työskentelu Yhdysvaltain hallitukselle.
Neuvostoliiton menestys avaruudessa laukaisi 60-luvun alun Yhdysvalloissa opettajankoulutuksen
ajanmukaistamisen. Amerikkalaisia nuoria kannustettiin isänmaallisiin tekoihin ja tieteen
opiskeluun. Oppenheimer oli uusimassa fysiikan ja kemian opetusta. Hän sai mahdollisuuden
toteuttaa ideoitaan San Franciscoon perustamassaan Exploratorium-tiedekeskuksessa. Kun yleensä
museoissa esineisiin ei saa koskea, keksi Oppenheimer museon, jossa sai - ja oli pakkokin räplätä.
Museosta tuli tiedekeskusten esikuva. Nopeassa tahdissa julkaistuissa klassisissa teoksissa
Exploratorium Cookbook I & II Oppenheimer selitti keskuksen esineet piirustuksineen myös
muiden toteutettaviksi. 70-luvun lopulla jokaisessa Yhdysvaltojen osavaltiossa oli ainakin yksi pieni
tiedekeskus, kymmenen vuotta myöhemmin Suomessakin.
Liittoutuneiden tiedustelu pelkäsi saksalaisten kehittäneen jo pitkään epätarkkuusperiaatteesta
kuuluisan Werner Heisenbergin (o) johdolla fissioon perustuvaa ydinasetta. Manhattan-projektin
alkuperäisenä tarkoituksena olikin saada atomipommi valmiiksi ennen Hitleriä (o). Myöhemmin
osoittautui, ettei Johtaja ollut koskaan ymmärtänyt suihkumoottorin sen paremmin kuin
ydinaseenkaan merkitystä. Tästä huolimatta kysyttäessä sodan jälkeen suurinta yksittäistä
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sotasankaria, nimesi Winston Churchill (o) tällaiseksi tuntemattomaksi jääneen ranskanjuutalaisen
Hitlerin ydinasehankkeen sabotoijan.
Toisaalta Manhattan-projektissa oli 14 par excellence -ydinfyysikkoa, joista 9 juutalaista. Se
välttämätön vakoilija lienee ollut arjalainen saksalainen Klaus Fuchs, joka sai 14 vuotta linnaa ja
vapautettiin 9 vuoden jälkeen. Ethel ja Julius Rosenberg pantiin sähkötuoliin, ja heitä on puolustettu
lavastetuiksi mitättömyyksiksi.
Hans Bethe oli natsismia paossa Saksasta ja johti Manhattan-projektia myöhemmässä vaiheessa.
Suurimman tunnustuksensa tiedeyhteisössä Bethe sai oivalluksestaan, miten tähdet tuottavat
energiaa. Sekä raskaita ytimiä hajottavat fissio- että ytimiä yhdistävät fuusioketjureaktiot
vapauttavat valtavia energiamääriä, mutta meni pitkään, ennen kuin fuusioreaktiota saatiin
keinotekoisesti aikaan. (Menetelmä ei ole vieläkään hyötykäytössä kovien alkuolosuhteiden
vaatimusten aiheuttaman huonon hyötysuhteen vuoksi.) Maailman johtavien ydinfyysikoiden
pitäminen saman pöydän ympärillä ilman arvovaltakiistoja lienee vaatinut Betheltä myös
johtamistaitoa. Jotta nopeatempoisessa ryhmätyössä saataisiin aikaan paras tulos, on jokaisesta
jäsenestä saatava ulos tämän parhain piirre. Johtajan vaara on sanella itse puolet lopputuloksesta.
Kun 86-vuotiaalta Betheltä kysyttiin yleisellä tasolla, onko mitään perää sanonnassa, että fyysikot
ovat kuin urheilijoita, joiden suorituskyvyn huippu on väistämättä nuoruudessa, Bethe vastasi: "Ei,
ei ollenkaan. Luulen että olen vielä aika hyvä."
Suuri osa Manhattan-projektiin osallistuneista juutalaisista tiedemiehistä tilitti myöhemmin
tuntojaan suhteessa ydinaseisiin. Esimerkiksi Niels Bohr vetosi "avoimessa kirjeessään"
Yhdistyneille Kansakunnille "avoimen maailman" puolesta ilman ydinaseita. Bohr palkittiinkin
vuonna 1957 "Atoms for Peace" -palkinnolla. Oppenheimer siis keräsi Joseph McCarthyn (o)
aikaisissa kommunismi-fobioissa itselleen huonoa karmaa ottaessaan etäisyyttä sodanjälkeiseen
ydinaseiden kehittelyyn. Oppenheimerin siirtyessä sivuun Edward "just push the button" Teller,
hänkin Manhattan-projektin juutalaisia, otti ohjat käsiinsä ensimmäisen fuusion avulla toimivan
ydinaseen eli vetypommin kehittämisessä. Mikäli Manhattanin yhteisöstä pitäisi jollekin tutkijalle
antaa sotahullun maine, esille voisi nostaa juuri H-pommin isäksi kutsuttun Tellerin. Teller pyrki
vakuuttamaan lähipiirinsä laskelmillaan siitä, ettei uraani- tai plutoniumpommien ketjureaktio
etenisi maankuoreen tai vetypommi valtameriin. Teller siis pyrki vakuuttamaan, ettei pommeja
käytettäessä ylipäätään koko maapallo räjähdä.
Kun ensimmäinen atomipommi räjäytettiin 16.7.1945, muuttui maailmanloppu luonnontieteeksi.
Sen jälkeen ihmisellä on ollut kyky tuhota maailma omin neuvoin. Tellerin tuella ensimmäisistä
ydinkokeista tehtiin siis pelimiehen päätös ja punaista nappia painettiin - vaikka asiasta käytiin siis
edelleen väittelyä johtavien asiantuntijoiden kesken... Telleriä on pidetty hullun sotatohtorin
esikuvana juutalaisen Stanley Kubrickin ydinsodan uhasta kertovassa elokuvassa Tri Outolempi
(1964.)
Uraani-235-pohjainen "pikkupoika" sisälsi 47 kiloa räjähdettä, plutonium-239-pohjainen "läskiäijä" vain 15 kiloa, koska plutoniumin hyötysuhde on 3-4 kertaa uraanipohjaista parempi. Fuusioon
perustuvissa vetypommeissa eli lämpöydinräjähteissä miljoonien asteiden aktivaatiokynnys saadaan
aikaan pienellä fissioräjähteellä. Tämä johtaa megatonniluokkien tehoon. Yksi megatonni eli
miljoona trotyylitonnia tuhoaa kaiken 5 km säteellä. 10-15 km päässä kaikki syttyy palamaan ja
vielä 20 km päässä saa vakavia palovammoja. Parin sadan metrin korkeudessa räjäytettäessä paine
yltää 40 km säteelle – säteilyvaikutuksesta ja elektromagneettisesta pulssista puhumattakaan.
Ohjusten päissä saadaan nykyään kulkemaan sadan megatonnin paukkuja, jotka tekisivät
muuallakin kuin Aasian, Afrikan ja Euroopan rajakulmalla ydinsodasta "Kumpi vetää nopeammin?"
-tilanteen. Ydinkärjissä sanotaan olevan noin 4 TNT-tonnin edestä räjähdysvoimaa ihmiskunnan
jokaista yksilöä varten. On hienoa, että meitä ihan jokaista on muistettu!
Ydinvoimat ovat perinteistä sähkömagnetismia ja painovoimaa huomattavasti voimakkaampia.
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Voimia voi aseiden ohella valjastaa myös hyötykäyttöön, joten ydinvoimien parissa hääränneitä
juutalaisia ei olisi pakko käsitellä ainoastaan ydinpommin rakentajina. Ydinfysiikan projekti-idea
oli periaatteessa melko kiinnostava. Ei sen vaatimattomampi kuin loputtoman energialähteen
löytäminen. Mitä kuitenkin pommiin tulee, niin erikoistahan ympäri maailmaa koottujen aivojen
Manhattan-projektissa oli juuri sen onnistuminen.
Atomikisa kiihtyy
Vuonna 1949 Neuvostoliittokin räjäytti atomipommin. Vuoteen 1955 mennessä sekä Yhdysvallat
että Neuvostoliitto olivat testanneet lentokoneesta pudotettavaa vetypommia. On väitetty, että
kauhun tasapainottumisessa parilla amerikanjuutalaisella idealistinuorella, laskutta NL:n laskuun
toimineilla vakoojilla, oli suuri osuus. NL:oon loikannut ja kolmihenkisen perheensä hylännyt
englantilainen George Blake sai uudessa maassaan nimen Georgi Ivanovitsh, perusti uuden perheen
ja sai laajan kansainvälisen ystäväverkoston. Miehen äiti oli hollantilainen, isä Egyptin juutalainen.
Toisen maailmansodan aikana Blake liittyi Hollannin vastarintaliikkeeseen ja pakeni munkiksi
naamioituneena Britanniaan, jossa pestautui tiedustelupalveluun. Juuri ennen Korean sodan
syttymistä Blake oli Britannian varakonsulina Soulissa. Jäätyään pohjoiskorealaisten vangiksi hän
järkyttyi nähtyään, miten Yhdysvallat pommittivat pientä korealaista kylää. Korean sodan jälkeen
Blake ehti paljastaa venäläislähteiden mukaan noin 400 länsiagenttia, ennen kuin jäi kiinni Berliinin
tunnelijupakan yhteydessä ja vangittiin 1961. Blake kuitenkin pakeni vankilasta 1966 irlantilaisten
vankitoveriensa yhteyksien ansiosta, piileskellen Euroopassa kuukausia ennen pääsyä Itä-Saksaan.
Yhdysvaltain ydinaseohjelmaa vakoillut juutalaisemigranttien Amerikassa varttunut lapsi George
Koval edusti edellistä vakoilijapolvea ja oli hämärämpi hahmo. Kuollessaan vuonna 2006 hän oli
92-96-vuotias, tarkasta iästä ei ole tietoa. Kovalin isä kuului juutalaisten kommunistien järjestöön,
ja 30-luvulla perhe muutti takaisin Venäjälle. GRU:hun liittymisen jälkeen Koval lähti opiskelimaan
New Yorkiin, värväytyi armeijaan, opiskeli ja osallistui ydinaseohjelmaan. Kumpikin miehistä sai
Venäjän korkeimman ansiomerkin vakoilijan työstään, ja nimityksissä oli vahva poliittisen
nokittelun sävy Yhdysvaltain suuntaan. Myös loikkarivakoojat Morris ja Lona Cohen saivat
Venäjän Federaation Sankarin kunniamerkit presidentti Boris Jeltsinin (o) aikaan.
Suuriin voimiin liittyy kuitenkin paitsi suuri tarkoituksellisen tuhon kapasiteetti, myös riski turmella
ympäristöä väärinkäytösten yhteydessä. Leo Yaffe ajoi ydinvoiman rauhanomaista hyötykäyttöä.
Kanadanjuutalainen Yaffe muistetaan lähinnä turvallisuusstandardien ja radioaktiivisten
merkkiaineiden kehittäjänä. Myös messiaaninen juutalainen, "Jews for Jesus" -liikkeen perustaja
Moshe Rosen on ydinfyysikko. Max Born on niin ikään merkittävimpiä fyysikoita. Umberto
Colomboon liitetään kiusallinen huoneenlämmössä toimivan fuusioreaktorin tapaus eikä laajasti
juhlittua tutkimusta onnistuttu koskaan toistamaan.
Richard Feynman lukeutuu 1900-luvun tunnetuimpiin populaarifyysikoihin. Feynmanin
kansainvälisillä diagrammeilla fyysikot voivat kuvata nopeasti ja yksinkertaisesti alkeishiukkasten
vuorovaikutussuhteita. Feynman oli kehittämässä atomipommia vuosina 1941-1942 Princetownissa
ja 1943 alkaen Los Alamosissa, jossa ensimmäinen koeräjäytys tehtiin 1945. Vuonna 1981 hän esitti
ensi kertaa kvanttitietokoneen mahdollisuuden. Feynmanin ei sanota liiemmin välittäneen
ympäristön ajattelusta tieteellisen totuuden etsinnässään. Einsteinin tavoin Feynmanin
henkilökohtaiset taipumukset tunnetaan tieteellisiä löytöjä paremmin. Mielikuvitus siivitti Richard
Feynmanin tutkimusta. Hän oli provosoiva pilantekijä ja kärsimätön teeskentelylle ja
tekopyhyydelle. Tutkimustyö ja lapsenomainen uteliaisuus olivat hänelle saman asian kaksi eri
puolta. Hän noudatti Sananlaskujen laiskalle annettua kehotusta mennä muurahaisen tykö
viisastumaan tarkkaillessaan sokerikulhossa olevia muurahaisia selvittääkseen niiden viestintää ja
suuntavaistoa. Kerran hän istui kärsivällisesti vatkaamassa lasillista vettä, johon oli liuotettu
liivatelehtiä, koska halusi tutkia, miten liivate hyytyy, jos se pidetään koko ajan liikkeessä. Hän
kertoo muistelmateoksissaan (muun muassa "Laskette varmaan leikkiä, Mr. Feynman!" Ursa 1997)
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harrastaneensa
maailmankuulujen
tiedemiesten
huippusalaisia
asiakirjoja
sisältäviin
kassakaappeihin murtautumista atomipommia rakennettaessa. Muita harrastuksia olivat armeijan
kutsuntapsykologien kiusaaminen, mayojen matematiikan tutkiminen, baareissa notkuminen,
bongorumpujen soittaminen ja alastonmallien piirtely. Itse hän sanoo kuitenkin olevansa
tyytyväinen perheenisä. Muiden mielestä hänen uransa huipentui vuonna 1965 nobelin
fysiikanpalkintoon, mutta mies itse ei pitänyt seikkaa kovin merkittävänä. Kun hänelle ilmoitettiin
asiasta puhelimitse aamuyöllä, paiskasi hän soittajille luurin korvaan ja ihmetteli, eikö mokoma asia
voisi odottaa aamuun. Feynman jopa harkitsi jonkin aikaa kieltäytyvänsä vastaanottamasta
palkintoa, mutta hylkäsi ajatuksen kuullessaan, että kieltäytymisestä nousisi vielä suurempi
mekkala. Kuultuaan sairastavansa harvinaista rasvakudoksen syöpää Feynman siirsi
mielenkiintonsa lääketieteeseen. Hän teki laskelmia selviytymisensä todennäköisyydestä ja opetteli
psykologian ja erilaisten itämaisten tekniikoiden avulla lähestymään kuolemaa.
Fyysikoiden ateismista, vauhtisokeudesta ja hybriksestä

Elämme yksilökeskeisessä yhteiskunnassa. Individualismia korottavassa ympäristössä kiinnitetään
huomiota masennukseen, muttei narsistisiin luonnehäiriöihin, jotka raivaavat tiensä ihmisviidakon
läpi viidakkoveitsin. En sano, ettäkö Feynman välttämättä olisi heitä, mutta ainakin hän oli
tutustunut ajan henkeen. Feynman on sanonut kvanttifysiikasta lentävän lauseen: "Nobody
undestands it" eli "Ei sitä kukaan ymmärrä". Kvanttifysiikka on tuonut keskusteluihin päivän ehkä
suurimman filosofisen kysymyksen. Objektiivinen totuus on yksi asia, mutta koko objektiivisen
maailman olemassaolo on nyt vaakalaudalla. Onko sellaista todellisuutta olemassa, joka ei ole
riippuvainen meidän mittauksistamme tai tarkkailustamme?
Taisteleva suomalainen ateisti Kari Enqvist (o) kirjoittaa teoksessaan Näkymätön todellisuus, (s.
210-211) sarkastisesti: "Philipp Lenard (o) oli syntynyt vuonna 1862, Johannes Stark (o) 1874.
Lenard oli palkittu kaikkien aikojen viidennellä nobelilla vuonna 1905 katodisädeputkistaan, Stark
vuonna 1919 muun muassa tutkimuksistaan spektriviivojen käyttäytymisestä sähkökentässä. Lenard
oli sijoittanut omaisuutensa, mukaan lukien nobelin palkintonsa, Saksan valtion obligaatioihin,
joiden arvo romahti nollaan ensimmäistä maailmansotaa seuranneessa hyperinflaatiossa. Lenardin
tulkinta oli, että Weimarin Saksan juutalainen hallitus oli varastanut hänen rahansa. Toinen
ratkaiseva merkkipaalu Lenardin tiellä kohti natsismia oli ulkoministeri Walter Rathenaun murha
1922. Rathenau oli sosialistinen teollisuusmies ja juutalainen, ja Lenard kieltäytyi kategorisesti
suremasta häntä. Opiskelijat ja ammattiyhdistysväki yrittivät tunkeutua yliopistoon saadakseen
lipun puolitankoon, mutta Lenard ruiskutti heidän päälleen letkulla kylmää vettä. Siitä väkijoukko
vain kuumeni entisestään niin, että poliisin piti tulla suojelemaan Lenardia, joka ei milloinkaan
toipunut tästä episodista vaan piti sitä itseään halventavana hirmuisena loukkauksena. Vaikka
hänelle kasaantui kaikenlaisia kunnianosoituksia, hän kuvitteli olevansa kollegojensa hyljeksimä.
Natsipuolueeseen hän liittyi vasta 1937, mutta kirjassaan Deutsche Naturforscher hän pyrki
luomaan "arjalaisen fysiikan" perusteet. Hänen oli luonnollisesti vaikeaa vaieta juutalaisten
fyysikoiden aikaansaannoksista, mutta esimerkiksi Herzin tapauksessa, joka oli puoliksi juutalainen,
Lenard keksi että hänen menestyksensä kokeellisena fyysikkona johtui nimenomaan hänen
arjalaisesta äidistään, kun taas vähemmän onnistunut teoretisointi seurasi juutalaisesta
verenperinnöstä. "Arjalainen fysiikka" haistatti pitkät muun muassa Michelsonin-Morleyn kokeelle
ja Einsteinille ja julisti uskoa eetteriin. Bohrin-Sommerfeldin atomimallin korvasi sylinterimäinen
atomi, jota donitsinmuotoinen elektroni ympäröi. Saksan ulkopuolella Starkin mallia ei kukaan
ottanut vakavasti, ja ennen natseja Starkilla oli nobelistaan huolimatta vaikeuksia löytää työpaikkaa
Saksassa. Kenties tätä taustaa vasten ei ole yllättävää, että hän liittyi natsipuolueeseen jo vuonna
1930."
Jos kemian noviisi aloittaa fysikaalisen kemian opintonsa pelkistetyllä Bohrin atomimallilla, niin
maallikkokin mittaa taajuutta sähkömagneettisten aaltojen löytäjän Heinrich Hertzin mukaan.
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Venäjällä juhlitaan joka vuosi ”radiopäivää”. Silloin muistellaan venäläisten mielestä maailman
ensimmäistä järjellistä radioviestiä, joka kuului: ”HEINRICH HERTZ”. Heinrich Hertz (18571894) oli älyn jättiläinen, ja hänen ennenaikaisen kuolemansa olisi kollegojen mukaan klassisina
aikoina ajateltu tapahtuneen jumalten kateudesta. Heinrichin aikaansaannokset tasoittivat tietä
maailmanlaajuisille kommunikaatiojärjestelmille: langattomalle lennättimelle, radiolle ja
televisiolle. Hän kykeni ensimmäisenä detektoimaan suuren amplitudin omaavaa sähkömagneettista
värähtelyä. (En ole kuitenkaan koskaan saanut selville, mitä Hertz teki kerran sekunnissa. Täysin
varma en ole edes siitä, onko kyseessä Heinrich vai tämän sisaren- tai veljenpoika Gustave, joka sai
vuonna 1925 fysiikan nobelin kehitettyään uuden metodin isotooppien eristämiseksi.)
Valon herraksi nimitetty Albert Michelson (1852-1931) oli vuonna 1878 määrittämässä ensi kertaa
valon nopeutta. Michelsonia pidetään suurena empiirikkona eli kokeellisten menetelmien
tunnustajana, ja hän on kuuluisa kotikutoisista ja halvoista tutkimusinstrumenteistaan. Esimerkiksi
ensi kertaa valon nopeuden määrittänyt koe suoritettiin kymmenen dollarin laitteella merenrannalla.
Michelson toi ensimmäisen fysiikan nobel-palkinnon uudelle mantereelle ja vaikutti voimakkaasti
Yhdysvaltain nousuun Euroopan rinnalle tieteen etulinjassa. (Vuosina 1901-1941 jaetuista
palkinnoista Eurooppaan osui lähes 90 %, mutta vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla enää
kolmannes.) Michelson keksi myös interferometrin, jolla yhä mitataan spektrien aallonpituuksia.
Edelleen hän suoritti tutkimuksia, jotka johtivat vanhanaikaisen Pariisissa säilytetyn platinasauvan
väistymiseen pituuden standardina. Metrisen platinasauvan sijasta pituusjärjestelmä on nykyään
sidottu huolellisemmin vartioituun kadmiumvalon punaiseen aallonpituuteen.
Massa on tietääkseni viimeinen fysikaalinen suure, joka määritetään edelleenkin prototyypin
perusteella. Suomenkin peruskilo on silloin tällöin Pariisissa tarkistuspunnituksessa eri puolilta
maailmaa tulleiden punnusten kanssa. Snl 16:11: ”Puntari ja oikea vaaka ovat Herran, hänen
tekoaan ovat kaikki painot kukkarossa.” Edellä on käsitelty kysymystä, miksi juutalaisessa
kalenterissa kuukausien nimet ovat identtiset Eläinradan tähtikuvioiden kanssa. Mitä vaakaan tulee,
kappaleen painon saa siis edelleen viime kädessä punnittua vain vertaamalla toiseen kappaleeseen,
suhteessa johonkin toiseen. Mikäli maailma on sattumanvaraisen kehityksen tulos, moraalisia
mittajärjestelmiä tai absoluutteja ei ole olemassa. Mikäli meillä on henkilökohtainen Luoja,
vaakakupeissamme eivät ole vastakkain suhteelliset hyvät ja pahat tekomme, vaan nökötämme
nenätysten Jumalan itsensä kanssa. Tällöin muutoksen tai pelastuksen tarve nousee periaatteesta:
”Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä.” (3 Moos 14:2; 19:2; 20:7.)
Osoituksena historian oikukkaasta luonteesta muodostui Michelsonin merkittävimmäksi
saavutukseksi koe, joka ei oikeastaan onnistunut. Kyseessä oli yritys osoittaa avaruuden ”eetterin”
olemassaolo, ja Michelsson oli hyvin pettynyt kokeensa epäonnistumisesta, kunnes tuloksesta
osattiin vetää oikea johtopäätös. Koetta kutsutaan toisinaan tieteen historian suurimmaksi
negatiiviseksi tulokseksi, ja se antoi muun muassa viittauksen valonnopeusvakion merkittävyyteen
fysiikassa. (Valonnopeus plus mikä tahansa toinen nopeus on edelleen yhtä suuri kuin valonnopeus.)
Valon herrasta voimme oppia sen suuren periaatteen, että fysikaalisetkin havainnot pitää tulkita.
Tämä aspekti saattaa tieteen alttiiksi myös maailmankuvallisille ennakko-olettamuksille - sitä
enemmän, mitä lähemmäksi mennään elämän syntyyn liittyviä kysymyksiä.
George Charles de Hevesy kehitti radioaktiivisia merkkiainetekniikoita. Murray Gell-Mann löysi
kvarkin. Tai oikeammin Gell-Man löysi ”oomega miinus”-partikkelin, mutta antoi uudelle aineen
kokoluokalle James Joycen (o) romaanin pohjalta oman nimensä. Kvarkkeja pidettiin ainakin
löytämisensä jälkeen jonkin aikaa tunnetun maailmankaikkeuden fundamentaalisimpina
partikkeleina. Atomin käsite tarkoitti alunperin ”jakamatonta hiukkasta”, ja nukleonien (positiiviset
protonit ja varauksettomat neutronit) pilkkomiselle vielä pienempiin osiin oli henkinen este. Virike
esteen ylittymiseen tuli erään opiskelijan kuuluisasta ”tyhmästä kysymyksestä” ruokatunnilla. GellMan tunnetaan myös alkeishiukkasten järjestystä kuvaavan ”kahdeksankertaisen tien” teorian
laatijana. (Nimi on lainaa buddhalaisesta fraseologiasta.) Hiukkaskiihdytintutkimuksissa
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maailmankaikkeuden on osoitettu koostuvan 12 alkeishiukkasesta ynnä niille vastakkaisista 12
antihiukkasesta. Mielestäni on sääli, ettei juutalaista tutkijaa ole innostanut juutalainen numerologia
tässä yhteydessä. Siinä tuplatusina nimittäin symboloi täydellistä hallintaa.
Gell-Man on siis maailman pienimpien asioiden asiantuntija. On erikoista, että nimenomaan hän
korostaa olevan välttämätöntä tarkastella myös kokonaisuuksia holistisesti tavanomaisen
reduktionistisen tutkimuksen ohella. (Nähdä niin sanotusti metsä puilta.) Gell-Mannille on
lahjoitettu kunniatohtorin arvo monissa maailman arvostetuimmissa yliopistoissa, muun muassa
Yalessa, Cambridgessä ja Oxfordissa. Työkseen Gell-Mann on teoreettinen fyysikko,
harrastuksiltaan opiskelija. (Opiskelun kohteena ovat luonnonhistoria, lingvistiikan historia,
arkeologia, historia, syvyyspsykologia, luova ajattelu, kaikki mahdollinen biologiseen evoluutioon
liittyvä sekä kulttuurievoluutio.) Omien piirieni mielestä Gell-Mann poikkeaa populaarissa
kehitysoppia sivuavassa kirjassaan Kvarkki ja jaguaari: Seikkailuja yksinkertaisessa ja
monimutkaisessa leipälajistaan turhan pitkälle biologian velloville vesille.
Lev Landau tutki lämpöä ja kvanttimekaniikkaa. Hän voitti nobelinsa ohella myös kolme kertaa
Stalinin palkinnon. Lumihangen kutsu oli kuitenkin vastustamaton. Pystit ja putelit eivät säästäneet
Landauta kahden vuoden vangitsemiselta toisen maailmansodan alla puhdistusten aikaan. Toisaalta,
ehkä Siperian mannerilmasto oli kiinnostava lämpötilatutkimuksen kenttätyön kannalta. Lina
Sternistä tuli vuonna 1939 Neuvostoliiton Tiedeakatemian ensimmäinen naisjäsen. Sternkin sai
Stalinin palkinnon ja sen ohella muun muassa ”Order of Merit” -tunnustuksen. Isä Aurinkoisen
paranoidisimmassa vaiheessa Linalta riisuttiin palkinnot, virat, palkat ja kunniat. Emilio Segrè
valmisti ensimmäiseksi täysin keinotekoista alkuainetta. Järjestysnumerolla 43 varustettu aine kulki
nimellä teknetiumi. Segrè jakoi fysiikan nobelin antiprotonin löytämisestä.
Amerikkalaisten astronauttien kilpailijoita olivat kommunistiset kosmonautit. Avaruustutkimus
olikin eräs harvoista aloista, joissa Neuvostoliitto oli varustelusodan aikana tasaväkinen, jopa
voittoisa, kylmään viholliseensa nähden. Arye Shternfeld oli lukuisten alan oppikirjojen laatija sekä
Mechtan, ensimmäisen venäläisen Sputnikin, pääsuunnittelija. Kierroksella maapallon ympäri oli
pidetty hyvä huoli, että 84-kiloinen kuula varmasti lentäisi myös Yhdysvaltain yli. Alus oli
kuulemma varmuuden vuoksi paneloitu ulkopuolelta peilein. USA:n vierailullaan 1959 Nikita
Hrushchev (o) lausui: ”Yksittäinen kunnianosoitus Neuvostoliiton ensimmäisen kuuraketin
laukaisemisesta kuuluu Venäjän juutalaisille.”70 Vasta 90-luvun alussa on käynyt selväksi, miten
lähellä Neuvostoliitto oli voittaa jopa kilvan ensimmäisestä miehitetystä kuulennosta 60-luvun
lopulla. Kylmän sodan ydinvarustelussa juutalaisten osuus Status Quon saavuttamisessa on
ongelmallisempi. 50-luvulla puntit tasaantuivat pitkälti kahden opiskelijaystävyksen ansiosta, jotka
vuosivat Yhdysvaltain tiedot Neuvostoliitolle. Juutalaisnuorukainen etsiytyi omin avuin tekemisiin
itäisen tiedustelupalvelun kanssa. Teko oli idealistinen, sillä kyseinen henkilö ei ottanut pitkällä
aikavälillä kertomistaan tiedoista korvausta. Joku on ollut sitäkin mieltä, että kauhun
tasapainottuminen saattoi olla jopa hyvä asia kriisien välttämiseksi. Varmuudella tilanne kuitenkin
johti yltiöpäiseen asevarusteluun.
Yakov Zeldovich oli venäläinen teoreettinen fyysikko, joka kehitysopillisten ennakko-olettamusten
näkökulmasta käsin iski viimeisiä nauloja tähtien erityisen luomisen ruumisarkkuun. (Onneksi
uskomme ylösnousemukseen!) Zeldovich tutki tähtien evoluutiota gravitationaalisen romahduksen
näkökulmasta. Miehen tieteelliseksi puolustukseksi sanottakoon, että hänen tapansa oli etsiä
kosmologian villeille teorioille konkreettisia (eli ”betonisia”), kokeellisia todisteita.
2300 vuotta sitten kuningas Ptolemaios I (o):n kerrotaan pyytäneen kreikkalaiselta matemaatikolta
70
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Euklideeltä (o) nopeaa selitystä geometriasta. ”Geometriaan ei ole kuninkaantietä”, oli tyly vastaus
kaikunut. Juutalaisia matemaatikkoja ovat olleet epä-euklideaanisen geometrian perustajahahmoihin
lukeutuva Nikolay Ivanovich Lobachevsky (1792-1856) ja algebraalisten muotojen teoreetikko
James Joseph Sylvester (1814-1897). ”Jumala toimii aina aritmeettisesti”, väitti preussilainen Carl
Gustav Jacobi (1804-1851). Matemaatikkona superkuuluisa Carl Gauss (o) (1777-1855) ei ollut
juutalainen, mutta piti nuorena kuollutta aikalaistansa FGM Eisensteinia (1823-1854) itsensä ohitse
eräänä suurimmista matemaatikoista, lahjakkuutena joita ”ei synny kuin yksi omalla
vuosisadallaan.” Jerusalemin Heprealaisen yliopiston matemaattisen tiedekunnan ensimmäinen
dekaani Abraham Fraenkel kehitti Zermelo-aksioomia eteenpäin. Robert (Israel) J. Aumanin yms.
Peliteorian ytimessä oli ymmärryksen lisääminen konflikteista ja yhteistyöstä peliteoreettisen
analyysin avulla.
Einstein sai tutkimuksiinsa matemaattista tukea (serbialaisen fysiikanopiskelijavaimonsa Mileva
Maricin (o) ohella) venäjänjuutalaiselta Hermann Minkowskilta (1864-1909) ja italianjuutalaiselta
Tullio Levi-Civitalta (1873-1941). Saksalainen Georg Cantor (1845-1918) on toinen matemaatikko,
jonka arvostus ei perustu usean samean, vaan yksien terävien silmien katseeseen. Matemaatikkofilosofi Bertrand Russell (o) ei ollut juutalainen, mutta koki olevansa älyllisesti eniten velkaa juuri
Cantorille. Cantor kehitti joukko-oppia menetelmäksi, jolla voidaan tutkia äärettömyyttä. Cantorin
suuri panos joukko-opissa oli, että hän erotti toisistaan erilaisia äärettömyyden suuruusluokkia
erillisiksi äärettömän suuriksi joukoiksi. Hän loi kokonaisen aritmetiikan äärettömien joukkojen
käsittelemistä varten, jonka avulla matematiikassa saatettiin palauttaa hankala äärettömyyden käsite
useiksi loogisiksi eri kokoisiksi, käsittelykelpoisiksi osiksi. Cantor oli tavallaan teologian
matemaatikko äärettömyyden (raja-arvojen eli limesten) käsitteen asiantuntijana.
”Tieto siitä, ettei euklidinen geometria ollutkaan ainutlaatuinen, välttämätön ja absoluuttinen totuus
maailmasta, tuli tyrmäävänä iskuna. Sen vaikutukset olivat kauaskantoisia ja peruuttamattomia. Se
kaivoi maata absolutistisen tieto-käsityksen alta kaikilla inhimillisen ajattelun sektoreilla. Vaikka
matemaatikot vastustivatkin pitkään tätä vallanvaihtoa, niin ne, jotka pyrkivät heittämään
perinteisen euklidisen geometrian totuudet yli laidan, pitivät uutta tietoa osoituksena relativismin
puolesta. Etuliite ‘epäeuklidinen’ alkoi merkitä jotain yleisempää, kuin mitä viivoille tapahtui
avaruudessa... Jos suorat ovat lyhyimpiä mahdollisia matkoja kahden pisteen välillä, niin pallon
pinnalle voidaan kyllä piirtää kolmio, mutta kolmen sisäkulman summa ei olekaan enää 180 astetta.
Eukleideen kuuluisa viides ‘paralleeliaksiooma’ - jonka mukaan samansuuntaiset suorat eivät
koskaan kohtaa - ei päde kaarevalla pinnalla, eikä se ole yksi epäeukliidsen geometrian
aksioomista... Epäeuklidisen geometrian esimerkki osoitti sellaisten aksioomien mahdollisuuden,
jotka millä tahansa elämän alueella johtaisivat tunnustetun auktoriteetin kanssa vastakkaiseen
arvojärjestelmään. Esimerkkejä löytyi poliittisesta ajattelusta, etiikasta, lainopista ja sosiologiasta.
Sanaa ‘epäeuklidinen’ lainattiin muille kuin matemaattisille aloille tunnuksena epätavallisesta,
perinteitä rikkovasta ja radikaalista ajattelusta... Ennen epäeuklidisen geometrian löytämistä
maailmaa koskevan yhtenäisen tietomme varmuuteen luotettiin. Sen löydyttyä ei enää riittänyt tieto
siitä, että Jumala on geometrikko. Ainut kiistaton totuus fysikaalisen todellisuuden luonteesta oli
murtunut ja sen myötä oli haihtunut vuosisatainen luottamus siihen, että täysin varmoja totuuksia
maailmankaikkeudesta on olemassa ja että ne ovat tiedettävissä...”71
”Tieto paisuttaa, rakkaus rakentaa”

Olen täysi maallikko ja diletantti matematiikassa, mutta minusta tuntuu, että epäeuklidisen
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geometrian nostattama hip-hip-hurraa on verrattavissa yleisen suhteellisuusteorian yleistämiseen
muutakin kuin ajan suhteellisuutta koskevaksi. (Mitä nopeampaa kappale liikkuu, sen hitaammin
sen kokema aika kulkee. Ajassakin tosin on ehdotonta sen suunta.) Kolmannen ulottuvuuden tai
avaruuden kaarevien pintojen sisäistäminen perusteena moraaliselle arvorelativismille on silti
pelkkä silmänkääntötemppu ja itsepetos. Mikäli persoonallinen ja absoluuttinen taho on olemassa,
voi ao. personaalisen Kaikkivaltiaan pelkkä mielipidekin olla ehdoton moraalisääntö rajalliselle ja
suhteelliselle ihmisyksilölle.
Grigori Perelman on mystinen venäjänjuutalainen matematiikkanero, joka todisti tai ratkaisi
oikeaksi moniulotteisten pintojen Poincaren konjektuurin. Se on (oli) yksi seitsemästä
ratkaisemattomasta matematiikan jäljelläolevista ongelmista, jotka määritettiin vuosituhannen
vaihteessa. Amerikkalainen Clay-instituutti oli luvannut miljoonan dollarin palkinnon kunkin
ratkaisusta - mutta Grigori ei palkintoa vastaanottanut. Perelman todisti Poincarin probleeman jo
vuonna 2003, mutta kului vuosia, ennen kuin huippuyliopistojen tutkimusryhmät saivat edes
vahvistetuksi ja seuratuksi neropatin yhtälövyyhdit. Fieldsin mitalia pidetään matematiikan
"nobelina" ja sen Perelman sai jo vuonna 2006. Tai siis olisi saanut, jos olisi sellaisen
vastaanottanut. Myös Stanford ja Princeton ovat tarjonneet Perelmanille professuureja, joista mies
on kieltäytynyt. 16-vuotiaana Grigori voitti kuitenkin kansainväliset matematiikkaolympialaiset ja
heikkouden hetkenään pokkasi pokaalin. Vuonna 2005 Grigori erosi vaatimattomasta
tutkijanvirastaan Steklov-instituutissa: "Olen pettynyt matematiikkaan ja haluan kokeilla jotakin
muuta", sanoi Perelman ja eristäytyi ulkomaailmasta. Nykyään hän asuu kalustamattomassa
asunnossa Pietarin lähiöissä äitinsä ja matemaatikkosiskonsa kanssa. Eräs toimittaja onnistui kuin
ihmeen kaupalla saamaan Perelmanin kiinni kännykällä: "Häiritset minua. Olen sienestämässä",
kuului vastaus. Perelmanin sanottiin työpaikassaan suhtautuvan vakavasti pieniinkin
sääntörikkomuksiin. Hän on julkaissut työnsä internetissä eikä tiedejulkaisuissa, koska hänestä
tieteen saavutukset kuuluvat ihmiskunnalle eivätkä kustannusyhtiöille. "Tiedän, että monet
korostavat itseään ja onnea vain niille, jotka sellaista haluavat tehdä. Mutta minä en pidä sitä
hyvänä. Tajusin tämän ajat sitten, eikä kukaan voi muuttaa näkemystäni asiasta." Fieldsin mitalilla
palkitaan alle 40-vuotiaita matemaatikoita ja sen saavuttaneista ¼ on ollut juutalaisia.
Sananlasku kait sanoisi preussilaisen Leopold Kroeneckerin syntyneen hopealusikka suussaan
(1823-1891). Vauraiden juutalaisvanhempien poikana hän varttui raha- ja liiketalouden ilmapiirissä.
Kroenecker uskoi, että kaikki muu paitsi luonnolliset luvut (1, 2, 3,...) oli vain perusteetonta ja
joutavaa pyristelyä Luojan saavutusten parantelemiseksi. Hän saattoi kontrolloida toimittamiensa
matemaattisten aikakausjulkaisujen julkaisupolitiikkaa ja pystyi vaikuttamaan myös muiden lehtien
sisältöön. Vanhemmiten Kroenecker törmäsi toiseen vielä kiivaampaan, vainoharhaiseen
persoonaan, jonka nimi muistetaan paremmin. Em. Georg Cantorin perhepiiri oli tiivis ja hurskaan
luterilainen. Cantor pysyi tuuliajolla intellektuaalisten keskusten ulkopuolella yli 40 vuotta.
Kronecker kuvasi Cantoria seireeniksi, joka houkutteli nuorempaa sukupolvea poikkeamaan
kaidalta ja kapealta luonnollisten lukujen viitoittamalta tieltä äärettömien ja merkityksettömien
olioiden hullujenhuoneeseen. Hän kuvasi Cantorin ideoita muun muassa ”humpuukiksi” ja
”matemaattisen mielisairauden epäsikiöksi”. Kroenecker oli Cantorin mielestä vaarallinen
taantumuksellinen ja valtava taakka matematiikan kasvulle ja vapaudelle. Henkilö, joka yritti
vangita pakkopaitaan koko oppiaineen luovan kehityksen.
Cantorin tultua ajetuksi ulos matemaattisesta yhteisöstä hän alkoi tutkia äärettömyyteen liittyvän
työnsä filosofisia ja teologisia aspekteja ja julkaisi työnsä filosofisissa aikakausjulkaisuissa.
Erityisesti roomalaiskatoliset teologit uskoivat hänen tutkimuksensa olevan erittäin tähdellistä
heidän Jumala-käsityksensä ja maailmankatsomuksensa kannalta ja tarttuivat innolla tilaisuuteen
sulauttaa luonnontieteen saavutuksia katolilaiseen maailmankuvaan. Cantor oli kiihkeä teologi,
mutta hänen mielensä paloi myös matematiikkaan ja hänen sieltä saamansa tuomio johti viimein
hermoromahduksiin ja parantolakierteeseen. 1920 ja 30-luvuilla matemaatikot pitivät Cantorin ja
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Kroneckerin välistä selkkausta hyvin surullisena näytelmänä ja se katsottiin kontruktivistisen
filosofian perinnöksi. Eric T. Bell (o) syytti kansantajuisessa matematiikan historian teoksessaan
Men of Mathematics: ”Ei ole olemassa häijympää akateemista vihaa kuin se, mitä yksi juutalainen
tuntee toista juutalaista kohtaan puhtaasti tieteellisissä kiistoissa.” 72 Numeroituvasti äärettömien
joukkojen mahtavuutta merkitään Cantorin muistoksi heprealaisen aakkoston kirjaimella alef
alaindeksillä nolla varustettuna.
Matematiikka on luonnontieteiden kieli. Juutalaisia matemaatikkoja ovat olleet muun muassa
Nikolay Ivanovich Lobachevsky, James Joseph Sylvester, Carl Gustav Jacobi, FGM Eisenstein,
Tullio Levi-Civita, Georg Cantor ja tämän kiistakumppani Leopold Kroenecker (numeroituvasti
äärettömien joukkojen mahtavuutta merkitään Cantorin muistoksi heprealaisen aakkoston
kirjaimella alef alaindeksillä nolla varustettuna), Abram Besicovitch, Hermann Bondi, Moritz
Cantor, Richard Courant, Moses Ensheim, Leopold Fejer, Michael Fekete, Guido Fubini, Jaques
Hadamard, Felix Hausdorf, Adolf Hurwitz, Theodore von Kármán, Edmund Landau, Jacob
Levitsky, Lucien Levy, Rudolph Lipschitz, Louis Mordell, Emmy ja Max Noether, Chaim Pekeris,
Louis Rosenhead, Klaus Roth, Isaiah Schur, Karl Schwartz, Corrado Segre, Vito Volterra ja Andre
Weil.
”Mitä sitten epäjumalille uhrattuun lihaan tulee, niin tiedämme, että meillä kaikilla on tieto. Tieto
paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niinkuin
tietää tulee; mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee.” (1. Kor. 8:1-3). Yli
kansallisuusrajojen edellisen maanmiehensä jälkiä seuraten myös fyysikko Steven Weinberg
kolkuttelee uusia ovia. Weinberg on kiihkeä evolutionisti ja määrittelee elementaalivoimia, joiden
pohjalta luonnonlait muodostuvat. Weinberg muovaa käsitystämme tilasta, ajasta, aineesta ja
todellisuudesta ja etsii kosmologioiden graalin maljaa, yhtenäisteoriaa. Weinberg pyrkii
laskelmillaan osoittamaan luonnonlakien alkuperän ilman erityistä yliluonnollista suunnittelua ja
laadintaa. Kun Scientific American (10/1994) julkaisi universumin kehitystä - aina
alkuräjähdyksestä keinoälyyn saakka - käsittelevän lähes uskontunnustuksellisen erikoisnumeron,
komeili kannessa Carl Saganin, Stephen Jay Gouldin, Marvin Minskyn ja Steven Weinbergin
suurella painetut nimet. On murheellista, että KAIKKI nämä postmodernin jumalankieltäjyyden
vaikutusvaltaisimmat profeetat olivat juutalaisia...
Hes 20: 23-44: “Kuitenkin minä kättä kohottaen vannoin heille erämaassa, että minä hajotan heidät
pakanain sekaan ja sirotan heidät muihin maihin, koska he eivät pitäneet minun käskyjäni, vaan
ylenkatsoivat minun käskyni, rikkoivat minun sapattini ja heidän silmänsä pälyivät heidän isiensä
kivijumalain perään. Niinpä minäkin annoin heille käskyjä, jotka eivät olleet hyviä, ja oikeuksia,
joista he eivät voineet elää, ja annoin heidän saastua lahjoistansa, siitä, että polttivat uhrina kaiken,
mikä avasi äidinkohdun, jotta saattaisin heidät kauhun valtaan ja he tulisivat tietämään, että minä
olen Herra. Sentähden puhu Israelin heimolle, ihmislapsi, ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra:
Vielä niinkin ovat isänne minua herjanneet, että ovat olleet uskottomat minua kohtaan. Kun minä
toin heidät maahan, jonka olin kättä kohottaen luvannut heille antaa, niin missä vain he näkivät
korkean kukkulan tai tuuhean puun, siinä he uhrasivat teurasuhrinsa ja antoivat vihastuttavat
uhrilahjansa, siinä panivat esiin suloisesti tuoksuvat uhrinsa ja siinä vuodattivat juomauhrinsa. Niin
minä sanoin heille: 'Mikä tämä uhrikukkula on, jolle te menette?' ja niin sai sellainen nimen
uhrikukkula aina tähän päivään asti. Sentähden sano Israelin heimolle: Näin sanoo Herra, Herra:
Ettekö te saastuta itseänne isienne tiellä? Ettekö kulje uskottomina heidän iljetystensä jäljessä?
Ettekö ole saastuttaneet itseänne kaikilla kivijumalillanne aina tähän päivään asti, kun tuotte
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lahjojanne ja panette lapsenne käymään tulen läpi? Ja minäkö antaisin teidän kysyä minulta neuvoa,
te Israelin heimo? Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, en anna minä teidän kysyä minulta
neuvoa. Se, mikä on tullut teidän mieleenne, ei totisesti ole tapahtuva - se, mitä sanotte: 'Me
tahdomme olla pakanain kaltaisia, muitten maitten sukukuntain kaltaisia, niin että palvelemme
puuta ja kiveä'. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra: totisesti minä olen hallitseva teitä
väkevällä kädellä, ojennetulla käsivarrella ja vuodatetulla vihalla. Ja minä vien teidät pois kansojen
seasta ja kokoan teidät maista, joihin olitte hajotetut, väkevällä kädellä, ojennetulla käsivarrella ja
vuodatetulla vihalla. Ja minä tuon teidät kansojen erämaahan, ja siellä minä käyn oikeutta teidän
kanssanne kasvoista kasvoihin. Niinkuin minä kävin oikeutta isienne kanssa Egyptinmaan
erämaassa, niin minä käyn oikeutta teidän kanssanne, sanoo Herra, Herra. Minä panen teidät
kulkemaan sauvan alitse ja saatan teidät liiton siteeseen. Ja minä erotan teistä ne, jotka kapinoivat
minua vastaan ja luopuvat minusta: muukalaisuutensa maasta minä vien heidät pois, mutta Israelin
maahan he eivät tule; ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Mutta te, Israelin heimo! Näin
sanoo Herra, Herra: Menkää vain ja palvelkaa itsekukin omia kivijumalianne. Mutta vastedes te
totisesti kuulette minua ettekä enää häpäise minun pyhää nimeäni lahjoillanne ynnä
kivijumalillanne. Sillä minun pyhällä vuorellani, Israelin korkealla vuorella, sanoo Herra, Herra,
siellä he palvelevat minua, koko Israelin heimo, kaikki tyynni, mitä maassa on. Siellä minä heihin
mielistyn, siellä minä halajan teidän antimianne, uutisverojanne, kaikkinaisia teidän pyhiä
lahjojanne. Niinkuin suloisesti tuoksuvaan uhriin minä teihin mielistyn, kun minä vien teidät pois
kansojen seasta ja kokoan teidät maista, joihin olette hajotetut, ja osoitan teissä pyhyyteni pakanain
silmien edessä. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä tuon teidät Israelin maahan,
siihen maahan, jonka minä kättä kohottaen olin luvannut antaa teidän isillenne. Ja te muistatte siellä
vaelluksenne ja kaikki tekonne, joilla olette itsenne saastuttaneet, ja teitä kyllästyttää oma itsenne
kaikkien pahain töittenne tähden, mitä olette tehneet. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra,
kun minä teen teille, minkä teen, oman nimeni tähden, en teidän pahan vaelluksenne enkä riettaiden
tekojenne ansion mukaan, te Israelin heimo; sanoo Herra, Herra."

Innovaattoreita, entreprenöörejä ja infrakeksijöitä
Yleensä suuret keksijät Alexander G. Bell ja lapsinero & itsensä miltei hengiltä 10-vuotiaana
kellarissa räjäyttänyt Thomas Alva Edison (o) (eivät heimolaisia, jälkimmäinen päinvastoin perusti
Yhdysvalloissa trusteja juutalaisia vastaan) saavat kunnian puhelimen ja fonografin keksimisestä.
Oikeuden nimissä juhlintaan tulisi päästää myös Emile Berliner (1851–1929), joka teki erilaisiin
telefoneihin ja gramofoneihin pidemmän välimatkan, laajemman käytön ja massasuosion vaatimat
parannukset. Berliner rakensi muun muassa ensimmäiset kiekkomaiset äänilevyt ja kaukopuheluihin
soveltuvat puhelimet ja kehitti uudenlaisen kevyen helikopterin moottorin. Erilaisista -oneista
Berlinerin nimiin kirjataan yleensä ainoastaan mikrofoni.
Sittemmin Berliner teki pioneerityötä helikopterin suunnittelussa. Vaikutusvaltaa saatuaan Berliner
muutti suuntaustaan pelkästä tekniikasta lääketieteeseen ja hygieniatutkimukseen päin: hän järjesti
ensimmäisen
tieteellisen
symposiumin
maidonkäsittelystä
ja
kehitti
maidon
iskukuumennustekniikkaa. Gramofonin ja fonografin välillä alkoi ensimmäinen formaattisota, joita
äänitealalla nähtiin 1900-luvun lopulla jatkossakin. Edisonin apparaatin ääni oli parempi kuin
gramofonin ja sylinterillä pyörimisnopeus säilyi vakiona äänitteen loppuun toisin kuin levyllä,
jonka spiraaliradalla neulan nopeus muuttui loppua kohden. Gramofoni kuitenkin voitti sodan,
koska levyjä pystyttiin helposti valmistamaan suuria määriä puristamalla ja levyjen varastointi vei
vähemmän tilaa kuin fonografin rullien. Gramofonilevyformaatti säilyi 70 vuotta aina siihen saakka
kun vinyylilevy vei markkinat. Berlineriltä on useampikin laite listoissa ”100 konetta, jotka
muuttivat maailmaa”. Itse yritän metsästää tietoa siitä, saattoiko kotikaupunkini Forssan ex nihilo
-perustaja, ruotsinjuutalainen Axel Wahren, olla yhteydessä Berlineriin vetäessään Suomen
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ensimmäisen vähänkään pidemmän puhelinyhteyden Forssan tehtaastaan paikkaan, joka nykyään on
keskellä metsää. (Matkun asema on todellakin sittemmin menettänyt asemiansa historian
valokeilassa…)
Israelin boikottia harkitessa ja yksittäisiä innovaatioita mainitaksemme seuraavien keksintöjen
kaihtamisesta voisi aloittaa: Juutalaisia henkilöitä pidetään muun muassa bensiinin tislauksen
(Anton Prokezze & Herman Toch), laskukoneen (Abraham Stern), kaukosäätimen (Robert Adler),
laserin (Zhores Alfjorov), taittuvan juomapillin (Joseph Friedman), kuulakärkikynän (Bírón
veljekset), Polaroid-kameran (Edwin Herbert Land), sydäntahdistimen (Paul Zoll), videonauhurin
(Charles Ginsburg), ensimmäisen mikrofonin ja käytetyimmän mikrofonin, käytetyimmän
mikroprosessorisirun, pikakahvin, huulipunan, Scotchgard-lianpoistoputkilon, savuttoman ruudin,
sulfan, Prozacin, Valiumin, mammografian, telefaksin, optisen kaapelin, ruostumattoman teräksen
jne. jne. keksijöinä.
Juutalaiset fyysikot ovat patentoineet keksintöjä erityisesti sähkötekniikkaan liittyen. Yksi
esimerkki korkeaa teknologiaa rahoittavien hedge-rahastojen menestystarinoista on Renessaince
Technologiesin James Harris Simons, koodinmurtaja sekä matematiikan professori. L. Rafael Reif
on Venezuelan-juutalainen MIT:n eli insinöörien Mekan presidentti.
James West oli akustikko joka keksi sähkömikrofonin kuulovammaisten apulaitteita kehittäessään
1962. Yli 90 % vuosittain myydyistä kahdesta miljardista mikrofonista perustuu hänen
foliokennoonnsa.
Niin sanotun auton keksijä on unohdettu Siegfrid Marcus (1831–1898). Ensimmäisen
käyttökelpoisen, polttomoottorin avulla toimivan bensiiniauton rakensi todellakin itävaltalainen
Siegfried Liepmann Marcus 1875. Vuonna 1848 ruotsinjuutalaista sukua ollut 17-vuotias Marcus
aloitti työt juuri perustetussa Siemensin tehtaassa Halskessa ja kolmen vuoden aikana Marcus keksi
lennättimen relejärjestelmän, minkä jälkeen teki ensimmäiset polttomoottorikokeilunsa. Vuonna
1860 Marcus perusti oman työpajansa, jossa hänen sanotaan ajaneen ensimmäisellä
polttomoottoroidulla kärryllään vuonna 1864. Natsit hävittivät järjestelmällisesti juutalaisen
Marcuksen valmistavat autot sekä valokuvat ym. todisteet keksinnöistä ja kunnia hänen
keksinnöistään jaettiin muun muassa Wilhelm Maybachille (o) ja Carl Benzille (o). Tietojen
hävittäminen onnistui niin perusteellisesti, että useissa merkittävissä yhteyksissä Marcusta ei
mainita tänä päivänäkään eräänä tärkeimmistä auto- ja polttomoottoritekniikan kehitykseen
vaikuttaneista henkilöistä. Wienin teknisessä museossa on nykyään nähtävissä yksi Marcuksen
autoista. Marcuksen ensimmäinen omalla apuvoimallaan liikkuva ajoneuvo valmistui jo vuonna
1864. Ajoneuvossa oli kaasukäyttöinen polttomoottori jossa toimi alkeellinen kaasutin, jota Marcus
kutsui höyrystäjäksi. Moottorissa oli myös Marcuksen kehittämä sähkömagneettinen sytytyslaite.
Ajoneuvossa ei ollut kytkintä, joten moottori piti käynnistää takapyörä ilmassa. 1870 Marcus
rakensi autonsa jossa oli ensimmäinen todellinen kaasuttimella varustettu moottori, metallinen
kartiokytkin, tasauspyörästö, magneettosytytysjärjestelmä, keskitappiohjaus ja kenkätyyppiset
jarrut. Takana sijaitseva kaasumoottori oli kytketty yhtenäiseen taka-akseliin hihnan avulla. Tämä
auto on säilynyt todisteeksi Wienin tekniseen museoon. Vuosina 1870 – 1875 Marcus kehitteli
nelitahtista polttomoottoria, jonka hän asensi kolmanteen autoonsa kaksitahtisen kaasumoottorin
jälkeen. Kolmannessa autossa oli myös ohjauspyörä, käsivipu kytkimelle sekä käsijarrulla
varustetut jarrukengät takapyörissä. Marcus rakensi myöhemmin vielä neljännen autonsa. Marcus
teki yli 150 keksintöä. Autoalan keksinnöistä mainitaan muun muassa 1.6.1866 patentoitu
hiilivetyjen höyrystin (kaasutin), sähkö-magneettinen sytytysjärjestelmä, ensimmäinen
polttomoottoritoiminen ajoneuvo ja ensimmäinen toimiva 4-tahtinen polttomoottori. Marcus
osallistui Berliinin ja Magdeburgin välisen lennätinlinjan rakentamiseen, mikä oli ensimmäinen
laatuaan. Kaasulamppukeksintö säilyi pitkään loistavimpana valona kunnes isoisä sähkölampun
osti. Pidetään todennäköisenä että Marcus teki Siemensillä myös monia muita keksintöjä, mutta
niistä ei ole säilynyt tietoja. Marcus itse ei koskaan hakenut patenttia ajoneuvolleen eikä
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vaatimattomana miehenä väittänyt olevansa henkilö joka keksi auton.
Halvan yleisöauton rakentaja taas oli André Citroën (1878-1935). Citroen lanseerasi ensimmäiset
liikennevalot (Pariisiin) ja järjesti ensimmäisiä Trans-African ja Trans-Asian -autokilpailuja. Hän
teki Ranskalle saman mitä antisemiitti Henry Ford (o) Yhdysvalloille tai koko maailmalle. Sukunsa
nimeä teki tunnetuksi myös Adam Citroen.
Josef Ganz kehitti ajatuksen edullisesta, moottoripyörän hintaisesta kansanautosta, ”Deutschen
Volkswagen”. Ferdinand Porsche (o) kopioi takamoottori-kuplan suoraan juutalaisen Ganzin
Maikäfer (toukokuun koppakuoriainen) -konseptiautosta jonka Hitler (o) näki 1933 automessuilla.
Gestapo laitettiin Ganzin kimppuun pari viikkoa näyttelyn jälkeen ja Porsche sai suoran
toimeksiannon kopioida Ganzin tuhannen D-markan kansanauton. Jopa nimi volkswagen todellakin
kopioitiin juutalaiselta. Ganz konsultoi Adlerin lisäksi sekä Daimler-Benziä takamoottorisen
Mercedes-Benz 170 -mallin että BMW:tä AM1-mallin erillisjousituksen suunnittelussa. Vielä
Ganzin paettua Sveitsiin virkamiehet yrittivät saada hänet pidätettyä Saksaan toimittamista varten ja
riistivät häneltä tuotantolinjan. Sodan jälkeenkään Ganzin ei onnistunut saada oikeutta Sveitsistä.
Onkin sanottu, että Sveitsi ja Ruotsi hyötyivät eniten Toisesta Maailmansodasta ja verirahasta.
Gabriel Lippman (1845-1921) keksi ”koleostaatin”, jolla mitataan pienimpiä jännitteen eroja pitkän
valotusajan avoin-valokuvauksessa. Lippman teki myös varhaista perustutkimusta superjohteiden
parissa, ja hänet palkittiin v. 1908 nobelilla vallankumouksellisesta värivalokuvaustekniikasta.
David Schwartz oivalsi vedyllä täytettyjen ilmalaivojen voivan lentää. Arkhimedeen laki pätee
myös ilmassa: kappale, jonka ympärillä on ilmaa, menettää painostaan yhtä paljon kuin sen
syrjäyttämä ilmamäärä painaa. Kuutiometri ilmaa painaa 20 asteessa noin 1205 grammaa, kuutio
vetyä vain 84 grammaa. Schwartz kuoli ennen rakentamansa ilmalaivan ensimmäistä lentoa, mutta
neitsytlennon toteutti keksijän leski. Hän myi keksinnön patentin Ferdinand von Zepplinille (o) ja
huonosti päättynyt yleisölennätysten aika alkoi. Ilmalaivan nimi on fiksoitunut Zeppliniin, mutta
hän ei siis ollut zeppeliinin varsinainen keksijä. Kansallissosialistit tahtoivat ilmalaivoja
propagandakäyttöön, olihan Saksa ilmalaivaliikenteen johtava maa. Ilmalaivat mahdollistivat
aikanaan nopean reittiliikenteen mannerten välillä. Esimerkiksi Atlantin ylitys kesti vain kaksi
vuorokautta.
Paul M. Zoll keksi haavoittuneita sotilaita hoitaessaan defibrillaattorin sydänpysäysten
elvyttämiseen sekä sydäntahdistimen. Edvin Land kehitti pikavalokuvauksen ja halpoja
polarisaatiosuodattimia ja oli perustamassa Polaroid-yhtiötä. Charles Ginsburg johti ryhmää joka
kehitti ensimmäiset magneettinauhojen videonauhurit. Victor Woukia sanotaan Yhdysvaltain sähköja hybridiautojen isoisäksi. Hän kehitteli -69 Rambler Americanin sähköautoa Buick Skylarkia.
Dennis Gabor ymmärsi jo vuonna 1933 paeta Unkarista ja patentoi pääosan yli 100:sta patentistaan
Englannissa. Hän kehitti elektronimikroskoopin parannetun version. Sen sijaan, että olisi pyrkinyt
saamaan aikaan paremman mikroskooppikuvan Gabor mietti, miten olemassa olevasta kuvasta
saataisiin enemmän informaatiota. Käytännön tuloksena kokeiluista oli kolmiulotteinen kuva,
hologrammi. Gabor kehitti holografian alalla menetelmän, jolla yhden aallonpituuden omaavalla
valolla tuotetaan kolmiulotteisia kuvia ”interferenssikuvioista” valokuvauslevylle. Tekniikkaa
käytetään vieläkin tasasuunnatun laser-valon avulla, jossa vain yhden aallonpituuden esiintyminen
on taattu. Laitetta hyödynnetään tietokoneteknologiassa, tarkassa mittauksessa ja lääketieteellisissä
diagnooseissa. Nykyään periaate on käytössä niin autoissa, CD-soittimissa, piilolinsseissä,
pimeänäkölaitteissa kuin hävittäjissäkin. Ensimmäisten holografisten elementtien teko on kallista,
mutta seuraavat kopiot tuotetaan huokealla ja yksinkertaisella valokuvaustekniikalla. Gaborin
keksinnöt liittyvät myös suuren nopeuden oskilloskooppeihin, optiikkaan ja TV-järjestelmiin.
Kvanttimekaniikan sovelluksissa hyödynnetään sitä seikkaa, että elektronit voivat käyttäytyä sekä
hiukkasten että aaltojen tavoin. Elektroniaaltojen aallonpituus on näkyvää valoa pienempi, ja siten
saadaan mahdollisuus suurennuksiin, joita tavallisilla valomikroskoopeilla ei voi saavuttaa.
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Sir William Herschel (1738–1822) rakensi aikansa suurimpiin lukeutuneita teleskooppeja, joiden
avulla löysi sisarensa ja tämän ystävättärien kanssa Uranuksen. Kyseessä oli ensimmäinen
planeettalöytö 1600 vuoteen, ja se rikkoi käsittääkseni seitsemän planeetan taian. Uranus löytyi
vuonna 1781 ilman ratalaskuja, vaikka olikin järjestelmällisen etsinnän tulos. Herschel löysi myös
pioneerityönä toista tähteä kiertävän tähden sekä kaikkiaan neljä kuuta. (Kun puhutaan
ansioituneista kuun löytäjistä, nousee neljä nimeä ylitse muiden: Galilei (o), Cassini (o), Herschel sekä Voyager 2-luotain. Aurinkokunnastamme on löydetty 78 kuuta, läpimitoiltaan 5400:sta 10:een
kilometriin.) Uranus oli ensimmäinen suora todiste painovoiman ulottumisesta myös
ulkoavaruuteen. Herschelin tiliin menevät myös kolme Uranuksen kuuta: Titania, Oberon ja
Umbriel. (Jälkimmäisen kuun loppuosa viittaa muuten Jumalan nimeen – kuten ehkä HerschELin
omakin nimi.) Herschel päätteli vain kolmentoista tähden perusteella, että oman aurinkommekin
täytyy liikkua avaruudessa. Antiikista saakka planeettoja oli uskottu olevan ainoastaan seitsemän
kappaletta, ja löytö innosti muitakin tähtitieteilijöitä etsimään tuntemattomia taivaankappaleita.
Seuraavina vuosikymmeninä planeettakandidaatteja alkoi olla jo niin paljon, että ne nimettiin
löytäjiensä kaunokirjallisten nimiehdotusten sijaan tylysti kirjaimin: O, P, Q, R, S jne. Vasta kun
Herschel lyötiin ritariksi ja alkoi saada vuosittaista stipendiä Englannin kuninkas Yrjö III:lta (o),
saattoi hän jättää siihen asti harjoittamansa vakavasti otettavan muusikon toimen ja keskittyä
täysipainotteisesti harmittomaan harrastukseensa. Suvussa on ollut monia kuuluisia astronomeja.
Moshe Koppel on kehittänyt tietokoneohjelman, joka skannaa pätkän kirjailijan tekstiä ja paljastaa
kirjoittajan sukupuolen 80 prosentin todennäköisyydellä. Koppelin mukaan miehet luokittelevat ja
naiset yksilöllistävät; miehet kirjoittavat enemmän asiasta ja naiset asioiden ja ihmisten välisistä
suhteista. Israelilainen Dany Shectman löysi alumiini-mangaaniseoksesta kiteitä, joissa esiintyi
mahdottomana pidettyä viisinkertaista symmetriaa.Weizmann-instituutin rakentama aurinkokeräin
näyttää täyttävän ensimmäisenä toiveita, jotka aurinkosähköön on asetettu. Menetelmän
prototyypillä on onnistuttu keräämään jopa 10 000 kilowattia neliömetriltä. On arvioitu, että Israelin
kulutushuippu 6000 megawattia pystyttäisiin tuottamaan keräimillä, jotka poimivat säteilyä 2000
hehtaarin laajuudelta. Israelissa on kehitetty myös parhaita tekniikoita juomaveden puhdistamiseksi
suolaisesta merivedestä.
Isaac Asimov oli ehkä aikamme tuotteliain tiedemies joka määritteli robotiikan lait. Ennen
kuolemaansa hän ehti kirjoittaa 477 kirjaa, osapuilleen tieteen kaikilta osa-alueilta. Asimov ei ollut
raskassarjalainen omalla alallaan, mutta hänen verniaalinen kykynsä oli nähdä ulkopuolisena
henkilönä askel pidemmälle monien eri tieteenalojen tulevaisuuteen. Asimov oli Amerikan
Humanistiyhdistyksen monivuotinen presidentti ja harras ateisti. Jos joku oli tutustunut moderniin
tieteeseen ja jos jollakin oli ollut halu kieltää Jumala, niin Asimovilla. Kuitenkin mies myöntää:
”Minulla ei ole näyttöä todistaa, ettei Jumalaa ole olemassa.” 73 Yleissivistyksensä kivijalkana
Asimov oli - mitäs muuta - biokemian professori.
Isaac Asimovin kanssa samaan Science Faction -sarjaan kuuluu Carl Sagan, tähtitieteilijä ja
kehitysopillisen kosmologian profeetta. Lähes miljardi ihmistä sai Saganin kolmetoistaosaista
Kosmos TV-sarjaa suoraan suoneen kuudessakymmenessä maassa. Sarjan suurin piirtein alusta
loppuun katsoneita arvellaan olleen parisensataa miljoonaa. Sagan julkaisi elämänsä aikana yli 700
tieteellistä artikkelia ja oli perustamassa hanketta maapallon ulkopuolisen älyllisen elämän
etsimiselle. Hän on saanut seurata ensimmäisenä ihmisenä maailmassa aurinkokuntamme uusien
kuiden kuvien piirtymistä kuvaruudulle avaruusluotainten päivystysvuoroillaan NASA:n
laboratoriossa. Media korotti hänet aikoinaan Yhdysvaltain älykkäimmän ihmisen valtaistuimelle.
Astrofyysikko Sagan laati erään eksobiologin kanssa kuuluisan avaruuteen lähetetyn, kullalla
päällystetyn ja kuvitetun alumiinilaatan. Laatta kuulemma sisältää tuntemattomalle vastaanottajalle
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tarkoitettuja älyllisen ihmislajin tiedotuksia, mutta henkilökohtaisesti en osaa tulkita siitä
puoliakaan, vaikka tunnenkin kyseisen planeetan ja kyseisen lajin. (Piirroksessa lähdetään siitä
perusolettamuksesta, että Alienit, Visitorit, Alfit ja Eeteet tuntevat vetyatomin ja binäärisen
lukujärjestelmän.) Voyager-luotaimen viestin taas oli tarkoitus olla mahdollisimman kansainvälinen,
ja tieteellinen kosmopoliitti juutalainen oli näköjään sopiva mies sen laatimiseen. Kultaisen levyn
soittoaika on lähes kaksi tuntia, ja levy jakaantuu neljään osaan. Ensin levyn etusivulla on
piirrossarja kuvaamassa, millä nopeudella levyä on tarkoitus kuunnella. Viestin toisessa osassa on
115 kuvaa maasta. Kolmas osa on ääniä maasta useilla eri kielillä sekä erilaisia eläinten ääniä sekä
tulivuoren purkauksen ja ukkosmyrskyn jyrinää. Neljäs ja viimeinen osa on
kahdenkymmenenseitsemän maailman parhaan musiikkikappaleen valikoima, jonka aloittaa Bachin
Brandenburger-konsertto.
Sagan oli nuoruudessaan erittäin tarkka imagostaan. Vanhemmiten hänen arvomaailmansa kuitenkin
muuttui. Sagan alkoi ”tarttua hetkeen” (Carpe Diem). Saganin väitteiden estottomuuden arvellaan
johtuneen siitä, että hän oli pariinkin otteeseen vähällä menettää henkensä, jolloin hän oppi
näkemään elämän arvon. Viimeisinä vuosinaan Carl Sagan esiintyi julkisuudessa myös skeptisen
luonnontieteilijän roolissa. Hän pani henkilökohtaisen arvovaltansa ja media-arvonsa pelipöydälle
likoon taistelussa erimuotoista taikauskoa ja pseudotiedettä vastaan. (Pitkälti oikeastakin aiheesta.
Kreationismin kohdalla mielestäni on kuitenkin kyseessä oikeusmurha.) Lähes ainoa
allekirjoittanutta ilahduttava Saganin aikaansaannos on Pulitzer-palkittu kirja nimeltä ”Eedenin
lohikäärmeet” (1977), jossa mies leikittelee myös Jobin kirjan loppulukujen hengessä ajatuksella
historiallisen ajan lohikäärmesaagan kytkennöistä ”65 miljoonaa vuotta” sitten sukupuuttoon
kuolleisiin dinosauruksiin. (Job 39-41: Leviatan ja Behemot ynnä Jesajan lentoliskot jne. Aiheesta
lisää verkkoesseissäni.7475)
Insinööri Ralph Henry Baeria kutsutaan videopelien isäksi. Baerin ideoita vastaan rikottiin Atarin
yms. kilpailijoiden toimesta mutta koska uusi ala puhkesi niin räjähdysmäisesti, oli kilpailijoilla
vara maksaa korvaukset arkadepelien patenttien luvattomasta käytöstä. Gerald "Jerry" Lawson oli
mustien juutalaisten ja ylipäänsä afroamerikkalaisten ylpeys joka kehitti Fairchild Channel F
videopelikonsolin sekä Videosoftin ohjelmistokehittäjäksi. Videosoft valmmisti ohjelmiston myös
Atari 2600:lle 1980-luvun alussa. Lawson oli jäsen Palo Alton nuorison Homebrew Computer
Clubista, josta ponnistivat myös Applen perustajat Steve Jobs (o) ja Steve Wozniak. Mac saapui
1984 ja mullisti maailman logolla purrusta kielletystä omenasta ja sloganilla ”Think Different”.
Daniel Goldin oli Yhdysvaltain avaruushallinnon NASAn johtaja Etelämantereen ”Marsmeteoriittiin” liittyvän uutisankan aikaan vuonna -96. Vuoden 1996 syksyllä koko maailma kohisi
Marsin "nanofossiileista". Joukko Nasan tutkijoista ilmoitti silloin, että Etelämantereelta löydetystä
ja Marsista singonneesta meteoriitista oli löytynyt elämän alkeita, fossiloituneita bakteereja.
Tuolloin herätettiin William Clinton (o) ennen kukonlaulua, aamuyön puuhistaan. Meteoriitti
kiikutettiin ensin salaa Yhdysvaltain presidentille ja tältä kysyttiin, uskalletaanko asia paljastaa
suurelle yleisölle. ”NASA on tehnyt hämmästyttävän löydön”, aloitti Goldin lehdistötilaisuuden.
”Todistusaineisto on kiihottava, jopa kunnioitusta herättävä, mutta ei aukoton...” 76 Vasta
myöhemmin paljastunut seikka oli, että meteoriittia oli tutkittu jo 14 vuotta ilman suurempia
tunteita ja että kongressi oli juuri päättämässä tutkimusrahoista, joita suunnataan meteoriittien ja
Marsin tutkimiseen. Tiedotustilaisuudessa toimittajille näytettiin meteoriitista kuvia, joista puuttui
mittakaava. Mutta Mars-mönkijä pääsi matkalleen. Vuonna 2009 Israel sijoittui toiseksi
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informaatioyritys Thomson Reutersin Top countries in space research -listalla. Listan sijoitus
perustuu lukuun, joka saadaan, kun vuosina 1999-2000 astronomiassa ja astrofysiikassa julkaistujen
tieteellisten artikkelien lukumäärällä jaetaan kyseisiin artikkeleihin tehtyjen viittausten lukumäärä.
Yli 40 yliopiston kunniatohtori, Suomen Kulttuurirahaston Yrjö Reenpään palkinnon saanut
paleontologi Stephen Jay Gould oli Niles Eldredgen (o) kanssa toinen synteettisen evoluutioteorian
kriisin selvittäjistä punktualismin eli jaksoittaisten tasapainotilojen tai ”toivottujen hirviöiden”
malliin liittyen. Gouldin erikoisala on kambrin räjähdys sekä lajien syntyminen ja kuoleminen
sukupuuttoon. Hän on kyseenalaistanut luonnon tasapainon käsitteen ja sanoo, ettei uusia lajeja
synny ainakaan vanhan käsityksen mukaisesti hitaasti ja varmasti. Gradualismin kriitikkona Gould
on päässyt esille ehkä merkittävimpänä evolutionismin kriitikkona, joskin tämä on selitetty pois
vain evoluution uutena määritelmänä. (Darwinin (o) Lajien synty -kirjan ainoa kuva oli silti
gradualistinen kehityskaavio.) Gould kutsuu elämän kehityksen fossiilisten välivaiheiden
(niinsanottu puuttuvien lenkkien) poissaoloa paleontologien ”liikesalaisuudeksi” (”dirty, little,
tradesecret”). Varsinaisten fossiilitodisteiden puutteessa hän uskoo kehityksen tapahtuneen pienissä
ja eristetyissä populaatioissa, eikä gradualistisesti hiljalleen, kuten on perinteisesti ajateltu. Gouldin
lempiteesejä on myös ajatus elinvoimaisista bakteereista maailman hallitsijoina. Gould aloittaa
erään kirjansa kuvaamalla paleontologin vaikeata rekonstruktioimistehtävää lainaamalla katkelmaa
Hesekielin kirjan kuivuneiden luiden laaksosta: ”Minä panen teihin jänteet, kasvatan teihin lihan,
vedän yllenne nahan ja annan teihin hengen, ja te tulette eläväksi.” (Hes. 37:6). Hän viittaa
anekdootinomaisesti Jobin kirjan kuvaukseen behemotista suurta kasvinsyöjädinosaurusta
kuvaillessaan.77 Tavatessani Gouldin -99, ojensin hänelle Raamatun dinosauruskuvausten
webbiesseeni osoitteen, ja hän kutsui minut keskustelemaan kanssaan Reenpää-luentonsa jälkeen.
Järjestäjä ei uskonut minun saaneen kutsua, enkä päässyt jatkamaan keskustelua. Vajaa 3 vuotta
tämän jälkeen Gould menehtyi syöpään.
Jerome Wiesner kehitti Yhdysvalloille toisen maailmansodan aikana tutkaa. Hän oli USA:n
presidentin tieteellinen neuvonantaja ja johti USA:n tiede- ja teknologiatoimistoa. Vuonna 1971
hänestä tuli insinöörien Mekan MIT:n (Massachusetts Institute of Technology) presidentti.
Kvasikiteet ovat kiinteitä aineita, jotka ovat rakenteeltaan järjestyneitä, mutta jaksottomia.
Ensimmäinen aine, jonka todettiin muodostavan kvasikiteitä, oli alumiinia ja mangaania sisältänyt
metalliseos. Sen löysivät Technionin (Israel Institute of Technology) tutkijat yhteistyössä USA:ssa
vuonna 1984.
Immanuel Velikovsky ei kuulunut kristittyjen kreationistien leiriin, mutta tästä huolimatta hänen
teoksiansa pidetään suuntaa antavina erilaisille katastrofiteorioille. Hän oli ensimmäisiä, jotka
alkoivat liittää Raamatun alkukatastrofeja luonnontieteellisiin katastrofeihin. (”Vedenpaisumuksen”
yhteyteen on esimerkiksi liitetty sellaisia käsitteitä kuin planeettojen kiertoratojen muutokset,
alkumantereen hajoaminen, geologiset kerrostumat, fossiilit, vulkaaninen toiminta, lämmenneestä
merivedestä aiheutuvat myrskyt ja tästä jälkikatastrofina syntynyt jääkausi.) Velikovsky on
luonnollisesti hyvin kiistelty henkilö. (Siinäpä se, miksi tieteellisen toisinajattelijan kohdalla
huomio kiinnitetään itse asian ohitse henkilöön? Jollet kykene vastaamaan argumentteihin, tee
niiden esittäjästä henkilökohtaisesti arveluttava. Vastavirtaan uinti tuo kyllä aina esille joitakin
luonteen särmiä lisäämään vedenvastusta.) Omalla lääketieteen ja psykoterapian alallaan
Velikovsky oli kuitenkin asiantuntijaksi luokiteltu henkilö ja ammatillisen syrjähypyn tehtyäänkin
häntä arvostetaan joistakin luonnontieteellisistä ansioista. Velikovsky perusti vuonna 1922 Scripta
Universitatiksen, lehden joka pui juutalaisten panosta luonnon- ja humanistisiin tieteisiin ja joka oli
eräs kasvualusta Jerusalemin Heprealaiselle yliopistolle. Lehdessä vaikuttivat myös sellaiset
henkilöt kuin Albert Einstein, Nielsin veli Harald Bohr ja Tullio Levi-Civita. Velikovsky laati
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Egyptin ja muiden antiikin maiden uudistetun kronologian, jossa palattiin entiseen käsitykseen
Exoduksen ajankohdasta noin 1450 eKr. Velikovskyn lanseeraamassa Ipuwer-papyruksessa
samanniminen kirjuri kertoo Egyptiä kohdanneista juutalaista perinnettä vastaavassa järjestyksessä
olevista vitsauksista.78 Velikovsky etsi Egyptin vitsausten Jumalan interventioille teknisiä selityksiä
taivaankappaleiden liikkeestä ja suuresta meteoriitista. Hän esimerkiksi ennakoi oikein, että Venus
olisi kuuma planeetta, Auringolla olisi korkea sähkövaraus, Jupiter emittoisi radioaaltoja, maan
magneettikenttä osuisi Kuun radalle saakka ja että Kuun pinnan alla olisi jyrkkä lämpötilagradientti.
Velikovsky ei ollut asiantuntija tähtitieteessä. Hän ei ollut yksinkertaisesti omalla alallaan. Voisiko
kuitenkin ajatella, että tieteellinen konsensus estää todella uusien ja vallankumouksellisten ideoiden
nousemisen asiantuntijoiden sisäpiiristä, vaikka niissä olisi perääkin? Joka tapauksessa evankelisten
piirien luomisuskovien tutkijoiden vähäväkinen leiri on lähtenyt hakemaan juutalaisista
kollegoistaan ja isoveljistään tukea. Velikovskyn teoksia ovat muun muassa: Earth in Upheaval
(1955), Ages in Chaos: From the Exodus to King Akhnaton (1952), The Assyria Conquest (1978),
Ramses II and his Time (1978), Peoples of the Sea (1977) ja Oedipus and Akhnaton (1960).
Moderni älykkyystutkimus on havainnut että korkein älykkyysosamäärä ihmispopulaatioissa on
askenasijuutalaisilla (IQ noin 110 ja 127 jos vain kielelliset testit huomioidaan). Ensimmäisiä
huomioita tästä esitti Charles Darwinin (o) serkku Sir Francis Galton (o) kirjassaan Inheritary
Genious, jossa hän esitteli eugeniikan käsitteen, sekä sormenjälkitekniikan, jota käytetään
yksilölliseen identifiointiin. Poikkeama tilastokeskiarvosta ei kuitenkaan näyttäisi koskevan
tilanhahmottamistaipumusta. Stephen Jay Gould on kritisoinut koko IQ-tutkimusta
kulttuurisidonnaiseksi testijärjestelmäksi kirjassaan Mismeasure of man. Myös Itä-Euroopan
juutalaisista 80 %:n väitettiin olevan vajaamielisiä Yhdysvaltain siirtolaislainsäädännössä ennen
toista maailmansotaa.
Joillakin avaruudellista hahmottamiskykyä on silti löytynyt. Albert Kahn (1869-1942) tunnetaan
lempinimellä ”nykyaikaisen tehdassuunnittelun isä”. Kahn oli saksalaissyntyisen rabbin poika, ja
hänen luomistaan massiivisista Fordin, Chryslerin ja General Motorsin tehdaskomplekseista tuli
globaalin arkkitehtuurin johtotähtiä. Vielä 1920-luvulla GM oli esimerkki monista tehtaista, joiden
työpaikkailmoituksissa saatettiin ilmoittaa ”Gentiles only”, miltei samaan tapaan kuin Keskilännen
baareissa oli kilpiä ”No dogs or Jews allowed” (ei koiria eikä juutalaisia). Toisaalta Henry Ford (o)
oli laajalevikkisellä lehdellään niin ankara antisemitisti, että juutalaiset itse katsoivat
soveliaammaksi ajaa Oldsmobiililla ja Buickilla kuin Fordilla tai juoda Coca Colaa kuin Pepsiä.
Kahn piirsi yli 2000 rakennusta ympäri maailman, mutta otti huipulla ollessaankin vastaan
synagoogien piirtämispyyntöjä. Neuvostoliiton teollistamisen yhteydessä vuonna 1929 Kahn
suunnitteli NL:oon yli 500 tehdasta kahdessa vuodessa. (Pyräyksen luulisi tehneen laitoksista melko
monotonisia...) Eestin Saarenmaalla syntynyttä Louis Kahnia kutsutaan metafyysisen arkkitehdiksi.
Hän tukee väitettä, että arkkitehtuuri on vanhojen miesten taide, sillä ensimmäiset itsenäiset talonsa
hän rakensi vasta täytettyään 40 vuotta. Kahdenkymmenen viimeisen vuotensa aikana hän ehti tulla
aikansa merkittävimmäksi arkkitehdiksi. Kahnin oli ikään kuin vaikea erottaa rakennuksen
ulkokuorta ja hän pyrki tyhjään julkisivurakennelmaan, ”jonka takana ei asu ketään”. Ultramoderni
suunnittelu tavoitteli jotakin ikivanhaa. Kahn totesi arkaaisessa alkumuodossa olevan enemmän
elämää. ”Onko pylvään sisus täytetty toivolla?” oli Kahnilla tapana kysyä oppilailtaan.
Max Abramovitz oli toinen YK:n New Yorkin pääkonttorin suunnittelijoista. Dankmar Adler
vaikutti muun muassa Chicagossa ja Buffalossa viime vuosisadan lopulla, kun maailman
ensimmäisiä pilvenpiirtäjiä rakennettiin. Gordon Bunshaft oli ensimmäisiä lasinkäyttäjiä
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pilvenpiirtäjien julkisivussa. Michel de Klerk kuului Amsterdamin koulukuntaan ja on tunnettu
mielikuvituksellisista ja suggestiivisista ratkaisuistaan. Arne Jacobsen tunnetaan paremmin
huonekalusuunnittelijana. Hänen suunnittelemansa puristamalla valmistettava ”muurahaistuoli”
lienee historian eniten valmistettu huonekalu.
Eric Mendelsohn oli eräitä betonin löytäjiä antiikin roomalaisten jäljessä. Vuoden 1929
pörssiromahduksen ja monopolin keksimisen jälkeen New Yorkin taidenäyttelyissä arkkitehtuuria
edustivat jonkin aikaa valokuvat pelkästään Mendelssohnin kallistekoisista rakennuksista. Richard
Neutra kehitti paljon imitoitua villa-suunnittelua. Elisha Otisin vuonna 1857 New Yorkissa
esittelemä hissi ohjasi sekin modernia kaupunkiarkkitehtuuria. Slovakianjuutalainen André Steiner
oli Bauhaus-koulukunnan arkkitehti, jonka onnistui pelastaa tuhansia muita juutalaisia
keskitysleireiltä suunnittelemalla niiden yhteyteen työleirejä ja lahjomalla leirin johtajia. Hän oli
yksi viidestä juutalaismiehestä ”Työryhmässä”, joka organisoi juutalaisten pelastusoperaatioita.
Muita arkkitehtejä ovat olleet Alexander Baerwald, Arnold Brunner, Monte Bryer, Leopold Eidlitz,
Harry Elte, Bedrich Feuerstein, Percival Goodman, Norman Hanson, Moritz Jacobi, Roy
Kantorowich, Dov Karmi, Richard Kauffmann, Leopold Krakauer, Harold le Roith, Alfred
Mansfeld, David Mocatta, Sir Nicolaus Pevsner, Yohanan Ratner, Heinz Rau, Ze’ev Rechter,
Eugene Rosenberg, Aryeh Sharon, Jozsef Vago, Rudolf Wittkower, Bruno Zevi ja Moshe Safdie.
David Copperfield (David Seth Kotkin; toisen puolen juutalainen) seuraa kahlekuninkaana ja
taikurina heimolaisensa Eric Weiszin (1874-1926) eli Suuren Harry Houdinin jalanjälkiä.
Kravattitehtaalaisen, sanomalehtien myyjän ja kengänkiillottajankin hommia kokeillut Eric oli
nokkela pikkupoika, joka aloitti sivutienestinsä perinteisin korttitempuin. Saksanjuutalainen
rabbinrouva oli ilmeisesti valmis maksamaan mitä tahansa sille, joka kykenisi pitämään poikansa
hetkenkään paikoillaan. Alkuun apuna sai käyttää käsirautoja, mutta aikaa myöten rahapalkkio
kasvoi ja apuna sai käyttää mitä tahansa rakennelmia. Taiteilijanimen ottanut Suuri Harry Houdini
pakeni maalla, ilmassa ja vedessä - käsiraudoissa, jalkapuissa ja pakkopaidoissa, niin vankityrmistä,
putkista kuin selleistäkin ja edelleen postipusseista, pakkauslaatikoista, rautakattiloista,
maitotongista, ruumisarkuista, jättikokoisesta jalkapallosta ja kirjekuoresta paperia rikkomatta.
Vedessä tapahtuessaan pako tapahtui ymmärrettävistä syistä alle neljässä minuutissa. Kahlekuningas
osoitti suurta nopeutta myös itsensä sitouttamisessa, avioituessaan elinikäisen elämänkumppaninsa
Wilhelmina Beatrice Rahnerin (o) kanssa kahden viikon kuluttua tutustumisestaan tämän kanssa.
(Tämä kauhistutti sukua enemmän kuin Houdinin käly joka erosi Houdinin veljestä naidakseen
toisen veljen.) Psykoanalyytikoille on tuottanut aineistoa Houdinin suhde vanhaan äitiinsä, jolle
tämä lähetti vuosikymmenten ajan päivittäin rahalähetyksiä. Vuonna 1910 Houdini suoritti
ensimmäisen miehitetyn lennon Australian yli. Nuorena miehenä Houdini uhosi kestävänsä kenen
tahansa nyrkiniskut palleaansa, mutta menehtyi tarjouksensa vuoksi 50-vuotiaana. Houdini heräsi
päivänokosiltaan nuoren atleetin tervehdykseen, joka samassa takoi sohvalla maannutta veteraania
varoittamatta keskivartaloon. Houdini ei ollut niitä miehiä, jotka valittavat lääkärille jokaista
vaivaansa. Niinpä hän esiintyi tapauksen jälkeisenä iltana viimeistä kertaansa ja vei lähes kaikki
salaisuutensa mukanaan hautaan. Houdini lahjoitti kaikenlaista magiikkaa käsitelleen valtavan
kirjakokoelmansa USA:n kongressiin, maailman laajimmalle kirjastolle. David Copperfield taas on
ollut muutamana vuonna maailman eniten pelkillä esiintymisillä tienaava viihdetaiteilija. Tämä on
merkittävää sen vuoksi, että tulot eivät muodostu joidenkin myytyjen tuotteiden tai äänitteiden
maksuista. Suurin Houdinin kadottama kappale oli elefantti, mutta nuorempaa polvea edustava
suuri Copperfield on suurta Houdiniakin huolimattomampi. Copperfieldille ei kannata lainata sen
paremmin hävittäjälentokonetta, Vapaudenpatsasta kuin Kiinan muuriakaan, rannekelloista
puhumattakaan.
Houdinin suuri sanoma oli kavaltaa ihmisten taikausko ja osoittaa erikoisillakin tapahtumilla olevan
teknisen selityksensä. Copperfield puolestaan markkinoi olevansa ainoastaan illusionisti ja kertoo
vaihtavansa alaa samana päivänä, kun huomaa omaavansa taikurin lahjat. Kummankin kannanoton
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merkitystä lisää yhteinen vanhatestamentillinen tausta. Houdini keräsi laajan taikaa, henkiä ja
noituutta käsittelevän kirjaston. Hän lupasi suuren rahapalkinnon sille, joka tekisi yliluonnollisen
teon, jota ei itse kykenisi toistamaan.
David Blaine (David Blaine White) on yhdysvaltalainen illusionisti ja stuntman. Hän on tullut
kuuluisaksi esiintyvänä taikurina. Hänen taikojaan ovat muun muassa Elävältä hautaaminen (7
päivää läpinäkyvässä arkussa syömättä juoden vain kolme lusikallista vettä päivässä kun arkun
päällä oli 3000 litraa vettä); Jääkuution sisällä viipyminen (63 tuntia, 42 minuuttia 15 sekuntia
jäässä vain t-paita yllään); Pylväs (30-metrinen pylväs Bryant Parkiin New York Cityyn ja oli sen
huipulla 35 tuntia); Häkki (44 päivää läpinäkyvässä laatikossa, joka oli yhdeksän metrin
korkeudessa Thames-joen yllä; ei syönyt mitään koko aikana ja joi vain 4,5 litraa vettä päivässä);
Sukellus (viikko veden alla hengittäen maskin avulla); Gyroskooppi (52 tuntia pyörivässä
gyroskoopissa, josta hän oli aikonut paeta kuudessatoista tunnissa); Guinness World Records (rikkoi
hengenpidätyksen maailmanennätyksen ollen 17 minuuttia 4½ sekuntia veden alla); Ylösalaisin (60
tuntia roikkuen pää alaspäin); Miljoona volttia (72 tuntia seitsemän teslakäämin tuottamien
sähköiskujen kohteena; sähköäjohtavasta puvusta huolimatta sai sähköiskuja juomaputkesta ja
joutui siksi olemaan juomatta loppuajan). Jotkin näistä tempuista ovat toiset taikurit kyenneet
toistamaan illuusioina, kuten jääkuution sisällä oleminen ja hengityksen pidättämis-temput. Jos
Houdinia sai lyödä joku yleisöstö, Blaine kutsuu häntä hakkaamaan UFC:n vapaaottelijoita
raskaasta sarjasta – eikä tipu näiden iskusta. Fakiiri-sanaa ei yleensä ole yhdistetty juutalaisuuteen
vaan hindulaisuuteen mutta myös Blaine taistelee pakanallista taikauskoa vastaan.
Monia menestyneitä tiedemiehiä, liikemiehiä ja esiintyviä taiteilijoita yhdistää rankka harjoittelu ja
opiskelu sekä rankka työnteko taidot hankittuaan. Sananlaskujen kirjan viimeisiä ajatuksia onkin
vaikea mieltää juutalaisiksi, niin lähellä evankeliumin eetosta ne ovat:
”Miten olenkaan uurastanut, Jumala! Miten olenkaan uurastanut, yli voimieni! Minä olen järjetön
luontokappale, olen vailla ihmisen ymmärrystä. Minä en ole saanut oppia viisautta enkä ole päässyt
tuntemaan Pyhää. Kuka on noussut taivaaseen ja palannut sieltä? Kuka on koonnut käsiinsä tuulen?
Kuka viittansa sisään kietonut vedet? Kuka pannut paikoilleen maan ääret? Mikä on hänen nimensä,
mikä hänen poikansa nimi? Sinä tiedät kyllä.” ( Snl. 30: 1-4).

Bittityöläiset ja Israelin talousihme
Esimerkkejä juutalaisten ideoimista IT-yhtiöistä ovat sellaiset firmat kuin Microsoft, Intel, Google
ja Facebook. Alan tunnustuksen Turing-palkinnon saajista 27 % on ollut juutalaisia.
Googlen perustaneet samannäköiset ja samanikäiset amerikanjuutalaiset Stanfordin
opiskelijatoverukset (Larry Page, Sergei Brin) esiintyivät tennarit jalassa pörssin
tiedotustilaisuudessa osakkaille satojen miljardien arvonnousun jälkeen. Yhtiö listautui pörssiin 19.
elokuuta 2004. Osakkeen listautumishinta oli 85 dollaria. Yhtiön pörssiarvoksi muodostui tuolloin
23 miljardia dollaria. Google nousi 25-vuotiaiden perustajiensa puskemana vuoden 1998 jälkeen
viidessätoista vuodessa maailman toiseksi arvokkaimmaksi brändiksi. Vielä 90-luvulla painettiin
kirjoja, jonka kannessa luki “Internet-hakemisto”. Nyt sivustoja on yli miljardi, joten painettuna
kirjan paksuus olisi 120 metriä. Verkkosivustojen löytämisen ongelmaa yritettiin ratkaista myös
verkossa ja yhtenä ensimmäisistä perustettiin nettihakemisto Yahoo.com, johon oli käsityönä
lajiteltu aiheittain jokainen verkkosivusto. Pian kävi selväksi, että käsityö on mahdotonta ja syntyi
Altavista, ensimmäinen hakukone.
Googlella meni pitkään ennen kuin he keksivät kuuluisan hakusanamainontansa. Googlen oma
oivallus oli, että mainonnan myyntiä varten kehitettiin itsepalvelukäyttöliittymä, jonka kautta kuka
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tahansa pystyi ostamaan mainontaa. Nerous oli siinä, että Google lupasi maksaa jälleenmyyjille
jälleenmyyntipalkkion Google-mainonnan myymisestä omille asiakkailleen. Tämä lupaus
yhdistettynä
helppokäyttöiseen
itsepalvelukäyttöliittymään
loi
aivan
uuden
työllistymismahdollisuuden sadoille tuhansille ihmisille koko maailmassa, jotka tarttuivat
mahdollisuuteen hanakasti ja alkoivat jälleenmyymään Google-mainontaa. Google-aikakaudella
käytämme Googlen hakua, Googlen sähköpostia ja muita verkkopalveluita, Androidkäyttöjärjestelmällä toimivaa kännykkää jne. Ei siis ole ihme, että Google nappaa erittäin suuren
osan kaikesta netissä liikkuvasta rahasta ja on ylivoimaisesti suurin verkkoaikakauden yritys niin
liikevaihdoltaan kuin voitoltaan. Googlen markkinaosuus globaalista verkkomainonnan myynnistä
on noin 30 %, rahana yli 55 mrd US dollaria vuodessa. Googol on luku 10^100, jossa numeroa 1
seuraa sata nollaa. Yhtiön motto kuuluu: ”Don't be evil”.
Facebookin perustajista keskeisin on Mark Zuckerberg ja yhtiön TJ:nä on toiminut innovatiivinen
nainen Sheryl Sandberg.
Eräs vaikeimmin tutkittavia kenttiä on Israelin puolustuskyky nk. cyber-sodankäynnissä näiden
reservien salaisuuden tähden. Siviiliyritysten joukossakin Israel erottuu palomuurikeksintöjensä ja
tietoturvayritystensä ansiosta. Näihin lukeutuvat mm. MacAfee, CheckPoint, Bit9, CyberArk,
Imperva, ThetaRay, CyberSeal, BioCatch, Seculert, Votiro, Argus, Covertix, Lacoon jne. Neljäsosa
maailman riskipääoman tietoturvayrityksistä toimii vain Israelissa.
Marvin Minskyä pidetään tekoälyn isänä tietojenkäsittelytieteessä.
Lempel -Ziv -Welch-pakkausalgoritmi syntyi kun IsraelinTechnionin professorit Abraham Lempel
ja Jacob Ziv julkaisivat vuonna 1977 universaalin, tietoa hävittämättömän tiedonpakkausalgoritmin
(LZ77), jota paranneltiin vuonna 1984 (LZW). Kun algoritmi julkaistiin, siitä tuli ensimmäinen
laajasti tietokoneissa käytetty universaali pakkausmenetelmä.
Microsoft ja imperiumin raskas maine
Paul Allen oli toinen Microsoftin® perustajista. Allen oli mukana suunnittelemassa yhtiön
menestyneimpiä tuotteita, kuten tekstipohjaista MS-DOS-® ja graafista Windowskäyttöjärjestelmää®, Word-tekstinkäsittelyohjelmaa sekä Microsoft Mousea®. Vakava Hodginin
tauti yhdessä perhesyiden kanssa pakottivat Allenin harkitsemaan prioriteettinsa uudelleen, ja
lopulta hän jätti yhtiön vuonna 1983. Microsoftista® kasvoi myöhemmin maailman suurin
ohjelmistotalo, mutta maailman rikkaimmaksi yksityishenkilöksi ei noussutkaan juutalainen Allen
vaan William Henry Gates III alias Billo. (Forbesin mukaan Bill Gatesilla oli yli 500 miljardin
Suomen markan omaisuus kesällä -99. Summa on lähes kaksi ja puoli kertaa enemmän kuin
Suomen valtion saman vuoden budjetti.) Koulunsa kesken jättäneiden poikien ensimmäinen projekti
oli ohjelman tekeminen MITS Altair 8800-tietokoneelle vuonna 1974. Gates soitti reippaasti ko.
yhtiöön ja kertoi tehneensä kaverinsa kanssa ohjelman nimeltä BASIC, jolla koneen saisi
toimimaan. Juttu oli silkkaa pötyä, mutta he saivat sopimuksen ja kyhäsivät parissa viikossa kokoon
käyttökelpoisen ohjelman. Microsoftin® menestys alkoi, kun IBM antoi sen tehtäväksi suunnitella
käyttöjärjestelmän uuteen PC-koneeseensa. Käyttöjärjestelmä on tietokoneen perusohjelmisto,
jonka varassa itse sovellusohjelmat toimivat ja jota ilman koko tietokone on hyödytön. Microsoft®
sai oikeuden myydä käyttöjärjestelmää MS-DOS®-nimellä myös muille laitevalmistajille.
Kaupallisesta menestyksestään huolimatta Microsoft® ei koskaan ole ollut varsinainen innovaattori
tai edelläkävijä. Sen ohjelmat ovat pikemminkin tavanomaisia ja yllätyksettömiä ja raskaan
pioneerityön ovat tehneet muut. Jos jokin idea on menestynyt, Microsoft® on joko ostanut ko.
yrityksen tai kehittänyt itse vastaavan tekniikan. Alunperin juuri ohjelmien tasaisuus ja hyvä
yhteensopivuus on miellyttänyt yritysten tietohallintoa kautta maailman. Sittemmin ollaan
kiinnostuttu vähemmän kaatuilevista käyttöjärjestelmistä, kuten suomalaisen alkuunpanemasta ja
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koordinoimasta, talkootöinä kehiteltävästä Linuxista. (Kuuluisuutemme Linus Torvalds (o) muuten
otti tavoistaan poiketen ensimmäisen suuripalkkaisen pestinsä juuri Allenin omistamaan Transmetayhtiöön. Lahjakkaille tietokonenörteille on annettu firmassa lähes vapaat kädet puuhailla.)
Panostamalla käyttöjärjestelmiin sovellusohjelmien ohitse on Microsoft® tavallaan tehnyt koko
maailman itsestänsä riippuvaiseksi. On huomionarvoista, että alunperin nimenomaan Allen hoiti
yhtiön kaupallisia yhteyksiä sekä strategiaa, kun taas Gates oli yhtiön varsinainen tietotekniikan
taitaja ja bittinikkari. Ei sillä, että Allenilla huonosti menisi sen jälkeenkään kun Microsoftilta läksi.
Kesällä -99 hänet listattiin maailman kolmanneksi rikkaimmaksi mieheksi 170 miljardin Suomen
markan omaisuudellaan. Paul Allen on myös aktiivinen evoluution puolestapuhuja. - Tai itse asiassa
hän ei tietenkään puhu itse, vaan gallup-kyselyistä huolestuneena popularisoi asiaa kymmenien
miljoonien lahjoituksilla, kuten PBS:n 8-tuntisen ”evoluutio”-sarjan tapauksessa vuonna 2001.
Panostamalla käyttöjärjestelmiin sovellusohjelmien ohitse, on Microsoft® tavallaan tehnyt koko
maailman itsestänsä riippuvaiseksi. On huomionarvoista, että alunperin nimenomaan Allen hoiti
yhtiön kaupallisia yhteyksiä sekä strategiaa, kun taas Gates oli yhtiön varsinainen tietotekniikan
taitaja ja bittinikkari. Ei sillä, että Allenilla huonosti menisi Microsoftissa eronsa jälkeenkään.
Kesällä -99 hänet listattiin maailman kolmanneksi rikkaimmaksi mieheksi 170 miljardin Suomen
markan omaisuudellaan. Paul Allen on myös aktiivinen evoluution puolestapuhuja. - Tai itse asiassa
hän ei tietenkään puhu itse, vaan gallup-kyselyistä huolestuneena popularisoi asiaa kymmenien
miljoonien lahjoituksilla, kuten PBS:n 8-tuntisen "evoluutio"-sarjan tapauksessa vuonna 2001.
Microsoftin toimitusjohtaja Steve Ballmer oli jonkin aikaa maailman varakkain juutalainen.
Tiedon avaintenhaltijoita ja aivovoimaa
Juutalaisten listaan kuuluvat muun muassa Amstrad- ja Dell-yhtiöiden perustajat (Alan Sugar ja
Michael Dell, respectively). Sir Alan on esiintynyt vuosina 2005–2009 esitetyissä yhdysvaltalaisen
The Apprentice -sarjan (Diili/Oppipoika) brittiläisen version viiden ensimmäisen tuotantokauden
"pomona". Dell-yhtiö on ollut maailman kolmanneksi suurin PC-tietokoneiden valmistaja ja on
menestynyt parhaiten internet-välitteisessä kaupassa 15 miljoonan dollarin päivittäisellä
liikevaihdolla. (Maailmassa suoritettiin vuosituhannen vaihteessa vuosittain maksuja 7000 miljardin
dollarin edestä, josta 4500 miljardia maksetaan käteisellä. Tämä osuus on siirtymässä yhä
laajemmin verkkoon ja taistelu sillanpääasemista on kovaa.)
Benjamin M. Rosen on Compaqin hallituksen puheenjohtaja ja firman perustaja. ("Jätin vanhan
mikroni toimistoon, uuden Compaq-Armadan saanut oon…" on mainos josta pitäisi maksaa
haittaveroa, koska se jää soimaan päässä.) Mel Cohen on toiminut elektoniikkateollisuuden
uranuurtajan, muun muassa transistorin kehittäneen Bell Labsin, tutkimusjohtajana. Beny Alagem
on Packard Bell Electronicsin toimitusjohtaja ja presidentti, Larry Ellison Oracle Corporation
-yhtiön toimitusjohtaja, Ronald J. Kupferman on Global Software Inc. -ohjelmistotalon
toimitusjohtaja sekä presidentti. En tiedä, onko kilpailevien suuryritysten johtotehtävissä toimivien
juutalaisten tavallista helpompaa tehdä yhteistyötä jaetuista markkinoista huolimatta. John Paulson
on vastaavia entreprenöörejä.
Em. Larry Ellison oli hetken aikaa jopa maailman rikkain mies, mikä on kumma juttu. Ellison
nimittäin kasvoi vanhempiensa luovuttamana ja tapasi äitinsä vasta 40-vuotiaana. Eikä tehnyt
loppuun mitään akateemista tutkintoa. Hänellä on tiettävästi maailman kallein charity-testamentti,
jolla hän luovuttaa 95 % hyväntekeväisyyteen kuollessaan.
Intelillä on tuotantoa Israelissa ja Andrew Grove on yhtiön perustaja, toimitusjohtaja sekä
puolijohdetekniikan pioneeri. Häntä sanottiin Piilaakson kasvuvaiheen veturiksi. Eugene Kleiner
taas ideoi koko Silicon Valleyta ”Fairchild eight" -kykyjenetsintäryhmän johdossa. ICQ oli
ensimmäinen laajasti käytetty "chättäys" tai "mesetys"-ohjelma (instant messaging application),
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jonka AOL (American OnLine) osti.
Louis Gerstner vaikuttaa IBM:n toimitusjohtajana. Mark E. Dean johti ryhmää joka teki
ensimmäisen gigahertsin (miljardi laskutoimitusta sekunnissa toimittavan) prosessorisirun. Hänellä
on nimissään 3 IBM:n alkuperäisestä 9 PC:n eli Personal Computerin originaalipatentista. Hän on
vetänyt myös ryhmää joka kehitti ISA-bussin, jolla voi kytkeä kotitietokoneeseen erilaisia
toimistolaitteita. Tietokonesaleihin laskeutui hiljaisuus kun Dean ilmoitti blogissaan 2011
siirtyneensä käyttämään tablettia.
Kirjassa IBM and Holocaust väitetään, että IBM oli lähes rikollinen organisaatio toisen
maailmansodassa. IBM toimitti Kolmannelle valtakunnalle reikäkorttikoneet välineineen ja
tietoineen, mikä mahdollisti kansanmurhan tehokkuuden ja laajuuden. Kyseessä oli siihenastisen
historian suurisuuntaisin tietojenkäsittelyn organisaatio. Teollinen tappaminen vaati teollisia
menetelmiä.
Anne Wojcicki perusti 23andme-yhtiön joka sekvensoi asiakkaansa koko genomin ja profiloi
yksilöllisiä piirteitä ja sairausennusteita. Suositummaksi analyysiksi on osoittautunut kuitenkin esiisien, matriarkkojen ja patriarkkojen sukupuun ja etnisten juurten selvitys. Dr. Kira Radinsky oli
tyttönero jonka ohjelma ennustaa yhtälailla tautiepidemioitten syntyä kuin pörssiyhtiöiden
kurssinousujakin internethakujen perusteella.
Žores Ivanovitš Alfjorov on venäläinen ”laserin isä”, joka palkittiin nobelilla nopeiden transistorien,
laserdiodien ja integroitujen mikropiirien kehittelystä. Näihin komponentteihin perustuu nykyinen
informaatioteknologia.
Jay Chiat on legenda mainosteollisuudessa ja uranuurtaja virtuaalitoimistojen kehittämisessä.
Chiat/Day-yhtiön suunnittelemia mainoksia ovat muun muassa MacIntosh-tietokoneen
omenakampanja (1984) jonka sanotaan aloittaneen mainosten tapahtuma-luonteen, Niken "I Love
LA", monet Nissan-mainokset, Energizer Bunny-patterit ja Reebokin U.B.U. -kampanja. Kolme
Chiatin mainosta sijoittui Brandweekin listalla vuosituhannen 20 viimeisen vuoden 20 parhaan
mainoskampanjan joukkoon.
Kevin Mitnick on yksi kuuluisimmista tietokonehakkereista - koska jäi kiinni. Hyperrikolliseksi
maalatun Kevinin äiti oli tarjoilija ja isähahmoina tämän usein vaihtuvat miesystävät. Pojan
ensimmäinen "hack" oli menetelmä kulkea paikallisbusseissa maksamatta matkasta. Mitnickin
toimintatapaan kuului niin kutsuttu social engineering eli sosiaalisten taitojen hyväksikäyttö. Meillä
puhelinverkon väärinkäyttöä on pidetty miltei mahdottomana, mutta Mitnick kavereineen maksatti
laskujaan muilla, loi ja poisti numeroita käytöstä tahtonsa mukaan sekä asetti soitonsiirtoja
keskusten etähallintanumeroiden kautta. Tämän kaiken hän teki koulunsa tietokoneilla - joskaan
Kevin ei elokuvakäsikirjoituksesta poiketen muuttanut samalla arvosanojaan. Sittemmin Kevin
siirtyi amatööristä kokopäivähakkeriksi, ja tuomiot pirstoivat hänen opiskelunsa. Ensimmäisessä
oikeudenkäynnissä puolustus sai oikeuden toteamaan, että syytetty on tietokoneaddikti, mutta
lievennettyyn rangaistukseen liittyi tietokoneen käyttökielto hoitolassa.
Jonkin aikaa hoidosta vapautumisen jälkeen Mitnick sukelsi "maan alle" saatuaan hakkeroitua
tietoonsa itseään koskevan pidätysmääräyksen. Pikkuhiljaa hänestä tuli Amerikan etsityin
rikollinen. Erityisesti maallisen mammonan puuttuminen Mitnickin motiiveista teki hänestä uhan
yhteiskunnalle. Mitnickin kaltaisten IT-teknologian kiellettyjä asioita tekevien pikkurikollisten
kapasiteetti aiheuttaa vahinkoa on suuri. Mitnickin tapaus on osoittanut, ettei Yhdysvaltain
oikeuslaitos vieläkään tiedä, mitä hänen kaltaisilleen tapauksille olisi tehtävä ja viranomaiset ovat
antaneet väärää tietoa nuorukaisten tekojen ja kykyjen vaarallisuudesta. Jäätyään viimeisen kerran
kiinni Kevin Mitnick herätti tunteita valittaessaan vankilaoloistaan ja voittamalla käräjöinnin
oikeuksistaan kosher-ruokaan.
Tuntemattoman Samuel Rubenin esimerkki kannustaa vanhempia sallimaan lasten pitäämitenkään
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rikkimenneet puhelimet ja radiot leikeissään. Ruben oli itseoppinut ylioppilas, yli 300 patentin
laatija ja kodinkoneteknologian tee-se-itse-mies. Rubenin keksintöjä sovelletaan monissa arkipäivän
laitteissa: rannekelloissa, sähkömoottoreissa, automaattikameroissa, keinoääni-laatikoissa (mitä se
sitten tarkoittaakin) ja satelliiteissa. Nuori näpertelijä rakensi esimerkiksi ensimmäisen
alkalipatterin. Siltojen jänneväli- ja kestävyyslaskelmat ovat mekaniikan arkkilaskuja, ja
akateemisessa maailmassa viran saaminen ilman yliopistotutkintojen tuomaa pätevyyttä vaatii
erityistä ansioituneisuutta. Kuitenkin professori Ruben suunnitteli maailman pisimmän
suspensiosillan, 8 km pituisen Mackinacin Michiganin osavaltioon, joka avattiin liikenteelle vuonna
1957. Viimein rahoittajia sekä rakennuttajia löydettyään Ruben tuli rakennuttaneeksi kaikkiaan yli
400 siltaa viidelle mantereelle. (Myös David Steinman (1886–1960) rakensi Amerikkaan siltoja.
Hänet valittiin Idahon yliopiston professoriksi jo 23-vuotiaana, ja hän suunnitteli ja hänkin
rakennutti kaikkiaan noin 400 terässiltaa.)
Yleensä suuret keksijät Alexander G. Bell (o) ja lapsinero, ja itsensä miltei hengiltä 10-vuotiaana
kellarissa räjäyttänyt Thomas Alva Edison (o) (eivät siis heimolaisia, jälkimmäinen päinvastoin
perusti Yhdysvalloissa trusteja juutalaisia vastaan) saavat kunnian puhelimen ja fonografin
keksimisestä. Oikeuden nimissä juhlintaan tulisi päästää myös Emile Berliner (1851–1929), joka
teki erilaisiin telefoneihin ja gramofoneihin pidemmän välimatkan, laajemman käytön ja
massasuosion vaatimat parannukset. Berliner rakensi muun muassa ensimmäiset kiekkomaiset
äänilevyt ja kaukopuheluihin soveltuvat puhelimet. Erilaisista -oneista Berlinerin nimiin kirjataan
yleensä ainoastaan mikrofoni. Sittemmin Berliner teki pioneerityötä helikopterin suunnittelussa.
Vaikutusvaltaa saatuaan Berliner muutti suuntaustaan pelkästä tekniikasta lääketieteeseen ja
hygieniatutkimukseen päin: hän järjesti ensimmäisen tieteellisen symposiumin maidonkäsittelystä ja
kehitti maidon iskukuumennustekniikkaa. Itse yritän metsästää tietoa siitä, saattoiko Forssan ex
nihilo -perustaja, ruotsinjuutalainen Axel Wahren, olla yhteydessä Berlineriin vetäessään Suomen
ensimmäisen vähänkään pidemmän puhelinyhteyden Forssan tehtaastaan paikkaan, joka nykyään on
keskellä metsää. (Tosiaan! Matkun asema on todellakin sittemmin menettänyt asemiansa historian
valokeilassa…)
Muita tietonikkareita ovat olleet muun muassa seuraavat henkilöt: MCI Internationalin Nate Kantor,
Infoseekin Steven Kirsch, NetZeron Mark Goldston, Lotus Development Corporationin Mitchell
Kapor, Broadcast.comin Audio.Netin Mark Cuban, Seagaten Lawrence Perlman, Nortel Networkin
John Roth, Cisco Systemsin perustaja Sandy Lerner, Qualcomm Inc.:n perustaja Irwin Jacobs, Rob
Glaser (Real Networks), Monte Zweben (Blue Martini Software), Jerry Greenberg (Sapient), Eric
Greenberg (Scient), Philippe Kahn (Camera Phone, Fullpower), Danny Lewin (Akamai
Technologies) ja Dan Snyder (Snyder Communications).
Start Up -Nation contra kalat vedestä
Kop kop, kopu kopu kop.
Kuka siellä portilla kolkuttaa?
Se taitaakin olla taitava mies.
Taitava varmasti paikan saa.
Tiedemiesten tai teknikkojen osuus Israelin yrityksissä on 1,4 %, mikä on lähes tuplasti korkeampi
Japaniin ja Yhdysvaltoihin verrattuna. Israelissa on noin 3000 start-up-yritystä, joissa
epäonnistumisprosentti on ennätyksellisen alhainen eli 50 % tienoilla. Start-up–yhtiöistä joka toinen
siis selviää itsenäiseksi. Valtio otti käyttöön periaatteen, jonka mukaan uutta yritystä tuetaan
vapauttamalla se 10 ensimmäiseksi vuodekseen veroista kokonaan. Tätä keksinnön ja markkinoiden
välistä riskiä ja kuilua on tuolla suunnalla tapana kutsua tuttavallisesti Psalmia 23 mukaellen "Death
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Valleyksi". Dollarit ovat vihreitä, koska jenkit repivät ne raakoina puusta. Valtamediamme manaa,
että Yhdysvallat suuntaa kehitysmaille tarkoitettua rahaa eniten Israelille (jopa 3 miljardia dollaria
vuodessa), mutta tosiasiassa Amerikka lypsää maata kädet utareissa. Israel ei ole kyennyt
skaalaamaan autotalliyhtiöitään juuri koskaan suureen mittakaavaan, ennen kuin ideat ostetaan ulos.
Israel ei saa estää aivovientiä ("brain drainiä") mitenkään, ja maa on kuin Yhdysvaltain 51.
osavaltio. Yhdysvallat on menestynyt maailmalla pitkälti juutalaisten tiedemiesten, liikemiesten ja
viihdemiesten ansiosta. Kun mauri on tehnyt tehtävänsä, saako mauri mennä?
Yhdysvaltain teknologiapörssistä Nasdaqista israelilaisyhtiöitä oli ollut ennen toista intifadaa liki
200 kpl, mutta IT-kuplan puhkeaminen ja järjestyshäiriöt erittäin pienen pinta-alan valtiossa
tiputtivat määrän muutamassa vuodessa puoleen. Silti määrä on suurempi kuin koko Euroopalla
yhteensä. Israelilaiset yhtiöt edustavat Nasdaqin suurinta ulkomaista valtiota. Israelissa 10 000
henkeä kohti noin 140 toimii tutkimus- ja tuotekehityksessä, kun vastaava luku USA:ssa on 85
henkeä. Israelissa on maailman eniten niin tietokoneita kuin museoitakin per capita. Kirjojen
tuotannossa per asukas Israel on toisella sijassa maailmassa ja patenteissa ykkössijalla.
Vanhan Testamentin arkeologinen luotettavuus ankkuroituu tunnontarkkaan kopiointitraditioon.
Kun tooraa kopioidaan käsin, on kirjoitusvirheen sattuessa koko kopioinnin alainen kappale
uusittava. Kopiointi on ollut kautta aikojen juhlallinen toimenpide, jonka suorittivat asialle
vihkiytyneet miehet standardivälinein ja standardimitoin, siten ettei "pieninkään piirto" (Mt 5:18)
varmasti muuttuisi. Kopionnin aikana piti käyttää tiettyä vaatepartta ja kirjainten välit oli mitattava,
rivien väleistä puhumattakaan. Sekä kreikan että heprean aakkosilla on myös numeerinen arvo.
(Lue: aakkoset ovat samalla numeroita.) Mitä opimme tästä? Vanhan Testamentin kopionnissa oli
käytössä tarkistussumman menetelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että joka rivin merkit lasketaan rivin
päätteeksi yhteen tarkistussummaksi, jota verrataan kopion tarkistussummaan. Tietokoneajalla
rabbien ikivanha oivallus on uudelleen lämmitetty ja on yksi yleisimmistä algoritmeista nykyaikana.
Israel vetää tänään riskipääomia (VC, Venture Capital) enemmän kuin koko Eurooppa. Uutena
ilmiönä ylikansalliset yhtiöt kuten Intel Centricon-suorittimensa kanssa on siirtänyt tuotantoansa
halpamaiden sijaan Israeliin, jossa 25 % väestöstä on suorittanut akateemisen loppututkinnon.
Jokainen 2000-luvulla myyty laptop-tietokone on toiminut ”israelilais-aivoilla”, so to say.
Hiljattain Israelissa lanseerattiin myös maailman suurin geneerisiä lääkkeitä tehtaileva laitos.
Israelin valtiossa on kehitetty noin 400 alkuperäislääkettä ja kliinisiin kokeisiin edennyttä
lääkeaihiota. Uudella vuosituhannella maahan on perustettu myös maailman suurin geneerisiä
lääkkeitä (perustuu vaikuttaviin yhdisteisiin, joiden patentit ovat vanhentuneet) valmistava
teollisuuusyritys TEVA. Suomessakin KELA-korvaus ja KELA-korvattavuus geneeriselle
lääkkeelle on huomattavasti helpompi saavuttaa kopiolääkkeelle, koska tällöin riittää
ekvivalenssitutkimus alkuperäislääkettä vastaavassa potilaskohortissa. TEVA valmisti vuoden 2007
lopulla 200 globaalia halpalääkettä, 700 yhdistettä ja 2800 lääkeannostelmaa ja formulaatiota.
Fortune 500 -listan kymmenen lääkealan yrityksen yhteenlaskettu voitto (35,9 miljardia dollaria)
ylitti vuonna 2002 muiden 490 muun yrityksen yhteenlasketun voiton. Näihin ei kehitysmailla olisi
varaa. Siksi geneeristen lääkkeitten tulo on siunaus, vaikka rikkaat teollisuusmaat sitä kiroavatkin.
TEVA:n farmakologisia tuotteita käytetään muun muassa 20 % Yhdysvaltain resepteistä (muun
muassa psyykelääke Prozac ja kolesterolin alentamislääke Mevacor). Fortune 500 -listan
kymmenen lääkealan yrityksen yhteenlaskettu voitto (35,9 miljardia dollaria) ylitti vuonna 2002
muiden 490 yrityksen yhteenlasketun voiton.
Rasagiliini on Parkinsonin taudin hoitoon käytetty lääkeaine. Se on tullut markkinoille 2005
kauppanimellä Azilect ja lisää dopamiinin pitoisuutta aivoissa estämällä MAO-B-entsyymin
toimintaa. Se kehitettiin Teva Pharmaseuticals -lääkeyrityksessä, mutta aluksi sitä tutkivat
Technionin (Israel Institute of Technology) lääketieteellisen tiedekunnan professorit.
Samaan aikaan läntisten teollisuusmaiden väestö on siirtynyt syömään epäluonnollisen vähän
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monityydyttymättömiä rasvoja, jotka ovat miltei kaikkien hermonvälittäjäaineiden
(neuromediaattorien) lähtöaineita. Masennuksesta ja mielenterveysongelmista on tullut suurin
kansansairaus. Tämä sairaus olisi suurelta osin hoidettavissa terveellisemmällä ruokavaliolla. Ennen
vanhaan kalaöljyn ja jyvien DHA-yhdistettä kutsuttiin jopa vitamiini F:n nimellä, koska ihmisen on
PAKKO saada sitä ravinnosta elääkseen. Kehomme ei kykene tuottamaan ja syntetisoimaan sitä
itse. Tänään viljakin jalostetaan siten, että tämä helposti härskiintyvä ja hapettuva OO3-rasva
poistetaan jauhoista prosessin aikana. Jeesus Nasaretilainen ei valinnut etelän oppineita herroja
Juudeasta apostoleikseen. Sen sijana hän rakensi opetuslasten ydinjoukon kalamiesten varaan.
Miksi? Ehkä osin siksi, että paljon rasvaista kalaa syönyt ihminen kestää stressiä kaikkein eniten ja
näille miehille oli tiedossa tukalat paikat.
Amerikka pitää Israelia kuin innovaatiolaboratorionaan tai 51. osavaltionaan. Käsittämättömät 25 %
israelilaisista tutkijoista on muuttanut Yhdysvaltoihin - eikä luvussa ole edes mukana
kaksoiskansalaisuuden saaneita tutkijoita. Jos Venäjällä vain 27 % omistaa passin, jolla voi
matkustaa ulkomaille, on amerikkalaisista passi nyt vuonna 2015 noin 46 %:lla, vuonna 2012 passi
oli 35 %:lla, vuonna 2002 vain 19 %:lla ja vuonna 2002 vain 7 %:lla.
2000-luvun finanssikriisissä vain kolmen valtion keskuspankit ovat nostaneet korkoaan. Nämä ovat
Austraalia, Israel ja Norja. Jälkimmäisessä on poliittinen keskuspankki ja talous on lähes pelkkää
öljyä, joten sitä ei voi verrata kahteen oikeaan markkinatalousmaahan. Austraaliankin hyvän
taloustilanteen selittää vienti Kiinaan ja suhteellinen läheisyys markkinoihin. Israel on kaukana
kasvavista talouksista, ympärillään sitä boikotoiva stagnaattinen blokki, eikä sillä ole merkittäviä
raaka-ainevaroja. Intifadat ovat kriittisiä maantieteellisesti pienen alueen infrastruktuurille - ennen
aivan viimeaikaista maakaasulöytöä aluevesiltään (jopa 10 % koko maailman löydetystä kaasusta).
Tekes ja Sitra voisivat ottaa oppia Israelin rahoituspolitiikasta aloittaville yrityksille: tukirahat
ohjataan pääasiassa siten, että 2-10 vuoteen yrityksen ei tarvitse maksaa veroja. Tämä estää
bluffauksen tutkimussuunnitelmilla ja tekaistuilla patenttihakemuksilla, pakottaen ottamaan
huomioon markkinoiden kysynnän. Ilman kassavirtaa suoraa valtionapua ei tule kuin
bisnesenkeleiltä. Kun Intel siirsi prosessorituotantoansa Israeliin, tarjottiin sille 10 % veroaste.
Israelin viennistä yli puolet on hi tech –tuotteita, OECD-maiden keskiarvon ollessa 25 %. Vaikka
maataloustuotteiden vienti onkin säilynyt 30 vuotta samansuuruisena, on sen suhteellinen osuus
laskenut 70 %:sta 3 %:iin. Israelin 3000 yrityksestä peräti 80 % on alle 10 vuoden ikäisiä startup
-firmoja, joissa epäonnistumisprosentti on ennätyksellisen alhainen eli 50 %. Biolääketieteessä 3.
kliiniseen faasiin tai lääkkeeksi on päässyt 400 lääkeaihiota. Tutkijoiden tai teknikkojen osuus
yrityksissä on ollut jo pitkään yli 1,4 %, mikä on lähes tuplasti korkeampi Japaniin ja
Yhdysvaltoihin verrattuna. Israelissa tutkimuksen rahoitus väestöä kohden on korkein – ja
lakimiesten suhde insinööreihin ja tieteilijöihin matalin koko maailmassa.79
Dan Senor ja Saul Singer ovat kirjoittaneet aiheesta oivallisen tutkielman "Start Up Nation - The
story of Israel's economic miracle". Kirja listaa melkoisen määrän Venture Capital -bisnesenkeleitä
ja israelilaisia myytyjä tai listattuja yrityksiä. Kiinnostavia esimerkkejä ovat sykekello joka mittaa
myös raskaana olevan naisen sikiön sykkeen; talon ikkunat jotka toimivat aurinkopaneeleina;
sukelluslaite joka erottelee hengitettävän hapen merivedestä; Navigointiohjelmisto Waze; oven
lukko joka panssaroi oven kassakaapin tavoin seinän sisään jne.
79

Professori Baruch Razin ensimmäinen luento eläkkeellä siirtymisensä jälkeen fysiikan laitoksella Helsingin
Kumpulassa 10.5.2001: ”Israel’s way to technological innovation”. Raz oli ajamassa läpi lakia, jossa startuppien ei
tarvitse maksaa ensimmäisen 10 vuoden aikana veroja lainkaan. Näin suositaan orastavia liikeyrityksiä, joilla on
oikeaa kassavirtaa Venture Capitalia houkuttelevien pelkkien bluffaushakemusten ja tutkimussuunnitelmien sijaan.
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Aurinkovedenlämmitin on tavallisesti talon katolle sijoitettava kotitalouslaite, joka lämmittää
paneelissa olevan kylmän veden aurinkoenergian avulla. Vesi kiertää laitteessa ilman pumppua
termosifoni-ilmiön vaikutuksesta. Laitteen kehitti israelilainen Zvi Tavor 1955.
Tihkukastelun (engl. drip irrigation) idea on tunnettu jo muinaisuudessa, jolloin vesi suotautui
maaperään haudatuista täytetyistä saviruukuista. Ensimmäisen patentoidun ja käytännöllisen
modernin tihkukastelujärjestelmän kehitti israelilainen vesi-insinööri Simcha Blass (1897-1982).
Kirsikkatomaatti keksittiin vuonna 1973 etsiessä keinoa hidastaa tavallisten tomaattien nopeaa
kypsymistä kuumassa ilmastossa.
Israelilainen Given Imaging kehitti ensimmäisen endokapselin kapseliendoskopiaan, jossa
ruuansulatuskanavaa tutkitaan nielaistavalla videokameralla. Gutcam (pillcam) on syötävä
videokameri-kapseli joka kuvaa koko epiteelikanavan syöpiä detektoidessaan. Kauppanimellä
PillCam valmistettava endokapseli saavutti toukokuussa 2009 miljoonan kapselin myynnin.
Kun Israel luovutti Gasan kaistaleen pois, oli siellä maailman edistyksellisimmät high tech
-kasvihuoneet. Imaamit valitettavasti kehottivat hävittämään kaiken ”sikojen ja apinoiden
jälkeläisistä” muistuttavan alueelta.
Nykyään Israelissa on enemmän lääkäreitä, juristeja ja toimittajia kuin missään muualla väkilukuun
suhteutettuna. Lähes 100 000 siirtolaisen vuotuisesta maahanmuutosta huolimatta Israelin
työttömyys on alle 10 %. Tämä tosin tarkoittaa sitä, että muuttoa suunnitteleva tohtorikin saa
valmistautua tarvittaessa siivoojan tehtäviin. Valtion perustamisvaiheessa akateemikot perustivat
joukolla kibbutsi-maatiloja ja siirtyivät paikallisten ”Hankkija-kipojen” käyttöön.
On arveltu, että ilman konflikteja Israelin maaperällä suurten kansainvälisten konsernien juurtuessa
Israelin maaperälle Israel liittyisi suurvaltojen joukkoon ennen uuden vuosisadan puoltaväliä. Veden
kierrätyksessä Israel pitää johtosijaa, kierrättäen kahdeksankertaisesti enemmän kuin kakkosena
tuleva Espanja. Israel ei estä aivovientiä. Yhdysvaltain teknologia-pörssi Nasdaqissa israelilaiset
yhtiöt edustavat suurinta ulkomaista valtiota noin kahdensadan yhtiön lukumäärällä. Lukumäärä on
suurempi kuin koko Euroopassa.
Kantasoluihin perustuvan sydämentahdistimen idea on korvata mekaanis-elektroniset
sydämentahdistimet, jotka vaativat pattereiden vaihtoleikkauksen muutaman vuoden välein.
Technionin tutkimusryhmän eläinkoe (2004) osoitti, että tämä lienee mahdollista myös ihmisillä.
Kokeessa he ruiskuttivat ihmisen sydänlihassoluiksi kasvatetut kantasolut rytmihäiriötä potevien
sikojen sydämiin, jolloin 6 sialla 13:sta sydämen rytmi palautui normaaliksi.
Hadassa Medical Centerin tutkimusryhmä on kehittänyt rokotteen, joka vahvistaa merkittävästi
kehon immuunijärjestelmää HIV-infektion aiheuttamaa autoimmuunivastetta vastaan. Vaikka HIVvirus saadaan tapettua nykyisillä lääkkeillä, jatkaa immuunijärjestelmä hyökkäystä terveitä soluja
vastaan tuhoten niitä. Tarkoituksena AIDS-tutkijoilla on saada sairaus krooniseksi, jolloin sen
kanssa voi elää pitkää ja tuottavaa elämää rutiinilääkityksen avulla.
Rehovotin Weitzman-instituutin tutkijat löysivät glatiramer-asetaatin joka tunnetaan kauppanimellä
Copaxone. Lääkkeen uskotaan vaikuttavan niihin immuunijärjestelmän prosesseihin, jotka liittyvät
MS-taudin patogeneesiin. Saman laitoksen Rebif (beta-1a) interferoni-lääkkeen myynti ylitti 1,2
miljardia USD MS-taudin hoitoon 2005.
ExAblate 2000 on israelilaisen InSight Ltd:n tunkeutumattomaan eli noninvasiiviseen
kasvainkirurgiaan kehittämä laitteisto. Se perustuu magneettikuvaukseen (MRI) ja korkeatehoiseen
ultraäänisäteeseen, joka tunkeutumatta tuhoaa potilaan sisällä olevaa kasvainta. Laitteistolla
hoidetaan muun muassa rintasyöpää ja kohdun myoomia. Vuonna 2003 InSight Ltd voitti European
IST-palkinnon, joka on Euroopan tunnetuimpia teknologiapalkintoja.
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Jerusalemin Heprealaisen yliopiston tutkijat onnistuivat eristämään linnuilla esiintyvän Newcastlen
taudin aiheuttajaviruksen variantin (NDV-HUJ) onkolyyttisiin (syöpäsoluja tappaviin) tarkoituksiin.
Selviytymisprosentti kyseisessä syövässä perinteisillä hoitomenetelmillä on kymmenien vuosien
ajan ollut alle 3 %. Virusterapian etu kemoterapiaan on, että se saadaan täsmättyä syöpäsoluja
vastaan vahingoittamatta terveitä soluja, jolloin sivuvaikutuksia ei ole. Lisäksi menetelmällä
voidaan hoitaa kemoterapialle resistanttia melanoomaa.
Super Iron -paristo on ladattava uudentyyppinen paristo, joka käyttää tavallisissa alkaliparistoissa
käytettävän sinkin (anodi) ja mangaanioksidin (katodi) sijasta sinkkiä (anodi) ja Super Iron
-ferraattia (katodi), joka on epätavallinen raudan ionisoitu muoto (heksavalentti superoksidoitunut
rauta). Paristo kestää 50 % kauemmin kuin tavallinen alkaliparisto ja on ympäristöystävällisempi.
DNA-sähköjohde (Nanowire) avasi mahdollisuudet nopeammille ja edistyneemmille mikrosiruille
kun Technionin tutkijat yhdistivät DNA:ta ja hopeaa sähköä johtavaksi, 1000 kertaa ihmisen hiusta
ohuemmaksi kuiduksi vuonna 1998. Samassa talossa valjastettiin DNA:n kyvyt kehittäessä itsensä
kokoavan nanoskaalan (10-9 m) transistori vuonna 2003. Elektronisen transistorin voi
periaatteessa rakentaa molekyylibiologian keinoin DNA-proteiinien avulla.
Guinnessin ennätystenkirjan mukaan "Maailman pienin biologinen laskulaite" on Weitzmaninstituutin vuonna 2003 kehittämä DNA:sta ja entsyymeistä koostuva nanolaskukone. Kone laskee
330 triljoonaa laskutoimitusta sekunnissa eli noin 100 000 kertaa enemmän kuin nopein PC.
NanoLub on israelilaisen nanoteknologiayritys ApNano Materialsin kehittämä maailman
ensimmäinen nanoskaalan kiinteä voiteluaine. Se on suorituskyvyltään ja ominaisuuksiltaan
parempi kuin tavanomaiset kiinteistä partikkeleista valmistetut voiteluaineet, kuten grafiitti,
molybdeeni ja volframi. NanoLubin partikkelit muodostuvat sisäkkäisistä nanokehistä, jotka
voitelevat pyöriessään miniatyyristen kuulalaakereiden tavoin.
Israelilainen ApNano Materials on kehittänyt kehopanssarimateriaalin, joka on viisi kertaa terästä
lujempi (tuotanto käynnistettiin vuonna 2007). Panssarin materiaali on volframisulfidiin perustuvaa
nanokomposiittia, jonka havaittiin testeissä kestävän 1,5 km:n sekuntinopeudella lentävän
ammuksen aiheuttaman törmäyksen. Nopeutta vastaava shokkipaine on 250 tonnia neliösentille.
Ensimmäisen Uzi-konepistoolin suunnitteli majuri Uziel Gal 1940-luvun lopulla, ja prototyyppi
valmistui 1950. Israelin puolustusvoimien (IDF) erikoisjoukot ottivat sen käyttöönsä vuonna 1954
ja asetta on viety yli 90 maahan. Arrow on israelilais-amerikkalaisessa yhteistyössä kehitetty ABMohjusperhe (engl. Anti-Ballistic Missile) joka kehitettiin Israelin tarpeeseen saada Patriot-ohjusta
tehokkaampi ohjuspuolustusjärjestelmä ballistisia ohjuksia (esimerkiksi SS-1 Scud -ohjus) vastaan,
koska Patriot-ohjuksen suorituskyky kyseenalaistettiin Persianlahden sodan aikana. Merkava on
israelilainen taistelupanssarivaunu, jota on valmistettu eri versioina 1970-luvun lopusta alkaen, sillä
vuoden 1973 hyökkäys Israeliin oli maailman raskain panssaritaistelu sitten toisen maailmansodan.
Vaunun ominaisuudet on optimoitu miehistön selviämisen ja taisteluvaurioiden korjaamisen
näkökulmasta. IAI Lavi oli Israelissa 1980-luvulla kehitetty taistelulentokone. Iron Dome on Rafael
Advanced Defense Systemsin kehittämä liikuteltava erittäin lyhyen kantaman rakettien ja
tykistökranaattien torjuntajärjestelmä. Järjestelmä kehitettiin Israelin pohjois- ja etelärajoilta tulevan
jatkuvan rakettiuhan torjuntaan. Israelin A-aseteknologia ja neutriinopommit ovat salaisia. Jo
Youtube-videoissa voi kuitenkin jo nähdä Israelin kehittämää sähköinduktiotekniikkaa, jonka avulla
laivoista käsin voi laukaista monikertaisesti ruutiaseita nopeampia metallipalkkeja kuin
supertykkeinä.
Viimeaikaisia innovaatioita Israelista käsin ovat olleet muun muassa BriefCam jolla voidaan
automatisoida lyhyt kooste tapahtumista lukuisista eri videoista tai turvakameroista käsin. Disc on
key tai USB-muistitikku on nopea ja kompakti tiedon talletusmuoto. NICE Systems on ollut
pioneeri äänitulkinnan alalla automaattisissa puhelinvastaajissa ym. Ex Libris tuottaa integroituja
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kirjasto- ja arkisto-ohjelmistoja etenkin huippuyliopistoille. Simpukkapuhelin oli 2000-luvun alun
muoti-ilmiö. Älypuhelinten näppäimistö kopioitiin moniin puhelinmerkkeihin. Amazonin Kindlelukuohjelma säästää paperia. Amdocs on yli 80 maassa toimiva IT-konserni ja Comverse toinen
vastaava talo. Maailman kallein älypuhelinten tai taulutietokoneiden appsi (sovellus) oli Waze, joka
ennustaa liikenneruuhkia ym., jopa LA:n ”Carmageddonin”. Käyttöjärjestelmien kehityksestä
etenkin NT ja XP ovat saaneet huomiota israelilaisesta koodauksesta. AOL:n instant messenger teki
läpimurron ”mesettämisessä”. X-Box -pelikonsolin 3D-sensori kehitettiin maassa. Niin iPhonen
kuin PlayStationkin -menestystarinoidenkin kriittinen implementointi on tapahtunut Israelissa.
Intelin pentium-sirut päätettiin myös tuottaa keksimispaikassaan. Nyt ilmassa on muutos Start-up
nationista Scale-up -maaksi.
Teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD (Organization for Economic Cooperation and
Development) äänesti Israelin yksimielisesti järjestön jäseneksi toukokuussa 2010. Israelin
allekirjoittaessa järjestön sopimuksen 7. syyskuuta 2010 siitä tuli sen 33. jäsen.80
2000-luvun finanssikriisissä ilmeisesti vain kolmen valtion keskuspankit ovat nostaneet korkoaan.
Nämä ovat Australia, Israel ja Norja. Jälkimmäisessä on poliittinen keskuspankki ja talous on lähes
pelkkää öljyä, joten sitä ei voi verrata kahteen oikeaan markkinatalousmaahan. Australiankin hyvän
taloustilan selittää vienti Kiinaan ja suhteellinen läheisyys markkinoihin. Israel on kaukana
kasvavista talouksista, ympärillään sitä boikotoiva stagnaattinen blokki, eikä sillä ole merkittäviä
raaka-ainevaroja.
Silicon wadista on sanottu, ettei siellä Suomesta poiketen työpaikkojen luominen ole itseisarvo,
vaan sivutuote. Virtsankirkkaana ajatuksena mielessä hallinnossa on profit, tuloksen tekeminen.
Kateus taas vie kalatkin vedestä ja tuhkat pesästä. Sakari Sipola (o) on ruotinut suomalaisten
menestyksenkammoa väitöstyössään: ”Understanding growth and non-growth in entrepreneurial
economies : analysis of startup industries and experimental winner generation in Finland, Israel and
Silicon Valley” (Oulun yliopisto 6/2015).81 Tutkimustulokset osoittavat, miten Suomen ja Israelin
välillä syntyi merkittäviä eroja startup-teollisuuden rakenteissa ja suorituskyvyssä 1990-luvulta
alkaen erityisesti pörssilistautumisten ja yrityskauppojen sekä pääomasijoitustoimialan kehityksen
välillä.

Lapsinerot
”Teoistansa näet jo poikasenkin, onko hänen menonsa puhdas ja oikea.” (Snl. 20:11).
Podcasting, bebo, myspace, metacafe, rebelde, mininova, Baidu, iTunes, kazaa, mp3, crypting,
hacking, cracking, spybot, linux, mapquest, depot, camcorder, lingerie, webcam tai muut kuumat
trendit - kuka niitä ymmärtää? Pikkupojat ovat isoja ukkoja osaavampia, nörtti on arvonimi - ja
maailmankirjat sekaisin.
Muinaisilta ajoiltakin löytyy esimerkkejä nörttien esi-isistä. Samuel Rubenin esimerkki kannustaa
vanhempia sallimaan lasten pitää rikkimenneet puhelimet ja radiot leikeissään. Ruben oli
itseoppinut ylioppilas, yli 300 patentin laatija ja kodinkoneteknologian tee-se-itse -mies. Rubenin
keksintöjä sovelletaan monissa arkipäivän laitteissa: rannekelloissa, sähkömoottoreissa,
automaattikameroissa, keinoääni-laatikoissa (mitä se sitten tarkoittaakin) ja satelliiteissa. Nuori
näpertelijä rakensi esimerkiksi ensimmäisen alkalipatterin. Siltojen jänneväli- ja kestävyyslaskelmat
ovat mekaniikan arkkilaskuja ja akateemisessa maailmassa viran saaminen ilman
yliopistotutkintojen tuomaa pätevyyttä vaatii erityistä ansioituneisuutta. Kuitenkin professori Ruben
80
81
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suunnitteli maailman pisimmän suspensiosillan, 8 km pituisen Mackinacin Michiganin osavaltioon,
joka avattiin liikenteelle vuonna 1957. Viimein rahoittajia sekä rakennuttajia löydettyään Ruben tuli
rakennuttaneeksi kaikkiaan yli 400 siltaa viidelle mantereelle. (Myös David Steinman rakensi
Amerikkaan siltoja. Hänet valittiin Idahon yliopiston professoriksi jo 23-vuotiaana ja hän
suunnitteli ja hänkin rakennutti kaikkiaan noin 400 terässiltaa.)
Henri Moissan oli köyhän rautatieläisen terävä poika ja häntä pidetään korkealämpötilaisen kemian
isänä. Köyhistä oloista lähteneenä Moissan rakensi sähkökäyttöisen uunin synteettisten timanttien
valmistukseen, mutta on kiistanalaista, saiko hän koskaan rahoitettua sammollaan opintojansa.
(Mustan timantin valmistaminen kiistettiin myöhemmin.) Moissanin uuni levisi kuitenkin
maailmanlaajuiseen käyttöön kuumuutta kestävien oksidien valmistuksessa ja tutkimuksessa.
Moissan löysi myös fluori-alkuaineen ja nobel-mitalin.
Louis Brandeis (1856-1941) valmistui Harvardin lakimieskoulusta paremmalla keskiarvolla kuin
kukaan koskaan – vaikka oli iältään vasta 20-vuotias. Hän sai lempinimen ”rahvaan juristi” ja ”lain
Robin Hood” hoidettuaan köyhälistön asioita ilman korvausta ja päätyi korkeimman oikeuden
tuomariksi. Jälkikaiku Brandeista liittää hänet ennenkaikkea sananvapauden puolustajaksi.
Norbert Wieneriä pidetään kybernetiikan eli ohjaustekniikan perustajana. Nuori Norbert oli
lapsinero ja isä vaati pojaltaan paljon. Nelivuotiaan Norbertin satukirjat olivat kevyimmillään
tieteiskirjallisuutta - jota hänelle ei tarvinnut lukea ääneen. Seitsenvuotiaana poika oli jo tutustunut
Lajien synnyn kaltaisiin modernin tieteen perusteoksiin. Wiener valmistui 18-vuotiaana filosofian
tohtoriksi ja liekö perfektionismia, että omisti elämänsä järjestyksen luomiselle. Wiener tutki
luonnossa esiintyviä epäsäännöllisyyksiä, kuten vellovaa vettä tai tuulta, ja pyrki voittamaan
luonnon erilaisin korjaustekniikoin ja kontrollijärjestelmin. Turbulenteissa virtauksissa kaikki
virtaavan aineen osaset voivat liikkua järjestäytymättömästi kaikkiin suuntiin. Tällaisissa
virtauksissa on niin paljon muuttujia (tiheys, nopeus, paine, viskositeetti, kokoonpuristuvuus jne.),
että niiden liikkeitä ei kyetä määrittämään, vaikka fyysikot ovat yrittäneet ratkaista ongelmaa jo
lähes 200 vuotta. Wiener askarteli esimerkiksi erilaisten automaattien, tutkien ja aseiden tähtäinten
kanssa, vaikka kieltäytyikin viimeisten 17:n elinvuotensa aikana yhteyksistä aseteollisuuteen.
Wienerin keksinnöt loivat edellytyksiä tutkalaitteiden parantamiselle, nopeille tietokoneille ja
automatisoiduille tehtaille. Tarinan erikoisuus on siinä, että keksijä sai keksiä myös juutalaisuutensa
omin päiten murrosiässä. Isä sitä nimittäin ei kertonut. Wienerin käyttöönottama sana kybernetiikka
tulee kreikasta ja tarkoittaa ruorimiestä. Elämän syntyä pohtiessaan Wiener on kirjoittanut:
”Informaatio on informaatiota, ei ainetta tai energiaa. Se materialismi, joka ei tätä myönnä, ei voi
selvitä hengissä nykypäivänä.”82
Prometeus-liikkeen pyhimys, eksentrinen matemaatikko William James Sidis syntyi aprillipäivänä
1898 (-1944) venäjänjuutalaisille vanhemmille, jotka olivat paenneet pogromeja Yhdysvaltoihin.
Billyä itseäänkin on pidetty jonkinlaisena aprillipilana. On väitetty, että hänen älykkyytensä olisi
ollut suurempi kuin kellään toisella (häneen liitettiin nimike Neo sapiens) - mutta siitä huolimatta
hän ei saavuttanut sellaisia asioita, joita ympäristö olisi saavutuksina pitänyt. (Tässä määritelmässä
niinsanottua ”tunneälyä” ei taidettu mieltää älykkyydeksi.) Hänen älykkyysosamääräkseen on
arvioitu 250–300 keskihajonnalla 16. Sidis ei jakanut mielenkiintonsa kohteita ympäristön kanssa.
Hänen väitetään osanneen liki 40 eri kieltä. (Mikä tosin lingvistikkojen mielestä on sula
mahdottomuus.) Sidis läpäisi Harvardin lääketieteen pääsykokeen jo 7-vuotiaana, mutta tuli
82
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Valtaojan (o) liturgia, jonka mukaan Elämä on vain kemiaa ja fysiikkaa tai elämä on aineen
ominaisuus.
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nuorimmaksi ko. opinahjon oppilaaksi ”vasta” 11-vuotiaana. Sidis kirjoitti lukuisia tietokirjoja aina
klassisen mekaniikan ja orastavan kvanttimekaniikan porteilta Yhdysvaltain historiaan,
amerikanintiaanien kieliin, käänteisen termodynamiikan science fictioon, julkisten
liikennevälineiden reittiopassuunnitelmiin ja viemärijärjestelmiin. Kirjat olivat toinen toistaan
erikoisempia ja ainoastaan 2 niistä näki koskaan julkisuuden päivänvalon.
Edelleen Sidis kehitti muun muassa oman keinokielen Vendergoodin. Hän sai patentin omalle
kalenterilleen, joka otti aurinkokunnan tapahtumat gregoriaanista kalenteria tarkemmin. Billy oli
varsinainen friikki. Hän oli täysin välinpitämätön urheilusta, rahasta, akateemisista arvoista ja - yhtä
romanssia lukuunottamatta - seurustelusta vastakkaisen sukupuolen kanssa. Juutalaista sen
paremmin kuin kristillistäkään uskoa kohtaan älyniekka ei ollut välinpitämätön, vaan vastusti niitä
kiihkeästi. Hän laati itselleen 154 askeettista elämänsääntöä, oli pasifisti ja teki matematiikassa vain
niitä tehtäviä, joihin ei tietänyt vastauksia. Ristisanoja hän teki ulkoa päässään ja kantoi mukanaan
sanomalehdistä leikattuja sarjakuvia. Niistä hänellä oli tapanaan näyttää sopivaa tilaisuuden tullen,
mutta omasta hillittömästä naurustaan huolimatta muut ihmiset eivät aina ymmärtäneet asiayhteyttä.
Lahjakkaiden lasten on tärkeä oppia sietämään meitä typeryksiä. Sidis poltti välinsä Harvardin
opiskelijatovereiden ja opettajien kanssa ja monet Yhdysvaltain suurista sanomalehdistä julkaisivat
viimein avoimen pilkallisia kirjoituksia traagisesta, nuoresta aprillipilasta. Sidis päätyi tekemään
alipalkattuja töitä. Työsuhteissa hän salasi henkilöllisyytensä ja ne päättyivät yleensä siihen, että
kynttilä poltti vakat päällään. Vähän vastaava on Nathan Sharfmanin tarina. Sharfmanin veikattiin
pelastavan amerikkalaisen filosofian, mutta hän itse tahtoi taksikuskiksi ja päätyi alkoholistiksi.
Theodore von Karman (Wakman) oli aeronauttisen ja astronauttisen tieteen perustajia. Wakman oli
lapsinero ja suunnitteli muun muassa ensimmäisen ilmaanpäässeen helikopterin. Myöhemmällä
iällään hän toimi johtotehtävissä NATO:ssa. Aerojet Engineering -yhtiön ja U.S. Institute of
Aeronautical Sciences -tutkimuslaitoksen perustamisen johdosta presidentti J.F. Kennedy (o)
palkitsi vuonna 1963 Wakmanin Yhdysvaltain arvostetuimmalla kansallisella tiedemitalilla –
aavistamatta, että vuosi oli vanhan miehen ohella kohtalokas myös hänelle itselleen.
Ben Horowitz perusti Opsware-yhtiön jonka Hewlett Packard osti 1,6 miljardilla $ vuonna 2007.
Merkittävimpien keksintöjen palkintolistojen nimiä ovat muun muassa Vanity Fairin New
Establishment List, CNETin Most influential investors list sekä Forbes Midas List of Tech’s Top
Investors. Joissakin näistä mies on käväissyt aikanaan ensimmmäisellä sijalla.
”Lasten ja etenkin poikien arvostus on nähtävissä myös siinä luottamuksen osoituksessa, jonka he
saavat Bar mitsvassa. Tässä aikuistumisen seremoniassa pojat nousevat vastuullisuuteen jo 13vuotiaina. Jos ja kun itsetunto on yksi tärkeistä rationaalisen luovuuden perusteita, tämä varhainen
vastuun jakaminen kasvaneen itsetunnon myötä lisää oleellisesti juutalaisnuoren etumatkaa
kristittyihin nähden.” Näin arvioi Päiviö Latvus (o) modernin länsimaisen tieteen historian
juutalaiskristillisiä ja puritaanisia juuria pohtiessaan. ”Suurten luomisprosessien paradokseista eräs
oleellisimpia on se, että niiden toteuttajat ovat herkkiä ja jopa arkoja, sisäisissä taisteluissa eläviä
ihmisiä. Soittimen kieli värähtelee vain jos se on jännitetty sitä rajoittaviin kannattimiin. Me emme
luo täydellisessä vapaudessa vaan kohdatessamme rajamme. Luovuus nousee jännitteestä
spontaaniutemme ja rajoitteidemme välillä, kuten tietoisuutemme rajojemme myötä.” Einsteinilla
oli prosessoidessaan tapa ja kyky vuodesta toiseen esittää itselleen kysymyksiä, joita vain lapsi
tekee. Einsteiniä ja Bohria hallitsi elinikäinen poikamainen uteliaisuus. Esimerkiksi Francis Bacon
(o) kytki edistymisemme tieteissä lapsen mielen asenteeseen, joka oli Jeesuksen mukaan ehto myös
Jumalan valtakuntaan pääsemiselle. Tuonpuoleisia kumpikin.
Intuitiota ei voi opettaa, sanotaan. ”Ellette nöyrry samankaltaisiksi kuin lapsi, ette pääse sinne
sisälle.” (Mt. 18).
Poikkeuksellinen lahjakkuus lapsuudessa tarkoittaa yleensä vain poikkeuksellisen nopeata
kasvamiseen liittynyttä kehitystä. Käytännössä ero ikätovereihin kaventuu aikuisuutta kohden.
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Kenestäkään lapsinerosta ei ole tullut neroa, sanotaan. Suurin este tälle lienee vanhempien eläessä
lapsensa kautta ja heidän ottaessaan kunniaa lapsensa erinomaisuudesta lapsen kuullen, mikä on
epänormaalia: ”Vanhusten kruunu ovat lastenlapset, ja isät ovat lasten kunnia.” (Snl. 17:6).
'Samasta varoitti epistolakin: ”Älköön hän (seurakunnan kaitsija) olko äsken kääntynyt, ettei hän
paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi” (1. Tim. 3:6). Perkeleen synti oli ylpeys: ”Kuinka
olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä
kansojen kukistaja! Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan
tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen
pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.'” (Jes. 14:12-13).

Shakki ja matti – strategiapelaajia
Keskiajalla ja sen jälkeen sapattina oli kielletty melkeinpä kaikki muu paitsi shakin pelaaminen.
Niinpä juutalaiset pelaajat ovat lyöneet shakin peliteoriaan niin voimakkaan leiman, että toisinaan
shakin on erheellisesti kuviteltu juontavan juurensa Israeliin viisaan kuningas Salomon ajoille.
Antiikissa hengenviljely oli itämailla papiston käsissä, kun taas Kreikassa ja Roomassa papit olivat
siviiliviranomaisia, jotka huolehtivat mekaanisesti uhrimenoista ja muista jumalien palvontaan
liittyvistä toimituksista tai transsi-suggeroinnista. Juutalaisessa perinteessä rationaalinen perustelu
elävän Jumalan olemuksesta, tahdosta ja toiminnasta oli aivan poikkeuksellista. Juutalaisuudelle oli
sen uskontunnustusta Shemaa (5 Moos 6) myöden olennaista oli kolme asiaa: opettaminen,
opettaminen ja opettaminen.
Juutalaiseen traditioon kuuluukin asioiden eteenpäin viestittäminen tulevalle sukupolvelle ja shakki
on yksi esimerkki, jossa näkee epäkiitollisen opetustyön tulokset. Valitettavan monesti suomalainen
tutkimustyö kärsii ryhmän jäsenten välisestä kilpailusta. Tutkimusryhmälle ovat elintärkeitä jäsenet,
jotka varaavat aikaa opastaakseen nuorempia tutkijoita ja opiskelijoita perehtymään alaan. Ryhmä,
jonka sisällä tieto kulkee eikä pimity, on tehokas. Ihminen oppii parhaiten suomalaiseenkin
perinteeseen ennen vanhaan kuuluneessa mestari-kisälli -suhteessa. Siis kädestä pitäen. Jeesus
opetuslapsineen lienee paras esimerkki aiheesta. Hän valitsi apostoleikseen tusinan erilaisen
luonteen omaavaa tavallista (lue: ”galilealaista”) yksilöä, mutta kouli näistä kolmessa vuodessa
ryhmän joka käänsi silloisen maailman ”ylösalaisin” (Apt. 17:6). Oikeastaan opetuslapsien ainoa
selkeä ansio oli motivaatio.
Juutalaiset olivat kulttuurin välittäjiä, sovinnonrakentajia ja liikemiehiä kristityn Euroopan ja
islamin alla olleiden maiden välillä vuosisatoja. Yksi pieni luku kulttuurituontia Eurooppaan oli
myös taistelulaji nimeltä shakki. Shakissa pääsee kunniaansa uhraamisen jalo laji. Mikä tahansa
uhraus ei kuitenkaan tuo etua, vaan uhrauksen tulee liittyä tavallistakin pidemmälle laskettuun
siirtosarjaan, joka etenee tulokseensa kuin juna.
Ennen kuin älyllistä työtä saattoi harjoittaa laajemmin tieteen parissa, tulivat juutalaiset tunnetuiksi
shakkaajina. Käytännöllisesti katsoen kaikki ylellisyystarvikkeet, mukaan lukien shakki, tuotiin
Islamin valta-aikana Eurooppaan Espanjan kautta itämailta. Noissa oloissa juutalaisista oli tullut
idän ja lännen välimaastoon sijoittuneella mentaliteetillaan suurten mittojen liikemiehiä. Noin 600
jKr. valmistuneessa Talmudissa mainitaan lautapelit nardshir ja iskundree. Ensimmäisen on arveltu
olleen backgammonin tapainen strategiapeli, mutta jälkimmäisen uskotaan tarkoittaneen shakkia tai
sen varhaista esiastetta. Bagdad oli shakin melkeinpä virallinen keskus 900 jKr. alkaen.
Eräs merkittävimmistä juutalaisista rabbeista keskiajalla oli Abraham ibn Esra (1089-1164), joka
selitti yksityiskohtaisesti runoissaan jopa shakin säännöt. [Itse asiassa tuolloin osa nappuloista
liikkui eri tavalla kuin modernissa shakissa: Sotilas (gibbor) ei saanut ottaa tupla-askelta
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aloitusasemassan. Nykyinen uningatar eli neuvonantaja (fers, al-firzan) ei liikkunut kuin yhden
askeleen viistoon mihin tahansa suuntaan. Nykyinen lähetti, silloinen elefantti (pil) liikkui kuin
neuvonantaja mutta kaksi askelta viistoon. Ohestalyönti ei ollut välttämättä voimassa, eikä sotilasta
voitu aina korottaa kuin sellaiseksi upseeriksi joka oli jo lyöty laudalta. Vuonna 1513 Shlomo ben
Mazel Tovin runossa viitataan vielä keskiaikaisiin sääntöihin.] Moses Maimonides (1135-1204)
kirjoitti tunnetun kritiikin shakinpelaamista vastaan, mutta vastusti uhkapelaamista rahasta, ei
shakkia sinänsä.
Väliaikaisen taantumuksen jälkeen pelin suosio kasvoi nopeasti 1800-luvun loppupuolella, juuri
Israelin paluumuuton alussa. 1900-luvun alussa juutalaiset suurmestarit hallitsivat kenttää
suvereenisti. Keskeiset shakin oppikirjat 1900-luvun alusta olivat neljän juutalaispelaajan laatimia.
Nämä olivat Emanuel Lasker, "shakkipedagogi" Siegbert Tarrasch, Richard Réti ja Aron
Nimzowitsch. Juutalaisia maailmanmestareita ovat muun muassa Vilhelm Steinitz (1836-1900),
joka puolusti mestaruuttaan 25 vuotta (1886-1894). Steinitz oli ensimmäinen virallinen
maailmanmestari ja häneltä mestaruuden voitti klassinen pelaaja Emanuel Lasker (1868-1941).
Tämän matematiikan filosofin ja shakin jättiläisen valtakautta kesti 27 vuotta (1894-1921). Vuonna
1921 Lasker julkaisi kirjan nimeltä "Kampf", jolla nimellä hän Adolf Hitlerin tavoin viittasi Charles
Darwinin (o) kirjan Lajien Synty Olemassaolon Taistelun Kautta taistelu-käsitteeseen.
Laskerin pelityylistä on puhuttu ja kirjoitettu paljon, sillä hän houkutteli vastustajaa esiin ja ikään
kuin lypsi vastustajaa tekemään virheitä, ilman että tarttui itse vahvimpaan siirtoonsa. Lasker
opetteli pelaamaan myös gota. Peli opittiin tuntemaan Euroopassa vasta Japanin avattua rajansa
vuonna 1868, ja Skandinaviaan se ehti 1970-luvulla. Kyseessä on kuitenkin shakkia vanhempi idän
sota-akatemioiden peli, jonka sääntöjä ei ole muutettu 4000 vuoteen. Laskerin mielestä go oli
parempi peli kuin shakki, mutta hän piti itseään liian vanhana tavoittelemaan gon
maailmanmestaruutta. Mikhail Botvinnik piti vuonna 1948 ensi kerran saamaansa titteliä nimissään
yhteensä lähes 20 vuotta. Ykköshaastajana Botvinnik kykeni lunastamaan mestaruuden takaisin
itselleen neljästi.
George Koltanowski ja Mikhail Najdorf ehtivät harrastaa Steinitzin tavoin sokeanshakkia ennen
neuroottisuudelle altistavan ilmiön lakiin nojaavaa lopettamista Neuvostoliitossa. Liiallinen
keskittyminen todettiin siellä terveydelle haitalliseksi. Edellä mainitut herrat pelasivat koordinaatein
yli viittäkymmentä simultaanipeliä silmät sidottuna, mutta vahvasti. Siegbert Tarrasch (1862-1934),
Aaron Nimzowitsch (1886-1935), Savielly Tartakower (1887-1956) ja Richard Reti (1889-1929)
olivat paitsi mestaripelaajia myös shakkikirjailijoita ja teorian kehittäjiä. Tarrasch yritti tehdä
shakista Saksan kansallispelin suojakeinona natsihallinnon juutalaisvastaisia lakeja vastaan. Tämä
ei onnistunut, vaan päinvastoin natsit aloittivat kampanjan, jossa syyttivät juutalaisten pilanneen
arjalaisen pelin aggressiivisuuden ja taitavuuden pelkällä voitontavoittelullaan. Natsien liehakoijat
ennustivat, että juutalaisten hallintakausi shakissa on päättynyt. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan
juutalaissyntyiset shakkaajat olivat sotien jälkeen maailmanmestareina vuosina 1948–1957, 1958–
1960, 1961–1963 (Botvinnik), 1957–1958 (Smyslov), 1960–1961 (Tal), 1969–1972 (Spasski),
1972–1975 (Fischer) ja 1985–2000 (Kasparov). Lisäksi niin kutsutun hypermodernin shakin
viirinkantajia ovat olleet Savielly Tartakower, Gyula Breyer ja Alexandr Alehin.
Neuvostoliiton Boris Spasskin ja Yhdysvaltain Robert "Bobby" Fischerin välisessä kylmän sodan
shakkisodassa hassua vastakkainasettelulle oli se, että miehillä oli eroa lähinnä kulttuuritaustansa
vuoksi. Syntyperältään kummatkin olivat juutalaisia. (Spasski tosin vain äitinsä puolesta.)
Ennätyksellisen nuorena mestarin, kansainvälisen mestarin ja suurmestarin arvonsa ansainnut
Fischer on hänkin tullut sittemmin tunnetuksi vainoharhaisuudestaan - valkoinen ratsu kun vainoaa
häntä. Temperamenttinen Fischer voitti Yhdysvaltain shakkimestaruuden seitsemän kertaa
peräkkäin ja on roikkunut sen jälkeenkin vuosikymmenet muutaman kymmenen maailman parhaan
shakinpelaajan listalla.
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Jefim Geller oli Neuvostoliiton joukkueessa voittamassa seitsemiä olympialaisia Helsingistä -52
Vallettaan -80. Paitsi pelasi, Geller myös valmensi joidenkin maiden shakkimaajoukkueita
kansainvälisille tasoille. Hänen vahvuutensa oli löytää jo tuhoon tuomituista taktiikoista
pelattavuutta. Tai "kyky tutkia, etsiä ja löytää shakin salattu olemus", niin kuin asiaan vihkiytyneet
asian osaavat ilmaista. Muita Neuvostoliiton juutalaissyntyisiä huippupelaajia ovat olleet Vladimir
Kramnik, Juri Averbah, David Bronstein, Boris Gelfand, Boris Gulko ja hänen vaimonsa Anna,
Vasili Smyslov ja maailman nuorin maailmanmestari Mihail Tal. Botvinnikin kuuluisa shakkisähke
Stalinille (o) oli tarkoitusperiltään Antti Laaton (o) mukaan samanlainen kuin Tarraschin kirje natsiSaksassa - ja itse asia onnistui tehtävässään. Shakista todellakin tuli Neuvosotliiton kansallispeli,
joka paransi Neuvostoliiton juutalaisten asemaa.
Vuonna 1938 USA:n mestaruuskilpailujen 17 pelaajasta peräti 15 oli juutalaisia. Akiba Rubinstein
(1882–1961) ei kirjoittanut paljoa, mutta laati harvinaisen kauniita pelikuvioita. Akiba Rubinsteinia
pidetään eräänä parhaista loppupelin pelaajista. "Herra taitaakin olla loppupelimiehiä", tosin on
etikettisolvaus shakkipiireissä hyödyttömien nappulanvaihtojen yhteydessä. Miguel Najdorf
loikkasi Puolasta Argentiinaan pelimatkalla 1939, Saksan hyökättyä hänen isänmaahansa
turnauksen aikana. Hänestä tuli vahvimpia pelaajia maailmassa sotien jälkeen.
Miesten puolella hallitsevan maailmanmestarin titteli on ollut jo 90-luvun puolivälistä saakka
kiistanalainen. Monen mielestä Garri Kasparov on maailman vahvin pelaaja, mutta virallinen
kansainvälisen shakkiliiton eli Fide:n maailmanmestaruus riistettiin Kasparovilta Anatoli Karpoville
(o), koska Kasparov kieltäytyi ottelemasta yhä uudelleen kymmenvuotisen valtakautensa
vakiohaastajaa vastaan. Vuosituhannen vaihtuessa hän johti toiseksi korkeammalle rankattua
pelaajaa noin 70 fidepisteellä. Kasparov tuli nuorimmaksi shakin maailmanmestariksi kautta
aikojen voittaessaan vuonna 1985 mestaruuden vain 32-vuotiaana (24 ottelua pistein 13:11).
Karpovin ja Kasparovin ottelut ovat aina olleet kiemurtelua. Kasparovilla oli kiinnitys mestaruuteen
jo vuotta aikaisemmin 48 ottelua käsittäneessä mittelössä, mutta se keskeytettiin Karpovin
sairastumisen vuoksi, mikä oli monen mielestä luonteeltaan psykosomaattista. Eräässä ottelussa
Garri unohti painaa shakkikelloansa, ja Anatoli antoi ajan kulua yli tunnin huomauttamatta asiasta.
Shakkimaailma pirstoutui Kasparovin perustaessa oman shakkisarjansa World Chess Counsilin
(WCC) ja monien kärkipelaajien siirtyessä yhden miehen mukana siihen. Huolimatta ilman ottelua
menetetystä mestaruudestaan Kasparov oli pian taas molempien vahvuuslistojen kärkisijalla, 50
ELO-pistettä edellä muita. Sanottu on, ettei kahta sarjaa ja sitä kautta koko shakkimaailmaa voitu
yhdistää mestarien kohtaamatta, ellei Kasparov suostunut leppymään ja ottelemaan Fide-sarjan
mestaria vastaan. Garrin sanotaan muistavan yli 10 000 pelitilannetta ulkoa.
Shakki kuuluu Urheiluruutuun. Strategiapelit ovat älyllisiä kamppailulajeja, joissa matti voi tuntua
monin verroin nöyryyttävämmältä kuin mitkään tyrmäykset ja selätykset. (Tämä onkin se aihe niin
shakissa kuin nyrkkeilyssäkin, josta minä tiedän aivoverenvuodon takia kallonporauksen kokeneena
ammatöörinä.) Kaikkien mielestä shakki ei ole herrasmiespeli, koska henkistä selkäsaunaa pyritään
pakoilemaan kaikin konstein. Tarinan dramaattisin osa on siinä, että Kasparov on ensimmäinen
maailmanmestari, joka hävisi mestaruutensa tietokoneelle. - Joskaan hänen ei annettu tutustua
vastustajaansa etukäteen, niin kuin yleensä otteluissa on tapana. Douglas Adamsin (o) Linnunradan
käsikirja liftareille -sarjan mukaan nimetyn Deep Thoughtin perillisen Deep Bluen muistiin sitä
vastoin oli syötetty jokaisen Kasparovin julkisen turnauspelin siirrot. Koneen kyky perustuu
valtavaan laskentakapasiteettiin, kun taas ihminen lähestyy ongelmaa hierarkkisesti, rajaamalla ja
keskittymällä vain murto-osaan mahdollisista siirroista. Innovaatiokyky ja ajattelu kuuluvat vain
ihmiselle. Kasparov on nuorena kuolleen ja kotona sairassängyssä aikansa viettäneen isänsä
puolelta juutalainen (alunperin Weinstein), äitinsä puolelta armenialainen.
Unkarinjuutalaisen Polgarin sijoitukset tytärtensä shakkiharrastukseen ovat maksaneet itsensä
takaisin, kun perheen kolme tytärtä on rankattu maailman kymmenen parhaan naispelaajan
joukkoon. Sisarusparven kuopus Judith Polgar on kiistatta päivän paras naispelaaja, isosisko
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Zsuzsan (Susan) pelatessa toisessa sarjassa. (Tämäkin on oman sarjansa maailmanmestari.) Susan
voitti olympia- tai MM-kultaa 1988 ja 1990 ja sai ensimmäisenä naisena suurmestarin arvonimen.
Israeliin muuttaneen Judithin tapana on pelata miesten turnauksissa, ja hänet oli vuosituhannen
vaihtuessa sijoitettu siinä 20 parhaan joukkoon. Kansainvälinen shakkiliitto Fide ajautui naisten
sarjassa samanlaisiin vaikeuksiin kuin miestenkin sarjassa. Paikka MM-otteluun avautui, kun
mestaruutta puolustavan Zsuzsan väitettiin kieltäytyneen ottelemasta haastajaa vastaan. Zsuzsa itse
kuitenkin syytti Fideä kierosta pelistä, koska hänet määrättiin pelaamaan Kiinassa vastustajansa
kotimaassa puolet alle sääntöjenmukaisen minimipalkkion. Zsuzsa itse ehdotti ottelua itsensä ja
sisarensa Juditin välille naisten "todellisesta maailmanmestaruudesta". (Shakin arvonimet ovat aina
mestaruuksia. On kansainvälisiä mestareita, suurmestareita jne. Mieleen tulee raamatunjae: "Älkää
antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne..." Mt. 23:10.) Usein mainitaan,
että Judith ei ole koskaan ollut kiinnostunut taistelemaan naisten maailmanmestaruudesta, vaikka
hän on ollut pitkään maailman vahvin naispelaaja. (Koska Polgarin sisaruksia on kaikkiaan neljä,
olisi mielenkiintoista kuulla, mitä perheen neljäs tytär harrastaa.)
Muita juutalaisia shakinpelaajia ovat olleet muun muassa Joel Benjamin, Hans Berliner, Isaac
Boleslavski, David Bronstein, Moshe Czerniak, Arnold Denker, Reuben Fine, Solomon Flohr, Boris
Gulko, I.A. Horowitz, Issac Kashdan, George Koltanowski, Victor Korchnoi, Miguel Najdorf,
Aaron Nimzovitch, Samuel Reshevsky, Siegbert Tarrasch ja Savielly Tartakover. Israel Horowitz on
toiminut toimittajana Chess Review:ssä. Strategia-lautapelit ovat sekä urheilua, tiedettä että taidetta.
Tietokonepelien sukupolvi ei tiedä mitä menettää.
Shakki matti, persiaksi schah mat - shaahi on kuollut.
Antti Laaton (o) "Syvemmälle shakin salaisuuksiin" Opettajina juutalaiset mestaripelaajat. Atena
Kustannus Oy (2003) kuvaa aihetta "Shakki on pelien kuningas. Pelin lumovoima on sen hienossa
ja haastavassa loogisuudessa. Tämä kirja esittelee shakkiteorian kehittymistä ja tärkeimpiä
periaatteita, missä juutalaisilla mestaripelaajilla on ollut tärkeä rooli. Kirjan avulla jokainen oppii,
mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun haluaa parantaa pelitaitoaan tai löytää uusia oivalluksia
shakkiin. Kirjan esimerkkipelit ovat pääosin 1800-luvun lopulta tai 1900-luvun alusta. Monet niistä
ovat shakkiteorian kehittymisen kannalta merkittäviä. Kirjan historiallinen näkökulma tekee
opettelemisen mielekkääksi ja antaa myös aavistuksen siitä, miksi tietyt pelitavat eivät enää ole
muodissa. Kun tietää, miten shakkia ei kuulu pelata, osaa jo paljon!”

Sarjakuvataiteilijoita
Laajalevikkisen sanomalehdistön syntypaikka oli New York, jonka asukaskunta oli suurelta osin
siirtolaisväestöä. Tarkemmin sanoen N.Y. on maailmanhistorian väkirikkan juutalaiskaupunki.
Varhaiset sarjakuvat ilmestyivät sanomalehdissä ja niissä kulki vahva etninen juonne. Esimerkiksi
vuonna 1897 ilmestyneen Katzenjammer Kids (Kissalan pojat) -sarjakuvan hahmot mursivat
englantia saksalaisittain. Jo Abie the Agent -sarjan (1914) päähenkilö oli juutalainen. Alkuperäinen
sarjakuvahuumori oli hiomatonta siirtolais- ja työläishuumoria.
1900-luvun alussa perustetut sarjakuvasyndikaatit mullistivat pikku hiljaa sanomalehtisarjakuvien
sisällön. Uusi levitystapa teki sarjoista yleisviihdettä, joka miellytti suurempaa, keskiluokkaista,
väestönosaa. Tästä huolimatta juutalaisten osuus orastavalla sarjakuvan kultakaudella oli suuri.
Kaksi juutalaispoikaa (Jerry Siegel ja Joe Shuster, kummatkin syntyneet 1914) keksi Supermanin eli
Teräsmiehen. Hahmon yhteydet juutalaisten monien pelkojen varjostamaan muukalaisuuteen ovat
ilmeiset. Teräsmies löydettiin lapsena kuin Mooses, ja hänkin toimi messiaanisena sankarina ja
pelastajahahmona. Teräsmies tuli muista ulottuvuuksista. Krypton-planeetalla Teräsmiehen nimi oli
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Kal-El ja hänen isänsä nimi Jor-El. El-pääte on vanhatestamentillinen ja viittaa Jumalan nimeen.
Esimerkiksi juutalaisten valtio on ainoa esimerkki viittauksesta jonkin jumalan nimeen valtion
nimessä. (Israel tarkoittaa vapaasti käännettynä "Hän-joka-taistelee-Jumalaa-vastaan-ja-kestää” tai
”Hän-joka-ei-kestä-taisteluaan-ilman-Jumalaa”. Jaakobinpainille oli tunnusomaista että se käytiin
yksinäisyydessä toisella puolen virran missä Jaakobin vaimo ja perhe yöpyi. Nnimi Eber josta tulee
heprealaisten ja heprean kielen nimi, merkitsee ”Hän-joka-lähtee-pois-virran-yli”, mikä viittasi
Eufrat-virtaan.)
Teräsmiehellä on kaksi identitettiä, joiden välillä hän elää kaksoiselämää. Hän näyttää Woody
Allenin luomalta hiljaiselta silmälasipäiseltä luuserilta, mutta todellisuudessa hän on nimensä
mukaisesti terästä. Teräsmies on ainoa supersankari, joka kykenee salaamaan henkilöllisyytensä
ilman kasvonaamiota. Myös juutalaiset ovat pyrkineet salaamaan juutalaisuutensa pelkällä eijuutalaisella käytöksellä.
Batmanin eli Lepakkomiehen - toisen kaikkein aikojen kuuluisimmista supersankareista - loivat
vuonna 1939 Robert Kane (s. 1922) ja Bill Finger (s. 1917), korttelin juutalaispoikia kummatkin.
Myös Lepakkomiehessä korostuu orpous ja tehtävä maailman puhdistamisessa.
Kapteeni Amerikka ei viitannutkaan Super "W" Presidenttiin ja Tikkun Olamiin, vaan sen luojia
olivat Jack Kirby (Jacob Kurtzberg 1917-1994), kustannustoimittaja-käsikirjoittaja Stan Lee
(Stanley Lieber) sekä Joe Simon. Kirbyä on sanottu supersankarisarjakuvien suurimmaksi nimeksi
ja ”Kapteeni” lanseerattiin lietsomaan myös toisen maailmansodan taisteluhenkeä. Stan Lee oli
loihtimassa myös Hämähäkkimiehen ja Rautamiehen henkilöhahmoja. Ihmeneloset debytoi 1961 ja
Hämähäkkimies 1962. Hämähäkkimies on yhtä arka kaksoiselämää viettävä ”superi” kuin
Teräsmieskin, kun taas Ihmenelosten virkamiesmäinen ”ydinperhe” ei salaa, eikä pystykään
salaamaan, henkilöllisyyttään. Marvel-maailman villeimpiin hahmoihin kuuluva vihreä hurjimus
Hulk taas oli Stan Leen ja Jack Kirbyn yhteistyötä vuodelta 1962. Hulk on agressiivinen olio, jolla
on vähän älyä, mutta rajattomat lihasvoimat. Hulkin mentaliteetti tosin muuttui sen mukaan, mitä
yleisö tahtoi hämmentävässä hahmossa nähdä. Koomiseksi asian tekee se, että siviilissä kyseessä on
kaltaiseni tutkijanhyypiö, jota vain sattui puremaan "radioaktiivinen hämähäkki". Kirby tuotti
pelkästään vuonna 1962 kaikkiaan 1158 sivua sarjakuvaa. Gil Kane loi Vihreän lyhdyn ja Atomin ja
Julius Schwartz jatkoi toimitusta.
Kirby ja Lee nostivat inhimillisiä vikoja tunnustavilla sankareillaan Marvel-yhtiön menestykseen
60-luvulla. Marvel vetosi varttuneempaan lukijakuntaan kuin kilpaileva DC-yhtiö. Teräsmiehen
elokuvaversio oli pitkään maailman kallein elokuva ja niin mahdottomalta kuin se 60-luvun TV:n
trikoo-sarjojen jälkeen kuulostikin, suureellinen Lepakkomieskin herätettiin valkokankaalla suurissa
puitteissa eloon 80-luvun lopulla. Uusi vuosituhat on nähnyt Marvelinkin hahmoista omat
Hollywood-versionsa.
Etsiväsarja Spirit on Will Eisnerin (taas maaginen synnyinvuosi 1917!) hengentuote vuodelta 1940.
New Yorkin siirtolaiskortteleissa vietettyjen nuoruudenvuosien peruina Eisner on luonut teoksellaan
A Contract With God (Sopimus Jumalan kanssa) uuden kirjallisemman sarjakuvamuodon, graafisen
romaanin. (Tai toisinpäin, eli romaanisarjakuvan.) Eisner on niitä harvoja korkeajännityspiirtäjiä,
jotka soivat huomiota Suomenkin sodille. Suomihan oli siitä erikoinen taistelutanner, että vain täällä
juutalaissotilaita taisteli saksalaisten rinnalla yhteistä vihollista vastaan. (Rautaristiä saksalaisen
osaston motista pelastuttanut suomenjuutalainen everstiluutnantti, sen paremmin kuin pari
muutakaan tapausta, ei kuitenkaan vastaanottanut…)
Julius Schwartz on myös eräs scifisarjakuvan pioneereista, Al Capp taas anarkistinen pilapiirtäjä.
Ruotsalainen Art Spiegelman sai holokaustia ja isänsä kokemuksia käsittelevästä sarjakuvastaan
Maus vuonna 1986 Pulitzerin ja Playboyn sarjakuvapalkinnon vuonna 1982. Hänen avant-garde
sarjakuvansa nimi on Raw. Matt. Stone oli yksi South Parkin keksijöistä.
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Brittihuumorin äänenkannattaja David Langdon tunnetaan erityisesti Punch-nimisestä sarjastaan.
Muita pila- tai sarjakuvapiirtäjiä ovat esimerkiksi toimittajan piirroksistaan Pulitzerilla palkittu
Jules Feiffer, Saul Steinberg ja David Levine.
Harvey Kurtzmania pidetään kirpeän, sarkastisen ja avantgardistisen piirtämisen uranuurtajana.
Nimi Mad (1952) kertoo kaiken… Kuvien välistä voi lukea, että Alfred E. Neuman on parodia
juutalaisesta. Alfred E. Neuman on hahmo, joka tunkeutuu vilpittömän typerässä uteliaisuudessaan
kaikkialle hörökorvineen.
Meillä biotieteissä oppikirjan tekijöiden on toisinaan tapana herkutella Rube Goldbergin (18831970) pilapiirroksilla tarkoituksettoman monimutkaisista laitteista. Alasta, joka lähti liikkeelle
hirtehisestä siirtolaishuumorista, on tullut taidetta ja suurta liiketoimintaa. Reuben-palkinto on
vuosittain jaettava Amerikan sarjakuvapiirtäjien tunnustus, joka on saanut nimensä Reuben
Luciuksesta. Eräs Ruben kuuluisimmista hahmoista on professori Lucifer Gorgonzola. Vuonna 1947
hän sai Pulitzer-palkinnon poliittisista piirroksistaan, joista tunnetuin saattaa olla New Yorkin Sun
-lehdessä julkaistu Peace Today.
Rube Goldberg –kilpailuja sen sijaan järjestetään teekkarihuumoria viljeltäessä. Siinä "keksijöille"
tai suunnittelijoille määrätään vain kapistuksen toimintaperiaate ja laitteen liikkuvien osien
lukumäärä.83
Ghettokirjallisuudessa turhautumisesta noussutta kirjallista saivartelua oli tapana kutsua
"pilpuliksi".

Kuvataiteilijoita
Kuka on huomannut, että suuret kristilliset kirkot tulivat aikain saatossa hukanneeksi yhden
kymmenestä käskystä? Kyse on käskystä olla tekemättä Jumalasta kuvaa. Idän kirkossa oli
kiinnytty ikoneihin ja lännessä madonnankuviin. Molemmissa tapauksissa ongelmallinen pykälä
ratkaistiin kuitenkin samalla tavalla: toinen käsky sulautettiin kolmanteen ja kymmenes jaettiin
kahtia. Juutalaisuudessa toisesta käskystä taas on vedetty käsittääkseni tarpeettomia johtopäätöksiä
ihmisenkin kuviin. Harrastuneisuuden vanha puute on rajoittanut myös juutalaisten
kuvataiteilijoiden luovuuden esilletuloa.
Raamatunetsaaja Marc Chagall (Moiše Segal) on yksi surrealismin perustajista ja kubismin
kehittäjistä. Kubismi antoi käyttöön geometrisiä kehikoita, järjestelmiä, jotka mahdollistivat
uneksitun ja koetun, toiveiden ja näkyjen kääntämisen kuvalliseksi ilmaisuksi. Surrealismi syntyi
keskellä ensimmäisen maailmansodan mielettömyyttä ja sen tekijöiden tavoitteena oli vapauttaa
alitajunta lukoistaan ja traumoistaan. Sama puhumattomuushan tietysti jatkui myös seuraavan
maailmansodan veteraaneissa. Oikeaoppisten vallankumoustovereiden reaktio paraatitöihin oli
alkeellinen. Maalauksessa Miksi lehmä on vihreä, ja miksi hevonen lentää taivaaseen? Chagall
kuvaa taiteilijan tuskaa kun teos ei olekaan poliittisesti käyttökelpoista. Hänen perheensä eli
ankarassa köyhyydessä, sillä valtion taiteilijoille antama tuki oli porrastettu ja hyödytön Chagall oli
apurahahierarkiassa jokseenkin alhaalla.
Camille Pissarro oli impressionismin isiä. Modiglianiin venähtäneet naamait muistuttavat
afrikkalaisten perinteisiä naamioita. Mark Rothko syntyi Latvian Väinänlinnassa mutta kuului
niihin taiteilijoihin, joiden ansiosta New Yorkista tuli maailman kuvataiteen keskus 1950-luvulla.
Rothko painotti emotionaalista lähestymistapaa aiheeseen – mitä hän ihaili lasten taiteessa.
Vanhemmiten taiteilija ei enää halunnut selvittää töidensä merkitystä; "Hiljaisuus on niin oikeaa".
Rothko pelkäsi, että sanat vain halvaannuttaisivat katsojan mielen ja mielikuvituksen.
83

Esimerkkejä Goldbergin omista monimutkaisuuksista voi katsella osoitteessa:http://www.rubegoldberg.com/html/gallery.htm; http://www.rube-goldberg.com/

SISU & CHUTSPA – MITÄ SUOMI VOISI OPPIA ISRAELIN TALOUSIHMEESTÄ?

s.109/300

”xxTaidemaalareiden keskuudessa on laajasti hyväksytty se huomio, että on sama mitä maalaa, niin
kauan kuin se on hyvin maalattu. Tämä on akateemisuuden ydin. Ei ole olemassakaan hyvää
maalausta ei-mistään.” Tristan Tzara (Samuel Rosenstock) oli dadaismiksi nimetyn
taidesuuntauksen (jossa kaikki taideteokset jätettiin kesken) eräs perustaja. Man Ray oli dadaistina
taidemaalari, valokuvaaja, kuvanveistäjä, kirjailija ja elokuvaohjaaja joka tunnetaan erityisesti
Pariisin surrealististen valokuvaajien ryhmän jäsenenä.
Kuvataiteilijoina esiin ovat päässeet Victor Ries, Gerta Ries Wiener, Ben Shahn, Solomon Solomon,
Robert Russin, Paul Vincze, Jacques Schnier, Marika Somogyi, Chaim Soutine, Mordechai Ardon
(Bronstein), taiteilijaprofessori Jehuda Bacon, näyttelijöiden kuvaaja Marilyn Michaels, Hal Reeds
ja Alex Shagin. Chagallin ohella myös Jules Pascin ja Amedeo Modigliani olivat ekspressionisteja.
Edellinen ilmaisi minäänsä sommittelemalla itsensä hirteen sekasotkuisessa studiossaan samana
päivänä, kun hänen näyttelynsä avattiin tärkeässä galleriassa. Arthur Szyk oli kirjankuvittaja ja sai
muun muassa kunnian suunnitella kalligrafiat Israelin itsenäisyysjulistuksen kirjakääreeseen.
Ja edelleen: Camille Pissarro, Judith Abramovitz Carson, Vlastimil Brodsky, Jan Werich, Roy
Lichtenstein, William Rothenstein, Max Liebermann, Chaim Soutine, Simon Lewi, M.C. Escher,
Milos Kopecky, Jacob Epstein, George Gross, Saul Steinberg, Leon Kroll, Jacques Lipschitz, Larry
Rivers, Camille Pissaro, Mark Rothco, Amadeo Modigliani, Yaakov Agam, Pierre Alechinsky, Lyn
Corky Batsonstein, Emanuel Manasse, Pat Neujean.
Mark Antokolski ja Ossip Zadkine olivat venäläisiä, Jo Davidson amerikkalainen ja Sir Jacob
Epstein englantilainen kuvanveistäjä. Mark Antokolski ja Ossip Zadkine olivat venäjänjuutalaisia
kuvanveistäjiä. Bernard Berenson taas oli taidehistorioitsija sekä renessanssin vanhojen mestarien
markkinoija.
Frida Kahlo oli häiriintynyt eli kahjo. Hän oli biseksuaali maalari, invalidi, mar(k)silainen ja eräs
Meksikon feministiliikkeen perustajista. Maallikon silmissä tauluissa on toisinaan arvokkainta nimi.
Teos näyttää myyvän sitä paremmin, mitä erikoisempi hiihtäjä sen tekijä on. En tiedä, myytiinkö
Kahlon työt talon kanssa vai ilman, hänet kun tunnetaan seinämaalarina. En myöskään tiedä,
olivatko kyseessä nurkattomat seinät saniteetin vuoksi. Kahlosta tulee väkisinkin mieleen, että hän
oli myös elämän performanssitaiteilija.
Richard Avedon, Jim Rosenthal sekä Ana ja Jevgeni Khaldei ovat valokuvaajia. Jälkimmäiset
retusoivat kuuluisaa kuvaansa Neuvostoliiton lipun pystyttämisestä Berliiniin ja Rosenthal otti
vastaavan kuvan amerikkalaisista Ivo Jimalla. Alfred Stieglitz oli uranuurtaja
valokuvaustekniikoissa ja vaikutti valokuvauksen vakiintumiseen vakavasti otettavana
taiteenmuotona. Robert Capa (Andrei Friedman) oli Yhdysvaltalainen sotakuvaaja, joka kuoli
maamiinaan kuvatessaan Indo-Kiinan taisteluja. Capa perusti Magnum Photos -yhtiön yhdessä
muun muassa David "Chim" Seymourin kanssa - joka taas kuoli kuvatessaan vuoden 1956 Siinain
sotaa. Annie Leibovitz on eräänlainen julkkisten julkkis. Hänet tunnetaan kuuluisuuksien
muotokuvaajana. Muille olisi saattanut tuottaa auktoriteettiongelmia suostutella Whoopi Goldberg
valokuvattavaksi maitokylvyssä tai John Lennon (o) alastomana. (Lennon sattui kuolemaan
kahdeksan tuntia kyseisen valokuvauksen jälkeen fanaattisen ihailijan ampumana kotiovelleen.)
Leibovitz pitää kenttäkokemustaan yllä matkustamalla vuosittain ilman kuvausavustajiaan ottamaan
shokeeraavia otoksia Ruandan kansanmurhan tai Jugoslavian sisällissodan kaltaisista alueista.
Suomesta tunnetaan Sam Vanni ja Rafael Wardi joista enemmän myöhemmin.
Ed Rothista, tuosta autojen ym. straippauksen uranuurtajasta voi sanoa Danielia lainaten vain että
”taidolliset tämän ymmärtävät.”

Psyko- ja sosiologeja
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Vietit, tiedostamaton ja torjunta – Freudin 1900-luku
Moosesta selkäpuolelta katsellut surullisenkuuluisa psykologi Sigmund Freud sanoi, ehkäpä
murheissaan, itsensä olevan uskonnon pahimman vihollisen. Lienee asia häntä itseäänkin silti
vaivannut, koskapa kuolinvuotenaan Freud julkaisi kolme Moosesta käsittelevää artikkelia.
Kuuluisuudet syntyvät usein kuin tyhjästä. Niinpä oli Sigmund wieninjuutalaisen villakauppiaan
nuorin poika. Pojassa toteutui löyhästi sana: ”Ei kukaan profeetta ole otollinen kotikaupungissaan”.
Viime hetkellä toisen maailmansodan alla Itävallan jättänyt Freud nimitettiin Wienin yliopiston
professoriksi vasta 64-vuotiaana, jolloin maailmalla ilmestyi jo kolme säännöllistä, kansainvälistä
psykoanalyyttistä julkaisua.
Takavuosina psykologit usein joko vannoivat tai kirosivat vedenjakaja Freudin nimeen ja vasta
viime vuosikymmeninä on käyttäytymistä koulukirjoissa pystytty katsomaan joidenkin muiden kuin
freudin sävyttämien lasien läpi. Savun hälvetessä kuvainraastajan suureksi löydöksi kaltaiselleni
maallikolle jää, että hysteriasta kärsivä ihminen voi saada apua muistelemalla ja kohtaamalla
aikaisemmin kokemansa psyykkisesti traumaattisen tilanteen. Periaatteessa ajatus sivunnee
vanhatestamentillista periaatetta ”totuutta tahdot salatuimpaan saakka”. Lääketieteen tohtori ei
mielestäni kuitenkaan keskittynyt syiden, vaan seurausten - sairauden, vaan oireiden hoitoon. Joku
on väittänyt, että apinaihmislauman seksuaalisia kieroutumia spekuloiva oppi riisti ihmiseltä aidon
synnin- ja syyllisyydentunnon.
Sigmund Freud tietääkseni uskoi, että ihmisen toiminta ei ole koskaan sattumanvaraista vaan
kaikella on tarkoituksensa ja syynsä. Tätä tarkoituksellisuutta hän kutsui psyykkisen determinismin
periaatteeksi. Muistivirheet, unet, pelot ja ahdistukset johtuvat Freudin mukaan niitä potevan
ihmisen henkilökohtaisesta menneisyydestä. Freud oli alun perin biologi. Asiaatuntevalle on
järkytys, että 1900-luvun seksuaalisen vallankumouksen pohjavireenä Freud oli sekä lamarkisti että
rekapitulationisti. Biologina Freud siis uskoi niin hankittujen ominaisuuksien periytymiseen kuin
siihenkin, että ihmislapsi on 9 kk:n kehityksensä aikana kuin kala, sammakko, matelija, lintu jne.
Molemmat teoriat on tieteen salongeissa punnittu ja kevyiksi havaittu liki vuosisata sitten.
Tieteen oppihistorioitsija Stephen Jay Gould kirjoitti:
"We grasp the importance of recapitulation only when we understand that it served as the organizing idea for
generations of work in comparative embryology, physiology, and morphology… It is no exaggeration to say that the
theory of recapitulation has had more effect upon paleontologic thought than has any doctrine aside from that of organic
evolution itself… subjects strongly influenced by recapitulation: criminal anthropology, racism, child development,
primary education, and psychoanalysis. Many other areas would have furnished equally impressive proof of influence...
Piaget was trained as a paleontologist during the day of Haeckelian recapitulation... he believes that children provide the
only access to a more interesting question with no direct answer: how, historically, did we learn to think and reason?...
Piaget believes in parallels between ontogeny and phylogeny, but he denies Haeckelian recapitulation as their
mechanism... Sigmund Freud had two strong reasons for a favorable predisposition towards Haeckel’s doctrine. He was,
first of all, trained as a biologist during the era of its domination. Secondly, he was a devout Lamarckian and remained
so throughout his long life... In his last work, Moses and Monotheism (1939), Freud held fast even though evolutionary
biology had abandoned his favored belief: ‘This state of affairs is made more difficult, it is true, by the present attitude
of biological science, which rejects the idea of acquired qualities being transmitted to descendants. I admit, in all
modesty, that in spite of this I cannot picture biological development proceeding without taking this factor into
account’…Freud’s general theory of neurosis and psychoanalysis relies upon this view of mental recapitulation.” 84

Freudin hoitomenetelmiin kuuluivat unien tulkinta, hypnoosi, kaiken mieleen juolahtavan puhelu,
sekä tukahdettujen seksuaalisten ja kuoleman viettien ja vaistojen vaikutus käyttäytymiseen. Hän
sai antiikin mytologian ja kirjallisuuden pohjalta teorioilleen termin muun muassa narsismista ja
oidipuskompleksista. Suomen kielen ”omatunto” on muilla kielillä vastakohtansa eli "yhdessä
tietämistä" (syneideesis, samvete, conscience) - mutta super ego lienee tuon kolkutuksen selittäjänä
pahimpia vinoutumia. Tokikaan ”sydämen lihataulu” ei kaiketi puritaaneillakaan erehtymätön ole.
Sitä tarvitaan konservatiivisen näkemyksen mukaan tietääkseni johdonmukaiseen suunnistukseen,
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kuten kompassiakin tulee tarkistaa, jos se haraa karttaa vastaan. Freud ei uskonut sanontaan ”aika
parantaa haavat”, vaan esitti torjumisen vain pahentavan kokemusten muistoa. Hän uskoi, että
käytyään läpi henkistä tuskaa tragediaansa prosessoimalla ihminen voi jälleen tottua näihin
ajatuksiin ja tuntea, etteivät ajatukset sinänsä ole vaarallisia.
Omassa elämässään Freud joutui käymään läpi 33 leikkausta, kun hänellä todettiin syöpä leuassa ja
kitalaessa. Poistetut osat korvattiin lonksuvalla proteesilla, jota piti säätää tämän tästä. Freud
kirjoitti suuresta tuskasta - ja oli kokaiinin suurkuluttaja. (Perikunta salasi asian pitkään. Pitää lisätä,
että juutalaisen Kollerin puhdistama kokaiini oli uusi kipulääke ja Freud käytti sitä ensin erään
työtoverinsa hoitoon, joka oli morfinisti.)
Freud oli hoitotekniikoiden ja teorioiden suhteen mielikuvituksellinen, jopa herkkäuskoinen.
Voimakkaine mielipiteineen seksuaalivieteistä Freud etääntyi tiedeyhteisöstä. Sen sijaan hän
hakeutui kirjailijoiden ja filosofien pariin, jotka myös pyrkivät selittämään sielun salaisuuksia.
Monille kannattajille oidipuskompleksin teoria oli viimeinen korsi aasin selkään. Asian tiimoilta
historian erikoisuuksia on, että Freudin sylilapsivuosina hänelle ei tullut läheiseksi oma äiti, vaan
vieras imettäjä. Sigmundin äiti oli pojan syntyessä 21-vuotias ja siten kahta Sigmundin isän
ensimmäisestä avioliitosta syntynyttä velipuolta nuorempi.
Libido on Freudin termi vietteihin kytkeytyneestä henkisestä energiasta. Absurdia on, että
juutalainen Freud tunnetaan panseksuaalina ja että juuri hän antoi viktoriaanisen tekopyhyyden
sumentaa kuvan Raamatun seksuaalimyönteisyydestä. Klassisessa madonna ja katutyttö -myytissä
mies ei muka voi tuntea fyysistä vetoa naiseen, jota hän samalla kunnioittaa.
Sananlaskut 5:15-19: ”Juo vettä omasta säiliöstäsi, sitä mikä omasta kaivostasi juoksee.
Vuotaisivatko sinun lähteesi kadulle, toreille sinun vesiojasi! Olkoot ne sinun omasi yksin, älkööt
vierasten sinun ohessasi. Olkoon sinun lähteesi siunattu, ja iloitse nuoruutesi vaimosta. Armas
peura, suloinen vuorikauris - hänen rintansa sinua aina riemulla ravitkoot, hurmautuos alati hänen
rakkaudestaan.”
Freud kuitenkin piti kristillistä rakkautta suuressa arvossa, ja hänen oma avioelämänsä oli monin
tavoin esimerkillistä. ”Olisipa minulla tuollainen vaimo, niin minäkin...” ihailivat hänen kollegansa.
”Kuunteleva mies saa aina puhua.” (Snl. 21:28.) Ehkä Freudin suosion salaisuus piili
kärsivällisyydessä kuunnella? ”Kultainen korvarengas ja hienokultainen kaulakoru ovat viisas
neuvoja ynnä kuuleva korva.” (Snl. 25:12.) Neuvoja yliarvioidaan kuuntelutaitoon verrattuna ja
harvinaisuus tekee arvokkaaksi. Monet haluavat ojentaa muita, mutta harva ottaa itse ojentuaksensa.
Freudin asiakkaat kuvasivat vastaanottoa rauhan tyyssijaksi joka oli pikemmin olohuone kuin
lääkärin työtila. Freud oli luottamusta herättävä hahmo, jolla oli älykäs katse. Hän kuunteli potilaan
tarinaa ja siivitti terapiaa miellyttävällä äänellä lausutuilla kommenteilla ja napsuttelemalla
sikarilaatikkoa.
Freudin viimeinen kirja Mooses ja monoteismi oli tutkimus juutalaisen uskonnon alkuperästä ja
piirteistä. Vanhemmiten Freud alkoi käsitellä ihmisrotua enenevässä määrin kuoleman,
perverssiyden ja agressioiden kautta. Jos luonnontiede oli päästänyt ulkopuolisen todellisuuden
karkaamaan kunnioituksesta enemmän luotuun kuin Luojaan, pääsi Freudilta sisäisen minänkin
todellisuus mielestäni omille teillensä.
Sittemmin syntyi useita kiisteleviä psykologisia koulukuntia, joiden yhteinen nimittäjä oli
oikeastaan vain Freudin psykoanalyyttinen lähtökohta.
Moni muukin psykologi on ollut sairaalloisen kiinnostunut seksuaalisuudesta ongelmien syynä (Dr.
Ruth, Ruth Westheimer jne).
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Kuka saa kasvattaa?
Isänsä ohella voisi mainita Anna Freudin ja juutalaisen vaikutuksen varsinkin vauvaikäisten
psykologiassa (muun muassa logopedi Victor Frankl ja Daniel Stern). Hartaat juutalaiset ovat kautta
aikojen tiedostaneet, että on esimerkiksi mielekästä laulaa psalmeja vauvalle, jopa odotusaikana.
Sikiö katsottiin VT:ssä ihmislapseksi. Sen mukaan Jumala näki monet persoonalliset, sittemmin
vaikeaan ympäristöön syntyneet yksilöt jo ”äitinsä kohdussa”, jolloin geneettisiä kortteja jaettiin tai
kromatiinirihmastoja ”kudottiin” (Ps 139), modernia kielikuvaa käyttääkseni. Huhu kertoo, että
Sigmund veti psykoanalyysin läpi, paitsi itselleen, myös tälle kuuluisalle tyttärelleen. Edward
Bernays oli Sigmundin sisarenpoika, jota pidetään tiedotus- ja suhdetoiminnan tai
manipulointimekaniikan tutkimuksen isänä (PR, Public Relations). Fasadi on ollut tärkeä 1900luvun lopun yritystoiminnassa. Edward Bernays Bernays tunnetaan ehkä parhaiten siitä, että hän
mursi Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa vallinneen tabun naisten tupakoinnista, joka esti naisten
julkisen tupakoinnin. Bernays oli myös eräs propagandisteista, joiden tehtävänä oli ennen USA:n
liittymistä ensimmäiseen maailmansotaan taivuttaa kansan negatiivinen mielipide sodan kannalle.
Mikäli villakauppiaan poika oli joskus altis puolivillaisiin ratkaisuihin, oli Alfred Adler pinttynyt
skeptikko ja vastusti kaikenlaisia yleistyksiä. Adler oli läheinen isänsä kanssa, joka kehotti
poikaansa olemaan ”koskaan uskomatta mitään”. Adlerin psykologiseen järjestelmään kuului myös
käsitteet individuaalipsykologia ja alemmuuskompleksi, joka nykyään kääntyy puheessa usein
alemmuudenkompleksiksi. Adler kuului Freudien kodissa kokoontuvaan psykologien kerhoon,
mutta lopulta klubi kävi liian pieneksi näille kahdelle ja Adler erosi vieden kahdeksan omaa
seuraajaa mennessään.
Klassisen kirjallisuuden murrosvaiheen juutalaisjohtajien - Johannes Kastajan ja tämän serkkupojan
Jeesuksen - sovinnossa tapahtunut opetuslasten ja vallan siirto on harvoin onnistunut muilta
johtajilta. - Tyypillistä silti sillekin on Johanneksen evankeliumin 3-4 luvun mukaan opetuslapsien
katkera
kiista
”puhdistautumisesta”
eli
varsin
raadollisesta
kuppikuntaisuudessa
proselyyttikasteessa. Kasteen on tarkoituskin olla rohkeutta vaativa ja nöyryyttävä kokemus. (On
mielenkiintoista, että Joh. 4 mukaan Jeesus ei itse kastanut lainkaan. Samaa valtapolitiikkaa ja
henkilökultille altistavaa kastamista karttoi myös Paavali 1. korinttilaiskirjeen alkusanoinaan:
”Minä kiitän Jumalaa, etten ole ketään teistä kastanut”.)
Muita freudilaisten piiristä lähteneitä juutalaisia hahmoja ovat muun muassa Melanie Klein ja
Pulitzerin ja USA:n kansallisen kirjapalkinnon pokannut Erik H. Erikson. Sosiaalipsykologi Erich
Fromm ja Theodor Reik tarkastelivat niin ikään syyllisyyttä. Reik tunnetaan tiedostamattoman
syyllisyyden ja rangaistuksen kaipuun väitteestä rikosten stimuloijana. Frommin Freudilta ja Karl
Marxilta suodattamat ajatukset on julkaistu muun muassa The Dogma of Christ, Escape from
Freedom ja Ye Shall Be as Gods -nimisissä teoksissa. Freudin opetuslapsista CG Jung (o) ei ollut
juutalainen, mutta Aniela Jaffé ja Erich Neumann olivat.
Sosiologia on arjen taikureiden tiedettä ja olemukseltaan naisvaltainen ala. Sosiologin on
vakuutettava kuulijansa uskottavuudestaan asioissa, jotka jokainen tietää. Émile Durkheim lienee
alan keskushahmoja. Durkheimin mukaan Jumalaa palvoessaan yhteiskunta itse asiassa palvoi omaa
kuvaansa. Hän perusti sosiologian lehden ja laati muun muassa anonymiteettisen, mekaanisen sekä
orgaanisen solidaarisuuden käsitteet. Muita sosiologeja ovat muun muassa Georg Simmel, Arthur
Ruppin, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Norbert Elias, Basil Bernstein, ruotsinjuutalainen
Joachim Israel sekä Zygmunt Bauman.
Claude Lévi-Strauss oli strukturalismin perustaja. Oppi tarkastelee todellisuutta sosiaalisten,
taiteellisten tai psykologisten ilmiöiden rakenteista eikä niinkään perinteisestä sisällöstä käsin.
Muita strukturalisteja ovat äänneopista (fonologiasta) tunnettu Roman Jakobson, Juri Lotman ja
Jacques Derrida. Derridaa on muodikasta lainata akateemisissa opinnäytetöissä - vaikka harvapa
algerialaista oikeasti ymmärtää ,-) struktu
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Edmund Husserlia pidetään fenomenologian perustajana, ja hän pohti ymmärtämisen edellytyksiä.
Fenomenologia erittelee objektiivisuutta ja subjektiivisuutta toisistaan ja merkitsee oppia ilmiöistä,
siitä ”mikä ilmenee”. Husserlin oppilas Edith Stein kääntyi myöhemmin katoliseksi. Tämä ei
kuitenkaan varjellut Steiniä Auschwitzilta, jossa hän kuoli 1942. Tarinan erikoinen piirre on siinä,
että juutalainen Edith julistettiin pyhimykseksi 1987 ja suojelupyhimykseksi vuonna 1999.
Euroopalla oli ennen kolme miespuolista suojeluspyhimystä, vuoden -99 jälkeen myös kolme
naista.
David Ricardo (1772-1823) oli brittiläinen taloustieteilijä jota pidetään klassisen taloustieteen
perusteiden luojana. Hänen keksimänsä matemaattiset tutkimustekniikat ja mallit ovat olleet tärkeä
esikuva nykyaikaiselle valtavirran taloustieteelle. Ricardolla oli suuri vaikutus myös Karl Marxiin,
ja hän kehitti ulkomaankauppaa koskevan suhteellisen edun opin, joka on taloustieteen
tunnetuimpia teorioita.
Sir(ius) Ernst Gombrichin erikoisaloja olivat renessanssin taide ja havaitsemisen psykologia. Hän
kirjoitti parikymmentä kirjaa, jotka viitoittivat visuaalisen kulttuurin tutkimusta vuosikymmenien
ajaksi. Bestselleriä The Story of Art myytiin miljoonia kappaleita ja se käännettiin 23 kielelle, myös
suomeksi. Taidehistorioitsijan sanotaan selittäneen taiteen kehitystä selväpäisyyttä lisäävän
etäisyyden päästä ja pitäneen välimatkaa muotivirtauksiin ja moderniin taiteeseen. Dan Ben-Amos
on kansanperinteen tutkijoita.
Max Gluckman oli sosiaaliantropologi ja Franz Boas kulttuuriantropologi. Jälkimmäinen vastusti
rotuteorioita ja kumosi niitä kallotutkimuksillaan. Boas oli
ensimmäisiä tutkijoita, joka
kyseenalaisti käsityksen ihmiskunnan jakaantumisesta rotuihin ja häntä on nimitetty
"yhdysvaltalaisen antropologian isäksi". Saksanjuutalainen Boas teki tutkimusta muun muassa
eskimoiden parissa - ja harva uskoi kirjoittamattoman inuitin substantiiviluokkien satamäärää ja
kieliopin monimutkaisuutta. Boas vastusti Saksassa kuulemiaan rasistisia teorioita ja häneltä
riistettiin 1920-luvulla asema Yhdysvaltain tiedeyhteisössä ilmeisen perättömien vakoilusyytösten
johdosta. Kiinnostava fakta on, että fossiililöytöjen karttuessa tilastotiede osoittaa, että ihmiskunnan
kallontilavuus on pienentynyt toisin kuin kehitysopillisesti opetettiin. Naisten kallontilavuus on
pienentynyt 15 % tutkittavissa olevien muutamien tuhansien vuosien kuluessa.
Hans Kohn oli politiikan tutkija, joka selvisi 5 vuoden sotavankeudesta Venäjällä 1.
Maailmansodassa. Häntä kiinnosti erityisesti pan-slavismin luonne. Max Wertheimer perusti
hahmopsykologian (liikkeen havainnoimisen kokeelliset tutkimukset).
Eliezer Ben-Jehuda (1858-1922) oli heprean kielen ja juutalaisten tekstien tutkija, joka loi perustan
modernin heprean synnylle ja leviämiselle arkikäyttöön Israelissa pyhien Kirjoitusten kansakunnan
kaapin päältä. Hän on VT:n profetian täyttymyksen eli kuolleista heränneen heprean kielen isä ja
pitkälti hänen näkynsä ansiota on, että hepreasta tuli uudelleen puhekieli yli 1500 vuoden jälkeen.
Vastaavaa ilmiötä ei ole tapahtunut milloinkaan maailmanhistoriasta. Maaperä hepreankielen
uudelle synnylle oli otollinen Israelissa, missä kielien kirjo oli laaja. Nykyisin hepreaa puhuvat
ensimmäisenä tai toisena kielenään miljoonat ihmiset ympäri maailman ja se on Israelin virallinen
kieli. Elvyttäminen ei ollut puhtaasti lingvistinen prosessi, vaan se oli keskeinen osa sionistisen
liikkeen ideologiaa. Kielitieteellisesti se oli ainutlaatuinen prosessi, sillä ei ole toista tapausta, jossa
pyhästä kielestä tulee valtion virallinen kieli ja äidinkieli. Heprean elvyttäminen eteni kahta polkua
- myös puhekieltä uudistaen. Kirjakielen uudistamisessa tärkeä henkilö oli muun muassa Mendele
Mocher Sfarim (1846-1917), joka alkoi kirjoittaa hepreaksi Haskala-kirjailijana (juutalainen vastine
Euroopan valistuksen aatteelle). Juuri puhekielen kehittämisessä Eliezer Ben-Yehuda näytteli
tärkeää osaa.
Yleiskieli esperanton "toiveikkaan" keksijän Zamenhofin ohella myös Noam Chomsky on suuri
nimi lingvistiikan alalla. Chomsky on uudistanut kielitiedettä niinsanottu generatiivisella kieliopilla,
jonka mukaan ihmisellä on sarja kielellisiä valmiuksia asennettuina niinsanottu semanttiseen
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syvärakenteeseen (niin kutsuttu "musta laatikko"). Chomsky on pää-äänenkannattajia teorialle,
jonka mukaan ainoastaan ihminen voi oppia kielen elävien olentojen joukosta. Chomskyn mukaan
ihmislajille ovat ominaisia sisäänrakennetut psyykkiset järjestelmät, jotka mahdollistavat kielen
omaksumisen. Tämän perusteella voidaan väittää, että apinoille on turha opettaa kieltä. Tulos on
Chomskyn mukaan yhtä huono kuin silloin, jos ihminen opettelee lentämään heiluttamalla
käsivarsiaan nopeasti ylös ja alas. Rabbin poika ja yhteiskuntatieteiden kymmenottelija tuli esille
politiikassa ankaran kritiikkinsä kanssa Vietnamin sotaa vastaan. Lähi-idän konfliktissa Chomsky
vaatii äänekkäästi Israelilta ympäristöään enemmän. Liekö tästä koituneen popularisuuden ansiota,
että "universaalin" kieliopin idea on kaivettu uudelleen esiin hiljaiselon jälkeen?
Abraham Maslowin tarvehierarkiaa käytetään etenkin kasvatustieteissä. Motiivihierarkiassa ihmisen
toimintaa ohjaavat vaikuttimet on pantu tärkeysjärjestykseen. Alemmalla tasolla ovat organismin
biologista tasapainoa ylläpitävät tarpeet, sitten tulevat sosiaaliset tarpeet ja ylimmällä, henkisellä
tasolla, itsensä toteuttamisen tarpeet. Vasta kun alempien tasojen tarpeet on tyydytetty, ryhtyy
ihminen Maslowin mukaan hakemaan korkeampien tarpeittensa tyydytystä. (Vrt. Snl 11:25: ”Hyvää
tekeväinen sielu tulee ravituksi, ja joka muita virvoittaa, se itse kostuu.” Monissa maailman
uskonnoissa sanotaan passiivisesti: ”Älä tee toiselle sitä, mitä et haluaisi itsellesi tehtäväksi”.
Juutalainen Jeesus ilmaisi asian aktiivisesti: ”Minkä tahdot ihmisten sinulle tekevän, tee sinä
samoin heille”.)
"Jos ainoa työkalusi on vasara, näyttävät kaikki ongelmat nauloilta", saarnasi Aabrahammi.
Bruno Bettelheim tunnetaan parhaiten klassisten satujen psykoanalyyttisesta tulkinnasta (Satujen
Lumous). Hän tutki autismia ja teki arvokasta kenttätyötä haastatellessaan 1500 kohtalotoveriaan
keskitysleireillä.
38-vuotiaana kuollut venäläinen Leo Vygotski tarkkaili tiettömässä korvessa eläneiden ihmisten
suhtautumista moderniin tieteeseen ja tekniikkaan. Hän kertoo erään Siperian taigan maanviljelijän
sanoneen käsittävänsä vielä sen, että on saatu selville tähtien etäisyyksiä, kokoa ja lämpötilaa.
Ihmetyksen aiheeksi jäi ainoastaan se, miten tähtien nimet on saatu selville!
Toinen suuri venäläisistä kasvatustieteilijä oli Alexander Luria. Itseäni askarruttaa, onko
laboratorioissa käytettävä mikrobien Luria-kasvatusliuos (Lb) saanut pilanpäiten nimensä
kasvatustieteilijästä, lääketieteen nobelisti Salvador Luriasta vaiko Lurian lauluista kabbalassa,
keskiajalla huippuunsa hioutuneessa mystiikan juutalaisessa suunnassa.
Victor Basch oli ranskalainen ja Anatoly Shtsharanskin venäläinen ihmisoikeustaistelija.
Puolalaisen Raphael Lemkinin lähes koko perhe murhattiin keskitysleireillä. Lemkin kehitti
kansanmurhan käsitteen, jonka YK hyväksyi joulukuussa 1948, mutta jonka vain noin 80 maata on
sittemmin ratifioinut.
Saksalaisen patriootti-psykologi Franz Oppenheimerin syntymän 100-vuotispäivän kunniaksi
julkaistiin Länsi-Saksassa erikoispostimerkki. Hän oli niitä harvoja onnekkaita, jotka pääsivät
maasta 1938.
Puhdas humanismi ei nimensä mukaisesti tunne korkeampaa tietoisuuden tai todellisuuden astetta
kuin ihmisen. Tämä johtaa siihen, että moraaliset arviot voidaan tehdä ainoastaan tästä itsenäisestä
ja autonomisesta kaanonista (”mittatikusta”) käsin.
Nobelisti Elie Wiesel oli käynyt 40:ssä kilossa todetessaan, että ihminen teki 1900-luvulla 50
miljoonaa murhaa. YK:n ihmisoikeuden julistukset rakentuvat sen olettamuksen varaan, että
ihminen on pohjimmiltaan hyvä. Saadessaan tehdä valintansa - mikäli sellaisia voi yleensä
tehdäkään - ilman painostusta, ihmisen arvellaan valitsevan oikein ja kasvavan oikeaan suuntaan. ”I
marvel at the resilience of the Jewish people. Their best characteristic is their desire to remember.
No other people has such an obsession with memory.”
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Muita psykologeja ovat muun muassa Ruth Westheimer, todellisuus- ja kontrolliterapeutti William
Glasser, Eric Berne, Lauretta Bender, neurofysiologian perustajiin kuuluva Julius Bernstein, Enzo
Bonaventura, Charlotte Bühler, Charles Fox, Kate Friedlander, Kurt Goldstein, Theodor Heller,
Gerardus Heymans, Susan Isaacs, Joseph Jastrow, Joycen veljekset, Jacob Kantor, David Katz, Kurt
Koffka, Moritz Lazarus, Kurt Lewin, Otto Lipman, Julius Maller, Arnold Metzger, Hugo
Muensterberg, Charles Myers, Fritz Redl, Géza Révész, Edgar Rubin, Paul Schilder, Otto Selz,
Melford Spiro, William Stern, David Weschler, Albert Weiss, Heinz Werner ja Arthur Wreschner.
Cesare Lombroson rotuopilliset pamfletit ovat erittäin surullinen luku historiaa, kommentoisin
vankilalähetin tehtäväni puolesta.
Mikäli hedelmistään puu tunnetaan, niin humanistinen ihmiskuva on sinisilmäinen ja naiivi
kolmella iillä. Freudin ajatukset ovat tavallaan jopa tätä ihmisihannointia lähempänä sanontaa:
"Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahan ilkinen (desperately wicked); kuka taitaa sen tuntea?"
(Jer. 17:9).

Muusikoita ja säveltäjiä
Israelin-Suomen suurlähettiläs totesi joskus leikillisesti, että joka toisella neuvostojuutalaisella on
maahantullessaan viulu kainalossaan - ja joka toinen on pianisti.
Musiikin alalla juutalaisista ovat kunnostautuneet erityisesti esittävät taiteilijat, pianistit, viulistit ja
kapellimestarit. Säveltäjät ovat olleet taka-alalla, mutta tavallisella kaanonilla (mittatikulla) laskien
heitäkin toki on.
Mendelssohnin pankkiirisuvussa käytiin kiivasta kissanhännänvetoa suhteesta kristinuskoon.
Neljästä evankelistasta ex-publikaani Leevi (alias Matteus) omisti entisenä maanpetturina kirjansa
juutalaisille. (Kukaan muu ei sitten kirjan monivivahteisista toora-viittauksista lopun perin jyvälle
tahdo päästäkään.) Felix Mendelssohn-Bartholdyn kärsimysviikkoa kuvaavan Matteuspassion
sanotaan elvyttäneen Johan Sebastian Bachin (o) tuotannon uuteen suosioon. Useammin kirkoissa
kuulee silti Mendelssohnin häämarssin. Felixin sisar Fanny sävelsi pianolle. Felix oli juutalaisuuden
kolmanneksi Moosekseksi kutsutun, kansansa ghetoista assimilaatioon johdattaneen invalidi Moses
Mendelssohnin sisarenpoika. Ein' feste Burg ist unser Gott! (Nro 5 D-mollista.)
Johann Strauss oli 1800-luvun vaihteen juhlittu valssikuningas Wienissä. Poika Johann Babtist
Strauss opetteli soittamaan viulua isältään salaa, koska isä ei halunnut yhdestäkään kolmesta
pojastaan muusikkoa, vaan laittoi nämä polyteknilliseen instituuttiin. Isä oli Strauss nuoremmalle
idoli. Hänen jätettyä perheensä poika halusi olla kaikessa isäänsä parempi. Myöhemmin pojan
orkesteri sai isän raivoihinsa ja pojan ja isän välille puhkesi kiihkeä kilpailu, joka päättyi sovintoon
kaksi vuotta ennen isä-Straussin kuolemaa. Strauss nuorempi oli valssihuuman, elämänilon ja
samalla koko vanhan Wienin symboli - tavallaan 1800-luvun suurin pop-tähti. Helsingin Sanomien
kulttuurisivujen mukaan viime aikoina on kiinnostuttu Straussin pimeästä puolesta. Strauss
nuorempi kesti huonosti epämiellyttäviä kokemuksia, eikä esimerkiksi mennyt vaimonsa
hautajaisiin. Strauss viekoitteli ihmiset tanssin pyörteisiin, vaikkei itse osannut tanssia (eikä
halunnut oppiakaan...) Junamatkoja Strauss ei kestänyt selvin päin. Hän veti usein ikkunaverhot
eteen, koska ei sietänyt ohikiitäviä maisemia. Rautatietunnelit olivat varsinainen kauhistus, jolloin
Strauss saattoi ryömiä penkin alle piiloon. Strauss nuoremmalla oli korkean paikan kammo, hän
värjäytti vanhoilla päivillään tukkansa ja partansa mustaksi, ja piti siitä että häntä valokuvataan.
Strauss nuoremman sävellysluettelossa on noin 550 teosta, joista 15 on operettia. Tunnettuja
kappaleita ovat muun muassa Tonava kaunoinen, Tuhkimo-valssi ja maailman kuuluisin ja eniten
esitetty operetti Lepakko. Straussit ovat juutalaista sukujuurta isän puolelta. Myös Oscar Strauss
sävelsi Itävallassa operetteja.
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Georges Bizet’n ooppera Carmen on kuuluisia Espanjan kuvauksia, joita on tehty osin ulkomailta
käsin. Juutalaisten panos heidän Espanjan-kaudellaan keskiajalla ennen islamin tuloa ja vielä sen
aikanakin oli kuitenkin ollut leimaa antavaa kulta-aikaa ympäristölleen. Carmenissa on tavoitettu se
syvä tummaverisyys, jonka niemimaan omat asukkaat tuntevat. Sefardijuutalaiset karkotettiin
3.8.1492
samana
päivänä,
jolloin
(marraanijuutalainen?)
Kolumbus
nosti
juutalaisnavigaattoreittensa kanssa ankkurinsa. Espanjan loistokausi päättyi näihin
karkoitustunnelmiin.
Itävallan juutalainen Arnold Schönberg oli itseoppinut säveltäjä, joka ravisutti konservatiivisia
piirejä säveltämisen 12-äänijärjestelmällään. Schönbergia kutsutaan 1900-luvun musiikin suureksi
vedenjakajaksi. Hän sai kärsiä koko ikänsä pilkkaa ja ymmärtämättömyyttä, siinä missä joku toinen
sai vain potkua muusikonuralleen pahan pojan maineesta. Chaplin-viikset varastaneen okkultistin
koneistoa Berliinistä v. 1933 paennut Schönberg piti itseään musiikin "evoluution" toteuttajana. 12säveltekniikassa sävelet ovat suhteessa vain toisiinsa. Se oli säveltäjälle itselleen vapautta ja
mielikuvituksen laukaiseva metodi, jonka avulla hän pääsi eroon sävellajiorjuudesta ja
poissaolevanakin magneettisesta perussävelestä. Moni muu taas kutsui metodia valinnan poistavaksi
järjestelmäksi, pakkopaidaksi tai musiikin itsemurhaksi. Schönberg oli kuitenkin kaukana
paperiteoreetikoista. Hänen musiikkinsa on vaikeaa kuunnella ja vielä vaikeampi soittaa. Tämä
johtuu, erään analyytikon mukaan, ”pelottavasta ekspressiivisyydestä ja äärimmäisestä totuuden
etsinnästä sävelrivien rutikuivan rakentelun sijaan.” Schönberg näki Kaikkivaltiaan vaikutuksen
suurten säveltäjien musiikissa – joiden joukkoon luki itsensäkin... ”Säveltäjä on kuin omenapuu,
joka ajallaan tuottaa omenia riippumatta siitä, mitä asiantuntijat niistä sanovat.” Seitsemän tai
kaksitoista - juutalaiskristillisellä symboliikalla ladattuja numeroita kummatkin.
Gustav Mahler oli väkivaltaisen juutalaismiehen poika. Hän oli poikkeus suurten säveltäjien
joukossa sikäli, että alkoi saada kunnollista opetusta vasta 15-vuotiaana. Wienin konservatorion
pianonsoiton opettaja Julius Epstein ei ollut kiinnostunut vähemmän musiikilliselta vaikuttavan
miehen murrosikäisestä pojasta, kunnes tuskaantui ja käski Gustavin lopulta soittaa jotakin.
Opettaja käski nuoremman Mahlerin lopettaa soittamisen ja totesi: ”Hän on synnynnäinen
muusikko.” Mahler määritteli sinfonian siten, että sen tulee olla kuin tämä maailma, sen tulee
sisältää kaikki. Mahler valitti olevansa kolmesti koditon: Boheemina rahvaassa Itävallassa,
itävaltalaisena Saksassa sekä juutalaisena koko maailmassa. Kaikkialla tunkeilija. Ei missään
tervetullut.
Periamerikkalaisen Aaron Coplandin 85-vuotissyntymäpäiviä oli juhlistamassa yli 100
amerikkalaista musiikillista järjestöä. Coplandin säveltämiä teoksia ovat muun muassa Rodeo,
Appalakkien kevät, ja Billy the Kid. Appalakkien kevään melodiaa käytettiin aikoinaan puolessa
tusinassa elokuvassa ja muussa musikaalissa. Myöhemmällä urallaan mies alkoi hyödyntää em.
Schönbergin 12-säveltekniikkaa. Kotoa 16-kesäisenä sotilassoittajakouluun Hennalaan lähtenyt
velipoikani soitti Kaartin seitsikossa Fanfaaria kadun miehelle (Fanfare for common man), joka
lienee sävelletty toisen maailmansodan uhreille. Toinen trumpetille ja alttosaksofonisolisteille tehty
kappale on Quiet city. Ei ole sattumaa, että Copland sävelsi sekä Fanfare for the Common Manin
että Lincoln Portraitin aikana, jolloin kansallissosialismi ja kommunismi riehuivat Euroopassa.
Molemmat teokset julistavat demokraattisia ihanteita. Lincoln Portraitin tekstiosuus on saanut
useita kuuluisia tulkitsijoita, kuten Margaret Thatcherin (o), Barack Obaman (o), Adlai Stevensonin
(o), James Earl Jonesin (o), Gregory Peckin (o) ja Charlton Hestonin (o). Kapellimestari voitti
vuonna 1944 Pulitzer-palkinnon ja 1964 presidentin vapaudenmitalin. Vuonna 1971 hänet
äänestettiin American Academy of Arts and Lettersin presidentiksi. Coplandin tunnetuimpiin
sävellysoppilaisiin kuuluvat muun muassa Einojuhani Rautavaara (o), Ned Rorem ja
elokuvasäveltäjä Elliot Goldenthal.
Alfred Schnittke tuli tunnetuksi ”monityylisen ironisesta, pastissimaisesta ja noidankattilan lailla
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kiehuvasta musiikistaan”. Vuonna 1958 sävelletyssä Nagasaki-oratoriossa voi kuulla yhden
Schnittken tyylipiirteistä: atomipommin räjähdys maalaa pateettisen maailmanlopun tunnelman.
Schnittken sanotaan kahlanneen monenkirjavissa vaikutteissa syvällä ja raskaasti. Hänen
musiikkiaan on kuvattu skitsofreeniseksi, monijakoiseksi ja kodittomaksi. Säveltäjän leski sanoi,
että on korostettu liikaa Neuvostoliiton olojen ja henkisen painostuksen heijastumista hänen
miehensä musiikissa: ”Se on virhe, sillä kyllä kaikki tulee hänen sisimmästään. Sitä, miksi hän on
täynnä tällaista musiikkia, ei taas kukaan osaa selittää, ei hän itsekään.” Schnittke sai
nykymusiikilleen uuden muusan sydänkohtauksesta. Herättyään viikkokausia jatkuneesta
tajuttomuuden tilasta opetteli Schnittke kirjoittamaan sävelmiään vasemmalla kädellä.
Marvin Hamlischista tuli ensimmäinen samana iltana kolminkertaisella Oscarilla palkittu henkilö v.
1974. The Sting tuotti tämän lisäksi neljä Grammy-palkintoa. Karl Goldmark toimi Wienissä Jean
Sibeliuksen (o) opettajana. Sigmund Romberg sävelsi yli 2000 laulua ja iskelmää. Richard Rodgers
sävelsi Oscar Hammerstein II kanssa uuden ulottuvuuden musiikkikomedioita. He saivat yhdessä
Pulitzerin Oklahoma-teoksestaan. Muita menestyksiä olivat muun muassa South Pacific, The King
and I - sekä THE Sound of Music. Billy Rose (William Rosenberg) oli Broadwayn pienikokoinen
lauluntekijä.
Alan Menken on säveltänyt Disneyn piirretyistä musiikin elokuviin Pieni merenneito, Kaunotar ja
hirviö, Aladdin ja Pocahontas. Hän voitti 90-luvulla kaksi Oscaria töistään. Myös Randy Newman
on Disneyn elokuvasäveltäjä (Toy Story ja Short People, Oscar Ragtimesta, lisäksi muun muassa
Maverick). Hänen suvussaan on perinteitä, sillä setä Alfred Newman, ”Uncle Al”, oli aikanaan
säveltänyt 20th Century Fox -elokuvayhtiön tunnusfanfaarin. Edelleen sarjaan laskettakoon
Fredrick Loewe (antiikin Pygmalionin tarua mukaileva My Fair Lady, Camelot, Gigi, Brigadoon),
Moshe Weinberg, Darius Mildhaud, Noam Sheriff, Zevi Avni, Yehezkiel Braun, Paul Ducas,
Benjamin Frankel, Marc Lavry, Morton Feldman, Philip Glass, Marc Blitzstein ja Ernest Bloch.
Jacques Offenbach muistetaan eräänä musiikkikomedian luojista.
Elokuvasäveltäjinä ovat toimineet vielä Bernard Herrmann (kriitikoiden kautta aikojen parhaaksi
elokuvaksi kerta kerralta äänestämä Citizen Kane sekä Psyko), Frank Loesser ja Alan JayLerner,
Franz Waxman, Dmitri Tiomkin, Dave Grusin, Erich Wolfgang Korngold, Johnny Mandel, Alfred
Newman, Thomas Newman, Alex North, Michael Nyman, André Previn, David Raksin, Leonard
Rosenman, Miklós Rózsa, Lalo Schifrin, Max Steiner, Morris Stoloff, Dimitri Tiomkin, Franz
Waxman ja Victor Young. Burt Bacharach on säveltänyt yli 50 USA:n Top-40 -listan kappaletta
mikä ei ole hassummin elokuvasäveltäjälle. Listaykkösiä on ollut myös UK:ssa. Hän tekee cameoroolin kaikissa kolmessa Austin Powers -elokuvassa.
Naissäveltäjistä on myös juutalaisessa kategoriassa ollut jostakin syystä pulaa. Osoitteessa
www.oboss.nl/muziek/100conductors.htm on lueteltu 1900-luvun 100 tärkeintä musiikinohjaajaa.
2/3 viulisteista, puolet sellisteistä, 40 % pianisteista on juutalaisia. Orkesterinjohtajia sekä
kapellimestareita ovat Arthur Fiedler, Serge Koussevitzky, Zubin Mehta, Julius Rudel, Jascha
Horenstein, Eric Leinsdorf, ”Filadelfia-äänen” luoja, unkarinjuutalainen Eugene Ormandy, USA:ssa
elämäntyönsä tehnyt dalmatianjuutalainen Arthur Rodzinski, Bruno Walter, George Szell ja Antal
Dorati. Unkarinjuutalainen George Solti tunnetaan syntyperäänsä nähden yllättäen keskitysleirien
kestohittien eli Wagnerin (o) tulkitsijana. Kurt Weil oli syntyjään synagoogakanttorin poika ja
harjoitteli pianoläksyjänsä iltaisin synagoogan uruilla.
Otto Klemperer oli saksalaismielisiä juutalaisia ja tunnettu Richard Wagnerin (o) tulkitsija niin
ikään. Varhaisesta katolisesta taustastaan huolimatta maa ei voinut kestää hänenkään allaan 30luvun koittaessa. Sittemmin Wagnerin esittäminenhän tuli Israelissa lailla kielletyksi, satuttaneista
syistä.
Muita orkesterinohjaajia ovat muun muassa Daniel Barenboim, Antal Doráti, Istvan Kertész, Serge
Koussevitzky, James Levine, Lorin Maazel, Pierre Monteux, Eugene Ormandy, André Previn, Fritz
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Reiner, Leonard Slatkin, George Szell ja Bruno Walter.
Herzl Shmueli ja Josef Tal ovat musikologeja, Edward Lockspeiser ja Arthur Jacobs
musiikkikriitikkoja, Rudolf Reti vuosisadan merkittävimpiä musiikin teoreetikkoja, Bruno Nettl ja
Mark Slobin ovat musiikkitieteilijöitä, Vladimir Ashkenazyä on sanottu muuten vain
musiikkineroksi.
Lucky Luken lukijat muistavat laulajista varsinkin dramaattisen näytelmän synonyymin, näyttelijädiiva Sarah Bernhardtin. Konserttisalien metallirakenteet ovat resonoineet seuraavien juutalaisten
oopperalaulajien kanssa: koloratuuri-sopraano Beverly Sills, ennätykselliset kolme vuosikymmentä
kristallia rikkonut koloratuuri Roberta Peters, mezzosopraano Regina Resnik, sopraano Evelyn
Lear, kontra-altto Margarete Matzenauer, tenori Jan Peerce, baritonit Mario Ancona ja Robert
Merrill sekä basso-baritonit Friedrich Schorr ja George London. Lisäksi ovat filmeissäkin esiintynyt
ja omaa radio-showtaan toimittanut sopraano Rise Stevens ja kanttorina uransa aloittanut tenori
Richard Tucker. Muita laulajia ovat algerianjuutalainen Enrico Macias, Alix Dobkin, Michael
Feinstein, Dinah Shore, Ethel Merman ja Eddie Fischer.
Al Jolson jätti nimensä historiaan maailman ensimmäisen äänielokuvan roolillaan juutalaisen
kanttorin poikana, joka veteli kenkäblankkia naamaansa ja ryhtyi isänsä tietämättä jazz-laulajaksi
(The Jazz Singer 1927).
Arthur Rubinsteinia on toisinaan sanottu 1900-luvun unohtumattomammaksi nykyaikaisen
romanttisen musiikin tulkitsijaksi. Rubinstein konsertoi tyypillisesti yli 100 kertaa vuodessa ja soitti
taustoja myös elokuvissa. Nikolai Rubinsteinin muistoksi vietetään arvostettuja pianokilpailuja.
Arthur Schnabel soitti Itä-Euroopan aikanaan kaiketi kamarin perukoilla, kunnes oppi
Yhdysvalloissa suuren maan tavoille ja avarampiin konserttitiloihin. Rudolph Serkin aloitti
konsertoinnin sooloesiintymisellään Wienin sinfoniassa nelivuotiaana. Estradihuumorin grand-oldman Victor Borge tunnetaan vitsikkäistä ja musiikkipitoisista yhden miehen esityksistään. Yksin
hänen esitystensä videotaltiointeja on myyty miljoonia kappaleita.
”Niin kuin nuolet sankarin kädessä, niin ovat nuoruudessa synnytetyt pojat.” (Ps 127:4.)
Entisaikoihin jousi ja nuoli tarkoitti tarkinta tähtäintä. Nuoli toteuttaa tarkasti lähettäjänsä tahdon,
mutta vain mikäli se lähetetään täsmälleen oikeaan suuntaan. On asioita, joita ei voi saada aikaan tai
valmiiksi yhden elämän aikana, vaan pitää jättää seuraajalle. Mikäli vanhemmat kuitenkin elävät
omaa elämäänsä lastensa kautta, on ongelmia luvassa. Traagiselle David Helfgottille koskettimista
tuli kommunikoinnin keino ja sanojen vastine isän luoman raskaan paineen alla. Helfgottista ja
tämän pakkomielteestä Rahmaninoviin on tehty myös Hollywood-elokuva. Järjestyksessään
seuraava psalmi toteaakin rakentavampaan sävyyn: ”niin kuin öljypuun vesat ovat sinun lapsesi
sinun pöytäsi ympärillä. Sillä katso, näin siunataan mies, joka Herraa pelkää.”
Schindlerin listan viuluosuudet soitti nelivuotiaasta saakka poliota sairastanut Itzhak Perlman.
Pinchas Zuckerman on vieraillut useampaan otteeseen Suomessa ja konsertoi tiuhaan tahtiin niin
orkesterisolistina kuin kamarimuusikkona, opettaa innokkaasti ja johtaa orkestereita. Vuodesta 1998
alkaen Zuckerman on toiminut virallisesti Kanadan pääkaupungin Ottawan National Arts Center
-orkesterin ylikapellimestarina.
Isaac Sterninkaan viulu ei vaiennut. Hän kuului niihin musiikkialan suuruuksiin, joiden aktiviteetti
riitti myös taisteluun koko taiteenalan puolesta. Stern perusti Jerusalemin musiikkikeskuksen ja
pelasti NY:n Carnegie Hallin purkutuomiolta. Sternin viulismin parhaat on koottu 44 CD:n
koosteeksi.
Elmer Bernstein teki 50 vuotta musiikkia länkkäreihin, Erich Korngold animaatioihin, Andre Previn
ja Victor Young vähän kaikkeen. James Horner saalistaa Titanic- ja kommandomusiikeillaan
lipputuloja. Jerry Goldsmith on prässännyt tunnareita puoli vuosisataa. Danny Elfman säveltää
bätmänit ja spaidermänit ja lauloi "Oingo Boingo". Howard Shoren fanit larppaavat
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suurkaupungeissakin. Taru Sormusten Herrasta I + II + III + DVD:n Extended versionien musiikki
on siivittänyt hartaan katolisen J.R.R. Tolkienin (o) klassikkotrilogian filmatisointia.
Muita viulisteja ovat muun muassa Efrem Zimbalist, Joseph Joachi, Nathan Milstein, Bronislaw
Huberman, suomalaisviulistejakin opettanut Miriam Fried, Maxim Vengerov, Gil Shaham,
kahdeksanvuotiaana debytoinut venäjänjuutalainen Mischa Elman, 11-vuotiaasta sooloillut
liettuanjuutalainen Jascha Heifetz, Leopold Auer, Joshua Bell, Joseph Joachim, Fritz Kreisler,
David Oistrakh, Henryk Szeryng, Joseph Szigeti ja Henri Wieniawski.
Muita soittajia tai säveltäjiä ovat muun muassa Vladimir Horowitz, Gary Graffman, kirjailijasäveltäjä-pianisti Wladyslaw Szpilman, Leon Kirchner, Andre Previn, Moritz Rosenthal, Yefim
Bronfman, Murray Perahia, Wanda Landowska, Charles Alkan, Emanuel Ax, Victor Babin, Daniel
Barenboim, Simon Barere, Lazar Berman, Alexander Borovsky, Alexander Brailowsky, John
Browning, Ignaz Bruell, Shura Cherkassky, Bella Davidovich, Misha Dichter, Samuil Feinberg,
Annie Fischer, Leon Fleisher, Claude Frank, Ignaz Friedman, Emil Gilels, Leopold Godowsky,
Grigory Ginsburg, Mark Hambourg, Clara Haskil, Myra Hess, Byron Janis, Joseph Kalichstein,
William Kapell, Julius Katchen, Louis Kentner, Evgeny Kissin, Ruth Laredo, Josef Lhévinne,
Rosina Lhévinne, Radu Lupu, Hephzibah Menuhin, Benno Moiseiwitsch, Ignaz Moscheles,
Menahem Pressler, Michael Roll, Moritz Rosenthal, Anton Rubinstein, András Schiff, Artur
Schnabel, Peter Serkin, Solomon (Cutner), Mark Taimanov, Carl Tausig, Sigismund Thalberg,
Rosalyn Tureck, Alexis Weissenberg, Paul Wittgenstein, George Antheil, Milton Babbitt, Marc
Blitzstein, Ernest Bloch, Mario Castelnuovo-Tedesco, Richard Danielpour, David Diamond, Paul
Dukas, Hanns Eisler, Rudolf Friml, Reinhold Gliére, Fromental (Elias) Halevy, Louis Moreau
Gottschalk, Morton Gould, Emmerich Kalman, György Ligeti, Darius Milhaud, Shulamit Ran,
Steve Reich, George Rochberg, William Schuman, Robert Starer, Ernest Toch ja Emil Waldteufel.
Venäjältä
muuttanut
Solomon
Hurok
oli
johtava
yhdysvaltalainen
ulkomaisten
kulttuuriproduktioiden impressario. Otto Kahn toimi Metropolitan Opera Companyn
toimitusjohtajana ja presidenttinä. Klarinetisti Giora Feidman soittaa pääasiassa haikeata juutalaista
kansanmusiikkia, klezmeriä.
Syyttömiä sellistejä ovat muun muassa Steven Isserlis, Karl Davydov, Emanuel Feuermann,
Bernard Greenhouse, Natalia Gutman, Matt. Haimovitz, Ofra Harnoy, Mischa Maisky, Gregor
Piatigorsky, David Popper, Leonard Rose, Nathaniel Rosen ja János Starker.
Yehudi Menuhin lyötiin ritariksi 1965 ja sai Order of Merit -tunnustuksen 1987 toimittuaan muun
muassa UNESCOn kansainvälisen musiikkineuvoston presidenttinä. Eno-Albertkin soitteli iltojensa
iloksi viulua. Kuultuaan nuoren Menuhinin soittavan, kerrotaan Einsteinin lausuneen: ”Nyt tiedän,
että Jumala on olemassa.” Länsimaisen klassisen musiikin juuret voidaan johtaa gregoriaaniseen
musiikkiin ja sitä kautta synagoogapalvelukseenkin.

Juutalaisia pop- ja rock-muusikoita
Improvisaatiolla ei liene ollut merkittävää osaa VT:n kuvaamassa temppelimusiikissa. Psalmit
olivat yhteislauluja. Mikäli "vastamäen laulu" sattui olemaan ylistyslaulu, oli huomion
keskipisteenä Jumala, ei esiintyvä ihminen. Starat ja tähdet viittaavat kielikuvina idoleihin eli
epäjumaliin. Nykyaikainen pop-musiikki tarkoittaa populaaria eli suositumpaa ja tunnetumpaa
musiikkia. Niinpä tämän otsikon alle sijoittuvatkin yleisön parhaiten tuntemat juutalaiset
musikantit.
"Örlin Börlin" (Irving Berlin) oli Siperian lahja länsimaailman viihteelle. Hänet muistetaan
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menestysmusikaaleista God Bless America, White Christmas, Sinun kanssasi kahden, Annie
mestariampuja, There’s no business like show business, Top Hat jne. Berlin, syntyjään Israel
Bahine, oli synagoogakanttorin poika ja tuli Venäjältä New Yorkiin rääsyihin puettuna. Berlin
sävelsi periamerikkalaisia lauluja - God Bless America on käytännössä Yhdysvaltain epävirallinen
kansallislaulu. Berlin etsi ihmisten edessä itseään 60 vuotta, sanoittaen ja säveltäen. Hän kuoli 101vuotiaana ja rikkaana miehenä, oppimatta koskaan soittamaan pianoa. (Nero ei todellakaan osannut
soittaa tavallista pianoa tai lukea nuotteja. Sävellyksensä Berlin yleensä lauloi tai pimputteli
erityisvalmisteisen harjoittelupianon koskettimilta avustajalle.) Hänen naituaan viestintämagnaatin
tyttären teki Berlinin appi tyttärestään perinnöttömän, mutta vanhemmiten Berlin alkoi itsekin
kärsiä Roope Ankan taudista. On kritisoitu että ”Jumala antoi Moosekselle kymmenen käskyä ja
Irving Berlin kaksi juhlapäivää jotka juhlivat Messiaan jumaluutta – ja mitä Irving Berlin tekee?
Hän de-kristisoi ne molemmat! Pääsiäinen muuttuu muotishowksi ja joulu juhlapäiväksi lumesta.”
(‘Easter Parade’ ja ‘White Christmas’.)
Bermudan poppikolmion muodostivat Broadway, Hollywood ja Tin Pan Alley. Noin 2/3 Broadwayn
pitkään esitetyistä musikaaleista on ollut juutalaisten luomia. Irving Berlin, George Gershwin ja
Jerome Kern olivat amerikanjuutalaisia hittisäveltäjiä, joiden voi sanoa keksineen showbisneksen
"kultaisen kolmion". Kolmion kulmissa olivat Tin Pan Alley, Broadway ja Hollywood. Tin Pan
Alley oli eräs newyorkilainen kadunpätkä, jossa sijaitsivat johtavien musiikkikustantamojen
toimistot, Broadway taas läheinen teatterikatu. Jos kaksi edellistä olivat terävät kulmat ja heijastivat
kolmion kateetteja - niin Hollywood oli suorassa kulmassa hypotenuusaan - siis suureen yleisöön ja
rahaan - päin. Jiddishiksi ("siansaksaksi") ei tarvinnut laulaa ikuisesti. Häpeä väistyi.
Jerome Kerniä pidetään itse asiassa nykyaikaisen amerikkalaisen musikaalin isänä. Kern muutti
aikansa operetin korkeimman omakätisesti sellaiseksi eläväksi teatteriksi, josta jokainen Broadwaytai Hollywood-musikaali on saanut vaikutteita. Kern sävelsi yli tuhat iskelmää.
George Gershwin on tunnettu muun muassa teoksista Porgy and Bess, Rhapsody in Blue ja
Amerikkalainen Pariisissa. Gershwin pyrki häivyttämään vakavan ja populaarimusiikin rajaa, ja
hänen musiikkinsa syntyi improvisoiden pianon ääressä. Kun opinhaluinen Gershwin halusi saada
opastusta aikansa mestareilta, kaikki kieltäytyivät. Gershwin lumosi mestarit spontaanilla
lahjakkuudellaan ja tuoreilla melodioillaan, eikä hän heidän mielestään tarvinnut enää neuvoja.
Gershwinin raikkaiden sävelien taustalla on valtava määrä vaikutteita: blues, ragtime, jazz,
italialainen belcanto, jiddishinsävytteinen klezmer-musiikki, sekä joukko yksittäisiä säveltäjiä ja
esiintyviä muusikkoja. Mainittakoon tässä vain Raphael Smith. Hän sulautti kaleidoskaappimaisesti
musiikkiinsa kaikkea kuulemaansa. Gershwin kuoli äkilliseen aivokasvaimeen vain 38-vuotiaana.
"Jumalten kateutta", sanottiin.
Berlinistä poiketen Leonard Bernstein osasi jopa soittaa sitä pianoa. Ukrainanjuutalaista syntyperää
ollut Bernstein sävelsi venäjänjuutalaisten pogromeja sivuavan musikaalin Viulunsoittaja katolla,
sekä ko. rakkaustragedioiden länsimaalaisen version West Side Storyn. Jälkimmäiseen tekstin oli
kirjoittanut Stephen Sondheim ja koreografian laatinut Jerome Robbins, heimolaisia hekin.
Bernstein pursusi hillitöntä lahjakkuutta ja ylitsepursuavaa amerikkalaisuutta. Hänestä tuli radio- ja
tv-ohjelmien tähti, seurapiiripalstojen käyteaine, Broadway-musikaalien luoja, klassisen musiikin
popularisoija, jazz- ja pop-musiikin ihailija, väsymätön juhlija ja New Yorkin filharmonikkojen
ylikapellimestari 1958-1969. Paradoksaalista kyllä, naistenlehdissä Bernstein sai huomiota
homoseksuaalisuuden vuoksi. 1970-luvulla hänen toimintansa painopiste siirtyi Eurooppaan, jossa
häntä tituleerattiinkin ensimmäiseksi merkittäväksi amerikkalaiseksi kapellimestariksi. Monien
kollegojensa tavoin Bernsteinkin pelkäsi, etteivät jälkipolvet tulisi muistamaan häntä lainkaan
säveltäjänä. Suuruuden kapellimestarina sanotaan johtuneen osaksi siitä, että hän säveltäjänä ikään
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kuin synnytti johtamansa teokset esityshetkellä. Bernsteinin melko epäraamatullinen motto oli sama
kuin Karl Marxin: Liike on tärkeämpi kuin päämäärä.
Bob Dylan ja duo Art Garfunkel-Paul Simon edustavat folk-tyyppistä kevyen musiikin linjaa.
Jälkimmäiset saivat muun muassa uskovaista äitiä parodisoivasta sinänsä kauniista kappaleestaan
"Mrs. Robinson" kuusi Grammy-palkintoa. ("Jesus loves you more than you will know...") Lilja,
ruusu ja kirsikkapuu on alkuperäiseltä sanoitukseltaan täysin päinvastainen. Simon ja Garfunkelin
tunnetuin kappale lienee kuitenkin Bridge over troubled water. Paul Simon on vaikuttanut
voimakkaasti niin kutsutun World Musicin vakiintumiseen, joka pitää sisällään
pohjoisamerikkalaista rockia sekoittuneena afrikkalaisiin ja aasialaisiin musiikkiaineksiin. Kaksikon
tuotanto loppui heidän ollessaan suosionsa zeniitissä Paul Simonin tahdosta.
Robert Allen Zimmermanin alias Bob Dylanin toinen albumi The Freewheelin’ vuodelta 1963
sisälsi protestilaulujen protestilaulun, Blowin’ in the wind. Bob Dylanin tapana on ollut vaihtaa
drastisesti tyyliä aika ajoin. Sähkökitaraan siirtynyt Dylan sai kuulla vuonna 1966, kuinka hän oli
pettänyt sukupolvensa. Tuohon aikaan sähkökitara oli aidon kansanlaulajan kädessä skandaali. 17.
toukokuuta 1966 Manchesterissa järjestetyn konsertin jälkeen rock oli kuitenkin yhdestä kerrasta
vakavasti otettavaa taidetta. Yleisöstä kajahtanut syytöshuuto "Juudas!" sai Dylanin polttamaan
päreensä ja soittamaan niin kovaa kuin vahvistimista irtosi. Konsertissa hän teki selväksi sen, mitä
ajatteli osastaan kansainvälisen folk-liikkeen keulakuvana, uskonvahvistajana ja palvottuna
pelastajana. Vihkiytyneet dylanologit tulkitsevat idolinsa kyllästyneen olemaan odotusten
mukainen. Wallflowersien Peter Himmelman on Bob-Robertin vävy, Jakob Dylan poika.
Neil Sedaka soitti pianolla klassista musiikkia murrosvaiheessa Rock’n Rollin valtakauden
alkaessa. Nuoren Sedakan kiinnostus kapinamusiikkia kohtaan aiheutti musiikkipiireissä
skandaalin, mikä johti muun muassa Venäjän kiertueen peruuntumiseen. Sedakan laaja suosio
perustui pitkälti juutalaiseen maailmankansalaisuuteen, sillä hän levytti hittinsä englannin lisäksi
espanjaksi, italiaksi, saksaksi, japaniksi ja hepreaksi - ääntäen jokaista kieltä lähes virheettömästi.
Muusikkona Sedakaa kuvattiin seuraavasti: "Neil ei välttämättä ole maailman suurin lauluntekijä,
laulaja tai esiintyjä, mutta kukaan ei tee kaikkia kolmea yhtä hyvin." Inspiraation sattuessa Sedakan
kerrotaan keskeyttäneen kaiken tekemisensä ja kirjoittaneen lyriikkaa tarvittaessa käsivarsiinsa tai
lautasliinoihin, kuin esi-isiensä profeetallista tyyliä seuraten.
Billy Joel on keskitysleireiltä selvinneen miehen poika. Myös Phil Ochsin, Artie ja Happy Traumin
sekä popkulttuurin omana tuomiopäivänprofeettana toimineen Leonard ”pappi” Cohenin voisi
mainita tässä yhteydessä. Joe McDonald ja "Country" tekivät heinähattumusiikkia. Amy Winehouse
levytti hanukah-lauluja levyn toiselle ja joululauluja toiselle puolelle. Lontoon juutalaisen museon
Amy Winehouse -näyttelyssä kaikki yleisöennätykset rikottiin Winehousen kuoltua yllättäen
nuorena.
Oma suosikkini Harry Forster Chapin teki myös humanitaarista työtä ja sai tästä postuumisti
(kuolemansa jälkeen) Yhdysvaltain Kongressin kultamitalin 1987. Chapinin ainoaksi
listaykköshitiksi jäi "Cat's in the Cradle". Mika ja Turkka Mali (o) tekivät 1992 Chapinin lauluihin
perustuvan albumin Näin käy haaveiden jossa myös suomenkielinen käännös Kissat kehdossa.
Hector (o) teki humoristisesta laulusta "Six String Orchestra" suomenkielisen coverversion
"Monofilharmoonikko".
[Zääääzzz] playin’
Larry Adler oli maailmankuulu huuliharpun soittaja. Muusikkona Adler oli itseoppinut, ja hänet oli

SISU & CHUTSPA – MITÄ SUOMI VOISI OPPIA ISRAELIN TALOUSIHMEESTÄ?

s.122/300

erotettu kotikaupunkinsa musiikkikoulusta "mahdottomana ja lahjattomana". Kykykilpailun voiton
jälkeenkin Adler soitti kadulla toivoen, että hänen taitonsa huomattaisiin. Sen jälkeen tie vei
yökerhojen kautta soittamaan Mikki Hiiri -piirrettyjen väliajoilla. Toisen maailmansodan jälkeen
Adler savustettiin Chaplinin sekä Oppenheimerin tavoin maanpakoon Yhdysvaltain kommunististen
noitavainojen aikaan. Larry Adlerin suuri elämäntehtävä oli tuoda huuliharppu arvostetuille
esiintymislavoille. Ennen Adleria instrumenttia oli pidetty leluna tai harrastelijoiden soittimena.
Hän toi sen suuriin konserttisaleihin ja sai usean arvostetun säveltäjän tekemään kappaleita
huuliharppua varten. Adler sävelsi myös itse - joskin jotkin kappaleet, kuten Oscar-ehdokkaana
ollut elokuvan Geneviere musiikki, merkittiin hänen nimiinsä vasta kolmisenkymmentä vuotta
jälkikäteen.
Klarinetisti Benny Goodmanin sanotaan olleen swingin kuninkaan, mustien svengiä lanseerattaessa
ja nuotitettaessa. Goodman löytyy American Jewish Hall of Famesta Suuren Harry Houdinin ja
purjekankaan värjänneen Levi "501" Straussin rinnalla. Herb Alpert trumpetoi.
Al Jolsonin rooli juutalaisen kanttorin poikana oli sivellä isänsä tietämättä kenkäplankkia naamaan ja ensimmäinen äänielokuva The Jazz Singer vuodelta 1927 oli valmis. MGM: Äiti, Goldwyn ja
Meyer Proudly Present. Milton "Mezz" Mezzrow, Irving Mills, Artie Shaw, Woody Herman, Stan
Getz, Max Kaminsky - ja jopa Duke Ellington soittivat jazzia. Kuka käännynnäinen, kuka syntyjään
muttei uskonnoltaan juutalainen. Sähköpiano oli radikaali instrumentti.
Peter Green soittaa bluesia. Ben Bernie on Bernard Anzelevitz. Mel "Christmas Song" Torme
laulaa. Dr. Dreidle & Ice Berg käyttävät duostansa nimeä M.O.T. – Members Of Tribe. Myöskään
Anthony Coleman ja Marc Ribot eivät salaa identiteettiänsä. Herb Alpert trumpeteeraa Tijuanan
vaskissa ja myös Bobby Hackett ottaa trumpetisti. Stan Getz, Lee Konitz, Joshua Redman, John
Zorn ja Kenny G(orelick) ovat saksofonisteja. Kenny G pitää hallussaan Guinness-ennätystä
yhtäjaksoisen äänen tuottamisessa puhallinsoittimella erikoisella tekniikallaan, jossa puhaltaa ja
hengittää samanaikaisesti.
-So what’s the music you play, boys’?
- Sir, We're [zäääzzz] playing, sir.
Entartete Musik, sanoivat kansallissosialistit.
Jews who rock?
On turha odottaa löytävänsä juutalaisia rokkitähtiä listattuna tietosanakirjasta, mutta kirjat kuten
Jews who rock, Rock ’N’ Roll Jews tai Stars of David saavat nuoretkin lukijansa silmät siristymään
tai kulmat kurtistumaan. Juutalaisia soittajia sisältäneistä bändeistä Guy Osearyn teos Jews who
rock ym. mainitsevat muun muassa yhtyeet Foo Fighters, Blood, Sweat & Tears, Yo La Tengo,
Matchbox 20, Elastica, Wang Chung, Counting Crows, Steely Dan, Janes Addiction ja Megadeth.
"Kuningas" Elvis Aaron Presleytä on sanottu kreoli-, intiaani- ja juutalais-veriseksi, mutta
lapsuudessaan hän toimi juutalaisen vanhuksen sapattikynttilän sytyttäjänä. Äitinsä isän puolelta
Elviskin on kosheria. Jerry Leiber ja Mike Stoller olivat kaksi New Yorkin mannansyöjää (Coasters
ja Drifters -yhtyeet, muun muassa Hound Dog ja Jailhouse Rock -hitit Elvikselle). Ruben Cherrystä
en tiedä, mutta jos Elvis keinutti lanteitaan, niin laulunkirjoittaja Doc Pomus R&B oli invalidi.
Beatlesin ja Rolling Stonesin managerit (Alan Klein, Brian Epstein) olivat juutalaisia, ja soittajista
muutamalla oli juutalaistaustainen vaimo. Kuitenkin ilmeisesti ainoastaan Ringo Starrin itsensä
sanotaan olleen juutalaistaustaisia. ”Keskiluokkainen Epstein oli juutalainen homo, joka vain sattui
manageroimaan maailman parasta popyhtyettä”, sanottiin. Ilman Epsteinin määrätietoisuutta,
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tyylitajua, alkupääomaa ja hyviä käytöstapoja beatlesit eivät kuitenkaan olisi hylänneet
nahkatakkejaan, kehdanneet antaa potkuja Pete Bestille (o), eivätkä saaneet kelvollista
levytyssopimusta. Epsteinin kuolinsyy jäi selvittämättömäksi.
Peter Grant toimi Yardbirdsin ja Led Zeppelinin managerina ja perusti levy-yhtiön. Walter Yetnikoff
huomasi maailman rikkaimman afroamerikkalaisen (Michael Jacksonin (o)) lahjat. Radiossa
mustien miesten väri ei näkynyt, ja juutalaiset tasoittivat tietä. Alan Freedistä mainittakoon vain
sellainen yksityiskohta, että hän keksi termin Rock and Roll (suomeksi: ”ketkuta ja jyrää”, ”hyppää
ja hippaa” tai ”rullaa ja lullaa”; vrt. roll-on -deodorantti eli kieppo; kierretaltta eli ruuvimeisseli;
kurkistin eli kiikari; luutarha eli hautausmaa; pikkule eli bakteeri; tai substantiivi eli nimukka).
The Walker Brothers esiintyi Beatlesien genressä. Jefferson Airplane kuului hippikulttuurin ja
flower power -liikkeen keulakuviin ja siinä soitti myös suomalainen kitaristi. Yhtye oli ensimmäisiä
joka toi esiin naisvokalistin.
Lou Adler junaili festivaaleja parinaan Bill Graham (ei se saarnamies). Johnny Clegg on Afrikasta.
Rastafaran reggae-juutalaiset ovat kokonaan oma lukunsa juutalaisten artistien joukossa. Dire
Straitsin Mark Knopfler oli ensin toimittaja, Money for nothing kertoo tyhjäntoimittajista. Joe
Cocker on viskinkäheä raspikurkku. David Lee Rothiin on tatuoitu "homeless person", ja häntä on
parjattu vastenmielisemmäksi TV-kasvoksi sitten mahorkkaa polttaneen Golda Meirin. Guns’n
Rosesin kitaristi Slash (Saul Hudson) soittaa huumorituulella Hava Nagilaa. Bon Jovi –yhtyeen
David Bryan puhaltaa juhlapyhinä shofariin (oinaansarveen).
Muita solistiyhtyeitä ovat myös Blues Projectin Steve Katz ja Al Kooper, Army of Lovers,
Bangleshien Susanna Hoffs, Aerosmithin Steven Tyler, Red Hot Chili Peppersin Hillel Slovak,
Twisted Sistersin Lee Snider, Bad Religionin Brett Gurewitz ja Greg Hetson, Circle Jerksit, Jane’s
rd
Addictionin Perry Farrell, MC Serch 3 Bassosta, Creamin Pete Brown, T-Rexin Marc Bolan
(Feld), Anthraxin Scott Ian, Linkin Parkin pari soittajaa, SNL:n Paul Shaffer, Barry Manilow
(Pincus), parin vuosikymmenen tauon pitänyt kabbalisti Barbra Streisand ja Adam Gaynor.
KISS-yhtyeen Gene Simmonsista (Gary Lee Weinribistä), Paul Stanleystä (Eisenistä) ja Bruce
Kulickista tässä yhteydessä se, että vasta vuonna 1984 juutalaismuusikot poistivat naamionsa ja
paljastivat identiteettinsä. Ace Frehley oli KISSin 1. soolokitaristi. Moni nykyinen huippukitaristi
on kertonut juuri Frehleyn olleen heille aikoinaan suurin idoli. ”G*d gave rock'n roll to you...”
Alice Cooper (o) taas on ekstravagantti kirves-hevari-rokkari joka korosti kukkojen teurastusta
esiintymislavalla puheillaan juutalaisuudesta, vaikka olikin luterilaisesta perheestä.
Thomas Petty on rockmuusikko ja näyttelijä (Tom Petty & the Heartbreakers sekä Traveling
Wilburys). Hänelle on myönnetty kaksi Grammya, tähti Hollywood Walk of Famelle ja Rock and
Roll Hall of Fame -titteli. Tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa American Girl, Refugee,
Running Down a Dream, Into the Great Wide Open ja Learning to Fly. Free Fallin' -satiiri alkaa
sanoin: ”She's a good girl. She loves Jesus...”
Rushin Geddy Lee alias Gary Lee Weinrib tunnetaan korkeasta lauluäänestään ja bassonsoitostaan,
joka on inspiroinut lukuisia kuuluisia basisteja. Mies on ollut Guitar Player Magazinen paras rockbasisti kuudesti.
Robert Alan "Robby" Krieger tuli tunnetuksi The Doorsin perustajajäsenenä ja yhtenä
lauluntekijänä ja oli kitaransoitossa itseoppinut. 10cc on englantilainen rockyhtye. The Cars julkaisi
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1970–1980-luvuilla yhteensä seitsemän kulta- ja platinalevyä. Adam Levinellä kulkee lujaa
muidenkin kuin superautojen kanssa ja hänet tunnetaan Maroon 5 -yhtyeen solistina ja kitaristina
sekä lauluntekijänä. Idina Menzel tunnetaan Wicked-musikaalin väärinymmärrettynä Ihmemaa
Ozin noitana ja roolistaan Rent-musikaalissa. Dramaattinen Janis Ian kritisoi voimakkaasti
äänilevyteollisuutta ja oli yksi ensimmäisistä artisteista, joka julkaisi äänitteitään vapaasti
ladattavaksi omalla verkkosivustollaan. Albumin Breaking Silence teemana oli hänen
homoseksuaalisuutensa. Muutkin albumit käsittelivät rankkoja aiheita kuten perheväkivaltaa ja
holokaustia.
Jaime Robert Robertson syntyi mohawk-äidille ja juutalaiselle isälle, joka kuoli pian pojan
syntymän jälkeen. Robbie kasvatettiin Six Nations -intiaanireservaatissa. Teini-ikäisenä hän karkasi
tivolin mukaan ja aloitti ammattimuusikon uransa 16-vuotiaana. Myöhemmin hän ryhtyi sähköiseen
musiikkiin siirtyneen folklaulaja Bob Dylanin taustayhtyeeksi. Robert Robertson on säveltänyt
elokuvamusiikkia muun muassa Martin Scorsesin (o) elokuviin, tuottanut musiikkia ja vaikuttanut
Native American Music Associationissa. Robertson sai Grammyn kahdesta ensimmäisestä
soololevystään. Hänet on nimetty Rock and Roll Hall of Fameen muun The Band -yhtyeen mukana.
Diane Eve Warrenin lauluja on käytetty yli 80 elokuvassa. Useimmat Warrenin laulut käsittelevät
romanttisia aiheita. Warren ei kuitenkaan ole omien sanojensa mukaan ollut koskaan rakastunut,
eikä hän ole naimisissa. Warren otettiin Songwriters Hall of Fameen 2001. Hän oli ensimmäinen
lauluntekijä Billboardin historiassa jolla oli seitsemän hittiä, kaikki eri artisteille, singlelistalla
samaan aikaan. Warrenin oma kustannusyhtiö Realsongs antaa hänelle oikeudet omiin oikeuksiinsa.
Warren oli alkujaan Wolfberg, jota hänen isänsä piti kuitenkin liian juutalaiselta kuulostavana. Hän
ei päästä ketään Hollywood Hills -toimistoonsa jota kuvaa klimppiintyneeksi, ilmattomaksi
huoneeksi... jossa mitään ei ole siirretty tai puhdistettu 17 vuoteen koska hän on taikauskoinen...
Hän pitää huonetta salaisena maailmanaan jossa kuuntelee ja kelailee kappaleitaan vanhasta
nauhurista edes takaisin”. Dianen äiti on tyttärestään huolissaan, koska asperger-piirteinen tytär
ajattelee keskeytymättä ja intensiivisesti koko ajan sävellyksiään.
Petopojat (Beastie boys) olivat tosiasiassa varakkaiden juutalaisten kilttejä poikia ja rap mustien
slummien musiikkia (Mike Diamond eli Mike D, Adam Horowitz eli Ad-Rock ja Adam Yauch eli
MCA). Se on sitä mitä levottomat pojat kautta aikojen harrastavat: kokeilla kaikkea ja hölistä
typeriä. Tässä tapauksessa erilaista oli vain se, että "tuotannosta" oltiin kiinnostuneita ja siitä
maksettiin. Vuosituhannen lopulla Beastie Boys oli ainoa valkoinen yhtye, joka bluffasi mustissa
hiphop-piireissä. Beastie-imperiumiin kuuluu Grand Royal -levy-yhtiö, samanniminen kulttilehti
sekä katumuotiin erikoistunut vaatemerkki X-large. Löydettyään buddhalaisuuden Adam Yauch on
ajanut miehitetyn Tiibetin asiaa. Yauch johtaa asialle omistautunutta Milarepa-säätiötä, organisoi
Kiinan-vastaisia ostoboikotteja, on järjestänyt suuria Tibetan Freedom -nimisiä tapahtumia ja
levittää tietoa väkivallattomasta vastarinnasta.
Drake (Aubrey Drake Graham) on rap-artisti joka tekee salaa hempeitäkin kappaleitamonelle
muulle esiintyjälle. Pink on voittanut kolme Grammy-palkintoa ja kuusi MTV Video Music
Awardsia. Carly Simon oli Simon and Schuster -kustantamon perustajan lahjakas tytär joka teki
hittilauluja 40 vuoden ajan. Hänet kelpuutettiin Songwriters Hall of Fameen vaikka esiintyjä on
kärsinyt aina änkytyksestä. Muita hip-hop -hanukka -räppääjiä ovat muun muassa Michael “MC
Serch” Berrin, Mac Miller, Ill Bill, The Alchemist, Simon Rex (Dirt Nasty), Shyne, Matisyahu,
Remedy, MC Paul Barman, Soul Khan, Iron Solomon, Necro, Blood of Abraham, Mickey Avalon,
Andy Samberg, High and Mighty, Asher Roth ja Hoodie Allen.
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Julio Iglesias laulaa lukuisilla eri kielillä ja pitää hallussaan Guinness-ennätystä eniten myydyistä
levyistä eri kielillä (espanja, saksa, ranska, portugali, italia ja espanja). Joshua Groban oli 2007
yhdysvaltojen parhaiten myynyt artisti yli 21 miljoonalla myydyllä levyllä ja tunnettu MTV:llä
pyörivästä Ally McBeal -ohjelmasta, jossa hän lauloi. Groban tunnetaan myös Christian Music
-genrestä.
Olivia Newton-John oli toinen Grease-musikaalin päänäyttelijä. Hänet tunnetaan aktivistina, mutta
musiikkibisneksessäkin myytyjä levyjä on kertynyt jo yli 100 miljoonaa kappaletta, mikä saattaa
olla ennätys naisten sarjassa. Newton-John on nelinkertainen Grammy-voittaja. Lisäksi hänellä on
viisi Hot 100 singles -listan voittoa, ollut 10 kertaa 10 parhaan joukossa ja saavuttanutkaksi 1-sijaa
Billboard 200 -sooloalbumeissa. RIAA-järjestö on myöntänyt hänelle 11 kertaa kultalevyn singlestä
ja 14:sta levyalbumista, ml. 4 platinaa ja 4 tuplaplatinaa.
Carole Kingin albumi Tapestry myi 20 miljoonaa levyä ja palkittiin neljällä Grammy-palkinnolla.
Lou Reed (Rabinowitz) ryhtyi Itävallan boikottiin vastustaakseen äärioikeiston nousua maan
hallitukseen. To know him is to love him, Phil Spector. Charlie Crane, Barry Sless & Mookie Segal
ovat vasenkätisiä juutalaisia ja soittavat samassa pumpussa. Dj Yahel eli Yahel Sherman on trancevelho. Elliot on Washington DC 101.1:n DJ. Astral Projection ja Etan G on teknomusiikkia. George
Michael veti useampaakin suosittua yhtyettä, Sharon Osbourne on tullut toimeen lähinnä
kauhumusiikista viihdettä tehneen miehensä kanssa. Sean Paul Ryan Francis Henriques,
jamaikalainen reggae-artisti, on kannanottojensa vuoksi saanut porttikieltoja joihinkin ulkomaihin.
The Maccabeats on A Cappella -kokoonpano ja Youtube-sensaatio hanukkajuhliin. Paula Abdul on
toiminut myös American Idol -tuomarina 8 kautta. Syyrianjuutalaisen suvun Abdul on myynyt
maailmanlaajuisesti yli 53 miljoonaa levyä. Lisäksi hänet on palkittu Grammy-palkinnolla, kahdella
Emmy-palkinnolla, kahdella People's Choice-palkinnolla ja seitsemällä Music TV -palkinnolla.
ASnowdam Lambert on amerikkalainen nuorisojulkkis ja lauluntekijä. Hän sijoittui toiseksi
American Idol -laulukilpailussa 2009, jolloin spekuloitiin Lambertin suuntautumisista, sittemmin
suomalaisesta poikaystävästä. Esikoisalbumi debytoi Billboard 200 -listan sijalla #3. Zac Efron on
laulanut monissa musikaaleissa ja debytoi näyttelemällä autistipoikaa. Joe Dassin lauloi hittinsä
ranskaksi. Cass Elliot tunnettiin myös nimellä Mama Cass The Mamas & the Papasin jäsenenä,
jossa esiintyi myös Michelle Phillips. The Tokens esittää doo-wob -moniäänistä laulua ja muistetaan
Lion sleeps tonight -kappaleesta.
Punkrokkareista voisi mainita herrat ja yhtyeet Joey Ramone, Siouxie Sioux, Bernie Bernstein ja
The Frogs. Iggy Pop tosin vain adoptoitiin juutalaisperheeseen. Genreen liittyen Ashley Tisdale
esiintyi 3-vuotiaasta lähtien yli sadassa kansainvälisessä tv-mainoksessa. 12-vuotiaana Ashley lauloi
Valkoisessa talossa presidentille. Patricia Lee ”Patti” Smith on muusikko, lingvisti ja runoilija, joka
on tuonut punkmusiikkiin feministisen ja intellektuellin näkökulman. Häntä pidetään yhtenä
inspiroivimmista naistähdistä.
Country Joe and the Fish oli psykedeelistä rockia soittava yhtye, joka esitti suoraa kritiikkiä
Vietnamin sotaa vastaan. Yhtyeen nimi viittaa Staliniin ("Country Joe") ja Maon vertaukseen
"kaloista, jotka uivat kansojen meressä".
Jewhoo!
”Kansan paljous on kuninkaan kunnia, väen vähyys ruhtinaan turmio.” (Snl. 14:28). Mikä koski
entisaikojen ruhtinaita, koskee tänään stadionkonserttien idoleina palvottuja tähtiä.
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K.D. Lang laulaa kantria. Salima Pasha oli Irakin suosituin naislaulaja ennen toista maailmansotaa.
Dana International (poika nimeltä Päivi) voitti neuroviisut. Laulaa taisivat myös Jello Biafra,
Theodore Bikel, Shlomo Carlebach, Juca Chaves, Alix Dobkin, Michael Feinstein, Eddie Fischer,
Serge Gainsbourg, Arlo Guthrie, Ofra Haza, Raoul Journo, Lainie Kazan, Aaron Lebedev, Courtney
Love, Bibi Marcel, Ethel Merman, Bette Midler, Yves Montand, Gavin Rossdale, Allan Sherman,
rabbintytär Dinah Shore, Phoebe Snow ja Craig Taubman. Lenny Kravitz on niin kuin Sammy
Davis Jr., joka kuuluu vammaisena, mustaihoisena ja juutalaisena kolmella tapaa syrjittyyn
ryhmään.
Poppareita ovat myös Etiopian falashajuutalainen Ester Rada, Marty Balin, Pat Benatar, Jay Black,
Michael Bloomfield, Hal David, Ian Davis, Neil Diamond, Adam Duritz, Ramblin Jack Elliot, Ray
Evans, Dan Fogelberg, Debbie Friedman, Gerry Goffin, Andy Goldberg, Stefan Grossman, Lisa
Loeb, Malcolm McLaren, Barry Mann, Fat Mike, Doc Pomus alias Jerome Felder, Jay Segal, Mort
Shuman, Carly Simon ja Cynth Weil. Kinky Friedman on “Asshole from El Paso” joka sai Teksasin
kuvernöörinvaalissa 13 % äänistä. Sittemmin monitoimimies on julkaissut suosittuja dekkareita
etsivänä oma taiteilijanimensä.
Rumpalin ja basistin sanotaan olevan muusikoiden parhaita kavereita. Rumpaleita ovat muun
muassa Buddy Rich, Zeron Greg Anton, Rob Bourdon, Kulttuurikerhon Jon Moss, Kiitollisten
Kuolleitten Mickey Hart, Laurence Tolhurst ja Max Weinberg, josta tuli televisiopersoona.
Kevyitä säveltäjiä ovat muun muassa David Amram, Lionel Bart, Alan & Marilyn Bergman, Don
Black, Jerry Bock, Eric Carmen, Cy Coleman, Betty Comden, Fred Ebb, Guido Alberto Fano,
Dorothy Fields, Benjamin Frankel, Srul Irving Glick, Bertold Goldschmidt, Adolph Green, E. Y.
Harburg, Jerry Herman, Frederick Jacobi, Let it snow Sammy Cahn, John Kander, Aaron Jay
Kernis, Dmitri Klebanov, Hans Krasa, Burton Lane, Benjamin Lees, Mitch Leigh, Alan J. Lerner,
Johnny Mandel, Melissa Manchester, Oskar Morawetz, Laura Nyro, Lorenzo da Ponte, Robbie
Roberts, Arnold Rosner, Claude-Michel Schönberg , Sergei Slonimsky, Charles Strouse, Jule Styne,
Moisei Vainberg ja Hugo Weisgall.
Muita muusikoita ovat muun muassa Laura Nyro, Manfred Mann, Leslie West, Magic Dick, Peter
Wolf, Elliot Easton, Damon Albarn, Robert Goulet, Gary (koomikko Jerryn poika) Lewis, Robbie
Robertson, Richard Tauber, Garth Brooks, Tony Martin, Harry Connick Jr., Col Joye, Steve
Lawrence, Leslie Gore, Lana Cantrell, Sophie Tucker, Sol Zim, Caroline Schreiber, Emanuel List,
Cindi Lauper, Mauricio Bleiberg, Aaron Abel, Lesley Gore, Taylor Dayne, Marty Balin (Jefferson
Airplane), Katrina Neville, Stacy Earl, Willy Nelson, Mel Tilles, Alma Cogan, Steve Page, Mama
Cass Elliot, Joe Ely, Steve Goodman, Rosa Raisa, Larry Floyd Matthews, Chaim Topol, Dave Katz,
Keith Merrit, Anthony Newley, Carol Bayer Sager, Pat Nash, Juice Newton, Marie Rappold, Aaran
Tan, Barry Sisters, Chris Isaak, Zevi Avni, Marc Blitzstein, Ernest Bloch, Yehezkiel Braun, Paul
Ducas, Morton Feldman, Dave Grusin, Benjamin Frankel, Marc Lavry, Alan Jay Lerner, Frank
Loesser, kaksinkertainen Pulitzerpalkittu William Schuman, Noam Sheriff, Moshe Weinberg,
Dmitri Tiomkin, Erich Wolfgang Korngold, Thomas Newman, Alex North, Michael Nyman, David
Raksin, Leonard Rosenman, Miklós Rózsa, Lalo Schifrin, Max Steiner, Morris Stoloff, Dimitri
Tiomkin ja Franz Waxman.
Lisää Schindlerin listaa: Adam Ant, Harold Arlen, Burt Bacharach, Jeff Beck, Michael Bolton,
Harvey Brooks, David Broza, Steely Dan alias Donald Fagen, Isaak Dunaevsky, Julie Gold,
Norman "Spirit in the Sky" Greenbaum, David Grisman, Beck Hansen, Lorenz Hart, Richard Hell,
Janis Ian, Rami Jaffee, Richard Marx, Dominika Peczynski, Mel Torme, Keith Reid, Roxie Roker,
Stephen Schwartz, Helen Shapiro Chris Stein, Joe Strummer, Frankie Vaughan, Eddie Vedder, Don
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Was, Vince Welnick, Jerry Wexler, Jane Wiedlin, Zal Yanovsky ja Peter Yarrow.

Maailman merkittävin mies?
Tuntui vähän hölmöltä, kun Maailman Merkittävintä Miestä (MMM) ei löytynyt mistään
tarkistamastani tietosanakirjasta.
MayDay, MayDay! Kaikki alkoi jonakin muuna kuin auvoisena toukokuun päivänä vuonna 1912.
Silloin juutalainen MMM kuuli telefoonilaitoksesta juuri sen verran, että tuli tappiota tuottavan
Marconin lennättimenkäyttäjänä napanneeksi Titanicin kohtalosta kertoneen radioviestin.
Varsinaisesti pojan tosin olisi pitänyt olla lattianpesijä.
MMM ei oikeastaan käynyt korkeakoulua. Tietenkään. Mitäs konkkanokkasiirtolaiset nyt sellaista!
Ontogenia rekapituloi fylogeniaa. Siinä se oli. Yksinkertaista. Toiset rodut rekapituloivat 9 kk:n
yksilönkehityksensä aikana lajinkehitystänsä biogeneettisen lain juhlallisen totuuden mukaisesti
vain jonnekin ihmisen ja simpanssin välimaastoon saakka. Pitäähän yliopistoissa nyt sentään jotain
kiintiöitä olla.
Juoksupoika tosin oli oppinut englannin viidessä kuukaudessa ja osasi primitiivisellä tavallaan
kiivetä niin puuta kuin uran tikapuita pitkin. Sälli opetteli työnantajastaan kaiken aina
matrikkeleista juoksuttamiinsa papereihin saakka.
Eugene ja Eugenia olivat suosittuja nimiä, kun elettiin Ukko-Darwinin (o) serkun Francis Galtonin
(o) keksimän ”eugeniikan” kulta-aikaa, joten pitihän rotua jalostaa muuallakin kuin Saksan maalla!
Darwin oli ollut hienostunut britti, mutta mantereen puolella vaikutti unohdettu suuruus,
vulgaarievoluution apostoli Ernst Haeckel (o). Yhteistä Darwinille ja Haeckelille oli avioliitto
serkkujensa kanssa. Haeckelin kohdalla elämän onnelliset päivät kuitenkin päättyivät Ernst
Heinrich Philipp Augustin 30:ntena syntymäpäivänä, vaimon yllättäen kuollessa. Jos
kansallissosialismin tieteellisistä juurista jotakin yksittäistä merkkipäivää hakea pitää, niin se on
siinä.
Älykkyystestejä varten oli siis Uudella Mantereellakin parempi sisäistää keskiluokkaisen,
keskimittaisen ja sopusuhtaisen valkoihoisen knoppitieto, jos tahtoi välttyä pakkosterilisaatiolta. ItäEuroopassa lapsikatraat olivat olleet kymmenpäisiä, mutta pitäähän sivilisaatiossa nyt sentään jotain
laatuluokkia olla.
1900-luvun alussa yhdysvaltalaisten IQ-testien mukaan 87 % venäläisistä, 83 % juutalaisista, 80 %
unkarilaisista ja 79 % italialaisista olivat vajaamielisiä. Rotuoppien kulta-ajan älykkyystestien
perusteella ohjattua siirtolaislainsäädäntöä ylläpidettiin vuoteen 1965. Kiintiöistä huolimatta ”ne”
tuppasivat tunkeutumaan joka kouluun. Alfred E. Neumann oli amerikanjuutalaisten itseironiaa ja
fiktio - MMM teki itsestänsä täyttä totta.
Atavistiset jäänteet saivat kyytiä koulun lukujärjestyksissä, joissa tabula rasa -koulukuntakin oli
poikkitieteen, läpitaiteen ja kauttarantain omaksunut ihmissikiön kiduksista, hännästä, evistä,
turkista ja ruskuaispussista löydetyn valaistuksen. Olihan tyhjän taulun oppi loppujen lopuksi tasan
180 astetta eri suuntaan biogeneettisestä peruslaista – ja limittyi siis pitkittäissuunnassa sangen
siististi paradigmapakkaan.
Olisi kuluva vielä aikaa, ennen kuin muuan biologi Freud uskollisine opetuslapsineen tulisi
psyykeen lamarkismin ja rekapitulaatio-opin pohjalta viimeistelemään maailman vapaaksi ja
paremmaksi paikaksi elää. Seksuaalisesta vallankumouksesta puuttuivat vielä massakulttuurin
keinot.
Kysymys kuuluu: rekapituloiko TV-sarja arkielämää? MMM:stä ei tullutkaan rabbia, vaikka ruokaa
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oli kasvatuskodissa saanut vasta pitkien ulkoläksyjen luettelemisen jälkeen. Perinteen sijaan MMM
päätyi lanseeraamaan USA:n rannikolta rannikolle kuuluvaa radiota.
Navy needs you. Ylennyttyään reservin prikaatinkenraaliksi, oli MMM jo voittanut radiobisneksen
eturintaman siviilipuolelle. Suuri haave oli kuitenkin alusta saakka halpojen näköradioiden
tuottaminen ja ohjelmien saattaminen suurelle yleisölle. MMM tunnetaankin parhaiten
"amerikkalaisen television isänä". Viime töikseen MMM lapioi vielä läpi kalliin väri-TV-kampanjan
kiivaasta vastustuksesta huolimatta.
Elokuvissa ohjelmalaatua alkoi piilata Hollywoodin eli Rautatammimetsän ydinpuu - kysynnän ja
tarjonnan laki. Jättiläinen seisoi harteillaan ja ambient amen. Jos elokuviin alettiin mennä kuin
kirkkoon, niin MMM toi alttarin olohuoneen nurkkaankin. Sitä saa mitä tilaa.
Pogromin, feodaalin, inkvisition, dekalvaation, diasporan, adoption, gheton, Yersinia pestiksen,
panna-bullan, nomenklatuuran, hokkus-pokkuksen, hep-hepin ja Euroopan karkotus-flipperissä
takapuolessa salakuljetettujen jewellerien jälkeen juutalaisen tahto tavalliseksi oli kova. Siirtolaisen
otti vastaan Emma Lasaruksen runolla varustettu Vapauden Patsas. Amerikkalainen Unelma oli itse
itsensä toteuttanut profetia.
Amerikan raitin saattoi kopioida samalla sapluunalla koko planeetalle. Nykyään viihdeteollisuus on
USA:n toiseksi suurin vientituote heti aseteollisuuden jälkeen ja pelaa biljardia liikevaihdollaan.
(Luvussa on 15 nollaa ykkösen jälkeen.)
1900-lukua piilasi juutalaisten perusteltu pelko reaktiosta omaan kutsumukseensa: me emme
kaivanneet profeettoja, vaan Peittonpleissiä. Mikä On Todistettava, M.O.T.: Hollywoodin mogulit
eivät uskaltaneet tehdä toisen maailmansodan aikana sukulaistensa pyörittämistä hamppu-,
maanravinne-, ja saippuatehtaista ainoatakaan elokuvaa. Suurin pelko oli syntipukin rooli myös
USA:ssa, jos sotaan ajauduttaisiin.
CV:n mukaan MMM oli tietotoimisto NBC:n perustajajäsen, RCA:n presidentti, 27:n muista kuin
urheilukilpailuista saadun pokaalin omistaja, sekä kahden aineen akateemisesti kouluttamaton
kunniatohtori.
Aloitettuaan palkkaamalla 14-vuotiaana isänsä ja veljensä sanomalehtikojulleen MMM kasvatti
jälkimmäiset kirjaimet sittemmin 100 000 ihmistä kymmenissä maissa työllistäväksi, maailman
suurimmaksi elektroniikan suuryhtiöksi. Se non è vero, è ben trovato: Titanicin tapaus taas oli
puoliksi tekaistu, mutta hyvin kirjoitettu.
Mikä oli suosion salaisuus? Vaimo. Poikkeuksellisille keksijöille maksetut valtavat palkat (FM >
AM). Valtiolle vapaaseen käyttöön annetut patentit liikekannallepanossa. Itsestä rakennettu Suuren
Kurpitsan myytti. Tuotteiden kohderyhmäksi otetut gaussianin huippuyksilöt. Pula-aikaan MMM
lisäksi asui työpaikallaan - maailman korkeimmaksi rakennuttamansa talon 53. kerroksen
nurkkahuoneessa RCA-mainosvalon alla.
Eskimoiden, tasmanialaisten ja pygmien kuoltua oppikirjoista sukupuuttoon elää planeetallamme
nykyään enää Homo sapiens sapiens (rikkiviisas ihminen) –lajia. Vertailevaa selkärankaissikiöiden
kuvasarjaa - tuota Ernst Haeckelin (o) klassillista tiedevilppiä – tosin kierrätetään uudelle
vuosituhannelle astuttaessa suomalaisissakin oppikirjoissa edelleen.
Tosiaan. Me olemme se kansa, joka pyysi itselleen Saksasta kuningasta samana päivänä, kun
keisarin Saksa pyysi aselepoa länsivalloilta. Me olemme se kansa, jonka valveutuneimmat
rotuhygieenikot valittiin lääkintähallituksen pääjohtajaksi, arkkiatriksi ja Kulttuurirahaston
kunniapresidentiksi kun Kakolasta ym. sotasyyllisyystuomioiltaan kerkisivät. Johtuisikohan tämä
siitä tunnesiteestä, että Haeckel-setä (o) puhui Finnenfragesta, jonka mukaan suomalaiset olivat
mongolinen ja ruotsalaisia alempi rotu? Pöytäkirjat on poltettu, mutta sen verran vielä muistamme,
että SSS tarkoitti Suomalais-Saksalaista Seuraa. Kansan selän täytyy olla sitkeää katajaa, jos sen
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pää on kerran Suomen mäntyä.
Tutkimusten mukaan länsimainen mies viettää keskimäärin 3 tuntia televisiota katsellen ja 5
minuuttia lastensa kanssa. Elämysnarkoottisen populaaripopulaation yksilömäärä on tänään
suurempi kuin taivaan tähdet tai rannan hiekka, koska koskaan ei ole elämystellyt näin montaa
ihmistä yhtä aikaa. Niinpä on siis Maailman Merkittävin Mies myös Maailmanhistorian Merkittävin
Mies. Zeitgeistin uusi lapsista isoäiteihin ulottuva "sukupolvi" voi viettää ajastaan suuremman osan
TV-sarjojen maailmassa kuin arjessaan. Tämä on osoitus universaalista tyytymättömyydestä.
Ihminen ei ole tyytyväinen oloonsa ja pakenee kuvitelmiin. Televisionkatselu on todellakin
perheiden ylivoimaisesti yleisin "yhdessäolon" muoto länsimaissa. Televisio on abieserilaisen
Jooaan alttari nykyajalla ja pojat tekisivät hyvin, jos hiipisivät yöllä olohuoneeseen ja tiputtaisivat
TV:n parvekkeelta Gideonin edesottamuksia mukaellen (Tuom. 6).
Lopun ikäänsäkin MMM välitti hätähuutoja. MayDay, MayDay! Me hukumme viihteen tulvaan.
PS. No kerro jo se nimi. Sieltä se selviää, rivien väleineen kaikkineen. Ollaan tasasella nyt. Tämä
on sitä tietoyhteiskuntaa. David Sarnoff on www:stä tuttu.

Hollywoodism ja TV-alttari
Juutalaisten tärkeä asema elokuvateollisuudessa on ilmeistä kaikille niille, jotka tunnistavat
juutalaisia sukunimiä ja vaivautuvat lukemaan elokuvien tai televisiosarjojen lopussa esitettävät
tekijäluettelot. Oscar-palkinnoista noin 38 % on sattunut juutalaisille. Amerikkalaiset protestoivat,
että juutalaiset hallitsevat Hollywoodia. Tässä on perää, mutta ennen porun nostamista olisi hyvä
tietää tapahtumien taustoja. Elämäntyöpalkinnoista lähes 30 % Kennedy Center -nimityksistä ja 13
% elämäntyö-Grammyistä on osunut heille.
Juutalaisten panos Hollywoodissa perustuu siihen, että he istuttivat koko “rautatammimetsän”.
Meno elokuvabusinekseen oli rohkea harppaus ja tapahtui siinä vaiheessa, jolloin tämä taiteen
muoto ei vielä ollut tunnustettu. Seuraava esitys perustuu pitkälti TV:ssä esitettyyn dokumenttiin
“Hollywoodism”.85
Juutalaisten muuttaessa sankoin joukoin Itä-Euroopasta ja Venäjältä Yhdysvaltoihin 1900-luvun
alussa, oli elokuva-ala vielä lapsenkengissä, ja alalle ryhtyminen miellettiin häpeälliseksi. Elokuvaa
pidettiin karkean luokan viihteenä, joka sopi vain siirtolaisille tai sivistymättömälle rahvaalle.
Amerikkalaiset liikemiehet olivat kiinnostuneita Wall Streetistä, elokuvabisnekseen ajautuneet
yrittäjät olivat eriasteisia jobbareita.
Samuel Goldwyn (Goldfish, kultakala) aloitti uransa hansikkaantekijänä. Carl Laemmle oli 13päisen sisarusparven kymmenes vesa, kirjanpitäjä sekä vaatetusliikkeen hoitaja. Adolph Zukor oli
karvuri. Marcus Loew - suuryhtiö Metro-Goldwynn-Mayerin (MGM) luoja - oli maahanmuuttaneen
tarjoilijan poika, joka ryhtyi 18-vuotiaana turkiskauppiaaksi ja oli ennen kolmattakymmenettä
syntymäpäiväänsä tehnyt konkurssin jo kaksi kertaa. William Fox oli syntynyt Unkarissa
kaksitoistapäiseen lapsikatraaseen ja osoitti liikemiehen vaistoa jo yksitoistavuotiaana vaatetusalalle
siirtyessään. Hän perusti suuryhtiö Foxin, josta tuli myöhemmin 20th Century Fox. Louis B. Mayer
eli L.B. oli syntynyt Venäjällä rabbin poikana, tuli elokuva-alalle kahdeksanvuotiaana ja omisti 22vuotiaana jo elokuvaketjun. Warnerin veljekset perustivat Warner Brothers-yhtiön. Ensin he myivät
lihaa ja jäätelöä, korjasivat polkupyöriä ja omistivat kiertävän kirppusirkuksen. Muita varhaisia
elokuvamoguleja olivat United Artistin perustamisessa mukana ollut Joseph Schenk,
raitiovaununrahastaja Harry Kohn, kornetinsoittaja Jesse Lasky, lähettinä uransa aloittanut Sam
Katz ja tarjoilijana työskennellyt Dore Schary. Juutalaisilla pikkuyrittäjillä ei alun perinkään ollut
kasvoja, joita menettää.
85

http://www.imdb.com/title/tt0141163/
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Juutalaiset johtivat yli 30 vuotta Yhdysvaltain elokuvateollisuutta yksinään. Jokainen
elokuvamoguleista oli syntynyt 800 km säteellä samalla alueella Itä-Euroopassa ja muuttanut 25 km
säteelle New Yorkiin. Vuonna 1925 New Amsterdamissa alias New Yorkissa oli kaksi miljoonaa,
1980-luvun alussa kolme miljoonaa juutalaista. Juutalaisten historiassa kansaa ei ole koskaan ole
ollut yhtä paljon yhdessä kaupungissa. 2000-luvulle astuttaessa NY:tä voisikin sitten väittää
maailman tunnetuimmaksi kaupungiksi.
Itä-Euroopan pogromit olivat olleet näille juutalaisille yhteistä perintöä. Carl Laemmle perusti
ensimmäisen Hollywood-yhtiön Universalin (nykyään Universal Studios). Mielestäni näiden
elokuvien alussa nähtävä maapallologo on diasporan/galutin eli juutalaisten kaksituhatvuotisen
hajaannuksen paras symboli. Laemmlelle on annettu kyseenalainen kunnia Hollywoodin
tähtijärjestelmän luomisesta.
Vanha maailma joukkoväkivaltoineen oli Itä-Euroopasta lähteneille kauhistus jo ennen Hiedleriä.
Sitä ei muisteltu. Juutalaisilla ei ollut rahaa, mutta heillä oli visio uudesta elämästä. Tästä visiosta
tuli käsite, jota kutsutaan nykyään nimellä Amerikkalainen Unelma. Tai vielä enemmän. Haave oli
niin voimakas, että se ohjasi selluloidin amerikkalaisen kulttuurin muovautumista elämän
helpottuessa pesukoneiden ja kahvinkeitinten ilmestyessä keittiöön tajunnanräjäyttäneellä 1900luvulla.
Ei juutalaisilla silti USA:ssakaan helppoa ollut. He asuivat vuokrakasarmeissa ja saivat työstään
orjanpalkkaa. Yhteinen piirre monille elokuva-moguleille oli, että heistä oli tullut jo varhain
perheidensä huoltajia isiensä tilalle, jotka eivät olleet sopeutuneet uuteen ympäristöön. Pankkiala oli
suljettu juutalaisilta isiltä, ja pojat eivät päässeet arvostettuihin kouluihin kiintiöiden vuoksi.
Siirtolaisten, niin juutalaisten kuin mustienkin, piti tietää paikkansa.
Elokuva ja pantomiimi sopivat siirtolaisille senkin vuoksi, että mykkävalkoelokuvissa ei haitannut,
vaikkei osannut niin kieltäkään. Koska juutalaiset elokuvantekijät kuuluivat samaan
yhteiskuntaluokkaan kuin yleisönsäkin, välttyivät he elokuvia tuohon aikaan vaivanneelta
aristokratialta. Oli syntymässä koko vuosisadalle leimaa antanut populaari- eli popkulttuuri.
Yhdysvaltain elokuvateollisuuden oli aloittanut Thomas Alva Edison (o). Hän pyrki estämään
juutalaisten nurkanvaltauksen perustamansa trustin avulla. Toimenpide johti katutason viiden centin
teattereista aloittaneiden juutalaisten yrittäjien muuttamiseen sivistyneeltä itärannikolta
länsirannikolle Kaliforniaan. Tuohon aikaan Kalifornia oli Chicagoakin raaempi ympäristö, jonka
liike-elämässä vallitsivat viidakon lait. Siellä ei kuitenkaan ollut niin voimakasta sosiaalista
hierarkiaa, ja siellä juutalaiset saattoivat itse luoda ympäristöään.
Öljyä Los Angelesin alueelta löytyi 1892, ja vuonna 1923 Los Angeles tuotti peräti neljänneksen
maailman öljystä. Öljyäkin tärkeämpi syy kaupungin kasvuun oli vesi. Vuonna 1913 valmistunut
akvedukti varmisti kaupungin kasvun, mutta 1920-luvulla kaupunkiin kerääntyi elokuva- ja
ilmailuteollisuutta, jotka saattoivat enkelin lentoon. V. 1932 kaupungissa pidettiin
kesäolympialaiset. Losangelesilaiset tunnetaan nimellä ”angelenos”. Kaupungissa asuvien eri
kansallisuuksien määrä on suurempi kuin missään muualla maailmassa, ja tänään L.A. on USA:n
toiseksi suurin kaupunki. 1900-luvun alun asukasmäärän nopea kehitys johtuu osittain silloin
kasvaneesta Hollywoodin filmiteollisuudesta. Vapaamielinen San Francisco taas on kaupunki, jonka
väkiluku nousi kahdessa vuodessa pysyvästi 1 000 asukkaasta 25 000:een kultakuumeessa.
Ensimmäiset suurstudiot, Adolph Zukorin Paramount ja Carl Laemmlen Universal Film
Manufacturing Company, alkoivat muistuttaa kokonaisia kaupunkeja. Studioilla oli näyttelijöiden
lisäksi omat poliisinsa, sirkuseläimensä ja puvustajansa. Studiolla asui 10 000 ihmistä, jotka
harjoittivat yli kolmeasataa erilaista ammattia. Myöhemmin myös William Fox laajensi 20th
Century Foxin toimintaa ja MGM jäsentyi fuusioiden kautta. Warnerin veljesten (Albert, Harry,
Jack ja Sam) perustama Warner Brothers, Harry Cohnin johtama Columbia sekä Barney Balabanin
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laukaisema Paramount kirivät suurstudiot kiinni vasta muutosvaiheessa, elokuvan saadessa
Warnerin jäätelöveljeksiltä äänen.
David O. Selznick ja Samuel Goldwyn jäivät Hollywoodin tunnetuimmiksi ja menestyneimmiksi
itsenäisiksi tuottajiksi. Selznick käynnisti oman tuotantoyhtiönsä 1936 ja tuotti 1939 erään
suurimmista elokuvallisista menestyksistä kautta aikain. ( Kyseessähän on siis King Kong –
tarkoitan Tuulen Viemää.) Samuel Z. Arkoff perusti American International Pictures -yhtiön
(sittemmin Orion). Hal Roach oli varhaisten komedioiden tuottaja (muun muassa Ohukainen &
Paksukainen). Muita tärkeitä tuottajia ovat olleet Florenz Ziegfeld, Nicholas ja Joseph Schenk, Otto
Preminger, Irving Thalberg, Dore Schary, Samuel Spiegel, Mirischin veljekset, William Goetz,
Joseph E. Levine, Lasky sekä Stanley Kramer. Samuel Goldwyn Pictures:ssa on menossa
Goldwynien kolmas polvi, mutta yleensä nepotismi on väistynyt monenkirjavuuden tieltä.
Hollywoodin tuotantojärjestelmä perustui mogulien jokseenkin täydelliseen yksinvaltaan.
Filmitähdet olivat lähinnä palvelijan asemassa, ohjaajia ja käsikirjoittajia hallitsivat tuottajatiimit.
Järjestelmä loi elokuvan, joka oli harmiton ja teknisesti täydellisyyttä hipova, mutta taiteellisesti
vähemmän kehittynyt kuin eurooppalaiset vastineensa. Hollywood oli sikäli ontuva nimi, että
rautatammi on kovimpia ja tiuhasyisimpiä tunnettuja puulajeja. Pohjimmiltaan kyse oli mogulien
valtavasta paineesta karistaa valitun ja erilaisen kansan stigma harteiltaan. He eivät tahtoneet olla
profeettoja, vaan kysynnän ja tarjonnan tulkkeja.
Mogulit olivat kovia, käyttivät työntekijöitä hyväkseen ja sovelsivat työhönsä viidakon lakeja. He
kuitenkin rakastivat elokuviansa myös itse. Jack Warneria pidettiin primitiivisenä, mutta jotain
herkkyyttä hänelläkin lienee ollut koska miehen luomuksiin lukeutuvat Casablancat ja My Fair
Ladyt. Moguleilla oli hyvin selkeä kuva siitä, millaisia elokuvia heidän studionsa piti tuottaa.
Mayerista kasvoi kolmas nimi MGM-yhtiössä (Metro-Goldwynn-Mayer). Hän nosti lähes
kymmenen vuotta suurinta palkkaa, paitsi suurimmassa yksittäisessä vapaan markkinatalouden
maassa, myös koko maailmassa. Mayerista liikkuu monia anekdootteja ja lentäviä lauseita.
Toisinaan häntä verrattiin elefanttiin sillä erolla että elefantit söivät kasviksia, Mayer
kanssaihmisiänsä. Mayer oli perfektionisti ja piti ohjaajia varpaillaan. Hän saattoi saapua yllättäen
kuvauspaikalle, kertoa miten kohtauksen tuli mennä, ja tarvittaessa näytellä itse edellä kyseisen
roolin. Mayerin hautajaisiin osallistui valtavasti ihmisiä. Kansanliikkeen syyksi esitettiin, että
ihmiset halusivat varmistua Mayerin olevan tosiaankin kuollut. Goldwyn muistetaan
malapropismeistaan, kuten ”Include me out”. Vuodesta 1931 vuoteen 1936 hän toimi
Elokuvatuottajien yhdistyksen presidenttinä.
New Yorkin edustalla siirtolaiset oli ottanut vastaan Vapauden patsas, jonka jalustalle oli kaiverrettu
tämä juutalaisen Emma Lazaruksen tulkitsema haave. Juhlallisista puheista huolimatta vapaudesta
puuttui kuitenkin populaarikulttuuri. Juutalaiset tuottivat vuodessa satoja elokuvia. Valkokankaan
Amerikka oli toisenlainen kuin todellinen Amerikka. Silmiinpistävää on, etteivät juutalaiset
kuvanneet itseänsä elokuvissaan. (Poikkeuksen tekee Viulunsoittaja katolla.) He ilmaisivat itsensä
amerikkalaisuuden kautta. Elokuvissa korostettiin työläisten kunniallisuutta ja perhearvoja. Alkuun
äitejä kunnioitettiin yli kaiken, ihmistyypit olivat ahkeria ja tunnollisia. Vaikeampi kysymys on,
oliko elokuvien uskonnollis-hengellinen pohjasävy peräisin Amerikan maalaiskristillisyydestä vai
sekin vanhatestamentillisesta, juutalaisesta perushartaudesta, johon oli koskettu perheiden
rikkoontuessa syrjinnän vuosisatoina.
Pikku hiljaa elokuvissa alettiin käydä useammin kuin kirkossa. 20- ja 30-luvuilla käsittämättömät
75 % amerikkalaisista kävi kerran viikossa elokuvissa. Näinä vuosikymmeninä Amerikkalaista
Unelmaa ensin näyteltiin, sitten uskottiin, sitten elettiin. Elokuvissa käynnistä tuli kuin
uskonnollinen kokemus, näyttelijöistä jumalia ja jumalattaria. Jos juutalaisuudessa koettiin stigmaa,
oli tilanne herätyskristillisyyden kohdalla vähintään sama.
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Juutalaisten oma arvostus ei elokuvien suosiosta huolimatta tullut koskaan itsestäänselvyydeksi.
Ehkä osittain tästä syystä Mayer keksi Akatemian palkinnot eli Oscar-patsaat. Aluksi studioiden
johtajat jakoivat palkintoja toinen toisilleen suuren yleisön edessä. Mayer väitti, ettei tiennyt
syntymänsä ajankohtaa. Eräässä vaiheessa hän otti syntymäpäiväkseen neljännen heinäkuuta.
Itsenäisyyspäivän juhlinnassa hän saattoi pukeutua Yhdysvaltain lippuun ja sanoa: ”Amerikka, se
olen minä.” Tapaus kielii valtavasta hyväksynnän tarpeesta ja pyrkimyksestä valtionpäämiesten
rinnalla.
Juutalaisten sanottiin siirtyneen yhdessä sukupolvessa Puolasta pooloon. Elokuvateollisuuden
johtajat alkoivat perustaa uusia kotejaan Beverly Hillsiin nuorempien, kristittyjen vaimojensa
kanssa. Seka-avioliitot kertoivat yhteiskunnallisesta noususta, mutta ennenkaikkea epätoivoisesta
tarpeesta päästä mukaan järjestelmään –”maailmaan”.
Elokuvien tyypillinen roolijako: hylätty isä, ihannoitu kristillinen äiti ja kapinoiva poika, kertoo
ajan hengestä. Monien elokuvamogulien lapset tai lapsenlapset saivat tietää juutalaisuudestaan vasta
aloittaessansa katolisia koulujansa. Lapset eivät tienneet isoisiensä oikeita nimiä, itäeurooppalaista
taustaa eivätkä alkuperäisen kotikylänsä nimeä. Voisi jopa väittää, että taiteilijanimien ja aliasten
käyttö tuli esiintyjien yleiseksi käytännöksi juutalaisten traumojen vuoksi. Menneinä vuosisatoina
syrjintä pakotti vaihtamaan nimen muuallakin, kuin valkokangastaustassa.
Lähes kaikki varhaisten elokuvien säveltäjät olivat juutalaisia, mutta musiikillisen tyylinsä he
lainasivat aikaisemmilta kohtalontovereiltaan, afroamerikkalaisilta. Blues-tyyppisellä musiikilla
juutalaiset toimivat mustan kulttuurin sanansaattajina valkoiselle Amerikalle. Elokuvien pohjavire
oli kaiken sulauttaminen. Jos suostui luopumaan identiteetistään, tuli hyväksytyksi.
Viihdeteollisuus on tänään heti aseteollisuuden jälkeen Yhdysvaltain toiseksi suurin vientituote.
Toisinaan on arveltu, että juuri outsider-käsitteen (ulkopuolisuuden) vuoksi amerikkalaisesta
elokuvasta tuli vientitavaraa. Jopa King Kong ja Frankenstein olivat säälittäviä, sympaattisia
hahmoja. Ympäri maailman elävien ihmisten oli helppo samaistua elokuvan päärooleihin.
Sivullinenkin saattoi Hauskametsän satumaailmassa päästä yhteisön jäseneksi. Joissakin
Hollywoodin studioissa ei myöskään halveksittu enää rikkaita. Kenties ensi kertaa
maailmanhistoriassa alempien sosiaaliluokkien ihmiset saattoivat samaistua herroihinkin.
Toinen maailmansota yllätti Amerikan. Eräs syy tähän oli japanilaisten hyökkäystä edeltänyt
propagandaelokuvien puute. Tämä taas johtui, paradoksaalista kyllä, Saksan 2 000:sta
maailmansotaa edeltäneestä juutalaispykälästä. Juutalaiset eivät uskaltaneet tehdä omasta asiastaan
numeroa. Charlie Chaplinin Diktaattori (1940) ja muutama muu elokuva olivat ainoat poikkeukset.
(Chaplinin “puolijuutalaisuudesta” kiistellään, kuten myös oikeuksista Hitlerin viiksityyliin.)
Mogulit pelkäsivät, että kansallissosialismista varoittamista pidettäisiin nurkkakuntalaisuutena.
Moguleja varoitettiin jopa valtiovallan taholta, että asian mainostamisen seurauksena Yhdysvaltain
ajautumista sotaan pidettäisiin juutalaisten syynä. Tämä linja viivästytti maailmanpoliisiksi parjatun
USA:n interventiota.
Media alkoi jauhaa vasta Pearl Harbourin jälkeen 1941. Elokuvastudioiden ohella
propagandakoneistoon valjastettiin Disneyn piirroshahmotkin. Natsismista tai keskitysleireistä
itsestään ei sodanvastaisia elokuvia tehty. Samaan aikaan kun mogulien sukulaisia surmattiin jo
täyttä päätä, määrättiin juutalaiset tekemään isänmaallisia elokuvia hartain ilmein ja huraata
huutaen.
Sodan jälkeisenä aikanakin, kun suuri yleisö sai tietää keskitysleireistä, on kiinnostavaa
pienimmänkin viittauksen puuttuminen tapahtumiin megayhtiöiden elokuvissa. Aiheella ei tahdottu
herättää turhaa kohua. Juutalaisten kanta oli, että mitä vähemmän puhutaan, sen parempi. Mogulit
jopa tarjosivat huimia summia kahden pienemmän elokuvayhtiön tekemien antisemitismiä
käsittelevien elokuvien jokaisen kopion tuhoamisesta.
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Itse väitän, ettei korpraalistason mielipuoli olisi koskaan saanut vedettyä Eurooppaa sotaan, ellei
Eurooppa olisi sallinut tai tahtonut juutalaisten syrjintää. Eurooppa ei vetänyt suurlähettiläitään pois
edes Kristalliyönä. Kävi kuten kirkolle keskiajan pimeyteen laskeuduttaessa, 1400-luvun
Espanjassa tai 1800-luvun Venäjällä: tämä uhri tuli kalliiksi kaikille osapuolille. (Miten on laita
asian terrorisminvastaisessa sodassa?)
Kommunistivainot lopettivat elokuvamogulien valtakauden. Epäamerikkalaista toimintaa tutkivan
komitean edessä juutalaiset näkivät omien yhtenäisyyden unelmiensa särkyvän. Heitä ei sittenkään
oltu päästetty vapaassa maassa henkisestä eteisestä olohuoneeseen. Elokuvayhtiöiden perustajat
menettivät otteensa omiin studioihinsa. Joskus on vaikea sanoa, olivatko vainot kommunisti- vaiko
juutalaisvainoja.
Kokoillan elokuvan isänä pidetyn Adolph Zuckorin kuollessa 103-vuotiaana vuonna 1976 oli
mogulien aika lopullisesti ohi. Juutalaiset tuottajat olivat uskoneet Happy Endiin Uudessa
Maailmassa, mutta heidän aikansa oli päättynyt ilman ylivertaisen onnellista loppua. Maailma oli
maailmaa Amerikassakin. Tämä suojelija torkahti, varjelija nukahti.

Rautatammimetsän metsurit – ohjaajat ja näyttelijät
Ensimmäisen maailmansodan jälkeinen vuosikymmen oli Yhdysvaltain viihdehistorian
nousukautta. Elokuvastudiot Hollywoodissa vakiinnuttivat asemansa ja kun monien USA:n
kansalaisten taloudellinen asema oli turvattu, puhutaankin usein iloisesta 20-luvusta. Myös naiset
pääsivät liittovaltion vaaleissa äänestämään vuonna 1920, mikä kulki käsi kädessä heidän
nousuansa statisteista roolimalleiksi ja pääosan esittäjiksi elävissä kuvissa. Tänä päivänä naisten
merkitys elokuvissa ei ole juuri kohentunut, nykykuvien keskittyessä siihen miltä näyttelijätär
näyttää. Klassisen säännön mukaan elokuvaa pidetään nykyaikana edistyksellisenä jos siinä
mainitaan kaksi naista nimeltä ja jos siinä on yksikin naisten välinen keskustelu, jossa ei käsitellä
miehiä.
David O. Selznick ja Samuel Goldwyn jäivät Hollywoodin tunnetuimmiksi ja menestyneimmiksi
itsenäisiksi tuottajiksi. Selznick käynnisti oman tuotantoyhtiönsä 1936 ja tuotti 1939 erään - niin,
niin - suurimmista elokuvan ja romantiikan menestyksistä kautta aikain. (Kyseessähän on siis King
Kong, ei kun siis Tuulen Viemää.) Selznick tunnetaan kykyjenetsijänä, joka käänsi maat ja mannut
etsiessään esimerkiksi Scarlett O’Haraa. Hän toi Vivian Leighin (o) ohella Hollywoodiin myös
Alfred Hitchcockin (o) ja Ingrid Bergmanin (o). Muita hänen tuottamiaan menestyselokuvia olivat
muun muassa Rebecca, Anna Karenina, A Star is Born ja Jäähyväiset aseille.
Jos juutalaiset ovat nykyään merkittävässä asemassa Hollywoodissa, vielä enemmän he olivat sitä
ennen. Nykyinen kehitys on päinvastoin muuttanut elokuvia etnisesti kirjavammiksi. Hengellisesti
värittyneitähän Rautatammimetsän elokuvat eivät ole olleet koskaan. Samuel Z. Arkoff perusti
American International Pictures -yhtiön (sittemmin Orion). Hal Roach oli varhaisten komedioiden
tuottaja (Harold Lloyd ja Laurel & Hardy eli Ohukainen & Paksukainen -sarjat.) Muita tärkeitä
tuottajia alan historiassa olivat Florenz Ziegfeld, Nicholas ja Joseph Schenk, Otto Preminger, Irving
Thalberg, Dore Schary, Samuel Spiegel (African Queen, On the Waterfront, Kwai-joen silta,
Lawrence of Arabia), Mirischin veljekset (Tiukat paikat, The Apartment, West Side Story, The
Great Escape, In the Heat of the Night), William Goetz, Joseph E. Levine, Lasky sekä Stanley
Kramer.
Paljon puhutusta nepotismista eli sukulaisten suosinnasta on esimerkkejä lähinnä tuottajien ja
ylimmän johdon keskuudessa. Samuel Goldwyn Pictures, yksi suurimmista yksityisistä studioista,
on kolmatta polvea Goldwynien käsissä. Hollywoodin ohjaajista Cecil B. De Mille on tuonut
juutalaisen taustansa ehkä selkeimmin esille. Naiset arvostelevat miehiä suuruudenhulluiksi. De
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Millen viehtymystä monumentaaliin tyyliin on pidetty toisinaan tunnuskuvana koko
rautatammimetsälle. Joku on laskenut, että De Millen elokuvilla on kaikkiaan neljä miljardia
katselukertaa. Tuotannon joukossa on monia Raamatun aiheita esitteleviä elokuvia kuten
Kymmenen Käskyä (1923), Kuninkaiden Kuningas (1927) ja Simson ja Delila (1949).
Voisi väittää, että elokuvat vaikuttavat ihmiseen enemmän kuin musiikki, kuvat ja kirjat, koska siinä
nämä yhdistyvät. Elokuva muokkaa mielipiteitä epäsuorasti tai epärationaalisesti, tunteiden kautta.
Lännenelokuvissa meksikolaisen roiston tunsi siitä, että tämä oli yleensä rumin. Ohjaaja ei ohjaa
ainoastaan näyttelijöitä, vaan myös ja nimenomaan katsojia. Raamatussa kiusaus tulikin yleensä
katsomisen ja näkemisen kautta, kun taas Jumalan sana kuulemisen ja lukemisen kautta. Eeva näki
että Hyvän ja pahan kokemuksen puusta oli kaunis katsella. Aakan näki Jerikossa kaunista saalista.
Daavid näki katoltaan kylpevän Batseban. Vakoojat näkivät linnoitettuja kaupunkeja sekä jättiläisiä
miehiksi. Toisaalta Raamatun historiakirjoissakin Kuningasten kirjat ovat lyyrisempiä kun taas
samoihin tapahtumiin stereonäkö tuovat Aikakirjat ovat jaksottain proosallisia kuin uutislähetys.
Kertomus voi olla historiallisesti totta, vaikka se olisikin kertomuksen muodossa.
Vanhoissa Hollywood-elokuvissa esimerkiksi äitejä arvostettiin. Uusien elokuvien moraalissa ei ole
enää hurraamista. Milloin uusissa elokuvissa on esimerkiksi kerrottu puolison pettämisen tuomasta
moraalisesta krapulasta? Rakentajasukupolvia yhdisti yhteinen haaste, pullamössö on pureskeltu
valmiiksi. Vanhan aikakauden päätyttyäkin elokuvateollisuudessa vaikuttaa kuitenkin lukuisia
yksittäisiä juutalaisen syntyperän omaavia henkilöitä. Elokuvateollisuus on nykyään aseteollisuuden
jälkeen Yhdysvaltain merkittävin vientituote, mutta juutalaisten osalta teollisuudenhaara perustettiin
siis häpeän varjoon.
Yhdysvaltain ulkopuolella mediateollisuuden nimiä ovat olleet muun muassa Michael Kuhn ja Bob
& Harvey Weinstein. Boris Berezovski sekä Vladimir Gusinski lukeutuivat Venäjän viiteen
suurimpaan mediajättiläiseen vuosituhannen vaihteessa. (Berezovskia on arvosteltu voimakkaasti
yksityistämiseen liittyvästä kähmimisestä – mutta muistaa pitää, että Englantiin loikannut mies oli
yksi harvoista, jotka uskalsivat varoittaa Vladimir Putinin (o) varhaisista diktaattorin elkeistä.)
Lilian Baylis perusti maailmankuulun Old Vic Teatterin Lontooseen ja Max Reinhardt (Goldman)
oli itävaltalainen teatterituottaja. Shubertin veljekset toimivat Amerikan teatterimaailmassa.
Viihdealalla maailman eniten tienannut Steven Spielberg oli uuden sukupolven ohjaaja, joka
harrastaa videopelejä sekä TV-sarjoja. Maailman viiden myydyimmän elokuvan joukkoon
mahtuivat Spielbergin luomuksista E.T. ja Jurassic Park. Jurassic Parkin lopussa on historian
pisimmät lopputekstit, yli 500 nimeä. Muita Spielbergin ohjauksia ovat muun muassa läpilyönnin
tehneet Tappajahait, Schindlerin lista, Close Encounters, Indiana Jonesit, The Color Purple, Empire
of the Sun, Arkajalat, Kadonnut Maailma, Amistad ja Pelastakaa sotamies Ryan. Aiemmin Spielberg
oli tuottajille siinä määrin menestystuote, että miehelle annettiin erivapauksia elokuviinsa. Hän sai
kuvata mitä tahansa mitä mieleen juolahtaisi. Käsikirjoituksenansa hän olisi saanut kuulemma
käyttää vaikkapa puhelinluetteloa. Sittemmin Spielberg on siirtynyt tuottajaksi. On silti masentavaa,
että Schindlerin listan tekijäksi tarvittiin juutalaista. Spielbergin on syytetty vääristävän historiaa
juutalaisten eduksi. Esimerkiksi Amistad sai Yhdysvaltain mustat suuttumaan viittauksesta Afrikan
paikallisiin orjakauppiaisiin. Tässä purkauksessa Schindlerin juutalaisuus nostettiin tapetille
hirveytenä, toisin kuin ET:n myönteisissä hymistelyissä.
Woody Allen (Allen Konigsberg) tunnetaan kultivoituneena ja neuroottisuutta lähentelevänä NY:n
kaupunkitunnelman kuvaajana. Allen loi käsitteeksi muodostuneen "looser-" eli häviäjätyypin.
Toistuva teema hänen elokuvissaan on juutalaisen miehen ja ei-juutalaisen naisen suhde, juutalainen
itsehalveksunta ja psykoanalyysi. Allen ei käsittele juutalaisuutta myönteisessä valossa. Hän
näyttelee itse usein elokuvissaan muissakin kuin cameo-rooleissa, joiden monet kriitikot uskovat
olevan semi-elämänkerrallisia. Woody Allen on skandaalilehdistön sylkykuppi, ja hän sanookin
toimivansa paremmin fiktiossa kuin tosielämässä. Mies nähtiin myös WTC-iskujen jälkeisessä
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Oscar-gaalassa puhumassa, yleisön noustessa taputtamaan.
Barbra Streisand ohjaa, laulaa, näyttelee ja saattaa näyttelijäystävättärensä kabbalan kiusauksiin.
Streisand poti nuoruutensa menestyksen jälkeen ramppikuumetta, kunnes esiintyi live-konsertissa
ensimmäisen kerran 27 vuoteen. (5 Emmy-palkintoa TV-sarjasta My name is Barbra, muita tekeleitä
ovat muun muassa Vuorovetten prinssi ja Tilaa rakkaudelle.) Mila Kunis aloitti näyttelemisen
Barbie-mainoksesta.
Mel Brooks (Melvin Kaminski) tekee poikkeuksen sääntöön, ettei elokuvamaailmassa juutalaista
syntyperää tehdä tiettäväksi, joskin hänkin tuo asian julki parodioimismielessä. Brooks aloitti
esiintymisensä toisen maailmansodan aikana amerikkalaisissa pioneerijoukoissa. Jo tuolloin miehen
tapana oli pilailla muiden kustannuksella, tässä tapauksessa saksalaisten totista
kovaäänispropagandaa imitoimalla. Megafoni käteen – ja tähti oli syntynyt. Brooksin
pöhkökomedioita moititaan kertakäyttöhuumoriksi, mutta joka tapauksessa elokuvat ovat olleet
kassamagneetteja. (Mieletön maailmanhistoria, Miehet sukkahousuissa, Ollako vai eikö olla,
Avaruusboltsit, Korkeuskammo, Villiä hurjempi länsi, Kevät koittaa Hitlerille, Kevät koittaa
anopille.)
Omintakeisen Tim Burtonin teokset ovat erilaisuuden ylistyksiä, ja häälyvät usein ylilyönnin
rajamailla. Burtonin uusgoottilainen tyyli on tuttu varsinkin kahdesta ensimmäisestä Batmanelokuvasta. (Muita teoksia ovat muun muassa Beetlejuice ja Saksikäsi Edward.) Burtonin aina
hullua akkaa näyttelevän puolison, Helena Bonham Carterin espanjanjuutalainen pappa Eduardo
Propper de Callejon auttoi diplomaattina tuhansia juutalaisia pakenemaan Ranskasta 1940-42. Myös
Lisa Kudrow näyttelee rajatapausta. Daniel Racliffen elämää julkisuus muutti traagisesti lapsiroolin
myötä Harry Potterina. Myös River Phoenix, Shia LaBeouf, Amanda Bynes ja Sarah Michelle
Gellar ovat teinitähtiä. (Jälkimmäisen näyttelemä Ann Summers on jokseenkin epäuskottava Buffy
vampyyrintappaja, sarjan päänäyttelijöistä jokainen on kulttuuritaustaltaan juutalainen, niin
demoninmetsästäjät kuin itse demoninnäyttelijätkin).
Nuorena menehtyneen Riverin veli Joaquin Phoenix on maailman tunnetuin huulihalkiooireyhtymän kantaja ja vegaani-selootti. Myös veljesten sisko Summer Phoenix on nuorisoidoli ja
vegaaniaktivisti. Andrew Garfield muistetaan Hämähäkkimiehenä. Jake Gyllenhaal näytteli usein
siskonsa Maggien kanssa, kampanjoi demokraattien puolesta ja tukee ympäristöliikettä.
Teekutsuliikkeen voisi määritellä jonkinlaiseksi Sarah Jessica Parkerin antiteesiksi. Parker on
koulukirjaesimerkki siitä, ettei valtava schnoz (nenäklyyvari) ole oikeasti este naistenlehtien
ulkonäköstandardiin. Jason Isaacs tunnetaan Lucius Malfoyna ja Kapteeni Koukkuna.
Julkisuutta karttanutta Stanley Kubrickia sanottiin Englantiin asettuneeksi amerikkalaiseksi
puritaaniksi. Hän teki elokuviansa hitaalla, mutta varmalla tahdilla. Ilmestyessään teokset olivat,
jolleivät aina yleisön, niin ainakin kriitikonkestäviä. New Yorkin Bronxissa syntynyt Kubrick oli
itseopiskellut elokuvantekijä. Ensimmäiset elokuvansa hän teki hieman yli 20-vuotiaana
sukulaisiltaan lainaamillaan rahoilla. (Peli on menetetty, tunteita nostattanut sodanvastainen
Kunnian polut, Spartacus, Lolita, Tri. Outolempi, ihmiskunnan syntyä ja tulevaisuutta runollisesti
kuvaava Avaruusseikkailu 2001, väkivallan ongelmaa pohtiva Kellopeli appelsiini, ihmistä
kulttuurinsa vankina kuvaava Barry Lyndon, ihmismielen ja ydinperheen hajoamista kauhuelokuvan
keinoin käsittelevä Hohto, Full Metal Jacket ja Eyes white shut.) Frederic Raphael ja Michael Herr
toimivat Kubrickin käsikirjoittajina. "Mistä me juutalaiset tiedämme, mitä ne puhuvat keskenään",
oli Kubrick sanonut kristityistä. Juutalaisten joukkotuho oli tehnyt kristityistä Kubrickille "ikuisiksi
ajoiksi" vieraita, käsittämättömiä olentoja, joiden todellisia ajatuksia ei saattanut arvata. Heitä
saattoi kuvata, mutta heidän sisäänsä ei saattanut mennä. Kubrickin tuotanto liikkuukin usein
omituisuuksien maailmassa. Vain se mikä kameralle näytetään, on olennaista. Puhe ei mene pintaa
syvemmälle. Kubrick kuvaus ryhmineen mainittiin myös keskustelussa "Olemmeko käynneet
kuussa vai emme ole"? Väitetään, että moni muu kampanjaan liittyvästä kuvausryhmästä, paitsi
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kotiinsa linnoittautunut Kubrick, menehtyivät.
Puolalais-ranskalainen Roman Polanski ohjaa elokuvia amerikkalaisella rahoituksella. Monissa
Polańskin ohjaamissa elokuvissa kuvataan erilaisia perversioita ja ihmismielen nurjaa puolta. Hän
lienee kironnut Amerikoissa saamaansa kuuluisuuttaan LSD:stä henkisiä virikkeitä hakeneen
Mansonin ”perheen” pyrittyä historiankirjoihin surmaamalla hänen viimeisillä raskaana olleen
vaimonsa Sharon Taten yhdessä neljän ystävän kanssa. Polanski on 60-luvun tärkeä ohjaaja, joka
valloitti maailmaa muun muassa elokuvilla Pianisti, Veitsi vedessä, Inho, Cul-de-Sac - Umpikuja,
Chinatown, Rosemaryn painajainen, Vampyyrintappajat, Frantic, Katkera kuu ja Yö ei tunne armoa.
Polanskin vanhemmat vietiin sodan aikana keskitysleiriin, ja hänen äitinsä kuoli Auschwitzissa.
Hän itse oli ehdolla Schindlerin listan ohjaajaksi, mutta koki sen "tulevan liian lähelle". Polanski on
pakoillut omaa käräjäkutsua liki 40 vuotta eikä uskalla matkustaa Yhdysvaltoihin.
George Cukor on tunnettu itseään tunnetumpien näyttelijättärien ympäröimänä ohjaajana.
(Katherine Hepburn (o), Greta Garbo (o), Ingrid Bergman (o), Judy Holliday (Judith Tuvim), Judy
Garland (Frances Gumm) (o), Audrey Hepburn (o), Marilyn Monroe (o).) Cukorin älykkäissä
draamakomedioissa käytiin usein sukupuolten kinaa. (Suuren yleisön tuntemia elokuvia ovat muun
muassa Kamelianainen ja My Fair Lady.) Ruotsalainen näyttelijä ja ohjaaja Mimi Pollak taas keksi
em. ystävättärelleen Greta Gustafssonille (o) taiteilijanimen jonka piti alkaa G:llä, "jotta lakanoiden
nimikoinnit pitäisivät paikkansa" (Garbo). Pollak oli ensimmäinen nainen, jonka kanssa
kuninkaallinen teatteri Dramaten solmi ohjaajasopimuksen.
Epsteinin kaksosveljekset Julius J. ja Philip G. käsikirjoittivat monet 40-luvun suurista elokuvista.
(Arsenikkia ja vanhoja pitsejä, The Man Who Came to Dinner, Saturday's Children, Rautaristi jne.)
Erikoista kyllä, veljesten kuuluisimmaksi jäänyt tekele Casablanca muistetaan arpomalla
ratkaistusta loppukohtauksestaan. Mentäessä purkittamaan elokuvan jäähyväisiä, eivät tekijät olleet
vieläkään varmoja siitä, antaisivatko he Ingrid Bergmanin (o) Humprey Bogartin (o) roolihahmolle
vai eivät. Näytelmästä syntyneen elokuvan kohokohta on siinä, että Julius J. ja Philip G. olivat vielä
identtiset kaksoset! (Tämän kaikkien romantikkojen rakastaman elokuvan käsikirjoitukseen
osallistui kolmantena pyöränä vielä Howard Koch. "Casablancassa ei ollut pätkääkään
todellisuutta", sanoi Epstein myöhemmin. "Me emme tehneet taidetta, vaan hankimme vain
elantomme." Epsteinin veljesten kyky keksiä sutkauksia oli legendaarinen, ja heidän sanotaan
voittaneen kaikki Hollywoodin käsikirjoittajien keskinäiset leukailukilpailut.
Varhaisten animaatioiden tuottaja Max Fleischer hävisi piirrettyjen elokuvien kilpailun
keskilännestä kotoisin olleelle Walter Disneylle (o) (Kippari Kalle, Betty Boob, Koko, Inkwell jne.
Elokuvia muun muassa Gulliverin retket ja Mr. Bing tulee kaupunkiin). Voiton jälkeen Disney ei
sitten olekaan saanut varteen otettavia haastajia ennen kuin juuri vuosituhannen vaihteen
kynnyksellä DreamWorksista.
Melvin "Mel" Blanc tunnetaan äänirooleistaan Warner Bros.:in ja Hanna-Barberan piirrossarjoista
ja -elokuvista animaation kulta-aikana 1940–1960-luvuilla. Hän oli ihka ensimmäinen
ääninäyttelijä, joka sai nimensä animaatioelokuvien alkuteksteihin. Blanc esitti muun muassa
Looney Tunesin sarkastista Väiski Vemmelsäärtä, puutteellisella vaarantajulla varustettua Repe
Sorsaa, sekä kilttiä ja pahasti änkyttävää Putte Possua. Hän saikin lempinimekseen "tuhannen äänen
mies". Mel Blanc teki 1014 ääniroolia vuosina 1937-1989. Nuoren polven Hank Azaria on lainannut
ääntään yli 160 hahmolle. "That's All Folks".
Vuonna 1997 ja 1998 useampikin uusi yhtiö on tuonut piirrosfilminsä markkinoille. Tässä
yhteydessä huomiota herättää Steven Spielbergin DreamWorks SKG:n Egyptin Prinssi, joka
mukailee anteeksi pyytelemättä Mooseksen henkilökuvaa ja kuvaa Exodusta ihmeineen. (Spielberg
on entuudestaan ohjannut hyperaktiivisia Tiny Toonseja sekä Fievelin retkiä. Fievelin sukunimi on
Mousekewitz, ja perheen matka 1800-luvun länteen kuvaa juutalaissiirtolaisten matkaa ItäEuroopasta.) Sittemmin DreamWorksilta ilmestyi vielä Joosefista kertonut, niin ikään Egyptiin
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sijoittunut Unten Kuningas. Jatkoa seurasi Eldoradossa, Sinbadissa, Shrekissä, Kanan lennossa jne.
Uusi Oortin pilvi (kontra tähti) oli syntynyt.
DreamWorksin johtajisto (SKG: Spielberg, Jeffrey Katzenberg, David Geffen) on juutalaisuuden
suhteen puhdasta kuin kosher-ruoka. Katzenberg johti aiemmin kymmenisen vuotta Disneyn
piirroselokuvien tuotantoa ja nosti eroamisensa yhteydessä valtavan vahingonkorvauskanteen
yhtiötä kohtaan. DreamWorksin ensimmäisessä tietokoneanimaatiossa Antz-muurahaiset
individualistimuurahaiset tarttuvat juoksevan ihmisen lenkkitossujen pohjassa olevaan purukumiin.
(Tossut sattuvat olemaan Reebok-merkkiset, mikä taas sattuu olemaan heimolaisen perustama
maailman ensimmäinen gummitossuyhtiö – piilomaininta sallittakoon, jos James Bondkin kerran
käyttää Philipsiä.)
Samaan aikaan Disneyltä ilmestyi koko lailla identtinen tietokoneanimaatio Ötökän elämää.
Kykyjenetsijä David Geffen pelasi tiensä Hollywoodin huipulle perustettuaan ensin useita levyyhtiöitä. Pohdittaessa ketjua, jonka seurauksena rock-musiikista tuli kulttuuria, kulttuurista
kulttuuriteollisuutta ja kulttuuriteollisuudesta kansainvälistä teollisuutta, saattaa puhe kääntyä juuri
häneen. Henkilökohtaisesti Geffen sanoo itseään ajaneen eteenpäin sairaalloisen epäonnistumisen ja
pilkan pelon. Myös Bill Mather on ollut animaatioiden pioneeri. Clive Davis on Grammy-palkittu
musiikkituottaja, levy-yhtiö pomo ja Rock and Roll Hall of Famen jäsen. Hän solmi
levytyssopimukset muun muassa Janis Joplinin (o), Laura Nyron (o), Santanan (o), Bruce
Springsteenin (o), Billy Joelin, Blood, Sweat and Tearsin (o), Iggy Popin, Earth, Wind & Firen sekä
Aerosmithin kanssa.
Larry King on yhdysvaltalainen talk show -isäntä, jonka CNN-kanavalla esitettävä ohjelma Larry
King Live on ollut yksi Yhdysvaltain pisimpään jatkuneista keskusteluohjelmista. Tunnettuna
televisiokasvona häntä on käytetty tuomaan ajankohtaisuuden tuntua useissa elokuvissa. Hän on
avioitunut seitsemän kertaa, toistaiseksi.
Lauantai-iltojen vakiokasvo Billy Crystal on Oscar-gaalojen, Saturday Night Liven jne. juontaja ja
TV-sarja Kuplasta tuttu. Chelsea Joy Handler on televisioemäntä, joka isännöi muun muassa
myöhäisillan E!-kanavan gay-ohjelmaa. Susan "Suze" Lynn Orman on usalainen talousneuvoja,
kirjailija, motivoiva puhuja ja televisiojuontaja. The Suze Orman Show:ta on esitetty CNBC:llä 10
kautta ja Orman on kirjoittanut yhdeksän peräkkäistä New York Times bestseller -kirjaa.
Lesboliikkeen johtohahmoihin kuuluva Orman on voittanut kaksi Emmy-palkintoa ja naisille
myönnettävän Gracie-palkinnon. Matthew Todd Lauer on tunnetaan NBCn The Today Show'n
juontajana. Hän on ollut juontamassa kaikkiaan 3 olympialaisten avajaisten juhlaseremoniaa. Gerald
”Jerry” Norman Springer on keskustelu-juontaja ja demokraattipoliitikko. Hän on juontanut Jerry
Springer Show’ta vuodesta 1991 ja toiminut 1977–1978 Cincinnatin pormestarina. Shown suosio
perustuu vieraiden väkivaltaiseen käytökseen ja kiistanalaisiin aiheisiin kuten aviorikokset,
homoseksuaalisuus, prostituutio ja transvestismi. Musikaali Jerry Springer – The Opera perustuu
Springerin ohjelmaan.
Jon Stewart aloitti uransa stand-up-koomikkona, mutta siirtyi televisioon juontaen muun muassa
The Daily Show-, Short Attention Span Theater-, The Jon Stewart Show, You Wrote It, You Watch
It -talk show -ohjelmia. Hän myös käsikirjoittaa ja tuottaa ohjelmia. Stewart myös juonsi vuosien
2006 ja 2008 Oscar-gaalat. Vuonna 2012 useat yritykset peruivat mainoksensa Stewartin
ohjelmasta, koska Stewart rienasi jouluohjelmassaan lantakaukalon roolia Kuninkaan kehtona
Beetlehemissä. Erityisesti ihmisoikeusjärjestö Catholic League reagoi voimakkaasti. Barbara Jill
Walters oli ensimmäinen naispuolinen Amerikan iltauutisten ankkuri. Vuonna 1974 Waltersista tuli
The Today Show'n ensimmäinen naispuolinen juontaja. Viisi vuotta myöhemmin hän siirtyi ABC:n
sarjaan 20/20. Hän on juontanut The View-sarjaa vuodesta 1997 lähtien ja on saanut tähden
Hollywood Walk of Famelle.
Morley Safer on kanadalainen reportteri ja kirjeenvaihtaja, joka työskentelee CBS:n
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uutisohjelmassa 60 Minutes. Vuonna 1965 hän avasi CBS Newsin toimiston Saigoniin, Vietnamiin
ja seurasi yhdysvaltalaista sotilasjoukkoa ja tallensi kuvanauhalle kuinka se tuhosi evakuoidun
vietnamilaiskylän sytyttämällä sen tuleen. Presidentti Lyndon B. Johnson (o) vaati CBS:n johtajaa
erottamaan Saferin, mutta tämä kieltäytyi. Johnson uhkasi tuoda julkisuuteen Saferin väitetyt
kommunistisuhteet, mutta tällaisia suhteita ei löytynyt. Safer on saanut uransa aikana lukuisia
palkintoja, muun muassa 12 Emmya. John F. Stossel taas on vaikuttanut ABC:llä ja Foxilla, tullen
palkituksi 19 Emmy-pystillä. Myron Leon (Mike) Wallace toimi 60 Minutes -makasiiniohjelman
haastattelijana ja sai 20 Emmyä. Maurice Richard Povich vetää Maury-showtaan. Wolf Isaac
Blitzer on politiikan uutisankkuri. Myron (Mike) toimi 60 Minutes -makasiiniohjelman
haastattelijana 1968–2008 joka sai parikymmentä Emmy- ym. palkintoa.
Koska Yhdysvaltain peruskouluissa ei oikein jakseta lukea historian oppikirjoja, on varttuva
sukupolvi omaksunut Oliver Stonen urasydämin ja tammenlehvin. Stone aloitti elokuvauransa
parhaalla mahdollisella tavalla ja voitti ensimmäisestä käsikirjoituksestaan Midnight Expressiin
Oscarin. Esivalta ei turhaan miekkaa kanna, sanotaan roomalaiskirjeen 13. luvussa. Vaikka
puolustusvoimien pelote onkin kokonaisuutena ottaen rauhaa edistävä asia, ei ruohonjuuritasolla
näe perspektiiviä. (SA-kielenkäyttöönkin on vakiintunut aiheesta kaunokirjallinen sanonta, jossa on
pakkasta ja ruskaa.)
Platoon - nuoret sotilaat, Syntynyt 4. heinäkuuta, Nixon ja Taivas ja Maa muodostavat
sodanvastaisen elokuvasarjan. Platoonin alussa lainataan Saarnaajaa (12:1): "Muista Luojaasi
nuoruudessasi, ennen kuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet joista olet sanova: ’Nämä eivät
minua miellytä’”. Sopii kysyä, mitä amerikkalaiset oikein tekivät toisella puolella maapalloa. Karu
totuus on, että nälkäisen yleisön mielenkiinto sarjaan laski sitä mukaa, kun elokuvat muuttuivat
hempeämmiksi. (Platoonista vuoden -86 parhaan elokuvan ja parhaan ohjaajan palkinnot.)
Suomentajien olisi ollut syytä luottaa sotaveteraaniin ja kääntää nimi suoraan Joukkueeksi (vrt.
Nuoret Sotilaat). Taistelutilanteessa yksilöiden identiteetti kuulemma sulautuu yhdeksi ryhmäksi.
Muita Stonen elokuvia ovat Arpinaama, Talk Radio, The Doors, Syntyneet Tappajiksi, U-käännös
helvettiin, Minä päivänä tahansa ja äärimmäisen kiistelty JFK-Avoin tapaus.
Stone esittää valkokankaalla vakavissaan John F. Kennedyn (o) selvittämättömän murhan olleen
hallituksen sisällä tapahtunut vallankaappaus. Tiedotusvälineet reagoivat elokuvaan Yhdysvalloissa
sellaisella raivolla, että se herätti epäilyjä. Time-lehti kehotti kansalaisia opettelemaan seuraavan
mantran: "JFK on vain elokuva, JFK on vain elokuva." Vietnamin sota merkitsi luottamuksen
aikakauden päättymistä Yhdysvalloissa. Elokuvan viimeisiä repliikkejä on: "Sota on maamme
suurin business. Kennedyn kuollessa hänen päätöksensä vetää joukot pois Vietnamista peruttiin."
Vuonna 1962 Kennedy oli ollut ensimmäinen presidentti Yhdysvaltain historiassa, joka oli julkisesti
luvannut myydä aseita Israeliin. Tästä ei ehtinyt kulua kuin vuosi Dallasiin...
Profeetta Jeremia oli välittänyt aikoinaan seuraavan ohjeen Assyrian juutalaisille pakkosiirtolaisille:
"Harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta
Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne." (Jer. 29:7). Kyseisen ohjeen hengen
mukaisesti Barry Levinson palaa mielellään kotikaupunkiinsa ja tekee elokuvia lapsuutensa
kasvuympäristöstä. Homicide - Pelon kadut TV-sarja kuvastaa amerikkalaisen yhteiskunnan suurten
elintaso- ja tuloerojen siivittämää turvattomuutta. (Mahdollista toki on sekin, että jenkit käyvät
autolla postilaatikolla pelkän laiskuuden vuoksi.) Sarjalle on ominaista dokumentaarisuus. Muita
elokuvia ovat Avalon, Peltiheikit, Svengijengi vauhdissa jälleen, Hyvää huomenta Vietnam, Lelut,
Bugsy, Verkossa ja Katuvarpuset. Sademies toi Levinsonille vuoden -88 parhaan elokuvan ja
parhaan ohjaajan Oscarit. Vihjaileva elokuva Häntä heiluttaa koiraa sai myös päivänpoliittista
merkitystä ennen kuin salat tulivat turhankin julki hieman myöhemmin Monica Lewinsky -jupakan
yhteydessä. Wag the dog esitettiin jopa Irakin televisiossa - mikä olikin sitten maan ensimmäinen
amerikkalainen julkisesti esitettävä elokuva pariin vuosikymmeneen.
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Lena Dunham on -86 syntynyt, sekä TV-kriitikoiden että hipsterien huulilla oleva elokuvantekijä ja
näyttelijä joka tunnetaan luomastaan televisiosarjasta Girls, jota hän myös käsikirjoittanut,
ohjannut, tuottanut – ja pääosanäytellyt. Hannah Horvath -hahmosta hänet palkittiin parhaan
naispääosan Golden Globella 2013, samalla kuin itse sarja palkittiin parhaan musikaali- tai
komediasarjan Golden Globella.Dunham on ensimmäinen nainen, joka on saanut Directors Guild of
America Award -palkinnon parhaasta ohjauksesta komediasarjassa, vain 26-vuotiaana.
David Suchetin liettuanjuutalaisen suvun nimi "Schohet" merkitsi jiddishiksi kosher-teurastajaa.
Hänet tunnetaan Hercule Poirotina, Edward Tellerin roolista – sekä tunnustuksellisesta
evankeliuminuskosta. Barry Sonnenfeld oli alun perin kuvaaja, ja hänen ohjaamansa elokuvat ovat
tunnettuja juuri kameratyöskentelystään ja vauhdistaan. (Addams Family I ja II, Hyvä pätkä, Men
In Black).
Vakavissakin rooleissa tahattoman hauskan Jack Blackin ääni on animaatioissa kolmanneksi
suosituin kautta aikojen. Ben Stiller (Reality Bites, Sähköputkimies, Yö museossa, Perhe on
painajainen jne.) esittää usein myös juutalaista roolia.
Muita elokuva- tai teatteriohjaajia ovat muun muassa David Crane (Frendit), Ernst Lubitsch, Lee
Strasberg, Erich von Stroheim, Josef von Sternberg, William Wyler, Billy Wilder, Sidney Lumet,
Arthur Penn, Norman Jewison, Samuel Fuller, Don Siegel, Fred Zinnemann (Oscarit High Noon
-52, A Man for All Seasons -66), Robert Siodmak, Robert Wise (Oscarit I Want to Live -58, West
Side Story -61, ohjaaja & tuottaja, The Sound of Music -65, Wise myös editoi Orson Wellesin (o)
klassikon Citizen Kane), Jules Dassin, Garson Kanin, Mervyn Le Roy (The Wizard of Oz, Quo
Vadis?), William Friedkin (Oscar elokuvasta The French Connection), Harmony Korine, Rob
Reiner (This is Spinal Tap, Viimeinen kesä - Stand by Me, The Princess Bride, When Harry Met
Sally, Misery sekä vuoden 1992 parhaan elokuvan Oscarin voittanut Kunnian miehiä - A Few Good
Men), Mike Nichols (Miehuuskoe, Tapaus Henry, Birdcage, Working Girl, Susi, Catch 22), Neil
Israel, Joseph L. Mankiewicz (Oscarit elokuvista Kirje kolmelle vaimolle -48 ja Kaikki Eevasta
-50), John Frankheimer, Michael Curtiz, Mervyn Le Roy, Richard Brooks, Daniel Mann, Robert
Rossen (vuoden 1949 parhaan elokuvan Oscar All the King's Men), Richard Lester (Cannes-voittaja
The Knack, Beatles-elokuvat A Hard Day’s Night, Help! ja How I Won the War), James L. Brooks,
Arthur Tracy, Louis Selznick, Red Buttons (Oscar Sayonarasta), Albert Brooks (Broadcast News,
Äiti), Eric Goldberg (Pocahontasin toinen ohjaaja), Andre Gregory, Harold Prince, Hart Bochner,
David Steinberg, Stephen Evans, Jonathan Mostow, Michael Gordon, Norman Lear ja Richard
Benjamin.
Delbert Mann toimi uransa loppuvaiheessa Yhdysvaltain Ohjaajakillan presidenttinä. Alexander
Ford oli alunperin puolalainen ohjaaja, mutta katosi monien muiden taiteilijoiden tavoin
länsimaalaisten tietoisuudesta muutettuaan Israeliin. Ei niin, etteikö Israel voisi kuulua Eurooppaan,
mutta sieltä käsin näyttää olevan kovin vaikea tavoittaa ulkomaista kiinnostusta.
Veljekset Joel ja Ethan Coen tekevät gangsterielokuvia (muun muassa Millers Crossing 1990 ja
Barton Fink 1991), jotka ovat herättäneet huomiota uudella ja vahvalla tyylillään. Oma suosikkini
on Where art thou, brother – Veljeni, missä lienet? Elokuvan Odysseusta mukaileva juoni ei liity
nähdäkseni mitenkään sen nimeen. Veljesten Fargo-elokuvasta tehtiin myös pitkä TV-sarja, jonka
käsikirjoitti Noah Hawley. Yksi selitys juutalaisten menestykselle onkin tarinankertomisen perinne.
Sacha Baron Cohenin yltiöälyttömät soluttautumisdokumentit ovat kumma kyllä kassamagneetteja.
Hänen tunnetuimmat roolihahmonsa ovat wanna be -hiphoppari Ali G, kazakstanilainen
televisiokommentaattori Borat, itävaltalaisen musiikkikanavan homoseksuaali muotitoimittaja
Brüno ja diktaattori Aladeen. Cohenin vaimo Isla ”himoshoppaaja” Fisher on myös kirjailija ja
tämän perheen yksityiselämä on yksi tarkimmin vartioituja salaisuuksia juorulehtien paparazeista
huolimatta.
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Arkin on yksi niistä viidestä näyttelijästä, joka on saanut ensimmäisestä elokuvaroolistaan parhaan
miespääosan Oscar-ehdokkuuden. Arkin on osoittanut kykenemänsä tekemään sekä draamaa että
komediaa.
Käsikirjoittajat eivät saa osakseen niin suurta huomiota (tai palkkiota), mutta tällaisia ovat olleet
esimerkiksi Ben Hecht, Samson Raphaelson, Wolf Mankowitz, George Axelrod ja Carl Forman.
Ernest Lehman voitti Kirjoittajien killan palkinnot teksteistään elokuviin Sabrina, Kuningas ja
Minä, North by Northwest, West Side Story ja The Sound of Music. Näytelmäkirjailija Neil Simon
operoi samalla juutalaisen angstin ja sulavan komedian yhtälöllä Woody Allenin kanssa.
(Omaelämäkerrallinen näytelmätrilogia Brighton Beach Memories, Biloxi Blues ja Broadway
Bound, yksi Pulitzer monien muiden pystien joukossa.) Peter Shaffer kirjoitti näytelmäkirjoituksen
Amadeukseen, josta myöhemmin väännettiin 8 Oscarin arvoinen elokuva. Myös Hart Moss, George
Kaufman, Odets Clifford ja Eugene Ionesco tunnetaan lähinnä näytelmäkirjailijoina.
Eräs parhaimmista esimerkeistä juutalaisista tuottajista lienee TV-sarjojen tuottaja Aaron Spelling.
(Lemmenlaiva, Dynastia, Charlien enkelit, Fantasy Island, Beverly Hills numero numero numero,
Melrose Place, Frendit, Savannah, Baywatch, Malibu, Sunset Beach jne. jne.) Beverly Hills 90210
oli Yhdysvaltain pisimpään jatkunut (melo)draamasarja ja ensimmäinen amerikkalainen
televisiosarja, jossa teinit olivat selkeästi pääosassa ja jossa heidän elämäänsä ei tarkasteltu
aikuisnäkökulmasta. Kaikkien teinisarjojen kantaisä Spelling raahaa sarjoihinsa poikansa, tyttärensä
(Tori Spelling), näiden tuttavat ja tuttavien tuttavat. Juutalaiset näyttelijät muodostavat todellakin
miltei rungon näissä sarjoissa. Spelling pitää nimissään TV-sarjojen myynnin Guinness-ennätystä,
jota on vaikea rikkoa. Jos suomalaisissa TV-sarjoissa tehdään tikusta asiaa, niin Spellingin sarjojen
parinvaihdoksissa piiri pyörii ja melkein kaikki ovat tulleet tehneeksi huorin lopuksi kaikkien
kanssa. Roolihenkilöt ovat yleisölle kuin purukumi: maun loputtua ne sylkäistään pois.
Erimielisyyksiin päättyneen työsuhteen näkee siitä, että näyttelijä lähtee opiskelemaan, toiselle
paikkakunnalle tai ajasta ikuisuuteen ilman varoitusta ja muuta juonenkäännettä. Sananlaskujen
viimeinen luku "kelpo vaimon ylistys" on luettu joka sapattina juutalaisissa kodeissa vuosisatojen
ajan, ja Spelling varmasti tiesi tämän. Länsimaailman parisuhteet kolisevat tyhjyyttään, ja juuri TV
jankuttaa tyhmyyttä, jonka mukaan ihastus tarkoittaa rakkautta ja fatalistinen rakkaus loppuu
tunteen haihtuessa. 1 Kor. 13 jokainen rakkauden määritelmä on verbi, teonsana.
Lipputuloistaan tunnettuja toimintaelokuvia tehnyt Joel Silver ryhtyi farmariksi Etelä-Carolinaan.
Suuren yleisön suosion saaneita Box Office "action"-elokuvia ovat mm: Commando, Predator,
Lethal Weapon 1-4, Die Hard, Predator 2, Die Hard 2, The Last Boy Scout, Demolition Man, Fair
Game, Executive Decision, Conspiracy Theory, Matrixit, Made Men, House on Haundet Hill,
Romeo Must Die, Swordfish, Exit Wounds, 13 Ghosts, Ghost Ship, Gothika, ja Gradle 2 the Grave.
Muita tuottajia ovat Saul Chaplin, Saul Zaentz (Yksi lensi yli käenpesän, Amadeus, Englantilainen
potilas), Steven Bocho (L.A. Law, NYDP Blue, Hill Street Blues, Harkittu murha, Teinitohtori),
Sam Spiegel, Carl Foreman, Peter Guber, Larry Gelbart, Danny Jakobson, Abraham Polonsky, Sam
Katzman (Rock Around the Clock), Norma Krasna, Larry David, Lorne Michaels, Suzy Greenberg
ja Alexandre Mnouchkine.
Paul Mazursky on kulkenut tyypillisen elokuvamaailmassa menestyneen henkilön tien näyttelijästä
ohjaajan kautta käsikirjoittajaksi ja tuottajaksi. Impressario Mike Todd oli naimisissa muun muassa
Elizabeth Taylorin (o) kanssa, joka kääntyi juutalaisuuteen. Carl Foreman tuotti ja käsikirjoitti sekä
toimi sittemmin Englannin ja Israelin kirjoittajakiltojen presidenttinä. (Kwai-joen silta, Navaronen
tykit, MacKennan kulta.) Boris Kaufman oli kuuluisa kameramies ja Harold Ramis ohjaaja.
Matthew Groening heimolaisineen on Simpsonien nerokas luoja. Simpsonit on amerikkalaisille
tuiki harvinaista itseironiaa, siinä missä briteillä on pitkät perinteet kuivalle huumorille ja itselleen
nauramiselle. Simpsonit ja Groeningin toinen, Helvetti-piirrossarja (Koulu, elämä jne. on H:ä) ovat
tunnettuja arkirealismistaan sekä yhteiskuntakriittisyydestä amerikkalaista elämänmuotoa kohtaan.
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Futurama kuvaa pizzalähettipoika Fryta, jota voisi luonnehtia luuseriksi. Hän joutuu vahingossa
kryogeenisesti jäädytetyksi, mutta varsinainen seikkailu alkaa, kun Fry herätetään uudenvuoden
aattona 2999. Pizzapoika löytää itsensä New New Yorkin kaupungista, joka on rakennettu ufohyökkäyksessä tuhoutuneen New Yorkin raunioille.
Brittiläisen elokuvateollisuuden tuottajia tai ohjaajia ovat olleet Sir Alexander, Zoltan Korda, Sir
Michael Balcon joka vastasi alkuun Alfred Hitchcockin (o) jännityselokuvista, Bond-elokuvia
aluksi tuottanut Harry Saltzman, Anatole de Grunwald ja John Schlesinger. Englantilaisia
näyttelijöitä Leslie Howardin ohella ovat olleet Elizabeth Bergner, Anton Walbrook, Claire Bloom,
Yvonne Mitchell ja Laurence Harvey. Ranskassa vaikuttivat Max Linder, Abel Gance, Jean Epstein,
Claude Lelouch ja Claude Berri (muun muassa Asterixin tuottaja), sekä näyttelijät Rachel (Eliza
Rachel Félix), Harry Baur, Simone Signoret, Robert Hirsch ja Anouk Aimée (Oscar -66, Mies ja
nainen).
Ennen tapahtumarikasta 30-lukua saksalaista eloa purkittivat Paul Davidson, Hermann Fellner,
Ernst Lubitsch, Erich Pommer ja Fritz Lang. Puolassa toimivat Jacob Gordin, Mark Tovbin, Esther
Kaminska, Nahum Lipovski, Leah Farber, Zygmunt Turkow, Jonas Turkow, Henryk Shara, Leo
Forbert, Diana Blumenfeld, Silver Rich, Joseph Green ja Molly Picon. Jerzy Hoffmanin sanotaan
palauttaneen Puolalle historian.
Venäjällä toimivat suuri cinema-nero Sergei Eisenstein sekä Friedrich Ermler, Abraham Room,
Mikhail Romm, Juli Raizman, Leonid Trauberg, Esther Schub, Dziga Vertov ja Lo Arnshtam.
Muita eurooppalaisia ohjaajia tai tuottajia ovat olleet muun muassa Ján Kadár ja Milos Forman.
Ohjaaja Mauritz Stiller tunnetaan omien ruotsalaisten elokuviensa sijaan näyttelijätär Greta Garbon
(o) vuoksi. Stiller toi Garbon mukanaan muuttaessaan Yhdysvaltoihin, mutta kuoli pian sinne
saavuttuaan.
Chaplinin kanssa mykkävalkoelokuvissa hauskuuttivat myös Marxin veljekset (Chico, Groucho,
Harpo, Zeppo) sekä The Three Stooges. (Tämä koomikkojen sarja kattaa lähes koko
mykkäkomedian ajan.) Marxin veljesten hullunsairas huumori on paraatiesimerkki vakiintuneen
yhteiskunnan anarkistisesta, satiirisesta ja nenäkkäästä pilkasta. Alunperin vaudeville-veljeksiä oli
viisi kappaletta plus äiti. Groucho Marx veti 13 vaudeville-elokuvan jälkeen vuosina 1947–1961
radio- ja televisiovisailua You Bet Your Life. Gertrude Berg toteutti ensimmäisen radioidun
saippuaooppera-sarjan ja kirjoitti Molly Goldberg -roolissa juutalaisperheen arkielämästä
hyväksyttävää Amerikassa. Hän oli ensimmäinen joka voitti Emmy-palkinnon komediennen
pääroolissa.
Vanhempia juutalaisia näyttelijöitä ovat myös ensimmäisen äänielokuvan Jazz Singerin Al Jolson,
Paul Muni, John Garfield, Peter Lorre, Zero Mostel, Lee J. Cobb, Rod Steiger (Oscarit rooleista
elokuvissa In the Heat of the Night, On the Waterfront ja The Pawnbroker, joista jälkimmäisessä
esittää natsiaikojen muistojen vainoamaa juutalaista), Eddie Cantor, Elliot Gould, kaikkien
loppuvuosisadan valkokankaan vamppien äiti femme fatale, Theda Bara, Alla Nazimova, Louise
Rainer, Sylvia Sidney, Shelley Winters (Oscarit elokuvista Anne Frankin päiväkirja sekä Patch of
Blue), Tony Randall, Rita Hayworth ja Charlie Chaplinin vastanäyttelijä/vaimo Paulette Goddard
(Nykyaika, Diktaattori). Lyhyt ja vanttera Edward G. Robinson oli kuin luotu valkokankaan
gangsteriksi. Hän sai kaksi viikkoa ennen kuolemaansa sairasvuoteen äärellä järjestetyssä
seremoniassa ensimmäisen Oscarinsa. Molly Picon ja Ida Kaminska olivat jiddishteattereiden
primadonnia.
American Jew vaiko Jewish American? Stand Up -genre syntyi New Yorkin juutalaisten
lomanviettopaikassa, Catskill mountaininin (Borscht Belt, Jewish Alps) yli 300 lavalla lauantaiiltoina 20-70 -lukujen saatossa. Juutalainen yleisö oli vaativa ja äänesti jaloillaan kehnot
vitsinkertojat pois. Kissakukkuloiden sapatti-iltamissa löivät läpi sellaiset nimet kuin Mel Brooks,
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Jerry Lewis, Danny Kaye, Judy Holliday, Sid Caesar, Lenny Bruce ja Alan King. Yhdenmiehen
stand-up showssa ei saa ajatustaukoja yleisön repliikkien aikana. King oli ensimmäinen American
Jewish humor -palkinnon saaja National Foundation for Jewish Culture -järjestöltä ja moni TVkoomikko on kutsunut häntä esikuvakseen.
Muita koomikkoja ovat olleet Zero Mostel, Milton Berle, George Burns, Curly Howard, Madeline
Kahn, Mort Sahl, Howie Mandel, David Cross, Don Rickles, David Brenner, hauskimmat
kotivideot-pioneeri Bob Saget, Don Adams (agentti 86-Maxwell Smart), Peter Sellers
(Vaaleanpunaisen Pantterin tarkastaja Closeau, Tohtori Outolempi), piirakanheiton patriarkka Soupy
Sales (19 000 onnistunutta suoritusta viimeisen laskennan mukaan), Avaruusboltsien kitukasvuinen
Darth Vader Rick Moranis, polkkatukka Moe Howard, Lewis Black, Seth ”Austin PowersScoopydoo” Green, Walter Matthau (parhaan sivuosan Oscar The Fortune Cookie, parhaan
näyttelijän Oscarit Kotch ja The Sunshine Boys, viimeaikaisia elokuvia Äksyt vanhat herrat ja rooli
Ville Vallattoman herra Karjusena) ja komediennet Amy Schumer ja Rachel Dratch. Jerry Seinfeld
veti nimeään kantanutta showta 9 tuotantokautta. Sitä oli ideoimassa myös Larry David. Matthaun
kohdalla Walter Matuschanskayaskyn taiteilijanimi on anteeksiannettavaa.
Jerry Lewisin naamanvääntelyä ja Danny Kayen (David Kaminsky) papupata-puhetta on plagioitu
laajalti. Lewisin sanotaan olleen jokaisen sään, ajan ja ihmisen mies. Ei tarvitse mennä merta
edemmäs kalaan etsittäessä Tri Jekyllin ja hajamielisen professorin esikuvia. Lewis on tunnettu sekä
filantropistina että sionistina. Kaye esitti yleensä onnettomuusaltista, hyväntahtoista sekä älyvapaata
pelleä. Oikeassa elämässään hän oli Lewisin tapaan filantropisti ja toimi myöhemmin lasten asialla
YK:n hyväntahdon lähettiläänä. Kun UNICEFille myönnettiin vuonna 1965 nobelin rauhanpalkinto,
valittiin juuri Kaye vastaanottamaan se. Lapsuudessa Kaye alias David Daniel Kominsky aikoi tulla
isona lääkäriksi. Lääkäri hänestä tavallaan tulikin, kirjoittaessaan parhaana pidetyn lääkkeen
reseptejä.
Yksi omista suosikeistani on Tyttökullat-sarjan möreä-ääninen, kuivakan hauska hapannaama Bea
Arthur. Todella hauskaksi rautahahmon tekee Bernice Frankelin todellinen minä joka oli
ensimmäisiä merijalkaväen läpikäyneitä naisia Yhdysvalloissa. Marines-erikoisjoukoissa hänen
tehtävänsä oli sinänsä tyttömäinen rekkakuskin homma. Tämä tyttökulta sai erikoisjoukkojen
kantakorttiinsa varoitukset ”liiallisesta aggresiivisuudesta” ja ”kiistelynhalusta” sekä maininnan
erikoistumisesta taljajousella taistelusta.
Robin Williams - josta olisi pitänyt tulla hitsari, ainakin jos hänen isäänsä olisi ollut uskomista - on
ollut koomikon ammatissa kaksikymmenvuotiaasta saakka, mutta vitsit ovat harvoin loppuneet
kesken. Ollessani alaluokilla koulun käytävillä kaikuivat "nano nano" -huudahdukset Mindy ja
Mork -televisiosarjan jälkeisenä aamuna. Sittemmin erilaiset hokemat ovat tulleet käytännöksi
erilaisissa hupiohjelmissa. Williamsin showt perustuivat miehen karismaan ja vauhtiin jossa ei
ehtinyt ajatella, oliko vitsi itse asiassa hyvä. "Kokaiini on Jumalan tapa ilmoittaa, että yrität tehdä
liikaa rahaa", Williams sanoi huumeista selvittyään, kun vauhti oli jatkunut kameroiden jo
sammuttua. Hyvää huomenta Vietnam oli jonkinlainen paluu. "Ihmiselle annetaan yleensä vain
hyvin vähän hulluutta, eikä sitä kannattaisi menettää", sanoi Williams aiheesta. Koko
viihdemaailma järkyttyi, kun koomikko Williams hirtti itsensä.
Kirjailija Ian Fleming (o) loi James Bondin Cary Grant mielessään. Grantille tarjottiin Bondin
roolia, mutta hän kieltäytyi. Tunnetuin juutalaismiehen rooli Alfred Hitchcockin(o)
luottonäyttelijällä lienee ollut Gentlemen's agreement. American Film Institute valitsi vuonna 1999
Grantin vuosisadan toiseksi merkittävimmäksi miestähdeksi.
Michael Landon (Eugene Orowitz) muistetaan TV-sarjoista Bonanza, Pieni talo preerialla (tuottaja
sekä pääosan esittäjä) ja Enkeli maantiellä. Bonanza on ollut eräs pisimpään pyörineitä TV-sarjoja
television historiassa. Landon kasvoi vuosikymmenien edetessä miljoonien katsojien silmissä
Bonanzan kuumaverisestä, nuorimmasta Cartwrightistä Pieni talo preerialla- sarjan isälliseksi
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Charles Ingallsiksi. Hän oli amerikkalaisen maalaiskristillisyyden perikuva, joten monen on vaikea
uskoa miehen juutalaista syntyperää. Landon syntyi amerikanjuutalaisen isän ja neuroottisen,
katolisen irlantilaisen äidin vaikeaan avioliittoon. Koulukiusaaminen oli "Christ Killer"- Eugenille
pitkäaikainen omakohtainen kokemus. Nuori Eugen piilotteli isäänsä ja esitteli ihmisille yleensä
ainoastaan sinisilmäisen ja vaalean äitinsä. Joku voisi pitää Michael Landonia täydellisenä
messiastyyppinä. Tosielämässä ja läheisissä ihmissuhteissaan Landon ei kuitenkaan ollut aivan täysi
enkeli. Jesajan kirjan 53. luku kertookin toisenlaisesta messiaasta. "Hän kasvoi Herran edessä
niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta, me näimme
hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylenkatsottu,
ihmisten hylkäämä..." Tikkun Olamiin, maailman vamman parantamiseen, ei riitä ainoastaan hyvä
tahto. Korjaaminen vaatii ammattimiestä. Myös Preerian pääosan, kirjoittajan omakuva Laura
Ingallsin näyttelijä Melissa Gilbert on juutalaistaustainen.
Tottuminen lisää atraktiota, sanotaan. Sitä mitä itse näkee lapsuuden leluissaan, ei toinen näe. Niin
sirittävät heinäsirkat kuin mainostajatkin tietävät, että äänen, kuvien tai tekstin toistamisella on
ylipuhuva vaikutus. Ihmisistä puhuttaessa tämä tarkoittaa, että suuri yleisö haluaa nähdä
valkokankaalla samat, vanhat parrat. Uusien näyttelijöiden on vaikea lyödä itsensä läpi ja
läpimurron tehneet voivat muuttaa "tunnearvonsa" harvinaisen todelliseksi säkiksi setelirahaa.
Jeff Goldblumin ongelma näyttelijäuralla on ollut pituus ja Henry Winklerin lyhyys. Goldblum teki
läpimurtonsa elokuvassa Kärpänen ja hän on ollut tähdittämässä viime vuosien megaelokuvia Death
Wish, Big Chill, Frost, Nine Months, Jurassic Park, Kadonnut Maailma ja Independence Day, Run
Ronnie Run - kuitenkin poikkeuksellisen pienellä palkalla. Elokuvan uusi nuorekas ja rento
tutkijasankari henkilöityy Jeff Goldblumin roolihahmoissa. Mustine asuineen ja aurinkolaseineen
Ian Malcolm näyttää pikemmin rock-tähdeltä kuin kaaosteoreetikolta Jurassic Parkissa ja sen jatkoosassa Kadonnut maailma. Uusissa tiede-elokuvissa tiedemiehistä on taas maailman pelastajiksi.
Goldblumin ohella myös juutalaiset naisnäyttelijät Jodie Foster ja Helen Hunt ovat esittäneet tiedeja intellektuellinaisia. Muita Goldblumin elokuvia ovat olleet Yön selkään, The Tall Guy ja
Silverado. Sean Penn on näyttelijä sekä laulajien ja näyttelijän mies.
Henry Winkler on eräs omista suosikeistani. Hän ryösti sivuosaksi tarkoitetusta roolista käsin
Fonziena koko shown itselleen lauantaisarjassa Onnenpäivät. 90-luvulla Winkler vaikutti muun
muassa Ihmemies-sarjan tuottajana. Vanhemmiten Winkler on siirtynyt lastenkirjailijaksi.
Täydellisen Amerikan etelävaltiolaisen herrasmiehen muotin tekemiseksi tarvittiin
englanninjuutalaista näyttelijää. Englannin kielelle Leslie "Oh Aaahsley" Howardin kuolema
toisessa maailmansodassa saksalaisten alasampumana sointuu hyvin: Actor died in action. (Tuulen
Viemän ohella muita rooleja Howardilla oli muun muassa elokuvissa The Scarlet Pimpernel,
Pygmalion ja Pimpernel Smith.) Leslie ei suostunut näyttelemään sapattina ja pysyi tiukan
ortodoksina.
Humphrey Bogartin (o) miehinen leski Lauren Bacall (Joan Perske) loi Kirjavassa Satamassa
kuuluisan viettelevän katseensa, "The Lookin", mutta todellisuudessa kysymys oli jostakin muusta.
"Tärisin jännityksestä niin paljon, että ainoa tapa saada pääni pysymään jotakuinkin aloillaan oli
painaa se miltei kiinni rintaan. Sieltä sitten pälyilin ujosti suurta Bogartia, ja tämä kuuluisa katse oli
syntynyt. En ollut mikään maailmannainen, tiedättehän. Asuin äitini luona varsin pitkään", on
Bacall muistellut myöhemmin. (Toinen Bogartin kanssa näytellyistä kuuluisista elokuvista on
maailman myydyimmän salapoliisikirjan pohjalta tehty Syvä uni. Muita elokuvia muun muassa
Tuuleen kirjoitettu.) Bacallin kodissa kokoontui sittemmin senaikaisen maailman kuuluisimpien
näyttelijöiden äijäporukka, jota kutsuttiin ”rottalaumaksi” (Rat Pack) Bacallin aamuyön tuntien
määritelmän jälkeen kansainvälisestikin. Rat Packin jäsenistö muuttui Bogartin (o) kuoltua mutta
rakenne säilyi liki 30 vuotta Frank Sinatran (o) ympärille. (Sinatran (o) haukutaan olleen mafian
suojatti; ainakaan hänelle ei ollut tapana sanoa vastaan.)
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Tahattoman koomiset Leonard Nimoy & William Shatner ovat Star Trekistä tutut ohjaaja-näyttelijät.
Luonnossakin menninkäistä muistuttava Nimoy esiintyi ainakin vierailevana tähtenä lähes
jokaisessa 50- ja 60-luvun tunnetuista TV-sarjoista. En tiedä, johtuiko tämä kyllästymisestä Star
Trekin kuvauksiin - ne kun tehtiin tiemmä samassa neljänkymmenen neliön studiossa. Myöhempinä
vuosinaan Nimoykin on siirtynyt ohjaajaksi muun muassa Kolme miestä ja baby-elokuvassa. 90luvulla Nimoy isännöi TV-sarjaa Muinaiset Mysteerit. Hänet tunnetaan myös kirjailijana, ja hän on
kirjoittanut kaksi omaelämänkertaa: I Am Not Spock (1975) ja I Am Spock (1995). Shatner taas on
lisäksi Hälytys 911:n juontaja. Star Trek markkinoi maailmankatsomuksellista Sci-fiä. Muun
muassa ajatusta, että Jeesus olisi todellisuudessa ollut teknologisesti valveutunut vieras
ulkoavaruudesta.
Vakiintuneet tähdet suostuvat yleensä näyttelemään vain sankarin tai jalon roiston rooleja. Harvey
Keitelillä ei ole sellaisia estoja. Keitel on tavallaan hypännyt tähtivaiheen ylitse ja tullut
näyttelijästä suoraan kulttihahmoksi. Vaikka paljasjalkainen NY:n brooklyniläinen näyttelee usein
italialaista syntyperää olevia katolisia, hän itse on syntyperältään juutalainen. Suvun juuret
juontavat Puolaan. Hitaan alun jälkeen Keitelistä on tullut yksi elokuva-alan työllistetyimmistä
näyttelijöistä. Vajaan 30 vuoden aikana hän on ollut mukana liki 80 elokuvassa. Roolikirjon vuoksi
Keiteliä on luonnehdittu elokuvahistorioitsijan painajaiseksi. Keitelin erikoisuuksiin kuuluu suostua
nuorten ohjaajien huonosti palkattuihin esikoiselokuviin ja sivurooleihin. Paras esimerkki edellä
mainitusta lienee Quentin Tarantinon (o) läpimurtoelokuva Pulp Fiction. Reservoir Dogsissa hyvien
ja pahojen roolit pantiin radikaalisti uusjakoon. Elokuvassa Paha Poliisi Keitel kuvaa ihmistä, joka
on vajonnut niin alas kuin voi ihmisolento vajota. Elokuva on sukellus maailmaan synkimmillään,
mutta myös mystisen uskonnollinen "lunastustarina". Martin Scorsesen (o) ohjaamassa, Uuden
Testamentin evankeliumeiden yhtenäisen kertomuksen päälaelleen kääntävässä Kristuksen
viimeisessä kiusauksessa sopivan Jeesuksen löytäminen oli hankalaa, mutta Juudas löytyi helpolla.
(Elokuvassa Juudas tosin piirretään epäortodoksisesti juuri ylevänä roistona ja väärinymmärrettynä
uhrina.) Muita Keitelin elokuvia ovat muun muassa Taksikuski, Piano, Smoke, Thelma ja Louise
sekä Las Vegasin perustaneesta historiallisesta juutalaisesta gangsterihahmosta kertova Bugsy.
Anton Szandor LaVey (Howard Levey) perusti Saatanan kirkon ja oli yhdysvaltalainen
nykyaikaisen satanismin aatteellinen johtaja. Hän kampanjoi uuden ajan kauhuelokuvien puolesta.
LaVey oli patologinen valehtelija joka väitti isoäitinsä olleen transilvanialainen mustalainen, joka
opetti hänelle yliluonnollista kansanperinnettä. Hän väitti myös työskennelleensä sirkuksen
leijonankesyttäjänä 17-vuotiaana, varietee-pianistina 18-vuotiaana sekä poliisin valokuvaajana.
Itsellään hän väitti olleen hännän, joka leikattiin pois teini-ikäisenä. LaVey kertoi LaVey kertoi
sirkusaikoinaan hylkiöiden seurassa eläessään havainneensa kristillisen kirkon tekopyhyyden, sillä
samat miehet jotka kävivät sunnuntaisin jumalanpalveluksessa jossa LaVay soitti urkuja, kävivät
lauantaisin katsomassa himoiten sirkuksen tanssijattaria. LaVey ei pitänyt aikansa rock-musiikista
vaan kuunteli melodista, vanhempaa musiikkia. Mikä pahinta, LaVey torjui käsityksen
saatanallisten tai muiden henkiolentojen todellisesta olemassaolosta.
Melvin Douglas on syytä mainita roolistaan elokuvassa Inherit the Wind (1955). Elokuva kuvasi
kuuluisaa Tennesseen osavaltion Scopesin apinaoikeudenkäyntiä vuonna 1925 oikeudesta opettaa
kehitysoppia julkisissa kouluissa. Kyseessä oli maailman ensimmäinen radioitu oikeudenkäynti ja
mediasirkus. Yleensä raastupa ratkaisee asioita, mutta tässä tapauksessa käräjistä koko kiista vasta
alkoi. Indoktrinaatio on vaarallisempaa kuin propaganda, koska siinä vaikutteita ei tiedosta.
Elokuvaa on sittemmin esitetty "opetuskäytössä" ympäri maailman englanninkielisten
koululaitosten kreationismin vaaroista. Syyttäjäksi asettui entinen presidenttiehdokas Matthew
Brady (o), ja hänet kuvataan paitsi teennäisenä ja tärkeilevänä vanhana typeryksenä, myös luihuna
tyyppinä, joka syö kuin ahmatti. Oikeudenkäynnin yleisönä toimivat pikkukaupunkilaiset laulavat
päättömästi "Give Me That Old Time Religion" kertosäettä. Puolustuksesta vastaava Drummond on
toinen tuttu elokuvahahmo: peloton asianajaja, joka taistelee oikeudenmukaisuuden puolesta
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toivottoman tuntuisessa tilanteessa. Mustavalkoinen moraalinäytelmä ei voisi olla voimakkaampi:
kaikki älykkyys ja hyvyys ovat evolutionistien puolella, kaikki hölmöys ja pahanilkisyys kuuluvat
kreationisteille. Elokuva on ylläpitänyt syvään juurtunutta myyttiä, jonka mukaan kreationistien
argumentit ovat olemukseltaan uskonnollisia eivätkä tieteellisiä. Elokuvan aristoteelisestä
käsikirjoituksesta poiketen oikeudenkäynti oli tosiasiassa suuri farssi, jossa kaikki valamiehistön
jäsenet eivät esimerkiksi osanneet erottaa toisistaan yksilönkehityksen ja lajinkehityksen käsitteitä.
(Me kaikki tosiaankin olemme kerran olleet ainoastaan alkeellinen ja pieni solukimppu äitimme
kohdussa.) Amerikan kansalaisvapautusyhdistys ACLU oli halunnut koetapauksen ja oli hakenut
ilmoituksella opettajaa, joka haluaisi olla nimellisesti syytetty lavastetussa oikeudenkäynnissä.
Daytonin paikalliset mainostajat ottivat tarjouksen vastaan siinä toivossa, että pilaoikeudenkäynti
olisi tehnyt hyvää liiketoiminnalle. John T. Scopes (o) itse oli toiminut biologian opettajana vain
lyhyen aikaa ja oli todellisuudessa liikunnanopettaja. Elokuvan väitteistä huolimatta hän ei ollut
missään vaiheessa vaarassa joutua vankilaan. Puolustuksen asiantuntijat käyttivät evoluution
todisteina muun muassa Piltdownin ihmistä ja "Nebraskan ihmisen" hammasta. Ajan testi on
osoittanut edellisen, kymmenien sinisilmäisten väitöskirjojen aiheen, väärennökseksi ja
jälkimmäisen sian hampaaksi. Elokuva lienee saanut nimensä Sananlaskujen kirjan jakeesta 11:29:
"Joka talonsa rappiolle saattaa, perii tuulta ja hullu joutuu viisaan orjaksi."
Saksankielinen Neumann-nimi yhdistetään juutalaisuuteen, mutta myös Paul Newman kuuluu
otsikon alle. (Newman on toisen puolen juutalainen.) Tässä yhteydessä lienee syytä mainita ensi
sijassa rooli elokuvassa Exodus.
Alan Rickman lähinnä naurattaa ritarina Järki ja Tunteet -elokuvassa Die Hard I:n ja Robin
Hood:Varkaiden Ruhtinas pahiksen roolien jälkeen.
David Duchovnyyn (Evolutions) olemme tutustuneet hittisarjassa Salaiset Kansiot. Sarja suosii
avoimia loppuja eikä ota selvästi kantaa sen paremmin rationaalisten kuin mystistenkään selitysten
puolesta. Kansioiden päähenkilöitä on verrattu Hannuun ja Kerttuun, jotka harhailevat pimeässä
metsässä. Osa tämän suosikkisarjan tunnelmasta keksittiin vahigossa, ensimmäisiä osia kuvatessa.
Tällöin arvon nuorelle parille, ei vaan agenteille annettiin käteen taskulamput.
taskulamppuvalaistuksesta syntyikin imagokysymys koko sarjalle. Salaiset kansiot oli myös
virstanpylväs niinsanottu sinisen valon käytössä "TV-produktioissa". Lopputulos oli erittäin
laadukkaan oloinen sinisen valon ansiosta, vaikka sitä huokuikin jopa synkimmässä metsässä!
Aiemmin samaa "laadukkuuskikkaa” käytti muun muassa James (Titanic) Cameron (o) elokuvassa
T2. Yhden sarjan jakson tekeminen maksoi 660 tuhatta euroa. Modernin ajan kasvatit kuvataan
harhailijoina ristiriitaisten maailmankuvien verkossa, perimmältään selittämättömän äärellä.
Surullinen, hauska, vaarallinen, säälittävä pieni suuri mies Dustin Hoffmann lienee henkilöitä,
joiden kohdalla jo nenän kokoluokka riittäisi vakuuttamaan epäilijän. Tässä kohden sukujuuret ovat
kuitenkin muutenkin kiistattomat (Papillon, Sademies, Kramer vs. Kramer, Lenny, Maratoonari,
Kapteeni Koukku, Satunaisia Sankareita, Dick Tracy, Outbreak, Sleepers, American Buffalo, Mad
City, Wag The Dog, Joan of Arc, Cosm jne.)
Natalie Portman (Hershlag) on sabra, eli Israelissa syntynyt, Oscar-palkittu näyttelijä. Hän on
harvoja näyttelijöitä, joka on voittanut kaikki neljä tärkeää elokuvapalkintoa (Oscar, Golden Globe,
BAFTA ja SAG). Portman on myös ohjannut lyhytelokuvan Eve jossa näyttelevät iäkäs Lauren
Bacall ja Ben Gazzara.
Peter Falk alkoi tehdä Columbo-sarjaan uusia jaksoja yli 20 vuoden tauon jälkeen. (Oscar
elokuvista Murder Inc. ja Pocketful of Miracles, Tony-palkinto Broadway-esiintymisestä The
Prisoner of Second Avenue.) Seinfeldin neuroottista George Costanzaa esittävä Jason Alexander
kertoo Bar Mitzvan olleen hänen ensimmäisen korvausta vastaan suoritetun
näyttelijänsuorituksensa. (Riitti on löyhästi verrattavissa rippikoulun konfirmaatioon, jossa kaikki
lausuvat kuorossa: "tahdon".)
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Marcel Marceau on ranskalainen miimikko. Naisnäyttelijöistä on ehkä vaikea saada samalla tapaa
mieleenpainuvia kuin miehistä. Persoonallisuus tuntuu monesti vastakohtaiselta ohjaajan
tavoitteille. Vaikka punapäinen Jill St. John ei tavallisesti esitä kovin vakavia rooleja, sanoo hänen
vanha tuttavansa Henry Kissinger naisella olevan todellisuudessa "erittäin korkean
älykkyysosamäärän" (Timantit ovat ikuisia jne.). Winona Horowitz sai etunimensä
synnyinkaupungistaan Minnesotan osavaltion Winonasta. Loputkin viitteet juutalaiseen taustaan
katosivat taiteilijanimen Ryder taakse. Kait 300 megatavun laajuiset websivutkin kertovat
näyttelijän suosiosta. (BeetleJuice, Pikku naisia, Viattomuuden aika, Elämän tilkkutäkki,
Todellisuuden puremia, Heathers, Noitavaino, Edward Saksikäsi, Dracula, Alien IV jne.)
Muutettuaan Israeliin Debra Winger palveli jonkin aikaa myös maan asevoimissa. Naisen pitää
käydä Israelin armeijaa 2 vuotta (miehet 3), ellei tiettyyn ikään mennessä palvele yhteiskuntaansa
äitinä. (Kaupunkicowboy, Upseeri ja herrasmies, Hyvien ihmisten juhla, Hellyyden ehdoilla.)
Juutalaisuutta käsittelevät tai juutalaisia henkilöhahmoja piirtävät elokuvat ovat harvinaisia ja
näyttelijät niiden rooleihin valitaan ilmeisesti erityisen huolellisesti. Eräs esimerkki on Meryl Streep
ja Sofien valinta. Joidenkin arvostelijoiden mukaan Streep on saanut liian paljon liian nopeasti.
Näyttelijätär on kaikesta huolimatta onnistunut pitämään jalat maan pinnalla. Osasyyksi on sanottu,
että hän pyrkii viettämään tuiki tavallista elämää perheensä kanssa. (Oscarit avioerodraamasta
Kramer vs. Kramer sekä juutalaisäidin painajaisesta Sofien valinta. Riemuvoittoihin kuuluu myös
Ranskalaisen luutnantin nainen. Muita elokuvia muun muassa Minun Afrikkani, Bridges of
Madison County (Hiljaiset Sillat) jossa Meryl romantisoi näyttelijä/ohjaaja/säveltäjä legenda Clint
Eastwoodin (o) kanssa, sekä Villi joki.)
Juutalaisten keppikerjäläisestä rubiinikiveen viittaavat sukunimet kertovat ajasta, jolloin Jaakob
Iisakinpojan mahdollisuudet vaikuttaa uuteen sukunimeensä riippuivat paljolti lompakon
paksuudesta. Monesti kerjäläisen keppiin viittaavat Dreyfussit ovat lähtökohdista huolimatta
pärjänneet maailmassa Rubinsteineja, Goldmanneja tai Goldsmitheja paremmin.
Richard Dreyfuss sai rahaa ja mainetta liiankin kanssa ja ajautui kierteeseen, jossa "tarvitsi joka
päivä kokaiinia, pullon viskiä ja parikymmentä erilaista pilleriä, vain selvitäkseen päivän työstä".
Tehtyään sovinnon itsensä ja perheensä kanssa Dreyfuss on yksi Peace Now -liikkeen
johtohahmoista. Erityisesti hän on keskittynyt Rauha 2020 -projektiin, joka yrittää parantaa Israelin
juutalaisten ja Lähi-idän arabien suhteita. (Oscar elokuvasta Goodbye Girl, muita elokuvia muun
muassa Rikkaus ei sula sateessa, Beverly Hillsin pummi ja Peltiheikit.)
Edward Asner (Fort Apache, The Bronx) voitti kuusi Emmy- ja neljä Golden Globe-palkintoa
sarjallaan Lou Grant. Vuonna 1981 hänet valittiin TV-näyttelijäin killan presidentiksi.
Benjamin Kubelsky vihasi yli kaiken vanhempiensa pakottamaa viulunvingutusta. Niinpä The Jack
Benny Program oli radion kuunnelluimpia ohjelmia koko olemassaoloaikansa 1932–1955. Oma
televisio-ohjelmansa Bennyllä oli vuosina 1951–1964.
Gene Wilder (Jerome Silberman) opetti miekkailua ennen siirtymistään näyttelijäksi (oscar
Tuottajista, muita muun muassa Nuori Frankenstein). Wilder perusti vuonna 1989 syöpään kuolleen
näyttelijävaimonsa Gilda Radnerin nimeä kantavan järjestön tukemaan syöpäpotilaiden lähiomaisia
ja sairastui itse 10 vuotta myöhemmin imusolmukesyöpään.
Elokuvateollisuutta on syytetty juutalaismielisestä politiikasta. Leimaa antavin piirre sille on
kuitenkin juutalaisten hyväksynnän tarve. Joukkoviestimet sopivat kovin huonosti yhteen
juutalaisen tradition perusoppien kanssa. Seka-avioliittojen määrä televisiosarjoissa ja elokuvissa on
jotakuinkin 95 prosenttia. Esimerkeiksi voisi ottaa vaikkapa sarjat Mad About You, Love and War,
Seinfeld, Thirtysomething, LA Law, Northern Exposure, Home Front ja Friends.
Siinä määrin kuin hispano-, aasialais- afro-, ja italoamerikkalaiset esiintyvät, he näyttävät
useimmiten rakastuvan oman etnisen ryhmänsä henkilöihin. Nuoret juutalaiset, jotka muiden
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amerikkalaisten tavoin katsovat televisiota ja elokuvia 25 tuntia viikossa, altistuvat säännöllisesti
sellaisille vaikutteille, että juutalaisen ja ei-juutalaisen välinen suhde on romanttisempi ja
draamallisempi kuin kahden juutalaisen välinen suhde. Ellen Barkin, Winona Ryder, Barbara
Hershey, Alicia Silverstone, Sandra Bullock ja Debra Winger saavat vain harvoin juutalaisia rooleja.
Sandra Bullockia vaivasi nuorena niin naisnäyttelijöiden kuin naisshakinpelaajienkin oireyhtymä.
Hän ajattelee enimmäkseen itseään - kasvojaan, ilmeitään ja kameraa. Varttuessaan hän on tullut
hienoksi näyttelijäksi, joskin naisten on vanhemmiten vaikeampi päästä rooleihin.
Daniel Michael Blake Day-Lewis on ainoa filimihistorian henkilö, joka on voittanut vuoden
parhaan näyttelijän Oscarin kolme kertaa. Hän sanoo palautuvansa metodinäyttelemisestään
värväytymällä rakennuksille töihin taiteilijanimellä ja tuntemattomaksi maskeerattuna. (Maleksii
taukotilassa ja vetää merikontissa salaa pitsaa.)
Kolmessa jälkimmäisessä Tähtien Sodassa prinsessa Leiana näytteli Carrie Fisher ja aikaisemmissa
osissa koulutyttö Mandy Patinkin. Patinkin näytteli myös maailman menestyksekkäimpiin TVsarjoihin lukeutuneessa Chicagon lääkäreissä. Muita näyttelijöitä ovat muiden muassa Isä Kirk
(Isadore Demsky) ja poika Michael Douglas, Liev "Wolverine" Schreiber, Randall "Kick-Ass"
Batinkoff, Beatrice Arthur, Seagalin näyttelijäsuku, Noah Wyle (amerikkalaisen TV-historian
suosituin ohjelma Teho-osasto, joka kerää joka torstai 40 miljoonaa katsojaa), Julianna Margulies
(The good wife, Teho-osasto), Michelle Lee, varietee-taiteilija Bette Midler, sangen ärsyttävällä
äänellä varustettu Fran Drescher (Nanny), Alicia Silverstone, Julia Louis-Dreyfus, Barbara Harris,
Barbara Hershey, Louise Lasser, Buck Henry, gangsteri Bob Hoskins, Ellen Barkin, Jodie Foster ja
Peter Lorre. Dolly Parton (o) käsikirjoitti TV-sarjan countrytähdestä joka tahtoo gospellaulajaksi ja
kritisoi juutalaisia tuottajia hankkeen hyllyttämisestä. Samaa kritiikkiä maallisempien teemojenkin
varovaisuuden kanssa esitti myös Marlon Brando (o) syyttäessään juutalaisten hallitsevan
rautatammimetsää. Mel Gibsonilla (o) kävi näitäkin kehnompi tuuri koska hän sattui latelemaan
samat syytökset puhtaaksikirjoitettuna poliisin pöytäkirjana F**k the Jews -höystein humalassa
rattijuoppoputkaan jouduttuaan.
Rachel Weisz muistetaan 90-luvun lopun suosituimman seikkailupläjäyksen sankarittarena,
kirjaston hoitaja Evelyninä, jota kammottavin seurauksin kiehtoo Egyptin muinaisuus (Muumio).
Kevin Kline oli yksi 90-luvun monipuolisimmista miesnäyttelijöistä, josta voisi sanoa säteilevän
kaikki näyttämötaiteen prisman värit. Chris Pine saa nykyajan prinssin roolit, Ron Perlman taas
Hellboyn, Savinaaman, Sons of Anarchy -presidentin ja Halo-pelin Lord Hoodin roolit. Mayim
Bialik on neurotieteilijä joka on näytellyt muun muassa neurotieteilijää. Jennifer Connelly sanoo
kasvatuksensa sälyttäneen päällensä tuplamäärän syyllisyydentuntoa juutalaisen ja kristityn
vanhempansa taholta.
Scarlett Johansson on muun muassa lapsitähti, urheilutossusuunnittelija ja laulaja. Hän on ollut
näyttävästi esillä Super Bowl -gigatapahtumassa ym. vastustamassa Israel-boikottia, mainostaessaan
israelilaista Soda Stream -yhtiötä joka toimii Galileassa (Länsirannalla) ja työllistää palestiinalaisia
arabeja.
Ben Kingsley näytteli Gandhia, 90-luvulla Moosesta Mooses-elokuvassa ja muuta roolia 2014
Exodus-elokuvassa. Mélanie Laurent näytteli Kunniattomat paskiaiset -leffassa Hitlerin
murhauttanutta juutalaista vastarintanaista. Sarah Silvermanin stand up -komediasta tehty on
elokuva Jesus Is Magic. Hänen oma show’nsa The Sarah Silverman Program on nähty vuodesta
2007 ja naisen mielialahäiriöt tuntuvat olevan keltaisen lehdistön hupia.
Cary Grantin oikea nimi on Archibald Leach, Judy Holidayn Judith Tuvin, Joan Blondellin
ilmeisesti Rosebud Blunstein, Tina Louisen Tina Blacker, Rodney Dangerfieldin Jacob Cohen, Jerry
Lewiksen Joseph Levitch, Joan Riversin Joan Molinsky, Tony Curtisin Bernie Schwartz, Joan
Crawfordin Lucille LeSueur, Charles Bronsonin Charles Buchinsky ja Larry "Show" Kingin Larry
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Zeiger. Mary Hart on ollut pitkäaikaisin juorusyndikaatin ao. muotilehden jetsettoimittaja. Jon
Stewart (s. 28. marraskuuta 1962 New York City), syntyjään Jonathan Stuart Leibowitz, on
yhdysvaltalainen koomikko ja näyttelijä, joka tunnetaan ennen muuta satiirisen uutisohjelman The
Daily Show’n juontajana. Stewart on saanut mainetta kritisoimalla vakaviksi tarkoitettujen
uutiskanavien heikkoa tarjontaa, Yhdysvaltain poliittisen järjestelmän kaksinaismoralismia ja
George W. Bushin (o) toimia presidenttinä.
Näyttelijöissä lähteeni ovat kirjoitelmani muita osia epävarmemmat. Tummaihoisten juutalaisten
henkilöllisyys tulee tavallisesti täytenä yllätyksenä. Heitä ovat kuitenkin kiltti Raffi ja tuhma Yaphet
Kotto. (Edellinen on lastenohjelmien tekijä, jälkimmäinen näytellyt elokuvissa Aliens ja Elä ja anna
toisten kuolla sekä TV-sarjassa Pelon kadut). Kotto on 100 % iso, 100 % musta ja 100 %
juutalainen, kuten hän itse asian ilmaisee. Muita tummia juutalaisia ovat muun muassa näyttelijät
Walter Mosley, Ruben Greenberg, Lisa Bonet (Cosby Shown Denise) sekä Lenny Bruce. Angel
Levine taas on Bernard Malamudin roolihahmo. Myös Whoopi Goldbergin äiti kuuluu olleen
juutalainen. Tummaihoisten juutalaisten kohdalla käännynnäinen tausta on todennäköisempää,
vaikka olenkin periaatteessa pyrkinyt kirjoitelmassani alleviivaamaan juutalaista syntyperää, enkä
uskontoa.
Ainakin Jamie Lee Curtis (isänsä Tony Curtis), Jane Seymour (yksi harvoista Bond-tytöistä, jotka
ovat päässeet Bondin jälkeen yhteenkään toiseen elokuvaan), Goldie Hawn, Gwyneth Paltrow ja
lapsitähtenä aloittanut Helen Hunt ovat ilmeisesti juutalaisia ainoastaan isän puolelta. Goldie
Hawnin tytär Kate Hudsonin kävi bat mitsvansa ja tämän puku on valittu 2000-vuosikymmenen
hienoimmaksi iltapuvuksi. Tyttö kutsuu isikseen näyttelijöitä Bill Hudson (o) ja Kurt Russell (o).
Harrison Fordin (1/4), Jean Claude Van Dammen ja Matthew Broderickin kohdalla taas ainoastaan
äidin suku on juutalaista. Myös Joan Collins ja Geraldo Rivera ovat juutalaisia toisen vanhempansa
puolelta. Robert DeNiroa (o) on pidetty juutalaisten kovanaama-roolien sekä muutamien
harhaanjohtavien lehtiartikkelien tähden heimolaisena. Israelin presidentin Shimon Peresin
tavatessaan DeNiro (o) kuitenkin lausui: ”I always enjoy coming to Israel. Israelis are warm, they’re
energetic people. Forthright. Very smart. I always like smart people. They’re nice people, you know.
Aggressive, and I respect that aggressiveness because you need it in their situation.”
Alkaen 1990-luvusta on havaittavissa tulva juutalaisia naisia Hollywoodin kulisseissa. Seuraava
listaa heijastaa juutalaisnaisten energiaa ja lahjakkuutta tuotannossa: Susan Arnold, Bonnie
Bruckheimer, Laurie Schuler Donner, Connie Field, Wendy Fineman, Ellen Geiger, Litz Glotzer,
Lynn Harris, Susan Hoffman, Gale Ann Hurt, Donna Isaacson, Gail Katz, Nana Levin, Rachel
Lyon, Nancy Myer, Linda Obst, Polly Platt, Mimi Polk, Jane Rosenthal, Midge Sanford, Deborah
Schindler, Sandra Schulberg, Arlene Sellers, Shelby Sherr, Sandy Stern, Shelby Stone, Roselle
Swid, Anthea Sylbert, Paula Wagner, Paula Weinstein ja Laura Ziskin. Naiset ovat aiemmin
työskennelleet kulissien takana, lähinnä kirjoittajina. Harppauksessa 1990 luvun alussa he ovat
siirtyneet ohjaamaan ja tuottamaan.86
Muita juutalaisia näyttelijöitä, viihdetaiteilijoita tai muuten vain tunnettuja hahmoja ovat muun
muassa tosielämään perustunutta Polanskin elokuvan juutalaista pianistia näytellyt Adrien Brody
(kaikkien aikojen nuorin pääosa-Oscar), Rona Barrett, Mike Burstyn, Lerner Lowe, Joyce Brothers,
Arthur Murray, hauska Adam Sandler, Morey Amsterdam, Sarah Michelle Gellar, Weinsteinin
veljekset, Julia-Louis Richard, Escher MC, Harvey Fierstein, Samuel Gompers, Paul Rubens,
Madelyn Kahn, Jack Klugman, Shari Lewis, Howard Mandel, Rhea Perlman, Carl Reiner, David
Schwimmer, Paul Shaffer, Joe Shuster, Steven Berkoff, Jonathan Silverman, Andrew Shue, Ian
Ziering, Shaun Weiss Roseanne, Jerry Siegel, Kyra Sedgwick, Kat Dennings, Justin Berfield,
Patricia Arquette, Eric Dane, pahisnäyttelijät Oded Fehr ja Jon Bernthal, Eli Marienthal, Lizzy
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Caplan, Halston Sage, Jonathan Lipnicki, Skylar Astin, Amanda Peet, Joseph Gordon-Levitt, Alden
Ehrenreich, Raviv Ullman, Alona Tal, Noah Emmerich, Logan Lerman (salamavaras Percy
Jackson), Odeya Rush, Paul Rudd, Bond-assistentti Eva Green, Wilson Bethel, Ginnifer ”Lumikki”
Goodwin, Emmanuelle Chriqui, Adam Brody, Dave Annable, James Wolk, Anton Yelchin, Emmy
Rossum ja Jeremy Jordan.
Näyttelijöitä – tai pelkkää näköään näyttäviä henkilöhahmoja - ovat myös Mark Frankel, Robert
Downey Jr., Gaby Hoffmann, Bar Refaeli, Dianna Agron, Rachel Stevens, Gloria Steinem, Brooke
Burke Charvet, prinssi Kaspian Benjamin Barnes, James Franco, Gina Gershon, B.J. Novak, Jonah
Hill, Paul Reiser, Heidi Fleiss, Douglas Fairbanks, Edward G. Robinson, Jerry Stiller, Dianna
Agron, Rashida Jones, Rachel Bilson, Paul Muni, June Allyson, John Garfield, Pauly Shore, Steven
Hill, Anthony Newley, Albert Maltz, Cindy Margolis, Harry Curtis, Lorne Greene, 177 elokuvan
"hirviömies" Boris Karloff, Andy Cohen, Andy Samberg, Jack Antonoff, Nev Schulman, Emma
Stone, Richard Boone, Rachel Wood, Rebecca Pidgeon, George Segal, Eli Wallach, Shiri Freda
Appleby, Barbi Benton (Klein), ”ethniceleb” Caprice Bourret, Lindsey Vuolo, ”julkkisäiti” Jordan
(Katie Price), Bahar Soomekh, Rachel Bilson, Moran Atias, Alona Tal, Donna Feldman, Selma
Blair, Emmanuelle Chriqui, James Caan, kasarielokuvissa kriminaalinuorta näytellyt Judd Nelson,
sekalainen määrä Baldwinejä -ja ”Hollywood madam” Heidi Fleiss. Myös blondin ”Terästytön”
roolia näytellyt Helen Slater on shiksa.

Kirjailijoita, filosofeja ja teologeja
Yehuda Halevi (Judah ben Samuel Halevi, 1075–1141) oli espanjalainen sefardijuutalainen filosofi
ja runoilija joka pyrki samoin vapauttamaan uskonnon filosofisten järjestelmien kahleista
edeltäjiensä Saadia Gaonin, David ben Marwan al-Mekamezin, Ibn Gabirolin ja Bahyan jälkeen.
Hän puolusti isien opetuksia ei-juutalaisten filosofien, karaiittien ja muiden hyökkäyksiä vastaan.
Hän kirjoitti sekä hengellistä että maallista runoutta, kuten eulogioita ja rakkausrunoja.
Elia Ben Salomon (1720-1797) tunnetaan myös arvonimellä Vilnan gaon ja oli juutalainen rabbi ja
arvostettu uskonoppinut. Kunnianimi gaon tarkoittaa ylhäisyys tai nero, ja sitä käytetään kaikkein
kuuluisimmista rabbeista. Vilnan gaon oli Itä-Euroopan juutalaisten merkittävin johtaja 1700luvulla, kaikkien juutalaisten tekstien ylin auktoriteetti ja vanhoilla vuosillaan myös herätysliike
hasidismin nousun näkyvin vastustaja.
Baal Shem Tov (1700-1790) oli reformaattori jonka opetuksista syntyi mystinen herätysliike
hasidismi.
Sabbatai Zevi (1626-1676) julisti itsensä messiaaksi ja perusti šabbetailaisen liikkeen. Hän on
esimerkki heistä, joiden piti valita kuoleman ja islamiin kääntymisen välillä ottomaanien mailla.
Tämä messiaskandidaatti otti ja läksi muslimiksi.
Ludwig Lazar Zamenhof (1859-1917) laati esperanton eli "universaalin" kielen. Maanpaon aikana
juutalaiset mukautuivat usein nihkeästi kielelliseen ympäristöönsä. He eivät antaneet vieraan
ympäristön sulattaa heitä itseensä, vaan muokkasivat vierasta kieltä uudelleen siten, että sillä voitiin
ilmaista juutalaisia käsitteitä. Unkarinjuutalaista Zamenhofia kutsuttiin Dr Esperantoksi eli tohtori
toiveikkaaksi, mistä kielen nimi. Jiddish on juutalaissaksaa, heprean, saksan, puolan ja venäjän
sekoitusta, joka tunnetaan parhaiten "siansaksana". (Kyseessä on haukkumasana, mutta ei kieli
kuulemma ensisijaisesti kauniilta kuulostakaan.) Jiddishille ei ollut olemassa kielioppia, ja heprean
kielen ylösnousemuksen myräkässä Zamenhof kehitti täysin synteettisesti eräänlaisen
synkrenistisen kielen, johon oli otettu vaikutteita kaikista diaspora-Euroopan pääkielistä. 1800luvun lopulla laaditussa esperantossa on ainoastaan 900 sanaa ja 16 sääntöä. Siinä ei ole lainkaan
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epäsäännöllisiä verbejä. Lanseeratessaan uutta "Back to Babel"-kieltänsä Zamenhoff käänsi eri
kielten klassikoita esperantoksi, mukaan lukien Raamattua. Tohtori toiveikkaan suurtyön voisi
tulkita heijastavan juutalaisten pyrkimystä tulla yhteiskunnan hyväksytyiksi jäseniksi. Nykypäivään
mennessä on kehitetty arviolta noin 800 keinokieltä, mutta vain harva niistä on saanut tuulta
siipiensä alle.
Konekääntäminen (engl. Machine Translation) tarkoittaa tietokoneohjelman suorittamaa
kielenkääntämistä. Alan pioneeri oli israelilainen matemaatikko, filosofi ja lingvisti Yehoshua BarHillel, joka järjesti ensimmäisen kansainvälisen konekääntämisen konferenssin vuonna 1952. BarHillel tunnetaan myös formaalien kielten tutkimuksistaan.
Amos Oz on israelilainen kirjailija ja rauhanaktivisti. Hän on itse asiassa luetuin ja eniten käännetty
hepreankielinen nykykirjailija. Harry Potter -kirjojen ohella Tammella on ollut muutenkin rohkea
linja tai hyvä apaja: Tammi on julkaissut suomeksi Ozilta muun muassa kirjat Pahanneuvon
vuori/Ehkä jossain muualla; Israelin maassa; Musta laatikko; sekä teoksen Naisen ikävä. Ozilta
ilmestyi 2002 romaanimuotoinen sukukronikka Kertomus rakkaudesta ja pimeydestä. Siinä Oz
omistaa peräti 6 sivun luvun kahdelle suomalaiselle lähetyssaarnaajatädille uskomattoman hartaassa
sävyssä. Oz jopa lainaa kirjassaan sanasta sanaan Rauha Moision (o) kirjeen itselleen. Aili Havas
(o) ja Rauha Moisio olivat mukana siinä ainoassa, kahdeksan hengen ei-juutalaisten joukossa, jotka
kestivät läpi Jerusalemin juutalaiskorttelin piirityksen 1948 veden ja ruuan puutteessa
kranaattitulessa. Harva asiasta tietää, mutta Jerusalemissa oli ollut juutalaisenemmistö viimeistään
1880-luvulta. 1948 valtauksen jälkeen viitisenkymmentä synagoogaa hävitettiin ja juutalaisista
hautakivistä tehtiin katukiveä tekstit ylöspäin Transjordanian hallinnon aikaan 48-67.
Itsenäisyyssodassa Jerusalem oltiin jo varmasti menettämässä hyökkääjille, kunnes niin kutsuttu
Burman tien ihme tapahtui ja huoltokuorma-autot jyristivät paikalle jyrkkää rinnettä, joka vielä
muutama päivä aiemmin oli ollut vain kinttupolku ja jota hyökkääjän tuliasema ei siksi ollut
suostunut tykittämään. Oz kuvaa, miten kaksi suomalaista tätiä (Ozin sävy on pikkupojan asenne
joulupukin muoriin, hän oli itse 9-vuotias) auttoi hänen kaupunginosansa asukkaita sodan aikana.
He jakoivat ruokaa, lääkkeitä ja vaatteita. Vedenjakelupäivinä he jonottivat vettä naapurien puolesta
ja rohkaisivat heitä Raamatun sanalla. Myös UT:n puolelta. On erittäin raflaavaa ja rohkeaa
suositulta Ozilta, että hän kuvaa pikku Amoksen, isänsä ja isosetänsä keskusteluja tätien (doda)
kanssa - koska aiheena oli juutalainen nimeltä Jeesus.
Harold Pinteriä "pidetään yleisesti 1900-luvun jälkipuoliskon brittiläisen draaman merkittävimpänä
edustajana" ja hän työsti absurdia ja poliittista teatteria ja palkittiin muun muassa nobelilla sekä
Ranskan Kunnialegioonan jäsenyydellä.
Amerikanjuutalainen kirjallisuus on ollut viimeiset viitisenkymmentä vuotta suorastaan käsite.
Käsitettä ovat muokanneet sellaiset suuret nimet kuin Saul Bellow, Philip Roth, "ei-juutalaiseksi
juutalaiseksi" itseään kutsuva Norman Mailer, Marilynin (o) pokannut Arthur Miller, Bernard
Malamud, Isaac Bashevis Singer ja Joseph Heller. Nämä kirjailijat tekivät amerikanjuutalaisesta
kirjallisuudesta toisen maailmansodan jälkeisen kirjallisuuden ensimmäisen suuren kansainvälisen
trendin. Alkuluvun menestystarinalle kirjoittivat jo Henry Roth, Nathanael West ja Nelson Algren.
Jälkiluvusta ovat vastanneet Cynthia Ozick, Grace Paley, Chaim Potok, Woody Allen, Paul Auster,
Mark Helprin ja Hal Sirowitz. Vuonna 1961 Pulitzerilla palkittu Malamud sekä Singer ja Heller
olivat maallistuneita rabbeja, mutta nuoremmat juutalaiset kirjailijat ovat integroituneet heitäkin
selkeämmin amerikkalaiseen yhteiskuntaan. Heller banalisoi satiirin keinoin avioliiton, uskonnon,
politiikan, armeijan, historian ja rahanvallan. Hellerin esikoisromaanista Catch 22 (Me
sotasankarit) on tehty myös elokuva. (Juutalaisen Mike Nicholsin ohjaamana.) Heller kirjoitti 38
vuodessa vain kuusi romaania, kolme näytelmää, kaksi esseeteosta ja muutamia elokuva- ja tvkäsikirjoituksia. Mestariteoksia ovat esikoisteoksen lisäksi olleet Herra tietää, Katso kuvaa ja
Lopun ajat. Luulosairauteen taipuvainen Heller oli kuolla virusperäiseen sairauteen lääkärien
vähätellessä hänen vaivojansa. Maatessaan lähes vuoden sairaalassa hän meni naimisiin hoitajansa
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kanssa. Heller on arvellut, että ilman toista maailmansotaa hän toimisi pesula-alalla. Philip Roth
ehti kerätä liki jokaisen merkittävän amerikkalaisen kirjallisuuspalkinnon ennen Pulitzeriansa
vuonna 1998. Myös Edgar Doctorow kirjoitti Yhdysvalloissa.
Oscar II Hammerstein oli paitsi em. säveltäjä, myös librettisti, joka jakoi Pulitzer-palkinnon 1949
South Pacific -musikaalista. Tunnetumpi tekele lienee silti The Sound of Music. Dan Jacobson on
brittiläinen novellisti ja Howard Jacobson humoristi. Arthur Waley (1889-1966) oli brittiläinen
orientalisti, joka kirjoitti ja käänsi haikuja ja muita oppineiden teoksia. Arnold Zweigistä (18871968) tehtiin Itä-Saksan taideakatemian presidentti. Stefan Zweig taas kirjoitti lähinnä kuuluisia
elämänkertoja.
Giacomo Meyerbeer (1791-1864; oikealta nimeltään Jakob Liebmann Meyer Beer) oli
saksalaissyntyinen, ranskankielisiin grand opéroiden syntyyn keskeisesti vaikuttanut
oopperasäveltäjä. Hänen oopperansa olivat erittäin suosittuja 1800-luvulla.
Lorenzo Da Ponte 1(749-1838, alun perin Emanuele Conegliano) oli italianjuutalainen Mozartin (o)
libretisti (Figaron häät, Così fan tutte ja Don Giovanni, joita joskus nimitetään da Ponte
-trilogiaksi). Da Ponte opiskeli papiksi mutta vietti vallatonta elämää, sai lapsen naimisissa olevan
naisen kanssa, perusti bordellin tämän kanssa ja karkotettiin siveettömyyden takia Venetsiasta. Hän
perusti New Yorkiin maan ensimmäisen oopperatalon. Da Ponten kirjoittamat libretot ovat aikansa
hömppäkomedioita.
Arthur Miller oli kaksinkertaisella Pulitzerilla palkittu kirjailija. Hänet tunnetaan ehkä parhaiten
näytelmästä Kauppamatkustajan kuolema, joka toi Pulitzerin ohella myös New Yorkin
draamakriitikoiden piirin palkinnon ja Antionette Perry -palkinnon samana vuonna. Miller teki
toisen maailmansodan aikaan armeijakoulutuksesta kertovan käsikirjoituksen G.I. Joe, jonka nimi
on jäänyt jonkinlaiseksi hokemaksi. Marilyn tähditti muutamia Millerin käsikirjoitusten pohjalta
tehtyjä elokuvia. "Kun sun nurinniskoin sai taiteilija Arttu", oli Juice Leskisenkin (o) jo aika kiskoa
Marilynin kuvat seiniltään, Marilyn kun kääntyi juutalaiseksi.
Herbert Swope oli amerikkalainen toimittaja, joka kävi rohkeasti paljastamaan muun muassa Ku
Klux Klanin salaisuuksia, New Yorkin rikollisuutta ja Floridan vaikeita työolosuhteita. Hänellä oli
kunnia saada kautta aikain ensimmäinen Pulitzer-palkinto, kuvauksestaan Saksan rintamasta I
maailmansodassa. Walter Winchell oli amerikkalainen juorukolumnisti, jota luki 35 miljoonaa
ihmistä.
Hedonistisen Marcel Proustin (juutalainen ainakin äitinsä puolelta) runoissa on jotakin feminiinistä,
vaikka hän ei tietääkseni ollutkaan nainen. Elie Wiesel sai nobelin, mutta rauhanpalkintona.
"Kärpästä" tehtiin lähestulkoon kärpännahkaa leireillä, joilla hän käväisi alle 40 kilossa. (Kuuluisa
natsienmetsästäjä Simon Wiesenthal käväisi 37 kilossa saakka, mutta eli silti yli satavuotiaaksi.
Wiesenthal karkasi kolmelta erittäin hyvin vartioidulta keskistysleiriltä. Amerikkalaisten
vapautettua leirin Simon ilmoittautui välittömästi palvelukseen alle 40-kiloisena.) Jacob
Wassermann, Emil Ludwig, Arnold ja Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, Herman Wouk, Ilia
Ehrenburg, Andre Maurois alias Emile Hertzog, saksalainen Lion Feuchtwanger, Hermann Broch,
Naphtali Imber, Franz Werfel, saksanjuutalainen nykykirjailija Jurek Becker, sekä juutalaisesta
itseinhosta tunnettu Henry Miller: maailmanluokan kirjallisuutta tämäkin. Judith Krantz on
naiskirjailija (jonka teoksista olen vuosien mittaan onnistunut vieroittamaan erään sukulaiseni).
Ranskalaisista kirjailijoista voisi mainita erikseen Marcel Proustin ohella nykykirjailijat nimeltä
Jasmina Reza, Pascal Bruckner, Alain Finkelkraut, Bernard-Henri Levy ja Andre Glucksman.
Franz Kafkan elämän ja tuotannon arviointia hallitsee Franzin suhde voimakkaaseen isäänsä.
Kafkamainen olo merkitsee vanhemmistaan eksyneen tai orpouden tuntemusta. Kafka ei ollut
mikään legenda eläessään, vaan hänen teoksensa julkaistiin postuumisti. Tshekkiläisen kirjailijan
viimeinen toivomus uskotulle Max Brodille oli, että tämä polttaisi kaikki käsikirjoitukset. Teokset
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perustivatkin sitten eksistentialismin ja absurdiuden kultin. Kirjailijana Max Brod taas totesi: "Olen
ällistynyt alituisesti opettajiemme ja johtajiemme naiivisuudesta heidän ihmetellessään, kun kerron
heille, että meidän nuorisomme parhaimmisto, meidän älymystömme, tulee vakaumuksellisiksi
kristityiksi. Meidän johtajamme eivät usko sitä. Heidän mielestään juutalainen ei tule koskaan
kristityksi muutoin kuin parantaakseen asemaansa. Kristinusko on vetänyt puoleensa sellaiset jalot
sielut kuin Pascal (o), Novalis (o), Kierkegaard (o), Amiel (o), Dostojevski (o), Claudel (o) jne.
Sillä on mitä valtavin vaikutus omiin totisimpiin totuudenetsijöihimme. Siitä opettajamme eivät
tahdo tietää mitään."
Constantin Brunner loi v. 1921 tunnuslauseen "Antakaa meille takaisin Jeesuksemme!"
Maimonideen jäljissä, ja lisäsi tähän: "Meidän Kristuksellamme on yhtä vähän tekemistä
kristinuskon Kristuksen kanssa kuin Suuren Karhun tähtisikermällä on yhtäläisyyttä samannimisen
eläimen kanssa." Kuitenkin saksalainen käsite die Heimholung Jesu, "Jeesuksen kotiintuominen",
on jäänyt kaikumaan juutalaisten tajuntaan. Juutalaisten kirjoitukset Jeesuksesta ovat alkaneet olla
jo niin yleisiä, että niihin voi soveltaa vanhaa sanontaa: Hapinkas patuaah ve-hajad kotevet", "lehtiö
on auki ja käsi kirjoittaa" (Pirkei Avoot 3:17). "Mitä tämä on? Vainko juutalaiset ovat
kykenemättömiä näkemään ja kuulemaan? Ovatko juutalaiset lyödyt sokeudella ja kuuroudella
suhteessaan Kristukseen, niin että he ovat ainoat, joille hänellä ei ole mitään sanottavaa? Eikö
hänessä ole mitään tärkeätä juutalaisille? Ymmärrättehän mitä tulemme tekemään: tuomme hänet
takaisin meille. Kristus ei ole meille kuollut. Meille hän ei ole vielä edes elänyt. Ja hän ei ole
surmaava meitä, hän on tekevä meidän eläviksi. Hänen syvällisten sanojensa ja kaiken, mikä on
Uudessa Testamentissa totta ja sydämeen vetoavaa, täytyy tästä lähtien tulla kuulluksi
synagoogissamme ja opetetuksi lapsillemme, että vääryys, minkä olemme tehneet, tulisi hyvitetyksi.
Silloin kirous kääntyisi siunaukseksi ja hän löytäisi lopulta meidät, hän joka on aina etsinyt meitä."
George Steiner on kirjallisuustieteilijä. Ruotsiin paennut runoilija Nelly Sachs luovutti
testamentissaan kirjojensa tuoton ja puolet nobel-palkintonsa rahoista orpokodeille. Kirjallisuuden
nobelisti Boris Pasternak kuvaa (oikeassa elämässään) hyvin juutalaisten "ollako vai eikö olla"
-asennetta stalinistiseen kommunismiin. Neuvostoliittokin tuki Israelia valtion perustamisvaiheissa,
kunnes kävi selväksi, että kommunismi ei tule vakiintumaan nuoren valtion hallitusmuotona eikä
kibbutseista tullut kolhooseja.
Leon Uris tunnetaan paljon myyneistä kirjoistaan Exodus, Mila 18 jne. Edellinen käsittelee Israelin
itsenäistymistä, jälkimmäinen Varsovan gheton kapinaa, joka sinnitteli Saksaa vastaan pidempään
kuin Puola itse. Leon Urisin tavoin myös Israelin kaikkien aikojen suosituin kirjailija Shalom
Aleichem käytti kirjoissaan pitkälti juutalaisia aiheita. (Taiteilijanimi on samalla suosittu tervehdys,
joka merkitsee suoraan käännettynä: "Rauha teille!") Aleichemin näkemästä maailmasta ei ole enää
kuin rippeet jäljellä, mutta sellaisesta teoksesta kuin Viulunsoittaja katolla voi saada tunnelmasta
jonkin käsityksen.
Moraalifilosofi Hannah Arendt oli amerikkalainen pasifisti-intellektuelli, joka korosti, ettei
Palestiinaan muutettu tyhjään maahan. Norman Finkelstein on historioitsija. Cesare Lombroso
(1835–1909)
oli
kriminologian
pioneeri
ja
vahingollisimpia
sosiaalidarwinisteja,
sosiaalispenseristejä tai –haeckelistejä evoluutiouskoon hurahdettuaan. On kiinnostavaa, että
Lombroson ankarimmat haukkujat ovat juuri juutalaisia, kuten Spephen Jay Gould, jolle omistin
kapisen väitöskirjani käsikirjoituksen (joka jäi painatuslupaa vaille). Gould oli viimeinen
oppihistorioitsija, joka kirjoitti teoksensa kirjoituskoneella ilman tietokonetta ja oikoluki
alaviitteisiin ikäänkuin kokonaan toisen, päällekkäisen teoskerroksen.
A. A. Kabakin nuorisokirja "Kaidalla tiellä", Ba-mish'ol ha-tsar, on Jeesus-romaani. Kabak oli ItäEuroopan hassidistisista piireistä ja tunsi lapsuudestaan vanhat rabbinistiset aramean- ja
hepreankieliset sanonnat. Vuoden 1938 kaunokirjallinen yritys oli ehkä ensimmäinen
kaunokirjallinen yritys kuvata Jeesusta. Kabak loihti Jeesuksesta hempeäluonteisen maailmaa
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vieroksuvan hassidilaisen rabbin, joka yritti osoittaa juutalaisten voivan pelastua ikeestään
sisäistymisen tietä eikä ulkonaisin voimakeinoin. Kabakin Jeesus on herkän inhimillinen. Niinpä
kirjailija panee Jeesuksen pyytämään anteeksi Maria Magdaleenalta sitä, että tulee heräävässä
rakkaudessaan loukanneeksi tätä taitamattomuudellaan. Kirjan loppuosa on kehno ja Kabak ahtaa
parille sivulle Juudas Iskariotin kavalluksen, pääsiäisaterian, oikeudenkäynnin, Pietarin kieltämisen
ja ristiinnaulitsemisen. Kirja päättyy tuskaiseen huutoon "Jumalani, Jumalani, miksi minut
hylkäsit?" - ei ylösnousemukseen. Ylitsevuotavan ja monisanaisen romaanin lopussa ei ole
evankeliumien huipentumaa, vaan lakoninen kuvaus. Tuntuu siltä, että kirjailija ei tahdo käsitellä
asiaa.
Pavel Tigrid (Schönfeldin) oli Tshekkoslovakian ehkä tunnetuin journalisti, kirjailija ja
emigranttipoliitikko. Natsimiehityksen jälkeen Schöneldin osoitteet ovat olleet Saksa, USA ja
Ranska. Saksassa mies loi Yhdysvaltain Vapaan Euroopan radion RFE:n 1. Tshekkoslovakian
toimituksen. USA:n vuosinaan Tigrid perusti Svedectvi (Todistus) -lehden, jonka Pariisintoimituksesta muovautui itäisten poliittisten pakolaisten yksi henkinen keskus. Tigridin pääteosta
(Älykkään naisen taskumatkaopas omaan kohtaloon) ovat naisjärjestöt ylistäneet.
Hal Sirowitz kirjoittaa runoja vaativan äidin aiheuttamista komplekseista. Nathan Englander on
USA:n kustannuskoneiston uusi tuote. Naomi Wolf kirjoittaa muun muassa kauneuden myytistä ja
siitä miten mielikuvilla hallitaan naista. Amerikkalainen historioitsija Daniel Goldhagen herätti
kohua kirjallaan Hitler’s Willing Executioners, joka ilmestyi myös saksaksi. Goldhagen peilaa
nykyselkkauksia kansallissosialismin aikaiseen eläimelliseen pelkoyhteiskuntaan ja kuvaa, miten
halukkaasti naapurit kävivät juutalaistuttujensa kimppuun tilaisuuden tullen.
Andrzej Szczypiorski vaikutti lähinnä Puolassa ja Saksassa Toisen maailmansodan jälkeen.
Nobelisti Shmuel Josef Agnonin perehtyneisyys kaikkina aikoina kirjoitettuun hepreankieliseen
kirjallisuuteen näkyy hänen kyvyssään yhdistellä tuotannossaan aineksia eri vuosisatojen
kielellisistä lähteistä.
Victor Klemperer, kapellimestari Otto Klempererin serkku, nousi kuuluisuuteen postuumisti vuonna
1995 julkaistuilla natsiaikaa käsittelevillä päiväkirjoilla. Hellittämätön kirjallinen työskentely oli
lapsettomalle Klempererille keino pysyä henkisesti koossa. Elämänsä aikana hän ehti tallentaa
kokemuksiaan päiväkirjoihin noin 16 000 arkin verran ohjeenaan periaate: "Tarkkaile, tutki, paina
mieleen, mitä tapahtuu - huomenna se näyttää jo toiselta, huomenna tunnet toisin. Talleta,
millaiselta se näyttää ja vaikuttaa juuri nyt." Leireistä selviydyttyään Klemperer jäi (Itä-)Saksaan,
jossa hänestä muodostui persona publica. Hänen elämänsä täyttivät poliittiset kokoukset, luennot ja
ympäri maata pidetyt esitelmät humanististen arvojen välttämättömyydestä sosialistiselle
yhteiskunnalle. Lopullisen poliittisen selvyyden Klemperer saavutti Kiinan-matkansa aikana 1958,
jolloin hän muuttui lopullisesti antikommunistiksi: "Tänä iltapäivänä (24.10.) minulle on selvinnyt,
että kommunismi pystyy samalla tavalla vetämään primitiivisiä kansoja ylös alkumudasta kuin
syöksemään sivistyneitä kansoja siihen takaisin. Jälkimmäisessä tapauksessa se vain toimii paljon
kavalammin ja saa aikaan tylsistymistä ja moraalin tuhoutumista kasvattaessaan ihmisiä
systemaattisesti teeskentelyyn."
Argentiinalainen lehtimies ja kustantaja Jacob Timmerman teki elämäntyönsä sotilasdiktatuuri
niskassaan. Timmerman perusti 60- ja 70-luvuilla viikottaiset uutisaikakauslehdet Primera Planan ja
Confirmadon sekä päivittäisen tabloidin La Opinionin. Sotilasjuntan ohella Argentiinan epävakaa
poliittinen tilanne ja vuoristorataa kulkenut talous vaikeuttivat toimittajien työtä. Lehtien
toimittajien "katoamisista", Timmermanin kidutuksesta ja joidenkin lehtien lakkauttamisista
huolimatta Timmerman jatkoi juntan äärioikeistolaisten taustavoimien arvostelua. Vuonna 1981
ilmestynyt kirja Prisoner Without a Name, Cell Without a Number ("Nimetön vanki, numeroton
selli") kertoo kokemuksista Argentiinan kidutuskammioissa. Muutettuaan 80-luvun alussa Israeliin
Timmerman arvosteli maan hallituksen Libanonin sodan aikana palestiinalaisiin kohdistunutta
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politiikkaa. Argentiinaan hän palasi demokratian palauttamisen jälkeen 1984 ja oli ratkaisevana
todistajana juntan toimihenkilöiden oikeudenkäynneissä. Pakoon päässeiden natsijohtajien päävirta
toisen maailmansodan loppukahinoissa oli järjestetty juuri Etelä-Amerikkaan.
Gustaw Herling-Grudzinski lukeutui Toisen maailmansodan jälkeen Puolan merkittävimpiin
kirjailijoihin ja hänestä myöhemmin lisää.
Marcel Reich-Ranickin tie Euroopan näkyvimmäksi kirjallisuuskriitikoksi ei kulkenut yliopiston
kautta. Hänen äitinsä oli köyhän rabbin tytär Preussista, isänsä puolalainen. Entinen kommunisti ja
sensuurin sekä tiedustelupalvelun entinen virkailija ei ollut opiskellut päivääkään yliopistossa.
Muutamassa vuodessa hänestä tuli kuitenkin saksankielisen Euroopan merkittävin
kirjallisuuskriitikko. Liki puolesta miljoonasta Varsovan gheton vangista selvisi hengissä vain
joitakin tuhansia. Asiallinen kuvaus Varsovan gheton elämästä on Reich-Ranickin omaelämäkerran
järkyttävin osa. Sotien jälkeen kriitikko jäi asumaan Saksoihin. Hän esitteli muurin läntisellä
puolella itäpuolen kirjallisuutta ja kysyttäessä, mikä häntä liittotasavallassa kiehtoi, kuului vastaus:
"Tärkeintä on, että pääsen lähtemään sieltä pois milloin tahansa". Jo 60-luvun alussa
vaikutusvaltaisimmaksi ja luetuimmaksi kriitikoksi arvioitu Reich-Ranicki sai kirjoittaa Die Zeitiin
mitä tahtoi. Hän menestyi myös kirjallisten radio- ja TV-ohjelmien esiintyjänä ja on kirjoittanut
useita teoksia modernista ja klassisesta kirjallisuudesta. Dear Abby (Abigail van Buren) on
juutalaisperheen naisten jo 50-luvulta saakka toiminut kuuluisa neuvontapalsta, jolle on omistettu
vaaleanpunainen tähti Hall of Famella. Ask Ann Landers on perustajan sisaren kilpaileva palsta.
Juutalaisen isän poika JD Salinger tunnetaan puhekielen totaalisesta käyttöönotosta, ennenkaikkea
kirjastaan Sieppari ruispellossa. (Mark Twainin (o) kirjoissakin puhekielinen oli lähinnä musta orja,
mutteivät edes rasavillit pojat.) Tuotannon hallitseva teema on häiriintyneen nuoren miehen mieli ja
lasten tervehdyttävä vaikutus sellaisen nuoren miehen henkiseen elämään. Siepparin lisäksi hän on
kirjoittanut useita novelleja, joissa monissa on samat päähenkilöt. Kynämiehiä ovat myös Osip
Mandelstam sekä käsikirjoittajat Walter Bernstein ja Andrew Sorkin. George Nathan oli
amerikkalainen draamakriitikko. Anna Strunsky oli läheinen ystävä toisen sosialistin, sittemmin
eniten myyneen amerikkalaiskirjailija Jack Londonin (o) kanssa. Londonilta on säilynyt
kirjeenvaihto etäisen juutalaissukulaisensa kanssa, jossa tämä pohtii sukujuuriensa juutalaisuuden
mahdollisuutta. Thomas Mann (o) meni naimisiin juutalaisnaisen kanssa, mikä johti hänen
teoksensa roviolle yhdessä Londonin, Heinrich Heinen, Albert Einsteinin – ja monesta syystä
swastikamaassa elämättömyyteen tuomitun juutalaisen monivammaisen kirjailija Helen Kellerin
teosten kanssa.
Helen Keller oli yhdysvaltalainen kuurosokea kirjailija, aktivisti ja luennoitsija.
Seitsemänvuotiaaksi mennessä hän oli jo keksinyt yli 60 erilaista viittomaa. Kun perhe ei
ymmärtänyt, mitä Helen tarkoitti, turhautunut lapsi sai raivokohtauksia. Keller oli kuitenkin
kielellisesti hyvin lahjakas ja oppi lukemaan paitsi englantia myös espanjaa, ranskaa, saksaa,
kreikkaa ja latinaa pistekirjoituksella. Hän otti yhteyttä lainsäätäjiin ja kiersi maailmaa
luennoimassa sekä kirjoitti useita teoksia ja artikkeleita, tavaten Yhdysvaltain presidentit Grover
Clevelandista Lyndon Johnsoniin. Hänen panoksensa sokeiden ja muiden syrjittyjen aseman
parantamiseksi muodostui merkittäväksi. Lions Clubs Internationalin (LCI) kansainvälisessä
kokouksessa Ohiossa vuonna 1925 esittämän vetoomuksen johdosta aloitettiin Lions-klubien
SightFirst -näönsuojeluohjelmat. (Leijonat ei ole salaseura, ne ovat asia erikseen...) Helen Kellerin
elämästä on tehty useampi elokuva.
Baruch Spinoza (1632-1677) on vanhimpia kuuluisien juutalaisten nimiä emansipaation alusta. Hän
jakoi todellisuuden kahteen substanssiin: aineeseen ja henkeen - jos olen oikein ymmärtänyt.
Toisaalta joku näkee, että Spinoza kääntää Descartesin (o) nurin lähtien liikkeelle siitä, että ei voi
olla kuin yksi substanssi ja tämä hänen substanssinsa / "Jumalansa" on ulottuvainen, ts.
materiaalinen olio eli yhtä kuin luonto kaikessa äärettömyydessään. Siten Spinozan on katsottu
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edustaneen päinvastoin varhaista monismia. Substansseja, siinä mielessä kuin Aristoteles (o) tuon
käsitteen määritteli, on vain yksi, mutta sillä on kaksi ulottuvuutta: tarkemmin sanottuna aine ja
ajattelu. Jumala on ääretön, mutta jopa itse oman luonteensa vank: hänellä ei ole vapaata tahtoa
vaikka hän on kaikki. Me itsekin olemme "moduksia", osa Jumalan ilmentymää. Minä tosin
luokittelen Spinozan enemmän ateistiksi, vaikka hän puhuukin Jumalasta, ei tarvitse kuin vaihtaa
sana "maailmankaikkeus" sanan "Jumala" tilalle, niin Spinozan kirjasta "etiikka" tulee ateistinen
systeemi. Joku on sanonut, että Spinozaa vaivasi "jumalasärky" samaan tapaan kuin jotakin toista
korvasärky. Epäilyksistään huolimatta Spinozan ajatus pyöri aina Jumalan, tuon äärimmäisen ja
viimeisen ongelman ympärillä. Hän kuoli synagoogasta pannaan julistettuna ja jakaa edelleen
juutalaisten mielet puolesta ja vastaan.
"Siellä, missä poltetaan kirjoja, poltetaan pian ihmisiä" (Heinrich Heine) on kaiverrettu Berliinin
Bebelplatz-aukion kiveykseen.
Martin Buber ja Hermann Cohen tunnetaan erityisesti judaismin filosofeina. Martin Buber oli
dialogin mestari ja Israelin johtavia ajattelijoita. Hän kirjoitti Kaksi uskontapaa -kirjansa
johdannossa: "Olen pitänyt Jeesusta nuoruudestani lähtien isoveljenä. Se, että kristikunta on nähnyt
ja näkee edelleen hänessä Jumalan ja Vapahtajan, on näyttänyt minusta aina vakavalta tosiasialta.
Minun täytyy hänen ja itseni tähden yrittää sitä käsittää. Minun oma veljelliseksi sukeutunut
suhteeni häneen on tullut aina lujemmaksi ja kirkkaammaksi, ja näen hänet tänään vahvemmin ja
puhtaammin katsein kuin koskaan. Olen varmempi kuin koskaan aikaisemmin, että hänelle kuuluu
Israelin uskonnonhistoriassa suurempi paikka ja että tätä paikkaa ei voi määritellä tavanmukaisin
määrittein."
Franz Rosenzweig oli Buberin kollaboraattori ja käänsi tämän kanssa tooran hepreasta saksaksi.
Rosenzweigin tunnetuin teos Lunastuksen tähti kuvaa ihmisen vastuuta Daavidin tähteä kaaviona
käytettäessä ja perusti Lehrhausin, juutalaisen oppineisuuden keskuksen. Hän kirjoittaa:
"Juutalaisuus ja kristinusko on koottu olennaisesti yhdestä lähteestä, samasta uskonnollisesta
todellisuudesta: juutalaisuus kohtaa sisältä käsin juutalaiset, kristinusko kohtaa ulkopuoliset kansat.
Nämä kaksi uskontoa niveltyvät elimellisesti toisiaan täydentävinä aspekteina Jumalan ilmoitettuun
totuuteen. Ne eivät ole samaa, ne ovat selvästi erotettavissa ja erilaiset olemukseltaan ja
tehtävältään. Israelin jäädessä Jumalansa huomaan kristinusko käy ulos valloittamaan
sovittamatonta maailmaa hänelle. Kristinusko on tosiasiallisesti pakanoille levitettyä juutalaisuutta.
Sen kautta maailman kansat johdatetaan Israelin Jumalan tykö. Näiden kahden eroa ei voi luoda
umpeen vapaamielisyydellä tai hyvällä tahdolla, koska ne ovat juurtuneet eri toimintoihin ja
kutsumuksiin. Vasta kun päämäärä on saavutettu ja maailma on lunastettu, vasta lopussa on
tapahtuva lopullinen sovittelu ja yhtyminen. Silloin todella kaikki ovat yhtä."
Hans Joachim Schoeys: "Olisin valmis menemään Franz Rozenzweigin kanssa jopa niinkin pitkälle,
että väitän, ettei kukaan pakana voi tulla Isän tykö muutoin kuin Jeesuksen Kristuksen kautta. Täten
tunnustan, että Jeesuksen Kristuksen kirkon ilmoituksella on oma pätevyyspiirinsä, mistä vain Israel
on suljettu pois suoran valintansa ansiosta Isän kautta. En usko täten loukkaavani juutalaista
perinnettä. Mennessämme pitkällekin hyväksyessämme Jumalan liittoja ei-israelilaisen
ihmiskunnan kanssa, tooran ilmoituksen pätevyys Israelille pysyy silti huonontamatta... Kristitty
tulee uskonsa mukaan Isän tykö Jeesuksen Kristuksen kautta tai hän osallistuu katolisen kirkon
kautta Jeesus-uskoon. Hän seisoo saman Jumalan edessä, johon me juutalaiset uskomme... Tämä
perustotuus, jonka voimme hyväksyä kaikkina aikoina, takaa juutalaisuudelle sisäisen siteen
kristinuskoon ja avaa mahdollisuuden juutalaiskristilliseen kanssakäymiseen... Kahden liiton päätös
on tapahtuva Messiaan päivänä, kun vanha- ja uusi liitto tulevat yhdeksi. Silloin koko ihmiskunta
kokoontuu yhden ainoan liiton yhteyteen palvelemaan Jumalaa. Israelin Messias-usko tarkoittaa
sitä, mikä on tuleva: kansojen kirkon eskatologia (oppi lopun ajoista, suom. huom.) hänen
paluutaan, joka on jo tullut. Molemmat valitut liitot kohtaavat lopullisen maailman luode- ja
vuoksivirran ollen osallisia yhteiseen odotukseen siitä, että ratkaiseva tapahtuma on vielä tulossa -
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Jumalan teiden päämäärä... Jeesuksen Kristuksen kirkko ei ole säilyttänyt mitään kuvaa herrastaan
ja pelastajastaan. Jos Jeesus olisi tuleva jälleen huomenna, ei kukaan kristitty tuntisi hänen
kasvojaan. Mutta voi hyvin olla, että hänellä joka on tuleva päivien lopulla ja jota sekä synagoga
että kirkko odottavat, on samat kasvot."
Jamie Geller tekee keittokirjoja TV:n uuden kokkailubuumin siivittämänä, joskin omistaa osan
resepteistään kosher-ruoille. Martha Stewart rakensi kulinaarisen Omnimedia-lehtitalonsa vähä
vähältä kokkikirjoista alkaen. Hän on siitä harvinaislaatuinen nainen että onnistui hankkiutumaan
vankilaan kokkikirjoillansa ja kokkikirjoinensa.
1950-luvun beat-sukupolven guru Allen Ginsberg oli vahvimpia amerikkalaisia nykyrunoilijoita,
jonka maailmankuvaa muovasivat homous, huumeet ja idän uskonnot. Vastakulttuurin Huutorunoelman rekyyli aiheutti vilkkaan eduskuntakeskustelun, kun se luettiin USA:sta poiketen
sensuroimattomana Suomen radiossa vuonna 1969. Ginsbergin pehmeä olemus oli silminnähtävässä
kontrastissa rajuimpien tekstien kanssa. Kirjallisesti suuntautuneen henkilön kirjoissaan itsestään
antama vaikutelma onkin monesti vahvassa ristiriidassa hänen paikan päällä antamansa vaikutelman
kanssa. Jotkut ovat cowboyta sisimmältään, mutta vaikuttavat ulospäin nörteiltä. "Sillä hänen
kirjeensä ovat, sanotaan, kyllä mahtavat ja pontevat, mutta ruumiillisesti läsnä ollessaan hän on
heikko eikä hänen puheensa ole minkään arvoista." Näin lainasi Paavalikin itsestään kiertänyttä
arvostelua elämää nähneelle Korintin kaksoissatama-kaupungin seurakunnalle. (2 Kor 10:10.)
Fyysikko Moshe Rosen on Jews-for-Jesus -liikkeen perustajahahmoja ja kirjoittanut muun muassa
kirjan Y’shua. Rabbi Yechiel Z. Eckstein on International Fellowship of Christians and Jews
-järjestön perustaja. Hän on toiminut 40 vuotta rakentaakseen siltoja juutalaisten, tuon vanhan
vainoojan, välille. C.H. MacIntoshista tiedetään varsin vähän. Syntyperältään hän oli juutalainen,
vakaumukseltaan kristitty, lahjoiltaan kirjailija. Parhaiten MacIntosh tunnetaan viittä Mooseksen
kirjaa eli Pentateukkia käsittelevästä symboliikkaa pureskelevasta, suomeksikin käännetystä
selitysteossarjasta. Hän oli palava ja loistava neonvalolamppu alan genressä.
Naiskirjailijoita ja runoilijoita ovat olleet myös muun muassa Ester Kreitman, Vicki Baum, Judy
Blume, Erica Jong, Agnes Gergely, Katja Behrens, Adrienne Rich, Fannien Hurst, Ruth Prawer
Jabwhala, nobelisti Nadine Gordimer, professori Caroline M. Heilbrun alias dekkarikirjailija
Amanda Cross, Pulitzer-palkittu Edna Ferber, Ester Broner, Cynthia Ozyck, Tillie Olsen, Grace
Paley, Elaine Feinstein, Bernice Rubens, Dorothy Parker, Gertrude Stein, Lillian Hellman sekä
Korkean Veisun naishahmolta nimensä saanut Shulamith Hareven. Ministerisukuun syntynyt
Barbara Tuchman kirjoitti lähihistoriasta ja sai Pulitzerin vuonna 1962.
Göstä Knutssonin (?) Pekka Töpöhännän piti kerätä sympatiaa edustamalla kaltoin kohdeltua
juutalaista. Ilkeän Monnin puheet taas olivat toisinaan kuin suoria lainauksia Führeriltä: "Ne, joilla
ei ole häntää tai jotka eivät ole oikeaa rotua (Pekka Töpöhäntä ja Mauri Mäyräkoira) ovat
orjiamme." Monnilla oli kiusanteossaan uskollisina avustajina Pilli ja Pulla, joihin oli helppo
vaikuttaa. Knutsson kirjoitti myös Nalle Karvatassun edesottamuksista.
Maurice Sendak oli kirjailija ja kuvittaja, joka tunnettiin Suomessa Hassut hurjat hirviöt ja Mikko
Maitomies-kirjoistaan. Sendak on herättänyt keskustelua, koska kirjojen aiheina on ollut
epäsovinnaisia aiheita, kuten lapsien sieppaamista ja vanhempien katoamista tai alaston poika.
Sendak käsittelee myös kirjoissaan lasten ahdistavia unia. Mikko Maitomies on ollut usein
sensurointiyritysten kohteena. Sendak pitää useiden sukulaistensa menehtymistä keskitysleireillä ja
tästä aiheutunutta onnetonta lapsuutta syynä kirjojensa aihevalinnoille. Sendakin viimeisessä ennen
kuolemaansa kirjoittamassaan teoksessa Bumble-Ardy porsaan vanhemmat teurastetaan, jonka
jälkeen hän pitää hurjat syntymäpäiväjuhlat. Hän sai Astrid Lindgrenin (o) muistopalkinnon 2003.
Harry Saul Bloom oli eteläafrikkalainen novellisti ja filosofi, joka lusi yhdessä Nelson Mandelan
(o) kanssa ja jota näyttelijä Orlando Bloom (o) luuli isäkseen koko lapsuutensa sikäli hyvästä
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syystä, että tämä oli hänen äitinsä aviopuoliso. Kuultuaan bar mitsva -iässä asiain tilasta, jätti nuori
juutalaisuuden taaksensa.
Walter Bendix Schönflies Benjamin (1892 – 1940) oli marxilainen kirjallisuuskriitikko, esseisti,
kääntäjä ja filosofi joka sai vaikutteita Gershom Scholemin juutalaisesta mystiikasta. Hän antoi
omalaatuisen panoksen länsimaiseen ja marxilaiseen filosofiaan sekä estetiikan teoriaan.
Benjaminin teki itsemurhan jouduttuaan Espanjan poliisin käsiin natseja paetessaan.
Edmund Husserl on esittänyt, että logiikan lait eivät sano mitään subjekteista, vaan käsitteiden
välisistä suhteista ja että relativismi on paradoksaalista. Muita filosofeja ovat olleet Max Scheler,
Georg Simmel, Henri Bergson (1859–1941; englantilainen äidin puolelta) – sekä wieniläinen
huonekalupuuseppä Karl Popper ja wieniläinen puutarhuri Ludwig Wittgenstein (1889–1951).
Ludwig kävi koulua vain hetken, koska siellä häntä ei suinkaan pidetty lahjakkaana, eikä hän
koskaan oppinut oikeinkirjoitusta. Sittemmin neroksi luonnehdittu Wittgenstein kuitenkin pohti
omaperäisesti logiikan perusteita ja kielen funktiota. Nuoruuden vaatimattomuudella hän katsoi
ratkaisseensa aforistisessa teoksessaan Traqctacus Logico-Philosophicus (1921) kaikki filosofiset
ongelmat. Hänen ajatuksistaan toimitettavaa kirjaa ei koskaan saatu valmiiksi - koska Ludwig
vaihtoi alinomaa mielipiteitään. Wittgenstein julkaisi eläessään vain kaksi kirjaa, joista
jälkimmäisen nimi oli Filosofisia tutkimuksia (1951). (Hän kuitenkin kirjoitti valtavasti ja teoksia
on julkaistu postuumisti.) Tieteenfilosofi, moraalifilosofi, jatkosodan Ruotsin suunnasta vastuussa
ollut propagandakapteeni Georg Henrik von Wrighthän (o) oli Wittgensteinin manttelinperijä
Cambridgen yliopistossa ja kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia tieteenfilosofeja. Eräissä
tieteen päivien avajaisissa hän totesi seuraavaa: ”Kristinusko on uskonpuhdistuksesta lähtien
kokenut sen eheyttä uhkaavia kriisejä, menettänyt suuren osan vaikutuksestaan valistuneisiin
mielipiteisiin ja osaksi jähmettynyt valistuksenvastaisen fundamentalismin muotoihin, joista niin
kutsuttu kreationismi on ehkä surkein esimerkki.”87, 88 V. Wrightilta (o) ehdittiin kysyä hänen
anonyymistä rotuoppikampanjoinnistaan sotien aikaan juuri ennen tämän kuolemaa
propagandakoneiston paljastuttua, muttei mies vastannut sanomalehtien haastatteluun.
Wittgensteinin oma tausta oli poikkeuksellisen synkkä. Hänen kaikki veljensä ja isänsä päätyivätkin
itsemurhaan. Mihin Wittgenstein sitten lähti nuoren v. Wrightin (o) tieltä Cambridgen Trinity Hallin
saleista? Lapiohommiin.
Jos Ludwig tahtoi määritellä epätietoisuutta, niin puutarhurilla tosiaankin oli kaveri,
huonekalupuuseppä Popperin Kalle, joka tahtoi tietää mitä tiesi, siten kuten sen tietämisellä tietää
voidaan. Popperin filosofiset teokset ovat kosketelleet tieteelliseen metodiikkaan ja tietoteoriaan
liittyviä kysymyksiä. Popper torjuu sekä rationalismin että empirismin ja on esittänyt totalitarismin
kritiikkiä. Sekä Popperin että Wittgensteinin suvuista pääosa oli juutalaisuudesta pois kääntyneitä,
mikäli halutaan käyttää tätä negatiivista ilmaisua. Wittgensteinin kohdalla kesti pitkään, ennen kuin
hänen syntyperästään päästiin edes selvyyteen. 1900-luvun alussa Itävallan juutalaisista 90 % asui
Wienissä. Toista Maailmansotaa edeltäneeseen loogisten empiristien Wienin piiriin kuuluivat myös
matemaatikko Hans Hahn, fyysikko Philipp Frank ja taloustieteilijä Otto Neurath.
Juutalaisista Jeesus-tutkijoista merkittävin lienee C.G. Montefiore, joka valittiin v. 1926 liberaalin
juutalaisuuden maailmanliikkeen presidentiksi. Hän oli myös Manchesterin yliopiston kristillisen
jumaluusopin kunniatohtori, joka esitteli käsityksensä kristinuskosta teoksessaan The Synoptic
Gospels. Juutalaisten tulee pitää huolta, etteivät he "kadota ja tukahduta idealiteetin intohimoa,
impulsiivista voimaa ja paradoksaalisuutta... Evankeliumin lävitse virtaa suunnaton voima, innostus
ja intomielen hehku. Jeesuksessa moraali ja uskonto yhdistyvät yhdeksi äärettömällä
87
88

Rydman J (o), Maailmankuvaa etsimässä. WSOY 1997 s. 21.

Aina 50 vuoden välein toistuvana riemuvuotena juutalainen saa varautua monenlaisten, enemmän tai vähemmän
väliinpudonneiden tahojen vetoomuksiin. Näitä olemme mekin allekirjoittaneet tiedepatot.
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voimalatauksella. Jeesuksessa kaikki on ikään kuin kärjistettyä. Siitä todistaa sana: vain yksi on
tarpeen. Siitä puhuu myös evankeliumeissa oleva paradoksaalisuus... Jeesuksen oppi, jolla on
jättimäinen vaikutus maailmassa, on enemmän ja muuta kuin vain yhteen kyhätty kokoelma
oppilauseita. Se ei ole vain osiensa summa, se on kokonaisuus, henki. Tällä hengellä on neron
tuntomerkit. Se on suuri, virkistävä, sankarillinen. Ehkä sitä ei voi aina hyväksyä, ehkä se ei aina
ole käytännöllinen, mutta se on aina tai melkein aina suuri ja valtaisa. Vaikka voitaisiin löytää
erikoisia lähisukulaisia vastineita jokaista evankeliumin tuhatta jaetta kohti, joissa Jeesus esiintyy
puhujana ja vaikka voitaisiin liittää ne pieneksi käteväksi kirjaksi, ei sittenkään kyettäisi saamaan
aikaan yhtä suuriarvoista sijaisteosta. Yhtenäisyys, aromi, henki, nerokkuus olisi poissa."
Montefioren mielestä Jeesuksella oli voimakas kutsumustietoisuus. Jeesuksen esiintyminen merkitsi
ristiriitaa hänen ja farisealaisen uskonnon välillä. "Tämä konflikti on mitä traagillisin, koska se
merkitsi sitä, että täten juutalaisuuden parhaimmisto kohtalon sallimasta erehdyksestä joutui
ristiriitaan kaikkein nerokkaimman uskonnollisen sankarinsa kanssa."
Israelin ensimmäinen maailmanmaineeseen päässyt Jeesus-tutkija oli Joseph Klausner teoksillaan
Nasaretin Jeesus ja Jeesuksesta Paavaliin. Klausner esiintyi sionistina ja oli uusprofeetallisen
kulttuurisionismin Achad Ha-am -liikkeen ("Yksi kansasta") perustajan Ascher Ginsburgin
jalanjäljissä. Ginsburg korosti, että Israel pelastuu profeettojensa, eikä poliitikkojensa kautta.
Klausnerin jälkimmäisessä teoksessa on 2300 asiaviitettä, ja yhteensä kirjoissa on yli 1200 sivua
tekstiä. Kirjoissa käsitellään ensi kerran heprean kielellä kristillisen kirkon syntyyn liittyviä
ongelmia. Klausner väittää oman aikansa historialliskriittisen metodin lapsena, että kristinuskon
luoja olisikin ollut Paavali, eikä Jeesus. Jo keskiajalla Maimonides piti Jeesusta vain "Messiaskuninkaan tienraivaajana". Klausner kirjoitti silti: "Kunhan kerran tulee päivä, jolloin Jeesuksen
etiikka riisuu runsaan mystillisen ja ihmeenomaisen vaatetuksensa, silloin on Jeesuksen etiikan kirja
oleva kaikkien aikojen juutalaisen kirjallisuuden valituimpia arvoja". Yleisinhimillisellä tasolla
Klausner kutsui Jeesusta "kansain valkeudeksi". "Hänen opetuslapsensa veivät Israelin oppiavaikkakin lyhennettynä ja epätäydellisessä muodossa - kaikkiin maailman ääriin. Tätä Jeesuksen
maailmanhistoriallista merkitystä ei voine kukaan juutalainen evätä."
Mike Poulton on esimerkki puolituis-kirjailijoista, jotka nykyaikaistavat vanhoja klassikoita
dickenssistä tseehoviin. Toisaalta Neil Gaimanilla on tapana kirjoittaa uudelleen vanhojen
klassikoiden juonenkäänteetkin. Hän tekee rehabilitaation grimminveljesten noita-akoillekin ja tuo
esiin Lumikin pimeän puolen. Gaiman on englantilainen kirjailija ja sarjakuvakäsikirjoittaja
(Sandman). Gaimanin teoksille on myönnetty lukuisia fantasiakirjallisuuden tunnustuksia, muun
muassa World Fantasy Award, Darius Award sekä Hugo-, Nebula- ja Stoker-palkinnot. Hänen
tuotantoonsa ovat vaikuttaneet muun muassa juutalaistaustainen Roger Zelazny, Harlan Ellison ja
Gene Wolfe. Vaikka juutalainen olikin, Gaiman kävi koulua Englannin kirkon oppilaitoksissa.
Samaan aikaan hän valmistautui Bar Mitzvahiin ortodoksijuutalaisen hazzanin opastuksella.
Gaimanin koulutustausta antoi hänelle laajat tiedot niin juutalaisesta kuin kristillisestä
jumaluusopista ja ilmestyskirjallisuudesta. Yhteistyössä Terry Pratchettin (o) kanssa ilmestyi Hyviä
enteitä ilmestyskirja -parodia. Sandman-sarjan päähenkilöt ovat unen henkilöitymä Sandman eli
Dream sekä hänen kuusi sisarustaan Despair, Desire, Delirium, Death, Destiny ja Destruction
("Epätoivo", "Intohimo", "Houre", "Kuolema", "Kohtalo" ja "Tuho"). Gaimanin mukaan nämä
seitsemän loputonta olentoa ”eivät ole jumalia, he olivat olemassa ennen kuin ihmiskunta
uneksikaan jumalista, ja he ovat olemassa kun viimeinen jumala on kuollut”. Neverwhere –
Maanalainen Lontoo (1996) kertoo Lontoon alla elävistä ihmisistä, joiden joukkoon päähenkilö
vahingossa joutuu. Romaani perustuu Gaimanin BBC:lle käsikirjoittamaan televisiosarjaan.
Kuvatusta romaanistaan Tähtisumua Gaiman sai Mythopoeic-palkinnon. Unohdetut jumalat
(American gods) on romaani tavallisesta miehestä jumalten välisessä taistelussa joka voitti Hugopalkinnon. (Kirjan huvittava puoli on, miten kateellisia pois muodista haipuneet ”jumalat” ovat
Nasaretin pikkukaupungin Jeesukselle joka ei koskaan edes kirjoittanut mitään, kulki ja jutusteli
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vain ihmisten kanssa sandaaleissaan.) Animaatiooversioon ovat päätyneet teokset Coraline ja toinen
todellisuus. Gaiman toimi myös maailman vanhimman englanninkielisen eepoksen
animaatioelokuvan Beowulf toisena käsikirjoittajana, ja hänet on liitetty tulevaan Gilgamešeepokseen perustuvaan elokuvaan. Golemista ja Dybbukista, juutalaisen satuperinteen hahmoista,
Gaiman ei juuri kirjoita. Karkeasti ottaen science fiction syntyi USA:ssa kun taas fantasia-genre
UK:ssa. (Vaimoni teki pro gradu -työnään ensimmäisen suomalaisen opinnäytteen Gaimanista).
Em. Harlan Jay Ellison lasketaan kuuluvaksi enemmän tieteis- kuin fantasiakirjallisuuteen yhdessä
Isaac Asimovin kanssa, vaikka hän itse luokitteleekin tuotantonsa mieluummin maagiseksi
realismiksi tai surrealistiseksi fantasiaksi. Tämä epätieteiskirjailija kirjoittaa kaikki tarinansa
vanhanaikaisilla Olympia-merkkisillä kirjoituskoneilla ja inhoaa Internetiä, koska se tappaa kirjat.
Rähjäävä Ellison sai potkut Disneyltä ensimmäisenä työpäivänään.
Myös Hagar Yanai, Lev Grossman, Robert Silverberg, Esther Freisner, Peter Davison, Michael
Burstein, Marge Piercy, Peter Beagle, Charlie Stross ja Michael Chabon kirjoittavat nykysatuja.
Veronica Rothin (o) isovanhemmat olivat keskitysleiriltä hengissä selvinneitä, mikä on aiheuttanut
virheellisen käsityksen juutalaisesta taustasta (kirjailija on tunnustava kristitty). Divergent
(Outolintu) -sarjasta tehtiin myös Hollywoodissa tuotantosarja. Se on varoitus ihmisten
epäluonnollisesta kategorisoinnista rodun tai uskonnon pohjalta, vaikka asiallisesti kyse onkin
ydinsodan jälkeinen yhteiskunta-dystopia geneettisestä fatalismista. Elokuvassa näytteli
kulttimuusikko Lenny Kravitzin tytär Zoe, Jennifer Connelly ja Ansel Elgort.
Fantasiakirjallisuus leikkii samoilla teemoilla kuin juutalaisuus ja kristinuskokin, mutta ilman
sitoutumista ja taian kokemista (sekä peltoon kätketyn aarteen löytäjä että helmikauppias ”menivät
iloissaan ja myivät kaiken” omaisuutensa, ostaakseen ko. Pellon ja helmen Jeesuksen vertauksessa
Jumalan valtakunnasta): Myytit, magia, dualismi, demoniset voimat, enkelit ja vieraat maailmat.
Radikaali Shalom Ash tahtoi pitää itseään als Ur- und Nurjude, aitojuutalaisena – mikä saa hänen
kriitikkonsa kiristelemään entisestään hampaitaan. Hän kirjoitti kolme suurta romaania, jotka
käsittelivät Jeesusta, Paavalia ja Mariaa. Hänen käydessään Israelissa v. 1954 kuvasi
edistysmielisen puolueen lehti Zmanim tätä erittäin tunnettua oman pesän pilaajana parjattua
juutalaista kirjailijaa: "Ash on ainoa suuri juutalainen kirjailija meidän päivinämme, joka on
yrittänyt laskeutua toisen osapuolen syvyyksiin. Me emme hyväksy hänen mielipiteitään, jotka
tulevat ilmi hänen kirjoissaan. Mutta hän on kirjailija, joka on tahtonut päästä sisälle kristinuskoon
seuraamalla meidän päiviemme kristittyjen elämää. Se ei ole oikeaksi todettu tie, eikä tietenkään
ainoa tie. Mutta tosiasia on, että kirjailijoittemme joukossa ei ole Ashin kaltaista, joka olisi
kuvannut meidän päiviemme kristittyjen elämää, heidän mielipiteitänsä, käyttäytymistänsä ja
ylipäätään heidän yksinkertaista aitoa elämänkulkuansa niin kuin Shalom Ash." Äärimmäisten
ortodoksien äänenkannattaja Hamodia taas kirjoitti 21.11.1954: "Miksi meidän pitäisi julkaista
tämän häpeämme kansojen keskuudessa, että olemme antaneet jalansijaa tuolle miehelle, tuolle
miehelle tässä maassa?... Eikö ole enää kiivailijoita keskuudessamme, ja maa rikas kivistä? Mutta
näyttää siltä, että erehdyimme. Joko maassa ei ole kiivailijoita tai sitten siinä ei ole kiviä."
Amerikan Hebrew Christian Alliancen presidentti Arthur W. Kac, ortodoksijuutalaisten vanhempien
lapsi Puolasta, kuvasi Ashin haastattelussa sanoneen: "Ah, en voinut olla kirjoittamatta Jeesuksesta.
Sen jälkeen kun kohtasin hänet ensimmäistä kertaa, hän on vallannut mieleni ja sydämeni. Kasvoin,
kuten tiedätte, Puolan ja Venäjän rajalla, mikä ei ole tarkkaan paras paikka maailmassa juutalaiselle
istua ja kirjoittaa Jeesuksen Kristuksen elämästä. Kuitenkin, niistä vuosista lähtien, lumosi minut
toivo tehdä näin. Ensin vitkastelin hieman, etsin jotakin, mitä niin monet meistä etsivät, varmuutta,
uskoa ja hengellistä sisältöä elämääni. Se antaisi rauhan ja minkä kautta voisin välittää rauhan
muille. Löysin sen nasaretilaisessa... Sillä Jeesus Kristus on minulle kaikkien aikojen huomattavin
henkilö, sekä Jumalan Poikana että Ihmisen Poikana. Kaikella, mitä ikinä hän sanoi tai teki, on
arvoa meille tänään. Tätä ei voi sanoa kenestäkään muusta miehestä, elävästä tai kuolleesta.
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Jokaisella Jeesuksen työllä ja sanalla on arvonsa meille kaikille, missä ikinä olemmekin. Hän tuli
maailman valkeudeksi. Miksi en minä, juutalainen, voisi olla ylpeä siitä?... Ei kukaan muu
uskonnollinen johtaja myöskään ole koskaan tullut niin henkilökohtaiseksi osaksi kansasta kuin
nasaretilainen. Kun ymmärrät Jeesusta, ymmärrät, että hän tuli pelastamaan sinua, tullakseen osaksi
henkilöllisyyttäsi. Se ei ole mikään usvainen epävarma suhden palvojan ja näkymättömän Jumalan
välillä."
David Grossman, Aharon Appelfeld, A. B. Yehoshua, Primo Levi (on itse asiassa italialainen
tiedemies), Arnold Wesker, Israel Zangwill, Jonathan ja Faye Kellerman, ranskalainen Georges
Perec, kanadalainen Mordecai Richler, Louis Untermeyer, Walter Lippman (Pulitzerit -58 ja -62),
Grace Aguilar, kaikin puolin liberaali Irving Layton, sekä Bela Zsolt: NIIIIIN paljon puita, niin
vähän aikaa... (sanoi koira iltakävelyllä). Cohen tarkoittaa pappia, ja Arthur Cohen on teologi. Ayn
Rand kirjoitti niinikään, miksei myös kielitutkija ja pasifisti Noam Chomsky. et ceteraa... No logo,
Naomi Klein?
Nykykuville leimallista ovat katastrofielokuvat, zombileffat ja yhteiskunnan kaaos. Tämä piilaa
viiltävän hyvin lopun aikoija, jossa tulee aika jolloin ”ihmiset menehtyvät peljätessään ja
odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa” (Luuk. 21:26).

Lehtimiehet ja tiedotusvälineiden valta
Länsimaisen yhteiskunnan tuntomerkki on sananvapaus. Miten viestintävälineiden kapasiteetti
vaikuttaa tähän uhanalaiseen luonnonvaraan? Toisaalta sananvapaus edellyttää, että käpykylän
kansakin voi kertoa. Toisaalta massiivinen verkostoituminen pitää sisällään sen vaaran, että koko
roska ajautuisi yksiin käsiin.
Lehtimaailmassakin juutalaiset alkoivat löytää tiensä näköalapaikoille vasta myöhään 1700-luvun
lopulla, emansipaation kaataessa ghettojen muureja. Nykyaikainen journalismi syntyi vasta
Ranskan ja Yhdysvaltain vallankumousten jälkeen ajattelun, puheen ja kirjoittamisen vapauden
kupliessa esiin. Juutalainen oli traumojensa kanssa jälleen kerran oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
Ensimmäisenä juutalaisten oman valtion otti julkisesti puheeksi toimittaja Theodor Herzl. Herzliä
voisi verrata Vanhan Testamentin profeetta Hesekieliin, joka uneksi Babylonin virtojen äärillä
kansansa ennalleen asettamisesta Jerusalemiin. Kaukana vieraissa oloissa Hesekiel näki näkyjä
uudesta temppelistä. Arkkitehdin tavoin hän piirsi ja kuvasi sen yksityiskohtaisesti. Yleisö oli
alkanut kiinnittää huomiota epäkohtiin juutalaisten asemassa juuri lehdistön alkaessa saattaa
kauhistuttavia tapauksia yleiseen tietoisuuteen 1800-luvun puolivälistä alkaen.
Paroni Paul Julius von Reuterin (alias Israel Beer Josphatin, 1816–99) tarina osoittaa, että
uneksijankin voi joutua ottamaan myöhemmin vakavasti. Reuter oli emigrantti-juutalainen, jolla oli
näky. Ensimmäisen kansainvälisen uutistoimiston perustaja oli lähtökohdiltaan haaveilija, joka
lähetti ensimmäisen viestinsä ilman halki kahdenkymmenen kyyhkysen siivin. (Linnut maksoivat
tässä vaiheessa koko Paulin omaisuuden.) Muita uudenaikaisten uutistoimistojen perustajia olivat
Wolff ja Havas.
Isänsä puolelta juutalainen Joseph Pulitzer (1847–1911) otti lehdissään käyttöön ensimmäisten
joukossa värikuvat, värilliset sarjakuvat ja poliittiset pilakuvat. Hänen nimeään kantavia
kirjallisuuden, musiikin ja journalismin palkintoja on jaettu vuodesta 1920. 1970-luvun lopulta
alkaen niitä on alettu antaa enenevässä määrin tieteilijöille. Adolph Ochs (1858–1935) aloitti
Reuterin tavoin uransa nappikaupalla ja lainarahalla. Ochs osasi nostaa ostamiensa pikkulehtien
levikin pilviin. Tänään New York Times on arvovallassaan ja painoarvossaan vertaansa vailla oleva
lehti maailmassa. Ochsin slogan kuului: "All the News That’s Fit to Print".
Joseph Moses Levy perusti Daily Telegraphin ja laski siten perustuksen uudenaikaiselle
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kansanomaiselle sanomalehdelle. Donald ja Samuel Newhouse ja Edward Bloch ovat Ochsin ja
Pulitzerin ohella kustantajia. Dangoorin suku oli lähinnä Exilaarkin statusta Orientin juutalaisista
1900-luvun alussa ja julkaisi ensimmäisenä suuria arabiankielisiä kirjapainoksia.
Max Lincoln Schuster ja Richard L. Simon olivat amerikkalaisia kustantajia. He perustivat
perustamassa Simon and Schuster- ja Pocket Books Inc. -yhtiöitä - ensimmäisiä suuria
pehmeäkantisten kirjojen kustantajia USA:ssa. Se on Random Housen, Penguin Groupin ja
HarperCollinsin ohella yksi neljästä suurimmasta englanninkielisestä kustantamosta. Larry Tisch
pääsi johtamaan CBS-TV:tä ostettuaan neljänneksen instituutiosta. Universal Pictures palkkasi Lew
Wassermanin puheenjohtajaksi MCA-emoyhtiöön, Sidney Sheinbergin presidentiksi ja Thomas
Pollackin elokuvapuolen vetäjäksi.
Gutkind Hirschel muutti nimensä Gerhard Bonnieriksi vuonna 1801 Skandinaviaan muuttaessaan.
Konserni kustantaa Suomessa muun muassa MTV:n, Tammen, fS Film Oy:n, WSOY:n ja Readmen.
Leonard Goldenson perusti ABC Newsin, William Paley CBS Newsin. Tom Freston perusti MTV
music televisionin, Paul Schlict Cosmopolitanin. Weinsteinin veljekset perustivat Miramaxin,
Marcus Leow MGM:n. Edgar Bronfman, Jr vaikuttaa Seagramissa ja Gerald Levin TimeWarnerissa.
Michael Eisner on sanonut työfilosofiakseen poimia yhtiöitä lattialta, koska sieltä ei voi tippua. Hän
on ehtinyt käyttää 60-luvulta tähän päivään mennessä Disney-konsernissa vuorotellen puhemiehen,
toimitusjohtajan, presidentin ja pääjohtajan käyntikortteja ja häntä arvostellaan "kontrollifriikiksi".
Eisnerin tullessa yhtiöön, oli Paramount Pictures vielä kuudesta suuresta elokuvastudiosta
tulokseltaan hännänhuippuna, kun se nykyään on ykkösenä. Eisner oli vuonna 1998 maailman
eniten vieraalla tienaava työntekijä (ei-yrittäjä) 3223 miljoonan markan vuosiansioillaan. Maailman
toiseksi paksuin palkkapussi oli vain kolmanneksen tästä. Yhtiö ei maksa tällaista palkkaa, ellei
mies ole tehnyt ajankäytöstään nasiirinlupausta isännilleen. Muita heimon jäseniä Paramountissa
ovat Jon Dolgen ja Sherry Lansing sekä Disneyssä Michael Ovitz ja Joe Roth. Kokonaisuutena
Disney-yhtiö on maailman viihdeteollisuuden numero yksi. Gerald Levin on Times Warner Inc:n
puhemies ja toimitusjohtaja. Jeff Berg ja Jim Wiatt toimivat ICM-yhtiössä, Jack Rapke ja
kumppanit CAA:ssa.
Sumner Redstone vaikuttaa Yhdysvaltain kolmanneksi suurimman viestintäjättiläisen VIACOMCBS:n puhemiehenä ja toimitusjohtajana. (Käytännössä myös omistajana yli 3/4 osakeenemmistöllään.) Redstone on kerännyt vitriiniinsä lukuisia, toinen toistaan omalaatuisempia
palkintoja. Erikoisia ovat esimerkiksi kaupallisten televisioyhtiöiden kattoyhtiön johtajalle
myöntämät Yhdysvaltain armeijan tiedustelupalkinnot. (Ilmeisesti asialla on jotakin tekemistä
satelliittien kanssa.) Mediajätin pääjohtajan vaimo Phyllis Redstone ilmoitti hakevansa eroa ja
kolme miljardia dollaria kipurahoja juuri Viacomin ja CBS-yhtiöiden ilmoittaessa yhdistymisestään.
Lehdenkustantaja Katharine Grahamia sanottiin joskus Yhdysvaltain vaikutusvaltaisimmaksi
naiseksi. Hänen isänsä, elsassinjuutalaista syntyperää ollut Eugene Meyer, teki omaisuuden Wall
Streetillä, oli Yhdysvaltain valtionpankin johtajia ja Maailmanpankin ensimmäinen johtaja. Äiti
Agnes (o) taas oli luterilainen, taiteista kiinnostunut älykkö. Eugene Meyer osti Washington Postin
konkurssipesältä 1933, ja tyttären luopuessa aktiivisesta johdosta 1991 oli lehti noussut viitossijalta
pääkaupungin ensimmäiseksi ja ainoaksi. Postin lisäksi yhtiö julkaisi muun muassa Newsweekiä ja
monia paikallislehtiä, omisti kuusi televisioasemaa Floridassa ja Texasissa, harjoitti
kaapelitelevisiotoimintaa 19:ssä osavaltiossa sekä omisti kustantamoita ja osuuksia
paperiteollisuudessa. Katharine nousi eliittikouluja käyneenä kotiäitinä lehden johtoon 1963
miehensä itsemurhan jälkeen. Hänen koetinkivinään olivat muun muassa Pentagonin
huippusalaisiksi luokiteltujen papereiden julkaiseminen ja Nixonin (o) vaalikoneiston
edesottamuksista kirjoittaminen Watergate-skandaalissa, kummatkin 1970-luvun alussa.
Selkkauksen ansiosta lehti sai Pulitzerin palkinnon toiminnastaan yleisön hyväksi. Muutamaa
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vuotta ennen kuolemaansa Graham sai henkilökohtaisen Pulitzerin laajasta muistelmateoksestaan.
Kanadalainen mediamoguli Moses Znaimer on tv-asemien ja radiokanavien omistaja, joka tuli
kuuluisaksi 70-luvulla City-tv:n kehittäjänä. Hänen mukaansa television pitää olla auki
kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa. Hänelle televisio on todellisuuden ja kuvitelman
yhdistävä "elävä elokuva", jonne katsoja voi uppoutua loputtomine haluineen ja tarpeineen.
Britanniassa radio ja televisio olivat valtion monopoli vuotaan 1955. Tuolloin kaupallinen televisio
käynnistettiin ja se käsitti kolme suurempaa verkostoa. Verkostot Associated-Rediffusion,
Associated Television ja Granada olivat tässä järjestyksessä Emil Littlerin, Lew Graden ja Sidney
Bernesteinin johtamia. Historia on rinnastettavissa Amerikan televisioon jossa niin ikään
rakennettiin kolme TV-verkostoa: David Sarnoff NBC:llä, William Paley CBS:llä, ja Leonard
Goldenson ABC:lla.
Muita journalisteja tai lehtitalojen perustajia ovat olleet Arthur Hays Sulzberger (edellä mainittu
The New York Times), Leopold Ullstein (Berliner Tageblatt, Vossiche Zeitung), Bernhard Wolff,
Lord Southwood (Daily Herald), Leon Blum, Emanuel Adler (Lee Syndicaten), Eugene Meyer (The
Washington Postin vanha omistaja), Moses Koenigsberg (sarjakuvayhtiö King Features Syndicaten
luoja), Paul Block, Walter Annenberg (The Philadelphia Inquirer), J. David Stern, Dorothy Schiff
(The New York Post), Edwin S. Friendly (Evening Sun), Herbert Bayard Swope (The World), Harry
Golden, Walter Lippman, Arthur Krock, David Lawrence, Franklin Pierce Adams, Meyer Berger ja
Ben Hecht.
Brittiläisten tiedotusvälineiden mahtimies on Irakista muuttanut BBC:n tuotannonohjaaja Alan
Yentob. BBC:n hallinnollisista elimistä voisi mainita monia muitakin henkilöitä. Michael Grade on
Channel 4:n pääjohtaja. Lew Grade on Grade Co:n puhemies. Lord Hollick johtaa MAI-yhtiötä.
Lew Wasserman on MCA-yhtiön toimitusjohtaja. Michael Green johtaa Carlton Communications
-yhtiötä. Jude Goffee ja Eve Salomon ovat nimiä ITV-yhtiöstä. Granada Groupin visakoivuinen
nuija on kulkenut yhtiön perustajasuvussa Bernsteineilla, sittemmin esiin on noussut Duncan Lewis
ja Maureen Lipman. David Elstein toimii Channel Five:ssa. Alain Levy on Polygramin johtaja.
Reuben Sturman on aikuislehtien kustantaja.
Huolimatta suuresta viipaleesta tiedotusvälineissä ja etenkin viihdeteollisuudessa, on silti
muistettava että kaikki suuryhtiöt eivät ole juutalaisten käsissä. Jotkut juutalaisten perustamat
yhtiöt, kuten MGM (Tiffany studio) ovat myös siirtyneet heiltä pois.
Blood’n honour ja Jew Watch -tyyppiset uusnatsien verkkosivut saavat kuitenkin tästä luvusta vettä
myllyynsä. Muslimimaissa "Siionin viisaitten pöytäkirjat" eli "Siionin vanhinten pöytäkirjat" ovat
myydyimpien teosten joukossa. Salaliittoteoria on helpoin selitys, apologeettinen selitys tuskallisin.
Potentiaalinen uhkatekijä ilmiö toki onkin - mutta vain jos valta keskittyisi yksiin käsiin. Pitää
lisäksi muistaa, että hamassa menneisyydessäkin juutalaiset ovat toimineet tärkeissä tehtävissä
tiedotusvälineissä, hyvällä maineella.
Itse pelkään eniten Karl Marxin tapaisia ilmiöitä, joissa juutalaiset ottavat suuren hajuraon muihin
juutalaisiin ja omaan taustaansa.
Not to mention the curiosity of publication politics, personal credit, and true lies behind the flow of
connections between an obscure Maramure neighbour of Elie Wiesel by the later alias Robert
Maxwell, MI6, research of researchers, Pergamon Press, a country, and the few guns too many.
Maxwell oli brittikustantaja ja lähtöisin köyhistä oloista Tshekistä. Hänestä oma tarinansa alla,
luvussa juutalaisista vakoilijoista. Hän toimi MGN:n (Mirror Group Newspapers) puheenjohtajana.
Yhtiö omisti esimerkiksi Pergamon Pressin, joka taas on maailman laajin tieteellisten
aikakauslehtien jakaja. Robert Maxwellin kuollessa epäselvissä olosuhteissa puhuttiin "Maxwellin
imperiumin" romahtamisesta. Newhousen suku omistaa muutaman kymmentä lehteä.
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Maxwellin juutalainen tausta oli todellakin tarkoin varjeltu salaisuus, mitä tulee Israelin
itsenäisyyssodan harvalukuisten aseiden trokaamiseen. Hän hankki ne itse asiassa mustan pörssin
kautta juuri ennen kuin valta vaihtui muistaakseni Jugoslaviasta. Entisiä natsien aseita,
yhteyshenkilöt saivat maksaa hommasta hengellään.
Kun asia tuli ilmi Englannissa vuosikymmeniä myöhemmin, Maxwelliltä vedettiin matto täysin alta
ja hänestä tuli kansallinen roisto. Tästä aiheesta ei siinä yhteydessä tietenkään puhuttu, kun
lainatakauksista luovuttiin ja bisnekset ammuttiin alas. Puhe alkoi vasta sitten, kun epäselvissä
oloissa kuolleen Maxwellin - oikealta nimeltään tosiaankin Elie Wieselin naapuri ja sukulainen
Ochs - ruumista tultiin hakemaan korkea-arvoisen israelilaisen delegaation toimesta. Haudattiin
arvokkaimmalle paikalle Jerusalemin kukkuloille.
Miten Maxwell pääsi virkoihinsa? Hänestä koulutettiin Ranskan vastarintamiesten ja sittemmin
brittien erikoisjoukoissa joka kolon rotta, joka hyppäsi vihollisen selustaan. Junaili siinä
tiedemiesten pelastusoperaatioita yms. Tiedekustantamo liittyi siirtymävaiheeseen, koska
perinteisesti saksankielinen kirjallisuus oli ollut parasta tiedekirjallisuutta. Englanninkielinen teksti
nousi kunnolla esiin vasta tässä vaiheessa. Edelleen: jos luulee keksineensä jotakin uutta
lääketieteessä, todennäköisesti saksalaiset ovat keksineet sen jo aiemmin. Klassinen esimerkki ovat
Millerin "elämää-koeputkessa" -propagoivat kokeet. Saksanjuutalainen Loeb teki aivan samat
kokeet 40 vuotta aiemmin 1900-luvun alussa, ne löydettiin uudelleen vasta 1990-luvulla. Loebin
johtopäätökset olivat vain tiedemiehen, eivät evoluutiosadun tarinankertojan.

Liikemiehiä ja pankkiireita
Jesus saves – and Jews invest wisely, sanotaan. Minkäs teet, jos säästöpankit ovat säästöpossuja.
Korvat kuulevat sanan Making money usein Taking money, mutta teollistumisen ajan,
palveluyhteiskunnan ajan ja informaatioyhteiskunnan ajan jälkeisessä Kateusyhteiskunnassa yhä
useamman kansalaisen on joko ajateltava itseään kuin oma-aloitteisena yrittäjänä – tai sitten
kiristeltävä vihassa hampaitaan. Yksi Kymmenestä kuului: ”Lo Tachmod” - Älä himoitse toisen
omaa (You shall not covet). Nähdäkseni juutalaista menestystä on siivittänyt myönteinen asenne
muiden menestymiseen (toisten emulointi ja matkiminen), kun taas jähmettyneille yhteisöille
tyypillistä on hampaiden kiristely toisten onnistumiselle; ”Siunatkaa, älkääkä kirotko.”
Rothschildien pankkisuvusta on mitä hurjempia väitteitä Internetin kätköissä – paitsi että tarinat
salaliitoista ja illuminativerkostoista ovat niin suosittuja että nämä luennot ovat Youtube-sivuston
suosituimpia ”dokumentteja” ylipäänsä. Salaseurojen tutkimuksen tekee tietysti vaikeaksi se, että
sellaiset seurat ovat salaisia. Tästä huolimatta on järkyttävä nähdä, miten Lännessäkin kiinnostaa
väite että juutalaiset suunnittelivat itse shooansympatiaa saadakseen. Alkuun olin vain huvittunut
lukuisista videoista, joissa todistellaan vaikutusvaltaisen juutalaisten olevan avaruusolentojen
kätyreitä, alieneita ja visitoreita. Vähitellen hymy alkoi hyhmettyä, kun esitykset kävivät toinen
toisensa jälkeen vakavammiksi sävyltään. Mitä Hitlerin (o) kauhistelemiin vapaamuurareihin tulee,
niin enemmän tämä salaseura liittyy katolisuuteen kuin juutalaisuuteen - väitetäänhän sen ylemmillä
tasoilla vaatimuksiin kuuluvan myös katolisia vihkimyksiä. Ja taas: Suomessa luterilaisuus on niin
infiltroitu valtion regimentin alle, että teologisen tiedekunnan professori saa avoimesti opettaa
luennolla faktana , miten koirat söivät Jeesuksen. Tai pappisvihkimyksen ulkopuolelle jätetyn
teologian maisteri-ystäväni esittämän kysymyksen hengessä: ”Arvoisa professori, uskotteko
ylösnousemukseen?” ”Kyllä minä uskon – porkkanan ylösnousemukseen!”
1800-luvun puoliväliin saakka juutalaisiin pankkiireihin suhtauduttiin vielä yleenkatseella. He
olivat pikkutekijöitä sellaisiin sukuihin verrattuna kuin Morgan(o), Drexel(o), Gould(o), Fiske(o),
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Harriman(o) ja Hill(o). Ajat olivat kuitenkin jo muuttumassa. Niinpä jo Morganin peruja
kirjoitettaessa kävi ilmi että hän oli päätynyt em. Rotschildin huoneen luutnantiksi.
Rothscildin suvun sanotaan olleen valtioiden pankkiirin. Suvun tarunomainen menestystarina oli
aikoinaan alkanut nuoren Meyer Amschel Rothschildin perehtyneisyydestä rahatieteeseen eli
numismatiikkaan. 1700-luvulla liikemiehen oli pakko tuntea erilaisia kolikoita, koska Eurooppa oli
jakautunut lukemattomiin pikkuvaltioihin, joista kukin ylpeili omasta rahajärjestelmästään. Nuori
poika oli päässyt Hessen-Kasselin vaaliruhtinas Vilhelmin (o), silloisen Euroopan rikkaimman
miehen, apulaiseksi osoittauduttuaan luotettavaksi hypistellessään rahoja. Rahat olivat kuitenkin
muiden, omia ne eivät olleet. Varsinainen menestys alkoi Meyerin viiden pojan tiiviistä yhteistyöstä
ja viestinvälityksestä Euroopan eri maiden pörssien välillä ennen lennätintä. (Pankin tunnukseksi
muodostuikin viittä nuolta yhteen puristava nyrkki.) Kaikkiaan Mayerilla ja Gudelella oli 20 lasta.
Gudele kuoli 96-vuotiaana elettyään miehensä kuoleman jälkeen yli 40 vuotta leskenä. Kun
itsepäinen kantaäiti kieltäytyi muuttamasta poikiensa palatseihin, kävi ghetossa sapattivierailulla
huomiota herättävää väkeä.
Rothscildin sukunimi tarkoitti alunperin yksiväristä punaista kylttiä, joka esiintyi Frankfurtin
gheton erään perheen kotitekoisessa vaakunassa. Punainen kyltti tuli myöhemmin punaiseksi
vaatteeksi. Mahtavaa juutalaista pelätään. Pahat kielet kertovat suvun jatkaneen ensimmäistä
maailmansotaa tai ohjanneen sodan kulkua ja osapuolten voimasuhteita kukkaroidensa nyörejä
säätelemällä.89 Jotkut suvun jäsenistä kannattivat militanttia messiaskandidaattia Jacob Frankia,
jonka laukaisema zoharilaisuus, frankkilaisuus tai Sabbatai Zavi -liike jäi kananlennoksi.
Patriarkka Rotschild lähetti viisi poikaansa Frankfurtiin, Napoliin, Pariisiin, Wieniin – ja
terävimmän poikansa Lontooseen. Englannin pankki oli ensimmäinen yksityisesti omistettu
valtionpankki, joskin nykyään tämä on tavallinen modus operandi. Kuvaavaa omalle ajalleen oli,
ettei perustamisvaiheessa yksityisten investoijien identiteettiä paljastettu.
Rothschildien ohella Saksassa vaikuttivat pankkiirit Joseph Mendelssohn, Solomon Oppenheim ja
Samuel Bleichroeder (vuodesta 1803). Jälkimmäinen jatkoi nimellä Speyer-Elissen. Philipp Speyer
& Co. neuvotteli Yhdysvaltain lainan sisällissodan sekavassa tilanteessa ja vaikutti kapinallisten
häviöön. Pankki myös osallistui Yhdysvaltain rautateiden kehittämiseen. Pankki amalgamoitui
myöhemmin C. Schlesinger, Trier, & Co.:n kanssa. Ludwig Bamberger ja Hermann Markuse olivat
Deutsche Bankin perustajien joukossa (1870). Disconto-Gesellschaft oli David Hansemann
perustama 1851 ja yhdistyi Deutsche Bankin kanssa 1929 ja sillä oli useita juutalaisia osakkaita.
Eugen Gutmann oli Dresdner Bank pääosakas ja Abraham Oppenheim oli eräs Bank fuer Handel
und Industrie (Darmstaedter Bank, 1853) perustajista. Johtava persoona Berliner
Handelsgesellschaft (1856) -pankissa oli Carl Fuerstenberg. Richard Witting oli yksi osakas
Nationalbank fuer Deutschlandissa, Jacob Goldschmidt johtaja sen kanssa fuusioituneessa
Darmstaedter Bankissa. Hitlerin vallan kynnyksellä kahden merkittävimmän saksalaispankin
ruoreissa olivat v. 1932 Oskar Wassermann (Deutsche Bank) ja Herbert Gutman (Dresdener Bank).
Englannissa pankkeja perustivat Sir David Salomons (London and Westminster Bank 1832), Sternin
veljekset (1833), Samuel Montagu (1853), Emile Erlanger (1859), Speyerin veljekset, Seligmanin
veljekset, ja S. Japhet & Co.
Sir Ernest Cassel perusti pankin Egyptiin ja Turkkiin. Teollisuuspankkeja organisoivat Sir Moses
Montefiore ja Anglo-American Corporation yhteistyössä timanttikauppa A. Dunkelsbuelerin kanssa
joka Sir Ernest Oppenheimerin perustama. Etelä-Afrikassa General Mining and Finance
89

New York Times, professor Wilhelm, 8.7.1937.
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Corporation oli Hamilton Ehrlichin vesille laskema ja Barnaton veljesten yritys toinen suurimmista
liikkeistä.
Wienin juutalaisista pankeista 1800-luvulla merkittävimpiä olivat Arnstein ja Eskeles. Myös
Weikersheim
ja
Salomon
Rothschild
toimivat
Wienissä.
Niederoesterreichische
Eskomptgessellschaft (1853) ja Kreditanstalt (1855) tukivat teollisuutta, rautateitä ja saattelivat
maata pörssiin. Unkarin yksityispankkeja olivat Siegmund Kornfeldin johtama Ungarische
Allgemeine Kreditbank (Hungarian General Credit Bank, 1867) sekä Pester Ungarische
Kommerzial-bank (Hungarian Commercial Bank at Pest, 1841, Moritz Ullmann) ja Ungarische
Hypotheken-bank (Hungarian Hypothecary Credit Bank, 1869, Nandor Beck de Madarassy).
Prahassa Petschekin suku perusti pankin 1920. Muita nimiä olivat Brody ja Nathanson.
Yhdysvalloissa vaikuttivat Asser Levy 1700-luvun lopulla. Jotkut vanhojen pankkien perustajista
olivat ryysyistä rikkauksiin -tarinoita kuten Philip Gustav Speyer, August Belmont – ja Lehmanin
veljekset Meyer ja Emanuel. Muita vanhoja pankkitaloja olivat Kuhn, Loeb Co., Lazard Freres,
J.W. Seligman Co., Goldman, Sachs & Co., Ladenburg, Thalman & Co, Schiffit ja Warburgit. B’nai
B’rith-instituutin tutkimus vuodelta 1939 paljasti että 93 000:sta USA:n pankkiirista vain 0,6 % oli
juutalaisia ja että jopa New York Cityssä juutalaisia oli vain 6 % pankkien päätöksentekijöistä kuten
Felix Rohatyn, Bruce Wasserstein tai Sanford Weill. George Soros, unkarilainen imigrantti, tuli
erääksi kaikkein menestyneimmistä investoijista ja ulotti varojansa myöhemmin voittoa
tavoittelemattomille nonprofit-järjestöille ja poliittisille kampanjoille. Michael Steinhardt ja muut
perustivat hedge-rahastoja tai toimivat itsenäisinä riskisijoittajina (hedgerahasto on sijoitusrahasto,
joka pyrkii markkinatilanteesta riippumatta kasvattamaan arvoaan. Se on absoluuttisen
tuottotavoitteen rahasto ja pyrkii siten jatkuvasti voittamaan määritellyn positiivisen
tuottotavoitteen, kun perinteiset rahastot pyrkivät vain voittamaan vertailuindeksinsä.) Carl Icahn ja
Irwin L. Jacobs olivat nurkanvaltaajia. Abby Joseph Cohen oli johtava investointistrategi Goldman
Sachsille ja Henry Kaufman oli monen tunnustama pörssianalyytikko. Lisäksi Schwab & Co.
kaltaiset yritykset toimivat halpojen pörssimarkkinoiden piirissä. Jotkut sijoittajat kuten Ivan
Boesky, Michael Milken tai Marc Rich tulivat tunnetuksi kyseenalaisista afääreistä. Alan Greenspan
istui liittovaltion reservien päällä Washingtonissa liki 20 vuotta. Vuosituhannen lopulla Robert
Rubin ja Lawrence Sommers olivat kabinettiasemassa ja James D. Wolfensohn johti
Maailmanpankkia 1995–2005. Hänen seuraajansa oli Paul D. Wolfowitz.
Julius Rosenwald (1862–1932) oli filantropisti ja USA:n mustaihoisten lapsien koulutuksen
tärkeimpiä rahoittajia sekä Amerikan syrjäseutujen sivistäjä. Hänen oma yrityksensä liittyi
vaatekauppaan ja kulutustavaroihin (Sears, Roebuck).
George Soros lienee maailman tunnetuimpia sijoittajia (tai osakesäästäjiä). Jollei muuta paikkaa
löydy, voivat kaltaiseni tieteelliset toisinajattelijat yrittää julkaista Sorosin perustaman "Open
Society Institute":n kustantamana. Jotkut suomalaiset tahot kiristelevät hampaitaan pörssihaille,
joka oli mukana aloittamassa prosessia, jossa Suomen pankit sekä suuret valtionyhtiöt siirtyivät
yksityiseen omistukseen kansainvälisiin pörsseihin. Siirtymävaiheessa monet yhtiöt kärsivät
tappioita. Loppujen lopuksi Sorosta ei kuitenkaan uskallettu ottaa mukaan suomalaisten
suuryritysten A-osakkaiden sisäpiiriin. Soros ostettiin melko merkityksettömällä summalla ulos
pankeista, mutta hänen tilalleen ei koskaan löydetty vastaavaa sijoittajaa. Soros on kiistelty hahmo.
Toiset sanovat miehen olevan pelkän nurkanvaltaajan, toiset Robin Hoodin, joka varastaa rikkailta
ja antaa köyhille. Varsinkin Iso-Britannialle Soros on kirosana. Soroksen valuuttakaupat heilauttivat
Englannin puntaa niin pahasti, että nämä edesottamukset sinetöivät Ison-Britannian jäämisen ulos
Euroopan rahaliitosta EMU:sta sen ensimmäisessä vaiheessa. Soros itse ei voittanut kaupoissa
”paljoa” ja toiset pitävät tekoa Ison-Britannian satavuotisen nihkeän Israelin-politiikan vuoksi
tahallisena.
Valuutan arvo ja pörssinoteeraukset ovat loppujen lopuksi uskon asia. Jos usko loppuisi, suuri osa
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paperitiikereistä kaatuisi nippuna. Kun Soros kirjoitti ”lukijan kirjeessä” Times-päivälehdelle, että
Venäjän rupla tulisi lievästi devalvoida, yleisönosastokirjoitus vaikutti asiaan enemmän kuin Boris
Jeltsinin (o) nyrkillä pöytään valetut lupaukset. Soroksen lausuntoa pidettiin merkittävänä, koska
hänen tiedetään ”ajattelevan Venäjän parasta” vapaaehtoisin lahjoituksin.
Myös jotkut suomalaiset tahot kiristelevät hampaitaan pörssihaille, joka oli mukana prosessissa,
jossa suomalaisia pankkeja sekä entisiä valtion monopoliyhtiöitä siirtyi kansainvälisiin pörsseihin ja
myytiin. Siirtymävaiheessa monet yhtiöt kärsivät strategisia tappioita. Oppirahat on maksettava,
mutta ulosliputusta ei valitettavasti voi tehdä harjoituksen vuoksi. Loppujen lopuksi Sorosta ei
kuitenkaan uskallettu ottaa mukaan suomalaisten suuryritysten A-osakkaiden sisäpiiriin, vaan
lupaukset peruttiin. Soros ostettiin melko merkityksettömällä summalla ulos pankeista, mutta hänen
tilalleen ei koskaan löydetty vastaavaa kummisetää
Soros on kiistelty hahmo. Toiset sanovat miehen olevan pelkän nurkanvaltaajan, toiset filantropistin
- Robin Hoodin joka varastaa rikkailta ja antaa köyhille. Kuka tietää, ehkä Suomenkin rahamiesten
olisi kannattanut myöntää olevamme itäblokin maa ateistisen NL:n vaikutuspiirissä, vaikkei punaarmeija koskaan Suomea miehittänytkään. Sekatalousmaamme monopolit menivät pörsseihin ja
myytäviksi hyvin nopeasti Kekkoslovakian ajan ja 80-luvun kulutusjuhlan jälkeen. Ehkä mekin
olisimme tarvinneet ulosliputukseen lamakrapulassamme Robin Hoodeja.
 ”Isä, voisinko saada 40 ruplaa?”
 ”60 ruplaa? Mitä ihmettä sinä 80 ruplalla tekisit!”
Rikkaista 1800- ja 1900-luvun juutalaisista on silti huomioitava, että heidän varallisuutensa on ollut
liikkuvaa, eikä sukupolvien saatossa kertynyttä kiinteätä omaisuutta (”vanhaa rahaa”) ole ollut
niinkään. Varakkaat juutalaiset ovat olleet pieni ryhmä verrattuna valtakulttuurin varakkaisiin
aatelisiin tai kauppiaisiin. 1800-luvun puolivälin jälkeen pankkiyhtymien yhteisvarannot ja
keskuspankit johtivat yksityisten pankkien toiminnan supistumiseen.
Mooseksen lain teokraattisessa ideaaliyhteiskunnassa maaomaisuuden hallintaan liittyivät varsin
erikoislaatuiset säädökset. Jos mies ei pystynyt pitämään taloa, niin maansa myynyt tai muuten vain
menettänyt sai viidenkymmenen vuoden välein palata takaisin perintömaallensa. Oli määrätty, että
maata myytäessä arvo tuli laskea odotettavissa olevan sadon mukaan tähän seuraavan niinsanottu
riemuvuoteen mennessä. Riemuvuosi muodostui seitsemästä seitsemän vuoden jaksosta ja tässä
lyhyemmässä jaksossa toistuva ”sapattivuosi” oli sosiaalisen puolen huipentuma.
Köyhtyneelle, ”joka ei jaksanut pysyä pystyssä”, kehotettiin antamaan auliisti lainaa, eikä lainoista
saanut ottaa korkoa oman kansan jäseniltä. Sapattivuonna kaikki tällaiset velat oli annettava
anteeksi ja kaikki orjiksi joutuneet veljet tuli laskea vapaiksi ilman mitään korvausta [2. Moos
22:25; 2. Moos 23:10-11; 3. Moos 25:1-7, 35-43; 5. Moos 15:1-11; 5. Moos 23:19-20]. Näin
ansaitseminen perustui teoriassa nimenomaan työn tekemiseen ja ahkeruuteen, ei pelkkään
omaisuuden omistamiseen. - Ja teoriaksi se on ehkä jäänytkin, silläarkeologia ei ole pystynyt
osoittamaan kuin muutaman kerran, milloin riemuvuoden periaatetta olisi todistettavasti noudatettu
käytännössä.
Juutalaisten hajuaisti rahamaailmassa on tietenkin tunnettu. Juutalaiset eivät kuitenkaan itse
valinneet pankkiirien ja kauppiaiden tointa. Vuosisatojen saatteessa mies ei ollut sen paremmin
Irlannissa kuin Israelissakaan mitään ilman omaa maata. Diasporassa juutalaisille ei tahtonut löytyä
sitä maan kolkkaa, jossa heillä olisi ollut oikeus maanomistukseen. Juutalaiset ajautuivat
käsityöammatteihin olosuhteiden pakosta. Toisaalta liikemaailman liikkeitä oli helppo tehdä, koska
menneinä aikoina juutalainen oli ollut ainoa, joka saattoi maailman ensimmäisen World Wide
Webin avulla matkustaa vaikeuksitta ympäri maailman. Hän tapasi heimonsa jäseniä missä tahansa
kulkikin.
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Kun ammattikuntalaitos syntyi Euroopassa, edellytti sekin kristilliseen uskontoon kuulumista.
Kirkon kieltäessä luostareilta rahanlainaamisen korkoa vastaan, ryhtyivät juutalaiset lainanantajiksi.
Vuokran- ja veronkannon taito israelilaisilta puuttui vielä Vanhan Testamentin aikoihin. Israelissa ei
lyöty ensimmäistäkään rahaa ennen testamenttien välistä makkabilaisaikaa 300 eKr. - vaikka koko
raha ja valuutta on keksitty ensimmäisenä koko maailmassa Foinikiassa, Israelin naapurimaassa.
Talmudissa sanottiin: ”Mitä vähemmän kauppaa, sitä enemmän tooraa.” Jeesuksen vertauksista
lähes kaikki ainakin viittasivat rahaan, yleensä kielteisessä sävyssä. ”Sillä rahan himo on kaiken
pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla”,
kiteytti Paavali, joka juutalaisen taustansa puolesta oli lähellä karikatyyriä (1 Tim 6:10). Isä meidän
-rukouksen jokapäiväinen leipä viittasi Sananlaskuihin (30:8): ”Älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle
anna; anna minulle ravinnoksi määräosani leipää, etten kylläisenä tulisi kieltäjäksi ja sanoisi: "Kuka
on Herra?" ja etten köyhtyneenä varastaisi ja rikkoisi Jumalani nimeä vastaan.”
Sana kauppias VT:n hepreassa merkitsee samaa kuin "kanaanilainen", eikä ”Sanojen kirjassa” 90 (5.
Moos. Eli Deuterenomiumissa) ole yhtään kauppaoikeudellista säännöstä. Kreikkalaishellenistisessä maailmassa oli kyllä erittäinkin kaupallinen mielenlaatu, mutta sitä mielenlaatua
paheksuttiin israelilaisten keskuudessa makkabealaiskapinan ajoista aina Jeesus juutalaiseen saakka.
Kehottaessaan: "Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; Sillä
millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin", Jeesus ei tarkoittanut kauppaa, vaan
maanläheisempää ja rehellisempää vaihtokauppaa. Eipä siis ihme, että teoksessaan "Apionia
vastaan" juutalainen historioitsija Flavius Josefus kirjoittaa: "Me emme pidä kaupan
harjoittamisesta, hedelmällisen maan asukkaina me harjoitamme mieluummin maanviljelystä.
Kieltäessään koronkiskonnan Deuteronomium kuitenkin profetoi (5. Moos. 28:12): "Sinä lainaat
monelle kansalle, mutta sinun itsesi ei tarvitse lainaa ottaa." Siirtyminen rahanhypistelyyn sattui
otolliseen aikaan, juuri teollisuusyhteiskunnan ja kapitalismin kynnyksellä. Juutalaisten salaliitot ja
rahamaailman herruus ovat kuitenkin suuria myyttejä vailla perusteita. Yhdysvaltain neljänsadan
rikkaimman perheen joukossa on vähemmän kuin 10 % juutalaisia. Juutalaisten on täytynyt nousta
huipulle lähinnä tarkalla vainulla ja työllä, koska heille onnistuminen on diskriminaation takia ollut
tavallistakin vaikeampaa.
Juutalainen tausta auttoi varmasti siirryttäessä maatalousyhteiskunnasta teollisuusyhteiskuntaan,
koska juutalaisuudessa oli jo luonnollisesti totuttu abstrahoimaan asioita. Osasyynä menestykseen
lienee yhteenkuuluvuuden tunne ja yhteinen identiteetti juutalaisten liikemiesten ja tehtailijoiden
kesken, sillä kaikenlaiset kartellit, fuusiot ja yhteistyösuhteet luonnollisesti auttavat kilpailussa.
Samson Wertheimeria (1658–1724) kutsuttiin juutalaiseksi keisariksi, ja hän lienee ollut Saksan
rikkain juutalainen. Hän rahoitti oikeiden keisarien valtaannousuja ja kävi neuvotteluja sotaa
käyvien maiden välillä. Wertheimerin rahoittama sopimus lopetti esimerkiksi Espanjan
vallanvaihtosodan 1714. Paroni Maurice de Hirsch (1831–96) oli saksalainen pankkiiri ja
ainokaisen poikansa kuoleman jälkeen filantropisti, vaikkei löytänytkään yhteistä säveltä
juutalaisvaltion utopiasta todellisuudeksi haaveilleen Theodore Herzlin kanssa.
Kuollessaan Aaron Hartia (1724–1800) sanottiin brittiläisen Kanadan rikkaimmaksi mieheksi.
Sefanjan profetian huomioonottaen tämä tapahtui varsin varhaisena aikana, jo 1700-luvulla. Hart oli
rakennuttanut Montrealista koilliseen ”kolmen joen” talousaluetta ja perustanut alueelle muun
muassa armeijan asukkaiden suojelemiseksi.
Montefioren suvun väitetään jossakin vaiheessa omistaneen lähes koko Australian. Moses
Montefiore (1784-1885) kävi seitsemän kertaa Palestiinassa, viimeisen kerran 91-vuotiaana.
90

http://www.helsinki.fi/~pjojala/Bullinger-Names-of-the-Old-Testament.html

SISU & CHUTSPA – MITÄ SUOMI VOISI OPPIA ISRAELIN TALOUSIHMEESTÄ?

s.168/300

Tuohon aikaan matka pyhään maahan oli suuri ja vaarallinen yritys. Montefiore oli sionisti ennen
sionismia. Hänen vaakunakilvessään oli kultakirjaimin sana Jerusalem. Moses uskoi, että
juutalainen kansa oli palaava maahansa, ja ryhtyi sitä pohjustaviin käytännön toimenpiteisiin.
Montefiore oli toinen juutalainen Lontoon sheriffinä ja ensimmäisiä ritarin (baronetin) arvon
saaneita englanninjuutalaisia. Suku avusti vainottujen juutalaisten muuttoa Israeliin ennen Israelin
olemassaoloa, mutta lahjoitti sairaaloita myös monille muille seuduille. Siihen nähden, että Moses
oli kulkenut aina rituaaliteurastaja mukanaan kosher-ruokaa varten ja että hän oli
reformijuutalaisuudenkin kiivas vastustaja, on erikoista että 136 vuotta myöhemmin syntynyt Hugh
Montefiore oli Kingstonin piispa. (Sana ”sheriffi” muuten tulee alunperin Mekan vartijan
virkanimestä, ”sarif”).
Warburgien sukua voisi verrata Rotschildeihin. Suku omisti pankit Saksassa, Englannissa ja
Yhdysvalloissa, mutta tuotti myös tiedemiehiä ja filantropisteja. Näitä ovat muun muassa
fysiologian nobelisti Otto Warburg, joka havaitsi syöpäkasvainten muuttuneen hapenottokyvyn,
ruotsalainen kirjallisuushistorioitsija Karl Warburg ja taidehistorioitsija Aby Warburg. Warburgien
Hampurin pankki oli perustettu jo vuonna 1789.
Maailman suurin investointipankki on juutalaisen perustajansa mukaan nimetty Goldman Sachs.
Elisabeth Joseph-Cohenia on kutsuttu maailman vaikutusvaltaisimmaksi naiseksi. Hän toimii
Goldman Sachsin päästrategina, ja pankkiiriliikkeiden meklarit kautta maailman painavat
puhelimenluuria korvaansa vasten kuullessaan puheita muutoksista rouvan suosituksissa. Lloyd
Blankfein on toiminut pankin toimitusjohtajana ja puheenjohtajana, ja käynyt myös Yhysvaltain
valtiovarainhoitajana. Hänet valittiin 2009 Vuoden henkilöksi Financial Times -lehdessä.
Arabimaista Intiaan muuttanut Sassoonin suku luotsasi rutiköyhää Intiaa teollisuusmaiden tempoon
ja auttoi siirtomaata seisomaan omilla jaloillaan. Ruotsin pankkilaitoksen perustajana pidetään AO
Wallenbergin(o) rinnalla Theodor Mannheimeriä. Muita vanhoja pankkiirisukuja ovat olleet muun
muassa Bleichröderit, Oppenheimit ja Speyerit. Suvun omaisuuden ehti perustaa nuorena kuollut
Joseph Suss Oppenheimer (1698-1738), ja sukupuussa on vaikuttanut sosiologeja, atomipommin
keksijöitä, kirjailijoita, elokuvantekijöitä ja timanttikauppiaita. Rockefellerin (o) suku ei ole
varsinaisesti juutalainen, mutta Godfrey R. (o) meni naimisiin etevän juutalaisnaisen Helen Gratzin
kanssa ja suku teki joskus naimakaupan myös Rotschildien kanssa. On ironista että juuri
Rockefellereitä (o)
syytetään kovasti juutalaisuudestaan, vaikkei niin olekaan. Youtuben
katsotuimpiin aiheisiin lukeutuu NWO:n eli uuden maailmanjärjestyksen (New World Order)
salaliittopuheet ja yhteisen maailmanvaluutan odotus. Näissä spekulaatioissa -fellerien nimi on
eniten esillä.
Montagun perhe oli uranuurtaja tukiessaan desimaalivaluutan ja metrimitan käyttöönottoa
Englannissa. Intian valtiosihteeri Edwin Montagu vastusti Balfourin kabinetissa sionistien
pyrkimyksiä ja juutalaisvaltiohanketta linjaten: ”Olen koko ikäni yrittänyt ulos ghetosta ja nyt te
yritätte saada meidät takaisin sellaiseen!”
Itse Rotschildien merkityksen indikaattorina minkään muun suvun nimeä ei ole käytetty yhtä paljon
eläinlajien latinankielisissä sukunimissä: 158 hyönteistä, 58 lintua, 17 nisäkästä, 3 kalaa, ja 2
matelijaa. Walter R:n eläinkokoelma oli maailman suurimpia, kunnes hän lahjoitti sen Lontoon
luonnonhistorialliselle museolle.
Yksittäisiä pankkien perustajia ovat olleet esimerkiksi Hambros, Guenzburg ja tuhopoltossa
syksyllä -99 menehtynyt sveitsiläinen Edmond Safra. Lazard Frères on ranskalais-amerikkalainen
pankki. Haym Salomonin maine Yhdysvaltain pankkipiireissä on legendaarinen. Edelleen pankin
perustajia tai pankkiireja ovat olleet Isaac Moses, August Belmont, J.W. Seligman, Kuhn, Loeb &
Co., Ladenburg Thalmann ja Veitel Ephraim.
Samuel Oppenheimer (1630-1703) oli ensimmäinen Wienissä asunut juutalainen pitkään jatkuneen
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karkotuksen jälkeen ja Wienin juutalaisen yhteisön perustaja. Itävalta kieltäytyi maksamasta
Oppenheimerin perikunnalle tältä ottamaansa valtavaa velkaa. Kun Oppenheimer oli pidätetty
tekaistun murhayrityssyytteen perusteella, hänen piti valtiolle antamistaan mittavista lainoista
huolimatta maksaa vapaudestaan 500 000 floriinin lunnaat.
Kadoorien suku oli mizrahijuutalainen liikemiesperhe Bagdadista, joka on siirtynyt muun muassa
Hong Kongiin. Safran suku taas on vaikuttanut Turkissa, Syyriassa ja nykyään etenkin Brasiliassa.
Jacob Schiff (1847-1920) oli usalainen pankkiiri ja johtava filantropisti. Häntä on arvosteltu
Venäjän vallankumouksen rahoittamisesta, mutta Schiff ohjasi rahojansa muuannekin. Schiffin
jälkeen suurimman juutalaisen hyväntekijän maineen otti Felix Warburg (1871-1937). Myös
Ludwig von Mises oli taloustieteilijä.
Venäläiset kulkukauppiaat ovat keränneet sympatiaa raskaine laukkuineen. Novgorodilaisten ja
alkusuomalaisten kahinoiden aikaan juutalainen piirimyyjä sai kuitenkin hakeutua laukkuinensa
kaukaisimpien ja hankalimpien asiakkaiden luokse. Oikeastaan niin pitkälle, että pippuri kasvaa.
(Ainakin Anconan kaupungista Italiasta kotoisin ollut kauppias nimeltä Jacob oli käynyt Kiinassa
vuotta ennen Marco Poloa (o)). Myöhemmin nimelliskristitty maailma alkoi itkeä ja kysyä, miksi
juutalaisilla kauppiailla oli heitä laajemmat kauppayhteydet, ja kavensi heidän kauppaan liittyviä
etuoikeuksiaan. Tähän liittyen - Samsonite-nimisen matkalaukkufirman taustalla on juutalaista
omistusta.
Usein juutalaiset on yhdistetty tekstiiliteollisuuteen. Mielikuva nousee pääasiassa sen johdosta, että
monissa maissa (venäjänvallan aikainen Suomi mukaan lukien) juutalaisilla ei jossakin historian
vaiheessa ollut lupa toimia muussa kuin käytettyjen vaatteiden ja lumppukauppiaan ammateissa.
Esimerkiksi Rooman juutalaisista 1700-luvun alussa kolme neljästä oli vaattureita. He eivät saaneet
käydä kauppaa uusilla vaatteilla, mutta saattoivat repäistä uutta vaatetta ja paikata sen, minkä
jälkeen vaatteen saattoi myydä käytettynä. Vaattureita oli lähes yhtä paljon kuin ommeltavia
kauhtanoita ja siirtomaatavarakauppiaita enemmän kuin maksavia asiakkaita. Jerusalemin suutari on
vanha piirileikki, joka tunnetaan jo 1700-luvun Saksasta kirjallisena. Siinä leikkijät kiertävät
musiikin soidessa kehää ja ryntäävät musiikin loputtua etsimään tuolia, joita on yksi osallistujia
vähemmän. Kuolemantapauksen jälkeen oli tapana kutsua juutalainen paikalle pehmittämään ja
puhdistamaan vainajan makuupatja. Kuljettaessa manner-Euroopan kaupungista toiseen
matkustajien oli maksettava siltojen tms. käyttämisestä tierahaa ja juutalaisille oli määrätty
erikoistaksat. Kaupunkeihin saapuneille karjalle ja juutalaisille oli tapana pitää omaa porttiaan.
Simon Marks (Lord Marks of Broughton, 1888-1964) saapui vuonna 1882 Englantiin köyhänä
immigranttina ja kehitti yhdessä Israel Sieffin kanssa kymmenessä vuodessa ”pennibasaarien”
ketjun Keski-Englannin kaupunkeihin. Kun vuonna 1894 laitettiin hynttyyt yhteen Tom Spencer
(o)-nimisen kauppiaan kanssa, olikin Marks & Spencerin (M&S) hinta-laatu suhteen pioneerina
tunnettu tuotemerkki syntynyt. Marks & Sieff olivat olleet luokkatovereita alakoulusta lähtien ja
heistä tuli tuplalankoja mennessään toistensa sisarten kanssa naimisiin. (Lapsista tuli näin ollen
kaksinkertaisia serkkuja keskenään.) Israel ja Becky Sieff perustivat ja rahoittivat Daniel Sieff
-tutkimusinstituutin Israelin Rehovotiin varhain kuolleen poikansa muistoksi. Laitoksesta kehittyi
myöhemmin maailmankuulu Weizmanin Tiedeinstituutti, jonne omakin mieleni halajaa.
Isak Andic Ermay on veljensä kanssa Espanjan toiseksi suurimman vaateketjun Mangon jne.
perustaja ja Euroopan merkittävien tekstiilien viejä. Hän pysyi tyystin tutkan alla eikä hänen
ulkonäköänsäkään tunnistettu, kunnes mies ilmoittautui medialle Espanjan talouskriisin
ratkaisuneuvotteluiden yhteydessä.
Juutalaiset James D. Wolfensohn ja Joseph Stiglitz ovat johtaneet maailmanpankkia. Wolfensohnin
luotsaamasta kansainvälisestä kehitysluottolaitoksesta on tullut yksi näkyvimmistä globalisaation
vastaisen kritiikin kohteista. Hänen on arvosteltu myötäilevän liikaa kansalaisjärjestöjä ja tuhlaavan
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maailmanpankin voimia näpertelyyn. Toisaalta taloustieteen asiantuntijat ovat antaneet
Wolfensohnille myös myönteistä palautetta muun muassa monien eri hallitusten omien näkemysten
huomioon ottamisesta. Wolfensohn on julkaissut itse artikkelin organisaationsa ylimielisyydestä
Kaukoidän talousavun jakamisessa: paikallisiin talousanalyytikoihin ei luoteta lainkaan. Johtaja sai
selville tukipaketin asiakirjan, johon oli jäänyt vahingossa yhteen paikkaan päälle edellisen valtion
nimi. Sapluuna oli ollut prikulleen sama.
Ben Shalom Bernanke toimi Yhdysvaltain keskuspankin, Federal Reserve Systemin,
puheenjohtajana 2006–2014. Aikakauslehti Time valitsi hänet vuoden henkilöksi joulukuussa 2009
taantuman aikana tehtyjen nopeiden päätöstensä takia. Bernanke seurasi kriitikoiden mukaan
liikaakin arvostusta saaneen Alan Greenspania Federal Reserven puheenjohtajana.
Kaikkien aikojen nuorin taloustieteen Nobelin palkinnon saaja on Paul Samuelson. Tämä tapahtui
vuonna 1970, kun palkintoa jaettiin myös ensi kertaa. Samuelsonin sisarenpoika Larry Summers
nimitettiin Yhdysvaltain valtiovarainministeriksi vuonna 1999 juutalaisen Robert Rubinin siirryttyä
(vapaaehtoisesti) eläkkeelle. Summersin toinenkin setä, Kenneth Arrow, sai taloustieteen nobelin
kaksi vuotta Samuelsonin jälkeen. Summers on Harvardin kaikkien aikojen nuorin professori, joka
tuli seminaariin myöhässä mineraalipullo kädessään ja ryhtyi tutkimaan omia papereitaan
kiinnittämättä huomiota esitelmää pitävään opiskelijaan. Esitelmää saattoi silti seurata tyly tuomio,
kun Summers osoitti esitelmän jälkeen kohta kohdalta siinä olevat virheet. Summers on toiminut
myös Maailmanpankin pääekonomistina ja hän esitti ensimmäisenä negatiivista korkoa valtion
lainoille.
Unkarinjuutalaista André Kostolanya kutsuttiin ”keinottelijoiden guruksi”. Kostolanya kehuttiin
”kansankapitalismin” eli piensijoittamisen levittämisestä. Esimerkiksi Suomen historian suurin
liiketaloudellinen menestystarina Nokia meni suurelta yleisöltä sivu suun julkisuuteen astuneiden
”saarnamiesten” puutteessa. Pienessä ajassa 70 % yhtiön omistuksesta oli ulkomailla. Kun Saksan
televisiossa muisteltiin Kosolanyn elämää tämän kuoltua, ruudun alalaidassa pyörivät päivän kurssit
Frankfurtin pörssissä.
David Ricardo (1772-1823) oli varhainen englantilainen ekonomi. Milton Friedman on poikansa
kanssa kuuluisa ja ristiriitainen libertaristien suitsuttama taloustieteilijä, jonka monetaristisia
teorioita sovellettiin Nixonin(o) ja Reaganin(o) presidenttikausina. Friedman esimerkiksi puolsi
hyvinvointijärjestelmän romuttamista, koska piti sitä holhoavana, tehottomana ja tuhlaavaisena.
”Työmiehen nälkä tekee työtä hänen hyväkseen, sillä oma suu panee hänelle pakon”, oli tapana
sanoa jo Vanhassa Testamentissa. (Snl. 16:26.) Tunnetumpi raamatullinen versio asiasta lienee:
”Kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä.” (2 Tess. 3:10 On pantava merkille sana
tahtoa, sillä itsestä riippumaton työkyvyttömyys on eri asia.)
Soroksen sinänsä melko kevyt parinkymmenen miljardin dollarin yhtiö käytti vuonna 1996 noin
360 milj. $ hyväntekeväisyyteen. Soros lahjoittaa itsenäistyneille Venäjän osavaltioille merkittäviä
summia ja kertoo samalla näille neuvojaan ja toiveitaan poliittisesta suunnasta. Soros erottuu
kasvottomista ja pelkkien suhdanteiden mukaan liikkuvista markkinavoimista. Sorosin
sivuuttaminen ja lupausten mitätöiminen oli typerää haistattelemista suomalaisten pikkutekijöiden
taholta. Olisi ollut parempi samaistua itäblokin maihin tässä vaiheessa.
Walter Annenberg nimettiin ”rahan Raamatussa” eli amerikkalaisessa talousaikakauslehdessä
Forbesissa Yhdysvaltain suurimmaksi eläväksi hyväntekijäksi. Mikäli asiaa rahassa mitataan, tämä
lieneekin suurin piirtein totuus. Annenberg oli viestintäimperiumin omistajia, myi osuutensa ja alkoi
jaella rahaa oikealle ja vasemmalle. Myytyään esimerkiksi yksityisen taidekokoelmansa miljardista
dollarista Japaniin antoi juutalainen kauppasumman New Yorkin Metropolitan-taidemuseolle. Joka
muuten on eräs Suomen modernin taiteen museon Kiasman esikuvista. (Ei, ne ämpärit eivät kuulu
ekshibitioon. Katto vaan vuotaa.)
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Karl Marxin suku oli sekä isän että äidin puolelta juutalaisia rabbeja. Hänen enonsa oli muuan
hollanninjuutalainen Philips, jonka perustaman tehtaan elektroniikkaa nähdään James Bond
-filmeissä.
Sir Isaac Lyon Goldsmid otti huomattavalla tavalla osaa Lontoon telakoiden järjestelyyn. Majuri
Samuel Isaac toteutti Englannissa Merseyn tunnelin. Sir Ernest Cassel rahoitti Assuanin
ensimmäisen padon ja pani alulle maailman vanhimman metron eli maanalaisen rautatien
suunnittelun Lontoossa. Saksassa Emil Rathenau perusti Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaftin
(AEG:n), joka sähköisti maan. Emil oli ulkoministeri Walther Rathenaun isä. Poika Rathenau
järjesti vuosina 1914-1918 sodan aikana Saksan raaka-ainehuollon. Hän yritti puhua ensimmäisen
maailmansodan jälkeen Saksalle järkeä, mutta kaatui esinatsilaisen väkivallan uhrina. Numerot
kertovat, miten ulkomaailma arvioi ilkityön vaikutukset Saksan talouteen: Kesäkuun 1. päivänä
1922 yksi dollari maksoi 273 Saksan markkaa, neljätoista päivää murhan jälkeen 527 markkaa.
Vuotta myöhemmin dollari maksoi 2.5 triljoonaa Saksan markkaa. Siitä päivästä lähtien kun
Rathenau temmattiin pelastustyöstään, oli Saksa vararikossa - joskin inflaatio oli myös tapa kuitata I
maailmansodan sotakorvaukset. Natsivallan ensimmäisinä vuosina sadat korkeakouluopettajat,
4000 asianajajaa, 3000 lääkäriä, 2000 virkamiestä ja 2000 näyttelijää tai muusikkoa menettivät
juutalaisuutensa vuoksi työpaikkansa.
Michael Bloomberg on toiminut New Yorkin pormestarina.
Moritz Friedländer loi Ylä-Sleesian hiili- ja terästuotannon. Albert Ballin oli Hampurin-Amerikan
höyrylaivalinjan pääjohtaja. Suurtavaratalot on oikeastaan juutalaisten kauppiaitten lanseeraama
myyntitekniikan muoto. Tässä kohden kyseenalaiseksi tulevat Lontoon Lewis, Berliinin Tietz ja
Wertheim, Tukholman NK eli Nordiska Kompaniet sekä Lontoon Lyonin suurravintolat (Sir Joseph
Lyons).
Kiinteistöbisneksen alalla Forbesin varakkain henkilö on Donald Bren, jonka sanotaan muovanneen
Kalifornian Orange Countyn sellaiseksi kuin se on. Brenin pelisilmä on todella vaikuttava kun ottaa
huomioon sen, että collegesta merijalkaväkeen värväytynyt oman onnensa seppä aloitti
kiinteistönvälityshommansa kymppitonnin lainalla.
Sveitsistä Yhdysvaltoihin muuttanut Meyer Guggenheim (1828-1905) keräsi seitsemän poikansa
kanssa omaisuuden metalliteollisuudessa. Solomon Guggenheim (1861-1949) löysi ja perusti
Alaskaan Yukon Gold Companyn, kunnes ryhtyi taiteenkerääjäksi ja mesenaatiksi. New Yorkin
nykytaiteen museo on nimetty tämän paljon taidelahjoituksia tehneen perheen mukaan. Suomen
Guggenheim-museosta on käyty niin pitkään kissanhännänvetoa, että suur-Helsingin uudeksi
nimeksi on esitetty Guggentownia.
William Davidson luotsasi johtamansa lasitehtaan maailman neljänneksi suurimmaksi
lasintuottajaksi ja ajoi alas Yhdysvaltain lasimonopolin. Hänen lahjoituksensa kohdistuvat
pääasiassa Israelin yliopistoille, Itä-Euroopan demokratioiden markkinakehitykselle ja Yhdysvaltain
juutalaiselle teologian seminaarille. ”Nimi on kalliimpi suurta rikkautta, suosio hopeata ja kultaa
parempi”, sanotaan Sananlaskuissa. (Snl 22:1.)
Teollisuuden hahmoja on myös Jay Finkelstein toimi General Motorsissa joka oli aikanaan
maailman suurin yritys, nykyään enää maailman suurin autotehdas. Joel M. Kupferman on
Interamerican Car Rental -autovuokraamon presidentti.
Marcus Samuel Bearsted (1853-1927) perusti Shell Oil -yhtiön. Marcus Samuelin isä toi tavaroita ennenkaikkea ornamenttisimpukoita - Kaukoidästä. Jo ensimmäisen Maailmansodan aikaan Shell
oli maailman tunnetuin öljy-yhtiö. Tuolloin patruuna turvasi muun muassa brittien TNT-tuotannon
tuomalla tolueeni-tehtaansa omin päin yhdessä yössä Rotterdamista Englantiin. Saavutuksiensa
vuoksi Marcus Samuel ansaitsi paronin, ”viscountin” ja lordi Bearstedin arvonimet. Toimiessaan
Lontoon ”lord mayorina” hän aiheutti poliittisen selkkauksen boikotoidessaan Romanian
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suurlähettilästä maan juutalaisten ihmisoikeustilanteen vuoksi.
Öljy-yhtiön menestystarinaan liittyy myös sellainen nimi kuin Sir Robert Cohen. Louis Blaustein
oli poikansa Jacobin kanssa ensimmäisen bensiiniaseman omistaja Baltimoressa (1910) ja American
Oil Companyn perustaja. Jacob tunnetaan myös Amerikan mustien oikeuksien aktiivisena
puolustajana. Öljynjalostuksessa juutalaisten oikeutusta alalle lisää panos bensiinin tislauksen
keksimiseen.
Marcel Dassault (Bloch) (1892-1986) suunnitteli ja järjesti Mystère ja Mirage-hävittäjien
tuotannon. ”Salaisuus” ja ”ihme” sopeutettiin myös Israelin ilmavoimien salaiseen, mutta nimestään
huolimatta varsin profaaniin käyttöön. Mauricio Klabin (1860-1923) oli brasilialainen paperialan
industrialisti. Sir Leon Simon (1881-1965) johti Englannin puhelinlaitosta ja kansallista
säästökassaa.
Konerasvasta päästäänkin sopivasti Estée Lauderiin ja kosmetiikkaan. Muoti- ja
vaatesuunnittelijoina tunnetaan edellisen kosmetiikkayhtiön omistajan lisäksi Norman Norell
(Levinson), Ronald ja Leonard Lauder, Ralph Lauren, Isaac Mizrahi, Donna Karan, Kenneth Cole,
Olivier Strelli (Nissim Israel) sekä kalsarialalla toimiva Calvin Klein.
Kokonaisen ihovoideteollisuuden luojan Helena Rubinsteinin innovaatioihin kuuluvat vedenkestävä
mascara, lääkitsevät (tai sitten ei) kasvovoiteet ja kotiesittelytekniikka, jossa myyjän naapurit ja
tuttavat eivät kehtaa olla ostamatta turhanpäiväisiäkään purnukoita. Lena Himmelstein suunnitteli
vaatteita raskaanaoleville ja suurikokoisille naisille polunavaajana. Max Factorin
manufaktuurissakin jauhettiin puuteria. Stuart Rubinstein ja Vidal Sassoon ovat kuuluisia partureita.
(Sassoon istui sittemmin myös Israelin hallituksessa ja on viime vuosina kerännyt Woody Allenin
tapaan laajaa negatiivista huomiota perhe-elämän toilailuillaan.) Marc Jacobs on amerikkalainen
muotisuunnittelija. Jacobs oli 1997-2013 ranskalaisen muotitalon Louis Vuittonin taiteellinen
johtaja mutta hänellä on myös omia vaatetuotantolinjoja.
Liliane Bettencourt on maailman 8. rikkain ja Ranskan rikkain henkilö. Omaisuutensa, maailman
johtavan kosmetiikkajätin L'Orealin, Bettencourt peri isältään ja kuuluu old money -luokkaan.
Bettencourtiin liittyy kenties suurin koskaan tehty vanhukseen kohdistunut petos, muuan
valokuvaajan keplotellessa aristokraatilta ilmeisesti miljardin punnan lahjoitukset. Eräs poliitikko
taas keplotteli tältä mahdollisesti 150 000 euroa vaalirahaa. Perhe määräsikin dementoituneen
Lilianen holhoukseen.
Ben ja Jerry ovat jäätelötehtailijoita Vermontista, Howard Schultz Starbucks-kahvitalon TJ ja PJ.
Jälkimmäisen kahvilogossa on Daavidin tähti johon ei Suomessa kiinnitetä huomiota, mutta joka
ilmeisesti sai Israel-boikotin iskemään ensimmäisenä juuri tähän kahvikuppiin. Starbucksin
erikoisuus on kirjoittaa asiakkaan kuppiin hänen kertomansa nimi.
Milton Snavely Hershey oli yhdysvaltalainen tehtailija, joka perusti vuonna 1894 Hershey
Chocolate Companyn, Yhdysvaltain suurimman suklaan valmistusyhtiön. 1903 Hershey osti maata
Pennsylvaniasta ja perusti tiluksilleen tehdaskaupungin työntekijöidensä asuttavaksi ja sijoitti sinne
suklaatehtaansa - paikallisten maitotilojen läheisyyteen. Hershey pyrki tekemään kaupungistaan
mallikaupungin, jossa hänen työntekijöillään olisi hyvät sosiaalipalvelut ja viihtyisä asuinympäristö.
Ruth Handler on Barbie-tuotemerkin luoja. Oikeastaan vallankumouksellinen Barbie oli enemmän
kuin tuotemerkki. Se oli ideologia. Ken ja Barbie nimettiin Handlerien omien lasten mukaan.
Morris Propp oli maailman suurin (kristillisten) jouluvalojen valmistaja...
Albert Lasker oli Yhdysvaltain mainosalan pioneereja. Myös Jay Chiat on legenda
mainosteollisuudessa. Chiat/Day-yhtiön suunnittelemia mainoksia ovat muun muassa MacIntoshtietokoneen omenakampanja (1984), Niken ”I Love LA”, monet Nissan-mainokset, Energizer
Bunny-patterit ja Reebokin U.B.U. -kampanja. Myös Saatchin ja Reichmannin sukunimet
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yhdistetään mainosalaan. Maurice Greenberg on AIG:n vakuutusparoni.
Jordanin hammastahnasta, Salomonin urheiluvälineistä ja Arielin (”Jumalan leijona” tai ”sankari”)
moottoripyöristä/pesuaineista minulla ei ole perustajiin liittyvää taustatietoa. Hartwallin Jaffastakin
liikkuu kahdenlaista tarinaa. (Toisen mukaan se on suomalaisten keksimä tavaramerkki. Nimeä
kantavat appelsiinit kasvavat kuitenkin Jaffan kaupungissa Israelissa. Jaafon eli Joppen eli Jaffan
kaupungin nimi on muunnellut Raamatun lehdillä vuosituhanten saatossa, ja merkitsee suomeksi
käännettynä ”kauneutta”.)
Brentano-suvun kirjakauppaketju on maailman suurin alallaan. Sen perustaja August (1831-86)
saapui 22-vuotiaana ja pennittömänä Itävallasta Yhdysvaltoihin ja aloitti työnsä myymällä
sanomalehtiä kadulla.
Aaron Krausen Scrub Daddy on Leijonan luola -keksintökilpailun menestyneimpiä tuotteita.
Saatuaan "leijonilta" tuplasti sen minkä pyysi, oli pesusieni seuraavana päivänä ostoskanavalla ja
menestys jatkui.
Bernard Marcus perusti kotikemikalio Home depotin, Sol Price Price Clubin. Kenneth Cole on
tunnettu sekä kengistä että kelloista, mutta Diane von Furstenbergin muotitalo lähinnä leningeistä.
Synkempi luku onkin sitten ollut Rhodesian valtion nimestä tunnetun, ei-juutalaisen Cecil Rhodesin
(o), Sir Ernest Oppenheimerin (1880–1957) kanssa perustaman De Beer -yhtiön kaivostoiminta
maailman rikkaimmalla timanttiesiintymällä Etelä-Afrikassa. Barney Barnato (Barnett Isaacs)
(1852–97) lähti veljensä Henryn kanssa parikymppisinä Etelä-Afrikkaan heti Kimberleyn
timanttilöydön tultua julkiseksi. Veljesten yhtiö yhtyi edelleen vuonna 1888 De Beersin kanssa, ja
tämä jätti hallitsee edelleen timanttimarkkinoita. Omaisuuksistaan huolimatta Barney hyppäsi
valtamerilaivan kannelta 45-vuotiaana. Sir Alfred Beit (1853–1906) oli niin ikään
timanttimagnaatti. Hän oli Cecil Rhodesin työpari ja kolmas taho vuoden 1888 uusiossa. Beitin
lahjoitusvaroin ylläpidetään muun muassa Oxfordin yliopistossa Beitin siirtomaahistorian
professuuria. Solomon Barnato Joel (1865–1931) teki veljiensä Woolfin ja Jackin kanssa rahaa
Barney-setänsä siivellä Etelä-Afrikan väkivaltaisissa kuvioissa. Solomon ja Jack pitivät hevosista ja
heidän tallinsa kouluttivat kaikkiaan 3 Derby-voittajaa. Solomonilla sanotaan olleen 365 puvun
pukukaappi. Peter Munk on maailman suurimman kultakaivosyhtiön Barrick Goldin perustaja. Hän
pelastui pikkupoikana tuhontaleiriltä niin kutsutussa Kastner-junassa, jossa itse Adolf Eichman (o)
vapautti 1684 vankia – vastineeksi näiden sukulaisten Sveitsin kautta luovuttamasta kullasta. Myös
Munkin perustama hotelliketju Southern Pacific Hotel Corporation, kasvoi Australaasian
suurimmaksi 70-luvulla.
Alunperin juutalaiset eivät kuitenkaan päätyneet jalokivialallekaan pelkästä omasta tahdostaan.
Alituisen karkotusuhan aikana takavarikkoon määrätty omaisuus oli helpompi salakuljettaa maasta
toiseen timantteina kuin rokokoo-huonekaluina. Ilmeisesti jalo- ja korukivien kanssa puuhastelu
vaikutti moniin stein-loppuisiin sukunimiin. En ole päässyt selvyyteen, onko juutalaisen
englanninkielinen nimi jew pilkkanimi jalokiviä tarkoittavasta jewellerystä, tai tuleeko
jälkimmäinen mahdollisesti edellisestä.
Israelilainen Citramed-yhtiö on kehittänyt metodin puristaa kaikki antibakteeriset ainesosat, jotka
sitrushedelmien kuoressa on, ja käyttää niitä säilöntäaineena terveystuotteissa ja luonnollisena
säilöntäaineena ruokateollisuudessa, kirjoittaa Israel21c. Kosmeettisessa teollisuudessa synteettisiä
säilöntäaineita, parabeeneja, käytetään laajalti. Parabeenit on kytketty moniin terveysongelmiin
kuten ärtyneeseen ihoon ja jopa syöpään. Citramed voi muodostaa luonnollisen, myrkyttömän
vaihtoehdon parabeeneille. Yhtiö on patentoinut yli 80 mahdollista käyttöä sitrushedelmän kuoresta
puristettavalle säilöntäaineelle. Pidempi esitys ”Silicon Wadista” eli Israelin start up ja high tech
-firmoista on saatavissa englanniksi.91 Jos Sisu on suomalaisten käsite, on sen vastine Israelissa
91
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kaiketi Chutzpah (rohkeus).
Bernard Madoffin teki maailmanhistorian kalleimmat yksittäisen ihmisen pystyt. Ponzipyramidihuijaus, joka tunnetaan tekijänsä mukaan Madoff-skandaalina ravisteli juutalaisia
avustusjärjestöjä Yhdysvaltain finanssikriisin paljastettua huijauksen kaikessa laajuudessaan.
Lukuisat filantropiaa harrastaneet järjestöt sijoittivat jopa kahden vuosikymmenen ajan
varallisuuksiaan osakkeisiin juutalaissyntyisen pankkiirin Bernard Madoffin sijoitusyhtiön kautta.
Madoff valittiin jopa USA:n teknologiapörssi Nasdaqin puheenjohtajaksi, kun hänen yhtiönsä
vastasi muutamaa kymmentä prosenttia Nasdaqin osakevaihdosta. Kaikkiaan sijoitusrahoja saattoi
kadota puhalluksessa puolensataa miljardia dollaria, joista noin miljardi juutalaisten
hyväntekeväisyysjärjestöjen rahaa. Tämän seurauksena useat Israeliin tukensa suunnanneet
sionistiset yhteisöt ovat joutuneet lopettamaan toimintansa. Huijaus muistutti suomalaista
Wincapita-huijausta myös siinä suhteessa, että juutalaiset luottavat omiinsa ja kyse oli järjestöjen
"omaksi mieheksi" tekeytynyt henkilö. Madoffista liikkui vuosikymmeniä huhu satumaisen
taitavana sijoittajana, joka takasi sijoittajille 10-12 prosentin vuotuisen tuoton riippumatta
taloussuhdanteista. Tosiasiallisesti tuotot maksettiin lähinnä uusien sijoittajien alkupääomista.
Henkilöitä joihin juutalaiset ja juutalaiset järjestöt luottavat ei ole paljon sijoitusyhtiöiden joukossa,
selitti Mark Charendoff Business Weekissä. Juutalaisuuden käsite tsekadah tarkoittaa oikeiden
asioiden tekemistä ja petti tapauksessa pahan kerran. Madoffin kirjanpitotoimisto oli yhden
eläkeläismiehen ylläpitämä syrjäseudulla. Valtionhallinnon kontrolli petti tapauksessa pahasti.
Lehmanin veljesten (Speyer ja Wertheim) kirjanpitorikokset piilasivat saman kuplan puhkeamista
kun 2000-luvun lama alkoi.
Gentlemen Only, Ladies Forbidden: Paul Fireman on maailman ensimmäisen kumitossufirman
Reebokin toimitusjohtaja, jolta ensin evättiin pääsy g.o.l.f.-klubeille. Liberty National New
Jerseyssä on hänen kunnianhimoisin hankkeensa. Tämän hänen itse lanseeraamansa
kerhorakennuksen jäsenmaksu on ollut puoli miljoonaa taalaa. Joseph Foster perusti tämän jopa
maailman ensimmäisen kumitossuyhtiön vuonna 1896 Englannissa.
Ted Arison Family Foundation -rahastoa pyörittää nykyään tytär. Shari Arison on sponsoroinut
nykyaikaista partiolaistyyppistä Good Deeds Day -kampanjaa. Hänet on ränkätty Forbesissa
toistuvasti yhdeksi maailman mahtavimmista naisista ja v. 2010 toiseksi ”vihreiden” miljardöörien
listalla. Hänen elämänmuutoskirjojansa ovat muun muassa Activate Your Goodness: Transforming
the World Through Doing Good, joka oli aikanaan nro 3 bestseller-kirjoista sekä esikoisteos Birth –
When the Spiritual and the Material Come Together.
Shari Arison on Hapoalim-pankin omistaja, kirjailija sekä suurlahjoittaja. CNN nimesi Yosef
Abramowitzin kuuden vihreän pioneerin joukkoon globaalisti vuonna 2012. Hän on Energiya
Global Capital -konsernin TJ ja presidentti sekä Arava Power Companyn perustajia. Sheldon
Adelson on Las Vegas Sands Hotel & Casinon omistaja ja suurlahjoittaja, joka on kampanjoinut
näyttävästi internet-uhkapelaamista vastaan. Espanjan ”Euro Las Vegas” ym. on nostanut Adelsonin
maailman 10. varakkaimman joukkoon. Maailma menetti Carl Icahnissa lupaavan psykologian ja
lääketieteen opiskelijan, kunnes siirtyi aggressiiviseksi aktivistisijoittajaksi. Hänen mukaansa on
nimetty niin yleisurheilustadion kuin suuri genetiikan laboratoriokin. Icahn sijoitti kaksi miljardia
dollaria ruotsalaiseen Cevian Capitaliin, joka on hankkinut muun muassa suomalaista Metsoa. Icahn
oli merkittävä vähemmistöomistaja Terry Semelin perustamassa Yahoossa, kun se neuvotteli
ostotarjouksesta Microsoftin kanssa. Icahn vaati, että Microsoftin tarjous olisi hyväksyttävä, muiden
http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_Wadi
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vastustaessa. Tarjousta ei hyväksytty, Yahoon kurssi putosi - ja vuosituhannen vaihteen suosituin
Internet-hakukone hävisi olemattomiin. Harvoin näin arvokas johtoasema on onnistuttu hassaamaan
niin nopeasti tyystin. Yahoon nimi viittaa jippii-huudahduksen ohella myös juutalaisuuteen
(seemiläisissä kielissä kuten arabiassa juutalainen on ”yahudi”).
Ehkä paras esimerkki tekstiiliteollisuuden kentältä on Levi Strauss. Herra Strauss kehitti kovempaa
kulutusta kestävän farkkukankaan Kalifornian kullankaivajille. Ensimmäiset farkut valmistettiin
purjekankaasta. Myöhemmin Levi siirtyi pesussa haaleneviin indigolla värjättyihin
denimkankaisiin. Farkkukankaan varsinainen keksijä oli nevadanjuutalainen merimies Jacob Davis.
Levi kuitenkin rahoitti ja toteutti Davisin idean, ja toukokuun 20. päivänä vuonna 1873 myönnetty
patentti on kirjattu kummallekin miehelle. Esimerkiksi tuotenumero 501 esiteltiin jo vuonna 1890.
Niinpä Levi Straussin perustama yhtiö selvisi vuoden 1906 maanjäristyksestä, koska laatuun
perustuva liikeidea oli kalliopohjalla. Levillä ei ollut perillisiä, mutta yhtiö pysyi sukulaisten käsissä
Leevin kuollessa 1902. Tänään perustajansa nimeä kantava yhtiö on maailman tekstiiliteollisuuden
suurin, eikä enää pelkkä yritys ollenkaan. Farmarit muodostuivat erääksi amerikkalaisuuden
symboliksi. Harva Levis 501:n kantaja tietää kulkevansa leeviläisfarmareissa. Levisten logossa
kaksi valjastettua työhevostakaan eivät saa revityksi farkkuja. Kaksi vuosituhatta sitten temppelin
esiripun piti määritelmän mukaan olla niin paksua ryijyä, etteivät eri suuntaan vetävät härätkään saa
siihen aikaan repeämää.
Itse Israelin high tech -yrityksistä maan englanninkieliset mainossivut listaavat: Microsoft Windows
NT operating system, Intel Pentium MMX Chips, Gut cam ingestible pill video camera to diagnose
digestive tract diseases, Heart attack Blood Test Diagnoses by phone, The first PC antivirus
software in the world was developed in 1979 Israel, AOL Instant Messenger Software, Blue-Light
non-UV skin damage-free acne treatment (Clearlight device that causes acne bacteria to self
destruct without damaging the surrounding skin), Firewall internet security software (Checkpoint
company), MacAfee crypting technology, first fully computerized radiation free diagnostic scanning
device for breast cancer, Baby Sense prevents Sudden Infant Death Syndrome (SIDS), Seamless
lingerie (Tafron provides for Calvin Klein, Donna Karan, Banana Republic & Nike), More
scientific papers per capita than any other nation (109 per 10,000 people), Tecnomatix inventions
utilized in GM, Ford, Boeing and Lockheed Martin), Computerized system for ensuring proper
administration of medications to reduce risk of human error (which kills 7000 patients in U.S.
hospitals annually), Drip irrigation technology for farmers to conserve water, Highest number of
solar-power water heaters per capita according to the Guinness Book of World Records, An Israeli
company developed and installed one of the largest solar power plants in the world (Mojave desert
in California), First cell phone at Motorola R&D lab, Transchip and the first camera that fits on a
single electronic chip, Eight county to launch satellites into space, Voice mail technology and SMS
(Amdocs, Comverse, Nice Systems), VOIP technology etc.
Forbesin maailman self-made- tai ”ryysyistä rikkauksiin” -miljardöörien joukossa juutalaisilla on
kaikkein suurin yliedustus (Page, Brin, Zuckerberg, Ellison, Arison, Bren jne.). Ronald Perelman on
sikäli epävarma tapaus että hän on nostanut muun muassa juuri Forbes-tutkimusinstituutin ja
brändin sen loistoonsa, mikä jäävää hänet omilta listoiltaan. Juutalainen tausta sensijaan on melko
tunnettu asia, filantropistiliikemies kun sanoo haastatteluissaan viettävänsä kolme tuntia
rukouksessa sapattina ja rahoittaa muun muassa Lubavitch-järjestöä jonka sanoo olevan paras
vaihtoehto juutalaisten selviämiselle nykyajassa. Taidekeräilijä Eli L. Broad on ainoa henkilö joka
on perustanut kaksi eri alan yritystä jotka ovat päässeet Fortune 500 -listalle. Forbesin lista
maailman 400 rikkaimmasta ihmisestä on ilmestynyt vuodesta 1982. Kaikkiaan 31 henkilöä on
pysynyt listalla ja pysynyt hengissä kaikki nämä vuodet. Näihin kuuluvat muun muassa kustantaja
Anne Cox Chambers, Donald Bren, kustantaja Samuel Newhouse sekä Lauderin muotitalon jäsenet.
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Tikkun olam. Voisiko maailman parantaa, jos olisi rajattomasti rahaa? Mikäli johonkin kohteeseen
syytäisi ilmaista rahaa, eikö tästä aiheutuisi paikallinen valtapoliittinen vääristymä ja raha ajautuisi
kuitenkin niiden taskuun, jotka eivät sitä tarvitse? Kuka tietää, tekeekö löysä raha hyvää vai pahaa?
Ainakin avustuksen kohde on valittava huolella.

Urheista uhreista – juutalaisia urheilijoita
Jewish Sports Legends -kirjaa mainostetaan seuraavilla saavutuksilla: Neljä juutalaista on
kymmenen eniten olympiamitaleita kahmineen urheilijan joukossa; juutalainen loi baseballin
maailmansarjan; juutalaiset ovat pitäneet hallussaan 29 nyrkkeilymestaruutta; eräs juutalainen
painija voitti 400 peräkkäistä otteluaan.92
Urheilumaailmassa juutalaisia vaikuttaa olevan suhteellisen vähän. Tilanne kuitenkin muuttuu, kun
huomataan, etteivät kaikki heistä kilpailekaan Israelin lipun alla. Vielä 2000-luvulle mentäessäkin
juutalaisten mitaleja kannetaan kolmisen kertaa enemmän ulkomaille kuin Israelin lasivitriineihin.
Suhde korreloi asukkaiden määrään Israelin ulkopuolella (reilut 5 miljoonaa henkeä Israelissa, reilu
10 muualla).
Läheisempi tarkastelu osoittaa myös, että juutalaiset osallistuvat kilpailuun monesti katsomoiden
puolelta. Moni urheiluseura on ollut jossakin vaiheessa juutalaisen omistama (muun muassa Los
Angeles Lakers, Chicago Bulls, Chicago White Sox, Oakland Raiders, New York Jets, Montreal
Canadians, New England Patriots ja Milwaukee Brewers), tai valmentama (muun muassa
Edmonton Oilers, New York Giants ja New York Knicks).
Amerikanjuutalaiset urheilijat ovat suomalaiselle melko tuntemattomia, koska Yhdysvaltain
kansallisia sarjoja arvostetaan maassa enemmän kuin maailmanmestaruuksia yksilölajeissa.
Aloitettuaan 13-vuotiaana baseballin peluun Lip Pike (1845-93) pysyi 30 vuotta lajin varhaisen
historian parhaimmistossa, iän mukaan pelipaikkaansa muutellen. Vuonna 1866 hänestä tuli
ensimmäinen amerikkalaisen pesäpallon ammattilainen. Samana vuonna hän teki ennätyksen
lyömällä kuusi kotijuoksua yhdessä pelissä. Sandy Koufax on Yhdysvaltain kaikkien aikojen nuorin
baseballin Hall of Fame -jäsen, joka siirtyi aktiiviuransa jälkeen kansalliseksi urheiluselostajaksi.
Koufax jätti pelit väliin Yom Kippurina. (Pyhäpäivää käytettiin hyväksi myös pelinavauksessa
vuoden 1973 Yom Kippurin sodassa Israeliin hyökättäessä.)
Myös Ron Blomberg pelasi vastapalloa. Eri urheilulajien kuuluisuuden halliin ovat päässeet myös
pesäpalloilija Hank Greenberg, amerikkalaiset jalkapalloilijat Sid Gillman, Ron Mix, Aaron
Rosenberg ja Al Davis, koripalloilijat William "Red" Holzman, Dolph Schayers, Marty Friedman,
Harry Litwack, Edward Gottlieb ja Maurice Podoloff, keilaajat Mark Roth ja Marshall Holman,
tennispelaaja Dick Savitt, sekä ratsastajat Walter Blum ja Jacob Pincus. Hank Greenberg valittiin
myös kahdesti vuoden arvokkaammaksi pelaajaksi.
Marvin Miller toimi amerikkalaisen pesäpallon pääsarjan toiminnanjohtajana 1966-1983. Gary
Bettman on toiminut NHL-organisaation presidenttinä ja Steve Solomon varapresidenttinä. Alan
Rothenberg äänestettiin epäamerikkalaisen amerikkalaisen jalkapalloliiton (U.S. Soccer Federation)
presidentiksi jalkapallon MM-kilpailujen alla 1990. David Stern on luotsannut NBA:n (National
Basketball Association) organisaatiota vuodesta 1983 lähtien ja nimettiin vuonna 1992
92

Eräs kattavimpia listoja Israelin ulkopuolella urheilleitten, kulttuuritaustaltaan juutalaisten,
hahmoista on http://jewishsports.net/BioPages/Tables/LastNameSearch.htm.
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voimakkaimmaksi kansalliseksi henkilöksi Yhdysvaltain urheilussa. Samassa yhteydessä NBAsarjan sanottiin nousseen maailman korkeimmalla profiililla - ja palkalla - varustetuksi
ammattilaisurheiluksi. Ison-Britannian Ivor Montagu oli kansainvälisen pöytätennisliiton
ensimmäinen puheenjohtaja ja hoiti virkaa 40 vuotta. Fred Elbow on Yhdysvaltain suurimman
juoksuseuran (New York Road Runners Club) presidentti sekä New York Marathonin ja Fifth
Avenue Milen perustaja. Jaap van Praag valmensi Hollannin Ajaxia liki kaksi vuosikymmentä 60–
70 -luvuilla.
Yhdysvaltain kuuluisuuksien hallissa on mukana Suomen Tahko Pihkalaan (o) verrattavia
henkilöitä, mikäli Pihkalan sotilaallinen nationalismi unohdetaan. Suuret palloilulajit ovat saaneet
muotonsa vasta 1900-luvulla. Benny Friedman ja Marv Levy ovat vanhoja valmentajia. Levy pitää
nimissään vanhimman amerikkalaisen jalkapallon ammattilaisten joukkuetta valmentaneen miehen
titteliä (72 vuotta). William "Red" Holtzman oli NBA:n koripalloilija, sittemmin 18-vuotinen
valmentaja. Valmentajakaudeltaan hänellä on enemmän otteluvoittoja kuin kenelläkään toisella.
Senda Berensonia sanotaan naisten koripallon äidiksi. Larry Brown on valittu kahdesti vuoden
koripallovalmentajaksi. Myös Art Heyman tunnetaan koripallokentiltä. Amerikkalaisessa
jalkapallossa legendaaristen pelaajien pelinumerot siirtyvät eläkkeelle pelaajien myötä. Niinpä
esimerkiksi Marshall Goldbergin jäljiltä kummassakaan tämän entisistä joukkueista ei voi pukea
päällensä pelipaitaa numero 99. (En tiedä, miten hyvin juutalaiset urheilutähdet ovat perehtyneet
heprean gematriaan eli aakkosten ja numeroiden vastaavuuteen ja numerologiaan, mutta 9 tarkoittaa
lopullisuutta ja tuomiota ja sisältyy nimiin Daan tai Daniel...)
Maija Plisetskaja oli venäläinen prima ballerina. Hän on kuuluisa baletista Joutsenlampi ja on
esiintynyt tai valmentanut vanhoille päivilleen saakka. Aikoinaan Plisetskajan isä pidätettiin ja
katosi, ja hänen äitinsä joutui ”kansanvihollisen” leskenä vankileirille. Tästä huolimatta tytär sai
vuonna 1964 Lenin-palkinnon ja ”Neuvostoliiton kansantaiteilijan” kunnianimen. Näistä ei ollut
tapana kieltäytyä henkilökohtaisista syistä.
Mark Messier, Mathieu Schneider, Valeri Kamensky ja Boris Majorov ovat pelanneet jääkiekkoa.
Lyle Alzado oli Super Bowlin voittanut jalkapalloilija, joka oli ensimmäisiä kaapista tulleita
anabolisten steroidien addiktikäyttäjiä. José Bautista ja Shawn Greenfigure olivat baseballin
lyöntikuninkaita. Oksana Baiul ja Sarah Hughes ovat luistelijoita. Tennistähtiä ovat muun muassa
30-luvun Sol Schiff, miesten ranking-listojen pitkäaikainen ykkönen Pete Sampras (toiselta puolen
juutalainen, toiselta kreikkalainen), Boris Becker, Pierre Darmon ja Brad Gilbert. Juorulehdissä
ryvettymättä säilynyt Sampras on voittanut tenniksen kehdossa käydyn Wimbledonin seitsemästi.
Wimbledonin finaalia hän ei ole hävinnyt kertaakaan. Mojova läimäys (Grand Slam) -tittelejä
Sampras on kerännyt 14, toiseksi eniten. Sampras on myös komeillut tenniksen viikottain
ilmestyvän tennislistan kärjessä yli 270 kertaa eli useammin kuin kukaan muu. Neljästä Grand Slam
-turnauksesta Ranskan avoimet on ainoa kisa, jota Sampras ei onnistunut valloittamaan. Samprasin
nuoruus oli pelkkää tennistä. 7-vuotiaasta hän harjoitteli vähintään 3 tuntia päivässä. "Häviäminen
on kuin kuolema", on Sampras todennut. 13-vuotiaana hän pelasi erään ottelun loppuun ranne
murtuneena. Lehdet ovat kuvailleet häntä yhtä värikkääksi kuin harmaita sukkia, ja hänen on
sanottu pelaavan kuin kuollut. Hän vastailee toimittajille lyhyin, monotonisin lausein, kuin
vastaamisen oppikirjaa siteeraten. Samprasille entisen (amatööri)valmentaja, pedikyristi Pete
Fischerin (o) tunnustus on kaikki kaikessa. Pyrkiessään toteuttamaan häneen kohdistuneet osin
epärealistiset odotukset, hän on joustavuusihanteen ruumiillistuma.
Boris Beckerin isä oli katolilainen, mutta hänen äitinsä asusteli syntyperänsä vuoksi toisen
maailmansodan loppuvaiheet metsissä teltassa, SS-joukkoja pakoillen. Uransa huipulla Boris lausui
avoimena hetkenään jaksavansa elää vain niin kauan kuin löytyy vielä nopeampi auto tai uusi
nainen.
Amy Alcott on eräs naisgolffaajien keulakuvista. Myös Bruce Fleisher golfasi. Etelä-Afrikan Shaun
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Tomson piti jossakin vaiheessa hallussaan eniten surffauksen maailmankiertueen voittopokaaleja.
Kenny Bernstein hulluili kiihdytysautoilla ja omisti NASCAR sekä Indycar -tallin. Muita kilpaajajia ja automaanikoita ovat olleet François Cevert, Steve Krisiloff, Riccardo Patrese, Peter
Revson, Mauri Rose, Eddie Sachs, Ian Scheckter, Jody Scheckter, Tomas Scheckter, Sheila van
Damm, Lionel Van Praag – sekä näyttelijä Paul Newman.
Daniel Mendoza (1764-1836) kehitti jo nuorella iällään Lontoon East Endissä tekniikoita, joilla
otella itseään suurikokoisempien vastustajien kanssa. Kun aiemmin nyrkkeily oli lähinnä
mätkimistä, kehitti Mendoza puolustautumista ja taktiikkaa. Mendoza oli viimeinen nyrkkeilijä
pitkillä hiuksilla (hiuksiin saatiin tarttua) ja ensimmäinen palkintonyrkkeilijä, jolle annettiin
kuninkaallinen suojelu (Walesin Prinssin toimesta). Hän perusti oman nyrkkeilyopiston ja kirjoitti
1789 varhaisen nyrkkeilykirjan The Art of Boxing. Vuonna 1954 hänen nimensä liitettiin USA:n
nyrkkeilyn Hall of Fameen. Samuel Elias ("Hollannin Sam") (1775-1816) saavutti nyrkkeilykehässä
lähes kaiken, mutta kuoli rutiköyhänä ammattinsa aiheuttamiin vammoihin. Pugilistia on sanottu
yläkoukun kehittäjäksi. Max Baer (Maximilian Adelbert) (1909-59) oli nyrkkeilyn raskaansarjan
maailmanmestari 1934 ja rupesi myöhemmin näyttelijäksi. Hän osoitti jo varhain taipumusta
jälkimmäiseenkin ammattiin. Juutalaisuudessa oli hänen mielestään jonkinlainen spektaakkeli ja
koska ammattilaisilla ei ole paitaa kehässä, oli Maxin otteluhousuihin kirjailtu Daavidin tähti
monen muun juutalaismestarin tavoin.
Benny Leonard (1896-1947) siirtyi ottelemaan rahasta jo 15-vuotiaana. Häntä pidetään yleisesti
suurimpana kevyensarjan nyrkkeilijänä puolustettuaan maailmanmestaruutta kahdeksan vuoden
ajan ja jäätyään eläkkeelle voittamattomana. Leonard, oikealta nimeltään Benjamin Leiner, oli myös
aktiivisen kiinnostunut juutalaisurheilusta ja toimi muun muassa Suomen Hiihtoliittoa vastaavan
Maccabin puheenjohtajana. Hän kuoli nyrkkeilykehässä ollessaan kehätuomarina. Ted Lewis oli
höyhensarjan maailmanmestari 1915-1919. Kevyessä ja keskiraskaassa sarjassa Lewis oli jonkin
aikaa Britannian, (Englannin) Imperiumin ja Euroopan mestari - mikä ei kuitenkaan johtunut siitä,
että Gershon olisi lihonut. Dana Rosenblatt nyrkkeili keskiraskaassa sarjassa.
Sotasankari Barney Ross lienee ainoa historian tuntema henkilö, joka on pitänyt yhtä aikaa
nimissään sekä kevyen että keskiraskaan sarjan maailmanmestaruutta (1933-4). Kaikista 82
ottelustaan hän hävisi ainoastaan 4, ja Ross äänestettiin nyrkkeilyn kuuluisuuksien halliin vuonna
1956. Haavoituttuaan Guadalcanalin merijalkaväessä taistellessaan Rossista tuli hoidon myötä
riippuvainen huumeista. Uransa pisimmän, viiden vuoden, kamppailun jälkeen hän heitti itsensä
taisteluun huumeiden välitystä vastaan. Muita nyrkkeilijöitä ovat olleet muun muassa Ray Arcel,
Benny Bass, Jack Kid Berg, Joe Choynski, John "Jackie" Fields, Yoel Judah, Louis "Kid" Kaplan,
Benny Leonard, Ted "Kid" Lewis, Maxie Rosenbloom, "Lefty" Lew Tendler, Barney Aaron ja Abe
Attell. Koko olympianyrkkeilyä oli aikanaan kutsuttu juutalaiseksi lajiksi maailmansotien välissä
Yhdysvalloissa.
Howard Cosell on legendaarinen amerikkalainen urheiluselostaja. Cosell oli II maailmansodan
majuri ja aloitti reservissä radiouransa nyrkkeilyselostajana. Hän on kiistellyimpiä hahmoja USA:n
radion historiassa. Myös Dick Schaap ja Ronn Owens ovat urheiluselostajia. Marty Glickman siirtyi
voittojensa jälkeen varhaiseksi urheiluselostajaksi radioon ja televisioon. Muita selostajia ovat
muun muassa Marv Albert, Steve Stone, Bill Stern ja Melvin Allen.
Sidney Franklin (Frumkin) oli yhdysvaltalainen härkätaistelija. Matadorin ammatti ei ollut aivan
tavanomainen brooklyniläiselle nuorelle miehelle. Macho-kulttuuria ihannoinut Ernest Hemingway
(o) oli yli 5000 härkää tappaneen Franklinin ystävä ja ihailija. Jos vapaapaini on urheilua eikä
näyttelemistä, niin Bill Goldberg on paitsi iso myös urhea. Muita showpainijoita ovat olleet Kurt
Angle, Goldberg, Macho Man Randy Savage, Kevin Nash/Diesel, Kane/Dr Isaac Yankem, Paul
Heyman, Raven, Michael Hayes, Brian Pillman ja Giant Bernard.
Joe Weider on kuntoilun ja kehonrakennuksen guru kuuliaisine opetuslapsineen. Weiderin
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juutalainen tausta toisi mielenkiintoa hänen kunto-ohjelmiensa liikesarjatoistojen numeriikalle,
onhan kuusi ainakin UT:ssa sinänsä käytännöllinen "ihmisen luku". Weiderin liikesarjat koostuvat
kuin kiusallaan kolmesta kuuden toistosta. Kolme kuutosta merkitsee Raamatun numerologiassa
parasta, mihin ihminen omilla kyvyillään pystyy. Luku jää kuitenkin aina vajaaksi Jumalan ja
täydellisyyden seitsikosta. Ihmisen oma olemus tekee käsitteestä pedon luvun. Joe Weiderin kanssa
samaan painosarjaan voinee luokitella myös toisen Hall of Fame -sportsmanin Ben Weiderin ja
terveysliikkeen johtajan, Richard Simmonsin. Suomalainen Elias Katz kuuluu kuuluisuuksien
halliin yleisurheiluansioistaan.
Yksilölajien urheilijoita ovat muun muassa hammaslääkäri Mark "the Shark" Spitz, joka voitti
vuonna 1972 Münchenin olympialaisissa peräti seitsemän kultamitalia uinnissa - enemmän kuin
kukaan koskaan missään lajissa yksissä olympialaisissa. Mitaleista neljä tuli henkilökohtaisissa
lajeissa (100 & 200 metriä vapaa ja perhonen) ja loput jokaisesta viestistä - kaikki
maailmanennätyksellä. Ei ole kuulemma sattumaa, että Spitz "jätti" osanottonsa seitsemään lajiin
(täydellisyyden luku). Münchenin olympialaiset lopetettiin Israelin maajoukkueen kohdalta
arabiterroristien panttivanki-iskuun, jossa sai surmansa 11 israelilaista urheilijaa. Yhdysvaltain
joukkue lähetti juutalaisen Spitzin kisoista vaivihkaa ennen päättäjäisiä, koska hänenkin
kaappaustaan pidettiin mahdollisena. Kaikkiaan Hai-Markku teki nimiinsä 35 maailmanennätystä.
Spitzin taustamoottorina oli kunnianhimoinen isä, joka etsi pojalleen aina parhaan mahdollisen
valmennuksen tässä tekniikkalajissa. Isä pänttäsi pojan päähän, ettei uimisella ole merkitystä, vaan
voittamisella.
Puolanjuutalaista Irena Szewinskaa on sanottu vuosisadan juoksukuningattareksi. Tilastofriikki
haltioituu Szewińskan numeroista: Viidet olympiakisat, kolme olympiakultaa, seitsemän
olympiamitalia kuudesta lajista, kahdeksan maailmanennätystä. Vain hän on juossut
maailmanennätykset sekä 100, 200 että 400 metrillä. Szewinska alitti ensimmäisenä naisena 50
sekunnin rajan 400 metrillä. Szewinska on korostanut haastatteluissa, miten tärkeää oli tehdä lapsi
ja irtautua väliajaksi rankasta huippu-urheilusta. Sen minkä ruumiinvoimissa menetti, sai takaisin
psyyken vahvuutena. Hän voitti suuremman osan mitaleistaan lapsen saatuaan, kuin sitä ennen. II
maailmansodan aikana Puolan juutalaisväestö pieneni yli kolmesta miljoonasta hengestä joihinkin
kymmeniin tuhansiin. Irenan vanhemmat Kirszensteinit kuitenkin palasivat Leningradin
pakomatkaltaan takaisin Varsovaan.
Harold Abrahams oli niin ikään "track’n field" -tähti vaikka aloittikin uransa astumalla Englannin
yliopistojen kuuluisille ja kielletyille nurmikoille. Hänestä kertoo elokuva "Chariots of fire".
David Beckham yhdisti brittijalkapallon, muodin ja hyvät futaripalkat. Daavidin numero Englannin
maajoukkueessa ja Manchester Unitedissa oli aina ”7” ja hänen lastenapurahastonsa onkin
nimeltään 7.(Olen kirjoittanut webbiesseen Raamatun lukusymboliikassa sekä luvun 7 ja 12
erityisroolista solubiologian kivijalkana modernin molekyylibiologian löytöjen valossa. 93 94)
Maailmalla juutalaisten mitalisaldoa ovat kasvattaneet erityisesti entisen itäblokin maiden ja
Neuvostoliiton voimistelijat. Pääosin unkarilaiset miekkailijat ovat ilmeisesti suurin yksittäinen
juutalainen mitalikunta käsittämättömällä noin viidelläkymmenellä olympiamitalilla. Unkarin
vuoden 1939 ankaran juutalaislain ulkopuolelle jätettiin I maailmansodan kunniamerkein palkitut
sotaveteraanit, sotainvalidit sekä, epätavallista kylläkin, olympiaurheilijat.
Brittiläiset Aabrahamin veljekset olivat atleetteja ja ritarillisia. Sir Adolphe opiskeli lääketiedettä ja
toimi aktiiviuransa jälkeen Englannin olympiajoukkueen lääkärinä ja Englannin urheilulääketieteen
yhdistyksen presidenttinä. Sir Sidney opiskeli lakia ja päätyi Ugandan, Tanganjikan ja Ceylonin
korkeimmaksi tuomariksi. Harold Maurice lienee ollut veljeksistä paras itse urheilussa, pitäen muun
muassa Englannin pituushypyn ennätystä hallussaan kolme vuosikymmentä ja voittaen
93
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ensimmäisenä eurooppalaisena sadan jaardin sprintissä olympiakultaa 1924.

Lojaalisuudesta – sotilaista, valtiomiehistä ja rikollisista
Who rules your rulers?
Benjamin Disraeli oli erittäin vaikutusvaltainen ja erittäin kiistelty hahmo Englannin
pääministerinä. Hän lunasti Englannille Suezin kanaalin. Lionel Rotschild pääsi läpi Englannin
parlamenttiin äänstäjien toimesta, muttei saanut istua edustajan istuimelleen kuin kristillisen kaavan
mukaan mistä hän kieltäytyi, kunnes rituaali muutettiin 1857. Disraeli oli pyytänyt tältä Englannin
valtion nimissä lainaksi 4 miljoonaa puntaa, jottei Ranska saisi ostettua Suez Canal Companyn
osake-enemmistöä. Monien vaiheiden jälkeen kuningatas Victoria (o) sai Disraelilta ytimekkään
sähkösanoman: It is Yours, Madame.
Henry Bergson oli yksi aikansa ”muotifilosofeista” vaikka liikkuikin valtavirran suuntausten
ulkopuolella. Hänen filosofiansa kääntyi nuoruuden esikuvien Charles Darwinin (o) ja Herbert
Spencerin (o) evolutionistista rationalismia vastaan. Vuosina 1921–1926 Bergson oli Kansainliiton
komitean puheenjohtaja.
Samuel Gompers (1850-1924) oli sikaritehtailija josta tuli avainhenkilö Amerikan työväenliikkeen
historiassa. Hän perusti American Federation of Labor (AFL) -liikkeen, toimien sen presidenttinä
1886-1894 ja 1895-1924. Ensimmäisen Maailmansodan aikaan AFL sitoutui sotaponnistuksiin eikä
ryhtynyt lakkoihin.
Ed Miliband, brittiläisen työväenpuolueen johtaja, on esimerkkinä nykyajasta. Irwin Cotler on
ihmisoikeusaktivisti ja Kanadan ministeri. Sir James Goldsmith oli poliitikko,
europarlamentaarikko ja liikemies. Hän perusti Euroopan integraatiota vastustaneen puolueen
(Referendum Party) ja julkaisi 1993 teoksen The Trap (Ansa, 1995), jossa kuvaa miten länsimainen
yhteiskunta on ”mennyt ansaan” ja varoittaa tehomaatalouden, ydinenergian, vapaakaupan ja
erityisesti monenkeskisen GATT-järjestelmän (General Agreement on Tariffs and Trade) vaaroista ja
kannustaa säästämiseen.
Eräs Vanhan Testamentin kutkuttamaan jääneistä salaisuuksista on Daavidin ja Aakiin suhde.
Olisiko Daavid, tultuaan maanpakoon ajetuksi, johtanut miehensä taisteluun Saulia vastaan
filistealaisten riveissä vai pettänyt isäntänsä Aakiin, jolle oli luvannut uskollisuutensa? "Niin totta
kuin Herra elää: sinä olet rehellinen, ja minulle olisi mieleen, että olisit täällä leirissä, tulisit ja
menisit minun kanssani; sillä minä en ole havainnut mitään pahaa sinussa siitä päivästä alkaen, jona
tulit minun luokseni, tähän päivään asti..." (1 Sam 29:6.) Vanhassa Testamentissa Jumala säästi
Daavidin valinnan vaikeudelta. Diasporan mielettömyys on siinä, että juutalaiset sotilaat ovat
joutuneet taistelemaan toisiansa vastaan juoksuhautojen molemmin puolin pysyäkseen lojaaleina
maallensa.
Haym Salomon (1740-1785) oli Amerikan patriootti joka osallistui Amerikan itsenäisyyssotaan
vasta Puolasta muuttaneena. Hän sai muutettua ranskalaisten lainat käteiseksi ja oli ehkä suurin
mannerarmeijan rahoittaja Yhdistyneitä Kuningaskuntia vastaan. Hän ei pyytänyt palkkiokseen
rahaa vaan sen suosionosoituksen, että uuden lipun 13 tähteä aseteltaisiin Daavidin tähden muotoon.
Lainaa Ranskalle ei koskaan maksettu kokonaan, mikä johti osittain Ranskan vallankumoukseen.
Alfred Dreyfus oli ensimmäinen juutalainen, joka sai kapteenin arvon Ranskan armeijassa. Häntä
syytettiin salaisten tietojen luovuttamisesta Saksalle. Ranskan armeijan kunnian sanottiin olleen
kysymyksessä, ja kaikkia kansalaisia kerättiin yhteen rintamaan puolustamaan maata ulkopuolista
uhkaa vastaan. Dreyfus tuomittiin viralta pantavaksi ja eliniäksi Papillon-romaanista tutuksi
tulleeseen Pirunsaaren saarivankilaan. Kun todisteet häntä vastaan osoittautuivat väärennetyiksi,
tuotettiin uusia. Kaksi vuotta Dreyfusin tuomion jälkeen oikea syyllinen löydettiin ja muuan upseeri
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tunnusti väärentäneensä todistusaineistona käytettyjä asiakirjoja. Asia yritettiin pitää kuitenkin
viimeiseen asti salassa. Vasta pitkällinen oikeustaistelu ja Émile Zolan (o) kirjanen Minä syytän
johti Dreyfusin maineen palauttamiseen. Dreyfusin jupakalla oli laajoja seuraamuksia. Sen voisi
sanoa viitoittaneen tietä kirkon ja valtion eroon Ranskassa, sosialistipuolueen perustamiseen ja
vihdoin siihen, että Theodor Herzl asettui levottomuuksien keskellä sionistiliikkeen johtoon. Ranska
on myös mielenkiitoinen poikkeus saksankielisten ja englanninkielisten maiden innokkuuteen
rotuoppeihin ja eugeniikkaan 1900-luvun alussa. Ranska oli jollakin tapaa rokotettu. Lietsonnasta
oli kärki pois.
Dreyfussia pahemman kohtalon kohtasi 1920-luvun alussa Leo Frank Yhdysvaltain etelävaltioissa.
Pohjoisen jenkkejä edustanut siloposkinen pikkuvirkamies tuomittiin ilman todisteita tytön
murhasta vankeuteen, riistettiin ulos sellistään ja riepoteltiin ympäri etelää ennen hirttämistään.
Irvokasta on, että hirttopuusta tuli kuin pyhiinvaelluspaikka ja ihmiset matkustivat ottamaan
itsestään ylpeitä valokuvia hirtetyn Frankin alla ja lähettivät niitä postikortteina eteenpäin.
Assimilaatio fryed chicken- ja country club -etelään oli vain pintakiiltoa kun Kolmea Kivaa
Kirjainta esiin kammettiin. Ku Klux Klaaniin liittyi nopeasti 4 miljoonaa jäsentä ja heidän
tähtäimessään olivat mustat, juutalaiset ja katoliset. KKK:n valtavat marssit järjestettiin aina
Valkoisen Talon pihaa myöden, mutta Frankin hirttäjät eivät pitäneet edes lakanoita päässään.
Siionin viisaitten pöytäkirjat otettiin 20-luvulla Yhdysvaltain hallituksissa dokumenttiteoksena ja
sen käännöksen ja amerikanpainoksen kustannuksiin osallistuttiin.
Joseph Trumpeldor oli heräävän juutalaisen kansallisuusaatteen ensimmäisiä kansallissankareita.
Hänet palkittiin urheudestaan jo Venäjällä palvellessaan, miehen suorittaessa häikäiseviä
toimiayksikätisenä sadan päivän sairaalahoidon jälkeen. Hän sai neljä mitalia rohkeudesta, ml.
Pyhän Yrjänän ristin, sekä ensimmäisenä Venäjän juutalaisena upseerinarvonvuonna 1906. Hän
organisoi ensimmäisen täysin juutalaisen sotilasosaston lähes kahteen tuhanteen vuoteen (Zion
Mule Corps). Hänen viimeiset sanansa toistetaan Israelin liputuspäivänä: Älä välitä, on hyvä kuolla
maansa puolesta; Never mind, it is good to die for our country; En davar, tov lamut be'ad artzenu;
 טוב למות בעד ארצנו,אין דבר.
Ensimmäisen maailmasodan Verner Voss sai 49 voittoa ja lienee viides Saksan I maailmansodan
lentäjien voittolistoilla. Voss hyökkäsi kolmitaso-vossikallaan puolta tusinaa englantilaista SE5a
hävittäjää vastaan ja ammuttiin alas – ammuttuaan ensin osumia kaikkiin vastustajiinsa. Kuvien
perusteella Vernerin nuorempi sisar taisi olla rakastunut punaiseen paroniin Manfred von
Richthofeniin (o) (Wernerillä oli kaksi pikkuveljeä ja kaksi tyttöserkkua, jotka asuivat perheen
kanssa, koska hänen vanhempansa kaipasivat tyttäriä).
Kuuluisia sotilassukuja sekä kaluunat täyteen keränneitä kenraaleja tai amiraaleja ovat olleet muun
muassa englantilaiset Aguilarit, Beddingtonit ja Schombergit sekä James d’Avigdor-Goldsmid,
italialaiset Arbibit, Giuseppe Ottolenghi, Leopold See ja Augusto Capon, ranskalaiset Darius
Dassault ja Mardochée Valabrègue, venäläinen JB Goldberg, unkarilainen Samu Hazai,
itävallanalainen Marton Zold sekä yhdysvallanalaiset Claude Bloch ja Ben Moreell. Sir John
Monash johti kenraaliluutnanttina Australian ja Uuden-Seelannin ANZAC-joukkoja, jotka mursivat
I maailmansodassa saksalaisten rivit. Kiinan armeijan Morris Cohen alias Two-Gun Cohen toimi
Chiang Kai-shekin (o) neuvonantajana. Alunperin Lontoon työläis-cockney Cohen tutustui
Kanadassa erääseen Kiinan maanpaossa olleeseen kommunistijohtajaan ja muutti tämän kanssa
Kiinaan 1922. Kenraalin natsat kauluksissaan hän auttoi sitten organisoimaan Kuomingtanin
armeijan.
Uriah Levy (1792-1862) karkasi yläluokkaisesta Filadelfian perheestään merille 10-vuotiaana.
Hänen kapinallinen luonteensa johti kaikkiaan kuuteen käsittelyyn sotaoikeudessa. Upseerina hänet
pantiin viralta, mutta Levy sai natsansa takaisin kahden vuoden käräjöinnin tuloksena. Kommodori
oli nuorilla päivillään S.S. Vandalialla ollut ensimmäinen kapteeni Yhdysvaltain laivaston
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historiassa, joka ylläpiti kuria ilman ruoskimista. Levy kannatti vuonna 1850 ruoskinnan kieltävää
lakia myös ollessaan senaatissa.
USA:ssa tiettävästi 17 juutalaista on saanut Congressional Medal of Honorin. Lincolnin armeijassa
palveli ainakin kenraalimajuri Frederick Knefler, prikaatinkenraali Leopold Blumenberg, Leopold
Newman (ylennetty kuoleman jälkeen), Edward S. Salomon, Alfred Mordechai (West Pointista) ja
Phineas Horowitz (lääkäri). Kenraali Maurice Rose, prikaatinkenraali Julius Ochs Adler ja edellä
mainittu vara-amiraali Hyman George Rickover sotivat WW2:ssa. Kenraalimajuri Melvin
Krulewitch nosti USA:n lipun Japanin mantereella, amiraali Ben Moreelilla oli neljä tähteä, varaamiraali Louis Drelleristä en tiedä. Kenraalimajurit Stanley H. Hyman and Robert B. Solomon
sotivat Vietnamin sodassa. Itse taistelijoita harvemmin muistetaan, mutta he samastuvat ainakin
hyvään johtajaansa "sen ja sen miehinä". Kenraaliksi tai amiraaliksi ei ilman lojaalisuutta päästä.
Amiraali Hyman G. Rickoveria pidetään atomisukellusveneen keksijänä. II maailmansodan
jälkeistä suunnitelmaa vastustettiin voimakkaasti, mutta Rickover sai runnottua sen läpi
atomienergiakomission avulla. Rickover kohosi arvossaan nopeasti vara-amiraaliksi, mutta
teknisenä upseerina todelliseksi sotilasjohtajaksi häntä ei koskaan päästetty. Sotaväessä ei aina
pärjää pelkästään maskuliinisella pätevyydellä, vaan pitää hallita myös selän takana suhmuroinnin
salat. Rickover pakotettiin eläkkeelle ja amiraalin natsansa hän sai hakea kongressin äänestyksellä
komentoteiden ulkopuolitse.
Samuel Cohenin tutkimusryhmä kehitti vuonna 1958 neutronipommin. Säteilyaseen tavoite on se,
että kohteen infrastruktuuri säilyy eloperäisen kuollessa ja ympäristökatastrofilta vältytään.
Juutalaisia oli Toisen maailmansodan sattuessa Yhdysvalloissa 3,3 % väestöstä, aseissa heistä
palveli 4,5 %. Esimerkiksi lääkäreistä univormua kantoi 60 %.95
Hannah Szenes oli nainen laskuvarjojääkärinä, joka tiputettiin yhdessä 36 muun Israelin
mandaattialueen juutalaisen kanssa avustamaan Unkarin keskitysleiriläisiä pakenemaan. Sionismin
nuorisoliikkeen päämaja on nimetty Hannahin
mukaansa, koska hän ei kiinni jäätyään
kidutettunakaan ja viimein murhattunakaan paljastanut ryhmäänsä.
"Kaukaa aroilta kohoaa Iivana Julman haamu. Turman henki se ennustaa: Verta on näkevä aamu."
Venäjän arojen juutalainen kenraali Yonah Yakir (tai Jonah Zakir) oli Ukrainan armeijakunnan
miehensä komentosuhteet hallinnut komentaja, joka teloitettiin vakoilusta epäiltynä ennen
talvisotaa. Juuri näitä omia upseereitaan vailla olevia joukkoja siirrettiin Leningradin
kaupunkilaisten ohella Suomen rajalle - meidän onneksemme. Yakirin kunnia palautettiin
rehabilitaatiossa Stalinin (o) kuoleman jälkeen, ja vuonna 1954 Venäjällä julkaistiin hänen
kunniakseen postimerkki. Merkillä luulisi olevan arvoa suomalaisissa kokoelmissa. JB Goldberg ja
Lev Mekhlis olivat venäläisiä esikuntaupseereita.
Sam Dreben oli amerikkalainen sotilas ja seikkailija, joka hoiti sodankäynnin muuttaneeseen I
maailmansotaan saakka adrenaliiniriippuvuuttansa vapaaehtoisena selkkauksissa kautta maailman.
Rubino Ventura (1792-1858) oli italialainen onnensoturi, joka soti nuorena poikana Napoleonin (o)
lipun alla, myöhemmin Persian shaahin ja maharadza Lahoren (o) alaisuudessa everstinä. Ventura
nai intialaisen prinsessan ja kuoli kaikki rahansa hassanneena. Chaim/Haym Salomon (1740-85) oli
Yhdysvaltain itsenäisyyssodan patriootti, jonka brittiläiset siirtomaaherrat vangitsivat aseiden
välityksestä vallankumouksellisille.
Puheissa Israelin kymmenestä pakkosiirtolaisuudessa kadonneesta heimosta ehkä erikoisin tapaus
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on Daan. Hänestähän Israel eli Jaakob ennusti: ”Daan on käärmeenjälkenä tien sivussa” (Gen.
49:17). Daan katoaa Raamatun lehdiltä jo Tuomarien kirjan aikoihin, näkemättä ensimmäistäkään
Juudan tai Israelin kuningasta. Ilmestyskirjassa koko sukukuntaa ei enää mainitakaan. Kuinka
ollakaan, viitataan apokryfeihin kuuluvissa makkabilaiskirjoissa Spartan soturivaltion kanssa
käydyssä kirjeenvaihdossa näihin saman kantaisä Jaakobin jälkeläisinä tätä reittiä ja sukuhaaraa.
Villeimmissä uskomuksissa daanilaiset perustivat tai vaikuttivat maailmaa kiertäessään myös
Karthagon, Iberian, Irlannin ja Tanskan sotatekniikan kehittämiseen. Kummallista tosiaan onkin,
miksi Espanjan niemimaan rannikon sana Iberia viittaa hebreaan ja Danmark Daaniin
etymologiansa puolesta. Heraldiikan suhteen monien sotilasvaakunoiden leijonalla tavoitellaan juuri
Juudaan leijonaa ja Suomen läänien ruusukekin on nimeltään Efraimin ruusu. Efraimin kohdallahan
Israelin kuolinvuoteella isä ennusti tästä syntyvän tai saavan vaikutteita monet pakanakansat
(goyim). Pikkuveli Efraimin nimi merkitsi hedelmällistä ja isoveli Manassen unohtavaista, pappaJaakobin siunatessa pojanpoikansa kädet ristissä oikea käsi vasemmanpuoleisen Efraimin päällä
suurvisiiri Joosefin protestoidessa.
Henrietta Szold (1860 – 1945) oli Hadassan eli naisten sionistisen liikkeen perustaja
Yhdysvalloissa. Hän oli perustamassa myös Ihudia, puoluetta joka omistautui Palestiinan kahden
valtion aatteelle.
Muita juutalaisia naispoliitikkoja tai aktivisteja ovat olleet muun muassa Bella Abzug, Betty
Friedan, Emma Goldman, Rebecca Gratz, Emma Lazarus, Rosa Luxemburg, Ernestine Rose,
Hannah Senesh, Gloria Steinem, Helen Suzman, nälkälakkoonsa kuollut Simone Weil sekä Sveitsin
presidentti Ruth Dreyfuss. Sveitsi oli viimeinen länsimaa, joka antoi naisille äänioikeuden, ja
Dreyfuss on ollut naisena ennakkotapaus läpi Sveitsin vastuullisimpien virkojen kirjon. Madeleine
Albright toimi Yhdysvaltain ulkoministerinä uudelle vuosituhannelle astuttaessa mielestäni Israelin
intressien vastaisesti ja USA:n eduksi, painostaen edellistä alueluovutuksiin (vastaavan viran Henry
Kissingerin tavoin). Jo termien käytössä puhe ”miehitetyistä” alueista on demagoginen,
Länsirannan ollessa virallisesti ”kiistanalainen alue” kansainvälisen lain ja oikeudentajun mukaan.
(Aluetta ei vaadittu pois Jordanialta eikä Egyptiltä niiden hallinnoidessa Galileaa ja Gazaa.)
Henry Kissingerin aikana tapahtui monumentaalinen, kenties maailmanhistorian suurin
valuuttakonkelo. Yhdysvaltain dollarin kultavarannosta oli luovuttu jo vuonna 1934 ja nyt vuosina
1973-1975 öljykriisin jälkeen syntyi niinsanottu petrodollari. Tämä tarkoittaa että öljykauppaa
käytiin vain dollareilla, siten että liittovaltion Federal Reserve -dollarin liikkeellelasku saatettiin
ankkuroida öljyvarantoihin.
Kun sionisti ja pasifisti Albert Einstein kieltäytyi Israelin ensimmäisen presidentin arvosta, tarttui
toimeen biokemisti Chaim Weizmann (Weissmann, Weiszmann, Weistzmann). Tämä teki
Manchesterin yliopistossa vajaan parinkymmenen vuoden aikana noin sata patenttia - Charles
Weizmanin nimiin. (Chaim merkitsee "elämää".) Hän toimi Englannin laivaston laboratorioiden
johtajana vuodesta 1916. I maailmansodan aikana Weizmann luovutti keksimänsä räjähteen
englantilaisille, mutta asetti tämän ehdoksi takuut juutalaisvaltion luomiseksi. Weismannin keksintö
nimittäin auttoi Englannin laivastoa ratkaisevalla tavalla ja hän antoi sen ilmaiseksi käyttöön Hänen
Majesteetillensa. WWII:ssa Saksa hankaloitti USA:n aseteollisuutta patenttiriidoilla, joten sotaa ei
voiteta pelkillä pyssynpiipuilla. Talous on sen yllä. Weizmannin aloitteesta Jerusalemiin perustettiin
juutalainen yliopisto 1918. Israelin tunnetuin tutkimuslaitos on nimeltään Weizmann-instituutti.
Krav Maga (suomeksi kontaktitaistelu) on Israelin armeijan virallinen lähitaistelujärjestelmä, joka
perustuu ihmisen luontaisiin reaktioihin stressitilanteessa. Muutaman vuoden ajan sitä on opetettu
myös muille kuin juutalaisille ja laji on levinnyt nopeasti kautta maailman, jopa FBI:n käyttöön
USA:ssa. Krav Maga on kehitetty poimimalla tehokkaimpia tekniikoita muista kamppailulajeista ja
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analysoimalla tosielämän väkivaltatilanteita. Taistelulajin tarkoitus on olla käyttökelpoinen kaikille
ylipainoisista vanhuksista naisihmisiin. Lajissa ei kilpailla ja muita sääntöjä siinä ei ole kuin
selviytyä vahingoittumattomana konfliktista. Krav Magaa on toisaalta kritisoitu tappavista
liikesarjoista, Israel kun on sotatilassa - vaikka emme sitä aina muista. Pyhän Sodan Israelia vastaan
julisti 23 valtiota vain päivä sen itsenäisyysjulistuksesta.
Italiaano Al Caponen (o) sanottiin olleen yhteiskunnan vihjollinen numero yksi. Hänen oma
vihollisensa numero yksi oli juutalainen Hymie Weiss. Juuri Yhdysvalloissa tämäkin ala saavutti
kansallisen syndikaatin järjestäytymisasteen. Muita tunnettuja juutalaismobstereita ovat olleet muun
muassa Bugsy Siegal, Meyer Lansky, Mickey Cohen, Dutch Schultz, Monk Eastman, George
Freeman, Julius Bernstein, Max "Kid Twist" Zwerbach, "Big" Jack Zelig, Vach "Cyclone Louie"
Lewis, Jacob Levinsky, Charles "Charlie the Cripple" Litoffsky, Joseph Toplinsky, "Dopey" Benny
Fein, Joe "The Greaser" Rosenzweig, Nathan "Kid Dropper" Kaplan, Johnny Spanish, Jacob
"Gurrah" Shapiro, Moses Annenberg, Abe Bernstein jne. Once Upon a Time in America -elokuva
kertoo näiden edesottamuksista. Murder Inc. -organisaatiossa juutalaiset liittoutuivat italialaisten
kanssa. ”Bugsy” perusti maailman suurimman kasinon Las Vegasin keskelle hiekkaerämaata.
Vegasissa vaikutti myös Steve Wynn.
Kosher mafiaksi tai Kosher nostraksi kutsuttu ryhmä vaikutti erityisesti ammattiliikkeen laidoilla
Yhdysvalloissa. Kieltolain aikaan jopa puolet suurimmista Amerikan alkoholin välittäjistä oli
juutalaistaustaisia, Arnold Rothstein yksi tunnetuimmista. Tämä teki hämäräpuuhista
liikeyritystoimintaa ja hänen väitetään järjestäneen baseballin vuoden 1919 World Series
-tulostaulukon. Gangsterit toivat omalta osaltaan emansipaation myös perinteisestä alistuvasta ja
sorretusta älykön roolista kuten Rich Cohen kirjassaan ”Tough Jews: Fathers, Sons and Gangster
Dreams” osoittaa – mikä ei silti vähennä kriminaalien uhrien ja heidän Luojansa kokemia
kärsimyksiä. Eniten gangstereita on silti haukuttu siitä, että he rahoittivat uuden Israelin valtion
infrastruktuuria sekä Amerikan natsiliikettä vastaan taistellutta ADL:ää (Anti-Defamation League).
1980-luvun ehkäpä tunnetuin Wall Streetin saalistaja oli ”roskalainojen kuningas” nimeltä Michael
Milken. Wikileaks-paljastuksissa Yhdysvaltain suurlähetystö pohtii, pitäisikö Israelin mafialle
luovuttaa viisumeja Yhdysvaltoihin. Juutalaisten jengien aiheuttamat ongelmat Yhdysvalloissa eivät
ole kuin murto-osa suurkaupunkien latino- ja mustaihoisten katujengeistä, jotka alkavat olla jo
puolisotilaallisia järjestöjä.
Huumediileri Alpha Dog alias Jesse James Hollywood on ollut historian nuorin FBI:n 10
etsityimmän joukossa 20-vuotiaana - myös 1200 taalan velan tähden tekemänsä murhan vuoksi hyvästä syystä. Hänestä kertovaan elokuvaan Alpha Dog kiellettiin liittämästä miehen oikeaa
nimeä. Det brinner bara en gång.
Juutalaisia Wehrmachtin vierellä taistelleita suomalaisia muuten haukuttiin tosi raivokkaasti
venäjänjuutalaisten parissa. Kaikkiaan kolmelle heistä tarjottiin kuitenkin Rautaristiä. Yksi
juutalainen everstiluutnantti pelasti saksalaisosaston motista. Hän on tapauksista asiallisin.
Viestintuojia oli kaksi, heillä oli kuulemma hikiset oltavat selittäessään ylemmilleen kieltäytymistä.
Toinen tapaus oli lääkintäupseeri - ja varsinainen irvileuka. Yksi pahimmista saksalaisista
upseereista oli jäänyt haavoittuneena suolle pohjoisemmassa. Lääkintäupseeri meni omin käsin
hakemaan ja raahaamaan tämän sieltä ja oli kuulemma nauranut ryömiessään vinkuvien alla
kotiinpäin. Kolmannesta tapauksesta en tiedä - eikä tiedä Rautkalliokaan (o) kirjassaan Suomen
juutalaisten aseveljeys. Telttasynagooga oli kuitenkin Syvärin kärjessä. Sanotaan että juutalaisia
pantiin tulkeiksi saksalaisille, kuin piruuttaan. Nämä olivat juonessa mukana - ja moni hoiti
keskustelun jiddishiksi.96
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Rovaniemen asemalla saksalaiset tekivät kunniaa Suomen armeijan juutalaiselle upseerille. Marski
oli päättänyt, että Suomen armeijan upseeria tervehditään sillä kunnioituksella, mikä tällaiselle
kuuluu. Joskin sittemmin juutalais-syntyinen upseeri, joka näin "närästi" aseveljen kunniaa,
siirrettiin pois. Asekätkentäjupakan suomalaissotilaat joutuivat loikkaamaan Ruotsin kautta
Amerikkaan ja päätyivät muun muassa West Pointin talvisodankäynnin asiantuntijoiksi - mutta
suomenjuutalaisten erikoismiesten joukko meni sodan jälkeen Israeliin ja vei mennessään Kenraali
Nenosen (o) kehittämän ja Rolf Nevanlinnan (o) täydentämän tulenjohtomatematiikan Israelin
itsenäisyyssotaan. Reservin tiedustelutulenjohtajana sanoisin, että ko. tekniikka on edelleen yksi
maailman tarkimpia ja edistyksellisimpiä. Suomi-pojalla kun ei ole koskaan ollut varaa
hakuammuntaan vähillä kranaattivarastoilla. Ainakin kranaatinheittimen yleisnimi alueella on
kuulemma Tampella. Onkohan tämä totta myös Israelissa?
Oma AUK-kouluttajani tiesi kertoa Israelin menestyneen sodissaan koska sillä oli ”ensimmäisen
luokan aseistus”, ”toisen luokan sotilaat” ja ”kolmannen luokan vastus”. Esitin hänelle joitakin
argumentteja ja kouluttajan kunniaksi on todettava etten tullut poistetuksi taakse. (Nähtyäni
kyseisen kouluttajan RUK-kurssini ja suojelu-upseerikurssieni jälkeen, oli hän voittanut jonkun
vedonlyönnin ja pudottanut painostaan 30 kiloa reilun kolmen kuukauden aikana.)
Sille, joka katsoo Israelin olleen itsenäisyyssodassa "Goljatin" asemassa arabien "Daavidia"
vastaan, sanottakoon: Mielipiteen tueksi ei ole muuta näyttöä kuin juutalaisten 7-15 kk (10 kk)
kestäneen sodan mittaan kohentunut aseistus, voimakas puolustustahto, kyky saada liikekannalle
loppuvaiheessa 90 000 miestä ja naista 650 000 asukkaan joukosta sekä noin 45 000 hengen saama
maksimissaankin vain 50 päivän sotilaskoulutus ennen toukokuuta. Israelin aseistus koheni
huomattavasti sodan aikana, osin ulkomailta aselevon aikana saatujen kauppojen, osin taisteluissa
saadun materiaalin ansiosta. Ottaen huomioon Englannin ylijäämäaseet toisesta Maailmansodasta,
monien islamististen maiden sanomalehtien hyökkäysvaroittelut sekä jihadin julistaneen rintaman
laajuus, oli minusta henkinen asetelma juuri päinvastainen.
 Jewish telegram: "Begin worrying. Details to follow."
 Short summary of every Jewish Holiday as told by Mom: "They tried to kill us, we won,
let's eat.”

Vuosisadan vaklaustarina
Oma tuntematon lukunsa ovat juutalaiset vakoilijat. Aikanaan Venetsian palatseissa ei ollut montaa
patriisia, jolla ei olisi ollut salaisessa palveluksessaan juutalaista vakoilijana. Eräs heistä keksi
näkymättömän musteen.
Israelin salainen poliisi Mossad (tuttavallisesti "toimisto") oli ainakin ennen tunnettu
tehokkuudestaan. Markus Wolf on surullisenkuuluisa nimi Itä-Saksan vakoilun historiassa.
Kommunismin ihmemaassa hän oli kuitenkin lojaali mies. Wolf johti Saksan demokraattisen
tasavallan turvallisuusministeriön ulkomaantiedustelua 34 vuotta. Jopa DDR:n viholliset myönsivät,
että Wolfin organisaatio oli ehkä tehokkain tiedustelupalvelu Euroopassa. Wolfin sanotaan tietäneen
Saksan Liittotasavallan salaisuuksista enemmän kuin Bonnin liittokanslerin. Wolf oli mystinen
hahmo, jonka nimi lännessä oli "kasvoton mies". Nimi johtui siitä, ettei länsimaissa ollut
aavistukaan Wolfin ulkonäöstä, kunnes tämä tunnistettiin vapaa-ajan riennoistaan pohjoismaisessa
yöklubissa. - Lienee hämmentävä kokemus sekä menettää että löytää kasvonsa samanaikaisesti.
Sarah Aaronsohn kuului Ison-Britannian hyväksi ensimmäisessä maailmansodassa toimineeseen
Enemmän aiheesta: http://www.verkkouutiset.fi/arkisto/Arkisto_1997/5.joulukuu/JUUTSOTA.HTM
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juutalaisvakoojien Nili-verkostoon.
Vaan kuka oli salaperäinen britti, joka vuonna 1991 haudattiin Jerusalemin Öljymäelle Chaim
Weissmanin ja David Ben Gurionin viereen? Maxwellin hautajaisissa läsnä olleet kuusi entistä tai
nykyistä Israelin tiedustelupalvelun johtajaa kuuntelivat pääministeri Jizhak Shamirin sanoja:
”Tämä mies teki enemmän Israelin hyväksi, kuin voi tänään ääneen lausua.”
Helsingin Sanomat 21.4.2004 juhli lähes koko ulkomaan premiäärisivun Israelin ydinaseen
olemassaolon paljastaneen rauhanaktivisti Mordechai Vanunun vapautumista vankilasta: "Vanunu
Shin Betin kuulustelijoille: Juutalaisvaltiota ei tarvita." Artikkelin johtopäätöksenä päädytään
parjaamaan salaperäistä brittiä:
"Ennen kuin Vanunu antoi tietonsa Sunday Timesille, hänen uskotaan tarjonneen niitä
mediamogulille nimeltään Robert Maxwell tämän Daily Mirror –lehden kautta. Maxwell ei
lämmennyt jutulle ja toimitti Vanunun tarjoamat tiedot Israelin lähetystöön kysellen ’vahvistusta’.
Daily Mirror julkaisi v. 1986 artikkelin, jonka otsikossa asiaa kutsuttiin oudoksi ja Vanunua
ydinhuijariksi. Kun Maxwell vuonna 1991 kuoli, hän sai Israelilta valtiolliset hautajaiset ja Israelin
ydinohjelman käynnistäjiin kuulunut entinen pääministeri Shimon Peres kiitti häntä ’palveluksista
valtiolle’."
Toisin kuin HS uutisoi, ei tämä ehkä tunnetuin kristitty juutalainen (Vanunu) koskaan julistanut,
ettei Israelin valtiota muka tarvittaisi. Vanunu esitti, että lainsäädäntöä puhtaasti juutalaisista
muodostuvalle valtiolle ei tarvita. ”Sananvapautemme monopolia” houkuttaa asennoitumaan
Israeliin, ulkoministerimme lainaamaa sanontaa käyttääksemme, ”kaikkien konfliktien äitinä”. HS
huutaa ääneen Israelin atomipommia - Israel ei sitä tunnusta eikä kielläkään. Onko vihastus
oikeutettua? Pöyhikäämme Israelin atomiaseen taustoja.
Miksi rautaesiripun taakse ei nähty?
John Loftus ja Mark Aarons kuvailevat kirjoissaan ("The Secret War against the Jews: How the
Western Espionage Betrayed the Jewish People" 1994, sekä "Unholy Trinity: The Vatican, the Nazis
and the Swiss Banks" 1993, 1998) kulissientakaista peliä v. -47 YK:n Israelin-perustamispäätöksen
takana.
Vain muutamia päiviä ennen varsinaista äänestystä pidettiin varjovaalit, joissa tynkä-Palestiinan
(Trans-Jordania jo erotettu pois) juutalaisvaltion ja järjestyksessään toisen palestiinalaisvaltion
perustaminen ei saanut tarvittavaa määräenemmistöä äänistä. Yhdysvaltain liittovaltiotason tuomari
Loftus sekä Aarons väittivät, ettei toisen maailmansodan tuhoamistehtaiden aiheuttama sympatia
suinkaan riittänyt lunastamaan itsenäisyyttä. Eretz Israelista piti maksaa. Loftus ja Aarons kuvaavat
taustoja Toisen maailmansodan vakoilupelin näkökulmasta.
YK:n varsinaisessa vaalissa Etelä-Amerikan valtiot, joita USA tuntuu pitävän takapihanaan,
äänestivätkin yllättäen Israelin perustamisen puolesta. Israelin ensimmäisen pääministerin Ben
Gurionin väitetään hankkineen USA:lta ”takapihan” äänet tiedoilla amerikkalaisten
teollisuusyritysten ja poliitikkosukujen osallisuuksista Maailmansodan aikaisiin verirahoihin ja
rahanpesuun. Ben Gurionin täytyi valita, Yhdysvaltain teollisuusmagnaatti Rockefellerin (o) sanoja
lainataksemme, jompikumpi: ”Saat joko kostosi tai valtiosi.”
Juutalaissyntyiset fyysikot Robert Oppenheimer, Edward Teller, Hans Bethe, Albert Einstein, Niels
Bohr, Richard Feynman jne. suunnittelivat Saksaa vastaan tarkoitetun atomipommin Amerikan
Manhattan-projektissa. Aivan samoin vaikuttivat myös juutalaiset vakoojat liittoutuneiden puolella
natsi-Saksaa vastaan.
Saksa sai Barbarossan alettua pitkään oikeata informaatiota ”Maxin piiriksi” kutsutulta
piilofasisteiksi esittäytyneeltä juutalaistaholta Kremlin muurien sisältä. Tämä legendaarisen Prince
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Turkulin välittämä (ja sittemmin kavaltama) vakoilutieto kuitenkin petti Hitlerin (o) ratkaisevalla
hetkellä – Stalingradin taistelussa.
Hitlerin (o) hulluttanut vakoojarengas kääntyi Johtajaa vastaan vasta juuri sillä hetkellä, kun NL:lla
oli todellinen mahdollisuus lyödä Wehrmacht, Saksan kenttäarmeija. Maxin piiri syötti tietoa, jonka
mukaan Stalingrad oli heikkouden tilassa. Sepitelmän perusteella joukot saatettiin jakaa kahtia
myös öljynvaltausretkeen. Stalingradiin viritetyn motin laukaisua oli suunniteltu pitkään ja
amerikanjuutalaiset tahot rahoittivat sen neuvostojoukkojen aseistusta.
Yhdysvaltain poliittista eliittiä lähellä olevia liikemiehiä kiristettiin natsi-Saksan rahanpesun ja
sodan aikaankin jatkuneiden liikesuhteiden paljastamisella, väittävät Loftus ja Aarons. Mukana
sanotaan olleen jopa Dullesien veljesten, joista toinen toimi USA:n ulkoministerinä, toinen CIA:n
johtajana. Treblinkan ym. murhaamistehtaita tai edes niiden rautatieyhteyksiä ei oltu pommitettu,
vaikka arkistolöydöt osoittavat Liittoutuneiden tietäneen juutalaissiviilien systemaattisesta tuhosta
jo kesäkuusta 1941. Salauskoodi Enigma oli murrettu, mutta Länsi luuli pystyvänsä bluffaamaan
NL:a tiedustelupalvelunsa taidoista. Englanti jätti kertomatta tiedustelutiedoistaan edes Nürnbergin
sotarikosoikeudenkäynneissä.
Kylmä sota NL:n ja USA:n välillä alkoi varhaisemmin kuin on luultukaan. Yli 30 000 SS-upseeria
ja natsijohtajaa pakeni Punaisen Ristin koskemattomuuspassien turvin ”rottareittiä” pitkin Kroatian
ja Vatikaanin kautta Etelä-Amerikkaan ja muualle. Länsimaat rekrytoivat omiin
tiedustelupalveluihinsa näitä siviilejä vastaan sotarikoksia tehneitä ”konkareita” – tietämättä, että
Neuvostoliiton salainen palvelu KGB ja puna-armeijan tiedustelupalvelu GRU olivat infiltroineet
tämän reitin tyystin. Länsimaat olivat tarpeeksi opportunisteja värvätäkseen entisiä natsiaivoja,
joista tunnetuin esimerkki lienee Lyonin teurastaja Klaus Barbie (o) CIA:ssa. Näin länsimaiden
tiedustelupalvelut tulivat solutetuiksi kommunistien ”muuleilla”. Englannin Kim Philby (o) on
pikkutekijä verrattuna tähän katastrofiin. (Kim on pikkutekijä myös tuntemattomaan isäänsä
verrattuna, joka nosti wahhabiitti-lahkon Ibn Saudin (o) ”Saudi”-Arabian öljytynnyrien päälle
Englannin ohjailemana vasallina). Mitä tiedemiehiin tulee, niin Yhdysvaltain tiedustelupalvelu
salakuljetti ainakin 800 pahimman luokan tutkija-opportunistia Länteen kuvaamaan ihmiskokeiden
tuloksia. Näiden joukossa olivat muun muassa hirviömäiset hypotermian ja ilmanpaineen
vaikutusten tutkijat Ruff, (o) Romberg (o) ja Strughold (o). Josef Mengelen (o) Punaisen Ristin
koskemattomuuspassin numerokin tiedetään: 10051. Nämä tulokset julkaistiin sitten pahimmillaan
suoraan käännettynä tiedelehdissä sotien jälkeen. Auschwitz merkitsee tosiasiassa enemmän
geneetikolle kuin Hiroshima ja Nagasaki fyysikolle – vaikkei näin mielletäkään eikä fyysikoiden
atomipommien vastaista nimenkeruukampanjaa vastaavaa addressia biotieteilijöiden parissa olla
nähtykään.
KGB:n ja GRU:n kaksoisagenttien johdosta 99 % länsimaisista vakoojista NL:ssa saatiin kiinni ja
hengiltä. Idän ja Lännen väliverhosta tuli tämän kyynisyyden kiteytymän vuoksi "rautaesirippu".
Tietoa ei saatu, ja NL voitti Kylmän Sodan ensimmäisen tiedustelusodan. Niinpä ”kauhun
tasapainoa” lähdettiin hapuilemaan ydinaseilla. Kauhun tasapaino ei ollut tasapaino, vaan yhä
jatkuva syöksykierre.
Kibbutseista ei tullutkaan kolhooseja
Vastoin yleistä myyttiä ei Israelia suinkaan auttanut vuosien 1948-49 sodassa Yhdysvallat, vaikka
sekä USA että Neuvostoliitto olivatkin ensimmäisinä tunnustamassa valtion. Kummatkin suurvallat
olettivat Israelin ryhmittyvän omaan yksisilmäiseen blokkiinsa. David Ben Gurion sai valtionsa,
masentavaa kyllä, vasta kun hinnasta saatiin sovittua. Itsenäisyysjulistuksen jälkeen kummatkin
suurvallat kiirehtivät kilpaa tunnustamaan Israelin, jopa diplomaattinsa ohittaen. Kumpikin toivoi
saavansa Israelin omaan leiriinsä kapitalistiseen ja sosialistiseen napaan polarisoituneessa
maailmassa.
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Neuvostoliitto on kuitenkin sotinut itsenäisyyssotaa lukuun ottamatta jokaisessa Israelin vastaisessa
sodassa islamististen maiden selän takana. Vuoden 1973 yllätyshyökkäyksessä NL:n pääministeri
Kosygin (o) odotti Kairossa voitonjuhlia (joskin tällöin USA tuli ensi kerran varustamaan Israelia.)
Suurena sovintopäivänä Israelissa yksikään auto ei liiku, yksikään lentokone ei lennä eikä yksikään
koulu toimi. Jom Kippurissa 7.10.1973 oli kyse suurimmasta panssaritaistelusta sitten toisen
maailmansodan. (Vaimoni syntyi 7.10.1972 ja minä 7.10.1974, mutta oma taistelumme on 30vuotinen sota, jossa on välillä aselepojakin... Vladimir Putin (o) sen sijaan on syntynyt 7.10.1952.
Juutalainen vulgaarikalenterin mukaan maailma taas luotiin 7.10. vuonna 3 761 eKr. 97 Olen itse
asiassa laskenut kaikkien tiedossa olevien juutalaisten isien, kirkkoisien ja empiirisen metodin
tieteenisien laskelmien keskiarvon arviosta maailman luomisen 6000-vuotissyntymäpäivien
vuodesta ja se oli noin vuonna 2007, keskihajonnan ollessa noin 75 vuotta suuntaan tai toiseen.
Esimerkiksi Luther (o) laski 1500-luvulla 6000-vuotispäivän koittavan vuonna 2048 joka sattuisi
olemaan Israelin sentennaalivuosi.)98
Israelilla oli jo tuolloin olemassa viisi Hiroshima-luokkaista pommia (20 kt trotyylikiloina), jotka
oli jo pakattu hävittäjiin. Nykyään tiedämme, että naapurimaissa oli NL:n varastoimana
moninkertainen määrä kärkiä. Israelin "Simson-optio" olisi todellakin jäänyt Simsonin viimeiseksi
teoksi. Israel oli menettänyt lähes kaikki tankkinsa, ja kaapeliohjattava pst-järjestelmä lähetettiin
Yhdysvalloista maanpetokselta vaikuttavan manööverin avulla. Nixon (o) ja juutalaistaustainen
ulkoministeri Henry Kissinger olisivat antaneet pukarien vuotaa lisää verta, ennen kuin saapuisivat
rauhanruhtinaina paikalle. (Presidenttiä ja juutalaissyntyistä ulkoministeriä ei muka pystytty
tavoittamaan lähes vuorokauteen!) Eräs avainhenkilö pst-aseiden kavaltamisessa oli Mark Aarons,
joka on astunut 1990-luvulla esiin maailmansodan Top Secret–arkistojen paljastajana yhdessä
Yhdysvaltain Liittovaltion roturikoksista vastanneen tuomari John Loftusin kanssa em. kirjoillaan.
Mikä sitten sai NL:n viilentämään suhteensa vastasyntyneeseen Israeliin? David Ben Gurionin
väitetään maailmansodan Saksan-vastaisten juutalaisvakoojien suhteiden ansiosta tietäneen liikaa
NL:n soluttautumiskuvioista, ennen kuin vakoojapeli ehdittiin peittää. Mitä YK:n Israel-päätökseen
v. 1947 tulee, niin NL:n kohdalla Ben Gurionin väitetään yksinkertaisesti kiristäneen muulien
henkilöllisyyksillä Josif ”Teräs” Stalinia (o) - pirua itseänsä. Joka tapauksessa myös sosialististen
alusmaiden äänestyskäyttäytyminen muuttui dramaattisesti varjovaaleista.
Jospa Israelin ja Neuvostoliiton suhteiden nopea kylmeneminen ennen Stalinin kuolemaa juonsi
juurensa vastaavaan kiristämiseen? Kibbutseista ei tullutkaan kolhooseja tai sovhooseja.
Marraskuussa 1948 NL:ssa kiellettiin kaikki jiddishinkieliset sanomalehdet ja monet juutalaiset
kustantamot suljettiin. Tammikuussa 1949 lukuisat juutalaiset upseerit, virkamiehet ja älymystön
edustajat joutuivat luudan alle ”puhdistusoperaatiossa”. Ennen kuolemaansa Stalin (o) käynnisti
surullisenkuuluisan ”lääkärioikeudenkäynnin” ja teloitutti 26 kuuluisinta jiddishinkielistä kirjailijaa.
50-luvun lopulla NL:ssa pantiin vireille monia oikeudenkäyntejä talousrikoksiin liittyen. Niiden
seurauksena teloitetuista oli esimerkiksi Ukrainassa 90 % ja Moldaviassa 80 % juutalaisia.
Moskovan esikaupungissa ”kristalliyö” koettiin vuonna 1959, ja 60-luvulla Stürmer-lehden tyyliin
kirjoitettuja artikkeleita ei Venäjänmaalla sensuroitu.
Vuonna 1917 Neuvostoliitossa oli 3000 synagoogaa, joista jäljellä vuonna 1960 oli enää 150,
vuonna 1970 vain 60 ja vuonna 1975 vain parisenkymmentä. Mooses oli aikanaan vaatinut faaraota
sanoen: ”Päästä minun kansani lähtemään”. Kuten muinaisen Egyptin hovissa, myös Kremlin
muurien kätköissä täytyi ahdistajien kovat päät pyörtää väkisin. Joseph Vissarionovitch
Djugashvilia (o) ei koskaan kutsuttu NL:ssa ”Isä Aurinkoiseksi”. Ei leikilläkään. Hän ei ollut
filantropisti Israelin sen paremmin kuin Unkarinkaan etsikkoajassaan olleita kommunisteja kohtaan.
Stalin (o) oli Herodes suuren (o) kaltainen vainohullu, joka teloitti lähimpänsäkin. Stalin oli
97
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”Kosto on minun”
Raamatussa yksilön ja esivallan moraali erotetaan toisistaan. Ainakin edelliseen ohje kuuluu:
”‘Kosto on minun’, sanoo Herra.” Esivalta kuitenkin saa - ja sen on velvollisuus - rankaista
rikollista yksilöä. ”Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on
Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi joka pahaa tekee” (Room. 13). Koston
toimeenpanijaksi ei kenenkään yksityisellä tasolla pidä kuvitella itseänsä. Esivallallakaan ei ole
oikeutettua valtaa kostaa kuin yksilölle. Jos kansa kostaa kansalle, on se harvoin
oikeudenmukainen, ja siitä tulee kierre yhtä helposti kuin ihmistenkin välisestä vendettasta. Jumala
sanoi vihanneensa Daavidin turhia sotia ja viisaan pojan nimeksi pantiin ”rauha” (Salomo).
Jaakobin jättäessä hyvästejä pojillensa sai kaksi täysveljestä siunauksessaan kuulla: ”Simeon ja
Leevi, veljekset, heidän aseensa ovat väkivallan aseet. Heidän neuvoonsa ei suostu minun sieluni,
heidän seuraansa ei yhdy minun sydämeni; sillä vihassaan he murhasivat miehiä,
omavaltaisuudessaan he silpoivat härkiä. Kirottu olkoon heidän vihansa, sillä se on raju, heidän
kiukkunsa, sillä se on julma. Minä jakelen heidät Jaakobin sekaan ja hajotan heidät Israelin sekaan.”
(Gen. 49: 5-7.)
Historian sinisilmäisimpiä hölmöjä on Punaisen Ristin johtaja André François-Poncet (o), joka
natsipasseista huolimatta ei luovuttanut ainoallekaan juutalaiselle diplomaattipassia II
maailmansodan jälki(veri)löylyissä. Suomalaisella Markku Niskalalla (o) oli kv. Punaisen Ristin ja
Punaisen Puolikuun liiton pääsihteerinä Genevessä tilaisuus nostaa Daavidin Punainen Tähti
(Magen David Adom) mukaan tähän uskonnollisesti ja poliittisesti neutraaliin järjestöön – minkä
hän myös teki (timanttia symbolina käyttäen, koska YK:n eurooppalaiset sivistelijät vertasivat
daavidintähteä swastikaan eli hakaristiin).
Vuonna 1949 Neuvostoliittokin räjäytti atomipommin. Vuoteen 1955 mennessä sekä Yhdysvallat
että Neuvostoliitto olivat testanneet lentokoneesta pudotettavaa vetypommia. On väitetty, että
kauhun tasapainottumisessa parilla amerikanjuutalaisella idealistinuorella, ilman korvausta NL:n
laskuun toimineilla vakoojilla, oli suuri osuus. NL:oon loikannut ja kolmihenkisen perheensä
hylännyt englantilainen George Blake sai uudessa maassaan nimen Georgi Ivanovitsh, perusti
uuden perheen ja sai laajan kansainvälisen ystäväverkoston. Miehen äiti oli hollantilainen, isä
Egyptin juutalainen. Toisen maailmansodan aikana Blake liittyi Hollannin vastarintaliikkeeseen ja
pakeni munkiksi naamioituneena Britanniaan jossa pestautui tiedustelupalveluun. Juuri ennen
Korean sodan syttymistä Blake oli Britannian varakonsulina Soulissa. Jäätyään pohjoiskorealaisten
vangiksi hän järkyttyi nähtyään, miten Yhdysvallat pommitti pientä korealaista kylää. Korean sodan
jälkeen Blake ehti paljastaa venäläislähteiden mukaan noin 400 länsiagenttia, ennen kuin jäi kiinni
Berliinin tunnelijupakan yhteydessä ja vangittiin 1961. Blake kuitenkin pakeni vankilasta 1966
irlantilaisten vankitoveriensa yhteyksien ansiosta, piileskellen Euroopassa kuukausia ennen pääsyä
Itä-Saksaan. Yhdysvaltain ydinaseohjelmaa vakoillut juutalaisemigranttien Amerikassa varttunut
lapsi George Koval edusti edellistä vakoilijapolvea ja oli hämärämpi hahmo. Kuollessaan vuonna
2006 hän oli 92…96 -vuotias, tarkasta iästä ei ole tietoa. Kovalin isä kuului juutalaisten
kommunistien järjestöön, ja 30-luvulla perhe muutti takaisin Venäjälle. GRU:hun liittymisen
jälkeen Koval lähti opiskelemaan New Yorkiin, värväytyi armeijaan, opiskeli ja osallistui
ydinaseohjelmaan. Kumpikin miehistä sai Venäjän korkeimman ansiomerkin vakoilijan työstään, ja
nimityksissä oli vahva poliittisen nokittelun sävy Yhdysvaltain suuntaan. Myös loikkarivakoojat
Morris ja Lona Cohen saivat Venäjän Federaation Sankarin kunniamerkit, jo presidentti Boris
Jeltsinin(o)
aikaan.
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Hänen majesteettinsa sitäkin salaisempi palvelu

Voisiko Robert Maxwellin elämäntarina olla yksi 1900-luvun huikaisevimmista
kaksoiselämistä? Pulitzer-palkittu toimittaja Seymour Hersh lienee ensimmäinen, joka paljasti
saaneensa vihiä salaperäisen Maxwellin roolista agenttina, saatuaan vihiä Mordechai Vanunun
tapauksesta Israelin ydinaseoptioon liittyen.
Näihin aikoihin Englannissa vedettiin matto Maxwellin mediaimperiumin alta. Luottokelpoisuus ja
luotettavuus liiketoimissa katosi. Ei riittänyt että 68-vuotiaan henki v. 1991 lähti, vaan lähteä piti
vielä maineenkin, lehtien arvioissa itsemurhasta loistojahdilla. Varmaa on vain se, että Maxwell
kuoli
hämärissä
oloissa
ja
lehdet
kertoivat
hänen
tehneen
itsemurhan
perheensä läsnä ollessa tyttärensä mukaan nimetyllä huvijahdillaan. Hukkumiskuoleman jälkeinen
mediaryöpytys keinottelusta johtui pitkälti siitä, että Maxwell oli kattanut mediayhtiönsä velkoja
eläkerahaston varoilla. Rahvaalle Maxwellin varsinaista tarinaa ei silti koskaan ole kerrottu.
Encyclopeadia Judaica on 17-osainen ja metrin tilaa vievä historian aarreaitta, joka antaa
muutaman vihjeen, joista salaisuus lähtee aukeamaan.
Vanha sanonta kuului: "Neljä osaa köyhyyttä ja kurjuutta taivaan alla. Niistä kolme annettiin
maramureille". Karpaattien vuoristoissa varttunut Robert itse kertoi saaneensa ensimmäisen
kenkäparinsa seitsenvuotiaana. Koodinimi Robert Maxwell oli maramuti-juutalainen SlovakianRomanian ja Ukrainan rajalta.
Kyseessä oli mies, joka tunsi natsi-Saksan vastaisen vakoojapelin, koska oli itse hankkinut
kannuksensa vaihe vaiheelta, Englannin tiedustelupalvelun alimmalta pomminruoka-asteelta edeten.
Keskitysleirivaiheiden ja maanalaisen armeijan jälkeen Maxwell osoittautui miehittäjää piinaavaksi
mieheksi, kuin Simon Wiesenthal konsanaan. MI6 vakuuttui miehen taidoista ja otti hänet
koulutukseen Englantiin.
Tarkoituksena oli tehdä Maxwellista yksi vihollisen selustaan tiputetuista ja tahallaan kiinni jäävistä
houkutuslinnuista, jolla syötettäisiin Natsi-Saksalle väärää tietoa maihinnousun paikasta ja
ajankohdasta. Alkoi kuitenkin vaikuttaa siltä, että Robert Maxwell ei ehkä sopisikaan tehtävään.
Robert Maxwell ei nimittäin ehkä jäisikään kiinni. Tai sitten tämä mies ei kertoisikaan
kuulustelijoille mitään.
Maxwell sai uuden tehtävän. Hän alkoi pelastaa tiedemiehiä tietojensa kanssa Länteen ennen Punaarmeijan tuloa ja tutkimusten pimittämistä. Kylmä sota oli alkanut. Maxwell ja koodinimi Springer
ovat symboleja sille, miten tiedekirjallisuus muuttui saksankielisestä englanninkieliseksi. Sodan
päätyttyä tämän työn varassa aloitettiin entistä aktiivisempi tieteellinen julkaisutoiminta,
tiedekustantamoista muistetaan etenkin Pergamon Press.
Kapitalistisesta liiketoiminnastaan huolimatta Maxwellin sympatiat olivat sosialismin puolella ja
hänet valittiin Englannin parlamenttiin Työväenpuolueesta. Urhoollisuudesta palkitun Robertin piti
siirtyä sodan jälkeen toimistotöihin Berliinissä vanhana legendana. Isännilleen hän jätti kertomatta,
ettei antanutkaan yhteyksiensä tyrehtyä. Hän edesauttoi siinä, että Israel sai aseita ratkaisevalla
hetkellä itsenäisyyssodassa. Kyse ei ollut merkittävän suuresta määrästä aseita – mutta ratkaisevia
ne silti olivat.
Kun britit myivät ylijäämäaseitaan sotaa uhoaville, ympäröiville arabivaltioille, niin juutalaiset
taistelivat osittain juuri Maxwellin Jugoslavian mustasta pörssistä hankkimien saksalaisilta
jääneiden aseiden avulla. Operaatio ehdittiin tehdä juuri ennen kommunistisen vallan jämähtämistä
Balkanille. Maxwellin kumppanit teloitettiin kuulustelujen jälkeen, mutta he eivät ilmeisesti
osanneet kuvailla linkkiänsä kyllin hyvin. Maxwellia ei pystytty kavaltamaan, koska hän oli
muodostanut suhteensa ja määrittänyt identiteettinsä itse vaihe vaiheelta.
Maxwellin vertailukohdaksi voisi ottaa Saksan demokraattisen tasavallan (DDR:n)
turvallisuusministeriön ulkomaantiedustelua 34 vuotta johtaneen ”kasvottoman miehen” Markus
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Wolf, joka värväsi Stasiinsa suomalaisiakin politiikan pyrkyreitä. Länsimaissa ei ollut
aavistustakaan juutalaissyntyisen mutta patrioottisen ”hyvän saksalaisen” ulkonäöstä, kunnes tämä
tunnistettiin vaimonsa kanssa Ruotsin-lomalla. Olosuhteista voi vain todeta, että lienee
hämmentävää sekä löytää että menettää kasvonsa samanaikaisesti…
Robert Maxwell ei toiminut pelkästään Hänen Majesteettinsa salaisen palvelun hyväksi. On vaikea
sanoa, oliko miehellä loppujen lopuksi isäntää lainkaan. Unelma Maxwellilla kuitenkin oli. Tämä
unelma oli sama kuin toimittaja Theodor Herzlillä Alfred Dreyfussin (Ranskan armeijan
ensimmäisen juutalaisupseerin) vastaisten antisemitististen mellakoiden aikaan. Tuo haave koski
Eretz Israelia. Hinnalla millä hyvänsä.
”Olisin mieluummin leijona”
Hitleriin saakka juutalaiset olivat ”hajotetut” (galut, diaspora). Muinaisen Rooman tehokkaasta
”hajota ja hallitse” (divida et impera) mahtikäskystä ei yksikään toinen kansa selvinnyt
identiteettinsä säilyttäen. Mutta Hitlerin jälkeen ainakin palaneita luita on kolisteltu yhteen,
Hesekiel 37-39 profetiaa lainataksemme. ”Ei koskaan enää Masadaa”, sanotaan. Tai kuten David
”leijonanpoika” Ben-Gurion asian muotoili: ”On sanottu, että lopunajan päivinä leijona ja karitsa
makaavat yhdessä. Luulen, että vielä silloinkin olisin mieluummin leijona.”
Esterin kirjalla on synkän alun jälkeen myös synkkä loppu. Juutalaisten vainoaminen tulee
maksamaan vainoojan oman veren. Koska suurkuninkaan ediktiä ei voinut kumota, julisti kuningas
sen rinnalle vastaavan ilmoituksen juutalaisten oikeudesta puolustautua, kuultuaan yllättäen
vaimonsakin olevan juutalainen. Molemmissa käskykirjeissä käytettiin samoja ilmaisuja ”hävittää,
tappaa ja tuhota”. Tämän ohella kuningasten kuninkaan jälkimmäinen käskykirje sisälsi myös sanat
”naiset ja lapset”. Arvalla heitetyn kahdennentoista kuukauden 13. päivän viimein koittaessa oli
verilöylyn tulos 75 000 pahimman vihamiehen ruumista 127 maakunnassa (sekä huoneen numero
13 puuttuminen englantilaisissa hotelleissa).
Esterin viimeiset sanat juutalaiskuningattaren nimeä kantavassa kirjassa huokuvat kostonhimoa:
”Jos kuningas hyväksi näkee, sallittakoon Suusanin juutalaisten huomennakin tehdä saman lain
mukaan kuin tänä päivänä. Ja ripustettakoon Haamanin kymmenen poikaa hirsipuuhun” (Ester
9:13). Alkuun päästyään sotaa on vaikea hillitä. Tämä on kirjoitettu varoitukseksi meille, ei
Sananlaskujen 11:16 aforismikaan ole kehotus, vaan kyynisen realistin toteamus: ”Naiselle tuo
kauneus kunniaa, miehelle väkivaltaisuus (röyhkeys) rikkautta”.
Päivässä kirje ei etene kovin kauas, mutta ainakaan Susassa 500 kuollutta ei riittänyt. Haamanin
poikien ruumiiden julkinen häpäisy on kolkkoa kuvausta. Ester on Raamatun ainoa kirja, jossa ei
mainita Jumalan nimeä. Siinä ei puhuta edes esirukouksesta, vaan ainoastaan teknisesti
toteutettavasta ”esipaastosta”. Juutalaisten totaalinen hävitys oli hilkulla. Tässä syntipukissa vaan
on se huono puoli, ettei sitä saa hengiltä.
Haaman edusti kaikkea saatanallista vihaa Jumalan omaisuuskansaa kohtaan. Se on esikuva
kaikesta siitä vihasta, mikä on vuosituhansien aikana kummunnut Israelia kohtaan. Tämä viha tuli
esiin paitsi Hitlerin teoissa, myös brittijohtajien opportunismissa ennen kuin polttouunit olivat
viilenneet. Haaman suunnitteli Israelin kansan totaalisen tuhon, mutta juutalaiset kostivat vain
pahantekijöilleen. Nykyaikana palestiinalaiset terroristit tappavat juutalaisia tavoitteenaan Israelin
täydellinen hävittäminen. Israelilaiset sotilaat etsivät vain terroristeja ja näiden johtajia, mutta
vastoin tiedotusvälineittemme informaatiota eivät suuntaa iskujaan siviileihin. Danielin kirja
esittelee paitsi ”Ihmisen Pojan kaltaisen” adjutanttienkelin Gabrielin (”Jumalan miehen”), myös
Israelin suojelusruhtinaan Miikaelin (”Kuka Jumalan kaltainen?”) UT:ssa juuri Israelin
suojelusenkeli Miikael on nostettu arkkienkelin virkaan.
Itsenäisyyssotaa

ennen

Englannin

mandaattihallinto

kielsi

juutalaisilta

varustautumisen
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kuolemanrangaistuksen uhalla, ja supisti juutalaisten maahanmuuton nihilistisen pieneksi toisen
maailmansodan vuosinakin. Arabien varustautumista ei kielletty, vaan naapurimaille Englanti myi
sotien jälkeen ylijäämäaseitansa. Harvoin kuulee mainittavan, että YK:n palestiinalaispakolaisen
kriteeri oli vain 2 vuoden oleskelu alueella, vaikka arabien maahanmuutto naapurimaista
Palestiinaan oli lopunajan juutalaisexoduksesta poiketen pitkään vapaata.
Näissä olosuhteissa juutalaisten ääriliikkeet olivat iskeneet mandaattihallintoa vastaan terroriiskuin, jotka vaativat yli sadan Englannin kansalaisen hengen. Suurimmista iskuista ja niiden
kohteista tosin oli varoitettu etukäteen, mutta rakennuksia ei suostuttu evakuoimaan uhkailun
edessä. Koko Englanti oli raivoissaan. Robert Maxwellin paljastuminen linkiksi Englantiakin
vastaan käytettyjen aseiden toimittajana oli liikaa vielä 1990-luvun alussakin.
Mitä siis Maxwellin Daily Mirror -lehteen ja Mordechai Vanunun kavaltamiseen 60-luvulla tulee,
niin maamerkit ovat selvät. Maxwellhan julkaisi Vanunun paljastukset ko. ajankohtana kuuden
päivän sodan jälkeen. Hän muodosti asiasta englantilaisiin tabloidilehtiin jupakan kuin Iltasanomien
ja Iltalehden lööppien välille konsanaan. Se on varma tapa saada asia resonoimaan laajan yleisön
mielessä. Ennenkaikkea se oli myös tapa varoittaa ja toppuutella 1967 sodassa nöyryytettyjä
islamistisia maita ja vihaansa pakahtuvaa Egyptin diktaattoria Gaman Abdel Nasseria (o).
Ydinaseen merkitys on nimenomaan pelote – ja jollei Vanunun kaltaista pasifistiksi kääntynyttä
ydintekniikan insinööriä Negevistä olisi ilmaantunut, olisi sellainen pitänyt keksiä.
Maxwellin strategia – siis myytin luominen Israelin ydinaseesta jo ennen kuin sitä olikaan - oli itse
asiassa järkevä. Koittihan seuraava laajamittainen hyökkäys vain 6 vuotta myöhemmin Jom
Kippurina. Ydinpelote tosin ei hyökkäystä estänyt, mutta veti ainakin Neuvostoliiton (ja sitä kautta
Yhdysvallat) selvemmin kriisiin mukaan. Israelin tuhoutuminen oli vuonna 1973 lähempänä kuin
vuonna 1948. Uudenmaan läänin kokoisen alueen puolustaminen pyhäpäivän yllätyshyökkäystä
vastaan omalla maaperällä on jokaisen strategin mukaan miltei mahdoton tehtävä.
Israel esitteli maailmalle maailmanhistorian demokratioiden ensimmäisen johtavan naispoliitikon.
Golda Meir (1898-1978) valittiin koko maailman ällistykseksi Israelin pääministeriksi vuonna 1970
(-1974). Hän oli 72-vuotias mahorkkaa polttanut, raspikurkkuinen isoäiti, joka oli muuttanut
Neuvostoliitosta ja ollut perustamassa valtiota 1948. Meirin virkakauden ankarin koettelemus oli
tietenkin Jom Kippurin sota 7.10. 1973. Kenraalit varoittivat naapurimaiden järjestelevän
joukkojansa hyökkäysryhmitykseen. Golda-mummo vastasi, ettei mitään vastahyökkäystä tehdä,
jottei maailma taas väittäisi Israelin hyökänneen. Sinisilmäisyyden seurauksena turvautuminen
Simson-optioon, siis ydinsota, oli lähempänä kuin koskaan ennen. ”Pessimism is a luxury that a Jew
can never allow himself.” Tasa-arvo? Se olisi arvonalennus länsimaisille naisille joille näiden
miehet kantavat palkkansa. ”Not being beautiful was the true blessing. Not being beautiful forced
me to develop my inner resources. The pretty girl has a handicap to overcome.”
Sittemmin Maxwell menetti sekä Pergamon Pressin että paikkansa Ison-Britannian parlamentissa.
Itseoppineen miehen kotikutoiset rahoituskonstit eivät olleet hovikelpoisia globalisaation
saavuttaessa julkaisualan. Miehen kuolemasta on syytetty vuoroin tapaturmaa, vuoroin itsemurhaa
tai attentaattia - ja jopa UFO-miesten toimittamaa sieppausta! Kuten niin usein Tellus-planeetalla,
niin tässäkin tapauksessa salaliittoteoriat päätyvät usein johtopäätökseen Israelin ”toimiston”
(Mossadin) toimittamasta salamurhasta. (Vrt. WTC-tornien iskut juutalaisen kalenterin
uudenvuodenpäivänä ja väite, ettei iskuissa muka kuollut juutalaisia koska heitä olisi varoitettu
etukäteen.)
Englannin tiedustelulaitoksen ja poliittisen eliitin harhauttamisen huipentuma Maxwellin
vakoojanuralla ei ehkä jäänytkään aseiden toimittamiseen Israeliin 1948. Miehen väitetään
toimittaneen internet-ajan kynnyksellä yli 40 valtion tiedustelupalvelulle Englannista käsin
ohjelmistopaketin, joka päästi vieraan vallan – Israelin - seuraamaan ohjelmiston käyttäjän
kovalevyn tietoja. Varmaa tietoa väitteen todenperäisyydestä ei ole. Varmuudella voi sanoa vain sen,
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tasolla

Parjauskirjoissa Maxwellin väitetään lopulta suututtaneen ”toimiston” itsensä. Maxwellin väitetään
käyneen omin päin KGB:n kanssa kauppaa satojen tuhansien Itä-Euroopan ja Neuvostoliiton
juutalaisten muutto-oikeudesta pois itäblokista, vastineeksi Mihail Gorbatshovin (o)
syrjäyttämisestä. Mihail syrjäytettiin viimein ilman Maxwelliakin - pelkän kylpytakkinsa kanssa.
Vanhan virsikirjan virressä 440 2. säkeistössä laulettiin ennen: ”Nyt viekas vilppi täällä on noussut
kunniaan. On valhe vallan päällä ja vääryys voimassaan. Ei kuulla kurjan ääntä ja köyhää sorretaan.
Ja lainkin rikkaat vääntää vääryyttä puoltamaan.” Vuosituhantisen vainon jälkeen juutalaiset ovat
Sefanjan viimeisten jakeiden profetian mukaisesti asemassa, jossa heidän ei ole pakko enää suostua
heittopusseiksi. Englanti ei ole enää korskea siirtomaaisäntä, jonka Imperiumin alueella aurinko ei
koskaan laskenut.
Maxwellin Englantia vahingoittaneissa toimissa on jotakin samaa kuin juutalaissyntyisen George
Sorosin valuuttakeinotteluissa Englannin punnalla Euroopan rahaliittoon liittymisen kynnyksellä:
Soroksen valuuttakaupat heilauttivat Englannin puntaa ja sinetöivät Ison-Britannian jäämisen ulos
Euroopan rahaliitosta EMU:sta sen ensimmäisessä vaiheessa. Jotkut pitävät tekoa Ison-Britannian
satavuotisen nihkeän srael-politiikan vuoksi tahallisena (itse kansalaiset eivät tosin valuuttaliittoon
olisi tahtoneetkaan). Valuutan arvo ja pörssinoteeraukset ovat loppujen lopuksi uskon asia. Jos usko
loppuisi, kaatuisivat paperitiikerit. Iso-Britannialle sekä Maxwell että Soros ovat kirosanoja.
Miksi Maxwell tai Soros sitten vihasivat niin kiihkeästi Englannin mandaattipolitiikkaa? Harva
muistaa Brittien mandaattihallinnon vastuuta juutalaisvastaisen hallinnon valtaannousussa
islamilaisissa maissa. Kolonialismin päättyminenkin oli kertaluonteinen tilaisuus, joka ei enää
toistu: Britit nostivat Arabian öljytynnyreiden päälle wahhabiitti-vähemmistön ja Ibn Saudin. (o)
Patologisimmasta juutalaisvihaajasta Hadz Amin Husseinista (o) Englanti teki Jerusalemin
suurmuftin. Ranska taas torjui Syyrian mandaatissaan maltillisen emiiri Feisalin. Siirtomaavallan
päättyessä Euroopan rikkomiin lupauksiin kaatunut juutalaisten ja arabien solmima rauhansopimus 99
oli solmittu ilman länsimaiden ”rauhanvälittäjien” välistä vetäneitä välikäsiä. Weizmann ja Feisal
olivat sionismin ja arabinationalismin karismaattisia johtajia. He olivat hyvää pataa ja korostivat
"rotujensa" sukulaisuutta. Kun Palestiinasta luovutettiin 4/5 Transjordanian palestiinalaisvaltioksi,
ei mennyt kuin yksi sukupolvi kun lopuista 1/5 alettiin kampanjoida puolta toiseksi
palestiinalaisvaltioksi, ikäänkuin sellaista ei olisi jo annettu ennen Maailmansotaa. Jordaniassa
juutalaisen ei lain mukaan ole lupaa edes asua.
Kiivaimmat Maxwellia parjaavat kynäniekat ovat saaneet myydyksi Maxwellin ”elämäkerran”
käsikirjoituksen. Dramatisoitu elokuva aiheesta on jo tekeilläkin. Produktiosta pyritään tekemään
elokuvakriitikoiden toistuvasti maailman parhaaksi elokuvaksi äänestämän Citizen Kanen uusi
versio, ja Israelin ystävien olisi hyvä tietää myös Maxwellia puolustavia näkökulmia. Harvasta
miehestä on kirjoitettu niin monia elämäkertoja 15 vuodessa kuin Maxwellista ja hänestä lisää
alla.100
Agentti Robert Maxwell oli Israelin suurimpia sotasankareita. Ilman hänen hankkimiansa
mustanpörssin aseita natsien jäljiltä ei Israelin valtio olisi kestänyt päivä itsenäiseksi
julistautumisensa jälkeen alkanutta koetustansa. Mediasotamme palestiinalaiset ovat traaginen uhri
– mutta maatonta sankaria kaipaa joku muu kuin Israel. Ei naapurivaltioilla ollut puhettakaan toisen
palestiinalaisvaltion perustamisesta vuosina 1949-67 vaikka Jordania miehitti Länsirantaa ja Egypti
Gazaa.
99
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Euroopasta pelastetuilla juutalaisfyysikoilla oli kriittinen panos Yhdysvaltain Manhattan-projektin
onnistumiseen. Juutalaisilla oli tiedolliset edellytykset atomipommiin jopa ennen Yhdysvaltoja.
Albert Einstein, Niels Bohr, Hans Bethe, J. Robert Oppenheimer, Lisa Meitner, Leo Szilard, Enrico
Fermi, Richard Feynman – ja Edward "Just Push the Button" Teller (Stanley Kubrickin elokuvan
tri Outolempi): Kaikki nämä olivat juutalaisia ydinfyysikoita. Keksinnöllisesti Israelilla on siis
suuremmat oikeudet ydinasekerhoon kuin millään muulla valtiolla.
Szilard järjesti ydinfyysikoiden parissa nimien keräyksen pommien käyttöä vastaan Saksan jo
antauduttua ja Japanin jouduttua alakynteen. Protesti kuitenkin hylättiin, koska USA oli kuluttanut 2
miljardia dollaria aseen kehittämiseen. Szilard patentoi ydinpommiin johtavan ydinreaktion
nimiinsä ja otti sen jälkeen vastuun sen käytöstä. Vuosi 100 000 ihmistä surmanneiden Hiroshiman
ja Nagasakin pommien jälkeen Szilard hylkäsi lopullisesti ydinfysiikan ja luki biologiksi.
Poliittisesti Manhattan-projektin johtaja Oppenheimer oli niin epäamerikkalainen Kylmään sotaan,
että hänet karkotettiin Charlie Chaplinin tavoin.
Ydinvarustelu ja sen vaatiman raskaan veden jalostus aloitettiin Hitlerin ruotsalaisten
teräksentoimittajien ja varustajien suojissa. Juutalaisten tähdittämä Manhattan-projekti oli re-aktio
eli vastaus natseille ja näiden ”puolueettomille” varustajille. Winston Churchillkin (o) nimesi sodan
suurimmaksi sankariksi Hitlerin ydinaseprojektin sabotoineen ja sitä kautta eliminoidun
soluttautujan, joka oli juutalainen tiedemies. Lisa Meitner taas oli tiedenainen, joka välitti
saksalaisten ydinfysiikan löydöt Bohrin seurueelle, ennen kuin Bohr pakeni soutuveneellä Tanskasta
Ruotsiin.
Israelilla ei ole liiemmin varaa sinisilmäisyyteen. Israelin puolella äänestää tiukassa paikassa kolme
maata: USA, Marshallinsaaret ja El Salvador. Yhtä ironista kuin isä Vespasianus ja poika Tiitus, on
se detalji, että suurlähetystöään pitää Jerusalemissa enää ”Vapahtajasta” nimensä saanut ja
juutalaissyntyisen Kristoffer Kolumbuksen nimeämä El Salvador. Yksi pelko on varmaa:
Yhdysvalloissa mielialat tulevat kääntymään juutalaisvastaisiksi ja juutalaisista yritetään tehdä
syntipukkia "maailmojen sotaan".
YK:n Ihmisoikeuskomission tuomioista 25 % kohdistuu Israelia vastaan. Yleiskokouksen aiheista
kolmasosa käsittelee Israelia. Vuoteen 1996 mennessä YK:n täysistunto oli tuominnut Israelin 321
kertaa ja YK:n turvallisuusneuvosto 49 kertaa. Kumpikaan näistä instansseista ei ollut kertaakaan
tuominnut yhtään arabimaata.
Mutta mitä Herra tekee, kun (Ps. 2) ”pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat
nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan”? Vastaus on: ”
Hän, joka taivaassa asuu, NAURAA; Herra pilkkaa heitä.” Ja edelleen: ”Kerran hän on puhuva
heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan.”
Muuri kaupungin ympärillä
Mitä tarkoittaa puhe silmäterästä? ”Sillä näin sanoo Herra Sebaot (sotajoukkojen Jumala):
Kunniaksensa hän on lähettänyt minut pakanakansojen luokse, jotka ovat teitä saalistaneet. Sillä
joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä.” (Sak. 2:8) Pupilli on kehon pinnan parhaiten
suojattu osa (kallon luut, silmäripset, silmäluomet, voiteleva ja desinfioiva kyynelneste, nopeasti
uusiutuvat filmisolut jne.). Pupilli tarkentaa automaattisesti katsetta eri kohteisiin - edellisessä
kuuluisten juutalaisten luvussa käsiteltiin juuri fokusointipuolta.
Monet seikat saavat silmät räpyttämään. Silmiä ympäröivä lihas on hyvin herkkä ja havaitsee
pienimmänkin epätavallisen liikkeen. Silmät ovat sielun peili, ja taitava tarkkailija käyttääkin silmiä
valheenpaljastimena. Ainakin minä tapaan provosoitua, mikäli silmäterääni kopeloidaan. Koko
kehon olo välittyy vivahteikkaasti silmän kautta, mutta erityisesti se on varustettu välittämään
surua. Katse samenee usein, koska silmän erityispiirre on itku. Israelissa on kyse Jumalan
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valinnasta, vain välillisesti sen omista ansioista. Silmäterä on työkalu eikä koriste-esine. Silmät
toimivat symmetrisesti: Jos silmään menee roska ja se pitää sulkea, ei tervettäkään silmää saisi
liikuttaa ettei vahingoittunut nirhaantuisi silmäluomen alla. Mikä on Jumalan toisen silmän
silmäterä ellei kristillinen seurakunta?
”Katso, kätteni hipiään olen minä sinut piirtänyt, sinun muurisi ovat aina minun edessäni.” (Jes
49:16) Muurit rakennettiin kaupunkien suojaksi hyökkääjää vastaan. Länsimainen käsitys
sivistyksestä juontaa juurensa aikanaan vaaralliseen taajamassa asumiseen. Kaupunki tarvitsi
ympärilleen muuria suojaksi hyökkääjää vastaan. Mikään muu valtio ei ole niin uhattu ja vihattu
kuin Israel. Eurooppalaisista 59 % piti Israelia gallupin suurimpana uhkana maailmanrauhalle. Mitä
kauemmin vastaaja oli kouluja käynyt, sitä pelottavampi oli Israel. Minkään muun maan ydinase ei
ole geopoliittisesti ja historiallisesti niin oikeutettu kuin hädin tuskin ja toistuvista
eloonjäämissodistaan selviytyneen Israelin.
Nimi Israel viittaa taisteluun Jumalan kanssa, vaikka ”kasvojen enkeliä” vastaan Jaakob meidän
silmissämme näytti painivankin, muu perheensä vastarannalla. Israel taistelee ennen kuin suostuu
tuhottavaksi. Ydinase saattaa olla osa 2500 vuotta sitten ennakoitua suojamuuria, jonka salaiset
piirustukset Jumala suunnitteli ”kättensä hipiään”, kun puheeseen ja papyrukseen ei uskallettu
luottaa. Pispalanmäelläkin talo piirrettiin sentään Työmies-tupakka-askin kanteen.
Me pakanakristityt muistamme Herramme sanan, etteivät sodan ja uutiset sodista ole vielä
”loppua”, vaan vasta maailmankauden lopun alkua. Loppu häämöttää vasta sitten, kun aletaan
puhua suuresta rauhasta ja Israel avaa nuo ”muurinsa”. Vuoden 1967 voiton jälkeen oli herätyksen
aika. Vaikka Israel oli saanut voiton ”Kallionsa” avulla (ilman Yhdysvaltoja), käännyttiin nyt
Amerikan puoleen. On helpompaa ottaa vastaan maallista apua kuin "Herran nimessä" tarjottua
apua. Eniten huonoa nimeä juutalaiset ovat saaneet turvautuessaan maallisiin messiasliikkeisiin,
kuten kommunismiin. Itse Babylonin Talmudinkin räikeimmät epäraamatullisuudet ovat lainausta
ympäröivältä pakanayhteiskunnalta. (Esimerkiksi maininta avioliitosta tytön kanssa kolmesta
ikävuodesta ylöspäin oli baby-babylonialaista tapakulttuuria.) On käsittämätöntä, että tooralla
tarkoitetaan nykyään sekä Raamattua että monituhatsivuista Talmudia. Israel saa apunsa vasta, kun
se unohtaa poliittiset ja näennäistieteelliset trendit ja huutaa: ”Siunattu olkoon Hän, joka tulee
Herran nimeen”. Hoosianna merkitsee: ”Pelasta nyt!” ja käsitteellä on sekä hengellinen että
poliittinen merkitys.
Läpi Raamatun puhutaan ”Herran päivästä” – ja aina sillä on tuo valtavan surullinen ja traaginen
sävy. Aamos 5:18: ”Voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista. Miksi hyväksi on teille Herran
päivä? Se on oleva pimeys, eikä valkeus.” Reservin suojelu-upseerina olen nähnyt ABC-aseilta
suojautumiskurssilla luokkahuoneen seinällä valokuvia, miltä Sak. 14:12 hirvittävän kuvauksen
uhrit näyttävät. Rauhantekijä nykyisessä mediasodassa on se, joka uskaltaa tuoda esiin
valtamediamme ”unohtamia” tosiasioita Lähi-idän lähihistoriasta nyt, kun Jerusalem on vasta
juovuttavana maljana maailman kansoille ja ”meluisat joukot” vasta ryhmittelemässä joukkojaan.
Niin kauan pitää tehdä työtä, kun vielä vähänkin tiedon valoa on. Suomi on laskeutumassa
jälkikristillisen pakanuuden pimeyteen myös Israelin historian suhteen, eikä pimeässä tulla enää
näkemään tehdä työtä.
Mikä sitten oli vuosisadan vakoojan Robert Maxwellin oikea nimi? Ján Ludvik Hoch.
Neuvostoliitto on sotinut vuosien 1948-49 itsenäisyyssotaa lukuunottamatta jokaisessa Israelin
vastaisessa sodassa islamististen maiden selän takana. Vuoden 1973 yllätyshyökkäyksessä
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Vallankumoukselliset
Se ankara syyte, jonka mukaan kommunismin vetureista moni oli juutalainen, pitää paikkansa.
Dillettanttin itsevarmuudella tämä asia ja siihen kiinteästi liittyneet 1800-luvun juutalaispogromit
ovat mielestäni tavallaan jopa avain ymmärtämään koko vallankumousta. Tarkoittiko vallankumous
juutalaisten emansipaatiota yhteiskuntaan? Kirjan ensimmäisessä osassa on kuvattu pogromien
ajankuvaa ennen vallankumousta.
Winston Churchill (o) manasi: "From the days of [Adam] Weishaupt to those of Karl Marx (Moses
Mordecai Levy) and down to Trotsky (Lev Davidovich Bronstein) (Russia), Bela Kuhn (Cohn)
(Hungary), Rosa Luxembourg (Germany), and Emma Goldman (United States), this world
conspiracy for the overthrow of civilisation and for the reconstitution of society on the basis of
arrested development, of envious malevolence and impossible equality, has been steadily growing."
Karl Marx

Tieteellisen sosialismin isä Marx opiskeli historiaa, lakia ja filosofiaa Bonnin, Berliinin ja Jenan
yliopistoissa. (Viimeksimainitusta hän sai tohtorin arvonsa.) Hänen vapaamieliset ajatuksensa
tulivat kuitenkin tunnetuksi, ja edessä oli maanpako. Pariisissa ja Lontoossa Marx tutki ja kirjoitti
uutterasti, nälkäpalkalla. Hänen mukaansa oli saatava aikaan vallankumous kapitalistimaissa; oli
nostettava työväenluokka valtaan; ja yhteiskunnasta oli tehtävä luokaton.
Alkuun Marx toimi sosialismia vastaan. Hän kirjoitti: ”Massojen kommunististen aatteiden
101
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toteuttamispyrkimyksiin voidaan vastata tykeillä heti, kun niistä on tullut vaarallisia.” Tutustuttuaan
juutalaiseen Moses Hessiin, sosialistisen sionismin uotoilijaan, Marx kuitenkin omaksui sosialistiset
ihanteet, väitetään. Oliko kielteinen asenne uskoon lopullinen este ylevien sosiaalisten ihanteitten
toteuttamiselle? Oliko kielteinen asenne uskoon lopullinen este ylevien sosiaalisten ihanteitten
toteuttamiselle? Jos sosialistista työväenliikettä olisi antikristillisyyden sijasta kehitetty Jeesuksen
toteenelämän rakkauden linjoille, olisiko siitä voinut muodostua ihmiskunnalle mitä suurin siunaus
ja monin verroin voimakkaampi köyhien ja huonossa asemassa olevien ihmisten auttaja kuin
sittemmin tapahtui?
Karl Marx uskoi kommunistisen järjestelmän hävittävän kaikki vääryydet maailmasta. Hänen
vanhempansa olivat protestanteiksi kääntyneitä juutalaisia (isän suvun vanha sukunimi oli
Mardochai), ja kummankin vanhemman esi-isät olivat olleet rabbeja aina 1400-luvulta lähtien.
Psykologiset teoriat juutalaisesta itseinhosta pitävät Marxia malliesimerkkinä, toiset sanovat Marxin
vihanneen vain oman aikansa juutalaisuuden kapitalistisia piirteitä:
"Heprealainen usko on minulle vastenmielinen. Mikä on juutalaisuuden perustus? Oma hyöty.
Mistä juutalaiset elävät? He ovat kaupustelijoita. Ketä he rukoilevat Jumalana? Rahaa."
On erikoista, että Marx on mitä ilmeisimmin ollut tietämätön juutalaisten kansallisesta
marttyyrihistoriasta. Hänellä oli myös varsin heikko taju juutalaisten katastrofaalisesta sosiaalisesta
tilanteesta Länsi-Euroopan ulkopuolella.
Vuonna 1848 vallankumouksen aattona Marx kirjoitti yhdessä Friedrich Engelsin (o) kanssa
ohjelmakirjoituksen "Kommunistipuolueen manifesti", jossa oli kuuluisat johdantosanat: "Kaikkien
maiden proletariaatit, yhtykää." (Kommunistinen manifesti on laadittu päissään, ja vasta aamulla
selviteltiin, mitä illalla tuli kirjoitettua.) Marx karkotettiin monista maista. Lontoossa taas kerran
maanpaossa ollessaan Marx sai kirjoitusrauhan ja tuotti muun muassa pääteoksensa Das Kapital
(Pääoma).
"Uskonto on oopiumia kansalle", sanoi Marx toisaalla. Tämän tekee merkittäväksi se, että 18vuotiaaksi saakka Karl oli ollut innokaskin kristitty. Selväpiirteinen jumalankielteinen propaganda
muotoiltiin esimerkiksi "Pienessä filosofisessa sanakirjassa" (Moskova 1954) seuraavasti:
"...työtätekevien kärsivällinen valistaminen uskonnon vahingollisuudesta on tärkeä kulttuuri- ja
sivistystyön osa..." Neuvostoliittolainen ateismin sanakirja Sputnik Ateista eritteli aikanaan:
"Kommunistisen liikkeen korkein päämäärä ei ole pelkästään ihmiskunnan aineellinen, vaan myös
henkinen vapauttaminen. Sen tehtäviin kuuluu uskonnon olemassaolon sosiaalisten edellytysten
poistaminen. Kommunismissa ei ole sijaa millekään uskonnolle." Kommunismi oli uskoa ihmisen
hyvyyteen, luokkataisteluun - lajien evoluutioon ja kulttuurin edistykseen - hegeliläisen dialektiikan
alle kätkettiin karvaampi totuus.
Marx näki kristinuskosta muodon, joka rauhoitti ja turrutti sorretut ihmiset, estäen heitä täten
pyrkimästä heille kuuluviin päämääriin. Minusta hänen näkemänsä ei kuitenkaan ollut raamatullista
kristillisyyttä, sillä kaikki epäoikeudenmukaisuus häpäisee juutalaiskristillisen tradition Jumalaa.
Maanpakolaisena alituisessa rahapulassa painiskellut Marx pyrki, yllättävää kyllä, Francis Wheenin
(o)
kirjoittaman uuden elämäkerran mukaan ennen muuta tarjoamaan aatelissukuiselle vaimolleen ja
perheelleen säädynmukaisen elämäntyylin yksityiskouluineen, tanssiaisineen ja kylpylälomineen.
Usein tämä onnistui vain pienehköjen perintöjen sekä parhaan ystävän, varakkaan tehtailijan pojan
(o)
Friedrich Engelsin
säännöllisten raha-avustusten ansiosta.
Neuvostoliitossa viittaus Marxin juutalaisesta alkuperästä deletoitiin referenssiteoksista 1940-luvun
lopusta 80-luvun loppuun. Toisin sanoen koko sen ajan, kun siinä oli jotakin hohtoa.
Puolue: Mikä on sinun, on myös minun.
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Juutalainen alkuseurakunta: Mikä on minun, on myös sinun.
Myytti ”juutalaisesta” Leninistä

"Suuri ja mahtava" Neuvostoliitto laski alkunsa maaliskuun 12. päivästä 1917. Tuolloin tsaarien
valta päättyi ja väliaikainen hallitus nimitettiin. Loppujen lopuksi Venäjä oli alistanut maailman
suurimman yhtenäisen maa-alueen saman hallinnon alle. Tämä hallinto tarkoitti lopulta yhtä
Kremlin kätköihin sulkeutunutta ja vainoharhaista miestä, joka ei käynyt kollektivisoinnissa
ruopatulla maaseudulla jälkeen vuoden 1924. Josif Stalin (o) ei käynyt ulkomailla kuin "suuren
isänmaallisen sodan" liittoutuneiden johtajien muutamassa kokouksessa. Niissä hän kuitenkin
myönsi, että kollektivisointi oli vaatinut 11 miljoonan oman kansalaisen hengen.
Stalin syntyi 21.12.1879. Hänen isänsä oli kehno suutari ja äiti pyykkäri, ja mies koki varhaisella
urallaan kuusi pidätystä ja karkotusta ja pakeni viisi kertaa. Typerryttävää on se, että ensimmäinen
Neuvostojen maan massamurhaaja, Vladimir Iljanovits Lenin (o), oli testamentissaan nimenomaan
varoittanut päästämästä nimensä mukaisesti teräksistä Stalinia seuraajakseen: ”Ehdotan, että toverit
löytäisivät keinon Stalinin syrjäyttämiseksi asemastaan ja nimittäisivät tilalle jonkun toisen joka
suhteessa täysin erilaisen. Jonkun joka on suvaitsevaisempi, uskollisempi, kohteliaampi ja
harkitsevampi tovereitaan kohtaan sekä vähemmän oikullinen.” Marx olisi säikähtänyt
reaalisosialismia ja piti Venäjää viimeisenä maana johon sosialismi tulisi (Marxin ja Engelsin (o)
diplomatian historia oli Neuvostoliitossa kiellettyä kirjallisuutta).
Lenin oli NL:ssa kuin Jeesuksen maallinen korvike, jota palvottiin bysanttilaisin menoin. Hän
vaikutti ja piti valtaa vain lyhyen aikaa. Leninin rintakuvien ylettömälle levitykselle lienee monta
syytä, mutta aikalaiset kertovat miehen vanginneen katseen magneetin tavoin. Lenin oli varustettu
sekoituksella teräksistä itsevarmuutta ja pirullista ylimielisyyttä. Toisinaan kierrätetään tarinaa, joka
pohjautuu siihen, että Lenin oli adoptiolapsi. Toisten sensaationhakuisten lähteiden mukaan Lenin –
tai tuttavallisemmin, Vileeni - juutalaisen vangin poika, ympärileikattu Hiam Goldmaniksi
(sittemmin Uljanov ja Zederbaum.) Edelleen Lenin-setä nai joidenkin lähteiden mukaan
juutalaisnaisen ja hänen lapsensa puhuivat saksan ja heprean risteytystä jiddishiä. Toisaalta Leninin
sanottiin olleen hyvin samannäköinen kuin tämän adoptioisäksi väitetyn isänsä. Varmaa on ainakin
se, että kilpailevan vallankumouksellisen puolueen salamurhayritys tehtiin erään juutalaisen naisen
toimesta vuonna 1918.117
Robert Servicen (o) avattujen arkistojen pohjalta tekemä Leninin elämänkerta Lenin. A Biography
(MacMillan Ltd. 561 sivua) lienee päivän sana ja "current opinion". Se kertoo Neuvostoliiton
perustajan äidin isoisän olleen juutalainen viinakauppias Moshko Blank, vaikka nimen on ennen
katsottu viitanneen saksalaiseen syntyperään. Blank oli tarinan mukaan rettelöitsijä ja poliisien
tuttu. Naapurit pitivät miestä parantumattomana taparikollisena ja muun muassa haastoivat hänet
oikeuteen heinävarkaudesta ja laittomasta viinanpoltosta. Blank kääntyi myöhemmin
,
ortodoksisuuteen ja ryhtyi, yllättävää kyllä, antisemiitiksi. (Arto Luukkanen (o) HS 20.5.2000 B2).
Lenin olisi näin ollen ollut siis 1/8-juutalaisena vähemmän juutalainen kuin ”yksikauttanelonen”
Elvis.
Entisessä Neuvostoliitossa jonotettiin tuntikausia Leninin mausoleumiin. Leninin sairastuttua
117
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toverit olivat esittäneet ajatuksen ruumiin säilyttämisestä tieteen avulla riittävän kauan, jotta olisi
ehditty kasvaa ajatukseen, että häntä ei enää ole. Balsamoinnissa valjastettiin massojen
uskonnolliset tunteet taitavasti hallituksen tukemiseen. Leninin kuoltua neron aivot otettiin tietenkin
talteen tutkimusta varten. Muun kehon säilyttämisestä ei kuitenkaan päästy helposti
yksimielisyyteen. Tehtävän ottivat viimein oman päänmenon uhalla vastaan venäjänjuutalaiset
anatomian professorit Vorobjov ja Boris Zbarski. Kaksi kuukautta kuoleman jälkeen tapahtunut
muumiointi onnistui paremmin kuin hyvin - jopa niin hyvin että sen aitoudesta on ollut epäilyjä.
Lenin näyttää nukkuvalta mieheltä, jota pitää varoa herättämästä. Isä Boris ja poika Ilja Zbarski
jäivät mausoleumin pitkäaikaisiksi johtajiksi aina antisemitistisen kampanjaan saakka vuonna 1952.
(Mistä syystä Stalinin (o) balsamointi jäi Zbarskien kollegoiden ja oppilaitten tehtäväksi.)
Sittemmin Zbarskit ovat harjoittaneet eri kommunistimaiden johtajien ikuistamista, kunnes
markkinatalous toi asiakaskunnaksi uusrikkaat ja mafiosot. Ilja Zbarski päättää kirjansa Lenin’s
Embalmers “...uskon kansalaisena, että Lenin olisi haudattava.“118
Muita vallankumouksellisia ja rintakuvapatsaita
Myös lyhyeen ja harmaaseen byrokraatti Staliniin (o) liittyi (ja liittyy uusfasistisilla ”Blood’n
Honour” –sivuilla edelleen) juutalaismyytti. Kommentoitakoon tätä väärinkäsitystä ainoastaan sillä
tiedolla, että Adolf Hitler (o) ohjeisti aristokraattisen ulkoministeri Ribbentroppin (o) delegaation
tekemään Moskovan vierailullaan havaintoja ennenkaikkea Josifin korvanmuodosta. Hitler oli
vilpitön rodunparantaja ja biologisti, ja korvan muodosta piti Ernst Haeckelin (o) kirjapainon
historian ennätyksiä rikkoneiden tiedekirjojen mukaan pystyä päättelemään, oliko Stalin
konkkanokka ja menninkäiskorva.
Ferdinand Lasalle (1825-1864) oli juutalaisesta syntyperästään huolimatta lähes yhtä antijuutalainen
kuin Marx. Hän ei ollut edes selvillä siitä, oliko hänet kastettu lapsena vai ei. Saksan
sosiaalidemokratia pitää kuitenkin Lasallea isänään. Hän perusti vuonna 1863 Saksan
työväenyhdistyksen, josta sosialistinen puolue myöhemmin versoi. Karl Marxin juutalaiseksi
neekeriksi haukkuma Lasalle kuoli menestyksensä huipulla kaksintaistelussa vaimokseen
toivomansa naisen vuoksi...
Bolshevikkipuolueryhmään lukeutui useita juutalaisia, jotka olivat aktiivisia kentällä (contra
teoriassa ja ideologiassa, kuten menshevikkien kohdalla): Maxim Litvinov (Wallasch), M. Liadov
(Mandelshtam), Grigori Shklovsky, A. Stolz, S. Gusev (Drabkin), Grigori Zinoniev (Radomyslsky),
Lev Kamenev, (Rosenfeld), Rozaliya Zemliachka (Zulkind), Helena Rozmirovich, Yemeli
Yaroslavsky (Gubelman), Serafima Gopner, G. Sokolnikov, L. Plutnitsky, Jacob Sverdlov, M.
Vladimirov, P. Zalutsky, A. Lozovsky, Y. Yaklovlev (Epstein), Lazar Kaganovich D. Shvartsman,
Simon Dimanstein M. Uritsky, M. Volodarsky, J. Steklov, Adolf Joffe, David Riazanov
(Goldendach), Yuri Larin, ja Karl Radek (Sobelsohn).119
Kuvaavaa on, että 300 vallankumousen jälkeistä juutalaista ”komissaaria” kohden noin 260 näistä
oli saapunut Yhdysvalloista. 1800-luvun sortotoimien jälkeen ei liene ihme, etteivät esimerkiksi
Rotschildit rahoittaneet tsaarinvallan Venäjää, tai että juutalaiset pankkiirit tukivat
vallankumouksellisia tai Japania vuoden 1905 sodassa.
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Muita vallankumouksellisia ovat olleet muun muassa Venäjän Isaac Steinberg, Meksikon Calles,
Hubermann ja Saenz, Espanjan Azana ja Rosenberg, Belgian Epstein ja Hymans, Mandel,
Zyromsky ja Danain, Italian Nathan ja Claudio Treves, Szamuelly ja Agoston, Yhdysvaltain Emma
Goldman sekä Leo Jogiches, Paul Levi, Otto Landsberg, Hugo Haase – sekä pahuuden
ruumiillistumaksi sanottu vapaamuurari-illuminati -salaseuraliikkeen perustaja (1776), kirkkooikeuden professori Adam Weishaupt. Weishaupt oli saanut kasvatuksensa katolisten jesuiittojen
parissa, mutta lähestyi vapaa-ajattelijoita. Vuonna 1784 valistuksen ajan liekkiä ylläpitänyt
Illuminati kiellettiin, mutta salaliittoteoreetikot sanovat sen jatkaneen olemassaoloaan
maanalaiseksi salaseuraksi muuttuneena - muunmuassa Ranskan vallankumouksen (1889)
akanvirroissa.
Isaac Deutscher oli puolalainen poliittinen ajattelija ja mainittu Moses Hess (1812-75) varhainen
saksalainen sosialisti (ja sionisti). Jälkimmäinen ei koskaan hyväksynyt dialektista materialismia,
vaan korosti sosialismin moraalista aspektia tienä vapaaseen työhön ja itsensä kehittämiseen. Kurt
Eisner (1867-1919) oli Baijerin sosiaalidemokraattisia johtajia, mutta rikkoontui sen kanssa I
maailmansodan puhjetessa. Tapahtumien vuonna 1918 hänestä tuli Baijerin ensimmäinen
presidentti, ja sitä seuraavana vuonna hänet jo salamurhattiinkin. Rudolf Slánský (1901-1952) taas
teloitettiin samankaltaisista syistä Tshekissä. Saksan Rosa Luxemburg (1871-1919) toimi
sukupuolestaan ja 150 cm pituudestaan huolimatta Puolan ja Liettuan Sosiaalidemokraattisen
puolueen johtajana ja toimi tsaarin kukistamisen eteen. Karl Liebknechtin (o) kanssa solmimansa
avioliiton kautta hänestä tuli Saksan kansalainen, jolloin hän miehensä kanssa johti Saksan
puolueen militanttista vasenta siipeä. Syksyllä 1914, I maailmansodan puhjettua, pariskunta perusti
vieläkin äärimmäisemmän Spartalaisen Liiton, jota vankilavuosiensa jälkeen auttoi muuttamaan
Saksan Kommunistipuolueeksi. Vain kaksi viikkoa tämän jälkeen pariskunta teloitettiin.
Bela Kuhn (1886-1939) oli Venäjällä sotavankina ja päästettiin vapaaksi vallankumouksen
mellakoissa. Hän liittyi välittömästi bolshevikkeihin ja tuli Leninin kiihkeäksi opetuslapseksi.
Venäjän vallankumous oli saattanut Karolyin (o) valtaan Unkarissa ja epäonnistuttuaan tämän
syrjäyttämisessä Kuhn heitettiin taas vankilaan, tällä haavaa kuitenkin kotimaassaan. Tällä kertaa
hänet päästi vankilasta Karolyi itse, ja mies nostettiinkin suoraan pääministeriksi. Kuhn eliminoi
hallituksesta kaikki sovittelijat ja julisti vuonna 1919 Unkarin Neuvostoliittoon kuuluvaksi
tasavallaksi. Talonpojat vastasivat diktaattorin politiikkaan lopettamalla elintarvikkeiden kuljetukset
kaupunkeihin. Tämä yhdessä Kuhnin armeijoiden tappioiden kanssa etenkin romanialaisia vastaan
johti siihen, että Kuhnin oli paettava maasta Moskovaan, jossa Stalino päätti hänen päivänsä 1939.
Vaikka Kuhn olikin täysin vieraantunut juutalaisuudestaan, kuului hänen hallitukseensa muutamia
muita sellaisia, minkä vuoksi hallituksen luhistuttua ”valkoisen terrorin” aikana tapahtui
juutalaisvastaisia mielenosoituksia.
Myöhemminkin Neuvostoliiton johtajien kärkijoukossa on ollut monia juutalaisia.
Niin itäisen naapurimaamme kuin Suomenkin historia olisi voinut olla kivuttomampi, mikäli punaarmeijan johtaja Lev Trotsky olisi voittanut valtakamppailun Joseph Vissarionovitch Djugashvilia
(o) (tuttavallisemmin: Stalinia) vastaan. Trotsky oli Stalinin varteenotettavin haastaja Leninin
manttelinperijänä, ja kuolinvuoteellaan Lenin antoi tälle viimeisen siunauksensa. Hän oli
hankkeittensa vuoksi moninkertainen Siperian-kävijä, mutta maaliskuun vallankumous 1917
kohtasi hänet yllättäen New Yorkissa. Trotsky oli sota-asian kansankomissaari maaliskuusta 1918
alkaen ja johti puna-armeijan voittoon sisällissodassa valkoisista vastavallankumouksellisista,
tavallaan pelastaen koko vallankumouksen. Tämän jälkeen hän rekonstruoi Venäjän rautatietä.
Zinovjevin (o), Kamenevin (o) ja Stalinin (o) troikan saatua vallan ei maasta enää löytynyt tilaa
Trotskylle. Stalin ei tunnetusti sietänyt eriäviä mielipiteitä ympärillään kovin pitkään, mutta Trotsky
kykeni välttelemään Isä Aurinkoisen säteitä ulkomailla aina vuoden 1940 elokuuhun saakka.
Sittemmin sisäpiirin juutalaisista teloitettiin Radek. Stalinille kolmas ja toinenkin pyörä näyttää
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olleen liikaa, koska Zinovjev (o) ja Kamenevkin (o) pääsivät hetken päästä hengestään
neuvostoliittolaisessa myllymatissa. Stalinin suhde juutalaisiin oli erikoisella tavalla
epäjohdonmukainen. Liekö jotain vaikutusta silläkin, että kaksi hänen lapsistaan meni tiettävästi
juutalaisen kanssa naimisiin? Tuntuukin siltä, kuin NL:n poliittisen eliitin naimakaupat
juutalaisnaisten kanssa olisivat olleet kuin statussymboli, ainakin kulisseissa.
Maxim Maximovich Litvinov (Meir Moisevich Wallach; 1867-1951) toimi NL:n ulkoasiain
komissaarina eli ulkoministerinä 1930-1939, jolloin hänet syrjäytettiin suomalaisten polttopullojen
nimestä maailmalla tunnetulla Molotovilla (o) (jonka vaimo oli juutalainen). Myöhemmin hän toimi
suurlähettiläänä Venäjän ja Yhdysvaltain välillä, myös silloin kun USA joutui mukaan sotaan.
Molotov sai pitää paikkansa, koska ei vuosikymmeneen tehnyt elettäkään protestoidakseen
vaimonsa vangitsemista ja leirittämistä. Stalinin kuoltua hän haetutti ensimmäisenä vaimonsa pois
keskitysleiriltä.
Kommunismia on toisinaan verrattu juutalaiskristityn alkuseurakunnan yhteisomistukseen. Aatteissa
on kuitenkin tuo edellä mainittu hiuksenhieno ero. Marxilainen kommunismi on ateistinen
ideologia. Kommunistinen ateismi oli kuitenkin enemmänkin kirkonvastaisuutta (papit sortajien
puolella), kuin ateismia, jota tapaa ideologisissa evoluution puolustajissa. (Engels oli Marxia
kovemman "luokan" ateisti ja materialisti, jonka kädesta hyökkäykset uskontoa vastaan syntyivät.)
Ateistinen filosofia oli pakollinen oppiaine kaikille korkeakouluopiskelijoille entisessä
Neuvostoliitossa. Neuvostoliiton maanalaiset evankeliset seurakunnat kertovat länsimaisille
lähetystyöntekijöille,
kuinka
Moskovan
Butyrka-vankilassa
tuhansia
kompromissiin
suostumattomia seurakuntien jäseniä tulitettiin vuosikymmenten aikana konetuliasein marttyyreiksi.
Joskin juutalaiset ovat vaikuttaneet aktivisteina monilla muillakin tunteita herättäneillä kentillä ja
kommunistisen järjestelmän lopputulosta saattoi olla vaikeata tietää 50 vuotta edeltäpäin, on
puolusteluja toiminnalle vaikea löytää.
Mentorini Päiviö Latvus (o) kirjoittaa modernin tieteen juutalaiskristillisiä juuria etsiessään:
”Jo Dostojevski odotti, että kommunismi tulee hävittämään ihmisten tahdon ja saa heidät jopa
häpeämään omaa mielipidettään. Neuvostolapset painottivat 1960-luvulla ulkonaisia
ominaisuuksia huomattavasti enemmän kuin sveitsiläiset, yhdysvaltalaiset ja englantilaiset.
Hyvätapaisuus ja siisteys oli heille merkittävää, mutta todenpuhumiseen ja älyllisen ymmärryksen
kehittämiseen kiinnitettiin vähemmän huomiota. Sparta sai hetkeksi seuraajan. Tämä, yksi
ihmiskunnan suurimmista kokeiluista, paljasti traagisuudessaan ihmisjärjen rajallisuuden ja sen,
miten vanhan kulttuurin tuhoaminen käy helpommin kuin uuden luominen... Neuvostoliiton
esimerkki osoittaa, miten yhteisön maailmankuva voidaan muuttaa täydellisesti kahdessa
sukupolvessa - ja miten yhteisö saadaan uskomaan miltei mitä vain.”120
Näin tuli palvelukseen valitun kansan historiassa siis kokeiltua virallista ja valtiojohtoista
ateismiakin. Surullinen tarina, jonka lopuksi suojelija väsyi, varjelija torkahti. Ja jäi järjestelemään
ohjussiilojansa.
Antisemitismi Neuvostoliitossa
Tsaarinvallan kumoaminen merkitsi loppua viralliselle antisemitismille, mutta ilmiö oli
tunnusomaista Neuvostoliitolle koko sen olemassaolon ajan. Juutalaisen elämän ja kulttuurin
liikkumatila kävi kaupan jälkeen henkisesti pieneksi. Vasta Nikita Khruschev (o) myönsi vuonna
1956, että Zinovievin ja 15 muun Leninin uskotun teloitukseen johtaneet syytteet olivat luultavasti
tekaistuja. Maallistuneille juutalaisille kommunismissa oli alunperin jotakin ylevää ja eettistä.
Käytäntö muodostui kuitenkin toiseksi. Neuvostoliitossa, jonka ”luonut oli kansojen yhteinen
120
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tahto”, iskivät puhdistukset juutalaisiin jo ennen ”suurta isänmaallista sotaa”.
Stalinin (o) aikaan 1930-luvulla syntyi juutalaisen älymystön verisiä vainoja, jotka ovat jääneet
vähälle huomiolle vain siitä syystä että tuolloin ei neuvoa kysytty monelta muultakaan ”Liiton”
vähemmistöihin kuuluneelta osapuolelta. Useimpien juutalaisten kulttuurilaitosten oli lakkautettava
toimintansa. Marraskuussa 1948 NL:ssa kiellettiin kaikki jiddishinkieliset sanomalehdet ja monet
juutalaiset kustantamot suljettiin. Tammikuussa 1949 lukuisat juutalaiset upseerit, virkamiehet ja
älymystön edustajat joutuivat luudan alle ”puhdistusoperaatiossa”. Hieman ennen kuolemaansa
Stalin käynnisti surullisenkuuluisan ”lääkärioikeudenkäyntinsä” ja teloitutti 26 kuuluisinta
jiddishinkielistä kirjailijaa. 50-luvun lopulla NL:ssa pantiin vireille monia oikeudenkäyntejä
talousrikoksiin liittyen. Niiden seurauksena teloitetuista juutalaisia oli esimerkiksi Ukrainassa 90 %
ja Moldaviassa 80 %. Moskovan esikaupungissa ”kristalliyö” koettiin vuonna 1959, ja 60-luvulla
Stürmer-lehden tyyliin kirjoitettuja artikkeleita ei venäjänmaalla sensuroitu. Niinpä vuonna 1917
Neuvostoliitossa oli 3000 synagoogaa, joista jäljellä vuonna 1960 oli enää 150, vuonna 1970 tasan
60 ja vuonna 1975 ainoastaan parisenkymmentä.
1900-luvun teknokratian nousun huumassa sionistinen mieliala ei ollut mitenkään erityisen
toiveikas, vaan omaan maahan hakeuduttiin olosuhteitten pakosta kautta Euroopan ja Venäjän. Sen
vertailukohdaksi voisi hyvin ottaa George Orwellin salanimellä kirjoittaneen Eric Artur Blairin (o),
jonka tulevaisuuden skenaario oli erittäin kielteinen. (Blair toimi poliisiviranomaisena Burmassa,
sotilaana Espanjan tasavaltalaisarmeijassa, sosialistilehden toimittajana ja poti koko elämänsä
tuberkuloosia.) 60-luvun lopulta lähtien juutalaisten syrjintä alkoi kulkea modernimmalta
kuulostavan sionismin vastustamisen nimissä. Itäblokin maissa juutalaisia syytettiin
”imperialististen ajatusten levittämisestä uskonnon varjolla”, ”arabien orjuuttamisesta” tai ”mustia
vastaan suunnatun liikkeen johtamisesta USA:ssa”. Moskova jarrutti ja kielsi pitkään
matkustuslupien myöntämistä Tel Aviviin. Ennen I maailmansotaa amerikansiirtolaisuus kyllä
sallittiin, mutta uusi siirtolaisuusaalto Israeliin oli eri asia. Mooses oli aikanaan vaatinut faaraota
sanoen: ”Päästä minun kansani lähtemään”. Kuten muinaisen Egyptin hovissa, myös Kremlin
muurien kätköissä täytyi päiden viimein pyörtää itsensä.
Neuvostovenäjällä antisemitismia ei virallisesti tapahtunut. Kyseessä ei kuitenkaan ollut ainoa
virallinen pravda (totuus), joka poikkesi kulissien takaisesta todellisuudesta. Monet vähemmistöön
kuuluneet joutuivat käyttämään lahjuksia saadakseen työpaikkoja, tai saadakseen virastoasiansa
etenemään, mutta usein tilanne oli kärjistynyt juuri juutalaisten kohdalla. Glasnostien,
perestroikkien jälkeenkin Israelin muuttolupaa haettaessa venäjänjuutalaisen paperisota alkoi sillä,
että piti kieltää neuvostokansalaisuus - mikä tietenkin maksoi 700 ruplaa hengeltä. Usein kävi
lisäksi niin, että tämän jälkeen menetti nopeasti virkansa. Hullunkuriseksi asian teki se, että
esimerkiksi Suomen kautta ei alkuun voinut muuttaa, koska itäiseltä naapurimaaltamme ei otettu
pyrkijöitä vastaan ilman sikäläistä passia ja kansalaisuutta.
Yhdysvalloissa juutalaiset olivat syypäitä kommunismiin ja Neuvostovalloissa kapitalismiin.
Kommunistisissa maissakaan he eivät olleet aatteen miehiä, vaan juurettomia kosmopoliitteja.
Venäjän sisäiset ongelmat kiristävät kansan tunteita. Uudistajat syyttävät, että uudistuksia jarruttavat
vanhoilliset, jotka tukimiehineen ovat juutalaisia. Vanhoilliset syyttävät uudistajia, jotka heidän
mukaansa ovat juutalaisia. Siionin viisaitten pöytäkirja väittää olevansa salaisessa kongressissa
1900-luvun alussa pidetyn kokouksen pöytäkirja, jossa juutalaisten edustajat kaikkialta maailmasta
punoivat suunnitelmia käynnistää maailmanlaajuinen vallankaappaus soluttautumalla eri
yhteiskuntasektoreille. Teos on paljastettu jo 1920-luvulla väärennökseksi, mutta etenkin
arabimaissa siitä on otettu näihin vuosiin saakka kymmeniä painoksia. Kaikkiaan kappalemäärät
liikkuvat sadoissa tuhansissa.
Juutalainen Maxim Vinawer (1862-1926) oli Kadettien eli Perustuslaillisen demokraattisen
puolueen häviöön tuomittu johtaja. Kun duuma hajotettiin 1906, Vinawer ajoi brittiläistyyppistä
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demokraattista perustuslakia - mikä johti telkien taakse. Hän toimi Krimin lyhytkestoisen
paikallisen anti-kommunistisen hallituksen ulkoministerinä, kunnes joutui pakenemaan ulkomaille.
Myös Juli Martov (1873-1923) oli häviäjien puolella kuuluessaan Bolshevikki-puolueen kanssa
kilpailleen vallankumouksellisen Menshevikki-puolueen johtohahmoihin. Menshevikkejä voisi
verrata sosiaalidemokraatteihin, joita Yhdysvalloilla sittemmin oli tapanaan tukea punaisen aatteen
reuna-alueilla.
Ennen kuin vallankumouksen syntilistan avaa, huomautettakoon myös juutalaisten
vallankumouksellisten rakentavasta työstä. Siitä voisi esimerkkinä mainita jopa Kaganovichin, jota
pidettiin puolueen häiriöiden ratkaisijana ("trouble shooter"). Pitkälti juuri häntä pidetään
vastuullisena jättiläismäisen Neprostroin eli Dnieper-joen vesivoimalan sekä aikanaan hänen
nimeäänkin kantaneen Moskovan metron rakentamisesta. Myös sovhoosien ja kolhoosien vaatiman
traktoriteollisuuden, rautatielaitoksen ja muun raskaan teollisuuden pystyttämisessä näkyy
Kaganovichin kynän jälki. Toisen maailmansodan aikana hän toimi sotakabinetissa ja sen jälkeen
apulaispääministerinä (deputy prime minister). Kaganovich olikin vallankumouksen
jälkimaininkien puhdistusten jälkeen pitkään ainoa NL:n poliittisen koneiston merkittävässä
asemassa ollut juutalainen. Vuonna 1957 hänetkin kuitenkin syrjäytettiin kaikista hallitustehtävistä
syytettynä puolueen vastaisesta toiminnasta.
Voittajien kansallisuusasioiden spesialisti Stalin osoittautui sittemmin vainoharhaiseksi. Hänen
vastapelurinsa työväenliikkeessä ennen vallankumousta oli menshevistinen. Juutalainen
työväenliitto BUND. BUND oli bolshevikkien kansallisuuspoliittisesta itsehallinnon sisältävästä
ohjelmasta jyrkästi poikkeva niinsanottu "kansallisten kulttuuriautonomioiden" ohjelma
yhtenäisvaltion puitteissa. Siinä tunnustetuille kansallisuuksille olisi ollut omat lakinsa, ja se olisi
käytännössä varmasti johtanut Etelä-Afrikan kaltaiseen järjestelmään. Myös sittemmin
bolshevikkeihin liittyneet juutalaisjohtajat olivat alun perin lähtöisin lähinnä BUNDista, esimerkiksi
Pietarin neuvoston puheenjohtaja Trotski vaihtoi puoluetta päivää ennen lokakuun vallankumousta.
Monet menshevikkien muut johtajat, kuten Ukrainan Semjon Petjura (o) olivatkin sitten sitäkin
hillittömämpiä antisemiittejä, mikä ei hyvää tiennyt menshevikkien poliittisen voiman
toimintakyvyn kannalta. Juutalaisia oli tsaarinimperiumissakin kolmea kansallista ryhmää;
heprealaisia (jevrei), jotka harrastavat heprean tai jiddishin kieltä (sitä osasivat varsinkin Puolassa ja
Liettuassa monet muutkin kuin juutalaiset, jos toimivat liike-elämässä), karaiitteja (karaim, jotka
olivat tataarin (turkin) kielisiä ja taateja (tatski), jotka ovat persiankielisiä juutalaisuskoisia
Dagestanissa ja Azerbaidzhanissa. Heprealaiset olivat vanhempia sefardeja ja Länsi-Euroopasta
alun perin paenneita ashkenaseja, muun muassa Puolan, Valkovenäjän, Ukrainan ja Baltian
hasideja. Nämä olivat päätyneet Puola-Liettuaan, koska suuriruhtinas Kasimir II (o) tarjosi
turvapaikan Länsi-Euroopan, erityisesti Hollannin ja Saksan täyspuhdistuksia paenneille
juutalaisille, ja heiltä myös germaanisiin kieliin kuuluva jiddish on peräisin. Nykyisen tyypillisen
asunsa "oikeauskoiset" hasidit kopoioivat puolalaisilta, se on keskiaikaisen puolalaisen kauppiaan
tai käsityöläisen "virkapuku". Alkuaikojen juutalainen johto Trotski, Zinovev, Kamenjev jne. joutui
sivuraiteelle muun muassa Trotskin opista aseellisesta maailmanvallankumouksesta ja hänen
jatkuvan vallankumouksen opistaan. Stalin ei neuvotellut juutalaisen (eikä luterilaisen eikä
katolisen) kirkon kanssa niin kuin neuvotteli ortodoksien ja islamilaisten kanssa. NL:ssa perustettiin
myös 30-luvulla Juutalaisten kansallinen alue, josta oli ehkä tarkoitus tehdä tasavalta
Birobidzhaniin Tyynenmeren alueelle, mutta hanke ei saanut laajempaa kannatusta.
5. Moos. 28:64-67: “Ja Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan äärestä toiseen, ja
sinä palvelet siellä muita jumalia, joita sinä et tunne ja joita sinun isäsi eivät tunteneet, puuta ja
kiveä. Ja niiden kansojen seassa sinä et saa rauhaa, eikä jalkasi löydä lepopaikkaa. Herra antaa
sinulle siellä vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja nääntyvän sielun. Ja sinun elämäsi näyttää
sinusta olevan hiuskarvan varassa, yöt ja päivät sinä olet pelon vallassa etkä ole varma hengestäsi.
Aamulla sinä sanot: ‘Jospa olisi ilta!’ ja illalla sanot: ‘Jospa olisi aamu!’ -sellaista pelkoa tunnet
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sydämessäsi, ja sellaisia näkyjä sinä näet silmissäsi.“
Stalinin puhdistukset ja poliittisesti korrekti juutalaisvaino
Lukuisista juutalaisista vallankumouksen vetureista huolimatta antisemitismi vaihtui loppujen
lopuksi pahimmillaan vain valkoisesta punaiseen. Virallisesti se kiellettiin, mutta käytäntö oli usein
toinen. On arvioitu, että Venäjän vuosien 1918-1921 pogromeissa menehtyneiden juutalaisten
lukumäärä olisi noussut 200 000:een.
Stalinin aikaan 1930-luvulla syntyi juutalaisen älymystön verisiä vainoja, jotka ovat jääneet vähälle
huomiolle vain siitä syystä, että tuolloin ei neuvoa kysytty monelta muultakaan "Liiton"
vähemmistöihin kuuluneelta osapuolelta. Useimpien juutalaisten kulttuurilaitosten oli lakkautettava
toimintansa. Marraskuussa 1948 NL:ssa kiellettiin kaikki jiddishinkieliset sanomalehdet ja monet
juutalaiset kustantamot suljettiin. Tammikuussa 1949 lukuisat juutalaiset upseerit, virkamiehet ja
älymystön edustajat joutuivat luudan alle "puhdistusoperaatiossa". Hieman ennen kuolemaansa
Stalin käynnisti surullisenkuuluisan "lääkärioikeudenkäyntinsä ja teloitutti 26 kuuluisinta
jiddishinkielistä kirjailijaa. Yllättävän arvovaltaiset tahot ovat väittäneet, että Stalinin
kuolinpäivästä oli suunniteltu valtakunnallisten juutalaisvainojen alkamispäivää. Mikäli tähän
väitteeseen saataisiin pitävät viitteet, olisi siinä tarinaa kuin Esterin kirjasesta.
50-luvun lopulla NL:ssa pantiin vireille monia oikeudenkäyntejä talousrikoksiin liittyen. Niiden
seurauksena teloitetuista juutalaisia oli esimerkiksi Ukrainassa 90 % ja Moldaviassa 80 %.
Moskovan esikaupungissa "kristalliyö" koettiin vuonna 1959 ja 60-luvulla Stürmer-lehden tyyliin
kirjoitettuja artikkeleita ei venäjänmaalla sensuroitu. Niinpä vuonna 1917 Neuvostoliitossa oli 3000
synagoogaa, joista jäljellä vuonna 1960 oli enää 150, vuonna 1970 luku oli 60 ja vuonna 1975
ainoastaan parisenkymmentä.
60-luvun lopulta lähtien juutalaisten syrjintä alkoi kulkea modernimmalta kuulostavan sionismin
vastustamisen nimissä. Itäblokin maissa juutalaisia syytettiin "imperialististen ajatusten
levittämisestä uskonnon varjolla", "arabien orjuuttamisesta" tai "mustia vastaan suunnatun liikkeen
johtamisesta USA:ssa". Moskova jarrutti ja kielsi pitkään matkustuslupien myöntämistä vuonna
1909 perustetulle Tel Aviville ("Kevään rauniokummulle"). Ennen I maailmansotaa
amerikansiirtolaisuus kyllä sallittiin, mutta uusi siirtolaisuusaalto Israeliin oli eri asia. Mooses oli
aikanaan Exoduksen ("lähtöpassien") mukaan vaatinut faaraota sanoen: "Päästä minun kansani
lähtemään". Kuten muinaisen Egyptin hovissa, myös Kremlin muurien kätköissä täytyi päiden
viimein pyörtää itsensä.
Neuvosto-Venäjällä antisemitismiä ei virallisesti tapahtunut. Kyseessä ei kuitenkaan ollut ainoa
virallinen pravda (totuus), joka poikkesi kulissien takaisesta todellisuudesta. Monet vähemmistöön
kuuluneet joutuivat käyttämään lahjuksia saadakseen työpaikkoja tai saadakseen virastoasiansa
etenemään, mutta usein tilanne oli kärjistynyt juuri juutalaisten kohdalla. Glasnostien,
perestroikkien ja jatkoroikkien jälkeenkin muuttolupaa Israeliin haettaessa venäjänjuutalaisen
paperisota alkoi sillä, että piti kieltää neuvostokansalaisuus – mikä tietenkin maksoi 700 ruplaa
hengeltä. Usein kävi lisäksi niin, että tämän jälkeen menetti nopeasti virkansa. Hullunkuriseksi
asian teki se, että esimerkiksi Suomen kautta ei alkuun voinut muuttaa, koska itäiseltä
naapurimaaltamme ei otettu pyrkijöitä vastaan ilman sikäläistä passia ja kansalaisuutta!
Absurdi tilanne saatiin korjatuksi Suomen kristillisen liiton toimesta, joskin hanke herätti tiettyjen
etujärjestöjen vastustusta, ja ensin piti raivata tieltä joitakin tekosyitä. Taloudellinen menetys
muuton tähden on venäjänjuutalaiselle ylipäänsä melkoinen. Ruplia ei saanut ottaa mukaan
lainkaan, ja valuuttaa sai vaihtaa vain 300 Yhdysvaltain dollaria henkeä kohti.121
121

Maija Hurri (o), Ensi vuonna Jerusalemissa! RV 1992 s. 95-100, 220-230.
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Rautaesiripun täytyi avautua. Sen takaa löytyi sitä, mitä kulissien takaa yleensäkin. Bambuesiripun
avautuessa juutalaiset ovat havahtumassa uuteen, suuren mittakaavan juutalaisvastaisuuteen
uinuvan jättiläisen - Kiinan – herätessä.
Oligarkit ja oppositiopoliitikot
Juutalaisuus on aiheuttanut 1900-luvun Venäjällä skitsofreenisia tunteita. Kyselyihin
ultranationalisti Vladimir Zhirinovskin (alkujaan Eidelstein) syntyperästä mies itse vastaa “äitini oli
venäläinen, isäni insinööri.“ Venäjän kummallisuuksiin kuuluu, että karkeasti juutalaisia puheissaan
pieksevä Zhirinovski oli nuoruudessaan juutalaisaktivisti ja yhä toimivan juutalaisyhteisöjen
organisaation Vaadin perustajajäsen. Zhirinovski ei ilmeisesti usko prosenttiakaan siitä mitä julistaa,
mutta saa kannatusta levottomissa oloissa. Epävakaina aikoina kansa on aina etsinyt voimakkain
elkein toimivaa johtajaa. Nykyään mies on valtapuolue Yhtenäisen Venäjän sallima kalustoon
kuuluva näytös-opposition keulakuva, eräänlainen hovinarri josta ei ole todelliseksi haastajaksi.
Grigory Yavlinsky on venäläinen liberaali.
Omituista on, että kommunismin kulta-aikoina - mikäli sellaisia edes Albaniassa koskaan olikaan ei tavallisen kansanosan juutalaisiin kohdistunut antisemitismi laskenut päätään. Juutalaisia
pahoinpideltiin Marxin patsaiden varjossa. Sionismi oli entisessä Neuvostoliitossa rikos. Sana itse
on pahimpia tunnettuja haukkumasanoja. On väitetty, että Venäjällä rekisteröityjen antisemiittisten
järjestöjen jäsenmäärä olisi ylittänyt 1990-luvun puolivälissä jo puolen miljoonan rajan.
Aikojen muutos tuoksuu kuitenkin ilmassa. Enää juutalaisen syntyperän avoin tunnustaminen ei
merkitse Venäjällä poliittista itsemurhaa. “Isäni on juutalainen“ (eikä insinööri), ilmoitti Venäjän
35-vuotias pääministeri Sergei Kirijenko lähes kättelyssä lyhytkestoiseen virkaansa astuessaan.
(Pahimmillaan on väitetty, että Kirijenkon lyhyellä pääministerinkaudelleen oli ideloginen yhteys
Japanin "korkein totuus" –uskonlahkoon.)
Roman Abramovich on paitsi ostellut jalkapalloseuroja, myös rakennuttanut omalla rahallaan
infrastruktuuria täysin unohdetuille Siperian äärilaidoille, jossa toimi kuvernöörinä.
Mihail Fridman on yksi Alfa Group konsernin pääomistajista ja hallituksen puheenjohtaja (öljy,
vähittäiskauppa, telekommunikaatio ja pankkitoiminta). Fridmanilla on vahvat siteet Venäjän
poliittisen johtoon Kremliin. Vuonna 2003 Alfa Group sulautti öljy-yhtiö TNK:n yhteen brittiläisen
BP:n kanssa. Alfa Group toimii aktiivisesti telekommunikaatiossa. Se osti 13 prosentin osuuden
Turkin suurimmasta mobiilioperaattorista Turkcellistä. Toisena kilpailevana ostajana on ollut
TeliaSonera. Alfa Group omistaa mobiilioperaattoreita Venäjällä (Beeline ja Megafon). Lisäksi
omistusta löytyy Ukrainassa Kyivstar, Yhdysvalloissa Golden Telecom sekä Uzbekistanissa Buztel
ja Uzmacom.
Viktor Vekselberg ei syntyperästään huolimatta pidä itseään juutalaisena, eikä vekselikeinottelijana
ja omistaa merkittävän osuuden venäläis-brittiläisestä TNK-BP (ven. ТНК-BP) -öljy-yhtiöstä sekä
alumiinijätistä ja on pääjohtaja Renova -sijoitusyhtiössä. Hän on myös Venäjän Piilaaksoksi
kutsutun Skolkovo-tietoteknologiakeskushankkeen takana.
Muita venäjänjuutalaisia ovat tietääkseni ministeri vihattu ja ihailtu talousuudistusten arkkitehti
Anatoli Tshubais, puoluejohtaja Grigori Javlinski ja entisen Neuvostoliiton yksityistämisen
melskeissä rahanpesusta syytetty pankkiiri Boris Berezovski. Len Blavatnik taas on Ukrainasta
kotoisin ja sijoittanut Hi Tech -yhtiöihin. Hän perusti Lontoon yliopistoon 117 miljoonalla punnalla
Blavatnik School of Government -valtiotieteellisen yliopiston.
Valitettavasti 1900-luvun lopun Venäjän kansainvälistyneessä pankkiskandaalissa oli mukana myös
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juutalaispankkiireja. Neuvostoliiton hajoamista seuranneilla “villin idän” markkinoilla juutalaiset
keinottelijat olivat parhaiten menestyneiden joukossa. Venäjän finanssiskandaali koskee dollarien
pesemistä postilokeroyhtiöiden, rakennusyhtiöiden, lentoyhtiöiden ja muun muassa sveitsiläisten,
israelilaisten, Antiguan pankkien sekä Bank of New Yorkin kautta. Israelilaiset lehtitiedot
mainitsevat tässä yhteydessä nimeltä pankkiiri Mihail Hodorkovskin ja sveitsiläisen Inter Maritime
Bankin perustaja Bruce Rappaportin, presidentin entisen avustajan Boris Berezovskin ja Venäjän
juutalaisen kongressin puheenjohtajan Vladimir Gusinskin. Hodorkovskin ympärille on kehittynyt
aivan omaa luokkaa oleva sirkuksensa ratsioineen kaikkineen Vladimir Putinin (o) vaalitaistelun
yhteydessä. Suomen Kuvalehti markkinoikin suurilla otsikoilla millenniumin alkaessa
Hodorkovskin olevan Venäjän rikkain mies ja pohtii hänen juutalaisia juuriansa ja yhteyksiänsä.
Eipä aikaakaan niin voi kauhistus! Mies oli linnassa 8 vuotta ja puilla paljailla.
Yhdysvalloissa juutalaiset olivat syypäitä kommunismiin ja Neuvostovalloissa kapitalismiin.
Kommunistisissa maissakaan he eivät olleet aatteen miehiä, vaan juurettomia kosmopoliitteja.
Venäjän sisäiset ongelmat kiristävät kansan tunteita. Uudistajat syyttävät, että uudistuksia jarruttavat
vanhoilliset, jotka tukimiehineen ovat juutalaisia. Vanhoilliset syyttävät uudistajia, jotka heidän
mukaansa ovat juutalaisia. Heads - I win. Tails - you loose. Mikhail Prokhorov on viimeisimpiä
uskaltajia. Hän sai kaikkien yllätykseksi edellisissä, vuoden 2012 vaaleissa peräti 10 % äänistä pois
Putinilta (o).
Siionin viisaitten pöytäkirja väittää olevansa salaisessa kongressissa 1900-luvun alussa pidetyn
kokouksen pöytäkirja, jossa juutalaisten edustajat kaikkialta maailmasta punoivat suunnitelmia
käynnistää maailmanlaajuinen vallankaappaus soluttautumalla eri yhteiskuntasektoreille. Teos on
paljastettu jo 1920-luvulla väärennökseksi, mutta etenkin arabimaissa siitä on otettu näihin vuosiin
saakka kymmeniä painoksia. Kaikkiaan kappalemäärät liikkuvat sadoissa tuhansissa. Teosta jaettiin
suurin elkein muun muassa YK:n Durbanin pakolaiskonferenssissa uuden vuosituhannen alussa.
Näissä yhteyksissä Israel oli ainoa valtio, joka mainittiin rasismin suhteen nimeltä.
Oligarkkiasia on perin ajankohtainen. Äiti Venäjällä on hyvin voimakas kansallistunne. Siellä
"tiedetään" juutalaisten aiheuttaneen kaiken Venäjän turmion alunperinkin, ja sitten vieneen vielä
loputkin rahat yksityistämisessä. Oligarkki on venäjällä juutalaisen synonyymi. Armeijalle ei
makseta palkkoja - joten mafiallehan ne pyssyt myydään. Siinä asetelma kylmän sodan lopulle.
Ensin tapeltiin toisten selän takana ja pumpattiin esim. Lähi-itä täyteen asejärjestelmiä. Koska
varsinaista sotaa ei koskaan käyty, pihisee tämä paine pois pienemmissä konflikteissa. Ja MustaPekka jää mediassa käteen juutalaisille Israelissakin.
Venäjän korkeakulttuurille on käynyt kuten aikanaan Egyptille: Joosefeistansa huolimatta alistetut
juutalaiset on ollut pakko lopulta päästää pois. Mennessään he ovat vieneet vastaavia kalleuksia,
joita Egyptissä naapurit antoivat erämaavaellukselle.
Mitä tästä opimme? Tänään muuttoliike Israelista Yhdysvaltoihin on suurempi kuin muutto
Yhdysvalloista Israeliin. Mikäli vanhat metsästäjän merkit ja suden vaistot paikkansa pitävät, niin
välttyisimme levottomuuksilta, jos Israel ottaisi etäisyyttä amerikkalaiseen sekulaarisuuteen. USA:n
”hyväntahtoinen kolonialismi” syventää kuilua Lähi-idässä. Yhdysvallat on ”suuri Saatana”, Israel
pieni. Harhainen myytti USA:sta Israelin uskollisena suojelijana altistaa amerikanjuutalaiset
kotimaassaan pahimmillaan vastaavalle syntipukki-ilmiölle kuin Saksassa - aikansa tieteellisessä ja
teknisessä johtotähdessä. Katkeruutta ei vähennä se, että Israel tuntuu taistelevan yhä
haavoittumattomammaksi
globalisaation
sementoimasta
kansainvälisestä
suhdannesidonnaisuudesta. Yhdysvaltain petrodollari-strategian puolustukseksi voi tosin sanoa,
ettei kyse ole pelkästään kolmannen maailman öljyllä rikastumisesta – vaan sen estämisestä etteivät
pahantahtoiset tahot saa tuota öljyrahaa. Rudyard Kipling (o) oli brittien ensimmäinen nobelpalkittu kirjailija, vaikka hän surullisenkuuluisan hyväntahdon runonsa Yhdysvalloista kirjoittikin:
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The White Man's Burden: The United States and The Philippine Islands
Take up the White Man's burden, Send forth the best ye breed
Go bind your sons to exile, to serve your captives' need;
To wait in heavy harness, On fluttered folk and wild—
Your new-caught, sullen peoples, Half-devil and half-child.
Take up the White Man's burden, In patience to abide,
To veil the threat of terror And check the show of pride;
By open speech and simple, An hundred times made plain
To seek another's profit, And work another's gain.
Take up the White Man's burden, The savage wars of peace—
Fill full the mouth of Famine And bid the sickness cease;
And when your goal is nearest The end for others sought,
Watch sloth and heathen Folly Bring all your hopes to nought.
Take up the White Man's burden, No tawdry rule of kings,
But toil of serf and sweeper, The tale of common things.
The ports ye shall not enter, The roads ye shall not tread,
Go mark them with your living, And mark them with your dead.
Take up the White Man's burden And reap his old reward:
The blame of those ye better, The hate of those ye guard—
The cry of hosts ye humour (Ah, slowly!) toward the light:—
"Why brought he us from bondage, Our loved Egyptian night?"
Take up the White Man's burden, Ye dare not stoop to less—
Nor call too loud on Freedom To cloke your weariness;
By all ye cry or whisper, By all ye leave or do,
The silent, sullen peoples Shall weigh your gods and you.
Take up the White Man's burden, Have done with childish days—
The lightly proferred laurel, The easy, ungrudged praise.
Comes now, to search your manhood, through all the thankless years
Cold, edged with dear-bought wisdom, The judgment of your peers!

Goog Maagogin maasta
Jesaja 43: ”Mutta nyt, näin sanoo Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka valmisti
sinut, Israel: Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; minä tuon sinun siemenesi päivänkoiton
ääriltä, päivän laskemilta minä sinut kokoan. Minä sanon pohjoiselle: Anna tänne! ja etelälle: Älä
pidätä! Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä - kaikki, jotka ovat
otetut minun nimiini ja jotka minä olen kunniakseni luonut, jotka minä olen valmistanut ja tehnyt.
Tuo esiin sokea kansa, jolla kuitenkin on silmät, ja kuurot, joilla kuitenkin on korvat. Kaikki kansat
ovat kokoontuneet yhteen ja kansakunnat tulleet kokoon. Kuka heistä voi ilmoittaa tämänkaltaista?
Tai antakoot meidän kuulla entisiä; asettakoot todistajansa ja näyttäkööt, että ovat oikeassa: sittenpä
kuullaan ja sanotaan: "Se on totta". Te olette minun todistajani, sanoo Herra, minun palvelijani,
jonka minä olen valinnut, jotta te tuntisitte minut ja uskoisitte minuun ja ymmärtäisitte, että minä se
olen. Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule. Minä, minä olen
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Herra, eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä. Minä olen ilmoittanut, olen pelastanut ja julistanut,
eikä ollut vierasta jumalaa teidän keskuudessanne. Te olette minun todistajani, sanoo Herra, ja minä
olen Jumala. Tästedeskin minä olen sama. Ei kukaan voi vapauttaa minun kädestäni; minkä minä
teen, kuka sen peruuttaa? Näin sanoo Herra, teidän lunastajanne, Israelin Pyhä: Teidän tähtenne
minä lähetän sanan Baabeliin, minä syöksen heidät kaikki pakoon, syöksen kaldealaiset laivoihin,
jotka olivat heidän ilonsa. Minä, Herra, olen teidän Pyhänne, minä, Israelin Luoja, olen teidän
kuninkaanne. Näin sanoo Herra, joka teki tien mereen ja polun valtaviin vesiin, joka vei sotaan
vaunut ja hevoset, sotaväen ja sankarit kaikki; he vaipuivat eivätkä nousseet, he raukenivat,
sammuivat niinkuin lampunsydän: Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä
teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? Niin, minä teen tien korpeen, virrat
erämaahan. Minua kunnioittavat metsän eläimet, aavikkosudet ja kamelikurjet, koska minä johdan
vedet korpeen, virrat erämaahan, antaakseni kansani, minun valittuni, juoda. Kansa, jonka minä
olen itselleni valmistanut, on julistava minun kiitostani. Mutta et ole sinä, Jaakob, minua kutsunut,
et ole sinä, Israel, itseäsi minun tähteni vaivannut. Et ole tuonut minulle lampaitasi polttouhriksi, et
teurasuhreillasi minua kunnioittanut; en ole minä vaivannut sinua ruokauhrilla enkä suitsutusuhrilla
sinua rasittanut. Et ole minulle kalmoruokoa hopealla ostanut etkä minua teurasuhriesi rasvalla
ravinnut - et, vaan sinä olet minua synneilläsi vaivannut, rasittanut minua pahoilla töilläsi. Minä,
minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. Muistuta sinä
minua, käykäämme oikeutta keskenämme; puhu sinä ja näytä, että olet oikeassa. Jo sinun esi-isäsi
teki syntiä, sinun puolusmiehesi luopuivat minusta. Niin minä annoin häväistä pyhät ruhtinaat, jätin
Jaakobin tuhon omaksi, Israelin alttiiksi pilkalle.”
Kaikki tunsivat Alexander Galichin muun muassa venäjänjuutalaiselle melkein-nobelinkirjallisuudenpalkinnolle-päässeelle kirjailija Boris Pasternakille omistamat protestilaulut, vaikka
niitä ei saanutkaan levyttää. Itse asiassa Galich oli vainajan täyskaima - oikea nimi "Alexander
Ginzburg" kun olisi ollut liiankin juutalainen. Joskus on vaikea eritellä, mikä osa näiden
henkilöiden kokemasta vainosta johtui sananvapauden puolustamisesta, mikä juutalaisuuden
erityispiirteistä: ”Maassamme on jokaista Mendelejevin jaksollisen järjestelmän alkuainetta, mutta
ei onnea.”
Anna Politkovskajan nimestä kalskahtaa Nomen est omen. Vähemmän idealistinen nyky-Venäjän
toisinajattelijana murhattu aktivisti oli ex-fyysikko Boris Nemtsov, joka rahoitti aikanaan jo
tutkimuksensakin Shotsin rantaleijonana.
Gustaw Herling-Grudzinski lukeutui Toisen maailmansodan jälkeen Puolan merkittävimpiin
kirjailijoihin. Hänet mainittiin usein nobelin kirjallisuuspalkintoehdokkaiden joukossa.
Sinnikkyyden perikuvana pidetty kirjailija virui 40-luvulla monta vuotta Neuvostoliiton
pahamaineisen poliisin vankileirillä. Hän herätti huomiota myös Puolan ulkopuolella raottamalla
stalinismin olemusta kirjassaan Inny Swiat (Toinen maailma). Kirja julkaistiin reilut 20 vuotta
ennen Aleksandr Solzenitsynin (o) Vankileirien saaristoa. Tämän ja toisen, Yöpäiväkirja-nimisen
teoksen vuoksi kirjailija eli paitsi kommunistivallanpitäjien myös vasemmistolaisen eliitin
epäsuosiossa. Kirjailija itse sanoi olevansa erityisen kiinnostunut pahuudesta ja siihen liittyvistä
ilmiöistä. Herling-Grudzinski ehti nähdä suosionsa kasvun Puolassa, ja hänelle myönnettiin viimein
katolisen maan korkein kunnianosoitus, valkoisen kotkan ritarikunnan arvomerkki.
Päivänpolitiikan yhteydessä näkee sanaa juutalainen koristeltavan lehdistössä valitettavan usein
epiteeteillä sotahaukka, neocon, sotalobbaaja jne. AIPAC on järjestö, joka ajaa avoimesti Israelin
asiaa Yhdysvalloissa ilman salaliittoteorioiden varjoa – muttei avoin toimintatapakaan tunnu
kelpaavan. Esimerkiksi HS lainasi 22/7/02 pääkirjoitussivullaan maakuntalehden kolumnistia ja
paljasti "superhaukkana" tai "tappajasauruksena" tunnetusta USA:n apulaispuolustusministeristä
seuraavaa: "professori Wolfowitzillä on Venäjän juutalainen etninen tausta." Saman päivän
nekrologissa kerrottiin Alexander Ginzburgin kuolemasta. On tyypillistä, että venäläisen
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ihmisoikeustaistelijan ja kovennetun kurin vankileirien kävijän kohdalla juutalaisuutta ei
katsottukaan mainitsemisen arvoiseksi. Ginzburg kuului rautaesiripun tuolla puolen juutalaisten
toisinajattelijoiden rintamaan venäjänjuutalaisen toisinaanajattelija Anatoly Shcharanskyn ym.
joukossa.
Lehtemme eivät vaivaudu edes kääntämään arabiasta arafatien lausuntoja pommi-iskuista. Sisältö
on erilainen englanninkielellä annettuna. Me käytämme kahta mittaa ja vaadimme Israelilta
enemmän kuin sitä ympäröiviltä mailta, joissa islamista luopuminen on kuolemansynti. Näin
tehdessämme me valamme bensiiniä uuteen maailmanpaloon. Terroristien saama mediahuomio on
paras lääke demokratian vaivaan.
KGB:stä kasvoi maailman suurin ja eniten taloudellista tukea saava vakoilujärjestö. Vuosittain se
käytti liki 1.5 miljardin euron edestä rahaa tehtäviensä hoitamiseen, johon kuului mm. uskonnollisia
vapauksia tavoittelevien kristittyjen painostus ja vaino. Maanalaisten seurakuntien jäseniä suljettiin
vankiloihin, ja seurakunnan rekisteröiminen olisi edellyttänyt muun muassa sitoutumista siihen,
ettei lapsia tuotu evankeliumin opetuksen piiriin. Ateistisesta Neuvostoliitosta tulikin Jeesuksen
sanojen inkarnoituma käryttäjien luvattuna maana: Luuk. 12:51-53: "Luuletteko, että minä olen
tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. Sillä tästedes
riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea
vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä
vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan." Jumala varoitti tekemästä liittoa
jumalattomien kanssa: 2 Moos 23: 32; 5 Moos 7:2; Jes 30:2-5; Hoos 12:1.

Suomen juutalaiset
Suomenjuutalainen väestö on hyvin nuorta, eikä sen koko ole koskaan ollutkaan muutamaa tuhatta
henkeä suurempi. Suomen ensimmäiseksi juutalaiseksi on muutama ehdokas 1600-luvun lopulta
lähtien, näiden joukossa muun muassa Pietari Suuren (o) hovinarri Johan Lakosta.
Suomen juutalaisten pieni määrä juontaa juurensa jo Ruotsin-vallan aikaiseen politiikkaan. Eräs
niistä laeista, jotka Suomi oli perinyt Ruotsilta 1809, oli vuoden 1782 juutalaisohjesääntö, jossa
säädettiin, etteivät juutalaiset saaneet asua kuin kolmessa kaupungissa Ruotsinmaassa:
Tukholmassa, Göteborgissa ja Norrköpingissä. Koska nämä kaupungit olivat Suomen ulkopuolella,
voitiin täällä näppärästi väittää, ettei juutalaisilla ylipäänsä ollut oikeutta asua maassa. Näin
toimittiin vielä pitkään sen jälkeenkin, kun Ruotsissa oli jo luovuttu näistä rajoituksista. Santeri
Jacobsson (Maxin setä, sosialisti) osoittaa teoksessaan Suomen mooseksenuskoisesta
vähemmistöstä, miten viranomaiset tietoisella hivuttamispolitiikalla koettivat pakottaa juutalaiset
muuttamaan maasta. Tarkka poliisivalvonta merkitsi mielivaltaisia kotitarkastuksia ja alituisia
rettelöitä oleskeluluvista. Kiehtova teos aiheesta on filosofian ja kasvatustieteen tohtori, tradition
professori Tapio Puolimatkan (o) Israelin Ystävät ry:n 75-vuotisjuhlajulkaisu (1983) "Siionin
tähden".
Suomen pieni juutalaisväestö vakiintui 1800-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Kyseessä
olivat pääosin Venäjän armeijan sotilaat. Eräs vuoden 1827 ukaasi esimerkiksi määräsi, että 12-18
(jopa 8) -vuotiaat juutalaispojat oli lähetettävä erityisiin harjoitusleireihin ennen kuin he aloittaisivat
normaalin 25-vuotisen sotapalveluksensa. Asevelvollisuus saattoi näin ollen venähtää helposti 31
vuodeksi. Juutalaiset kutsuivat tsaari Nikolai I (o):stä rautatsaariksi. Hän päätti, että kasarmin piha
on paras kasvatuslaitos, jossa ”sisäinen vihollinen” voitiin tehokkaimmin venäläistää. Kautta
Venäjän nuoret juutalaispojat vietiin kaukaisiin provinssikaupunkeihin, joissa heidät ennen
aseharjoituksia pakotettiin kasteelle. Vastahakoisia ruoskittiin ja pidettiin nälässä. Iltarummutuksen
jälkeen heidät saatettiin komentaa olemaan polvillaan koko yö. Heidät pakotettiin syömään
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sianlihaa. Kotiin ei saanut kirjoittaa ja sieltä tulleet kirjeet poltettiin avaamatta jne. Määräajan
palveltuaan juutalaiset saattoivat kuitenkin jäädä palvelusmaahansa, siis myös Suomeen, asumaan.
Syntyperän ohella uskonnoltaan juutalaisten sallittiin virallisesti asettua maahamme vasta
kahdeksankymmentä vuotta ruotsinvallan jälkeen, siis vuonna 1889. Tällöinkin asumisoikeus koski
Helsinkiä, Viipuria ja Turkua ja rikkeistä - tai rikkeittä - kyyditettiin helposti takaisin itärajalle.
Juutalaisia oli kielletty kauppaamasta muuta kuin vanhoja vaatteita, tulitikkuja ja tupakkaa.
Asumislupa koski lisäksi lapsia ainoastaan siihen saakka, kun nämä asuivat vanhempiensa luona naimisiin menevät ja asepalvelukseen kutsutut menettivät asumisluvan. Kun Aleksanteri II (o)
murhattiin vuonna 1881, puhkesi Venäjällä hillitön juutalaisviha. Emigranttien määrä siis ylitti
vuosisadan vaihteessa miljoonan, mutta Suomen rajat pysyivät armotta suljettuina.
Suomenjuutalaisten karkoituksia tapahtui sykäyksittäin ja parhaimmillaan parinkymmenen perheen
ilmoitusluontoiset karkotukset olivat merkittäviä ennestäänkin pienessä ryhmässä. Vielä vuosina
1908-1909 suomettarelaiset käyttivät hyväkseen otettaan senaatista aloittaakseen uudet
joukkokarkoitukset.
Kansallisen heräämisen ja itsenäisyyden alkuaikoina juutalaisiin otettiin suopeampi asenne.
Suomalaisluterilaisena voi vain hävetä, että tämäkin tapahtui väittelyn ilmapiirissä, varsinkin
papiston vastustaessa juutalaisen väestön vakiinnuttamista. Täydet kansalaisoikeudet Suomen
juutalainen sai vasta kuusitoista päivää itsenäistymisen jälkeen, Kristuksen (tai kiristyksen)
syntymäpäivän alla 1917. Tämäkin tapahtui kuitenkin vasta Englannin painostuksen alla,
itsenäisyyden tunnustamiskortilla. Laki takasi kirkon vakansseja lukuunottamatta pääsyn kaikkiin
virkoihin. Myös Venäjällä juutalaiset saivat kansalaisoikeudet samana mullistusten vuotena.
Euroopassa juutalaiset saivat olemassaolon oikeudet ensimmäiseksi vallankumouksen jälkeisessä
Ranskassa, ja Venäjällä, Suomessa, Espanjassa ja Romaniassa viimeiseksi. (Länsimaista viimeisenä
Israelin tunnusti Vatikaanin kirkkovaltio, vuonna 1994.) Siinä vaiheessa, kuin Disraeli oli jo ollut
Englannin pääministeri ja juutalaiset ehtineet loistaviin saavutuksiin kulttuurielämän kaikilla
saroilla, oli Suomi viimeisiä kolkkia Euroopassa, jossa juutalaiset eivät kelvanneet kuin
lumppukauppiaiksi.
Juutalaiset muistivat kuitenkin orastavaa Suomen valtiota hyvällä autonomisen suuriruhtinaskunnan
esimerkiksi salliessa vuonna 1906 Venäjän sionistien järjestää ensimmäisiä konferenssejaan
Suomessa. Vaikka Suomi otti Kolmannesta valtakunnasta vastaan vain vähän juutalaispakolaisia, ei
maamme sentään suostunut luovuttamaan omia juutalaisiaan Saksalle. (Kahdeksaa henkeä
lukuunottamatta. muun muassa Väinö Tanner (o) vastusti luovuttamista aktiivisesti. Väite
Mannerheimin (o) aviottomasta tyttärestä venäjänjuutalaisen ballerinan kanssa on kuitenkin jäänyt
toteen näyttämättä.) Kanafarmari Heinrich "luppoleuka" Himmler (o) kiikutti vierailulleen Suomeen
lähes täydellisen listan muutamasta tuhannesta Suomen juutalaisesta. Himmlerin kyselyihin
vastattiin: ”Suomella ei ole juutalaisongelmaa”. Toisaalta, ei Suomessa ollut vuosisataisen
asumislupapolitiikan ja diskriminaation vuoksi paljon juutalaisiakaan...
Pienestä lukumäärästä huolimatta suomalaisistakin juutalaisista osa on jäänyt merkkihenkilöinä
kansallisesti mieleen. Suomenjuutalaiset muistetaan niin satusetinä kuin ehdokkaina korkeisiin
kansainvälisiin poliittisiin virkoihinkin.
Suomen kansan satusetä Zacharias Topelius oli todellakin, kiinnostavaa kyllä, toisen vanhempansa
puolelta juutalainen. Topelius oli oppikirjanero joka toimi lehtitoimittajana, tiedemiehenä ja
rohkeana kansalaisaktivistina. Aktivismiin sisältyi muun muassa Suomen ensimmäisen
luonnonsuojeluyhdistyksen, "Kevätyhdistyksen", perustaminen. Sakari Topeliuksen äiti polveutui
ihka ensimmäisistä Suomeen muuttaneista juutalaisista. Suomen suppeissa kulttuuripiireissä
juutalainen tausta tunnettiin hyvin ja oli omiaan lisäämään juutalaisten arvostusta Suomessa.
Topelius itse tutustui kristinuskoon vasta rippikoulussa, eikä tarvitse olla tutkija huomatakseen,
miten voimakas ja julistava oli Topeliuksen kristillinen usko. Usko, joka tulee esiin jopa hänen

SISU & CHUTSPA – MITÄ SUOMI VOISI OPPIA ISRAELIN TALOUSIHMEESTÄ?

s.211/300

tunnetuimmissa maakuntalauluissaan kuten Kesäpäivä Kangasalla. Topelius oli hyvin
kansallismielinen ja meni suomalaisessa nationalismissaan niin pitkälle, että sanoi Suomen olevan
Jumalan valittu maa ja suomalaisten kansan, joka oli ottanut Israelin aiemman roolin. Aikansa
antisemiittisestä tyylistä poiketen hän kuitenkin tunnusti Vanhan Testamentin pelastushistorian
pääpiirteet juutalaisten viitoittamasta tuhatvuotisesta valtakunnasta ja odotti Israelin kääntymistä.
(Puolitoista vuosisataa sitten poliitikkojen oli näköjään tapana käyttää varsin juhlavaa kieltä.) Sakari
Topelius teki 1854 ehdotuksen sinisestä ja valkoisesta Suomen ristilipun väreiksi. Välskärin
kertomuksien, Sampo Lappalaisen ja Vattumatojen ohella Topelius muistetaan Maamme-kirjasta.
Topelius kirjasi ensimmäisenä muinaissuomalaisen alkumyytin tai maailman syntykertomuksen
erään
vienankarjalaisen
laukkukauppiaan
laulusta.
Toppeliuksen
suku
tunnetaan
kirkkomaalareistaan. Aiheesta enemmän Nils Erik Forsgårdin (o) väitöskirjassa ”Viidennen sinetin
merkissä. Tutkimus ikääntyvän Zacharias Topeliuksen elämän- ja historianfilosofiasta” (1998,
Helsingin yliopisto).
Max Jakobssonin hanke YK:n pääsihteerin toimeen 70-luvun alussa kaatui tiukassa äänestyksessä
osittain juuri siihen, ettei Neuvostoliitto - arabimaiden protestoidessa - suvainnut juutalaista
pääsihteeriä. Erikoista on sekin, että Suomen ulkoministeriön johto tiesi Jakobssonin syrjäyttäneen
itävaltalaisen Kurt Waldheimin (o) natsimenneisyydestä yksityiskohtia myöten jo tuolloin, vuonna
1971, ennen Waldheimin presidenttikauden skandaalia. Tietoa ei haluttu päästää julkisuuteen,
vaikka Kekkonen (o) oli lanseerannut suomalaista pääsihteeriä jo vuosikaudet. Syyksi sanottiin 30
vuotta myöhemmin ”reiluus” ja ”jalous” Waldheimia kohtaan Lopputuloksena YK sai heikon
pääsihteerin muun muassa Jom Kippurin sodan ajaksi. Suomi oli YK:n turvallisuusneuvoston jäsen
1970-71, ja tällöin muun muassa Jakobsson johti puhetta kokouksessa. Moneen kertaan palkittu
ministeri ja muistelmakirjailija itse on vähäpuheinen mies. Yksityisasioiden esittely ei ole ollut
tarpeen, koska Jakobsson on harvoin ollut ehdolla mihinkään, missä olisi ollut kansan armoilla.
Jaakobinpojan isä oli Viipurin juutalainen, äiti Kaarinan suomalainen. Äiti Helmi (o) oli
suomalaisuudestaan huolimatta kansainvälisen sionististen naisten hyväntekeväisyysjärjestön
Suomen osaston puheenjohtaja.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ben Zyskowicz edustaa nuoremman polven
poliitikkoja. Sam Vanni tunnetaan taiteilijana ja akateemikkona. Kustantaja on edelleenkin
kiinnostunut 95-vuotiaan Anne Friedin tuotannosta. Ben Furman on maalaisjärkisen terapian guru,
kirjailija, sekä ratkaisukeskeinen TV-psykiatri. Furman sanoo perineensä juutalaisuudesta
kyseenalaistamisen taidon. Myös taidemaalari Rafael Wardi voidaan mainita alansa merkittävänä
edustajana. Joku on tulkinnut ”Wardin keltaisessa” etnisiä jäänteitä beduiineista, jotka näkivät
auringonlaskussa keltaisena hehkuvan aavikon.
Suomenjuutalaisetkin muistetaan klassisen musiikin parista (säveltäjä ja kapellimestari Simon
Parmet, viulisti Naum Levi), ja kevyen musiikin edustajia on ollut muun muassa Johnny Liebkind.
Monen varusmiehen ensimmäinen aamu on alkanut ujeltavissa kaiuttimissa soineella Liebkindin
kappaleella Ihana aamu sanoin "Voiko ihanammin päivän enää alkaa?" Marion Rungin sijoitus
Euroviisuissa oli pitkään maamme paras - muttei sekään mitalisijoilla (ennen Monsterien voittoa).
Helsingin olympiastadionin avajaiskilpailujen 100 m:n juoksu 12.6.1938 päättyi "traagiseen"
Abraham Tokazierin voittoon. Kuitenkin, kaikitenkin: Palkintopömpeliin kiipesivät kolme muuta
urhoilijaa. Jollakin korkeammalla matematiikalla 1930-luvun Suomen demokratiassa Tokazier
olikin loppujen lopuksi neljäs.
Daniel Katz on kirjailija ja Eelis Sellan tullattavana Israelin-Suomen tullissa oli Sellan mukaan
ainoastaan erikoinen näyttelijävaimonsa. Muita tunnettuja henkilöitä ovat olleet muun muassa
kauppaneuvos Ruben Jaari ja Turun yliopiston entinen rehtori Arje Scheinin. Arjen veli Theodor
(Teddy) Schenin oli aikoinaan HY:n kirurgian professori ja huippukirurgi. Myös Steinbockin suku
muistetaan, kuten myös Karmela ja David Liebkind. Turkulaissyntyinen gastroenterologi, professori
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Freddy Konikoff rankattiin Israelin 10 parhaan gastroenterologin ryhmään, kun taas Stefan Soback
on suomalaistaustainen eläinlääketieteen professori Jerusalemin heprealaisessa yliopistossa ja
arvokas lääkintäupseeri Israelissa. Soback on siksi erikoinen tiedemies, että hänellä on ollut
resursseja perustella aktiivisesti Israelin oikeutta olemassaoloonsa internet-keskusteluissa
vuosikymmenen, parin ajan tunteenpurkauksista ja ala-arvoisista vastaväitteistä huolimatta.
Lakimiessukuja ovat olleet muun muassa Obstbaum, Gumpler, Grunstein jne. Politiikassa on
esiintynyt myös Carmela Belinki ja libertaristi Dave Liebkind.
Pej ja Sal Manuel, Marion Rungin setiä, vetivät muutamaa aikansa Big-bändiä. Taiteilijanimellä
Rosie Andrew esiintynyt Marion Rungin äiti oli laulusolistina näissä bändeissä. Jaakko Furman
(Vuormaa; TV-psykiatri Ben Furmanin isä) oli aikanaan rumpali, orkesterinjohtaja ja Suomen
steppimestari. Basisteja ovat olleet Sam Skurnik ja Harry Scheiman. Myöhäisempiä jazzhahmoja
olivat Häkä ja Ville Katz, joiden yhtyeiden solistina esimerkiksi Laila Kinnunen (o) teki parasta
tuotantoaan. Jotkut saattavat muistaa jopa jazzlaulajattaren nimeltä Reine Rimon, jonka veli Ranan
on HY:n psykiatrian professori. Hillel Tokazier esittää usein itäeurooppalaista kletzmer-musiikkia
tai heprelaista musiikkia ja esittelee juutalaiskulttuuria kristitylle yleisölle. Harry Orvomaa ja
Dennis Livson ovat tuottajia tai ohjaajia mutta Muumimaailman musiikista en tiedä... (Matkailun
Oscar-palkinto muumimaailman perustamisesta).
Kökkötraktorit antoivat Radio Mafia -tyyppisen toimittajatyylin lakipisteessä potkut
hienoakustiikan ja mikrofonien erikoisosaaja Ruben Stillerille. Stiller keräsi huomiota paitsi
itselleen, myös uudelle neloskanavalle keskusteluohjelmallaan. Katsoja sai tosissaan pelätä
kaahottavan Stillerin horjahtavan ruudusta olohuoneeseensa. Stillerin juontamistyyli on virkistävä,
koska hän tuo julki ajatuksensa niin avoimesti ja itseironia on auttanut häntä säilymään ruudussa ja
radiossa. Stillerin SDP-jäsenyys taas on suorastaan liikuttavan säälittävää hyväksynnän hakemista
ja kirjautumista tavisten riveihin ja ruotuihin. Puolueen Stiller on vähintään 49:sti valinnut sen
perusteella, mikä vähiten ärsyttäisi.
Wikipedia-nettitietosanakirjan mukaan Suomen rikkain mies on Poju (Chaim) Zabludowicz (s.
1953) noin 3 miljardin omaisuudellaan. Sunday Times -lehden Rich List (2007) kertoo, että sama
mies yltää Ison-Britanniankin rikkaimpien listalla sijalle 24. ja koko Euroopan rikkaimpien listassa
100 rikkaimman joukkoon. Poju syntyi ja varttui Tampereella, jossa kävi Svenska Samskolan.
Myöhemmin hän opiskeli Tel Avivissa Israelissa. Poju puhuu suomea, ruotsia, englantia, saksaa,
hepreaa ja jiddishiä, ja hänellä on Anita-vaimonsa kanssa neljä lasta. Poju on liikemies ja
suursijoittaja, joka johtaa Tamares Group -yhtiöitä. Se omistaa arvorakennuksia ja kasinoita Las
Vegasissa, New Yorkissa ja Lontoossa. Yrityksen perusti Pojun isä Shlomo. Lisäksi yritys rahoittaa
taidegallerioita ja Anita-vaimo on Britannian johtavia taidemesenaatteja. Kranaatinheittimiä on isäZabludowiczin jäljessä tapana kutsua arabimaissa nimellä Tampella.
Axel Wilhelm Wahren ja Vorssan ihme
Hämäläistä äitini poikaa juutalaiset sattuvat opiskelemani tieteenalojen (biokemia ja putkitiede)
ohella koskemaan sikäli, että vaimoni ja oman synnyinkaupunkini perustajana pidetään Ruotsin
juutalaista tehtailijaa Axel Wilhelm Wahrenia (1814-1885). On kohtalon ironiaa, että tämä
maailmankansalainen vakiinnutti keskelle hidasta hämettä, seudulle - jossa ”tehras on puhras” ja
kukaan ei kehtaa käyttää f-kirjainta kuin ”pesufadissa” ja ”vestifaalissa” - ruotsinperäisen nimen
Forssa. (Jos Helsinki on Helsingfors ja Tampere Tammerfors, on Forssa sitten kait Vorssansvors.)
Vuonna 1847 perustetun Forssan puuvillatehtaan isähahmoon viitaten pieni paikallinen kansanliike
esitti 1990-luvun alussa jopa vetoomuksen Espoon jälkeen järjestyksessään toisen suomalaisen
ystävyyskaupungin hakemiseksi Israelista. (Tuohon aikaan kaupunginvaltuustossa istunut isänikin
oli mukana hankkeessa.)
Wahren oli luterilainen, mutta 1800-luvun alkupuolen poliittisessa ympäristössä tämä oli pakon
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sanelemaa. Juutalaisten panos Ruotsin teollistamisessa on erikoista ottaen huomioon juutalaisuuden
lakisääteisen poissaolon. Jokainen kunnon forssalainen tietää, että Suomen ensimmäinen pidempi
puhelinlinja vedettiin syksyllä 1878 kyseessä olevasta Forssan yhtiöstä 10 km päähän Matkun
asemalle. Myöhemmin sekä Forssa että Matku ovat menettäneet esiintymisvuorojaan
maailmanhistorian valokeilassa. Enää Forssassa ei ole rautatietä, ja ja Suomen ensimmäisen
puhelinlinjan vetäminen keskelle metsää tuntuu omituiselta.
Forssa on Suomen vanhin maaseudulle perustettu teollisuusyhdyskunta. Wahren oli sen ex nihilo
-luoja, ja hän aloitti yrityksensä pienistä lähtökohdista. Jokioisten verkatehtaan perusti vuonna 1797
kartanonomistaja, maaherra E.G. von Willebrand (o). Kyseessä oli oikeastaan maamme
ensimmäinen tehdasmainen tekstiiliyritys, sillä aikaisemmin Turussa toimineet laitokset olivat olleet
käsityöhön perustuvia manufaktuureja. Jokioisten myöhempi ankara isäntä, kapteeni Josef Brehmer
(o) vuokrasi vuonna 1838 tehtaan 24-vuotiaalle pääomattomalle värjärinkisälli Wahrenille.
Tittelinsä vaatimattomuudesta huolimatta Wahrenista tuli silloisista tekstiilialan yrittäjistä Suomen
pätevin. Kisällimatkoillaan Keski-Euroopassa hän oli perehtynyt senaikaiseen villateollisuuteen ja
lankojen värjäykseen. Pääomien vähäisyyden vuoksi Wahren teki liiketoimiaan pienessä
marginaalissa ja vaikeissa olosuhteissa. Silti hänen sanotaan uudistaneen lyhyessä ajassa Jokioisten
verkatehtaan alallaan Suomen suurimmaksi ja nykyaikaisimmaksi. Jo nuorella iällään Wahren oli
uranuurtaja maan teollisuusyrittäjien joukossa. Tuotteiden markkinoimiseksi hän loi kotimaahan
uudenaikaisen myyntiverkoston paikallis- ja piiriedustajineen. Hän käytti hyväksi
kauppaliikkeissäkin vielä silloin harvinaisia kauppamatkustajia (ensimmäisiä teollisuusyrityksen
palveluksessa) ja pyrki suoriin kauppayhteyksiin ulkomaille.
Pankkilaitosta ei Wahrenin aikana oikeastaan vielä ollut Suomessa olemassa, mutta hän selvisi
kroonisesta rahapulastaan yksityishenkilöiltä saaduilla lainoilla. Patruuna joutui lainailemaan rahaa
lähipitäjien talollisilta ja myi salaa valtion velkojen pantiksi takavarikoimaa kangasta. Wahren
viivytteli alkuvuosinaan häikäilemättömästi maksujen ja velkojensa, jopa niiden korkojen
maksamisessa. Wahren oli kekseliäs myös vekselien hyväksikäyttäjänä. Hän laajensi alkuun
Jokioisilta vuokraamaansa verkatehdasta kuumeisesti, mutta katseli jo Loimiijoen yläjuoksulta
Kuhalankoskesta, tulevasta Forssasta, omaa tehtaanpaikkaa. Kun höyrykonetta käytettiin vasta vain
nimellisesti teollisuudessa, oli koskivoimalla suuri arvo.
Yhtiöön kuului aikanaan myös panimo ja oma hotelli baareineen. Wahren toi tehtailleen moni
edistykselliä keksintöjä. Yhtenä ensimmäisistä laitoksista Suomessa, Yhtiöllä oli vesivoimalaitos
(1877), joka jauhoi sähköä paitsi tehtaan tarpeisiin, myös Suomen ensimmäiselle sähkörautatielle,
joka kulki tehdaslaitoksen välissä. Kapearaiteinen Jokioisten Rautatie jatkoi aluksi höyry- ja
sittemmin myös dieselvetoisena Forssasta Jokioisten kautta Humppilaan, jossa oli yhdyspiste
leveäraiteiselle valtion rautatielle. Forssan ja Jokioisten välinen rautatieosuus on purettu, mutta
Jokioisten ja Humppilan välissä kulkee nykyisin museorautatie, jossa aidon höyryveturin vetämät
junat kulkevat kesäsunnuntaisin.
USA:n sisällissodan (1861-1865) aikana Wahren piti Forssan yhtiönsä työntekijät koossa vaikeasta
tilanteesta huolimatta, mikä oli omiaan vahvistamaan kiintymystä vastuuntuntoista isäntää kohtaan.
Wahren keitätytti työmiehillensä viinaa ja oli huonoissa väleissä paikallisiin kirkonmiehiin.
Toisaalta hän siirtyi varhaisessa vaiheessa raittiusliikkeiden viitoittamana kohtuuden ystäväksi ja
väkevistä olueen. Viimeisenä elinvuotenaan Wahren runnoi läpi palkankorotuksen työläisilleen.
Elettiin kommunismia edeltänyttä aikaa, jolloin tehtailijalla saattoi vielä olla patriarkaalinen suhde
alaisiinsa. Käytännössä oltiin vielä maaorjuuden työolosuhteissa, ja tuohon aikaan isännältään
paossa ollut renki katsottiin lainsuojattomaksi. Wahren otti tällaisia ”pakolaisia” tehtaansa suojiin
antamalla näille uuden nimen. Tehtaalla oli omat järjestystä ylläpitävät koneistonsa, eivätkä poliisit
tulleet kyselemään perään.
Wahrenin käytti lapsityövoimaa ja teetti yli 12-tuntista työpäivää, mutta sen voisi puolustella olleen
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ajalle ominaista. Toisaalta hän myös perusti pumpulienkeleilleen tehtaankoulun, josta ponnisti
eteenpäin muun muassa maan ensimmäinen naisministeri Miina Sillanpää (o). Edelleen Wahren
perusti pumpulienkeleitään ja muuta työväkeään varten säästöpankin, vaivais- ja sairaskassan,
kirjaston ja kirkon. Wahrenilla oli myös jonkinlainen henkisen isän osuus Suomen Yhdyspankin
perustamisessa pari vuotta markan synnyinvuoden jälkeen, 1862. Maan ensimmäisen liikepankin
osakkeita Wahren ei kuitenkaan kyennyt merkitsemään suurta määrää. Kauaskantoinen oli myös Oy
Kymi-Kymmene Ab:n perustaminen vuonna 1872 muutaman liiketuttavan kanssa.
Wahren kunnostautui myös biologina. Hänen mieliharrastuksiinsa kuului lampaiden, sikojen ja
nautakarjan jalostus. Lisäksi Wahren oli uranuurtaja maa- ja metsätalouden alalla. Hän otti käyttöön
muun muassa vuoroviljelyn ja salaojituksen ja harjoitti järjestelmällistä metsänhoitoa. Vuonna 1876
hän lahjoitti varat Tammelan vieläkin toiminnassa olevan kotiteollisuuskoulun perustamiseen.
Kulttuurin keinoin venäläistämistä vastaan taistelleen J. W. Snellmanin (o) toimeksiannosta hän
laati valtakunnallisen kotiteollisuusohjelman, jota noudatettiin yleisesti maassa. Huomattavimpia
tunnustuksia Forssan perustajalle olivat kauppaneuvoksen arvo, autonomisen Suomen Ensimmäisen
Teollisuus Näyttelyn 1876 pääkomissaarin tehtävät, nimitys Suomen Talousseuran puheenjohtajaksi
1879-1881 ja vuonna 1883 saatu aatelisarvo. Lakipiste Forssan historiassa sijoittuu vuoteen 1903,
jolloin Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue sai ensimmäisen periaateohjelmansa ohella nimensä
paikkakunnalla.
Wahrenin yritykset saada Venäjän vientiin samat erikoisoikeudet kuin Finlaysonilla ja
tapulikaupunkien rinnalla oli aikanaan hylätty joten Forssan puuvillatehdas sulautettiin viimein
kilpailijaansa vuonna 1934. Mika ja Turkka Mali (o) kuvaavat Yhtiö-laulussaan, miten koko
”Tyykikylän” elämä pyöri aikanaan yhtiön ympärillä, ja on kohtalon ironiaa, että keskelle hitainta
Hämettä vakiintui paikannimi, jonka ”ähvää” kukaan ei kehdannut lausua. Koska Wahrenilta jäi
varsinaisesti antamatta nimi tehtaallensa, jäi orastavasta kaupungista Helsingforssien ja
Tammerforssien rinnalla nimeänsä myöten torso.
Wahrenista puhuttaessa on tapana käyttää sanoja vähäunisuus, työteliäisyys, henkiset voimavarat,
synnynnäiset liikemiehen taipumukset, ennakkoluulottomuus ja yritteliäisyys. Hän sai ilmeisesti
osakseen jonkinlaista syrjintääkin. Esimerkiksi yritykset saada Venäjän vientiin samat
erikoisoikeudet kuin Finlaysonilla hylättiin, ja viimein vuonna 1934 yhtiö sulautettiin kilpailijaansa.
Isoisäni isä Arvo (ooo) oli 92-vuotiaana kuollessaan Jokioisten toiseksi viimeinen ja vanhin
torpparin kontrahtin puumerkannut mies. Hän oli paikallisen työväenyhdistyksen sihteerin veli ja
saanut kaksi haastetta vuoden 1918 valkokäräjille, joilta hän kuitenkin pakeni metsään.
Vanhapappa oli ollut ainoa kapinassa henkiin jäänyt poika kirkon lähellä asuneessa perheessä jonka
sukunimen kirkkoherra muutti Ojalaksi saman ojannotkon mukaan mihin kapinalliset ammuttiinja
haudattiin - toiselle puolelle siunatun maan kuusiaitaa.122 Jokioisten kartano oli jo 1500-luvulla
Suomen suurin, ja Veljessodan alla Mannerheimin (o) veli oli myynyt sen lapsettomana surmatulle
Alfred Kordelinille (o). Venäläisten surmattua Kordelinin, jäi kartano valtiolle, mikä oli Kordelinin
nuoren lakimiehen Risto Rytin (o) menestysuran salaisuus, Kordelinin (o) kaiman Alfred Nobelin
(o) testamenttia suuremman perinnön hoitajana. Arvon isoisä Aku oli ollut vuonna 1860, siis
samana vuonna kuin Suomen markkaa lanseerattiin, mukana viimeisessä näytöksessä Wahrenin ja
Jokioisten kartanon välisessä tarinassa. Kyseessä oli käsirysyn tapainen, jossa Wahren oli tullut
Forssan tehtaansa miesjoukon kanssa Jokioisille noutamaan viimeisiä siellä omistamiansa
rakennuksia ja saanut vastaansa Brehmerin (o) purkamista estämään komentamat kymmenet
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www.helsinki.fi/~pjojala/Lapin_sota_valokuvia.htm. Äitini suku sen sijaan soti veljessodassa vastapuolella ja
äidinäitini isä Rikhard Vuori (o) oli Sysmässä suojeluskunnan kompanianpäällikkönäkin. Sotahistoriassamme
unohdettu merkkihenkilö oli sikäläinen, silloinen joukkueenjohtaja Valo Nihtilä (o) joka koulutti talvi- ja
jatkosotamme kenraalikuntaa, toimi päämajassa marsalkan oikeana kätenä ja johti sotien jälkeenkin vielä
asekätkentää.
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torpparit.
Wahren oli ensimmäinen tapaus, joka osoitti itselleni sen trendin, että henkilöhistorioissa
juutalaisuus on perinteisesti jäänyt jollakin tapaa epähienona verhotuksi. Niin paljon kuin
kaupungin perustajasta koulussa puhuttiinkin, hänen etnisen taustansa sain kuulla vain epävirallisia
teitä. Alunperin naureskelin isäni juutalaistarinoita Wahrenista. En enää.
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OSA III – ISRAEL JA EVANKELIUMI
Past has a vote, not a veto, sanotaan. Kaikesta suoneniskennästä huolimatta on lohdullista, että
heprean kielessä ei ollut sanaa sattumalle. Kärsimys ei ole mieletöntä. Tuskalla on tarkoitus. Jumala
tietää mitä sallii - ja jopa varoitti kaikesta jo Vanhassa Testamentissa. Nada es casualidad, kuten
espanjaksi sanotaan. Sattumaa ei ole.
Esseeni ei ole juutalaisten tai juutalaisuuden palvomista, vaan Israelin Pyhän pelkäämistä. Hitlerin
(o) kohdalla traagista ei suinkaan ollut yhden korpraalin maniat vaan suuren yleisön - erityisesti
yliopistoväen - välinpitämättömyys. Motiivini on osoittaa, että pidämme tätä polttopistettä ja
silmätikkua sivistyksemme tuhoksi. Näin tehdessämme vedämme koko ajan mattoa oman
kulttuurimme ja humanitääristen ihanteidemme alta. Siksi kerron esperanton luojista, Mendelssonin
ja Straussin säveltäjistä, shakkaajista ja auton tai teräsmiehen keksijöistä.
”Mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä kauhistus.” (Luuk. 16:15.) On
merkillistä, ettei Aabraham ollut suinkaan isänsä esikoispoika. Eikä Iisak Aabrahamin. Eikä Jaakob
Iisain. Eikä Juuda Jaakob-Israelin. Jeesus linjasi selkein sanoin: ”Ette voi palvella kahta herraa,
Jumalaa ja mammonaa.” Paavali puolestaan: ”Suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä
tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään
viedä; mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastua
tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka
upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten
monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.” (1 Tim. 6).
Menneisyyden tuomitseminen nykyisistä olosuhteista käsin on historiantutkimuksen arkkivirhe,
sanotaan (”Judging the past in a present context”). Joitakin menneiden polvien juutalaisvainorikoksia voi ymmärtää helpommin tuosta ajasta käsin. Juutalaiskristillisessä traditiossa korostetaan
opettajan muita vakavampaa vastuuta. Toinen heprealainen käsite on ajatus "tiedon avaimesta".
Tieto lisäsi tuskaa, koska se katsottiin velvoittavaksi. Yhteiskunnan arvokkaimpiin jäseniin kuului
luotettava todistaja. Tieteentekijöillä on vastuu myös tietonsa oikeasta popularisoimisesta ja
epävarmuutensa asteen tunnustamisesta. Kadun ihminen alkaa elää todeksi saamaansa
maailmankuvaa. Rotuopit olivat tiedettä mutteivät tietoa; modernia tiedettä vaikkakin tosiasiassa
virheellistä tietoa.
Ympäristö vähentää itse tekojen tuomittavuutta. Puolustelun voi jopa ankkuroida Kymmenen
käskyn II tauluun, jonka 6 käskyä käsittelivät ihmisten välistä kanssakäymistä. ”Sillä minä, Herra,
sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen
polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja
pitävät minun käskyni.” (KR 1933/38)
Sillä minä, Herra sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä
panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. Mutta
polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun
käskyjäni” (KR 1992; 2 Moos 20). On kiinnostavaa, että kyseistä katkelmaa "kosto"-sanoineen
(ruotsin sanasta "kostar": maksaa) on esitetty käännösvirheeksi alkuperäisen hepreankielisen tekstin
ajatuksesta.
Uskoiko Mooses koston vai armon Jumalaan? Risto Santala (o) sanoo kirjasessaan "Suudelma
hunnun läpi", että alkukieli sanoo kymmenen käskyn laissa kostamisesta "poqed avoon" eli lähinnä
"kirjaa" tai "ottaa huomioon synnit". Samasta sanajuuresta tulee nykyisin sana "virkamies",
"paqiid". Tämän pohjalta on esitetty, että jakeen ajatus on, että ympäristöstä (”isiltä”) opitut tavat ja
käytännöt kompensoidaan, ja vain omien valintojen osuus ("viha") huomioidaan. Käsky käännetty
kostoksi aivan päinvastaisessa merkityksessä.
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Israelia ei tarkoitettu Jumalan lemmikiksi. Jumala varoitti jo Mooseksen laissa olevansa oman
kansansa kohdalla tavallista ankarampi: ”Mutta jos sinä et kuule Herran, sinun Jumalasi ääntä etkä
tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin
kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut... ja sinä tulet kauhistukseksi,
sananparreksi ja pistopuheeksi kaikille niille kansoille, joiden keskuuteen Herra sinut kuljettaa.” (5
Moos 28, 1 Kun 9.) Mooses ei ollut Israelin kansan patriarkka tai perustaja, mutta hän teki siitä
kirjan kansan. Vainoissa ja diaspoorassa kävi toteen Mooseksen sana: ”Ja niiden kansojen seassa
sinä et saa rauhaa, eikä jalkasi löydä lepopaikkaa. Herra antaa sinulle siellä vapisevan sydämen,
rauenneet silmät ja nääntyvän sielun.” (5 Moos 28:65.) Vaikka emme kannatakaan rotuoppia, niin
Juutalainen kansa on aina erottunut muista kansoista - syrjinnän piirtämän rajaviivan vuoksi.
Juutalainen on tunnettu puheesta siansaksan123, ulkonäöltä rupisen naaman ja kyömynenän vuoksi.
Kansakuntana Israel on sitä mitä kristitty henkilökohtaisesti, erilainen. Häpeä, jota uudestisyntynyt
kristitty kantaa maailmassa, on sukua sivistyneimmänkin juutalaisen sosiaalisen stigman uhalle.
Raamatussa mainitaan vain kaksi enkeliä nimeltä. Toinen näistä on ”Kuka Jumalan kaltainen” eli
Mi(i)kael. Hänet esitellään Vanhassa Testamentissa (Daniel) Israelin enkeliruhtinaana. Tämä
joukko-osasto on ilmeisesti ollut erityisen tärkeä, koskapa Uudessa Testamentissa samaisen
Mikaelin kerrotaan saaneen ylennyksen ja kantavan tätä nykyä kaluunoissaan arkkienkelin
arvomerkkejä.
Toinen nimeltä mainittu enkeli on Gabriel, ”Jumalan mies” tai ”Jumalan sankari”, ja tämä mainitaan
ainoastaan Vapahtajan inkarnaation tai Vanhan Testamentin pre-inkarnaatioiden yhteydessä. Gabriel
on niin ikään Danielissa jonkinlainen ”Ihmisen Pojan” adjutantti.
Israel todisteena vs. Israel todistuksen kohteena
On yksi asia käyttää Israelia todistuksena Jumalan olemassaolosta, kokonaan toinen vedota itse
juutalaiseen nasaretilaisen messiaan puolesta.
Edellisestä voi puhua voimakkain äänenpainoin, mutta jälkimmäisestä vain hiljaa, tiedostaen
kantavansa kristillisen kirkon häpeällistä perintöä harteillaan. Vuodet 1000-1500 jKr olivat monen
mielestä kyynelten jakso juutalaisille. Tätä jaksoa voi kutsua nimellä kirkon skandaali, sillä
juutalaiset saavuttivat ahdistustensa syvänteet kirkon ollessa vaikutuksensa ja valtansa huipulla.
Rooman juutalaisten piti osoittaa kunnioitustaan jokaiselle vastavalitulle paaville Tiituksen
riemukaaren, heidän kansallisen onnettomuutensa muistomerkin, alla. Kääntyminen kristinuskoon
tehtiin kirkkojen puolelta mahdollisimman nöyryyttäväksi toimenpiteeksi sianlihan syömisineen,
pyhäpäivien, juhlien ja juutalaisten kirjoitusten kieltämisineen jne. Kirkon kasteessa katkaistiin
kaikki kuviteltavissa olevat siteet juutalaiseen identiteettiin ja juuriin. 124 Kaukana oli paavalilainen
ajatus messiaanisuudesta juutalaisuuden täyteytenä.
Esimerkiksi kun islam ja maurit oli vuonna 1492 ajettu pois Espanjasta, juutalaisille annettiin
123

Seppo Mäki-Arvela (o) kirjoittaa: “Jokaisen saksankielen huippuopettajan pitää nöyrtyä
opiskelemaan myös jiddisiä, joka on saksankielen ’äiti’”.
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Michael Shiffman, The Return of the Remnant, s. 39. Luther kuulemma kirjoitti aiheesta: ”Nuo
narrit, paavit, sofistit ja munkit ovat tähän asti käyttäytyneet juutalaisia kohtaan sellaisella tavalla,
että hyvä kristitty olisi mieluummine ollut juutalainen. Ja jos minä olisin ollut juutalainen ja nähnyt
tuollaisten pölkkypäitten ja moukkien opettavan kristinuskoa, olisin mieluummin ryhtynyt siaksi
kuin kristityksi, koska he ovat kohdelleet juutalaisia koirina eivätkä ihmisinä.” (Bodie Thoene,
Siion-Kronikka I s. 341. Perussanoma 1992.) Vanhemmiten Luther kuitenkin käytti kärkeviä
sanojansa myös juutalaisia vastaan.
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muutama kuukausi aikaa poistua maasta. Irtain omaisuus myytiin lähes ilmaiseksi ja kiinteän
omaisuuden takavarikoi hallitus, ellei juutalainen suostunut kastettavaksi kirkon jäseneksi. Monesti
muslimit ovat kohdelleet kääntynyttä juutalaista väestönosaa paremmin kuin kristityt konsanaan.
”Petetty veli on vaikeampi voittaa kuin vahva kaupunki, ja riidat ovat kuin linnan salvat.” (Snl
18:19.) Joissakin historian jaksoissa inkvisitio on miettinyt yksityiskohtia juutalaisten
”vapauttamiseksi”. Piinapenkki ei kuitenkaan sovellu kovin hyvin ymmärryksen kyöräämiseen.
Tänä päivänäkään Israelista ei helposti löydä ikkunaristikoita, joissa rivat menisivät ristiin. Siinä
missä Länsimaissa yhteenlaskun symbolina on risti, kirjoitetaan se Israelissa taskulaskimeen toisin.
Juutalaisten jättäminen lähetysvastuun ulkopuolelle ei kuitenkaan ole osoitus kirkon
suvaitsevaisuudesta, vaan sen perusteiden ja uskon kieltämisestä. Suoneniskentänsä kulta-aikana
katolinen kirkko EI harrastanut juutalaisten "käännyttämistä", vaan nimenomaan hylkäsi heidät.
Minäkään en tosin yritä tällä tekstilläni käännyttää ketään. Minä puhun suuni puhtaaksi ja tahdon
eroon todistajan vastuustani. Luotan että Jumalan Henki hoitaa käännyttämiset minua
hienotunteisemmin - eikä se edes ole oma tehtäväni.
Valoin vannotettu ja pakkokäännytetty juutalainen voi oikeutetusti hymähtää evankelisille
kristityille, sillä linnoitettu kaupunki ei avaudu ilman kestävää piiritystä. Kaikki nimelliset kristityt
eivät kuitenkaan ole olleet, eivät ole, eivätkä koskaan tule olemaankaan aitoja, uudestisyntyneitä
kristittyjä. Israelin uskontunnustuksen eli Sheman ensimmäinen sana on ”kuule” (5 Moos 6:4).
Toivoisin hartaasti kristityn ja juutalaisen kuulevan toisiaan. Sapatin oli tarkoitus auttaa ihmistä
lepäämään, mutta myös muistuttaa luomisviikosta. Toivoisinkin internetkampanjani Leviatanmuistiossakin125 käsitellystä luomisapologetiikasta löytyvän ensimmäisen yhteisen sävelen
juutalaisten ja evankelisten kristittyjen välille. Kreikankieliset epistolat ja apostolien Teot viljelevät
sanaa dialegomai, "puhella, keskustella, väitellä" (Apt. 17:2, 18:19, 19:10). Tämä oli fariseus
Paavalille tyypillinen työmuoto, jossa hän kävi suoraan käsiksi uskon ytimeen. Mutta se ei ollut
monologia vaan dialogia. Paavali otti myös vastaan vasta-argumentteja. Esimerkiksi Tessalonikassa
Paavali jo ennen Diasporan alkua pakanamaissa "meni tapansa mukaan" synagoogaan heidän
luokseen ja ”keskusteli kolmena sapattina heidän kanssansa, lähtien kirjoituksista, selitti ja osoitti,
että Krituksen piti kärsimän ja nouseman kuolleista, ja sanoi: 'Tämä Jeesus, jota minä teille julistan,
on Kristus.'" (17:2-3)
Usein unohdetaan myös, että Israelissa alkukirkko oli suosittu, sitä vainosivat ainoastaan muutamat
johtajat. Apostolien teoissa mainitaan, että ensimmäiset kristityt kokoontuivat joka päivä pyhäkössä
"ollen kaiken kansan suosiossa" (Apt. 2:46-47). Jopa Israelissa tapahtuneet vainot olivat siedettäviä
verrattuna siihen, mitä saatiin niskaan myöhemmin roomalaisvaltion toimesta. Jerusalemin
juutalaiskristillinen yhteisö eli melko normaalia elämää siihen saakka kun Jaakob kivitettiin vähän
ennen Jerusalemin hävitystä. Myös Jeesuksen serkulla Simeonilla oli suuri merkitys
keskushenkilönä, kunnes hänet ristiinnaulittiin Trajanuksen aikana (98-117 jKr.). Itse asiassa
muhamettilaisuus (islam) sai eniten vaikutteita juuri Israeliin jääneeltä kristinuskon lahkolta.
Diasporan alun jälkeen niinsanottu natsarealainen vähemmistö siirtyi Pellaan ja Bereaan. He
noudattivat myös juutalaista lakia, vaikkeivät vaatineetkaan sitä pakanakristityiltä. He uskoivat
myös neitseestäsyntymiseen. Pääosa maahan jääneistä kristityistä oli kuitenkin niinsanottu
ebioniitteja (ebioniitit, hepr. evjon, varaton), jotka siirtyivät Etelä-Israeliin. (Avdatissa on edelleen
jäänteitä ebioniittien kulttuurista.) Nämä olivat legalistisempia ja jyrkempiä lakikiivailijoita, jotka
muun muassa kielsivät neitseestäsyntymisen, ja juuri näiltä takaisin juutalaiseen suuntaan
palanneilta ehdottomilta Muhammed otti eniten vaikutteita. Toisaalta on arveltu, että kristinusko
olisi sulautunut hellenistisiin ja pakanallisiin liikkeisiin synkrenistiseksi elämysuskonnoksi, kuten
nykyisessä karismaattisessa liikehdinnässäkin uhkaa käydä, elleivät juuri juutalaiskristityt olisi
myöhemmin(kin) tähdentäneet kristinuskon raamatullisia kirjoitettuja perusteita.
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Varsinainen järjestäytynyt juutalaislähetys on uskonpuhdistuksen ja myöhemmin Saksan pietismin
ja Englannin metodistisen herätyksen 18. vuosisadan hedelmä. Uskonpuhdistajat käyttivät
juutalaisia rabbeja opettajinaan kääntäessään Vanhan Testamentin kansan kielelle. Tämä suhde johti
monissa tapauksissa syviin keskusteluihin ja jopa juutalaisten oppineiden juutalaisuuden
syventymiseen messiaanisuuden kautta. (Toki "täyskäännös", parannus, pitää tehdä kaikkien.)
Uskonpuhdistus toi merkittävän muutoksen keskiajan asenteisiin. Nyt alettiin tuntemaan paremmin
juutalaisuutta, eikä enää väitetty, että Vanha Testamentti oli alkukieleltään latinaa. Aiemmin vain
julistettiin, että Jumala oli kääntänyt selkänsä Israelille, nyt korostettiin että heillä oli suuri
tulevaisuus edessään. Samalla heräsi kiinnostus eskatologiaan, Raamatun viimeisiä aikoja koskeviin
lupauksiin. Eskatologia nousi eritysesti Ranskassa ja Hollannissa 1600-luvulla. Pietismin isä Philipp
Jakob Spener (o) (1635-1705) laati ensimmäisenä yksityiskohtaisen kristillisen juutalaislähetyksen
suunnitelman. Spener rukoili päivittäin juutalaisten kääntymisen puolesta, mutta puolusti toisaalta
myös täydellistä uskonnonvapautta juutalaisille. Tämä oli aivan uutta pietistisessä Saksassakin.
Spener linjasi: "Oikea ja varsinainen keino vaikuttaa juutalaisten kääntymiseen on rukous ja
Jumalan sana". Tällainen todistus voi onnistua vain sydämellisen rakkauden myötä ja asiallisesti
heitä kunnioittaen, kuten Risto Santala (o) painotti.126
Nyky-Israel luovutti kaikki perheasiat (aviovihkimykset, avioerot, lasten huoltajuusoikeudet ja
hautaukset) maan rabbinaatille. Siksi Israelissa ei ole mitään siviilivihkimystäkään, eivätkä edes
reformijuutalaiset rabbit ole saaneet laillistettua vihkimisoikeutta Israelissa, ja seka-avioliitto
juutalaisen ja muuta uskoa tunnustavan välillä on mahdoton, ellei toinen osapuoli käänny virallisesti
mooseksenuskoon. Uskonnollisen pakon käyttö ja tooran soveltaminen ulottuu luonnostaan niin
liikenteen, maanviljelyn, ravintoloiden kuin kaupankin alueelle. Sapattina juutalainen ei saisi
sytyttää tulta, käyttää radiota tai partakonetta, kirjoittaa tai ajaa autoa. Sapatin kieltolistaan kuuluvat
edelleen muun muassa tupakanpoltto ja rahojen käsittely, ja monet perheet hankkivat automaattisen
sähkökatkaisimen
koko
sähköverkkoonsa
entisten
sabesgoija-naapureiden
sijaan.
Ortodoksijuutalaisuudesta puhutaan, mutta kuvaavampi termi olisi ortopraksia, lain puhdas
täytäntöönpano. Lain muodollisesta noudattamisesta on tullut itsetarkoitus. Tie on toki viisaampi
kuin ihminen, mutta halakha, vaellus ja kilvoitus (UT:n hodosofia), voi olla myös pelkästään
ulkonaista. ”Sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten”, sanoi juutalainen Jeesus jo
2000 vuotta sitten.
Juutalaiset olivat lähellä myös uudenajan pakanalähetyksen isän Nikolaus Ludwig von Zinzendorfin
(o) (1700-1760) sydäntä. Hänelle oli ominaista sijoittaa tunnettujen hengellisten runojensa
saksankielisten sanojen sekaan yllättäen heprealaisia käsitteitä. Termit viittaavat erittäin tiiviisiin
väleihin ajan synagoogaan.
Henkilökohtaisesti pelastuakseen lapsenuskon jättäneen juutalaisenkin on sydämessään uskottava
Jeesukseen ja suullaan tunnustettava Hänet ihmisten edessä. Tai sanotaanko: Tätä riemullisinta
tapahtumaa ja juhlien aihetta Jumalan enkeleille ei sovi kieltää. On uhkaavaa, että pääasia tuppaa
jäämään syrjään juutalaisuudesta kiinnostuessa ja monin paikoin messiaanisista seurakunnista vain
kymmenesosa on juutalaisia syntyperältään. Raamattu ei kiinnosta, tanssitaan mieluummin hooraa.
Pinnallinen soul warming music, sielua lämmittävä musiikki, luo sielullisen eikä suinkaan
hengellistä ilmapiiriä. Uusi Liitto ei puhukaan niinkään oikeasta opista kuin terveestä opista (1 Tim
1:10, 6:3, 2 Tim 4:3, Tiit 1:9, 1:13, 2:8).
Juutalaiset ovat selvinneet ja tulevat selviämään jatkossakin. Juutalaiset selviävät, koska he ovat
valittu kansa. Kuluvalla vuosisadalla olemme saaneet nähdä paitsi juutalaisten valtion, myös
126
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heprean kielen ylösnousemuksen. Raamatussa Israelin luku ei ole vielä loppuunkäsitelty. Tämän
päivän Israel on sosialistisen mallin mukainen edustuksellinen demokratia ilman perustuslakia. Ei
ole enää satukirja-tason uskomus, että jonakin päivänä Israel on maltillisen luja teokraattinen
kuningaskunta. Tuhatvuotisia valtakuntia on jo tarpeeksi yritetty pystyttää väkivalloin.
Maailman lippujen pentagrammien sijaan Israelin lipun Daavidin tähti muodostuu kahdesta
päällekkäisistä kolmiosta. Israelilla on tehtävä. Juutalaiset selviävät koska Raamatun lehdillä
Israelille on ennustettu tulevaisuus. Heidän tulevaisuutensa on Jumalan yhteydessä. Jollei
kristittynä, niin juutalaisen Jeshuan/Joosuan johtamana kansana evankelioimassa ja valloittamassa
rauhan asein muita kansoja - mukaan lukien pinnallisestakin kristillisyydestä luopumassa olevat
länsimaat. Toistaiseksihan tilanne ei vielä ole tämä.

Juutalaisten paluumutto
Jes. 11:11,12: ”Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran (vrt. 1. kerta: Babylonin pakkosiirtolaisuus
profeetan omiin aikoihin ja Jesajan rukoustalkoot itse kuningas Hiskian kanssa) ojentaa kätensä
hankkiakseen itselleen jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa,
Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla. Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa
Israelin karkoitetut miehet, ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä.” Israelin
juutalaisväestöstä jokseenkin puolet on maassa syntyneitä sabroja, toinen puolisko on ”nousseita”
eli siirtolaisia noin sadasta eri maasta (”alijoiden olimit”). Kansojen taulun (Gen. 10) ja suuren
kansainvaelluksen muistaen kiinnostava on Jesajan kirjan myöhäisemmät jakeet: ”Keitä ovat nuo,
jotka lentävät niinkuin pilvet ja niinkuin kyyhkyset lakkoihinsa (vrt. lentokoneet)? Merensaaret
odottavat minua ja etumaisina tulevat Tarsiin laivat tuodakseen sinun lapsesi kaukaa; hopeansa ja
kultansa heillä on mukanansa... Minä tuon vasken sijaan kultaa, ja raudan sijaan minä tuon hopeata,
puun sijaan vaskea ja kiven sijaan rautaa.” (Jes. 60:8-9, 17.)
Jeremia 16:14-16 kertoo osuvasti, miten viimeisenä sysäyksenä maistamuutolle täytyy kuitenkin
olla väkivallan teot. Ihminen ei yleensä opi hyvällä: ”Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra,
jolloin ei enää sanota: ’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta’, vaan:
’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista,
joihin hän oli heidät karkoittanut’. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä
annoin heidän isillensä. Katso, minä käsken tulemaan monta kalastajaa, sanoo Herra, ja ne heitä
kalastavat, ja sen jälkeen minä käsken tulemaan monta metsästäjää, ja ne heitä metsästävät kaikilta
vuorilta ja kaikilta kukkuloilta ja kallioiden rotkoista.” Kaksituhatvuotisen hajaannuksen jälkeen
lähes jokaisessa maailman kolkassa on juutalainen kokoontumispaikka eli synagooga (kreikk.).
Mitä tahansa tästä eteenpäin tapahtuukin, tunnetaan juutalaiset tämän maailmankiertueen jälkeen
kaikkialla. Tarina ei ole jäänyt miltään kansalta kuulematta.
Yllättäen olemme tulleet juutalaisten historiassa samaan vaiheeseen, mihin Vanha Testamentti
päättyy. Raamatun profetioiden mukaisesti juutalaiset ovat saaneet mahdollisuuden palata kotiinsa
ja aloittaa uuden elämän. Israelilla on uusi tilaisuus.
Kukaan ei väärennä ruskeita tulitikkuja tai kirjekuoria
Lusiferaalisessa maailmassa sikakirkon voi ymmärtää vanhan väärentäjän kokemuksella: Kukaan ei
väärennä ruskeita kirjekuoria ja tulitikkuja. Ei savua ilman tulta. Mikäli olet saanut käteesi
synteettisen kiven, tiedät aidonkin piilevän jossakin. Valonkantajan ja kointähden virkaan on aina
kaksi hakijaa.
Aabrahamin kanssa tehdyn liiton vertauskuvaksi (Gen. 15) ei riittänyt kenkien tai suolan vaihto.
Jumalan tehdessä Aabrahamin kanssa valan eivät nuo kaksi tavan mukaan edes kulkeneet yhdessä
halkaistujen uhriruhojen halki. Aabraham oli vaivutettu uneen ja Jumala hoiti kulkemisen yksin.
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Liiton toteutuminen ei voi siis kaatua Israelin erehdyksiinkään.
Juutalaisia on arvosteltu kylmyydestä, pahansuopuudesta ja omiensa puoltamisesta liike-elämässä.
Tässä on varmasti perää. Voi kuitenkin kysyä, mitä liike-elämältä odotetaan? Kumpi oli ensin,
muina vai kauna? Aktio herättää re-aktion. Jos juutalaisten historiasta jotakin varmaa tiedämme,
niin sen että heitä ollaan syrjitty. Jo Esterin kirjassa kerrotaan, miten Persian poliittista yhtälöä oli
tarkoitus sieventää juutalaisongelman ratkaisulla. Kun kerran on tullut mahdollisuus näpäyttää
takaisin, onko ihme että jänisräikkä soi? (Esterin kirjassa Persian kuningas Ahasveros (o) ei voinut
kumota omaa käskyään, mutta antoi juutalaisille luvan puolustautua. Erikoista tosiaan on se, että
uhka leijui sen ryhmän päällä, joka ei ollut luvasta huolimatta lähtenyt takaisin vanhaan maahansa
70 vuoden pakkosiirtolaisuuden jälkeen.) Yhdysvalloissa juutalaisilla on ollut alusta saakka
kansalaisoikeudet. Amerikanjuutalaisten henkilökohtainen panos Yhdysvaltain nostamiseksi
maailman johtavaksi suurvallaksi tekee Yhdysvaltain myönteisen Israelin-politiikan jo paljon
ymmärrettävämmäksi. Olisiko Amerikka levittänyt maailmalle edes hampurilaisketjuja ilman
juutalaisiaan?
Mitä 1700-luvulla alkanut emansipaatio ghetoista on käytännössä tarkoittanut? Kuten on edellä
eritelty, on lääketieteen nobelisteista juutalaisia ollut 31 % ja fysiikan nobelisteista 25 %, vaikka
juutalainen väestö kattaa vain 0,2 % maapallon väestöstä. Vertailun vuoksi mainittakoon, että
shakin maailmanmestareista juutalaisia on ollut 54 %, Oscar-palkinnon voittaneista
elokuvaohjaajista 27 %, johtavista hyväntekijöistä Business Weekin v. 2010 listalla 38 % ja
Pulitzer-palkituista kaunokirjailijoista 51 %.
Eurooppa on pyytänyt anteeksi natsiaikoja, mutta ennen Toista Maailmansotaa Sveitsin pankkeihin
tallettamiaan rahoja juutalaiset eivät ole takaisin saaneet. Mooses on Mooses ja Bisnes on Bisnes.
Mutta vaikka ihmiskunnan rikokset vanhenisivat, Jumala säilyttää tilikirjansa. Johtopäätös
kuuluisista juutalaisista on, että Sefanjan kirjan viimeisten jakeiden profetia on käymässä ja käynyt
toteen omien silmiemme edessä. Juutalaisuuden noususuhdanteen voisi sanoa alkaneen romantiikan
aikoina ja voimistuneen juuri paluumuuttoajatuksen kanssa korreloiden. Keskiajaltakin voisi toki
nostaa joitakin juutalaisia tiedemiehiä matematiikkaan, navigointiin ja tähtitieteeseen liittyen.
Todella suuret juutalaiset nimet ovat kuitenkin nousseet koko maailman ja kaikkien
yhteiskuntaluokkien tietoisuuteen vasta viimeisten parinsadan vuoden aikana, Moses Mendelssonin
johdattaessa kansansa ghetoista yhteiskuntien osallistuviksi jäseniksi.
Israelin tehtävä Jumalan palvelija-kansana

Tunnetuimpien etologien yhteisenä nimittäjänä on ristiretki altruismin todellisuutta vastaan. He
kokevat pakottavaa tarvetta valottaa etiikan perusteita oman pahnueensa syövistä emakoista,
rukoilijasirkkanaaraan brutaaleista parittelutavoista tai käenpoikasista. Siksikö, että uhrautuva
käyttäytyminen on juutalais-kristillisen tradition syvin olemus? Mikäli abstrahoitaisiin kaikkivaltias
persoona, olisi ainoa motivaatio luomiselle agapee - pyytetön ja palveleva rakkaus.
Hesekiel 36:19-34: “Ja minä hajotin heidät pakanakansojen sekaan, ja heidät siroteltiin muihin
maihin. Vaelluksensa ja tekojensa mukaan minä heidät tuomitsin. Niin he tulivat pakanakansain
sekaan, minne tulivatkin, he häpäisivät minun pyhän nimeni, kun heistä sanottiin: 'Nämä ovat
Herran kansa, mutta heidän on täytynyt lähteä pois hänen maastansa'. Niin minun tuli sääli pyhää
nimeäni, jonka Israelin heimo saastutti pakanakansain seassa, minne tulivatkin. Sentähden sano
Israelin heimolle: Näin sanoo Herra, Herra: En tee minä teidän tähtenne, Israelin heimo, sitä minkä
teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne
tulittekin. Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansain seassa, jonka te olette
häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo
Herra, Herra, kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmäinsä edessä. Minä otan teidät pois
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pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Ja minä vihmon
teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte, kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista
kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä
annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille
lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun
käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Niin te saatte asua maassa, jonka
minä annoin teidän isillenne; ja te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne. Minä
vapahdan teidät kaikista saastaisuuksistanne. Ja minä kutsun esiin viljan ja teen sen runsaaksi enkä
anna teille nälänhätää. Minä teen runsaaksi puitten hedelmän ja pellon sadon, niin ettette enää joudu
kärsimään kansojen seassa herjausta nälän takia. Niin te muistatte huonon vaelluksenne ja tekonne,
jotka eivät olleet hyvät, ja teitä kyllästyttää oma itsenne rikostenne ja kauhistustenne tähden. En
minä teidän tähtenne sitä tee, sanoo Herra, Herra: se olkoon teille tiettävä. Hävetkää ja tuntekaa
häpeätä vaelluksenne tähden, te Israelin heimo. Näin sanoo Herra, Herra: Sinä päivänä, jona minä
teidät puhdistan kaikista pahoista teoistanne, minä asutan kaupungit, ja rauniot rakennetaan jälleen,
ja autiomaa viljellään, sen sijaan että se on ollut autiona jokaisen ohitsekulkijan silmäin edessä.”
(Kts. myös Jes 11:11-12, 35:8-10, 49:18-22, 51:11, 55:12, 60, 62:10, Jer 3:18-19, 23:3, 24:6-7,
36:22, 24, 37:21-28, Hesekiel 36-37, Hoos 1:10-11, 2:23, Aam 9:13-15, Miika 4:6-7, Sef 3:9-13,
18-20.)
Myös Paavali kirjoittaa (Room. 11:25-29): ”Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman
viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut
paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on
pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon
Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."
Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat
rakastettuja isien tähden. Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu.”
Nykyinen muuttoliike ei ole Exodus, lähtö. Se on paluu. Jo edellisellä, Assyrian kierroksella,
paluusta annettiin hämmentävän selkeä profetia. Jesaja ilmoitti jopa sen kuninkaan nimen, jonka
aikana osa kansasta sai palata omaan maahansa: “…sanon Koorekselle: ‘Minun paimeneni!’ Hän
täyttää kaiken minun tahtoni, hän sanoo Jerusalemille: ‘Sinut rakennettakoon!’ ja temppelille: ‘Sinut
perustettakoon!’” (Jes 44:28.) Tämä ennustus on niin vaikuttava, että liberaaliteologit ovat olleet
pakotettuja siirtämään tämän sanoman ajankohtaa niin myöhäiseksi, että tapahtuma olisi jo ollut
tunnettu. Siispä on väitetty, että luvusta 40 alkaen esittäjänä olisi toinen henkilö (ja kyseessä siten
tietoinen huijaus). Kuolleenmeren kirjakääröissä olevan kokonaisen Jesajan kirjan luku 40 on
kylmää vettä tälle näkemykselle. 40. Luku nimittäin alkaa erään palstan viimeiseltä riviltä, vaikka
12 pientä profeettaa (jotka ovat tavallisesti kirjoitetut samaan kirjakääröön) ovat aina selvästi
toisistaan erotettuja Qumranissa.
Juutalaisten loistavimpien menestystarinoiden taustalla ei ole ehkä vaatimattomuus, mutta Sefanjan
profetian mukaisesti suoranaista häpeää siellä on. Näinhän tapahtui esimerkiksi pankki-, kauppa-,
jalokivi-, elokuva- ja tekstiilialalla. Kaikki tunnetuimmat sukunimet eivät ole juontaneet juuriansa
rubiineista ja kullasta. Ja ne jotka ovat, salakuljetettiin karkoituksissa ja takavarikoissa maasta
toiseen kivuliaasti nekin. Maastamuuttojen voisi väittää johtaneen maailmanpoliittisen painopisteen
siirtymiseen vanhasta maailmasta uuteen. - Ja koko mantereen löytymiseen ylipäänsä. Esimerkiksi
voisi ottaa vaikkapa New Amsterdamin - siis Yorkin. Vuonna 1925 New Yorkissa oli kaksi
miljoonaa, 1980-luvun alussa kolme miljoonaa juutalaista. Juutalaisten pitkän historian aikana heitä
ei ole koskaan ole ollut yhtä paljon yhdessä kaupungissa. 2000-luvulle astuttaessa NY:tä voisikin
sitten väittää maailman tunnetuimmaksi kaupungiksi.
”Heidän maansa tuli täyteen hopeata ja kultaa, eikä heidän aarteillaan ole määrää; Heidän maansa
tuli täyteen hevosia, eikä heidän vaunuillaan ole määrää. Heidän maansa tuli täyteen epäjumalia, he
kumartavat kättensä tekoa, sitä, minkä heidän sormensa ovat tehneet.” (Jes 2:7-8.) Ihmisen
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korottaminen on aina epärealistista, koska viime kädessä meitä ei verrata toisiimme, vaan
absoluuttiseen mittariin. ”Maan hiljaisten” joukosta löydämme todella viisaat ihmiset. Tosiasiaksi
jää, että Vapahtajan luokse kompuroivat yleensä yhteiskunnan väliinputoajat, ”köyhät, raajarikot,
rammat ja sokeat.” (Lk 14:12-23.)
”Minä pelastan ontuvat ja kokoan karkoitetut ja teen heidät ylistetyiksi ja mainehikkaiksi jokaisessa
maassa, jossa he olivat häpeänalaisina.” Sefanjaakin voimakkaammin asian ilmaisee Jesaja 49:23:
”Kuninkaista tulee sinulle lastenhoitajat, heidän ruhtinattaristaan sinulle imettäjät. Sinun edessäsi he
kumartuvat maahan kasvoillensa ja nuolevat tomun sinun jaloistasi. Silloin sinä tiedät, että minä
olen Herra ja että ne, jotka minua odottavat, eivät häpeään joudu.” On erikoista, että jakeet on
suunnattu todisteeksi juutalaisille itselleen. Meidän päivinämme on käynyt kuin Egyptin orjuudessa
taannoin: Juutalaiset saavat lähteä puolipakollisten lahjoitusten ja suuren huomion keskellä. Israel
kokoaa pokaalinsa ”ensi vuonna Jerusalemiin”.
Kaksituhatvuotisen höykytyksen jälkeen Israelin soisi hengähtää. Sille on kuitenkin valmistettuna
niin suuri tehtävä, että me sivulliset olemme taipuvaisia hätäilemään. Toivon, etten toimisi
epähienosti tai olisi ajamassa Israelia vaatimuksista vaatimuksiin evankeliuminkin suhteen - onhan
kyseessä kuitenkin ilosanoma. (Joskin etiketti onkin liimattu historiassa kaliumsyanidipullon
kylkeen.) Aikakautemme kehotus kuuluu: ”lohduttakaa minun kansaani” (Jes 40:1). Simeon ”odotti
Israelin lohdutusta” (Lk 2:25) ja näki sellaisen ympärileikattavaksi tuotavassa kahdeksanpäiväisessä
Jeesus-lapsessa. Ainoa puolustukseni on, että Jeshua eli Vapahtaja kasvattaa hellemmin kuin
Siperia.
Leo Baeck127 ja Gottlieb Klein -nimiset tiedemiehet ovat esittäneet kristikunnan sisäisen kriisin
sinänsä johtuvan juuri siitä, ettei tunneta Jeesuksen ajan juutalaisuutta. Rukoukseni on, että ”neljäs
olisi kanssani” ja että ”taidolliset sen ymmärtäisivät”, juutalaista sanontaa ja Risto Santalaa (o)
lainatakseni. Itse kokisin suurimpana lohdutuksena sanoman luonnon ja uuden sydämen luovasta
taiteellisesta Insinööristä. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen mukaan antikristillisyys tunkeutuu
seurakuntaan sen omista epäaidoista jäsenistä käsin (1 Joh. 2:19). Pitkälti kirkon antikristillisen
toiminnan johdosta omaisuuskansan kokemus on, ettei juutalainen myy esikoisuuttaan tekemättä
jonkinlaista henkistä volttia tai uskollisuuden itsemurhaa. Kääntyneen juutalaisen mielletään
särpivän punaista keittoaan Eesaun tavoin.
Mitä rahaan tulee, niin voisiko ajatella, että korkean kutsumuksensa vuoksi juutalaisilla on tarve
purkaa energiansa johonkin mahdollisimman merkittävään? Israel on tehty jonkin aikaansaamiseksi.
Maallisia asioita mitataan rahassa. Niin kauan kuin Israelin taivaallinen kutsumus on haussa, on
luonnollista että turhautuma purkautuu rahan tavoitteluun. Erään väitteen mukaan israelilaiset
kuuluvat tilastojen mukaan maailman innokkaimpiin uhkapelureihin. Jollei tosi toimintaa ole
tarjolla, on ehkä pseudojännitykselle kysyntää.
Herätys alkaa tuomiosta ja synnintunnosta. Tuomio taas alkaa Jumalan huoneesta seurakunnasta 1.
127

Tohtori Leo Baeck oli rabbi, jota pidetään vapaamielisen juutalaisen jumaluusopin esitaistelijana.
Hän kirjoitti v. 1901 Adolf von Harnackille: "Useimmat Jeesuksen elämän kuvaajat jättävät
viittaamatta siihen, että Jeesus on kaikissa piirteissään peräti juutalainen luonne ja että hänen
tapaisensa mies saattoi kasvaa vain juutalaisuuden pohjalta eikä missään muualla. Jeesus on aito
juutalainen persoonallisuus, kaikki hänen pyrkimyksensä, tekonsa, käyttäytymisensä, tunteensa,
hänen puheensa ja vaikenemisensa, kantaa juutalaista leimaa, parhaan juutalaisen idealismin tuntoa,
mikä on ollut ja on edelleen juutalaisuudessa, mutta mikä oli silloin vain juutalaisuudessa. Hän oli
juutalainen juutalaisten keskellä, hänen tapaisensa mies on voinut esiintyä vain juutalaisten parissa,
hän ei olisi voinut vaikuttaa minkään muun kansan keskellä, hän ei olisi löytänyt apostoleja, jotka
uskoivat häneen, mistään muusta kansasta."
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Korinttolaiskirjeen mukaan. Synti- ja syyllisyyskysymyksen kanssa kreikkalainen maailma taas
askarteli vain vähän. Siten Uudessa Testamentissa on täytynyt tyytyä vain yhteen syntiä ilmaisevaan
käsitteeseen, joka ei paljasta mitenkään synnin tyypillist äolemusta. Kreikkalainen käsite
hamartanoo tarkoittaa harhautumista, erehtymistä ja lain rikkomista. Hepreassa sitä vastoin on
useita syntiä tarkoittavia käsitteitä kuten het, iavoon, pesha, resha, aavel, averaa ja aaven.
Itkiessään Jerusalemin puolesta Mestari sanoi viimeiset julkiset sanansa hajaannuksesta ja
maaseudulta pääsiäisjuhlille kokoontuneelle kansalle psalmia 118 mukaellen: ”...tästedes ette näe
minua, ennenkuin sanotte: ’Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen’”. (Mt 23:38).
Toistaiseksi Israel on siunannut sellaista, joka tulee omissa nimissään. Juutalaiset ovat osallistuneet
valitettavan menestyksekkäästi myös relativistisen ja kehitysopillisen, modernistisen länsimaisen
maailmankuvan perustuksien laskemiseen käytännössä kaikilla kuviteltavissa olevilla aloilla. ”Minä
olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet
te otatte vastaan.” (Joh. 5:43.) Ii on valmis vasta pisteen kanssa. Muistaen juutalaisten aseman
esimerkiksi tiedotusvälineissä voi tuota ”toista” odotella hiljaisella pelolla.
Sapattia oli tarkoitus viettää luomisen muistoksi. Kristityt kreationistit toivovat luomisesta löytyvän
yhteisiä intressejä evankelisen kristillisyyden ja vakaumuksellisen juutalaisuuden välille. Edelleen
alan slangilla ilmaistuna katsomme ”jaloon öljypuuhun oksastettuina” (Roomalaiskirje 11)
Melkisedekin El Elyoniin päin (”korkeimpaa” voi määritelmän mukaan olla vain yksi, Genesis 14)
ja odotamme päivää, jolloin Joosefin veljet saavat nähdä kosmisen pokerinaaman pettävän
juutalaisen veljensä kasvoilla - huolimatta pakanallisesta kontekstista, paljaaksi ajellusta parrasta ja
päälaesta sekä käsittämättömästä egyptin kielestä (Gen. 45). Tämän tapahtuessa siirrymme
kohteliaasti eteisen puolelle ja odotamme uuden pelikauden alkua ja nousua puulaaki-sarjasta.
Halvalla myyty mies on noussut arvoon arvaamattomaan.
Ehkäpä sivustakatsojan osa luomistieteessä johtuu vain siitä, etteivät vakaumukselliset juutalaiset
halua turhaan lausua Herran nimeä. Ehkäpä he eivät yksinkertaisesti ole vakuuttuneita asiasta.
Luomis-katastrofi-rappeutumisteoriaa hahmotellessa Sananlaskujen 8. ja 30. luku, Job 28 sekä
Johanneksen evankeliumin ensimmäiset ynnä viimeiset jakeet voisivat olla ensimmäinen yhteinen
nimittäjä kummankin uskon ytimessä.
Henkilökohtainen haaveeni on saada tutustua Vapahtajan tuntevaan juutalaiseen ja päästä tekemään
hengellistä työtä tällaisessa vanavedessä. Puolikristilliset järjestöt kautta aikain ovat sovittaneet
Ilmestyskirjan 144 000:n tehoevankelistan tointa itselleen. Sen tulkinnan mukaan, että jättää
lukemansa tulkitsematta, asiayhteydessä näiden on kuitenkin harvinaisen selvästi sanottu olevan
juutalaiskristittyjä. (Vieläpä Daania lukuunottamatta jokaisesta sukukunnasta, vaikka viimeiset
kaksi ja puolituhatta vuotta onkin korostettu eniten Juudan sukukuntaa. Kadonneet sukukunnat
saattavat vielä olla olemassa jossakin, jos Jumalan tietokannat toimivat.) Muiden kansallisuuksien
”taidollisiakin” auttaisi juutalaisten organisatoorinen kyky.
Harva ostaisi (Skodan omistaman) Rolls Roycen, jos sitä kaupattaisiin vihannestorilla. W.T. Gidney
on sanonut: ”Laskettaessa juutalaisia uskovia tulisi heidät myös punnita.” Messiaanisen Joosuaan
uskovan juutalaisen palvelustyössä ovat usein oksat pois. ”Teille, pakanoille, minä sanon... jos
heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin-ottamisensa on muuta kuin
elämä kuolleista?” (Rm. 11:15.) Usein vävyn suhde anoppiinsa on vitseistä huolimatta miniän
anoppisuhdetta helpompi. Tästä huolimatta Ruutkin vastasi: ”Älä vaadi minua jättämään sinua ja
kääntymään takaisin, pois sinun tyköäsi. Sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen, ja mihin sinä
jäät, sinne minäkin jään; Sinun kansasi on minun kansani, sinun Jumalasi on minun Jumalani.”
(Ruut 1:16).
Juutalaisten maailmalle suomista palveluksista kaikkein kiitollisin olen sovituksestani. Raamatun
Jumala ilmoitti itsensä Israelin kautta. Isäntäni, Herrani ja Vapahtajani itse oli juutalainen.
Maailman kuuluisin juutalainen on, toisesta hieman yli kolmikymppisenä kuolleesta Aleksanteri
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Suuresta (o) poiketen maailman ruohonjuuritasolta käsin valloittanut Jeesus Nasaretilainen. Voisi
väittää, ettei Jeesus esittänyt varsinaisesti ainoatakaan kulttuuristansa poikkeavaa, uutta tai omaa
ajatusta. Hänen sanontansa olivat vanhoja ja tuttuja. Salaisuus oli se, että hän pudotteli sanojansa
oikeissa asiayhteyksissään. Mitä juutalaiseen lakiin tulee, hän ei muunnellut sitä - vaan toteutti sen.
”Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut
kumoamaan, vaan täyttämään. Kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei
ainoakaan piirto.” (Mt 5:17.) Älkää luulko.
Raamattu on kirjoitettu pääosin juutalaisten miesten otsan ja oikean käsivarren kautta. Uuden
Testamentin puolelta ainoastaan Luukas oli pakana, hänkin mahdollisesti juutalainen
käännynnäinen. Joitakin kirjoittajia kutsutaan kreikkalaisilla nimillä, mutta näiden heprealaiset
vastineet ovat tunnistettavissa. Jeesuksen velipuoli Jaakob muuttui lähes automaattisesti
Jerusalemin alkuseurakunnan johtajaksi käännyttyään, vaikka ei ollut seurannut isoveljeänsä tämän
julkisen toiminnan aikana lainkaan. Jaakob ei esiintynyt julkisesti separatistina, vaan uskovana
juutalaisena. Perimätieto kertoo, että hän rukoili säännöllisesti temppelissä niin, että hänen polviinsa
muodostui känsäinen iho, mikä toi hänelle lopulta lisänimen ”Kamelipolvi”. 128 Jaakobinkirje on
kirjoitettu messiasuskoisille synagoogassa.
Ahkerin Uuden Testamentin opettaja Paavali on Uuden Testamentin kirjoittajien joukossa
juutalaisista juutalaisin. Paavali ei ollut käännynnäinen, vaan juutalainen kumpaisenkin
vanhempansa puolesta. Hän oli ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä. Hän kykeni osoittamaan
kuuluvansa Benjaminin heimoon.129 (Nykyäänkin juutalaiset jotka voivat osoittaa sukupuunsa,
kuuluvat lähinnä Benjaminin, Juudan tai Leevin heimoon - sanan jew tullessa Juda-nimestä mikä
merkitsee Jumalan ylistystä.) Hän oli saanut nimensä Saulin, Israelin ensimmäisen kuninkaan,
mukaan, joka oli ollut samaa heimoa. (Suuri Saulus vaihtoi nimensä Paavaliksi eli pieneksi
hengellisen uudistumisensa jälkeen.) Hän oli aito heprealainen, jonka esi-isät olivat Babyloniasta
aikanaan palanneita pakkosiirtolaisia. Jos hurskautta mitattiin Mooseksen lain ja ”isien
perinnäissääntöjen” noudattamisella, oli Paavali juutalaista huippua. Hänen isänsä oli fariseus, ja
hän itsekin liittyi ankarimpaan farisealaiseen suuntaan. Vaikka Paavali olikin saanut koulutuksensa
hajaannuksessa, Kilikian Tarson uudenaikaisessa ”yliopistokaupungissa”, oli hän tullut Jerusalemiin
opiskellakseen suuren rabbi Gamalielin ”jalkojen juuressa”. Hänkin oli rabbi, muiden opettaja.
”Juutalaisilta olen viidesti saanut neljäkymmentä lyöntiä, yhtä vaille.” (2 Kor 11:24.) Näin tehtiin
rabbille, joka sanoutui irti vanhoista opetuksistaan. Saulus oli mahdollisesti vaikuttanut viidessä
synagoogassa ja kävi periaatteen miehenä tunnustamaan kantansa muutoksesta paikan päällä.
”Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin” sanoi Paavali. (1.
Tim. 1: 15.) ”Suurin” käännettäisiin kirjaimellisesti ”työnjohtajaksi”.
”Niin on jokainen kirjanoppinut, joka on tullut taivasten valtakunnan opetuslapseksi,
perheenisännän kaltainen, joka tuo aarrekammiostaan esille uutta ja vanhaa.” Näin oli Mestari itse
ennakoinut (Mt. 13:52). Raamatuntuntemuksen suhteen Paavali saattaa kuvata itseään: ”...josta sitä
lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, jota menneiden
sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt Hengessä on ilmoitettu
hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille...” (Ef 3:3-5.) Saul oli ajatellut, että ihmisen oli
mahdollista elää pitäen lain kaikki vaatimukset. Hän oli kyproslaisen Barnabaan kanssa toinen
128

Carsten Peter Thiede (o), Kala Rooman keisarille s. 162. Perussanoma/ Karisto 1999.
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Benjamin kuului toisena heimona Juudan eteläiseen valtakuntaan ideaalitapauksen rikkoonnuttua suurten
kuninkaiden jälkeen. Vain Benjaminin lähes sukupuuttoon hakatusta piskuisesta heimosta tullutta kuningasta (Saulia) ei
koettu uhaksi muille, vaikka noppiakin silti käytettiin. On erikoista, että sukukuntien kantaisistä nimenomaan Juuda
vetäytyi väliaikaisesti pois veljiensä ja omien isiensä yhteydestä katkeroiduttuaan. Juuri hän ajatteli vähiten yleviä koko
patriarkaalisuudesta jättäessään sukusinettinsä pantiksi ”Palmun” juurelle. Taamarhan on Ruutin ja Raahabin kanssa
ainoat naiset, jotka on mainittu dokumenteissa (Mt 1, Lk 3:n 77 polvea) Jeesuksen esivanhemmista. Kaikki kolme ovat
vain armon näkökulmasta käsitettäviä naisia VT:ssä.
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Uuden Testamentin vanhapojista. (Barnabas oli syrjäiseltä seudulta saapunut maanviljelijä ja
Paavali silmännäkijöiden mukaan juutalaisen karikatyyri.) Saul ei tarvinnut armoa. Hän vihasi
puhetta rististä ja opista, jossa keskeisenä oli syntien sovitus ja anteeksianto. Tietokonefriikitkin
ylenkatsovat ihmisiä, jotka eivät hallitse alaa, jossa itse ovat vahvoja. Nuoruuksissaan Saul oli
raivoissaan Stefanukselle, jota ei kyennyt nujertamaan väittelyssä tämän vilpittömän
yksinkertaisuuden vuoksi. Tilannehan johti Tapanin kivittämiseen ensimmäisenä kristillisen
seurakunnan marttyyrinä (Apt. 7).
”Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja
kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan. Vaikka minulla on, mihin luottaa
lihassakin. Jos kuka muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä, joka olen
ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, heprealainen
heprealaisista syntynyt. Ollut lakiin nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainooja, lain
vanhusrkauteen nähden nuhteeton. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden
lukenut tappioksi....” (Fil 3: 3-7.) ”Olettehan kuulleet minun entisestä vaelluksestani
juutalaisuudessa, että minä ylen määrin vainosin Jumalan seurakuntaa ja sitä hävitin ja että edistyin
juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet samanikäiset heimossani ja ylen innokkaasti kiivailin isieni
perinnäissääntöjen puolesta...” (Gal 1:13-14.)
Kääntymyksessään Paavali ei lakannut olemasta juutalainen. Päinvastoin. Kääntyminen Jeesuksen
puoleen oli Paavalille kyllä henkilökohtaisesti äärimmäisen nöyryyttävä kokemus, koska hän oli
vainonnut seurakuntaa ulkomaita myöten. Hänen juutalaista identiteettiään se kuitenkin ainoastaan
vahvisti. Totuuden ja lain rinnalla saivat entistä suuremman osan armo ja armahtavaisuus.
Englanniksi grace ja mercy. Sanoissa on eroa, mutta suomen vastineessa ero ei näy. Edellinen
tarkoittaa juridista anteeksiantoa, jälkimmäinen käytännöllistä rikoksen seuraamusten kumoamista,
jota Jumalakaan ei aina ensimmäisellä tavalla armahtamilleen suo.
Jyrisevä ääni ja kirkas valo oli pysäyttänyt Paavalin Damaskon tiellä. Vuorosanat olivat kuin suoraa
lainaa voimakkaan kuningas Saulin ja vähäpätöisen Daavidin keskustelusta Kuningasten kirjoissa.
”‘Saul, Saul, miksi vainoat minua!’ ‘Kuka olet?’ ‘Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.’” Daavid oli
ollut Jeesuksen tavoin Juudan sukukuntaa, Saul kuninkaallisen kaimansa kanssa Benjaminia.
Mielenkiintoinen on myös Paavalin menettely tunnollisimman oppilaansa Timoteuksen kohdalla,
joka oli äitinsä puolelta juutalainen, isänsä puolelta kreikkalainen: Paavali ympärileikkasi
nuorukaisen omin käsin, vaikka korostikin ympärileikkauksen vertauskuvallisuutta ja
tarpeettomuutta pakanauskoville.
”Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu
oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin
älä ylpeile oksien rinnalla. Mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri
kannattaa sinua.” (Rm 11:17-18.) Kun juutalaiset hylkäsivät Messiaansa, koitti pelastuksen aika
meille pakanoille. Koska jo Israelin hylkääminen sai aikaan näin valtavan vaikutuksen
pakanamaissa (nimelliskristityt ovat nykyään suurin uskonto maailmassa), jospa ”sinappipuuksi”
ränsistynyt instituutio saa sisältöäkin, kun Israel vastaanottaa kuninkaansa? Jeesus on kärsinyt
pakanamaissa pahemman inflaation kuin Neuvostoliiton rupla. Elleivät juutalaiset korjaa häntä
kotiinsa, on kristinuskossa hetken päästä yhtä paljon sisältöä kuin saman maan puisissa
maatuskoissa.
Juutalainen perimätieto ja perinnäinen laki sanoisivat, että jos ihminen on syntynyt juutalaiseksi,
hänet olisi tunnustettava juutalaiseksi, vaikka tämä olisikin ottanut jonkin toisen uskonnon. Israellin
valtiollinen laki kuitenkin sanoo: ”Sitä, joka on liittynyt johonkin toiseen uskontokuntaan ja joka ei
näe henkilökohtaista päämääräänsä juutalaisuudessa vaan muualla, ei voida pitää juutalaiseen
yhteisöön kuuluvana”. Toistaiseksi kristittyä juutalaista ei siis katsota juutalaiseksi Israelissa, eli hän
ei saa esimerkiksi omistaa Palestiinassa maata, vaikka olisi vuosisataista rabbiinisukua sekä äidin
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että isänsä puolelta. Mieletön on ajatus, että Messiaansa vastaanottanut juutalainen ei enää olisikaan
juutalainen. Alkuseurakunnan aikana polttava kysymys oli ainoastaan se, pitääkö pakanasta tulla
ensin juutalainen ja sitten vasta Jeesukseen uskova. Albert Einstein pahoitteli, että oli syntynyt
juutalaiseksi, koska tällöin hänellä ei ollut mahdollisuutta vapaaehtoisesti kääntyä juutalaisuuteen.
Tässä olisi sitten tilaisuus. Toisaalta on olemassa sävyero kristityn ja messiaanisen juutalaisen
välillä. Kirkkohistorian kristillisyys ei välttämättä ole raamatullista uskoa.
Filippus perusteli evankeliumia Natanaelille alias Bar-tolmaille viittaamalla ”Joosefin poikaan
Nasaretista” siinä missä olisi pitänyt viitata Daavidin poikaan Beetlehemistä. Natanael vastasi
varsin perustellusti vastakysymyksellä: ”Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?” Juutalaislähetyksen
argumentoinnin ontuvuudella on siis vuosituhantiset perinteet. Filippuksen kreikkalaisperäinen nimi
”hevosten ystävä” ei kätke sisäänsä kovin suurta nostalgiaa. Filippus kulki ohjesääntö kädessään,
hän oli opetuslapsi vailla mielikuvitusta, jonka oma kutsumus kuvataan ainoastaan Jumalan
suvereenin valinnan näkökulmasta (Joh. 1). Huonosta näytöstä ja kelvottomasta perustelusta
huolimatta Natanael kuitenkin ”meni ja katsoi”. Juutalainen professori David Flusser on joskus
määritellyt alkukristillisen uskon seuraavasti: "Nykyään on uskon määritelmänä: Minä en tiedä,
mutta minä uskon. Alkukristillinen ajatus oli: Minä tiedän ja siksi minä uskon." Opetuslapset
tiesivät vaihe vaiheelta, mistä puhuivat. Lopulta he olivat ylösnousemuksen, kuolleista heräämisen,
silminnäkijöitä. Pelkureista tuli silti rohkeita vasta kun he olivat saaneet hengen korkeuksista
helluntaina. Siihen saakka kokoonnuttiin lukittujen ovien takana.
Jeesuksen arvio Natanaelista oli: ”Katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole”. Omituisinta on,
että Natanael ei hämmentynyt tai vähätellyt tätä tunnustusta, vaan vastasi: ”Mistä minut tunnet?”
(Israel oli vilpillistä merkitsevän Jaakobin uusi nimi, ja profeetta Naatan(el)in hovijuonitteluistakin
voi olla montaa mieltä.) Kun Natanael kohtasi Jeesuksen, hän ei enää tarvinnut perusteluja. Palat
loksahtelivat samalla kertaa paikoilleen kuin Sigmund Freudin leukaproteesi. Mikään
evankeliumeista ei enää tämän tilanteen jälkeen kerro ainoatakaan Natanaelin repliikkiä. Hänen
vanhatestamentillinen pohjansa oli niin voimakas, ettei kysymyksiä enää ilmeisesti tarvinnut esittää.
Natanaelin tarvitsi vain katsoa vastaukseen. Ainoa erityispiirre, joka Natanaelista tämän jälkeen
kerrotaan, on että hänen uudeksi nimekseen muodostui Bartolomeus, joka tarkoittanee ”opettajan
poikaa”. Kuka olisi saattanut nähdä hänet Raamattuineen ja rukouksineen viikunapuun lehmustan
siimeksessä (Joh. 1:48), ellei itse Sananlaskujen Viisaus? Beetlehemiläis-nasaretilaisen Messiaan
vastaanottamisessa juutalainen pysyy tosi jaakobilaisena, jossa ei vilppiä ole (Joh. 1:47) ja
ympärileikkaa yhtä kivuliaasti kuin pakanauskovakin sydämensä Jumalalleen (Rm 2:29). ”Totisesti,
totisesti minä sanon teille: te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja
laskeutuvan alas Ihmisen Pojan päälle.” (Joh. 1:51.) Tässä olisi tilaisuus kokea Jaakobin tikapuut
toiminnassa.
Kaiken alistamisen jälkeen juutalaisten menestys on Jumalan siunauksen ohella myös oikeus ja
kohtuus. Valitettavasti menestys tai älyllinen itsetietoisuus on kuitenkin enemmän este kuin apu
uskoon tulolle. Jumala voi lainata kunniaansa, mutta ei antaa sitä omaksi. Kuten sanottua, ex-älykkö
Sauluskin vaihtoi nimensä Paulukseen kutistumisensa merkiksi. Hän kirjoittaa pahennuksesta,
skandalon: ”Onhan kirjoitettu: ‘Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen
minä teen mitättömäksi.’ Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman
älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun, Jumalan viisaudesta,
maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa
hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja
kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille
pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai
kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.” (1. Kor. 1:19-23).
”Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan sen, mikä on
hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa
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maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään.” (1. Kor. 1:26-27.)
Maallisessa mielessä ihmisiä arvostetaan juuri näiden kolmen kriteerin nojalla. Joku voi olla
henkilökohtaisesti pätevä. Ammattimiestä kuunnellaan aina. Joku taas on aikaansaapa. Jääkiekossa
kunnioitetaan maalintekijöitä, liike-elämässä yhtiön kurssia nostaneita toimitusjohtajia ja
taisteluissa voittajia. Toisia taas pokataan pelkän arvoaseman tai tittelin nojalla. Joku on ministeri,
toinen kapteeni, kolmas tohtori. Jumalan Valtakuntaa ei kuitenkaan edesauteta ”väellä eikä
voimalla” (Sak 4:6). En core: ”Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta
jalosukuista, vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat
häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää
on, häpeään.”
Risti oli aikanaan juutalaisille pahennus. He odottivat nöyryytystensä jälkeen kunniakasta
kuningasta. Julkisesti häväistävä ja miehittäjien toimesta omaan vereensä tukehtuva Messias oli
kultakautta odottavalle juutalaiselle kammottava ajatus. On silti merkillepantavaa, että lähinnä
pakanoille kristinoppi saattaa usein olla hullutusta eli käsittämätöntä. Juutalaisille se ei ole niinkään
hullutusta kuin pahennusta. Juutalaisilla olisi kyllä kapasiteettia asian syvälliseen ymmärtämiseen.
Lähinnä omanarvontunnon loukkaaminen asettaa ristinopille esteitä.
Uudessa Testamentissa käsitellään muiden kirjoitusten tavoin seksuaalisia asioita hienotunteisesti.
Häpeästä puheenollen: ristillä ympärileikattua Jeesusta verhoava vaippa kuitenkin riisuttiin ja häpy
paljastui. Vain rakennusmiehen säästöillä hankkimaa saumatonta päällysvaatetta pidettiin niin
arvokkaana, että roomalaiset heittivät siitä noppaa. Ainoa kerta kun Jeesus koskaan puhutteli
Jumalaa rukouksessa joksikin muuksi kuin läheiseksi isäksensä (arameankielellä abbaksi), oli
ristillä. Isä muuttui Jumalaksi, toivo kolkoksi oloksi: ”Eeli eeli, lama sabaktani!”130 Jeesus saattoi
luvata ennen ristiä jollekin: ”Tyttäreni, sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi”, mutta hän tiesi että
tämä on anteeksiantoa velaksi. Maksun aika oli koittava. Jeesus kutsui opetuslapsia ensimmäisen
kerran ”veljikseen” vasta ylösnoustuaan, koska ei pitänyt tapanaan antaa tyhjiä lupauksia.
Itse katsoisin olevani Pohjolan enkä Kalevalan kansaa. Kainin enkä Aabelin sukua. Kun lihakset
viimein raukesivat ja synnittömät ulosteet valuivat alas lankun pintaa, myös minua helpotti.
Mooseksen lempioppilaan Joosuan taistellessa amalekilaisia vastaan Mooses kannatteli sauvaa.
Aina kun sauva laski hartioiden alle, olivat amalekilaiset voitolla. Samoin, kun Jeesus enää ei
jaksanut hilata itseään ylös hengittämään, jäi poikkipuu lopullisesti voittoa osoittavaan asentoon.
Tämän aktin jälkeen voi todeta: ”Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä
‘on’; sentähden tulee hänen kauttaan myös niiden ‘amen’, Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme.”
(2 Kor 1:20.)
Jaakob ei päästänyt irti ellei häntä siunattu. Mooses sai nähdä Jumalasta vain selkäpuolen ja Daavid
etsi kasvoja. Me emme näköjään ole kiinnostuneita koko asiasta. ”Ylenpalttisesti on iloa sinun
kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi.” (Ps. 16.) Aina yhtä mielikuvitukseton
”Filippus sanoi: ‘Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme.’ Jeesus sanoi hänelle: ‘Niin kauan
aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on
nähnyt Isän. Kuinka sinä sitten sanot: ‘Näytä meille Isä’?” (Joh. 14:8-9.) Kol 1:15: ”Ja hän on
näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennenkaikkea luomakuntaa.” Kirje heprealaisille alkaa
pitkällä ja sangen monimutkaisella lauseella: ”Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa
oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta,
jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut ja joka, ollen
hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on,
130

”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit!” Uuden Testamentin kreikankieliseen tekstiin jääneet
arameankieliset sanonnat jäivät ilmeisesti jonkinlaisiksi lentäviksi lauseiksi alkuseurakuntaan.
Galilealaiset olivat kuitenkin usein kolmikielisiä, Jeesus mahdollisesti nelikielinen Egyptissä
vietetyn varhaislapsuuden vuoksi.
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toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, tullen
enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän.”
Sakarja 8:20-23: ”Näin sanoo Herra Sebaot: Vielä tulee kansoja, monien kaupunkien asukkaita, ja
toisen asukkaat menevät toiseen ja sanovat: ‘Lähtekäämme, käykäämme etsimään Herran
mielisuosiota, etsimään Herraa Sebaotia’. - ‘Minäkin lähden.’ Ja monet kansat, väkevät
pakanakansat, tulevat Jerusalemiin etsimään Herraa Sebaotia, etsimään Herran mielisuosiota. Näin
sanoo Herra Sebaot: Niinä päivinä tarttuu kymmenen miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu
Juudan miestä liepeeseen sanoen: ‘Me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme
kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne’”.
”Kuulkaa minua te merensaaret, ja tarkatkaa, kaukaiset kansat. Herra on minut kutsunut hamasta
äidinkohdusta saakka, hamasta äitini helmasta nimeni maininnut. Hän teki minun suuni terävän
miekan kaltaiseksi, kätki minut kätensä varjoon; Hän teki minut hiotuksi nuoleksi, talletti minut
viineensä. Ja hän sanoi minulle: ‘Sinä olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä osoitan
kirkkauteni.’ Mutta minä sanoin: ’Hukkaan minä olen itseäni vaivannut, kuluttanut voimani turhaan
ja tyhjään; kuitenkin on minun oikeuteni Herran huomassa, minun palkkani on Jumalan tykönä.’ Ja
nyt sanoo Herra, joka on minut palvelijakseen valmistanut hamasta äitini kohdusta, palauttamaan
Jaakobin hänen tykönsä, niin että Israel koottaisiin hänen omaksensa. Ja minä olen kallis Herran
silmissä, minun Jumalani on tullut minun voimakseni - hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka
olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet:
Minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti.” (Jes. 49:1-6).
Jeesus tuli ”pakanoille valkeudeksi”. Kaikki muu olisi ollut liian vähäistä maailman kuuluisimmalle
juutalaiselle. Hp. 7:14: ”Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta.”
Sionistisesta "oman avun periaatteesta" on aina uhannut tulla hengellisen uudistuksen
kompastuskivi. Hesekiel 37:11 kuvaa uudistuksen aikaa sanoin: "Meidän luumme ovat kuivettuneet,
toivomme on mennyttä, me olemme hukassa." Sef 3:12 korostaa: "Minä jätän jäljelle sinun
kskuuteesi kurjan ja vaivaisen kansan, ja he luottavat Herran nimeen." Sak. 12:10: "Sinä päivänä
minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen.
He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista,
murehtivat häntä katkerasti niinkuin murehditaan katkerasti esikoista."
Lutherin (o) ystävä Sebastian Münster (o) käänsi koko Uuden Testamentin hepreaksi vuoteen 1599
mennessä. Samoin lääketieteen tri Einrich Frommann (o) käänsi ja latoi 1730-luvulla sen hepreaksi
ja jiddishin kielelle. Saksalainen juutalaisten ystävä Franz Delitzsch (o) teki erään lähteen mukaan
16 heprealaista versiota Uudesta Testamentista. Jos hepreankielisiä käännöksiä on ollut
alkuseurakunnan aikaan, ne ovat kadonneet todennäköisesti Kansainvaelluksissa, luulisin. On
kuitenkin mahdollista, että alun perin Uusi Testamentti on kirjoitettu hepreaa lähellä olevalla
aramean kielellä ainakin evankeliumien osalta.
1 Kor. 14:21-22: "Laissa on kirjoitettuna: "Vieraskielisten kautta ja muukalaisten huulilla minä olen
puhuva tälle kansalle, eivätkä he sittenkään minua kuule, sanoo Herra." Tällä viitattiin ensimmäisen
helluntain tapahtumiin (Apt. 2) ja kielillä puhumisen ihmeeseen. Näin evankeliumi siirtyi meidän
pakanoiden pariin. Mutta samalla meille pakanoille annettiin myös vastuu ilosanoman kertomisesta.
Siis kertomisesta, ei päähän takomisesta. "Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan. Joka ei
minun kanssani kokoa, se hajottaa." (Mt 12:30 ja Luuk 11:23). Paavali koki kutsumuksekseen tuoda
"pelastus pakanoille, jotta he [juutalaiset] itse syttyisivät kiivauteen" hänen puhuessaan Jeesuksesta
"Siionin loukkauskivenä ja kompastuskalliona". Roomalaiskirje ilmaisee asian Vanhan Testamentin
profetiaan vedoten: "Minä herätän teidän (juutalaisten) kiivautenne kansan kautta, joka ei ole kansa,
ymmärtämättömän kansan kautta minä teitä kiihoitan" (Room. 9:33, 10:19, 11:11-14). Akniam &
akhisem, herätän kateuden ja suututan. On tarkoitus, että meidän pakanakristittyjen intomieli
provosoisi oikeat mannansyöjät liikkeelle etsimään Mooseksen ja Aaronin tavoin Jumalan kasvoja.
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Eteisessä odotellessa
Uskonnollinen juutalaisuus on vanhastaan käyttänyt Jeesuksesta ilmaisua iish plooni tai ooto haiish, eli "tuo mies". Suosittu iskulause kuuluu: "Se hyvä, mitä Jeesuksessa on, ei ole uutta. Se uusi,
mikä hänessä on, ei ole hyvää." Nihil novi, ei uutta. Toinen nimitys on Talmudin Jeesus Pandera
-parjauksen Talui, "hirtetty". Jeesuksesta käytetään yleisesti lyhennettyä nimikäsitettä Jeshu. Sen
kirjaimet ovat lyhennyksestä "pyyhittäköön nimensä ja muistonsa". On yleistä, että messiaaniseksi
kääntyneen juutalaisen omaiset surevat häntä istuen shivaa eli suruaikaa kaksi viikkoa siinä missä
kuolluttakin omaista surraan vain viikko. Toisaalta samaan sävyyn myös roomalaiskatolinen ja
kreikkalaiskatolinen maailma suhtautuu protestantilla tavalla uskoon tulleisiin omaisiin, tuo
kääntymisen "protesti" kun on vanhastaan juuri korkeakirkkoja vastaan omakohtaisen uskon
puolesta. Matteuksen juutalaisevankeliumia laajemmalle levinnyt myytti keskiajalla oli Talmudin
pohjalta syntynyt epäautenttinen, epähistoriallinen Toldot Jeshu -teksti.
Joosef on eräs Vanhan Testamentin Messias-tyypeistä. Joosef oli Jaakobin poikia, mutta mikään
sukukunnista ei kantanut hänen nimeänsä. Joosef oli erilainen. Hän oli ilmeisesti kaikkiaan 22
vuotta erossa veljistään, näiden enemmän tai vähemmän hylkäämänä. Joosef oppi egyptin kielen,
hänet puettiin egyptiläisittäin ja hänen hiuksensa sekä partansa varmasti ajettiin.
Vrt. Mooseksen ja tämän veljen Aaronin olosuhteista riippumaton läheisyys, Mooseksen paljaaksi
ajeltu päälaki ja leuka sekä Aaronin leikkaamaton risuparta psalmissa 133: ”Katso, kuinka hyvää ja
suloista on, kun veljekset sovussa asuvat! Se on niinkuin kallis öljy pään päällä, jota tiukkuu
partaan - Aaronin partaan, jota tiukkuu hänen viittansa liepeille.” (Jakeen pohjalta lienee nimetty
myös eräs huonekasvi.)
Tänä pitkänä aikana veljet vieraantuivat Joosefista. Viimein veljet eivät enää tunteneet häntä,
etenkään kun luulivat tämän poistuneen ajasta iäisyyteen jo aikoja sitten. Veljet tunsivat Joosefin
vasta, kun tämä itse tahtoi ilmaista itsensä. Ennen tätä Joosef toimitti kaikki ei-juutalaiset pois.
”Silloin Joosef ei voinut kauemmin hillitä itseään kaikkien niiden nähden, jotka seisoivat hänen
ympärillään. Hän huusi: ‘Antakaa kaikkien mennä pois minun luotani!’ Niin ei ollut ketään
saapuvilla, kun Joosef ilmaisi itsensä veljilleen. Ja hän purskahti ääneensä itkemään, niin että
egyptiläiset ja faraon hoviväki sen kuulivat... ‘Mutta älkää nyt olko murheissanne älkääkä
pahoitelko sitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala on minut lähettänyt teidän edellänne
pitääkseen teidät hengissä.’” (1. Moos. 45.) Nostra culpa, nostra maxima culpa, kuten katoliset
sanovat.
Käännekohta oli, kun Joosef alkoi puhua veljillensä hepreaa. Kuten nykyäänkin galutissa tai
diasporassa, myös menneinä aikoina tosi juutalainen osasi olla tarpeen tullen myös korostamatta
syntyperäänsä. Tulee kuitenkin hetki, jolloin isät tulee totuuden nimessä esitellä avoimesti aina
faaraoidenkin edessä. Jeesus juutalaisen äidinkieli oli ainoastaan kansan alennuksen tilan vuoksi
aramea, muuten hän puhui hepreaa. Niin kuin Joosef salasi itsensä ja juutalaisen identiteettinsä
veljiltänsä, myös Jeesus on salannut itsensä juutalaisilta. Pidän itsekin yllätyksistä ja jännityksestä,
mutta oma hermoni olisi saattanut laueta ennen Joosefia. Oli aika, jolloin Joosefin veljet eivät
tunteneet häntä, mutta tuli myös aika, jolloin sama kävi egyptiläisille. Maimonideetä lainatakseni:
”Antakaa meille meidän Jeesuksemme takaisin!”
Kirkko on tehnyt Jeesuksesta pakanan. Monen kirkollisen ihmisen on jo nyt vaikea ymmärtää
Jeesuksen juutalaista taustaa tai juutalaislähetystä. Toisaalta en itsekään tiedä koko
juutalaislähetyksestä. Jeesus tullee ottamaan veljensä puhutteluun kahden kesken. Mikäli em.
mahdollisesti vertauskuvallinen teksti tulkittaisiin kirjaimellisesti, ei meillä pakanoilla olisi muuta
tekemistä kuin supista eteisessä. Toki kaikki uuden syntymä vaatii kipua ja tapahtuu ahtaan portin ja
synnintunnon kautta. Harvassa kuitenkin ovat ne tapaukset Uudessa Testamentissa, joissa
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pakanakristitty olisi toiminut kätilönä juutalaisen uskoontulolle. UT:n selitysopissa eli
eksegetiikassa on korostettu hellenististä vaikutusta. Siten etenkin heprealainen Johanneksen
evankeliumi menetti arvovaltansa Jeesuksen historiallisen esiintymisen tulkkina ja sivuutettiin vain
gnostilaisena filosofisena pohdintana. UT viittaa 993 VT:n kohtaan ja näitä viittauksia on yhteensä
1560 kappaletta. Johanneksen Ilmestyksessä viitteitä on erityisen paljon, 507 kappaletta.
Egyptissä vietetyt neljästä viiteensataan vuotta ovat Vanhan Testamentin musta aukko. Tuona
jaksona ei tapahtunut varsinaisesti mitään uutta, ja se sivuutetaan Raamatussa muutamassa jakeessa.
Raamatun Jumala ei ole kovin innostunut suurista numeroista. Noina vuosisatoina Israelin kansa
sekä kasvoi lukumääräisesti että ajautui yhteiskunnallisesti tukalaan asemaan. Goosenin
hedelmällisestä maakunnasta alkanut kausi on rinnastettavissa pakanaseurakunnan aikaan, jona
kristillinen seurakunta on kasvanut, mutta kirvoittanut otteensa henkilökohtaisesta uskosta
instituutioksi. Kirkolle on käynyt kuin vertauksen sinappipuulle tai saavilliselle happamatonta
taikinaa, johon pääsi hiivaa. Pitkän kuivan kauden jälkeen on kuitenkin odotettavissa ainakin
yhdellä rintamalla hengen sateita.
Lähes seitsemäntoistamiljoonaisessa kansassa on tietenkin jäseniä, jotka ovat tavallisia, maallisia
ihmisiä ja vaivautuvat, kun heille aletaan tuputtaa uskonasioita pelkän syntyperän perusteella. Jos se
yhtään lohduttaa, niin evankeeliset kristityt näyttävät usein muidenkin kohtaamiensa ihmisten
silmissä hieman päällekäyviltä. Ennen sokeriruokoa ja sokerijuurikasta Jumalan Sanaa kutsuttiin
hunajaksi. Tänään sitä voisi kutsua huumeeksi. Toiset aineet tekevät rauhallisiksi, mutta speedin
käyttäjistä eivät pidä edes toiset narkomaanit. Genesiksen kirja huipentuu ja päättyy melko
yllättävästi Joosefin kuolemaan. Joosef ei pyrkinyt patriarkaksi veljiensä kera, vaan antoi viran
pojilleen. ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja
joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen Isän tykö.” (Joh.
14:12.) Poikia oli kaksi, ja Efraim sivuutti myöhemmin symbolisessa kielessä Manassen.
Joosef teki juutalaisuudestaan muille yllätyksen. Mooseksen kohdalla Exodus jättää hieman
avoimeksi, oliko juutalaisuus yllätys Moosekselle itselleenkin. On salaperäistä, miksi Jumala aikoi
surmata Mooseksen (Ex.4:24-26). Niin kuin tiede on ottanut kristinuskon nimissä tehdyn
painostamisen vuoksi etäisyyttä kirjoituksiin, niin myös juutalaiset ovat kristinuskon nimissä
harjoitetun vainon seurauksena vieraantuneet juutalaisesta Jeesuksesta. Tässä voi kuitenkin nähdä
erään profeetallisen virstanpylvään. Vasta kun ”Iisain kanto” on maahan asti katkaistu, kun
juutalaisilla ei ole enää mitään tekemistä oman messiaansa kanssa, puhkeaa siitä toivon vesa (Jes
11:1, 10). Eron ”maineen” ja ”ylistyksen” välillä voisi nähdä Jes 4:2:n valossa: ”Sinä päivänä on
Herran vesa oleva Israelin pelastuneille kaunistus ja kunnia ja maan hedelmä heille korkeus ja
loisto.”
Mikäli Joosefin tarina on kaukaa haettu, uhrataan Hesekielin kirjassa kokonainen luku Israelin
heräämisen kuvaamiseen (Hes 36-37). Luvussa 37 Hesekiel kertoo näyn kuivuneista luista, jotka
ensin kokoontuvat yhteen ja sitten liitetään yhteen. Viimeisessä vaiheessa elottomat ruumiit saavat
henkensä takaisin.
Koko maailma kuiskuttelee Israelin kaksituhatvuotisesta tragediasta. Messias tarkoittaa samaa kuin
kuningas.131 ”Sillä kauan aikaa saavat israelilaiset olla ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja
patsasta, ilman kasukkaa ja kotijumalia.” (Hoos 3:4.)
”Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan”, suree Johannes jo
evankeliuminsa esipuheessa. (Joh. 1:11.) Juutalaiset ovat kuitenkin saaneet maksaa väärästä
131

Sanan kreikannos ”Kristus” saattaa olla loukkaava. Tämän nimen perinteet ovat lähinnä käskyjen
5-10 rikkominen. (Mikäli noudatamme kymmenen käskyn katolisen kirkon tarpeisiin muuteltua
numerointia, jossa kielto jumalankuvien tekemisestä sulautettiin yhteen toisen käskyn kanssa ja
viimeinen käsky jaettiin kahdeksi.)
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valinnastaan jo niin raskaasti, että on koittanut aika ”lohduttaa”.
Jesajan kirjan jälkimmäisen osan alkujae, jae 40:1 kehottaa lohduttamaan Hänen kansaansa .
Jesajan alkuosassa (Vanhan Testamentin kristillisessä laitoksessa) sattuu hauskasti olemaan yhtä
monta lukua kuin on kirjoja Vanhassa ja loppuosassa niin monta kuin on kirjoja Uudessa
Testamentissa (39 ja 27). Pian on aika aloittaa uusi jakso valitun kansan historiassa. Juutalaiseen
kaanoniin kuuluvat täsmälleen samat Vanhan Testamentin kirjat kuin kristilliseen, mutta kirjojen
ryhmitys on erilainen. Katolisten apokryfikirjat eivät yleensä väitäkään olevansa inspiroituja,
(pseudepigraafisia huijauksia lukuunottamatta) vaan ainoastaan kuvailevat Testamenttien välisen
ajan historiaa. Näiden liittäminen Raamattuun oli lähinnä katolisen kirkon reaktio protestiliikeeseen.
Mikäli Jesajan kirjan siis jakaa kahteen osaan luvun 40 alun kohdalta, jälkimmäisen osan
keskimmäinen luku on Jesaja 53. Tämän luvun keskimmäinen jae kiteyttää koko asian: ”Mutta hän
on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden.
Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme
paratut.”
Ristiltä lausuttiin kaikkian seitsemän lausetta. Jos teloitettavalle on tapana antaa viimeinen
toivomus, niin Jeesuksen ensimmäisen lauseen muovaama toivomus oli: ”Isä anna heille anteeksi,
sillä he eivät tiedä, mitä tekevät”. Ensin ei tiedetty, mitä tehdään. Sitten ei tiedetty, mitä tehtäisiin.
Täytyy kuitenkin muistaa, että Vapahtajan hylkäsivät juutalaisten johtajien lisäksi myös pakanat:
Apt. 4:27: ”Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan,
jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain
kanssa.” Uudessa Testamentissa annetaan käydä ilmi, että jokainen ihminen on syyllinen Vapahtajan
kuolemaan. Ja hyvä niin, koska tällöin myös sovitus voi koskea jokaista. Jeesuksen omista
opetuslapsistakin..
…Juudas kavalsi…
…pessimisti Tuomas pettyi…
…Pietari kielsi pikkutytön edessä kiroillen…
…ja loput lähtivät takaisin kalaan.
Ristiinnaulitsemista on kristillisten kirkkojen poliittisen siiven taholta käytetty koko
kaksituhatvuotisen markkina-aseman aikana verukkeena juutalaisvainoihin. Vainojen suhteen en
kristittynä oikeastaan voi pyytää edes anteeksi. Voin ainoastaan syyttää Syyttäjää ja sanoa, että
oikeaksi kristityksi synnytään vain hengellisen uudistumisen kautta. Jumalalla ei ole ottolapsia, eikä
lastenlapsia. Toisin kuin juutalaisuuteen, syntyminen kristittyyn perheeseen ei tee ihmisestä
kristittyä sen paremmin kuin syntyminen leipomossa sämpylää, on Jews for Jesus -liikkeen
perustaja Moishe Rosen sanonut. Samaten myös juutalainen kuolee Syntiinsä ilman
rauhansopimusta Välittäjän kanssa.
Nykyisessä murrosvaiheessa Israelin voisi olla helpompi palata entisiin uhrimenoihin ja ulkonaiseen
hurskauteen, mutta leikkilinjalle ei ole paluuta. Illan viiletessä pelipöydässä koittaa aika, jolloin
pelimarkat on lunastettava rahaksi. Esikuvien tarkoitus oli opettaa jotakin todellisuudesta. On aika
asettaa kristittyjen ja juutalaisten yhteisten Vanhan Testamentin sankareiden tavoin, ei enää
ainoastaan henki, vaan koko iankaikkisuus kämmenelle ja antaa Vanhan Liiton viimeisen profeetan
kehotuksen riipaista sydäntä: ”Katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” (Joh.
1:29.) Johannes Kastajan viesti oli: ”Älkää roikkuko enää minun perässäni, olen vain juoksupoika.”
Raamattu valitettavasti kertoo Jumalan silmäterän tulevan vielä kerran turvautumaan
henkilökohtaisen suhteen sijasta maalliseen ja yhteiskunnalliseen voimaan, ottamaan vastaan
”toisen, joka tulee omissa nimissään” (Joh. 5:43). Tämä tulee kuitenkin olemaan viimeinen virhe ja
johtaa puun ja kuoren väliin, jossa ei ole enää kuin yksi kortti käytettävissä. ”Ja minä vuodatan
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Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat
minuun, jonka ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat
häntä katkerasti, niin kuin murehditaan katkerasti esikoista.” (Jes 12:10.) ”Mutta heidän mielensä
paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy
poisottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on
peite heidän sydämensä päällä, mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite
pois.” (2 Kor 3:14-16.)
Juutalaisista eivät kaikki usko minkäänlaisen messiaan koskaan tulevankaan ja niidenkin, jotka
häntä odottavat, on perin vaikea sulattaa tämän ”alkuperän olevan muinaisuudesta, iankaikkisista
ajoista.” (Miika 5:1.) Hän on Daavidin "vanhurskas vesa" jota kutsutaan nimellä "Herra meidän
vanhurskautemme" (Jer 23:5-6). Psalmi 2 kehottaa: "Antakaa suuta Pojalle" ja edelleen: "Herra on
säätänyt. Hän lausui minulle: 'Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ano
minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi'" (Ps 2:7-8,
12). Vielä Daavid sanoi Messiaasta: "Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealla puolellani,
kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi" (Ps. 110:1). Samaa miestä
tarkoitti myös suurkuningas Nebukadnessar Danielin kolmea Danielista eroon joutunutta ystävää
teloittaessaan: "Katso, minä näen neljä miestä kävelevän vapaina tulessa, eivätkä he ole
vahingoittuneet, ja neljäs on näöltänsä niin kuin Jumalan Poika" (Dan. 3:25). ”Sentähden minun
kansani on tunteva minun nimeni, sentähden se on tunteva sinä päivänä, että minä olen se, joka
sanon: ’Katso, tässä minä olen’”. (Jes 52:6) Minä olen se = ani huu hepreaksi, ego eimi kreikaksi.
”Minä olen” on Jumalan tarkimmin varjeltu nimi. Jeesus käytti itsestään alinomaa näitä lauseita.
(Minä olen tie, totuus ja elämä, Minä olen ovi, Minä olen ylösnousemus ja elämä, Minä olen elämän
leipä, Minä olen elämän valkeus, Minä olen elävä vesi, Minä olen taitava paimen jne.) Getsemanen
tapahtumista kerrotaan: "Kun hän siis sanoi heille: 'Minä se olen', peräytyivät he ja kaatuivat
maahan." (Joh. 18:6). Ensimmäinen psalmi kertoo hengellisyyden henkilökohtaisista
seuraamuksista ja toinen psalmi yhteiskunnallisista. ”Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä
sinut synnytin” (Ps 2:7). 2 Moos 23:20-21: ”Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan
sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varuillasi
hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne
rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä...” Penuel, Kasvojen Enkeli, on VT:stä tuttu.
”Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa
hänelle nimen Immanuel” (Jes 7:14). Sanassa paino on viimeisellä tavulla. ”Jumala meidän
kanssamme”, ei mikään muu. Messiaan sanotaan olevan paitsi kuninkaan, myös uudesta
ulottuvuudesta tulleen papin Melkisedekin tavoin. Kenelle Aabraham maksoi kymmenyksiä ja
kenelle ei? Miksi hän piti pusikosta löytämänsä ”rauhan” (Saalemin) ”vanhurskauden kuninkaan”
(Melkisedekin) ”Korkeinta” (El Elyonia) omana Jumalanaan? Gen. 49:ssä asetetaan Israelin
heimojako. Samassa yhteydessä kerrotaan Juudan sukuun vielä kerran tulevan ”shiilon” eli ”hänen
jonka se on”, tai ”hänelle kuuluvan”. Ei niin suurta nimeä, etteikö sekin kuuluisi Messiaalle!
Joh. 8:56-58: "Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni, ja hän
näki sen ja iloitsi." Niin juutalaiset sanoivat hänelle: "Et ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha,
ja olet nähnyt Aabrahamin!" Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin
Aabraham syntyi, MINÄ OLEN." Viisauden ruumiillistuma ja Jumalan luomistyön insinööri on
tarkasti kuvattuna jo Vanhassa Testamentissa, salaperäisessä Sananlaskujen 8. luvussa.
Myös Vanhan Testamentin pyhät pelastuivat Messias-toivon (Hatikva) ja uskon kautta. Lupaus
"vaimon siemenestä", joka olisi murskaava käärmeen pään annettiin jo Gen. 3:15:ssa Eevalle ja
Adamille. Siinä lupauksessa Eeva antoi ensimmäiselle lapselleen nimenkin (Gen. 4:1): "...(Eeva)
tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi: "Minä olen saanut pojan, herran". Pettymys oli suuri, kun
poika ei ollutkaan minkäänlainen maallinen pelastaja tai herra, vaan yritti voittaa Jumalan suosion
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omien kättensä työllä ja maan sadolla, ja surmasi veljensä Aabelin joka etsi pelastusta elävän uhrin
kautta. Aabraham maksoi kymmenykset kuin ylemmällensä, vaikka oli lupauksen kantaja. Messiaan
pappeuden sanotaan niin UT:n heprealaiskirjeessä kuin psalmeissakin olevan Melkisedekin
pappeutta, ja tämä mies tuli takavasemmalta puun takaa. Toisaalta myös Jumalan Poika on
kuvattuna jo VT:ssä: Snl 30:1-6: "Aagurin, Jaaken pojan, sanat; lauselma. Näin puhuu se mies:
Minä olen väsyttänyt itseni, Jumala; olen väsyttänyt itseni, Jumala, ja menehdyn. Sillä järjetön olen
minä mieheksi, ei ole minulla ihmisymmärrystä; enkä ole oppinut viisautta, tullakseni tuntemaan
Pyhintä. Kuka on noussut taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koonnut kouriinsa tuulen?
Kuka on sitonut vedet vaipan sisään? Kuka on kohdalleen asettanut maan ääret kaikki? Mikä on
hänen nimensä ja mikä hänen poikansa nimi, jos sen tiedät? Jokainen Jumalan sana on taattu; hän
on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua
tilille ja ettet valhettelijaksi joutuisi."
Jeru-salem, -shalom, -salaam: Suuren kuninkaan rauhankaupunki, joka ei Melkisedekin jälkeen ole
rauhaa nähnyt. Jesaja 9:5 ennustaa: "Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka
hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen
isä, Rauhanruhtinas." - Prince of peace. Vielä rauhanprinssiä ei ole kruunattu ja vastaanotettu
kuninkaaksi. Rauhan kaupunki ei ole rauhaa nähnyt sitten viime visiitin ja Aabrahamin aikojen
Jesaja 53 on ehkä selkein Uuden Testamentin nasaretilaiseen Messiaaseen sopiva profetia. ”Herran
kärsivä palvelija” ei voi tarkoittaa Israelia yleensä, sillä (53:10) vikauhrien oli tarkoitus olla
täydellisiä ja virheettömiä (3 Moos 5:n mukaan): ”Jos panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän
nähdä lapsia ja elää kauan.” On yksi asia, jossa Israel ei eroa muista kansoista, ja se on synti.
”Ettekö te israelilaiset ole minulle niin kuin etiopialaisetkin? sanoo Herra - Katso, Herran, Herran
silmät ovat syntistä valtakuntaa vastaan.” (Aamos 9:7-8.) Jesaja ”viiskolmosen” tulkitseminen
omaksi itseksi on kardinaalivirhe. ”Kuka voi sanoa: ‘Olen puhdistanut sydämeni, olen puhdas
synnistäni’?” (Snl. 20:9). Mooses kuoli luvatun maan rajoilla. Jos hänestä tekisi lain voiman
metaforan, niin vasta Joshua tai Jeshua - miten vain vokaalit ujuttaakin - johdatti rajan tuolle
puolen.
2 Moos 19:8: ”Niin koko kansa vastasi yhtenä miehenä ja sanoi: ‘Kaiken, mitä Herra on puhunut,
me teemme’”. Ehdoton varmuus omista kyvyistään Jumalan edessä johti jo Mooseksen lakia
saadessa tunnelman kiristymiseen välittömästi lain taulujen antamisen jälkeen. Kun vastikään oli
sanottu: ”Minä olen kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni”, sanottiin nyt näin:
”Katso, minä tulen sinun tykösi paksussa pilvessä... Ja merkitse raja kansalle yltympäri ja sano:
‘Varokaa nousemasta vuorelle tahi koskettamasta sen juureen. ‘” (19:9-12.)
Vanhassa Testamentissa esiintyy sanontoja Jumalan ”oikeasta kädestä”, ”oikean käden tuesta” ja
”oikean käden miehestä”, mikä viittaa puhtaaksitekevään Messiaaseen. Paholainen merkitsi
sanatarkasti ilman iestä olevaa, beli-al. "Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat", sanottiin Herra
on minun paimeneni -psalmissa 23. Valitusvirsissä (3:27-28) todetaan: "Hyvä on miehelle, että hän
kantaa iestä nuoruudessaan. Istukoon hän yksin ja hiljaa, kun Herra on sen hänen päälleensä
pannut." Sikakirkosta huolimatta Malakia 1:11:n ennustuksessa on jotakin, joka Joonaan kansalta
jäi toteuttamatta: ”‘Auringonnousun maista auringonlaskun maihin saakka minun nimeni on suuri.
Kaikkialla minulle uhrataan suitsukkeita ja puhtaita ruokauhreja, sillä minun kunniani on suuri
kansojen keskuudessa’, sanoo Herra Sebaot.”
Salomon rakentaessa temppeliä piirustukset olivat Israelista, mutta kivimateriaali pakanamaasta.
Suuri osa käsityöläisexperteistäkin tuli ulkomailta – toisin kuin tänään. Israelissa ei saanut kuulua
talttojen kilkatusta ja kivet tuotiin valmiina. Rakentaminen oli palapelin kokoamista, jossa kukin
kivi piti löytää ja asetella alun perin suunnitellulle paikalleen. Tarina kertoo, että eräs ulkomailta
tuotu kivi oli niin eriskummallisen muotoinen, että sille ei paikkaa löydetty. Kun temppeli oli jo
valmis, saatiin tietää että kyseessä olisikin ollut peruskivi. Tämä on kivi joka ei sovi kuin yhteen
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paikkaan. Juutalaisten valtio ei sopinut Madagascarille tai Ugandaan - eikä Jeesus pelkäksi
profeetaksi tai rabbiksi.
”En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä. Herra minua kyllä kuritti, mutta kuolemalle hän
ei minua antanut. Avatkaa minulle vanhurskauden portit, käydäkseni niistä sisälle kiittämään
Herraa. Tämä on Herran portti: vanhurskaat käyvät siitä sisälle. Minä kiitän sinua siitä, että vastasit
minulle ja tulit minulle pelastajaksi. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi.
Herralta tämä on tullut; se on ihmeellistä meidän silmissämme.” (Ps. 118:17-23)
”Kulmakivi” voitaisiin kuulemma kääntää myös ”huippukiveksi”. Tämä on kivi, jolla kivikaari
sidotaan lakipisteestään. Ilman sitä kaari vaatii keinotekoista kannattelua, mutta huippukiven kanssa
se pysyy koossa itsestään. - Erikoista sanaleikissä kivijalan ja huippukiven välillä on, että
huippukiven voi laskea rakennukseen kivistä viimeisimpänä, muiden puitteiden ollessa jo koossa.
Viimeisessä vaiheessa Hesekielin nahat, lihat ja nivelet saaneista luistakaan ei puuttunut enää kuin
henki. Heprealainen teonsana "saarnata", lehattiif, tulee samasta sanan juuresta kuin "pisaraa"
tarkoittava sana tippaa. Sanonta tipin tapin merkitsee samaa kuin tipoittain, kostumme saarnoista
kuin satavasta vedestä, tipoittain. Perustaan saakka opetus on kaikkein vaikein ylettää. Uusi nahka
pitää lisätä uutta tehdessä, eikä uutta viiniäkään kannata kaataa vanhaan leiliin.
Ensimmäisenä pääsiäisenä verta siveltiin kaikkialle muualle paitsi tallattavaksi kynnykseen,
vertauskuvaksi siitä, ettei sovitusveren arvoa saanut pitää halpana. Raahabin perhekin säilyi
hengissä vain koska hänen ikkunastaan hulmusi punainen nauha.
Aikakäsityksen lineaarisuus saa juutalaisuudessa kristittyihin ja muslimeihin nähden poikkeavan
muodon. Juutalaiset ajattelevat ajan etenevän spiraalin muodossa. Samat tai samantapaiset asiat ja
muodot ilmestyvät uudelleen ja uudelleen historian edetessä. Prosessi kuitenkin etenee koko ajan.
Aika ja historia eivät olet lohduttoman syklisiä, kuten vaikkapa intialaisessa maailmankuvassa.
Luvatun identifioiminen Nasaretin Jeesukseen, joka lupasi niin ikään palata uudelleen, ei
kuitenkaan sovi juutalaisten mielestä tähän kuvaan. Messias-spiraali ja paradoksaalisine voimineen
eivät ole toistaiseksi miellyttänyt.132 Toinen epämiellyttäväksi koettu rinnastus on Vanhan
Testamentin Egyptiin turvautumisen ja nykyajan Yhdysvaltoihin yms. valtoihin turvautumisen
välillä:
Jes 30:1-7: ”Voi uppiniskaisia lapsia, sanoo Herra, jotka pitävät neuvoa, mikä ei ole minusta, ja
hierovat liittoa ilman minun henkeäni, kooten syntiä synnin päälle; jotka menevät Egyptiin,
kysymättä minulta, turvautuakseen faraon turviin ja etsiäkseen suojaa Egyptin varjossa! Faraon
turva koituu teille häpeäksi ja suojan etsiminen Egyptin varjosta häväistykseksi. Sillä vaikka hänen
ruhtinaansa ovat Sooanissa ja hänen sanansaattajansa saapuneet Haanekseen asti, joutuvat kaikki
häpeään kansan tähden, josta heillä ei ole hyötyä - ei apua, ei hyötyä, vaan häpeätä ja pilkkaa.
Ennustus Eteläisen maan Behemotia vastaan. Halki ahdingon ja ahdistuksen maan, halki
naarasleijonan ja jalopeuran maan, kyykäärmeen ja lentävän käärmeen maan he kuljettavat
aasinvarsojen selässä rikkautensa ja kamelien kyttyrällä aarteensa kansan tykö, josta ei hyötyä ole.
Egyptin apu on turha ja tyhjä; sentähden minä annan sille nimen: "Rahab, joka ei pääse
paikaltansa". Mene siis nyt ja kirjoita se tauluun heidän läsnäollessaan ja piirrä se kirjaan, että se
säilyisi tuleviin aikoihin, ainiaan, iankaikkisesti.”
Jes 31: 1-3: ”Voi niitä, jotka menevät alas Egyptiin apua etsimään ja turvautuvat hevosiin, luottavat
sotavaunuihin, koska niitä on paljon, ja ratsumiehiin, koska niitten luku on ylen suuri, mutta eivät
katso Israelin Pyhään, eivät kysy neuvoa Herralta. Mutta myös hän on viisas, ja hän tuottaa
onnettomuuden; hän ei peruuta sanojansa, vaan nousee pahantekijäin sukua vastaan ja väärintekijäin
apuuntuloa vastaan. Egypti on ihminen eikä Jumala, ja heidän hevosensa ovat lihaa eivätkä henkeä.
132

Päiviö Latvus (o) Ymmärryksen siivet - miksi tiede on länsimaista? Omega-kustannus 2000 s.
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Kun Herra ojentaa kätensä, suistuu auttaja, ja autettava kaatuu, ja yhdessä he kumpikin hukkuvat.”
(Jesajan ohella Jer. 44 jne.)
Renessanssin
jälkeen
tietoihanne
on
kääntynyt
universaalista
partikulaareihin.
Informaatioyhteiskunnassa on mahdotonta omaksua kaikkea redusoidun tiedon tulvaa. Raamatussa
on kuitenkin ”tiedon avaimen” käsite, jonka avulla tiedon paljouden voi avata oikeaksi
johtopäätökseksi. Puutteellisilla luonnontieteellisillä tiedoilla Jumalaa ei voi ymmärtää, mutta sen
sijaan hänet voi tuntea, koska kyseessä on suhde kahden persoonan välillä. Seikkaa, jolla voi vastata
kaikkiin olennaisiin kysymyksiin ja ratkaista kaikki ongelmat, kutsutaan maailmankirjallisuudessa
viisasten kiveksi. Teriaki tai panasea taas on lääke, joka tepsii kaikkiin vaivoihin. Juutalainen
kuuluu valittuun kansaan, mutta hän voi tulla valituksi myös henkilökohtaisella tasolla. Messias voi
olla kuningas, mutta hänet voi saada myös Vapahtajaksi. Herra on Jumala, mutta hänet voi saada
tavallaan adoption kautta myös isäksi.
Yksi asia on se, että Israel tarvitsee sovitusta. Kokonaan toinen asia taas se, että seurakunta tarvitsee
Israelia. Kristilliset opettajat ovat sortuneet henkiseen hengellisyyteen. Kristikunta on rappiotilassa
ja tarvitsee juutalaisia esittelemään uudelleen elävän Jumalan, jotta edes jokin todellisuuspinta ja
luotettava opillinen rakenne säilyisi kivijalattoman evankeliumin raunioilla. Heprealaista metaforaa
käyttääksemme pääsiäislampaan luut on rikottu ja kiireen keskellä siitä saa luunsiruja kurkkuunsa.
Seurakunta tarvitsee ja ympäröivä maailma tarvitsee juutalaisten realismia, mullantuoksua ja
kurkkuärrää ymmärtääkseen alkuperäisen evankeliumin. Kreikkalainen maailma pyrki löytämään
filosofian säännönmukaisuuksia ja roikkui tavallaan ilmassa. Heprealainen ajattelu eteni toisin päin,
yksityiskohdista sääntöihin, konkreettisista havainnoista aatteellisiin. 133 Hepreassa ei ole
varsinaisesti ”olla”-teonsanaa samassa mielessä kuin muissa kielissä. Heprean kielioppi kuvastaa
sitä heprealaista ajattelua, joka ei merkitse staattista ja pysähtynyttä tilannetta, vaan toimintaa ja
dynamiikkaa. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa mainitaan lähes sata kertaa verbi eli
teonsana ”uskoa”, mutta ei juuri koskaan substantiivia ”usko”. Juutalaisen ei tarvitse teoretisoida
sitä, minkä hän tekee ja elää todeksi. Jerusalemin temppeli oli silattu sisältä puhtaalla kullalla, mutta
Johannes kertoo nähneensä ”taivaallisen Jerusalemin”, jossa lasinpuhdasta kultaa olivat kadutkin.
Luuk. 2:32: ”...valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille.”
Valkeudessa ja kirkkaudessa on aste-ero.
Joh. 1:14: ”Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa,
senkaltaista kirkkautta kuin ainokaisella Pojalla on isältä; Hän oli täynnä armoa ja totuutta.” Emme
kaipaa fyysistä ympärileikkausta, mutta symbolista toimenpidettä vastaavaa hengellistä
radikaaliutta kaipaisimme. Israelia kutsutaan Vanhassa Testamentissa Herran palvelijaksi. Niin
itämainen samurai- kuin länsimainen ministeri-sanakin juontaa juurensa palvelemisesta. Turhan
usein viran tuoma asema kuitenkin peittää alleen itse tarkoituksen.
Israel on Mestarin vertauksessa maailman kello. Kansakuntia verrataan Raamatun terminologiassa
yleensä puihin, Israelia erityisesti viikunapuuhun. ”Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen
oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun
näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.” (Mt. 24:32,33.) Entisenä miehittäjän
veronkerääjänä ja maanpetturina Matteus osoittaa katumustaan keskittämällä huomionsa näissä
Herran sanoissa Israeliin. Kreikkalainen Luukas sitävastoin täsmentää Herran sanoja: ”Katsokaa
viikunapuuta ja kaikkia puita.” (Lk. 21:29). Itsenäisten valtioiden määrä maailmassa on kasvanut
räjähdysmäisesti viimeisten sadanviidenkymmenen vuoden aikana. Tällä ja menneellä vuosisadalla
kasvuun ovat räjähtäneet lisäksi esimerkiksi sodat, maailman väkiluku ja teknologia.
Aloittaessani Sefanjan jakeiden pohjalta kuuluisien juutalaisten etsinnän en vielä tiennyt, mihin
133

Risto Santala (o), Juuret I s. 25. Santalan kirjat on kirjoitettu alun perin hepreaksi ja käännetty
vasta siitä muille kielille. Eräistä teoksista on otettu heprean kielellä jo seitsemäs painos.
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nenäni työnsin. Etsin kultahippua mutta osuinkin uraanisuoneen. Koska en ole valan tehnyt
journalisti, oli tarkoitukseni omista lähtökohdistani käsin esimerkiksi kieltää, ettei puheissa
juutalaisten haltuunsa saamasta mediasta ole perää. Enää en kuitenkaan ole asiasta niinkään varma.
Ottaen huomioon Vanhan Testamentin neutrista Uuden Testamentin maskuliiniin muuttuvat
varoitukset ”hävityksen kauhistuksesta” (Mt. 24), voi lähiaikoina ennen lopullista Messiaan
vastaanottamista käydä vielä miten tahansa, valinnoista riippuen.
Takanamme oleva vuosisata on ollut monessa suhteessa erikoinen ja merkinnyt murrosvaihetta,
miten päin tahansa kakkua viipaloisikin. Vuosisata on valanut perustukset ehkä turhankin
jännittävälle 2000-luvulle, jonne olemme astuneet. Israelin valtion historiaa seuraten valveutunut
ihminen näkee, miten paljon kapina-aikaa on jäljellä ennen oikeuden lopullista toteuttamista. Israel
on indikaattori suuremmille tapahtumille. TV-ruudulla näkemämme ajan viisarin hitaan liikkeen
pitäisi järkyttää meidät Jumalamme luo. Hoosea 3:4,5: ”Sillä kauan aikaa saavat israelilaiset olla
ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja patsasta, ilman kasukkaa ja kotijumalia. Sen jälkeen
israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa. Vavisten he
lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla.” Viimeinen todiste Jumalan olemassaolosta
on Israelin tuleva kääntymys, ei ehkä kristittyjen, mutta Messiaan puoleen. Kysymys vain kuuluu,
kuka tuota todistusta on enää näkemässä? Voimakkaita hypoteeseja on kaanaan kielessä tapana
kutsua profetioiksi. Johtopäätöksenä voi ennakoida Jeremian tavoin: ”Katso, päivät tulevat...” (Jer
31:31).
Uskonto ja usko ovat samaa sananjuurta vain suomeksi. Vrt. englannin faith, ruotsin tro tai saksan
Glaube. Sana uskonto tulee latinan termistä religoo, re-ligoo, "sitoa uudelleen". Usko CONTRA
uskonto on se juttu. Uskonnolliset johtajat ristiinnaulitsivat Jeesuksen, tavalliset maan hiljaiset
uskoivat häneen. Uskonto sitoo, Joosua-Jeshua vapauttaa.
Vapaus ilman Jumalaa on putoavan kiven vapautta. Siinä on suunta vain alaspäin.
Jeesuksen vapaus antaa pohjan, josta ponnistaa. Kukaan ei synny maailmaan ateistina. Ateistiksi voi
vain kasvaa - lähes poikkeuksetta yhteiskunnan painostuksen alaisena. Moni tahtoo palvella
Jumalaa - mutta konsulttina. Luonnollinen ihminen ei itselleen Herraa halua. Kuitenkin
sofistikoituneempana pidetyllä kreikankin kielellä kolikon Vapahtaja (sooter) kääntöpuolella lukee
Herra (kyyrios). Edellinen termi vilahtaa Uudessa Testamentissa noin 17 kertaa - jälkimmäinen noin
700 kertaa. Vapaus ja vastuu käyvät käsi kädessä: Jos tahdot päästä eroon synnistäsi ja
syyllisyydestäsi Jumalan Pyhyyden edessä, sinun pitää päästä eroon myös vapaudestasi. Mutta jos
Herra on hyvä, niin Psalmi 23:n sanoin "Ei minulta mitään puutu". Silloin myös "sinun vitsasi ja
sauvasi minua lohduttavat". Mt. 16: 25-26: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön
itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa
sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä,
vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi
ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?"
Kolmannen temppelin rakentaminen temppelivuorelle tietäisi järjestyksessään myös kolmatta
maailmansotaa. Niin tärkeä kulminaatiopiste on kyseessä. Mutta kolmas temppeli on jo maan päällä
(2. Kor:6:16): ”Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen
heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani."
Ei tarvitse olla kummoinenkaan historioitsija tietääkseen, ettei enemmistö ole aina ollut oikeassa.
Äänekäs enemmistö on huono indikaattori. Enemmistö tiesi aikanaan palamisen johtuvan
flogistonista ja uskaliaitten merimiesten pelänneen putoavansa maakiekon reunalta (tosiasiassa
antiikissa ei koskaan uskottu pannukakkumaailmaan). Postikorttitaiteilija, reservin korpraali
Schicklgruberin (o) löytö kuului: "Mitä suurempi valhe, sitä enemmän siihen uskotaan, kunhan sitä
toistetaan tarpeeksi... Sillä ihmisten suuri enemmistö lankeaa sydämensä alkeellisessa
yksinkertaisuudessa helpommin suuren kuin pienen valheen uhriksi" ((o)). "Mutta jos heidän
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(juutalaisten) lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille
rikkaudeksi, kuinka paljon enemmän heidän täyteytensä! Sillä jos heidän hylkäämisensä on
maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin-ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista?"
(Room. 11:12,15).
Evankeliumi tarkoittaa ilosanomaa. Helleenien tarina ilosanomasta muistetaan, sen tuoja kun
lyyhistyi 42 kilometrin päässä maahan heti perille päästyään. Pisin maratooni on kuitenkin alkanut
kaksi vuosituhatta sitten ja sitä lähtivät juoksemaan maailmalle juutalaiset evankelistat. Uusi
testamentti on juutalaisten kirjoittama kokoelma Kirjoituksia niin meille pakanoille kuin
juutalaisillekin.
Ennen Messiaan tunnustamista tapahtuu valitettavasti kuitenkin jotain muuta: ”Minä olen tullut
Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte
vastaan.” (Joh. 5:43).
Mitä meihin pakanoihin tulee niin valistuksen ajan motto kuului: Sapere aude! - Uskalla ajatella!
Juutalaisten kuningas kehotti: Uskalla uskoa! Ota riski. Tutustu juutalaiseen.
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OSA IV – EVANKELIUMI ELÄINRADAN
MUKAAN
Ihmiskunnan vanhimmat nimet ovat tähtien nimiä. Eläinradan kuviot tunnetaan jo historian
aamuhämärästä. Monien pakanallisten mytologioiden jumalhahmot ovat peräisin eläinradan
tähdistöistä. On mielenkiintoista, miten tähdistöistä on tullut niin maailmanlaajuisesti hyväksytty.
Juutalaisten ja juutalaisuuden isä Aabraham oli kotoisin "Kaldean" Uurista. Sieltä oli kotoisin myös
tähtien palvonta (tähti on englanniksi star, nykysuomeksi stara).
Israelin lipussa Daavidin tähti on syvemmän sininen, kuin siniristi Suomen lipussa. Meillä taivas on
vaaleampi. Etelän pilkkopimeällä taivaalla tähdetkin näyttävät olevan lähempänä. Tummaa yötä
vasten tähdet loistavat entistäkin kirkkaammin. Pimeys tuo tähdet kuin syliin. Tähtien tarkkailun
kehdossa, Kaksoisvirtainmaan muinaisessa Kaldeassa, aavikon hiljaisina öinä tähtitaivaan valtavuus
oli ja on edelleen ilman keinovalaistusta erityisen vaikuttava.
Ihminen kokee tähdet ja kuun taivaankanteen kiinnittyneiksi objekteiksi, vaikka ilmakehän ja
avaruuden raja ei suinkaan ole tarkkarajainen pinta. Ihmisaivot vaativat etäisyyden ja koon
arviointiin mittasuhteen. Taivaankannella vain ei ole mitään tuttua, mihin taivaankappaleita vertaisi.
Esimerkiksi kuu näyttää taivaanrannassa huomattavasti suuremmalta kuin keskitaivaalla.
Tosiasiassa kuu on aina yhtä suuri. Kuu on joskus kaukana, joskus lähellä - mutta aina yhtä kaukana
ja yhtä lähellä.
Katsoessamme kuuta suoraan ylös ei vertailupohjaa ole, joten aivomme kertovat ettei pieneltä
näyttävä kuu sittenkään ole äärettömän kaukana - jolloin aliarvioimme kuun koon. Taivaanrannalla
horisontissa perspektiivivihjeitä taas on runsain määrin. Niihin suhteutettuna kuu vaikuttaa olevan
hyvin kaukana ja siksi aivomme ottavat oikeuden tulkita, että sen täytyy olla erittäin suuri.
Jo vakiintuneen terminologian mukaan taivaalla on 88 tähdistöä. Tähtikuvioiden lukumäärä riippuu
katsojasta. Aurinko, Kuu ja planeetat liikkuvat taivaalla verrattain kapeassa vyöhykkeessä, josta
käytetään nimitystä Eläinrata (Mazzaroth).
Eläinradan tähdistöt ovat jokseenkin yllättävä ”Alkujen” aihetodiste ja tulokulma juutalaisia ystäviä
lähestyttäessä. Tämä aihe on erittäin altis kritiikille, enkä itse siihen aina aamuyön tunteina jaksa
uskoakaan. (Oikeammin: En aina uskaltaisi siihen uskoakaan, enemmistö kun on oikeassa koska
enemmistö on oikeassa, perustelematta oikeassa olemistaan sen kummemmin haastajia vastaan.) Jos
niikseen tulee, ei MAZZAROTHIA yleensä luomistieteilijöiden taholta lippulaiva-todisteena
esitetäkään. Esitän aiheen kuitenkin omana kuriositeettinansa ja koska aiheesta ei näytä löytyvän
aiempaa suomeksi julkaistua yleisesitystä. Nykyään tunnemme kyseisen symbolisarjan tietenkin
horoskoopeista, eikä tämän aiheen tutkimus tietenkään ole siinä mielessä relevanttia.
Juutalaisten ja juutalaisuuden isä Aabraham oli siis kotoisin "Kaldean" Uurista. Antiikissa tähdistä
ennustelijat, astrologit, tunnettiin nimellä "kaldealaiset" vielä ajanlaskun tällä puolellakin (jKr.).
Tähdistä ennustaminen oli kotoisin Kaldeasta. Rooman korkein oikeusviranomainen eli preetori
karkotti esimerkiksi v. 139 "kaldealaiset" Roomasta ja käski heidän poistua 10 vuorokauden
kuluessa Italiasta, jotteivät nämä voisi harjoittaa muukalaisperäistä taitoaan, peregrina scientia.
”Sillä ei ole noituutta Jaakobissa eikä tavata taikuutta Israelissa.” (4. Moos. 23:23). Tänään
horoskoopeille nauravat naurismaan aidatkin. Raamattu kuitenkin tuomitsi astrologian jo silloin,
kun se vielä otettiin vakavasti. (5 Moos. 4:19; Jes 47:11-14; 2 Kun 23:5; Apt 7:42, 43 jne.)
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Aabraham toi Jumalan taivaasta maan päälle ihmisien keskelle, jotka palvoivat taivaankappaleita
jumalinaan, puhuen "taivaan ja maan Jumalasta". (1 Moos 24:3. Astrologia on kuitenkin jättämässä
toisen yhtä säädyttömän opin, kreationismin, ypöyksin tullessaan yhä suositummaksi nykyisessä
"Vesimiehen ajassa".)
Seuraava esitys perustuu pitkälti E.W. Bullingerin vuonna 1893 julkaisemaan kirjaan The Witness of
the Stars.
Yleensä muinaiset zodiacit niin Intiassa, kuin Kiinassakin eivät käytä ainoastaan samoja kahtatoista
pääkuviota, vaan myös samoja 36 lisäkuviota eli dekaania. (Kolme joka kuukauden tähdistöä
kohden.) Kiinassa on myös rinnakkainen järjestelmänsä, jonka kalenterikuukaudet on nimetty
kahdentoista eläimen mukaan. (Koira, sika, rotta, härkä, tiikeri, jänis, lohikäärme, käärme, hevonen,
vuohi, apina ja kukko. Näihin päädyttiin tarinan mukaan siitä syystä, että vain nämä 12
luomakunnan osaa noudattivat kutsua Buddhan kuolinvuoteelle.) Tietääkseni silti myös kiinalaiset
tunsivat tässä luvussa esitetyn tähtien tarinan.
Tähdistöt eivät kata koko tähtikarttaa. Kuvioiden ensisijainen tarkoitus ei välttämättä ollut
varsinaisesti kartoittaa tähtitaivasta, vaan itse sopimuksenvaraiset symbolit ovat saattaneet olla
pääasia. Aurinko viipyy vuotuisen kierroksensa aikana esimerkiksi Skorpionin kuviossa vain viikon,
kun pelkkiin apukuvioihin kuuluvassa Käärmeenkantajassa viivytään kokonaista kolme viikkoa.
Valistuksen ajalla taivaan tyhjiä osia paikkailtiin sellaisilla uudenaikaisilla kuvioilla kuin pallo,
kuvanveistäjän taltta, mikroskooppi, teleskooppi, Euclidin neliö jne.
Eläinradan tähdistöt ja kunkin 12:n apukuviot dekaanit näyttävät olevan peräisin kirjoitettua
historiaa vanhemmalta ajalta. Niiden keskinäinen vuorojärjestys ei käytännössä vaihtele lainkaan
läpi aikakausien tai kulttuurien. Esimerkiksi Etelän Risti liikkui siten, ettei sitä voitu nähdä
Euroopassa 40:nnen asteen pohjoispuolella kahteentuhanteen vuoteen, kunnes Hyväntoivonniemi
kierrettiin, mutta silti se säilytettiin "virallisessa" luettelossa. Kuviot ovat myös pääpiirteissään
samat, olipa kyseessä sitten Etiopia tai Kiina, Babylonia, Kreikka, Israel, Arabia, Egypti tai muut
Välimeren maat.
Yhdenmukaisuus on merkittävää ottaen huomioon sen, että hahmot ovat keinotekoiset. Tähtiä
yhdistävät viivat voisi useimmissa tapauksissa vedellä miten tahansa. Vapaan taiteen aikana
ymmärrämme, että suomalainen voisi nähdä härän kuviossa hirven ja australialainen kengurun.
"Skorpioni" ei varsinaisesti ole mikään skorpioni. Perinteisten tähtikuvioiden taustalla lienee
jonkinlainen sopimus tai yhteinen lähde.
Sellaiset antiikin luonnonfilosofit kuin Aratus (o), Hipparkus (o) ja Ptolemaios (o) kertovat
Eläinradan tähtisymboleilla olleen heidän aikanaan kiistämätön auktoriteetti, tuntematon alkuperä ja
tutkimattomissa oleva ikä. Standardiuden taas täytynee juontaa juurensa niille ajoille, kun
alkukansat elivät vielä läheisissä yhteyksissä toisiinsa. Saattaa olla, että tähtihahmot korruptoituivat
pakanuuden käsitteiksi jostakin toisesta, alkuperäisestä tarkoituksesta. Erityisen kiinnostavaksi
Eläinradan tähdistöt tekee niiden keskeinen asema juutalaisessa perinteessä, sillä juutalaisen
kalenterin kuukaudet on nimetty suoraan näiden kuvioiden mukaan.134
134

Suomalaisessa kalenterissa kuukaudet nimettiin kullekin ominaisten sääolojen mukaan. Voi aina kysyä, millainen
keskustelunavaus toteamus säiden pitämisestä on juutalaiseen symboliikkaan verrattuna. Omien säähän viittaavien
kuukausienkin nimien merkitys alkaa sitä paitsi vähitellen unohtua. Tammi tarkoitti hämäläismurteissa napaa ja
ydinpuuta. Tammi- eli sydänkuu jakoi talven kahtia. Helmikuu viitannee puissa tai hangella näkyviin jäähelmiin.
Maaliskuu on kuukausi jolloin maa näkyy lumen alta. Huhtikuussa lähdettiin kaatamaan suuret havupuukasket eli
huhdat. Toukokuussa tehtiin toukotyöt eli kynnettiin ja kylvettiin. Kesäkuu on kuukausi jolloin kesantopellot
käännettiin. Heinäkuussa tarkkailtiin säätä, ja tarvittiin heinäntekojärkeä, jotta heinät saataisiin poudalla latoon talvea
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Linnunradan galaksikiekkoa osoittavaa Maitotietä oli kuitenkin vanhassa Euroopassa tapana kutsua
Jaakobin tikapuiksi ja meilläpäin Kalevanmiekkana tunnettua Orionin kolmen tähden suoraa
Jaakobin sauvaksi.
Miten ihmiset saattoivat tietää Jumalasta ja hänen pelastussuunnitelmastaan ennen kirjoitettua
ilmoitusta? Niin väitettyä Vedenpaisumusta edeltäneessä (Aabel, Eenok, Lemek jne.), kuin sitä
seuranneessa maailmassakin (Melkisedek, Aabraham, Joosef jne.) oli Raamatun väittämien mukaan
profeettoja. Näiltä ajoilta on peräisin esimerkiksi niin sanottu protoevankeliumi: "Minä panen
vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki
sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän." (Gen 3:15.)
Ammoisilta ajoilta väitetään olevan peräisin myös Eenokin ennustus nk. paruusiasta eli Messiaskuninkaan takaisintulosta. Genesis 26:5 ja Job 23:12 viittaavat Aabrahamilla ja Jobilla olleen
jotakin lisäinformaatiota Jumalasta ennen kirjoituksia. Tulevan tuhon kynnyksellä profeetat ovat
saattaneet kirjoittaa pääkohdat vanhasta evankeliumista ainoaan tuntemaansa tuhoamattomaan
paikkaan, paikkaan johon vedet eivät koskaan yltäisi - tähtiin.
Ennen kellon keksimistä vain tähtien liikkeet näyttivät luotettavilta ja jumalallisen
muuttumattomilta. Mainitsemallani kirjoittamisella en tarkoita, ettäkö konkarit olisivat omistaneet
pitkiä tikapuita, vaan että heidän pedagogiikkansa saattoi pohjautua ilta illalta toistuviin ja tutuksi
käyneisiin tähtirykelmiin. (Entäpä jos iltayöt olisivat olleet ennen vuodenaikoja kovin kylmiä?
Kasvissyönnin, sisarusten välisten avioliittojen ja muiden omituisuuksien rinnalla Genesis väittää,
että alussa – genesis - ei ollut vuodenaikoja.)
Tilanne olisi muistuttanut suomalaista metsäläistä joitakin vuosisatoja sitten katolisessa tai
ortodoksisessa kirkossa. Kirkkoslaavin tai latinan jättäessä hartaammankin mielen kylmäksi, oli
opetuksen parasta antia kuulemma kattomaalaukset. Raamattu ei kerro, ketkä patriarkoista olisivat
tehtävän suorittaneet, mutta vanha farisealaisen kurinalainen tutkija, juutalais-roomalainen
historioitsija ja täydellinen takinkääntäjä Flavius Josefus kertoo muinaisesta traditiosta, jonka
mukaan työ olisi pääosin tehty Seetin ja Eenokin toimesta.
Gen 1:14: "Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä
osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia". Jae saattaa jopa pitää sisällään ajatuksen, että symbolit olivat
alun perin Jumalan itsensä suunnittelemia. Raamattu kertoo Jumalan esimerkiksi antaneen nimiä
tähdille: "Hän loi Seulaset ja Kalevanmiekan, Otavan ja eteläiset tähtitarhat" (Job 9:9). "Hän on
määrännyt tähtien luvun, hän kutsuu niitä kaikkia nimeltä." (Ps 147:4). "Nostakaa silmänne
korkeuteen ja katsokaa: kuka on nämä luonut? Hän, joka johdattaa esiin niitten joukot
täysilukuisina, joka nimeltä kutsuu ne kaikki; suuri on hänen voimansa ja valtainen hänen väkensä:
ei yksikään jää häneltä pois." (Jes 40:26.) Tähtien muinaiset nimet sopivat hämmästyttävän hyvin
Raamatun käsitteistöön. Monien tähtien muinaiset nimet ovat paikoitellen yksitoikkoisen yhtäläisiä
Raamatun käsitteistön kanssa.
Raamatussa mainitaan myös yksittäisiä tähdistöjä nimeltä. Näin varsinkin Jobin kirjassa, joka on
ehkä vanhimpia säilyneitä kirjoja koko maailmassa. Job 38:31-33: "Taidatko solmita Otavan siteet
tai irrottaa kahleista Kalevanmiekan? Voitko tuoda esiin eläinradan tähdet aikanansa ja johdattaa
varten. Elokuussa korjattiin viljaa eli eloa. Syyskuu toi syksyn. Lokakuu kuvaa osuvasti loppusyksyn säätä. Marras on
arjalainen lainasana ja tarkoittaa kuollutta luonnon valmistautuessa paljaana talveen. Joulukuun nimi on peräisin
muinaisruotsin keskitalven juhlaan viittaavasta sanasta. Sunnuntain ja lauantain nimet tulivat germaanisista kielistä ja
viittasivat Auringon ja Kuun päivään.

SISU & CHUTSPA – MITÄ SUOMI VOISI OPPIA ISRAELIN TALOUSIHMEESTÄ?

s.242/300

Seulaset lapsinensa? Tunnetko taivaan lait, tai sinäkö säädät, miten ne maata vallitsevat?" Job
26:13:n lävistettäväksi tuleva "kiitävä lohikäärme" on myös tähdistö, ja nimi käännetään myös
"kiemurtelevana käärmenä". ”Seulasiksi” käännetyn heprean sanan merkitys on hyvin epävarma.
Mm. uuden Raamatunkäännöksen mukaan kyseessä on Leijona sen perusteella, että alkutekstissä
esiintyy se päätteellinen ilmaus, joka tarkoittaa naarasta jolla on poikasia. REri käännöksissä ajish
on käännetty mm. Isoksi Karhuksi, Pieneksi Karhuksi, Seulasiksi, Härän tähdistön kirkkaimmaksi
tähdeksi Aldebaraniksi ja Karhunvartijaksi.

Mazzaroth, Zodiacs, Eläinrata
Mielestäni mielenkiintoisin on Jumalan lausuma Job 38:32:ssa: "Voitko tuoda esiin eläinradan
tähdet (mazzaroth) aikanansa?" Jumala näyttää siis säätäneen eläinradan tähdistöille aivan erityisen
aikataulun.
Kommentaareissa ollaan yksimielisiä siitä, että sana mazzaroth tarkoittaa nimenomaan
horoskoopeista tuttuja eläinradan tähdistöjä. Raamatussa ei käsitellä eläinradan tähdistöjä
systemaattisesti, mutta kaikki edellämainitut raamatunjakeiden tähdistöt ovat eläinradan
peruskuvioiden oheiskuvioita. Joosefin unessa kumartava aurinko ja kuu kuvasivat hänen
vanhempiansa, yksitoista tähteä hänen veljiänsä ja kahdestoista tähti Joosefia itseänsä (Gen 37).135
Jaakobin siunaus kahdelletoista sittemmin Israelin sukukunnat muodostaneelle pojalleen
Genesiksen kirjan 49:ssä luvussa mukailee symboliikaltaan Eläinradan pää- ja apukuvioita
leijonineen, laivoineen, jousimiehineen, käärmeineen, kuninkaineen, susineen, aseineen ja
valtikkaineen. Eläinradan symboliikka edustaa korkeampaa teologiaa muutoin käytännöllisen
135

Ehkä merkittävin yksittäinen syy VT:n saamaan kritiikkiin epähistoriallisena teoksena on kuitenkin juuri
vaikutusvaltaisen juutalaisen Joosef-suurvisiirin tapaus, jonka sanotaan olevan vaikeasti sovitettavissa Egyptin
kronikoihin. Kuitenkin tutkijat ovat yhä useammin sitä mieltä, että virallinen Egyptin aikajana on luottanut täysin
yksisilmäisesti vain yhden antiikin historioitsijan varaan, joka on satoja vuosisatoja myöhemmin kirjoittaessaan
asettanut monissa kohden rinnakkaisia maakuntahallitsijoita peräkkäisiksi, siinä missä Raamatun kuvaus juutalaisten
dynastioista on aikalaiskuvausta.
Maailman historian pikkujättiläinen (WSOY 1998) aloittaa Egypti-lukunsa: "Egyptin historia on tapana jakaa
31 dynastiaan eli hallitsijasukuu. Dynastiat muodostavat kolme kukoistuskautta: vanhan, keski- ja uuden valtakunnan,
joile on tyypillistä voimakas keskushallinto ja sen tuoma vauraus - sekä kolme välikautta, jolloin maa oli hajaannuksen
ja sekasorron tilassa. Jako on peräisin egyptiläiseltä papilta Manetholta joka kirjoitti Egyptin historian noin vuonna 275
eKr." Joosef on saattanut olla Egyptin historian mainitsema salaperäinen Imhoteb, joka monesti valitaan
henkilöhahmoksi myös Hollywood-elokuviin muinaisesta Egyptistä. Yksi relevantteja mainintoja on Sir Flinders
Petrien (o) tekemä löytö, jossa ylistetään kuningas Merenthapin (o) voittoja ja mainitaan Israel Palestiinassa asuvaksi.
Merenthap (o) ja Ramses II (o) kuuluivat 19. dynastiaan, mutta tarkistetussa kronologiassa Egyptin vitsaukset ja Joosef
voisivatkin ajoittua jo 12-13. dynastian aikaan. Toisaalta Egyptin faarao Ekhnaton (o) kuuluisine ristinkaltaisine
symboleineen näiltä ajoilta (virallisessa ajanlaskussa 1300-luvulla eKr.) edustaa varhaishistoriallista monoteistista
uskontoa.
Saksalainen egyptologi Eduard Meyer (o) esitti v. 1904 kirjassaan Ägyptische Chronologie Manethon dynastiat
nykyiseen ajanlaskuun, käyttäen kiinnekohtana vanhojen egyptiläisdokumenttien kuvausta Siriuksesta, joka näkyy
aamuhämärissä itäisellä taivaalla vain tiettyyn vuodenaikaan. Egyptiläiset käyttivät nimitystä peret sopdet päivästä
jolloin Sirius ilmestyi. Todellisen vuosikierron ja egyptiläiset 360-päiväisen kalenterin kohtaaminen tapahtui kerran
1460 vuodessa, jota jaksoa kutsuttiin "Suureksi Vuodeksi", ja peret sopdet sattui egyptiläisten uudenvuoden päivälle
1460 vuoden välein. Tätä ajoitusta kutsutaan Siriuksen kreikankielisestä vastineesta Sothis peräisin olevalla termillä
Sotis-ajanlaskuksi.
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Genesiksen lopussa. Samoja aineksia on myös kuolemaa tekevän Mooseksen siunauksessa Israelin
sukukunnille 5 Moos 33:ssa. Kaikki ei tokikaan istu yksi yhteen, mutta tunnistettavia kuvioita ovat
ainakin Kaksoset (Simeon ja Leevi), Leijona (Juuda), Rapu (Sebulon meren rannalla), Härkä
(Isaskar, juhta), Vaaka (kansojen asian ajaminen, Dan), Skorpioni (Gad kintereillä), Neitsyt (Asser,
leipä), Kauris (Naftali), sekä Jousimies (kuvaus Joosefista).
On esitetty, että 4 Moos 2:ssa mainitut perhekuntien sotamerkit ja sukukuntien marssijärjestys olisi
vastannut käsittelemäämme aihetta juutalaisten kuukausien nimien ohella. Jotkut erikoisuutta
tavoittelevat tutkijat käsittelevät itse asiassa koko Genesistä astrologisena teoksena, muun muassa
siitä syystä, että sen henkilön- tai paikannimet vaikuttavat niin vertauskuvallisilta. Esimerkiksi
varhaisimmassa Raamatun kuvaamassa, kahden konfederaatin taistelussa Genesis 14:ssä
kuningasten kuningasta Kedorlaomeria (eli "taivaan kääntäjää") vastaan kapinoinut Adman
kuningas merkitsee "Maan kuningasta". Kyseiseen kuningasten ryppääseen mahtuu myös
"Kansojen kuningas" (Goojimin kuningas) Tidal, kun Kedorlaomerin valtapiiriin kuului "Aika",
Eelam.
Eläinradan tähdistöt vastaavat siis tähtirykelmiä, jotka sijaitsevat Auringon "polun" eli eklipsin
kohdalla kunakin vuoden kuukautena. Aurinko näyttää tekevän tähtitaivaan kera taivaalla yhden
kierroksen vuorokaudessa, mutta tähtitaivas jätättää Auringosta noin 1/12 osan joka kuukausi.
Ryhmät vaihtuvat jatkuvasti, kun maa vaihtaa asentoaan aurinkoon nähden vuotuisessa kierrossaan.
Maan akselin pienen hoippumisen vuoksi merkkejä vastaavat kuukaudet tosin muuttuvat
asteittaisesti, mikä tekee tähdistä ennustamisen valitettavasti mahdottomaksi. Vaihtoehtoisesti,
mikäli ennusteet pitävät paikkaansa, ne kerrotaan oikeana ajankohtana vain silloin tällöin. - Onhan
pysähtynyt seinäkellokin absoluuttisesti oikeassa kaksi kertaa päivässä, siis useammin kuin
käynnissä olevat...
Taivaankappaleiden kirkkauden määreenä käytetään magnitudia eli suuruusluokkaa. Alun perin
kirkkaimmat tähdet olivat ensimmäistä suuruusluokkaa ja himmeimmät paljain silmin näkyvät
tähdet kuudetta suuruusluokkaa Hipparkoksen mukaan. Sittemmin jaottelua on täsmennetty niin,
että ensimmäistä suuruusluokkaa oleva tähti on täsmälleen 100 kertaa kirkkaampi viidettä
magnitudia. Kirkkaimpien tähtien tai muiden taivaankappaleiden magnitudit ovat negatiivisia.
Esimerkiksi Kuun kirkkaus on sopimuksen mukaisesti -12,7 ja Auringon -26. Venus on kirkkain
planeetoista, parhaimmillaan suuruusluokkaa -4,3, kun seuraavaksi kirkkain Jupiter on -2,5.
Kun yritämme löytää kuviosarjasta pelastushistoriallisen järjestyksen, pitää meidän ensiksi
selvittää, mistä tähdistöstä tai 12:sta kuusta vuosi alkaa. Edellä mainitusta jätättämisestä johtuen
tarina voi periaatteesta alkaa mistä merkistä tahansa, ja voimme kokeilla vapaasti meille parhaiten
sopivaa aloituskohtaa. Kukaan ei voi varmuudella sanoa, miksi oinaan tai nykyistä tammikuuta
vastaavan merkin tulisi olla ensimmäinen.
Ensimmäiseksi kuukaudeksi on ehdotettu Neitsyen tähdistöä. (Kun tähtimerkkejä 2000 vuotta sitten
"virallisesti" määriteltiin, oli Aurinko vuoden alussa syyskuussa edelleen juuri Neitsyen tähdistössä.
Merkit määriteltiin tuohon aikaan sen kuvion mukaan, jossa Aurinko oli päivällä. Nykyään Aurinko
on syyskuussa leijonan tähdistössä, joten horoskoopit heittävät siis ainakin yhden merkin.) Tällä
ehdolla taivaallista tarinaa viitoittaisivat seuraavat virstanpylväät:

Pääkuvio

Nimi

1. Neitsyt

Virgo

Messiassymboli
Ennustus

Apukuviot, dekaanit
a) Koma, Lapsi, Pyrstö, tai
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2. Vaaka

Libra

Berenicen hius
b) Kentauri, Hevos-Mies
neitsyen pojasta
c)
Ajomies,
Paimen,
Karhunvartija
a) Risti, Etelän Risti
b) Uhri, Susi, Koira
Lunastaja
c) Korona, Kruunu, Pohjoinen
Kruunu
a) Käärmeet

b)Käärmeenkantaja,
KäärmeTaistelija
c)
Herkules,
KäärmeenMurskaaja
4. Jousimies,
a) Lyyra, Harppu, Kotka
kentauri,
Sagittarius
Vapahtaja
b) Alttari, Palava Alttari
puolijumala
c) Lohikäärme
5. Kauris,
a) Sagitta, Nuoli
Capricorn
puolikala,
Suuri uhri
b) Kotka, Lävistetty Kotka
us
merivuohi
c) Delfiini
a) Piscis Australis, Etelän Kala
6. Vesimies, veden
Aquarius
Lainantaja
b) Pegasus, Lentävä Hevonen
kaataja
c) Joutsen
a) Vyö, Suitset
b)
Andromeda,
Kahlehdittu
7. Kalat
Pisces
Ylipappi, Pyhä
Kuningatar
c) Kuningas, Cefeus
a)
Kassiopeia,
Kuningatar
valtaistuimella
8. Oinas, pässi
Aries
Ylösnousemus b) Leviatan, Cetus, Valas,
Merikäärme,
c) Persialainen, Hajottaja
a) Orion, Metsästäjä
Sotajokkojen b) Eridanus, Tuomion virta
9. Härkä
Taurus
Herra
c) Paimen, Auriga, Ajomies,
Kilpa-ajaja
a) Lepus, Jänis
b) Koira, Iso Koira, Sirius, Prinssi
10. Kaksoset
Gemini
Jumalan Poika
c) Procyon, Pikku Koira,
Lunastaja, Vapauttaja
a) Pikku Karhu, Lauma
Seurakunnan
11. Rapu (aitaus)
Cancer
b) Iso Karhu, Otava, Lauma
paimen
c) Argo, Laiva
a) Hydra, Vesikäärme, Pakeneva
Kuningasten Käärme
12. Leijona
Leo
kuningas
b) Pikari, Vihan Malja
c) Korppi
3. Skorpioni

Scorpius

Tuomari
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On monia syitä, miksi Taivaan Tarinan voisi olettaa alkavan juuri Neitsyeestä. Näitä ovat ensiksi
Gen 3:15:n varhainen ennustus vaimon siemenestä, joka murskaa käärmeen. Sittemmin löydämme
Vanhasta Testamentista tietenkin suorat ennustukset neitsyen raskaaksitulemisesta. (Esimerkiksi Jes
7:14.) Tämä ennustus täyttyi Uuden Testamentin todistusten mukaan Jumalan tullessa ihmiseksi
yliluonnollisella tavalla, riitaantuneiden osapuolten eli Jumalan ja ihmisen, yhdistyessä samassa
henkilöitymässä esi-isänsä Daavidin sukuluettelot säilyttäneille kasvatusvanhemmille.
Vanhoissa kulttuureissa törmäämme usein Sfinksin symboliin. Tämäkin hahmo liittyy joissakin
kiviveistoksissa Eläinrataan (esim. Esneen temppeli Egyptissä). Kreikan kielessä nimi juontanee
juurensa sanasta "sitoa tiukasti yhteen". Sfinksi näyttää usein kuvaavan oliota, jolla on leijonan
ruumis ja naisen pää. Egyptin ollessa kyseessä pää on kuninkaan tai kuningattaren. Sfinksi on
asetettuna Eläinradan piirin keskelle siten, että naisen pää osoittaa Neitsyeen päin ja leijonan häntä
Leijonan tähdistöön päin.
Mikäli tarina alkaa Neitsyeellä, täytynee sen ainakin päättyä Leijonaan, koska kuvioiden
keskinäinen järjestys eri kalentereissa ei vaihtele. Tämä olisikin Raamatullisesti sopivaa, sillä
Leijona kuvaa kuningasta. Kristus on "Juudan jalopeura" l. leijona l. jellona. Leijonan tähdistö alkaa
Hydran pään seudulta, Leijonan ikään kuin tallatessa murskaksi pakenevan käärmeen.
Vähintäänkin tähtien tarina näyttää sisältävän samoja symboleja kuin Raamatussa. Tarinan selkeä
tulkinta ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista. Mikäli teoriassa on mitään perää, on kuvioihin
täytynyt liittyä muita ohjeita, tai sitten tarinaniskijän on täytynyt olla tutustunut profeettojen
sanomaan seikkaperäisemmin. Kuviot ovat saattaneet olla muistisääntö ja Isä Meidän -rukouksen
kaltainen luuranko, johon on ollut tarkoitus liittää lihat ja nivelet. Kuvioiden muuntelu eri
tähtikartoissa vaikeuttaa sekin osaltaan tulkintaa. Muuntelu pysyy kuitenkin sellaisissa rajoissa, että
on helppo ajatella kuviosarjoja olleen alkujaan vain yksi. Vanhoissa kulttuureissa on vallinnut oikea
villitys korkeisiin rakennuksiin. On huomattu että Babylonian zigguratit, Egyptin pyramidit,
porrastornit yms. muinaiset pilvenpiirtäjät on usein omistettu taivaiden joukolle - ts. tähdille. Oli
tavallista, että näiden rakennusten sisätiloihin kaiverrettiin tähtikuvioita.
Parhain esimerkki tästä lienee itse Baabelin torni. Genesis 11:4 kertoo: "Tulkaa, rakentakaamme
itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen." Käännös ei tee oikeutta
mahdolliselle alkuperäiselle ajatukselle, maalata tornin huipulle tähtitaivas tai että huipulta
tarkkailtaisiin tähtiä. Tällaiset kyseenalaiset esiintymisyhteydet ovat saaneet kristityt perinteisesti
ottamaan etäisyyttä tähtikuvioihin ja Bullingerin esittelemään teoriaan. Raamatussakin langenneet
enkelit, idolit ja henkivallat yhdistetään usein tähtiin ja avaruuteen. Pakanallisissa uskonnoissa
tähdillä onkin kieltämättä ollut merkittävä osa. Sielunvihollisen rooli on kuitenkin aina ollut aidon
hengellisyyden turmelijan, eikä niinkään innovaattorin. (UT:n diabolos, "sikin sokin heittelijä", on
osuva ilmaus. Vesi on hyvä ja hiekka on hyvä, mutta yhteen sotkettuna tuloksena on kuumien
leveyspiirien pahin rikos.) Voimme siis otaksua tähtien tarinalla olleen alunperin hyvän
tarkoituksen. Nyt koetamme selvittää Taivaan tarinan juonen.
Sanomattakin on selvää, että avainasemassa tähtien tarinassa on Käärmeen ja kosmisen Sankarin
kosminen konflikti. Esityksen painopiste on syntyvässä pojassa, ei niinkään neitsyessä.
Muuttuneissa nimissä vanhimpien kuvioiden nimien luulisi olevan lähempänä alkuperäistä.
Tällaisia ovat mm. Kaksoset, Rapu ja Kauris. Kaksoset ovat saattaneet alun perin kuvata
vaihtoehtoisesti joko Messiaan jumalista ja inhimillistä luontoa tai sitten yhdeksi lihaksi tullutta
miestä ja naista ja tämän hengellistä täyttymistä seurakunnan ja Kristuksen välillä. Nykyäänhän
kuvio assosioidaan kahta samaa sukupuolta olevaan poikaan tai kaksosveljeksiin. Rapu näyttää alun
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perin kuvanneen aitausta, johon saapui ihmisiä kaikkialta ympäriltä. Kauriin merkki taas lienee ollut
alun perin merivuohi tai meripeto, joka sylkee ulos vieraat esineet sisältään. Maailmakaan ei
suvaitse henkilökohtaista kristittyä, hän kun kyykkii "ulkopuolella leirin", kuin kulkutautinen,
runsaan lounaan jälkeen tarpeilleen poikennut mies tai nainen vaikeilla viikoillaan. Vaikeuksia
aiheuttaa lähinnä nimien käännökset latinan kautta eri kielille, suomi mukaanlukien. Ongelma on
vastaava Raamatun kirjojen alkuperäisten nimien kanssa ja epäselvissä tapauksissa lienee paras
katsoa hepreankielisiin nimiin.
Eräs vaikeimmin tulkittavista merkeistä on Vesimies. Vesimies viittaa toisten mukaan
vedenpaisumukseen, toisten mukaan ensimmäisenä Helluntaina vuodatettuun elävään veteen,
Pyhään Henkeen. Jälkimmäistä näkemystä perustellaan viittauksella syntymiseen "vedestä ja
hengestä". Kuvion hajallaan olevat tähdet tulkitaan kaloiksi kuivalla maalla, jotka potkivat ja
odottavat vettä päästäkseen omaan elementtiinsä. Ottakoon lukija seuraavan tarinan siis vastaan
varauksella.
Ensimmäinen kirja – Lunastaja (Hänen ensimmäinen tulonsa)
Messiaan kärsimys
Luku I - Profetia naisen siemenestä
Neitsyt: Nainen kantaa oikeassa kädessään oksaa ja vasemmassa tähkää. - Vapahtaja tulee
syntymään ihmisperheeseen. Hän syntyy ihmiseksi, mutta on toisesta ulottuvuudesta ja
yliluonnollisesta siemenestä. Hepreaksi kuvio on bethulah eli neitsyt, arabiaksi oksa tai vesa.
Latinassa nämä sanat on yhdistetty, sillä virgo merkitsee neitsyttä ja virga oksaa tai versoa. Toinen
kuvion nimi arabiassa on sunbul eli viljantähkä. Genesis 3:15 lienee jo tuttu lukijalle ja jaetta
täydentää Jes 7:14: "Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja
synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel." (Mikä merkitsee: ”Jumala meidän
kanssamme”.)
Esnehin eläinradassa Egyptissä Neitsyttä esittää sfinksi, Isis-jumalan vertauskuva. Kuvion
kirkkaimman tähden ikivanha nimi on on hepreassa Tsemech ja arabiassa Al Zinach, mikä
merkitsee versoa. Heprean kielessä on kaikkiaan 20 eri sanaa jotka voi kääntää näin, mutta tämä on
sanoista ainoa, jota käytetään vain Messiaasta. Sana on mainittu neljä kertaa ja käyttökerrat
vastaavat kauniisti neliosaista evankeliumia tyyliltään. Messias on kuningas (Jer 23:5-6), palvelija
(Sak 3:8), mies (Sak 6:12) ja Jumalan Verso (Jes 4:2). (Kts. myös Sak 9:9 & Mt 21:9; Jes 40:9; 42:1
ja Sak 6:12.) Latinaksi kirkkain tähti on tietääkseni Spicu, yleisesti Spica, mikä merkitsee Neitsyen
vasemmassa kädessään kantamaan vehnän tähkää. Muita tähtien nimiä ovat mm. Zavijaveh,
"loisteliaan kaunis" (vrt. Jes 4:2) ja Al Mureddin, "alas tuleva" tai "valta-aseman saava" (vrt. Ps
72:8), mikä kaldeaksi taipuu nimeksi Vindemiatrix, "poika", tai "jälkeläinen". Joissakin
egyptiläisissä kaiverruksissa oksaa ja viljantähkää kantava kuvio yhdistetään Isikseen eri
tarkoituksissa. Osassa vanhoja (Oriental) tähtikalentereita neitsyttä kutsuttiin äidiksi. Neitsyen on
arveltu olleen Naftalin heimon symboli ja Daavidin aikoina tähdistössä nähtiin Ruut poimimassa
tähkiä Boasin pellolta. Ilm 12:1-5: ”Ja näkyi suuri tunnusmerkki taivaassa: Vaimo, aurinko
verhonaan ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä. Hän oli
raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, kun oli tuskallista synnyttää...” On esitetty, että kuvaus sopisi
suoraan Jeesuksen syntymän aikaiseen taivaankappaleiden asentoon. (Tämä rajaisi syntymän 20
päivän ajalle. Mikäli vuosi olisi ollut 3 eKr., olisi aurinko verhonnut Neitsyen elokuun 27. ja
syyskuun 15. päivän aikana. Vuonna 3 eKr. syyskuun 10. päivänä Kuu oli vielä Neitsyen jalkojen
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yläpuolella ja 12. päivänä jo kaukana niistä. 11. päivän illalla klo 18.15 - 19.30 se oli täsmälleen
jalkojen alla.) Ainakin Neitsyen tähtikuviolla on päänsä yläpuolella todellakin 12 tähteä.
1. Koma: Kaivattu, haluttu. Nainen lapsi käsivarsillaan. - Kaikkien kansojen kaipaama Vapahtaja.
Sana esiintyy Raamatussa vain Ps 63:1:ssä ja juontaa tosiaankin juurensa sanasta kaivata. (Vrt.
esim. Ps 19:10, Jes 53:2 tai Hag 2:7.) Tämä tähdistö on hyvä esimerkki siitä, miten olettamamme
tähtien tarinan alkuperäinen merkitys voi muuntua aikain saatossa. Hepreankielinen nimi Coma
merkitsi haluttua, mutta kreikassa sattui olemaan sana Co-me, joka tarkoitti hiuksia. Tästä juontaa
antiikin mytologiassa taru Bereniken hiuksesta ja samalla tähdistön nykyinen nimi. Muinaisessa
eläinradassa tähtisikermä oli kuvattu naisena lapsi sylissään, mutta tätä kuvaa ei enää löydy mistään
nykyaikaisesta tähtikartasta. Sen sijaan niissä on kuvattuna naisen hiuskuontalo. Tässä tapauksessa
kilpaileva kertomus kyetään siis kuitenkin osoittamaana nuoremmaksi. Yhden version mukaan
Berenike oli Juudean kuninkaan sisar, jota Jerusalemin valloittaja Titus Flavius halusi vaimokseen.
Selvitäkseen pälkähästä Berenike leikkasi kauniit hiuksensa ja lupasi antautua kosijalleen vasta kun
hiukset olisivat kasvaneet entiselleen. Tämän teorian mukaan Titus olisi nimittänyt sopivaksi
katsomansa tähtikuvion kiihkeästi ihailemansa naisen mukaan. Toisen ehdotuksen mukaan Berenike
oli Egyptin kuninkaan Euergeteksen (Ptolemaios 3.) puoliso noin 300 eKr., joka lupasi antaa
hiuksensa Venukselle, jos puoliso palaisi turvallisesti sotaretkeltä. Hänen hiuksensa ripustettiin
Venuksen temppeliin, josta ne varastettiin tähtitieteilijä Conon julistaessa Jupiterin ottaneen
kuontalon tähtitaivaalle. Tähdistön muinainen egyptinkielinen nimi on esimerkiksi Shes-nu,
"haluttu poika". (Tämä tähdistö on erityisen kiinnostava niille, jotka uskovat Betlehemin tähden
olleen luonteeltaan fyysinen.) Idän eriskummallinen Mooseksen aikainen profeetta Bileam lienee
ensimmäinen, joka viittaa ainakin vertauskuvallisessa mielessä uuden tähden syttymiseen tässä
merkityksessä: "Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt. Minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä.
Tähti nousee Jaakobista, ja valtikka kohoaa Israelista..." (4 Moos 24:17.) Omilla
vuosisadoillammekin saamme todistaa vähemmän kirkkaiden tähtien kirkkauden vaihteluja.
Paljaalle silmälle jotkut tähdistä näyttävät sammuvan ja syttyvän valokatkaisimen tavoin, jos osaa
vain tarkkailla oikeita paikkoja. Tähtitieteilijät kykenevät nykyään jopa laskemaan kirkauttaan
vaihtelevien tähtien jaksojen pituuksia.
2. Kentauri: Kaksiluonteinen kentauri, joka lävistää uhrin kädessään pitämällään keihäällä. Halveksittu syntiuhri. Uhraaminen esiteltiin jo Aabelin ja Kainin yhteydessä Raamatun ensilehdillä.
Joko juutalaisuudessa on lainattu periaate muilta maailmanuskonnoilta - tai sitten tieto
sovitusuhrista oli kaikkien kansojen alkuperäistä pääomaa. Kuvion hepreankielinen nimi Bezeh ja
arabialainen nimi Al Beze tarkoittavat halveksittua. (Vrt. Jes 53:3.) Kentaurin toinen
hepreankielinen nimi oli Asmeath, "syntiuhri" (vrt. Jes 53:10). Kreikkalainen nimi oli Cheiron,
"lävistetty" tai "lävistäjä". Kreikan mytologiassa atleetti-kentauri Cheiron oli kuulu metsästykseen,
lääkitsemiseen ja musiikkiin liittyvistä taidoistaan sekä profetioistaan. Tärkeimpien sankarien
katsottiin olleen hänen oppilaitaan. Cheironia pidettiin kuolemattomana, kunnes hän itse päätti
kuolla tuskissaan tultuaan Herakleen myrkkynuolella haavoittamaksi. Jonkun version mukaan
Cheiron välitti kuolemattomuutensa titaani Prometeukselle. (Tämän poika taas oli Nooan vastine
Deukalion). Kentaurin tähdistö sijaitsee välittömästi Etelän ristin yläpuolella. Kuvion kirkkain tähti
Toliman merkitsee "tähän asti ja tästä lähtien" Ilm. 1:8:n hengessä. Kyseessä on eräs tähdistä, joiden
kirkkaus näyttää vaihtelevan.
3. Ajomies: Nopeasti jalkaisin etenevä, sirppiä ja keihästä kantava mies. - Hän tulee. Kreikkalaiset
kutsuivat kuviota nimellä Bo-ö-tes heprealaisesta kantamuodosta Bo, "saapua, tulla". (Vrt. Ps
96:13.) On mahdollista, että kuvion vanhempi nimi on siirtynyt sen kirkkaimmalle tähdelle
Arcturus, mikä merkitsee samaa odotusta. Egyptiläiset kutsuivat miestä nimellä Smat, "hallitsija" tai
"alistaja", sekä heprean sanaa muistuttavalla nimellä Bau. Kuvion muita tähtiä ovat mm. Al
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Katurops eli "verso" tai "jalan alle polkeminen"; Mirac "nuolen lailla saapuva" ja sen vastineet
Mizar tai Izar "säilyttäjä" tai "vartija"; Muphride "erottaja"; Nekkar "lävistetty" tai sen toinen
hepreankielinen nimi Merga, "rusentaja". Ilm 14:14-16:
ä näin, ja katso: valkoinen pilvi, ja pilvellä istui Ihmisen Pojan muotoinen, päässänsä kultainen
kruunu ja kädessänsä terävä sirppi. Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli huutaen suurella äänellä
pilvellä istuvalle: ‘Lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuuaika on tullut, ja maan elo on kypsynyt.’"

Luku II - Lunastajan sovitustyö
Vaaka: Yksinkertainen vaaka. - Ihmisen teot ovat pahat ja puhuvat häntä vastaan. Ihminen on
syntinen ja kirouksen alainen, hänen sovituksestaan on maksettava tinkimätön hinta. Oikeuden
vaaka täytyy tasapainottaa. Kuvion hepreankielinen nimi on Mozanaim, punnitseminen.
Arabialainen nimi kuviolle on Al Zubena, ostos tai lunastus. Koptinkielinen nimi Lambadia taas
merkitsee lepyttämistä. Latinan Libra tarkoittaa vaakaa. Kuvion kirkkain tähti Zuben al Genubi
tarkoittaa ostosta tai vajaata maksua. (Vrt. Ps 49:7 tai Ps 62:9.) Toisen kirkkaan tähden nimi on
Zuben al Chemali, riittävä maksu (Ilm 5:9), tai al Gubi, kasaan koottu tai korkea. Kolmannen
tähden nimi Zuben Akrabi merkitsee kiistan hintaa ja sijaitsee Kentaurin ja Suden tähdistöjen
välissä. Heprealaisten tapaan myös muinaiset akkadilaiset liittivät kuukautensa nimet Eläinradan
tähdistöihin ja heillä ko. seitsemännen kuukauden nimi oli Tulku. Tul merkitsee kumpua ja ku
uhrattua tai pyhää ja koko sana siten pyhitettyä kumpua tai pyhää alttaria. Tämän Eläinradan
tähdistön alkuperäinen merkitys saattaakin olla lähellä alttaria apukuvioista päätellen. Akkadissa
itse tähdistön nimenä oli Bir, valo. Kuvion vanhimman muodon on arveltu olevan kaksi pyöreätä
alttaria. Vaaka lienee ollut Asserin heimon symboli.
1. Etelän Risti: Vain viidestä tähdestä koostuva ristikuvio. - Vanha voittajan merkki, joka on vasta
myöhempinä vuosisatoina saanut ristin nykyisen merkityksen. Heprealainen nimi Adom tarkoittaa
leikkaamista. (Vrt. Dan 9:26.) Toinen heprealainen nimi oli Tau. Kuviota ei voi havaita enää
pohjoisella pallonpuoliskolla ja Jerusalemin leveyspiireillä viimeiset silmäykset siihen luotiin
sattuvasti suurin piirtein kaksituhatta vuotta sitten. Merkkiä on palvottu mm. roomalaisten,
egyptiläisten ja persialaisten toimesta eri yhteyksissä mm. taivaan kuningattaren kunniaksi. (Riitillä
ei kuitenkaan ole kytkentöjä juutalais-kristilliseen traditioon, vaan siitä päinvastoin varoitettiin mm.
Jeremiaan kirjassa.) Varhaisina aikoina egyptiläiset pitivät ristiä elämän symbolina. Egyptiläisessä
Denderan temppelin Eläinradassa kuvio liitetään leijonaan nimeltä Sera, voitto.
2. Uhri, Susi: Kuviossa lojuu koiran kaltainen surmattu eläin. - Kuoliaaksi lyöty uhri. Kuvion
kreikkalainen nimi on Thera eli peto, ja Lycos eli susi. Latinalaiset vastineet olivat Victima, Bestia
tai Lupus. Vanhassa hepreassa ja arabiassa nimi on Asedah ja Asedaton, jotka merkitsevät tapettua
tai lyötyä. Pelastushistoriallisen tulkinnan mukaan Uhri näyttää tulleen Kentaurin eli itsensä
toimesta lyödyksi. Denderan Eläinradassa kuvio on piirretty pienenä lapsena sormi huulillaan ja
kuvion nimi on Sura, lammas. (Vrt. Fil 2:5-8.)
3. Pohjan kruunu, Corona borealis: Kruunukuvio. - Tapahtumat kulkevat tappion kautta voittoon.
Lopulta Voittaja kruunataan valta-asemansa merkiksi. (Vrt. Hp 2:9.) Kuvion heprealainen nimi on
Atarah, kuninkaallinen kruunu. Arabiaksi merkki kääntyy Al Iclil, koriste tai jalokivi. Tähtikuvion
kirkkain tähti on arabialaiselta nimeltään Al Phecca, loisto.
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Luku III - Lunastajan konflikti
Skorpioni: - Skorpioni pyrkii vahingoittamaan, mutta tuleekin itse murskatuksi. Lunastuksen hinnan
täytyy olla Vapahtajan oma kuolema, koska ihminen on kuolemantuomion alainen. Silti Vapahtajan
pitää kuollessaankin kyetä tuhoamaan vihollinen, joka johdatti ihmisen syntiin.
Murskaantumisestaan huolimatta skorpionin isku on salakavala. Kuvion heprealainen nimi on
skorpionia merkitsevä Akrab, mutta sana voidaan kääntää myös kiistaksi tai sodaksi. (Vrt. Ps
144:1.) Koptilainen nimi Isidis merkitsee vihollisen hyökkäystä tai alistamista. Arabialainen nimi
oli Al Akrab. Kuvion kirkkain tähti tunnetaan arabialaiselta nimeltään Antares, haavoittaminen.
Latinassa sitä kutsuttiin - monen muun tähdistön keskellä sijaitsevan tähden tapaan - nimellä Cor
Scorpii, koska se sijaitsi skorpionin sydämessä ja on punertava väriltään. Hepreassa tällä tähdellä on
yhdessä pistävää häntää osoittavan tähden kanssa nimenään kaldealainen sana Lesath, Leshaa tai
Leshat eli kiero. (Tähden on arveltu viitanneen myös Daanin heimon valtaamaan Laisin kaupunkiin
Joosuan 19. ja Tuomarien kirja 18. luvuissa.) Antares nimen katsotaan yleensä viittaavan Marsin
vastustajaan: Anti-Ares/Mars. Vanhassa akkadissa skorpioni oli Gir-tab, piirittäjä ja pistäjä, ja se
kuvattiin siellä toisinaan erilaisissa kaiverruksissa ja sineteissä Vaa’an tähdistön lamppua tai alttaria
piirittäväksi skorpioniksi. Kreikkalainen nimi Chelai merkitsi kynsiparia. Skorpionin on arveltu
olleen Daanin heimon symboli.
1. ja 2. Käärmeet ja Käärmeenkantaja: Yhteensulautuneessa kuviossa on kuvattuna käärme, joka
kamppailee turhaan ihmisen otetta vastaan. Käärmettä kuristavan miehen nimi on O-phi-u-cus tai
latinaksi Serpentarius, käärmenkantaja. Mies näyttää pitävän käärmeestä kiinni kummallakin
kädellään polkien tai vaihtoehtoisesti satuttaen samanaikaisesti toisen jalkansa skorpionin
sydämeen. Käärme sen sijaan näyttää pyrkivän Pohjan kruunun tähdistöä kohti, joka sijaitsee heti
käärmeen pään yläpuolella. Käärmeen kirkkain tähti on nimeltään Unuk, ympäröivä. Toinen
heprealainen nimi on Alyah, kirottu. Kantasanasta juontaa juurensa myös Al Hay, arabiankielinen
sana matelijalle. Seuraavaksi kirkkain tähti on arabiaksi Cheleb tai Chelbalrai, peittävä tai kuristava
käärme. Kreikan Ophiucus lienee muodostunut heprean ja arabian nimen Afeichus pohjalta, mikä
merkitsee pideltyä käärmettä. Käärmeenkantajan kirkkain tähti on Ras al Hagus arabiaksi ja
merkitsee pitelijän päätä. Muita yhteenkytkettyjen kuvioiden tähtien hepreankielisiä nimiä ovat mm.
Triophas, maahan tallaaminen; Saiph, runneltu; Carnebus, haavoittaminen; Megeros, taisteleva.
Antiikin mytologiassa Käärmeenkantajaa kutsutaan toisinaan Aeskulapiukseksi, Apollon pojaksi.
Parannettuaan Hippolytuksen henkiin häntä palvottiin kaikkialla terveyden jumalana - josta edelleen
muistuttaa lääketieteen tai farmasian symboli, eli eri esineiden ympärille kietoutunut käärme. "Daan
on käärmeenä tiellä (käärmeenjälkenä tien sivulla), on polulla kyynä, joka puree hevosta vuohiseen
niin että ratsastaja syöksyy selin maahan..." (Gen 49:17.) Kentaurin on joskus arveltu hahmottuneen
tästä ratsastajansa alla takajaloilleen kavahtaneesta hevosesta.
3. Herkules: Mahtava mies. Tappelun nöyryyttämä toiselle polvelleen painunut mies, joka kuitenkin
pitää kädessään voiton merkkejä ja toista jalkaansa lohikäärmeen niskalla. Polvesta maahan
lasketun oikean jalan kantapää on nostettu ylös kuin loukkaantuneena ja kuvio peittää suuren osan
tähtitaivaasta. Oikeassa kädessään Herkules pitää suurta nuijaa ja vasemmallaan puristaa
kolmipäistä hirviötä Kerberosta. (Joka tunnettiin Hesperideen kultaomenien vartija-hydrana antiikin
mytologiassa. Kultaomenia kasvavan puun raamatullinen vastine lienee Eedenin Elämän puu.)
Miehellä on surmaamansa leijonan nahka ylleen heitettynä. Denderan Eläinradassa miehen nimi on
Bau, hän tulee, ja arabiaksi Al Giscale, voimakas. Yli sadan tähden kuviosta kirkkain tunnettiin
nimellä Ras al Gethi, runtelijan pää. Toiseksi kirkkain tähti on Kornephorus, versova tai polvistuva.
Muita tähtiä ovat mm. Marsic, haavoittaminen; Ma’asyn, syntiuhri; Caiam tai Guiam, rangaistus tai
polkeminen (arabiaksi). Herkuleeseen liittyy erilaisia tarinoita, joista kaikille on ominaista jonkin
epämiellyttävän vihollisen rusikoiminen. Antiikin mytologia liittää Herkuleen tarinaan myös
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kolmipäiväisen vierailun meripedon vatsassa, mikä saattaa olla lainaa Joonan tapauksesta.
Luku IV - Lunastajan triumfi
Jousimies: - Kaksiluonteinen Valloittaja on liikkeellä voittaakseen. Kuvio käyttää jälleen kentaurin
hahmoa. Vaihtoehtoinen tulkinta on negatiivinen: estääkseen Vapahtajan tulon ihmissukuun, suuri
lohikäärme pyrkii turmelemaan ihmiskunnan murhaajien ja pahojen henkien hallitsemaksi roduksi.
(Vrt. Ps 45:1-5 kaikkien luvun neljän kuvion suhteen; Ilm 6:2.) Kreikan mytologian mukaan tämä
kentauri on kentaurien johtaja ja jalo luonteeltaan. Heprean Jousimiestä tarkoittava sana Kesith on
löydettävissä mm. Gen 21:20:sta arabien kantaisänään pitämästä Ismaelista käytettynä. Arabialainen
nimi on Al Kaus, nuoli. Koptin kielellä kuvion nimi on Pimacre, armollisuus tai saapuvan kauneus.
Kreikan Toxotes ja latinan Sagittarius ovat yhtäläisiä hepreankielisen merkityksen kanssa.
Kirkkaimpien tähtien nimiä on Naim, armollinen ja Nehushta, meno tai lähetys. Arabiassa löytyy Al
Naim, Al Shaula, nuoli; Al Warida, esiin tuleva ja Ruchba er rami, jousimiehen ratsastus. Akkadiksi
eräs tähti on Nun-ki, maailman prinssi. Takajalan alapuoliset kuviot tunnetaan nimellä Knem, mikä
tarkoittaa valloittavaa. (Vrt. Ps 44:7-10.) Tähtitieteilijät ovat osoittaneet linnunratamme suurimman
tiheyden sijaitsevan Jousimiehen suunnassa, mikä viittaisi galaksin keskustaan. Jousimiehen on
arveltu olleen Manassen heimon toisen puoliskon symboli.
1. Lyyra: Kuviossa kielisoitin. - Valloittajalle valmistettu ylistyslaulu. Kuvion kirkkain tähti Vega on
eräs tähtitaivaan häikäisevimmistä tähdistä ja merkitsee korotetuksi tulevaa. Muita tähtiä ovat mm.
Shelyuk, kotka (samaa tarkoittaa myös arabian Al Nesr) ja Sulaphat, ylistyksen tapaan ylös nouseva
tai kupliva. Joissakin tähtikartoissa kuvio piirretään voittoisana haukkana tai kotkana, joka on
käärmeen vihollinen. Esimerkiksi Denderassa sen nimi oli Fent-kar, alistettu käärme. Hepreassa on
saattanut tapahtua aikain saatossa sekaannus sanojen Nesher (kotka) ja Gnasor (harppu) välillä,
mutta kuvion tarkoitus lienee melko selvä.
2. Alttari: Kallellaan oleva alttari, jossa palava tuli osoittaa alas päin. - Tuli on valmistettu
Valloittajan vihollisille. Tuli osoittaa Tartarukseen, syvyyteen. Tälläkin kohdalla Denderan kuvio on
erilainen, mutta kuvaa suurin piirtein samaa tuomioon liittyvää asiaa. Siinä esiintyy Herkuleksen
kanssa samanniminen mies Bau, tuleva. Vastaava heprean sana booh merkitsee tulemista. Arabian
Al Mugamra merkitsee lopettamista tai valmiiksi saattamista. Kreikkalaiset käyttivät sanaa Ara
joskus rukouksesta, mutta yleensä kiroamisesta. (Vrt. Ps 21:9.)
3. Lohikäärme: - Taivaan tarinan ensimmäinen kirja päättyy suuriin mittoihin kasvaneen vanhan
paratiisin käärmeen heittämiseen alas taivaasta. (Legendojen lohikäärmeeseen liittyvää aineistoa ja
raamatunjakeita käydään läpi toisaalla. Hengellisessä mielessä tällaisia ovat mm. Ps 74:12-14, Jes
26:1 ja Jes 27:1.) Käärme kuvaa Saatanaa eksyttäjänä, lohikäärme tuhoajana. Toinen kirja päättyy
Leviatanin tai Cetuksen, eli merihirviön sitomiseen. Kolmas kirja päättyy Hydran, vesikäärmeen,
tuhoamiseen. Nimi Dragon tulee kreikan dracosta, mikä merkitsee tarkkailua tai päällepoljettua.
Lohikäärmeen tunnetuin indoeurooppalainen yleisnimi käy hyvin yhteen taivaan tarinan kanssa. Ps
91:13: "Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse, sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä."
Septuagintassa tässä jakeessa on siis kaksi samankaltaista sanaa, kun myös heprean sana dahrach,
tallata, käännetään kreikaksi. Denderassa kuvio on Jousimiehen etujalan alapuolella sijaitseva
käärme Her-fent, eli kirottu käärme. Kuvion kirkkain tähti on hepreaksi Thuban, terävä tai ovela.
Yli 4500 vuotta sitten tämä tähti oli ns. pohjantähti, jonka suhteen koko muu taivaankansi näytti
liikkuvan, ja sitä käytetään edelleen hyväksi navigoinnissa, tähdistä suunnistettaessa, tykistöjen
tuliasemissa jne. Seuraavaksi kirkkain tähti Rastaban merkitsee ovelan päätä. Arabiaksi se on Al
Waid, tuhottava. Kolmanneksi kirkkain tähti Ethanin merkitsee pitkää käärmettä tai lohikäärmettä.
Vähemmän kirkkaiden tähtien hepreankielisiä nimiä ovat mm. Grumian, ovela ja Giansar, rangaistu
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vihollinen. Arabiankielisiä nimiä ovat vielä Al Dib, lisko; El Athik, petollinen ja El Asieh,
kumarrettu.
Toinen kirja
Lunastetut
Lunastajan kärsimysten tulokset
Luku I - Siunauksen valmistus

Taivaan tarinan ensimmäisessä kirjassa kuvataan Lunastajan henkilöä. Toisessa kirjassa kuvataan
hänen tekojensa tuloksia: nöyryytystä, konfliktia sekä voittoa. Luku 1 kertoo tuotetusta
siunauksesta, luku 2 siunauksen varmistuksesta, luku 3 siunauksen ylenpalttisuudesta, ja luku 4
siunauksen nauttimisesta.
Kauris: Kuvio joka on puoliksi kala, puoliksi vuohi. - Sovituksen vuohi teloitetaan lunastettujen
vuoksi. VT:stä tuttu syntipukki pelastaa ihmiset tuhon edessä. Vaihtoehtoinen tulkinta: Ihminen on
lopulta tuleva niin turmeltuneeksi, ettei ole muuta keinoa, kuin koko maailman totaalinen hävitys.
Toinen kirja alkaa vuohella ja päättyy toiseen tätäkin selvempään uhrieläimeen eli oinaaseen.
Toinen luku käsittelee siis Sovituksen merkitystä. Kaksi väliin jäävää lukua liittyvät kumpikin
kaloihin. Egyptiläisissä Denderan ja Esnehin kuvioissa Kauris on puoli-vuohi tai puoli-kala ja sitä
kutsutaan nimellä Hu-penius, uhrauksen paikka. Intialaisessa Eläinradassa erillinen kala kulkee
vuohen poikki. (Intialaisilla oli kiinalaisten tapaan kaksi erilaista eläinradan jakoa. Toisessa oli 28,
toisessa 12 tähtikuviota, ja toinen liikkui, kun taas toinen oli liikkumaton. Vanhassa Intialaisessa
eläinradassa Vesimiestä esittää pelkkä kannu, kaloissa on vain yksi kala, kaksosia esittää kilvellä
varustettu mies, jousimies muodostuu jousesta ja nuolesta ja kauriissa vuohi ja kala ovat erillään.
Toisin kuin konservatiiviset intialaiset, kreikkalaiset harrastivat muutoksia ja olivat todennäköisiä
syyllisiä moniin muutoksiin. Joko egyptiläiset tai kreikkalaiset asettivat esimerkiksi Oinaan
ensimmäiseksi tähtikuvioksi. William Drummond, Oedipus Judaicus, Allegory in the old testament
s. 32-37. 1986 Guernsey Press Co. Ltd. Teos on julkaistu alunperin vuonna 1811.)
Kauris taivuttaa kuviossa päätään kuin kuollaksensa, sen oikea jalka on taivutettu eikä se näytä
kykenevän nostamaan itseänsä toisella sorkallaan. Kuvion kalasta muodostunut häntä sen sijaan on
elinvoimainen. Kuolleesta vuohesta versoo elävä kala. (Vrt. vastaava kielikuva Joh 12:24.) Heprean
nimi Gedi merkitsee poikaa tai poisleikkausta ja kuvio on edelleen arabiaksi Al Gedi, kaldeaksi
Gadia ja syyriaksi Gadi. Kirkkain tähti on samanniminen ja esimerkiksi neljänneksi kirkkain tähti
on Deneb Al Gedi, uhrauksen aika tulee. Muita tähtien nimiä ovat mm. syyrian Dabih, teloitettu
uhri. Samaa merkitsevät myös arabian Al Dabik ja Al Dehabeh. Ma’asad on teloitus, Sa’ad al
Naschira, poisleikkaamisen muisto. Mooseksen laissa oli samaan tapaan kaksi erillistä vuohta:
toinen kuoliaaksi lyötävä ja toinen ns. "syntipukki", joka ajettiin erämaahan kuolemaan itsekseen.
(3 Moos 10:16-17 ja 3 Moos 16:22.) Kauriin on toisaalta arveltu olleen Sebulonin heimon symboli,
mutta toisaalta kuvion nimi muistuttaa monissa kielissä Gaadin heimoa.
1. Nuoli: Kuviossa nuoli. - Jumalan lähettämä rankaiseva nuoli taittaa matkaansa kohti
päämääräänsä sivuille poikkeamatta. Kerran nuolen liikkeeseen päästettyään nuolta ei voi vetää
takaisin, olkoon sen kohteena vaikka "ainokainen poika" johon Isä "on mielistynyt". Tämä nuoli ei
kuulu jousimiehelle, sillä hänen jousessaan nuoli on vielä tallella. Jousimiehen nuoli on varattu
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Jumalan vihollisille ja se seuraa vielä kohteidensa liikkeitä ja odottaa. Tämä nuoli on tarkoitettu
Jumalan Pojalle. (Vrt. Ps 38:2; Jes 6:4.) Kahdeksastatoista tähdestä vain jokunen on likipitäen
linjassa. Kuvion hepreankielinen nimi on Sham, tuhoava tai autio.
2. Kotka: Kuviossa ammuttu kotka. - Lyöty kaatuu iskun voimasta ja tippuu maahan asti. Kotka
näkyy olevan kuolinkoristuksissaan ja lienee em. nuolen uhri. Kirkkain tähti on arabiaksi Al Tair,
haavoittaminen, ja seuraava Al Shain, kirkas. Sana tulee heprean sanasta purppuranvärinen (mm.
Joos 2:18). Kolmanneksi kirkkain tähti Tarared merkitsee haavoitettua tai revittyä. Neljänneksi
kirkkain tähti on Alcair eli puhkaiseminen, ja viides Al Okal eli kantapäähän haavoitettu.
3. Delfiini: Kuviossa delfiini. - Kuollut nousee uudelleen eloon kuin veden yläpuolelle ponnistava
delfiini. Kuten kotka on aina piirretty syöksymässä kuolemaansa pää alaspäin, piirretään delfiini
aina voimakkaana pää ylöspäin. (Vrt. Ps 42:7.) Persialaiset ja egyptiläiset liittivät delfiiniin
vesivirran Joh 7:38 tyyliin. Kuvion muinaisia nimiä ovat mm. heprean Dalaph eli vedenkaato, ja
arabian sama nimi joka merkitsee nopeasti etenevää. Arabian Scalooin merkitsee samoin nopeaa ja
syyrian sekä kaldean Rotaneb tai Rotaneu nopeasti juoksevaa.

Luku II - Siunauksen varmistus
Vesimies: Kuviossa vettä kaatava mies. - Siunauksen elävät vedet kaadetaan lunastettujen päälle.
Vaihtoehtoinen näkemys: Taivaan padot aukaistaan ja vesi puhdistaa pahan maailman, vaikka lajien
edustajat tullaankin säilyttämään. Vettä kumpuaa ylimäärin ja Vesimiehen kannulla lienee yhteyksiä
ainakin kreikan mytologian Runsaudensarveen, jollei peräti Kalevalan Sampoon. Denderassa
miehen nimi on Hupei Tirion, alastulevan paikka tai uloskaato. Joissakin itäisemmissä kuvioissa ei
nähdä kuin uurna tai vesiastia. Heprean nimi onkin juuri Deli eli vesiastia, ja arabiassa vastaava
Delu. (Kaikenlaista vedellä läträämistä käytetäänkin hengellisen siunauksen vertauskuvana. Vrt. 4
Moos 24:7; Jes 32:1,2; 35:1,6; 41:18; 44:2,3,6; 51:3.) Kirkkaimman tähden nimi on Sa’ad al Melik
eli uloskaadon muisto, ja seuraavan Saad al Sund eli joka menee ja palaa (hepreaksi neljänneksi
kirkkain tähti Scheat on merkitykseltään vastaava) tai uloskaataja. Kreikan mytologiassa Vesimies
mielletään toisinaan Nooan vastineeksi Prometeuksen pojaksi Deucalioniksi ja joskus
Ganymedeeksi, Jaafetin vastineen Joven maljankantajaksi. Vesimiehen on arveltu olleen veden
tavoin ailahtelevan Ruubenin heimon symboli.
1. Eteläinen kala: - Siunaus vastaanotetaan. Kyseessä on hyvin vanha tähtikuvio, jonka kirkkain
tähti oli suuren tutkimuksen kohteena egyptiläisillä ja etiopialaisilla. Tähden nimi on arabiaksi Fom
al Haut, kalan suu.
2. Pegasus: Lentävä hevonen. - Laukkaava hevonen oli maailman nopein ajopeli vuosituhansien
ajan, mutta siunaus saapuu sitäkin nopeammin. Denderan radassa hevosen alapuolella on
välittömästi kaksi kuviota, Pe ja Ka. Peka tai Pega tarkoittaa hepreassa johtajaa ja Sus hevosta.
Tällä tapaa sana on välittynyt hepreasta sellaisenaan muille kielille. Kuvion selvästi kirkkain tähti
tulee heprean sanasta Markab, joka merkitsee palaamista kaukaisuudesta. Toiseksi kirkkain tähti on
jälleen Scheat, "joka menee ja palaa". Kolmas tähti kantaa arabian nimeä Al Genib, joka merkitsee
kantajaa. Viidenneksi kirkkain tähti on arabiaksi Enif eli vesi, ja eräs muu Matar eli "joka aiheuttaa
valumaan yli".
3. Joutsen: - Siunaaja saapuu itsekin takaisin. Joutsen on suurikokoinen muuttolintu, joka palaa aina
ajallaan. Denderassa kuvio on nimeltään Tes-ark, "tämä kaukaa." Joutsen ei tipu Aquila-kotkan
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tapaan kuolleena alaspäin, vaan lentää sulavasti keskitaivaalla. Raskasrakenteiselle linnulle ilma ei
ole ensisijainen elementti, vaan joutsenen määränpää on maan pinta vesineen. Selvästi kirkkaimpaa
tähteä kutsutaan nimellä Deneb (kuten Kauriissakin), ja se merkitsee tuomaria. Toinen nimi tähdelle
on Adige eli sulavasti lentävä. Toiseksi kirkkain tähti on Al Bireo (arab.), nopeasti lentävä. Kolmas
tähti Sadr merkitsee hepreassa ympyrän tavoin palaavaa. Azel ja Fafage ovat kaksi pyrstön tähteä ja
tarkoittavat nopeasti lähtevää ja palaavaa sekä kirkkaasti loistavaa.

Luku III - Siunauksen viipyminen
Kalat: Merkissä on kuvattuna kaksi pyrstöstä toisiinsa sidottua kalaa, joista toinen on pysty- ja
toinen vaakasuorassa. - Lunastetut ovat siunattuja, mutta tiukasti sidottuja. Vesistä tulee nousemaan
uusi Jumalan kansa, kun Jumala säilyttää kuninkaallisen valtaistuimensa vihollisen hyökkäyksistä
huolimatta. Joissakin vanhoissa tähtikuvioissa oli esitettynä vain yksi kala. Kuvion muinainen
egyptiläinen nimi, kuten se Denderan Eläinradassa kuuluu, on Pi-cot Orion tai Pisces Hori, mikä
tarkoittaa tulevan kaloja. Heprealainen nimi on Dagim eli kalat, mikä liittyy läheisesti
monilukuisuuteen. (Esim. Gen 49:26 Jaakobin siunauksessa suurvisiiri Joosefin pojille. Myös Hes
47:9:ssä kalaparvi kuvaa nopeaa lisääntymistä.) Syyrialainen nimi on Nuno, kasvanut kala. Kaikkia
Kirjoitusten alkujaan Israelille osoitettuja ennustuksia ei voi soveltaa symbolisesti kristilliseen
seurakuntaan. (Seurakunnan perustamista juutalainen Paavali kuvaa yllättäväksi "salaisuudeksi",
jota aiemmin ei oltu koskaan ilmoitettu suorasti. Rm 16:25; Ef 3:9; Kol 1:26 ) Kuvio saattaakin
tarkoittaa ensisijaisesti fyysistä Israelia. (Vrt. Ps 33:12; Ps 37:22; Ps 115:14,15; Jes 61:9; 65:23 jne.)
Toinen, ylöspäin kohti Pohjantähteä suuntaava kala voitaisiin tulkita "taivaallisesta kutsusta"
kiinnostuneiksi, ja vaakasuora kala maalliseen osaansa tyytyviksi juutalaisiksi. Tähtien nimiä ovat
mm. Okda eli yhdistetty, ja arabian Al Samaca eli ylläpidetty. Vastoin juutalaisten henkilökohtaisia
saavutuksia mikään kuvion yli sadasta tähdestä ei ole kovin kirkas tai merkittävä. Vain yksi tähdistä
on kolmatta magnitudia ja viisi neljättä suuruusluokkaa. Kalojen on arveltu olleen Simeonin heimon
symboli.
1. Vyö: - Kalat ovat sidotut paitsi toisiinsa, myös suureen viholliseensa Leviataniin tai Cetukseen eli
merihirviöön. Kaloja yhdistävää sidettä on pidetty omana kuvionaan vanhastaan. Muinainen
egyptiläinen nimi oli U-or, "hän tulee". Sen arabiankielinen nimi oli Al Risha, vyö tai suitset.
Hoosea 11:3,4: "Minä opetin Efraimin kävelemään - Hän otti heidät käsivarsillensa. - Mutta he eivät
ymmärtäneet, että minä heidät paransin. Ihmissiteillä minä heitä vedin, rakkauden köysillä; minä
ikään kuin nostin ikeen heidän leukapieliltänsä, kumarruin heidän puoleensa ja syötin." Vyö on siis
yhteydessä myös mahtavan ja nopealiikkeisen Leviatanin niskaan. Tälla saattaa olla yhteyttä Jobin
kirjassa mainittuun Leviatanin vaikeaan pyydystettävyyteen. Eläimen kuvaus alkaa: "Voitko onkia
koukulla Leviatanin ja siimaan kietoa sen kielen? Voitko kiinnittää kaislaköyden sen kuonoon ja
väkäraudalla lävistää sen posken?" (Job 40:20-21.)
2. Andromeda: Kahlehdittu nainen - Lunastetut ovat vankeudessa ja ahdistuksessa. Paitsi että kalat
ovat sidotut toisiinsa ja Leviataniin, myös Andromedan nainen on kahleissa. On hyvä muistaa, että
Taivaan Tarinaan sisältyy myös kuvio nimeltä Rikkoja tai Murtaja. Sekä Israel että kristillinen
seurakunta ovat feminiinejä Jumalan aviopuolisona ja Kristuksen morsiamena. Denderassa
tähdistön nimi on Set eli asettaa (kuningattareksi?). Hepreaksi kuvio on Sirra eli kahlehdittu tai
Persea eli venytetty. Kirkkain tähti on Al Phiratz (arab.), rikottu. Hepreaksi toiseksi kirkkain tähti on
Mirach eli heikko, ja arabiaksi kolmas Al Maach tai Al Amak tarkoittaa maahan lyötyä. Muita tähtiä
ovat Adhil eli vaivattu tai kiusattu; Mizar eli heikko, ja arabian Al Mara eli koeteltu. VT:ssa
puhutaan tytär Siionista vastaavassa tilassaan. (Mm. Jes 54:11-14; 51:21-53:3 ja Jer 14:17.)
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3. Kuningas: Kefeus on loistava, kruunattu kuningas joka istuu valtaistuimellaan keskitaivaalla
valtikka oikeassa kädessään, Pohjantähteä jalkansa astinlautana käyttäen. Denderassa kuvion nimi
on Pe-ku-hor, hallitsemaantuleva. Kreikkalainen Kefeus tulee hepreasta ja merkitsee - jälleen kerran
- versoa. Vanha etiopialainen nimi oli Hyk, kuningas. Mikään tähdistä ei ole erityisen kirkas (kolme
tähteä kolmatta suuruusluokkaa, seitsemän neljättä). Kirkkain tähti Al Deramin merkitsee nopeasti
tulevaa ja seuraava Al Phirk lunastajaa. Kolmanneksi kirkkain tähti, edelleen arabiaksi, on Al Rai,
joka runtelee tai rikkoo. Kreikan mytologiassa Kefeus oli Andromedan isä ja Perseus tämän puoliso.
Vaikka vasta Jeesus herätteli eloon kielikuvan Jumalasta taivaallisena Isänä (hän esim. rukoili
Jumalaa aina "abbaksi" - eli isiksi - puhutellen ristin hylkäämishuutoa lukuunottamatta), jo VT oli
esitellyt idean. (Mm. Jer 31:1,9 ja 2 Moos 4:22.)

Luku IV - Siunauksen saavutus ja kokeminen
Oinas: Kuviossa pässi tai lammas - Lyöty lammas on valmistettu voittoa varten. (Kauriin merkkiä ei
tarvita uhrin symboliksi.)* Jokainen kolmen kirjan viimeisistä luvuista päättyy voiton tunnelmiin,
niin tämäkin. Viime kädessä voitto perustuu Taivaan Tarinassa sovitukseen, jota lampaan vuodatettu
veri kuvastaa. Tätä lammasta ei kuvata kuolevana kuten Kaurista kirjan alussa, vaan elämää ja
voimaa täynnä olevana. Denderassa kuvion nimi on Tametouris Ammon, Ammonin hallitus.
Egyptiläiset yhdistivät kuvion siis Ammon-jumalaansa. Joskus lampaalla ei näytä olevan sarvia,
joskus se on kruunattu sädekehällä. Heprealainen nimi tähdistölle on Taleh, lammas.
Arabiankielinen nimi on Al Hamal eli lammas, lempeä tai armollinen, ja se on annettu toisinaan
myös kirkkaimmalle tähdelle. Syyriankielinen nimi on Amroo - sana jota tietenkin käytetään Joh
1:29 syyrialaisessa raamatunkäännöksessä: "Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman
synnin!" Vanha akkadilainen nimi oli Baraziggar. Bar tarkoittaa alttaria tai uhria, ziggar oikein
tekemistä. Koko merkitys lienee siis suurin piirtein vanhurskauden uhri. Latinaksi kuvio on Aries.
Kirkkain tähti on El Nath tai El Natik eli lävistetty, haavoitettu tai lyöty. Seuraava on Al Sheratan,
runneltu tai haavoitettu. Kolmas tähti on hepreaksi Mesartin, sidottu. (Vrt. Ilm 5:12.) Jotkut
otaksuvat, että 14. Nisankuuta ristiinnaulitsemisen vuonna, -kuuna ja -päivänä Auringon jostakin
syystä pimentyessä se oli näiden kahden kirkkaimman alfa- ja beeta-tähtien seurassa. Ainakin
konkreettisten uhrien piti tulla lahdattaviksi juuri säädetyillä hetkillään. Raamatullisessa
maailmankuvassa brutaali toimenpide on tarkassa aikataulussa, kehitysopillisessa maailmankuvassa
itse maailma on brutaali ilman aikatauluja. Gal 4:4: "Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala
Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset..." Rm 5:6: " Sillä
meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä." Oinaan on
arveltu olleen Gaadin heimon symboli. Toisaalta Joosef ja Benjamin olivat ainoat Raakelin pojat ja
Raakel merkitsi lammasta.
1. Kassiopeia: Kruunattu nainen - Vangitut on vapautettu ja he valmistautuvat Lunastajalle,
sulhaselleen. Ihmisen Poikana toinen Aadam ottaa omakseen morsiamensa kuten ensimmäinen
Aadamkin, ollakseen puolisonsa kanssa ikuisesti. Kahlehdittu Andromeda vaihtuu vapautettuun
Kassiopeiaan. Kuvion arabialainen nimi oli Ulygh Beyn mukaan El Seder eli vapautettu.
Denderassa nimi on Set eli asettaa tai asettaa kuningattareksi. Albumazerin mukaan tähdistöä
kutsuttiin ennen Loiston tyttäreksi. Valtaistuimelle istunut tai kaunis näyttääkin olevan sanan
Kassiopeia merkitys. Yleensä kuvio tunnettiin arabiankielisessä maailmassa nimellä Ruchba eli
valtaistuimelle istunut, ja tämä on myös kaldealaisen Dat al cursan merkitys. Tähtien harrastaja voi
kuulemma tunnistaa kuvion helposti viiden kirkkaimman tähden muodostaman W-kuvion
perusteella. Tähtikuviossa on runsaasti tähtijoukkoja, joista useimpien löytäjä oli juutalaissyntyinen
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Frederick William Herschel puolisoineen. Kirkkain tähti on hepreassa Schedir eli vapautettu. Beetatähti (siis 2. kirkkain tähti) on Caph eli verso, joka epäilemättä saa nimensä istuimella istuvan
naisen kädessä olevasta oksantapaisesta. Vasemmalla kädellä nainen myös laittaa hiuksiaan, kun
taas oikealla Kassiopeia näyttää järjestelevän vaatekankaitaan. (Vrt. Jes 54:5-8; 62:3-5 ja Jer 31:312; Ps 45:9-17; Jes 41:10,11. Mikäs siinä, naistenhan pitikin osata tehdä useampia asioita
samanaikaisesti.)
2. Leviatan: Kuviossa merikäärme - Suuri vihollinen sidotaan. Ilm 22:1-3: "Ja minä näin tulevan
taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni
lohikäärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi ja heitti hänet
syvyyteen ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne
tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet piti päästää irti vähäksi aikaa." Leviatanin,
Cetuksen tai Valaan tähdistö on sijoitettuna hyvin matalalle, kauas etelään taivaan zeniitistä.
Denderan radassa tämän biologisesti niin kiehtovan eläimen nimi on Knem eli valjastettu. Siinä se
on kuvattu suurena päänä, jota käärmeen luontainen vihollinen sika polkee jalkoihinsa. Myös
survimella varustettu haukka on siinä sijoitettu tämän kuvion päälle. Kirkkain tähti Menkar
merkitsee sidottua tai kahlehdittua vihollista. Seuraava on Diphda tai Deneb Kaitos eli kukistettu tai
poisajettu. Muita tähtiä ovat mm. Mira, joka tarkoittaa kapinallista määräisessä muodossa. (Siis
jotakin tiettyä kapinallista.) Tähti on sikäli erikoinen, että tiettävästi vasta vuonna 1596 sen
havaittiin vaihtelevan kirkkaudeltaan. Toiselta nimeltään Omikron Vetin vaihtelujakson pituus on
332 vuorokautta +2,0 ja +10,1 magnitudin välillä. (Vrt. Jes 26:21-27:1; 51:22, 23; Ps 74:12-14.)
3. Perseus: - Rikkoja, runtelija, irtirepijä. Hyvyydelläkin on voimaa. Ennen voimansiirtokoneita ja
hydrauliikkaa oli biosfäärin suurin voimatekijä legendojen lohikäärme tai dinosaurus. Perseus
kykenee kuitenkin vapauttamaan lunastettunsa ja "murskamaan lohikäärmeen päät". Heprean
sanasta Peretz on muovautunut kreikan Perses tai Perseus. (Vrt. Rm 16:13? tai Miika 2:12, 13.)
Denderassa nimi on Kar Knem eli "hän joka taistelee vastaan ja alistaa". Kirkkainta tähteä
kutsutaan nimellä Mirfak eli "joka auttaa". Kolmanneksi kirkkain on Al Genib eli poiskuljettava.
Muita tähtiä on mm. Athik eli murskaava. Vasemmassa kädessään Perseus kantaa irtonaista päätä,
jota kreikkalaiset kutsuivat sooloilevissa taruissaan Meduusan pääksi. He olivat ilmeisen
tietämättömiä sivujuonteen hepreankielisestä nimestä, joka merkitsee jalkojen alle tallattua. Päätä
kutsuttiin juutalaisten taholla myös nimellä Rosh Satan eli vastustajan pää tai arabiaksi Al Oneh
elikukistettu tai Al Ghoul, paha henki. Toiseksi kirkkain tähti sijaitsee kyseisessä päässä ja on
arabiaksi Al Gol, ympyränä pyörivä. Tähti vaihtelee kirkkaudeltaan 69 tunnin välein.

Kolmas kirja
Lunastaja (Hänen toinen tulonsa)
Peritty kirkkaus
Luku I - Messias, koko maailman tuleva tuomari
Härkä: Kuvattuna on eteenpäin rynnivä härkä, joka syöksyy sarvet ojossa voimaa ja vihaa täynnä
ärsyttäjiään kohti. - Maksettuaan hinnan teurastettu Oinas nousee vahvana ja suurena Härkänä,
hallitsijana ja tuomio-oikeutta kantaen. Viimeistään tästä eteenpäin Taivaan Tarina alkaa kuvata
aikakautta, jota emme vielä kunnolla tunne. Jo 4000 vuotta vanha Denderan Eläinrata oli
(tähdistöjen pelastushistoriaallisen tulkinnan mukaan) ehtinyt kadottaa tämän kuvion merkityksen.
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Siinä härkäkuvio esitti Isistä, eli auttajaa/vapauttajaa, tai Apista eli päätä tai päällikköä. Egyptiläiset
juhlivat Aurinkoa tai Apis-jumalaa kuviollansa. He suhtautuivat lehmään vastaavalla palvonnalla
kuin hindut nykyään, ja israelilaisetkin saivat heiltä vaikutteita kultaiseen vasikkaansa. (Joskin
Aaron väitti patsaan syntyneen itsestään uudenvuoden tinan tapaan.) Kaldeaksi kuvio oli Tor ja sitä
perua arabiaksi Al Thaur, kreikaksi Tauros, latinaksi Taurus jne. Tavallinen heprealainen nimi oli
Shur, jonka juurisana merkitsee sekä tulemista, että hallitsemista. Hepreassa on useita sanoja härille,
mutta yleensä kaunokirjallisuudessa käytetään meille jo tuttua Reem-sanaa, jonka kuvaaman
biologisen eläimen identiteetti ja todellisuus jäi selvittämättä. (Kääntäjät ottavat usein oikeuden
tulkita eläimen yksisarviseksi.) Tämän kantasanan löydämme monista heprean sukulaiskielistä,
kuten sanskritista, arvoituksellisesta etruskista jne. Hepreassa muun muassa Abramin, sittemmin
Aabrahamin, nimi ja raama, korkea paikka, kätkevät sen sisäänsä. Kuvion kirkkain tähti tunnetaan
tikanheitosta häränsilmänä. Tähti sijaitsee todellakin härän oikeassa silmässä. Sen kaldeankielinen
nimi Al Debaran tarkoittaa johtajaa tai hallitsijaa. Toiseksi kirkkain tähti El Nath tarkoittaa
haavoitettua tai lahdattua. Kuvioon sisältyy myös Plejadeina tunnettu pienempi tähdistö.* Sana
merkitsee tuomarin tai hallitsijan kokoonkutsumaa joukkoa tai seuraa. (Mm. Job 9:9; 38:31, 32 tai
Aamos 5:8.) Pleijadit olivat eräs muinaisaikojen suosituimmista tähdistöistä kautta Maapallon. Sen
liikkeitä on seurattu niin tarkkaan, että se on vaikuttanut kokonaisen maanosan rakennelmiin.
Käytännöllisesti katsoen kaikkien amerikkalaisten rauniokaupunkien pääsuuntaa on käännetty 15
astetta itään. Siten suunta on suoraan kohti sitä pistettä taivaanrannassa, jossa Seulaset näkyvät.
Monet tarinat kertovat kahdeksan tähden kuvaavan merkittävien pariskuntien lapsikatrasta.
Kreikkalaisilla tähdet nimettiin Atlaan ja Pleiooneen seitsemän tyttären mukaan. Seulasten
kirkkaimman tähden nimi on arabiaksi Al Cyone eli keskus, mikä johti jotkut muinaiset
tähtitieteilijät erheellisesti intuitioon tähdestä universumin keskipisteenä. Syyrialainen nimi
Seulasille on Succoth, joka merkitsee saappaita. Toinen Härän tähdistöön kätkeytyvä pienempi
tähtisikerämä on Hyades, jolla on em. vastaava merkitys yhteen kokoontuneet tai seurakunta. Muita
tarkemmin määrittelemättömiä tähtiä olivat mm. heprean Palilicium, tuomarille kuuluva; arabian
Wasat, keskus tai perustus sekä Al Thuraiya, yltäkylläisyys; latinan Vergilie, käännetty tai ympäri
pyöritetty keskus (arabiaksi vertex). Pleiadeen tytärsikermä on pelastushistoriallisessa
tähtikuvioiden alkuperän teoriassa uskova seurakunta, jonka kerrotaan kerran matkustelevan
pilvissä. Jeesuksen velipuolen Juudaan kirje viittaa yllättäen muinaisen Eenokin puheisiin tässä
yhteydessä. (Juud 14, 15. Eenokhan oli siis eräs parhaista ehdokkaista itse Taivaan Tarinan
sommittelijoiksi.) Jaakobin ja Mooseksen siunauksessa Härkä yhdistettiin Joosefiin tai Joosefin
poikiin Manasseen ja Efraimiin (Gen 49; 5 Moos 33). Veljeksiä oli tapana verrata Härän sarviin,
enkä tiedä kertooko tämä enemmän poikien luonteesta vaiko yksisarvisen olemassaolosta. (Vrt. 5
Moos 33:17; Ps 44:5; Jes 13:11-15; Jes 34:2-8.) Härän on arveltu olleen joko Efraimin tai Ruubenin
heimon symboli.
1. Orion: Tuleva prinssi. - Valo tunkeutuu esiin Lunastajan hahmossa. Kuvio ei kerro enää
ainoastaan eläimen tulosta, vaan ihmisestä. Antiikissa on paljon Orion-legendoja, jotka ovat
keskenään täysin ristiriitaisia. Edes antiikin runoilijat eivät olleet yksimielisiä siitä, miten Orionin
kaikkien seikkailujensa jälkeen viimein kävi. Denderassa nähdään mies kolmea kirkasta tähteä
(Rigel, Bellatrix ja Betelgeuz) omanaan osoittaen. Hieroglyfit kertovat merkin nimeksi Oar.
Muinoin Orion tavattiin Oarion valoa merkitsevän heprealaisen kantasanan mukaan. Orion
merkitsee siis valona tulevaa. Muinainen akkadilainen nimi oli Ur-ana, taivaan valo. Orion on
tähdistöistä kirkkain ja meridiaanille eli keskipäiväpiirille, korkeimmalle kohdalleen, edettyään se
liittyy läheisesti muiden tähdistöjen yhteyteen. Näkymä on lisäksi yhteinen koko asutulle
maankamaralle koska se sijaitsee päiväntasaajan seutuvilla. Raamatussa tähdistöön viitataan
useammassakin paikassa. (Job 9:9; 38:31 ja Aam 5:8. Heprean Chesil merkitsee voimakasta,
sankaria tai jättiläistä.) Orionin tähdistä kaksi kirkkainta on ensimmäistä astetta. Kuva kertoo
"maailman valkeudesta" (Joh 8:12.) Miehen vasen jalka on asetettu vihollisen päälle. Hänet on

SISU & CHUTSPA – MITÄ SUOMI VOISI OPPIA ISRAELIN TALOUSIHMEESTÄ?

s.257/300

vyötetty kirkkaalla vyöllä, jonka kolmesta lähes linjassa sijaitsevasta tähdestään monet osaavat
paikantaa kuvion. Tässä vyössä riippuu terävä miekka, jonka kädensija kertoo hahmon uudesta
roolista lampaan lauhkeuden jälkeen. Oikeassa kädessään mies pitää suurta ryhmysauvaa ja
vasemmalla leijonaa (1 Piet 5) niskavilloista. "Ylistetyn" kehossa (olkapäässä) kirkkaimman tähden
nimi on Betelgeuz ja se tarkoittaa vesan tulemista. (Mal 3:2.) Oman Aurinkomme läpimitta on 1,4
miljoonaa km, mutta Betelgeuzen 420 miljoonaa km. Toiseksi kirkkain tähti (vasemmassa jalassa
omituisen jäniksen näköisen eläimen päällä) Rigel tai Rigol tarkoittaa murskaavaa jalkaa. Kolmas
tähti (vasemmassa olkapäässä) on Bellatrix, nopeasti tuleva tai nopeasti tuhoava. Neljänneksi
kirkkain tähti kuuluu edellä mainittuun Orionin vyöhön tai suomalaisittain Kalevanmiekkaan. (On
vaikea ottaa selkoa, onko miekka länsimaisen suora, vaiko käyrä itämaiseen sapeliin päin.) Tähden
nimi viittaa kunniakkaan hahmon kunniattomaan menneisyyteen ja on Al Nitak eli haavoitettu.
Toinen vyön tähti on Mintaka, (uhriksi) jaettu (vrt. 3 Moos 8:2), ja kolmas Alnilam. Muita tähtiä
ovat mm. Saiph eli runneltu, ja samaa sanaa käytetään Gen 3:15 protoevankeliumissa.
Käärmeenkantajan tavoin tämänkin hahmon toinen jalka näyttää runnellulta, vaikka Orion tekee
itsekin pahaa jälkeä. Al Rai merkitsee joko katkojaa tai runtelijaa (tai sitten paimenta) ja Thabit
(hepr.) päällä polkevaa. Jotkin arabiankieliset nimet liittyvät suoraan Orionin persoonaan. Näitä
ovat esimerkiksi Al Giauza, vesa; Al Gebor, mahtava; Al Mirzam, hallitsija; Al Nagjed, prinssi;
kaldean Niphla eli mahtava, sekä heprean Nux, vahva. Orionin paluuseen liittyvät Betelgeusen ja
Bellatrixin ohella myös kaldean Heka ja heprean Meissa. Jes 42:13, 14: "Herra lähtee sotaan niin
kuin sankari, niin kuin soturi hän kiihoittaa kiivautensa; hän nostaa sotahuudon ja karjuu, uhittelee
vihollisiansa. Minä olen ollut vaiti ikiajoista asti, olen ollut hiljaa ja pidättänyt itseni. Mutta nyt
minä huudan kuin lapsensynnyttäjä, puhallan ja puuskun..." (Kts. myös "peilijae" Jes 60:1-3 ja
60:5.)
2. Eridanus: Taivaan poikki kulkeva tuomion virta - Lunastajan oikeudellinen viha toteutuu lain
mukaisesti. Tuomion virta alkaa Orionin alemmasta jalkaterästä ja jatkuu pitkän matkaa monen
tähdistön sivuitse yhä alaspäin kohti taivaanrantaa. Yhdestä paikkaa Leviatan yrittää ikään kuin
estää virran kulun siinä kuitenkaan onnistumatta. Alunperin virtaa ei yhdistetty niinkään veteen,
kuin tuleen. (Tämän ohella kreikkalaiset myytit sotkevat virran lisäksi Eufratiin tai Po-jokeen.)
Denderassa sen nimi on Peh-ta-t eli virran suu. Kirkkain tähti Achernar merkitsee virran jälkiosaa.
Kirkkaudessaan toinen tähti on Cursa eli alas kumartunut, ja seuraavasta mutkasta löytyvä kuvion
kolmanneksi kirkkain tähti Zourac (arab.) eli virtaava. Muita tähtiä ovat mm. Pheat eli suu, sekä
Ozha eli eteenpäin kulkeva. Dan 7:9-11: "Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin ja
Vanhaikäinen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin
puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Tulivirta
vuoti, se kävi ulos hänestä; tuhannen tuhatta palveli häntä, ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen
tuhatta seisoi hänen edessänsä. Oikeus istui tuomiolle, ja kirjat avattiin." (Asiasta kiinnostunut voi
löytää ko. ajatuksen seuraavista jakeista: Ps 97:3-5; 50:3; Hab 3:5; Jes 30:27-33; Naah 1:5,6; Jes
66:15, 16; 2 Tess 1:7,8.) Jordan oli pitkä, Niili pidempi, mutta tuomion virta sitäkin pidempi. "Kuka
seisoo hänen tuimuutensa edessä, ja kuka kestää hänen vihansa hehkua?" Näin kysytään em.
Naahumin paikassa. Paimenen tähdistö antaa tähän vastauksen.
3. Paimen, Ajomies, Auriga: Lunastetuilla on pakopaikka vihan päivänä. Suuri paimen on istuutunut
"Maitotielle" ohjaamaan Linnunradan harhailevia peukalokyytiläisiä. Paimenen vasemmalla olalla
on naarasvuohi, joka nojaa paimenen kaulaan ja katsoo peloissaan ryntäävää härkää. Paimenella on
sylissään lisäksi kaksi pientä karitsaa. (Kts. Jes 40:10, 11; Hes 34:22, 24; Jer 23:4.) Auriga on
heprealaista juurta ja merkitsee paimenta. Kirkkain tähti sijaitsee vuohen rinnassa ja on nimeltään
Alioth eli naarasvuohi. Modernilla latinalaisella nimellä Capella on sama merkitys. Seuraavaksi
kirkkain tähti on Menkilinon ja tarkoittaa vuohen kahleita tai vyötä. Vyö kuvaa ilmeisesti vuohen
suojelua. Maaz-niminen tähti tarkoittaa vuohien laumaa. Oinaan tavoin tästäkin kuviosta löytyy El
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Nath, haavoitettu tai lyöty. (Paimenesta tosin ei sinänsä tee "hyvää" se, että antaa henkensä, koska
siinä tilassaan hänen on lammasta vaikea suojella.) Myös jalassa sijaitseva Aiyuk merkitsee
haavoittunutta. Hepreassa karitsoita osoittava tähti on nimeltään Gedi eli poikaset. Latinan Auriga
tarkoittaa vaunumiestä, muttei roomalaisia ilmeisesti häirinnyt se, ettei vaunumiehellä ollut vaunuja
sen paremmin kuin hevostakaan. Denderassa paimen ei kanna karitsoita vaan valtikkaa, josta
juontaa juurensa myös sikäläinen tähtikuvion nimi Trun eli valtikka tai voima. Valtikan pää esittää
vuohea ja sen kädensija muodostaa ristin (vrt. Mal 4:1-3).

Luku II - Messias hallitsee Rauhanruhtinaana
Kaksoset: - Kuninkaan kaksinaisen luonnon vuoksi hän tuntee ihmisen perinpohjin vaikka onkin
jumalallinen. Vaihtoehtoisesti kuvio saattaa viitata Jumalan kosmiseen maskuliiniin ja seurakunnan
kosmiseen feminiiniin. Ihmiskunnan luominen mieheksi ja naiseksi kuvasti jo olemassa ollutta
periaatetta, joskin on muistettava, että vallankumouksellista juutalaisuudessa oli se, että myös
nainen oli Jumalan kuva. Kaksosten tähdistöstä on liikkeellä montaa käsitystä. Kreikkalaiset
väittivät keksineensä sen ja kutsuivat sankarihahmoja Jupiterin pojiksi Apolloksi ja Herkuleeksi,
jotka puhdistivat meret rosvoista. Latinankielisille ne olivat Castor ja Pollux, merenkävijän
suojelivat. Tämän nimiset alukset kuljettivat Paavalia ja Luukastakin Paavalin viimeisellä
merimatkalla Israelista Roomaan edellisen laivan haaksirikkouduttua ja äärimmäisten olosuhteiden
seulottua vankien joukosta todellisen johtajaluonteen. Denderassa kuvion nimi on Clusus tai
Claustrum Hor, mikä merkitsee tulevan (henkilön) paikkaa. Vanha koptilainen nimi oli Pi-Mahi,
yhdistetty. Yhdistäminen ei viitannut välttämättä yhteisiin asioihin syntymässä, vaan väljemmin
ystävyyden kaltaisessa veljeydessä. Heprealainen nimi oli Thaumim, joka merkitsee niin ikään
yhdistettyä (näin esimerkiksi 2 Moos 26:24). Samaa tarkoittaa vielä arabian Al Taumam.
Kirkkaimman tähden nimi toisen hahmon silmäkulmassa on Apollo, eli hallitsija tai tuomari. Lähes
yhtä kirkas beeta-tähti sijaitsee toisen hahmon poskella ja on Herkules eli hän joka tulee raatamaan
tai kärsimään. Kolmas tähti on Al Henah, ahdistettu tai satutettu. Kaksosten kuviot saattavat esittää
suurin piirtein samaa, mitä Käärmeenkantaja kätkee yhteen hahmoon. Viides tähti Waset merkitsee
asetettua. Oikeassa kädessä toisella kaksosista on levossa lojuva palmun lehvä tai nuija. Muita
tähtiä ovat mm. heprean Mebsuta eli jalkoihin tallaaminen ja Propus eli lehvä tai levittäytyminen ja
arabian Al Giauza tai Al Dira eli palmunoksa tai siemen. Olemme törmänneet jo yksitoikkoisen
moneen kertaan oksaan, lehvään, versoon tai vesaan tähtien nimissä. Termiä käytetään Raamatussa
Messiaasta ainakin neljässä merkityksessä, kuten on edellä jo mainittu. (Mm. Jes 4:2; 32: 1,2; Jer
23:5,6; 33:14, 15.) Kaksosten on arveltu olleen Benjaminin heimon symboli. On hassua että,
kerrottuaan ensin joulutähdestä, Matteus näki "nasaretilaisuudessa" VT:n profetioiden täyttymyksen
(Mt 2:23), vaikka tutkijat eivät näe suoranaista yhteyttä mihinkään tekstiin kuollakseenkaan.
Nasaretin nimi muistuttaa vesaa tai versoa tarkoittavaa termiä.
1. Jänis, vihollinen: - Vihollinen on poljettu jalkojen alle. Tämän kuvion nykyiset nimet poikkeavat
vanhemmista. Persialaisille kyseessä oli käärme ja Denderassa kuvio esitti epäpyhää lintua, joka
puristi kynsillään käärmettä. Egyptissä nimi oli Bashti-beki, hämmentynyt ja sortuva. Kirkkain tähti
on heprealaisittain Arnebo eli tulevan vihollinen, ja arabiaksi vastaavaa tarkoittava Arnebeth. Muita
tähtiä ovat mm. Nibal eli hullu, arabian Rakis eli kahleella sidottu, sekä Sugia eli eksyttäjä.
2. Iso Koira, Sirius: - Prinssien prinssi on oleva kunniakkain kaikista, kuten Sirius on kirkkain
tähdistä. (Jos tarkastellaan tähden todellista kirkkautta, jäävät Sirius ja oma Aurinkomme kauas
kärjestä. Esimerkiksi Deneb on 71 000 kertaa, Rigel 54 000 kertaa ja Betelgeuze 21 000 kertaa
aurinkoa kirkkaampia. Vastaava luku Siriukselle on 23. Koska etäisyydet ovat kuitenkin valtavat,
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eivät nämä yllä paljaan silmän havaitsemassa näennäisessä kirkkaudessa Siriuksen tasolle.)
Denderassa tähdistö on Apes eli pää. Hänet kuvataan haukkana, joka on käärmeen luontainen
vihollinen, mitä entuudestaan korostaa pään virkaa toimittava survin tai huhmare. Persialaiset
pitivät kuviota sutena, Zeeb, jolla on hepreassa sama merkitys. Plutarkos kääntää sanan
tarkoittamaan johtajaa, ja arabiassa sen merkitys on nopeasti tuleva. Ison Koiran tähdistön kirkkain
tähti on koko tähtitaivaan kirkkain kiintotähti Sirius. Ajankohdasta riippuen näillä kulmilla koko
taivaan kirkkainta objektia kutsutaan näppärästi sekä Iltatähdeksi että Aamutähdeksi, koska se
kirkkautensa tähden näkyy ensiksi illalla ja katoaa viimeiseksi aamulla. Kyseessä on kuitenkin
planeettana meistä edellisenä Aurinkoon päin vaelteleva Venus. Jupiterkin on Siriusta kirkkaampi.
Heprean sana Sar tarkoittaa prinssiä (vrt. Jes 9:6.) Ennen muinoin Sirius yhdistettiin aina suureen
kuumuuteen (mm. Vergilius ja Homeros) ja englantilainen arvokkaiden herrojen puhuttelunimi Sir
juontaa juurensa siitä. Muinaisessa akkadinkielessä kuviota ei liitetty myöhempien aikojen tavoin
huonoihin enteisiin, vaan sitä kutsuttiin nimellä Kasista, johtaja ja taivaan joukon prinssi. Monet
Persian pyhät kirjoitukset ylistävät Tistryaa tai Tistaria, "Idän johtajaa". Kovassa seurassa
kakkoseksi jäänyt tähti on Mirzam eli prinssi tai hallitsija. Neljäs tähti on Wesen eli loistava tai
kirkas. Viides tähti Adhara tarkoittaa (hieman mielikuvituksettomasti) niin ikään loistavaa. Muita
tähtiä ovat mm. heprean Aschere eli tuleva; arabian Al Shira Al Jemeniya eli oikean käden prinssi
tai johtaja, ja Muliphen eli johtaja tai päällikkö; Egyptin Seir eli prinssi; heprean Abur eli arabian Al
Haborin tapaan mahtava. Jes 9:1-7: "Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka
asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Sinä lisäät kansan, annat sille suuren ilon; he
iloitsevat sinun edessäsi, niin kuin elonaikana iloitaan, niin kuin saaliinjaossa riemuitaan.... Sillä
lapsi on meille syntynyt, Poika on meille annettu, jonka harteilla on herraus, ja hänen nimensä on:
Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas. Herraus on oleva
suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa." Egyptin haukka ja
kreikan koira ovat yksittäisten tähtien nimien perusteella selvästikin kaukaa haettuja. (Kts. myös
Dan 8:23, 25, 2 Tess 2:8 tai Ilm 19:16.)
3. Pikku Koira: - Ylistetty Lunastaja. Denderan egyptiläinen nimi tälle tähdistölle on Sebak eli
voittoisa tai valloittava. Se kuvataan ihmishahmona jolla on haukan pää ja häntä. Pienen
konstellaation kirkkain tähti on Procyon eli lunastaja. Toinen tähti on arabiaksi Al Gomeisa, muita
kantava tai raskautettu. Muita tähtiä ovat mm. Mirzam, prinssi tai hallitsija; arabian Al Gomeyra eli
loppuun saattaja tai täydelliseksi tekevä, sekä Al Shira tai Al Shemeliya eli vasemman käden prinssi
tai päällikkö. (Vrt. edellisen "koiran" tai Siriuksen vastaava tähti. Kaksosten apukuvioissakin on siis
yhteisiä elementtejä.)

Luku III - Messiaan itsellensä ostama omaisuus
Rapu: - Lunastaja pitää omaisuudestaan tiukasti kiinni. Kaikki lunastetut tulevat kokoontumaan
Lunastajan luokse kaikilta paikoilta ja kaikilta aikakausilta. Lunastetut ovat ikuisesti turvassa hänen
luonaan ja nauttivat hänen seurastaan. Loppujen lopuksi kyse on vain siitä, haluaako ihminen hänen
seuraansa vai ei, kun mahdollisuus yhteyteen on kerran järjestetty. Tässäkin tapauksessa tähtikuvion
alkuperäinen tulkinta näyttää haalenneen jo kauan sitten. Dendera esittää Skarabeetä,
ylösnousemusta symbolisoivaa pyhää koppakuoriaista jonka egyptiläiset sanoivat runoissaan
vierittävän aurinkoa radallaan. Esnehissä ja eräässä n. 400 eKr. peräisin olevassa hindulaisessa
Eläinradassa merkitys on likipitäen sama. Vanhemmat egyptiläiset asettivat ibis-päisen
Hermanubiin tai Hermeen Ravun tilalle tähtisikermään. Denderassa nimi on Klaria eli karjalaumat,
ja tästä pääsemmekin kiinni itse asiaan. Arabialainen nimi oli Al Sartan eli pitelijä tai sitoja, joka
voi olla yhtäläinen Gen 49:11 esiintyvälle heprealaiselle termille. Ravulle ei tunneta vanhaa
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heprealaista nimeä lainkaan, mutta "syöpäläisten" yleisluokassa se luokiteltiin Mooseksen laissa
epäpuhtaisiin eläimiin. Syyrian Sartano tarkoittaa myös pitelijää ja kreikan Karkinos sekä latinan
Cancer modernin syöpä-sanan sijaan ympyröivää. Khan-etuliite kätkee matkalaisen levon tai
sisätilan ja loppuosa Ker tai Cer tarkoittaa arabiaksi ympäröivää. Kuukauden vanha akkadilainen
nimi Su-kul-na tarkoittaa valloittajaa tai siemenen omistajaa. Kuvion keskellä sijaitsee
erehdyttävästi komeettaa muistuttava pieni tähtirykelmä, jonka vanha latinankielinen nimi Praesepe,
joka tarkoittaa seimeä, tallia tai karsinaa tai hieman spekuloiden jälkeläistä ja monilukuisuutta.
Toiset itsenäiset pienet tähdistöt Asellus ja Asellus Boreas tarkoittavat aasia ja pohjoista aasia, mikä
tuntuisi Jaakobin siunauksessa liitetyn Isaskarin heimoon (Gen 49:11). Kirkkain tähti Tegmine
tarkoittaa pitelevää. Muita kirkkaimpia tähtiä ovat Acubene, joka hepreassa ja arabiassa tarkoittaa
suojapaikkaa; arabian Ma’alaph, yhdistyneet tuhannet ja Al Himarein, poikaset tai karitsat. Dekaanit
kehittävät Ravun tähdistön sanomaa pidemmälle. Ravun on arveltu olleen siis Isaskarin heimon
symboli.
1. Pikku Karhu: - Pienempi lammastarha. Sen paremmin kaldealaisessa, egyptiläisessä,
persialaisessa, kuin intialaisessakaan Eläinradassa ei ole viittaustakaan Karhuun, eikä kukaan ole
nähnyt karhulla tähdistön osoittamaa komeata häntää. Häntä on asetettu todellakin keskeiselle
sijalle tähdistössä, koska siinä sijaitsee salaperäinen Pohjantähti, latinan Polaris. Pohjantähti on
tähtitaivaan keskustähti, jonka suhteen muut tähdet näyttävät liikkuvan. Tieto Pohjantähdestä oli
erityisen tärkeä niille kansoille, jotka liikkuivat paljon. Sen korkeus horisontista kertoo, kuinka
pohjoisessa havainnoitsija on, sen lisäksi että tähti näyttää pohjoisen ilmansuunnan. Tähtikuvion
jako kahteen osaan, suurempaan ja pienempään, näyttää sen sijaan olevan aidosti vanhaa perua.
Suuremman "Karhu"-dekaanin kirkkaimman tähden nimi Dubheh tarkoittaa eläinten laumaa;
arabian Dubah karjaa, heprean Dohver laumaa ja kaldeaksi karjasta seuraavaa vaurautta. Heprean
Dohveh on samantapainen sana ja tarkoittaa lepoa tai turvaa. (Mm. 5 Moos 33:25 ja Tuom 5:16.)
Selvitettäessä harhaanjohtavien nimien aiheuttamaa sekaannusta jäljet johtavat heprean sanaan
dohv, karhu. Sana muistuttaa edellistä sanaparia äänteiltään, muttei kirjalliselta asultaan. Sama
karhunkuoppa löytyy arabian dub- ja persian deep- tai dob-sanoista. Kirkkain tähti on siis Al
Ruccaba eli käännetty tai ratsastettu - alias nykyajan Pohjantähti. Tähti ei liiku eikä pyöri taivaalla,
vaan pysyy kuin naulattuna paikallaan. Liikkumattoman pisteen sijainti sen sijaan muuttuu aikaa
myöden ja Eläinratoja muodostettaessa tuolla pisteellä on ollut kaikki mahdollisuudet sattua
Lohikäärmeen kuvioon ja siellä sen kirkkaimpaan tähteen Dracoon aiemmin. Matkaa Dracosta
Ruccabaan on alle 24 tähdestä koostuvan Pikku Karhun tähdistön mitan. Ruccaban nimi saattaa
jopa viitata siihen, että muinaiset tähtitieteilijät aavistivat tähden myöhemmin muuttuvan
kiintopisteeksi. Helleenit kutsuivat tähteä nimellä Cynosure (engl.?) tai An-nas-sur-ra, korkea
(nousussa, esim. merkittävään asentoonsa). Toiseksi kirkkain tähti Kachab tarkoittaa tulevan
odottamista. Muita tähtiä ovat mm. Al Pherkadain eli vasikat, nuori (kuten 5 Moos 22:6:ssa), tai
lunastettu seurakunta; Al Gedi, pentu; Al Kaid, kokoontunut; Arcas tai Arctos (josta sana arktinen)
tarkoittaa joidenkin tulkitsijoiden mukaan matkustavaa seuruetta tai pelastuneiden varustuksia.
Tähtikuvio voisi tarkoittaa erityisasemassa olevia juutalaisia, mutta ainakin Jeesus saattaa olla
sisäistänyt tähtikuvion merkityksen viitatessaan perustamaansa kristilliseen seurakuntaan
"piskuisena laumana". (Kreikaksi mikros.) (Vrt. Hp 11:10-16.)
2. Iso Karhu: - Tarha ja lauma. Ison Karhun tähdistössä on pientä enemmän tähtiä, kaikkiaan 87
paljaalle silmälle näkyvää kappaletta. Job 9:9:ssä ja 38:31-32:ssa nimi on Ash, suomen
kirkkoraamatun Seulaset. Arabit kutsuvat kuviota edelleen nimellä Al Naish tai Annaish,
lammaslauman tavoin yhteen kokoontuneet. Vanhat juutalaiset kommentaattorit tulkitsivat nimen
merkitsevän tähdistön seitsemää kirkasta tähteä, jotka meillä tunnetaan Otavana. Toiset kutsuivat
seitsikkoa nimellä Septentriones, joka jäi merkitsemään pohjoista ilmansuuntaa latinassa. Neljä
kirkkainta tähteä sijaitsevat Otavan pannussa ja Ison Karhun kirkkain tähti on siis Dubhe. Toinen
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tähti on Merach, hepreaksi lauma ja arabiaksi ostettu. Kolmanneksi kirkkain tähti Phaeda tai Phacda
tarkoittaa vierailtua, suojattua tai numeroitua lampaiden laskun tapaan. Raamattu kertoo sekä
Jumalan lampaiden, että hänen tähtiensä olevan sekä lasketut että nimetyt. Viides tähti on Mizar eli
pieni tai eristynyt, ja sen lähellä sijaitsee Al Cor, lammas. Muita tähtiä ovat mm. arabian Benet
Naish eli kokoontuneiden tyttäret, tai Al Kaid eli kokoontuneet; El Alcola, lammastarha; Cab’d al
Asad, monilukuinen; Annaish, kokoontunut; Megrez, erotettu; El Kaphrah, suojeltu ja hepreassa
lunnailla ostettu; arabian Dubheh Lachar, myöhäisempi lauma; Helike (Homeroksen Iliaassa),
matkustajien seurue; kreikan Amaza, tuleva ja menevä, sekä Calisto eli asetettu lammastarha tai
(tehtävään) määrätty. Monet raamatunjakeet kertovat tietenkin ympäriinsä hajaantuneiden Jumalan
lampaiden keräämisestä. (Esimerkiksi Jer 31:10 ja Hes 34:12-16.) Otavan nimi siis tulee meille
indoeurooppalaisista sanoista kahdeksan ja kaksi. Kahdeksan viittaa silmällä nähtäviin tähtiin,
koska kauhanvarressa on itse asiassa kaksi rinnakkaistähteä Mizar ja Alcol.
3. Laiva, Argo: - Lunastetut pyhiinvaeltajat ovat matkanneet turvallisesti perille kotiin saakka.
Homeros kunnioittaa tähtikuviota ristimällä argonauttiensa laivan sen mukaan. Laivan tähdistön
symboliikka on varmasti saanut lisämerkitystä yleismaailmallisesta vedenpaisumuslegendasta.
Odysseuksen harharetkissäkin voi olla ohut yhtymäkohta alkuaikojen katastrofiin. Argonauttien
etsimä "kultainen talja" joka tapauksessa kertoo Sammon tavoin jostakin kadonneesta. Legendojen
suuri kapteeni Jaason, heprean Joosuan ja Jeesuksen pelastajaa tarkoittavien nimien kreikankielinen
vastine, kertoo käärmeen vahtineen salaperäistä taljaa raukeamattomalla silmällä. (Vrt. Jes 35:10;
51:9-11; Jer 31:11, 12.) Argo merkitsee matkalaisten joukkoa. Suurikokoinen Laiva näyttää
edellisen aitauksen tuplakuvion tavoin olevan kaksiosainen. Kirkkain tähti Canobus tarkoittaa
tulevan omaisuutta. Muita nimiä ovat mm. Sephina, riittävyys tai ylimäärä; Tureis, omaisuus;
Asmidiska, matkustavat vapautetut; Soheil (arab.), haluttu ja Subilon, verso. Leviatanmuistiossa
mainittuja salaperäisen Tarsiin kauppalaivojakin verrataan toisinaan tähdistöön. Vrt. Jer 30:10, 11;
Jes 60:4-10 (ja koko 60. luku).
Luku IV - Messiaan päätökseen saatettu triumfi
Leijona: -Ikuisena Kuninkaana ja Herrojen Herrana Juudan Leijona tulee lopullisesti nujertamaan ja
tuhoamaan käärmeen sekä sen seuraajat, halliten ikuisuudesta ikuisuuteen. Leijona ei karju
väijyessään, vaan vasta ollessaan nujerretun saaliin päällä. Leijonan tähdistön täytyy olla vanha,
koska Herkuleen tarkennetaan surmanneen toisenlaisen, Nemean leijonan. Leijona esiintyy jo
egyptiläisissä Denderan ja Esnehin sekä Moorin hindujen Eläinradoissa. Egyptiläinen nimi oli Pi
Mentekon, uloskaato. Niilin lähteet ovat aina jaksaneet kiinnostaa, mutta tämä vesi saattaa olla
sakeampaa ja tippua Jumalan vihan Maljasta (toinen dekaani), kosmisen Käärmeen päälle
(ensimmäinen dekaani). Leijonan jalat ovat kyseisen Hydran yläpuolella juuri laskeutumassa
murskaamaan sen pään. Dendera esittää Leijonan yhdessä kaikkien kolmen apukuvionsa kanssa, ja
siinä vihan malja on osoitettu Her-ua eli suuri vihollinen -nimiselle naishahmolle. Hieroglyfeissä
nimenä on Knem eli joka voittaa, tai joka voitetaan. Heprealainen nimi on Arieh, leijona. Heprean
kuudesta leijonaa merkitsevästä sanasta tämä on saalistansa jahtaava leijona. Syyrialainen nimi
Aryo tarkoittaa repivää leijonaa ja arabian Al Asad raivokkaasti etenevää tai loikkaavaa leijonaa.
Kirkkaimman tähden (+1,4) moderni nimi on Cor Leonis, leijonan sydän. Sen muinainen nimi oli
Regulus, joka on diminutiivimuoto latinan sanasta Rex ja merkitsee kuninkaanpoikaa,
prinssiruhtinasta tai pikkukuningasta. Seuraava tähti Denebola sijaitsee hännän päässä ja tarkoittaa
tuomaria tai herraa joka tulee. Kolmas tähti on arabiaksi Al Giebha ja merkitsee ylistystä. Neljäs
taas on Zosma, loistava. Muita tähtiä ovat mm. heprean Sarcam eli yhdistäminen, mikä voi viitata
Eläinradan 12 kuvion liittymiseen kehäksi tässä merkissä; arabian Minchir al Asad, leijonan
rangaistus tai repiminen; Deneb Aleced, tavoittava tuomari saapuu; ja vielä arabian Al Dafern eli
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alas saatettu vihollinen. Juudan sukukunnan tunnus oli, kuten sanottua, leijona. (Gen 49:8,9; 4 Moos
2; 4 Moos 24:8,9; Aam 3:4,8; Jes 42:13; Ilm 5:5.) Leijonan on arveltu olleen Juudan heimon
symboli. Raamatun symboliikassa Jeesus on tehtävänsä puolesta uhrilammas, mutta luonteensa
puolesta Juudan leijona, niin kuin C.S. Lewis on oivaltanut Narnia-kirjoissaan.
Risto Heikkilä (o) kuvaa Joulun tähti -kirjassaan, miten Jeesuksen syntymää mahdollisesti ennakoi
Jupiterin ja Venuksen konjunktio ja yhteensulautuminen 3 eKr. Mikäli tämä oli oikea ajankohta ja
tähtitaivaan ilmiö, tapahtui Reguluksen yllä planeettojen kruunua muistuttava kieppi. (Sana
planeetta tulee kreikan sanasta planeetes, kulkija, harhailija. Planeettojen liikeisiin on kiinnitetty
suurta huomiota jokaisessa astrologiaa tms. harrastaneessa muinaisessa kulttuurissa, koska ne eivät
liiku tähtikuvioiden mukaan, vaan omia reittejään.)
1. Käärme: - Mitä nimeä tahansa vihollisesta käyttääkin, niin nyt se on tuhottu. Käärme kuvataan
naispuolisena ja sanan Hydra merkitys liittyy inhoon tai iljettävyyteen. Kuvio on laajin kaikista
tähdistöistä ja ulottuu leveysasteen suunnassa lähes seitsemän tunnin leveydelle. Sen kirkkain tähti
oli ennen arabialaiselta nimeltään Al Phard eli erotettu tai pois laitettu. Eräs toinen tähti oli Al Drian
eli inhottu, ja Minchar al Sugia eli eksyttäjän lävistys.
2. Malja: - Taivaallisen vihan malja kaadetaan vihollisen ylle. Kreikkalaisittain Bacchuksen maljana
tunnettu konstellaatio on tosiasiassa vähemmän hilpeä. Se on syvä, leveä ja kiinnitetty yhteisillä
tähdillä Käärmeen selkään. Kuvion kolmestatoista paljaalla silmillä nähtävistä tähdistä kaksi
kirkkainta on yhteisiä Käärmeen tähdistön kanssa. Niistä kirkkaampi Al Ches tarkoittaa maljaa.
(Vrt. Ps 75:8; 11:6; Ilm 14:10; 16:19.)
3. Korppi: - Saalislinnut nokkivat loppuun vihollisen jäänteetkin. Tähtien tarina päättyy näkymään
tuomiosta. Aiemmin olemme nähneet Zeeb-suden, nyt esillä on Oreb eli korppi. Denderassa nimenä
on Her-na, jossa Her tarkoittaa vihollista ja Na rikkoutumista tai häviötä. Tähtikuviossa on
yhdeksän paljaalla silmällä näkyvää tähteä, mikä on heprealaisessa ajattelussa tuomion luku.
Kirkkain tähti on arabiankieliseltä nimeltään Al Chibar eli yhteen liittävä, mikä saattaa juontaa
juurensa hepreankielisestä tähdistön nimestä Chiba, kirottu (4 Moos 23:8). Seuraavaksi kirkkain
tähti on arabiaksi Al Goreb ja viitannee sekin heprealaiseen nimeen Oreb, korppi. Eräs kolmas tähti
on arabiaksi Minchar al Gorab, kappaleiksi repivä korppi. (Vrt. Ilm 19:17, Snl 30:17; 1 Sam 17:46;
18; Jer 25:30-33.)
Taivaan Tarinan hengellisen sanoman voi tiivistää Filippiläiskirjeen sanoihin: "Olkoon teillä se
mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto,
katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli
ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä
ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sentähden onkin Jumala hänet
korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien
polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niiden jotka taivaissa ovat, että niiden jotka maan
päällä ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on
Herra." (Fil 2:5-11.)
Tähtien liikkeen jumalaiselta näyttävä tarkkuus vaikutti osaltaan siihen, että Aristoteles ei uskonut
voivansa mitata maanpäällisiä, "pakotettuja" liikkeitä muuten kuin tähtien liikkeiden avulla.
Kelloilla pyrittiin vain jäljittelemään taivaan koneistoa. Luonnon syklisyys heikensi myös
helleenien historiallista tietoisuutta. Yksi asia on varmaa: ennen katulamppujen keksimistä tähtien
ratojen muuttumattomuus - ja poikkeukset tästä - hiljensivät kaikkialla.
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Suomalainen sana avaruus viittaa suureen tilaan. Mikään ei voisi olla paremmin sanottu
tähtitaivaasta. Tähtien, aurinkojen ja galaksien suurta lukumäärää onkin tapana käyttää osoituksena
Maa-planeetan asukkaiden vähäpätöisyydestä todellisuuden aistijoina. Sama asia voi kuitenkin
toimia osoituksena täsmälleen päinvastaisesta, erityisestä luomisesta. Gen 1:14: "Tulkoot valot
taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja
vuosia ja olkoot valoina taivaanvahvuudessa paistamassa maan päälle." (Kts. Gen 17:21; 18:14 ja
21:2 oikean kuvaan saamiseksi ilmaisusta "merkkeinä", joka viittaa tarkasti säädettyyn ajankohtaan
tai tapaamiseen.) Avaruuden on oltava avara, jotta samat pelastushistoriaa symboloivat tähtitaivaan
Tähtikuviot toistuisivat samoina jokaisena ajan intervallina.
En tiedä, oliko antediluviaaninen taivas legendojen alkukatastrofeja ennen erityisen pimeä. Jesaja
30:26:n runoelma ns. tuhatvuotisesta rauhan valtakunnasta saattaa kuitenkin etsimään merkityksiä
tällaiselle symboliikalle: "Kuun valo on oleva kuin auringon valo, ja auringon valo on oleva
seitsenkertainen, oleva niin kuin seitsemän päivän valo." Jos päivä oli kirkas, oli yö ehkä
vastavuoroisesti pimeä - ja tähdet teräviä kuin Narnian satumaan taivaalla.
Mielikuvituksellinen scifi-hypoteesi on kiehtova, koska kasvien ja muiden yhteyttävien eliöiden
fotosynteesi jakautuu kahteen osaan: valo- ja pimeäreaktioihin. Edellisissä valjastetaan energiaa ja
niiden pitää tapahtua päivällä. Pimeäreaktioissa päivällä puimuroitu energia sidotaan sekä ravintona
että rakennusaineena toimiviin sokereihin käyttökelpoiseen muotoonsa ja nämä reaktiot voivat
tapahtua milloin tahansa, mutta rytmittyvät käytännössä yön ajaksi.

JUUTALAISTEN 7 VUOSITTAISTA JUHLAA
Ajatus pelastushistorian virstanpylväistä ei esiinny ainoastaan juutalaisen kulttuurin kalenterissa.
Toisen ja kolmannen Mooseksen kirjan voisi kansantajuisesti esitellä Mooseksen ja Aaronin,
maallikon ja papin kirjoina. Leeviläiskirjan hepreankielinen nimi merkitsee "Hän kutsui". Aaronin
leeviläiskirjan 23. luvussa Jumalan säätämä vuotuinen seitsemän juhlan järjestelmä on selkeä
pelastushistorian tiivistelmä. Kolmatta Mooseksenkirjaa moititaan usein kuivaksi. Tosiasiassa kirja
sisältää eniten Jumalan puheen suoria lainauksia Raamatun kirjojen joukossa (yli 80 %), ja on
täynnä merkityksellä ladattua symboliikkaa. Kirja alkaa sanoin: "Ja Herra puhui", ja ilmaisua
käytetään sen jälkeen kaikkiaan 36 kertaa. Lause "Minä olen Herra" (Jahve) esiintyy kirjassa 21 (7
+ 7 + 7) kertaa, lause "Minä olen Herra sinun Jumalasi" samaten. "Minä Herra olen" esiintyy
kolmesti ja "Minä, Herra teen" kahdesti.
Myös Uudessa Testamentissa viitataan epäsuorasti Vanhan Testamentin juhliin pelastushistorian
esikuvana. Teemaa ei käsitellä systemaattisesti, mutta se on tapahtumien taustalla mm. Johanneksen
evankeliumin juonenkulussa ja ensimmäisen korinttolaiskirjeen oppirakennelmissa. (* Johanneksen
evankeliumin puitteina ovat Jeesuksen seitsemän matkaa Jerusalemin juhlille. Osa juhlista tosin on
samoja ja 10:nnen luvun temppelin puhdistamisen muistojuhla makkabilaisaikoina on Testamenttien
välinen, ei-raamatullinen. Kymmenennessä luvussa vastarintaliikkeen kannattajat pitivät puheita
pätevästä paimenesta vasaramies Makkabeuksen rinnalla pelkkänä suunsoittona.) Korintti sijaitsi
kahden pakanallisen satamakaupungin välissä ja lopun saattaa arvata. Antiikissa "korinttelu" oli
aivan oma sanansa ja tarkoitti rellestystä, sikailua, irstailua ja rikollisuutta. Tällaisia näkyvä osa
Korintton seurakuntalaisistakin oli taustaltaan ja niinpä Paavalin piti karistaa heidän uskoontulonsa
jälkeenkin seurakuntalaisia entisistä tavoistaan. Tällaiselle roskajoukolle juutalainen ei ikinä olisi
vienyt sovituksen ja pelastuksen sanomaa ilman Jumalan aikaansaamaa kriisiä. Kun Jumala sanoi
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itään, Joona lähti länteen. Joona tarkoittaa kyyhkystä ja yleensä juutalainen onkin ollut nopea
lentämään kauas pakanoista. Me odotimme jo Vanhan Liiton aikana. Yhteinen Jumalamme kehotti
jo kolmetuhatta vuotta sitten rakentamaan temppelipihoille tilaa myös meille pakanoille. Daavidilla
oli muutamia luottosotureita, jotka pakanataustastaan huolimatta rakastivat, jolleivät Israelin maata,
niin ainakin sen kuningasta.
Ilmestyskirjan tutkijat ovat yhä yleisemmin sitä mieltä, että Ilmestyskirjan näyt noudattavat Vanhan
testamentin "kirkkovuoden" rytmiä. "Ilmestyskirjan yleisrakenne näyttää seuraavan sitä
pelastushistoriallista linjaa, joka ilmenee Vanhan testamentin juhlien vertauskuvallisessa
merkityksessä. Ilmestyskirjan sisällys näyttää etenevän vaiheittain Vanhan testamentin juhlien
peräkkäisen sarjan mukaisesti." (Richard M. Davidson: "Sanctuary Typology", Symposium on
Revelation, Book I, 1992, s. 121).
"Ilmestyskirjan rakenne näyttä ainakin osaksi muotoutuneen siten, että siinä viitataan heprealaisen
jumalanpalvelusjärjestelmän päivittäisiin ja vuotuisiin uhreihin. - - Lukuista tutkijat (kuten Austin
Farrer, D.T. Niles ja M.D. Goulder) ovat esittäneet, että Ilmestyskirja kokonaisuudessaan noudattaa
myös heprealaisten uskonnollisiin menoihin liittyvän vuotuisen juhlakalenterin järjestystä" (Jon
Paulien: "The Role of the Hebrew Cultus, Sanctuary, and Temple in the Plot and Structure of the
Book of Revelation", 1995, s. 255,257).
Johanneksen näkyjen yhteydessä olevat viittaukset Israelin hengellisiin juhliin auttavat
ymmärtämään, mihin pelastushistorialliseen vaiheeseen näky liittyy. Jo Sir Isaac Newton tiesi:
"Temppeli on näiden näkyjen näyttämönä, ja näyt temppelissä liittyvät seitsemännen kuukauden
juhliin; juutalaisten juhlat olivat nimittäin esikuvia tulevista tapahtumista. Pääsiäinen viittasi
Kristuksen ensimmäiseen tuloon, ja seitsemännen kuukauden juhlat hänen toiseen tulemukseensa"
(Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John, 1733, s. 255).
Suomen kielellä aiheesta voi lukea mm. tunnustuksellisesta Reino Savolan kirjasta Juutalaiset juhlaajat (1999) (http://members.surfeu.fi/reinosav/Jew-juhla.htm)
tai Olavi Rouheen kirjasta "Ilmestyskirja – kaikkien aikojen suurin draama".
1. Pääsiäisjuhla (pesah 3 Moos 23:5) ennustaa lopullisen Jumalan karitsan vielä kerran vuotavan
verta. Mikäli haluaa olla Vapahtajan sovituksen alainen, pitää häneen tunnustautua julkisesti, kuten
pihtipieletkin piti sivellä kynnystä lukuunottamatta sekä näkymättömien enkelien että ihmisten
nähtäväksi. Pääsiäislammas oli myös syötävä luita lukuunottamatta sisälmyksineen kaikkineen
mitään tähteiksi jättämättä. Ei voi valita Lunastajasta ainoastaan parhaita paloja. Aabrahamkin luotti
Jumalan katsovan hänelle sopivan uhrin itse. Siitä huolimatta hän olisi vienyt veitsen rintakehään
saakka. Iisak ei ollut pikkupoika. Hän olisi voinut tahtoessaan selättää vanhan isänsä, mutta suostui
vapaaehtoisesti sidottavaksi.
2. Happamattoman leivän juhla (3 Moos 23: 6-8) kertoo viimeisestä ehtoollisesta ja seurakunnan
ajasta. Hapate, (kreikk. zyme, josta juontuu moderni "entsyymi"-sana) kuvaa ympäröimän
maailman vaikutusta uskovaan. Mikäli Israel oli ympäristöönsä nähden erilainen, ovat sitä myös
uudestisyntyneet kristityt. He eivät saa ottaa vaikutteita maailmasta. (1 Kor 5:8.)
3. Ensihedelmien juhla (3 Moos 23:9-14) kertoi Messiaan tulevasta ylösnousemuksesta. Jeesus
meni edeltä, me perässä. Noihin aikoihin pellot eivät olleet tasaisia, vaan tähkät nousivat eri
aikoihin. Koska Herra voitti kuoleman, on meilläkin toivoa. Paavali kertoi Euroopan ensimmäisten,
täysien pakanakristittyjen Akaiassa olevan hyvä ensihedelmä ja tiesi tästä jatkonkin osoittautuvan
hyväksi.
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4. Viikkojuhla (shavu’ot eli helluntai 3 Moos 23:15-22) sai täyttymyksensä Pyhän Hengen
laskeutuessa ensi kertaa pysyvästi uskovien päälle Jeesuksen ylösottamisen jälkeen. Juutalaisten
viikkojuhlaa vietetään seitsemän viikkoa (mistä johtuu juhlan nimi) eli 50 päivää pääsiäisen jälkeen.
Molemmat tapahtumat osuivat oikeille päivämäärille, 50 päivää pääsiäisten jälkeen. (3 Moos 23:16;
Apt 1:3,4; 2:14.) Myös erämaavaelluksella vuorelta käveltiin alas jyrinän kanssa helluntaina.
Seurakunnassa jyrinää on jatkunut viimeiset kaksituhatta vuotta - joskin väärennösten ja harhojen
keskellä. Ylipäätään voi sanoa, että Vanhassa Testamentissa käytetään hyvin säästellen viittauksia
kuolemanjälkeiseen elämään tai Pyhään Henkeen. Nuo kaksi olivat suuria salaisuuksia, eikä niitä
oltu vielä avoimesti paljastettu. Korinttolaiskirje käsittelee laajasti helluntain ihmettä, ja jopa
kritisoi asian väärää tulkintaa.*
5. Pasuunoiden juhlaa (rosh hashanah, 3 Moos 23:23-25) edelsi pitkä, kuiva kausi kalenterissa
neljän ensimmäisen juhlan jälkeen. Messias on tuleva takaisin aikakauden lopussa ylienkelin
pasuunan soidessa ja kuolleiden herätessä. (1 Kor 15:52; 1 Tess 4:16.) Juhlaa on vietetty
käytännössä juutalaisten siviilikalenterin Uudenvuoden päivänä.
6. Sovituspäivä (jom kippur, 3 Moos 23:26-32) on ainoa Jumalan säätämistä juhlista, jota ei
varsinaisesti kutsuta juhlaksi. Päivää vietettiin paastoten ja surren. Tuolloin kaikki toiminta
nykyajan Israelissakin lakkaa.* Jumala ei tuomitse ihmisiä, hallituksia tai kansoja mielellänsä mutta tuomitsee kuitenkin. Uudessa Testamentissa Jumalasta esitetään neljä olemuslausetta vailla
määräistä artikkelia. Näissä Jumalan sanotaan olevan Henki, Valkeus ja Rakkaus, mutta myös
Kuluttava Tuli eli oikeudenmukaisuus. Ilmestyskirjan tuomioistuin on valkoinen, mikä viittaa
lahjomattomuuteen. Tuomioon viittaa myös Leeviläiskirjeen 16. luvun kaksi vuohta. Toisaalta
Jeesus uhrattiin, toisaalta hän oli syntipukki jonka päälle lastattiin muiden pahat teot. Ihmisen on
oltava joko lammas tai vuohi. Lammas antautuu paimenen johdettavaksi, vuohi karkaa mihin
suuntaan tahansa, tullen ja mennen. Vuohi tulee vaikeakulkuisissakin kalliomaastoissa melko hyvin
toimeen omin päin, kun lammas taas on tyhmä eläin. Uskova ihminen on ottanut Herran kantamaan
vastuunsa. Itsenäinen ja vapaa ihminen joutuu kantamaan syyllisyytensäkin itse. Kolikon toisella
puolella lukee "Vapahtaja", toisella "Herra".
7. Lehtimajanjuhla (sukkot, 3 Moos 23:33-43) kertoo taivaan ihanuudesta. "Ja minä kuulin suuren
äänen valtaistuimelta sanovan: ‘Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän
keskellänsä ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa."
(Ilm 21:3.)
Seitsemännen kuun juhlien symboliikalla kuvataan pelastushistorian etenemistä kohti lopullista
täyttymystä. Pelastussuunnitelma on viety päätökseen, kun kaikki paha on lopullisesti hävitetty ja
Jumala viettää uudeksi luodussa maassa lehtimajanjuhlaa kansansa keskellä (Ilm. 21:3. Vrt.
ennakkonäkyyn pelastetuista palmunoksat käsissään, Ilm. 7:9).
Käytännössä Leeviläiskirjan seitsemän vuosittaista juhlaa ovat jonkin verran sekoittuneet, paitsi
muutamaan Raamatun ulkopuoliseen (hanukka, temppelinvihkimisen ja valon juhla), myös
Raamatun kuvaamaan "maalliseen" juhlaan. (Esterin kirjan purim, päivä määräytyi arpomalla, mistä
nimi.) Vielä pahemmin on väljähtänyt Leeviläiskirjan juhlien teologinen ja hermeneuttinen
merkitys. Toisaalta nykyinenkin tilanne on jo edistystä Aaronin välittämiä ohjeita välittömästi
seuranneisiin aikoihin nähden. Seitsemän vuosittaisen juhlan symbolinen rytmitys vuoden mittaan
on luonteva vain, mikäli 2000 vuotta sitten tapahtui jotakin käänteentekevää.
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Av-kuun yhdeksäs on datum, jona tuhottiin sekä 1. että 2. temppeli (586 eKr. ja 70 jKr.). Aelia
Capitolinaan ei yksikään juutalainen saanut astua jalallaankaan. Se oli kaupungin perustuslaki.
Samoin Israelin itsenäistymisestä vuoteen 1967 asti ei yksikään juutalainen saanut lupaa vierailla
vanhassakaupungissa Jordanian miehitysvallan aikana. Samaten Hadrianuksen (o) ajan
kapinajohtaja Simon ”Tähden Poika” surmattiin yhdessä 100 000 teloitetun kanssa (132 jKr.) tällä
päivämäärällä. I ristiretki julistettiin Urbanus II:n (o) toimesta 9. av (1095 jKr.). Kolumbuksen
aikaiset juutalaiset karkotettiin 31.7.-2.8.1492 Espanjasta ja Iberian niemimaalta 9. av-kuuta ja
Kolumbuksen päiväkirjat alkavat viittauksella juutalaisten karkotukseen edellisenä päivänä 9.av.
Hämmentävää on se, että myös kansallissosialistien virallinen päätös ”lopullisesta ratkaisusta
päivätty 9. av-kuuta (sinetöinti SS-kenraali Reinhard Heydrichille (o) 31.7. 1941). Toinen
maailmansota oli tosiasiassa vain ensimmäisen jatkonäytös. Ja ensimmäinen maailmansota alkoi
Saksan julistaessa sodan Venäjälle 9. av-kuuta 1914; Tisha B'av. Ja edelleen: Suurimmat
karkotukset sekä Ranskasta (22.7.1306) että Englannista (18.7. 1290) kirjattiin 9. av-kuuta. Käsky
muutosta Italian ghettoihin annettiin niinikään 9. av-kuuta. Näiden päätösten allekirjoittajat eivät
mitä ilmeisimmin ole kaikissa tapauksissa ole olleet tietoisia kyseisestä päivämäärästä juutalaisen
kuukalenterin mukaan, yhteyttä aiempiin kohtalonpäiviin kun ei ole nähnyt gregoriaanisesta
kalenteristamme.
Vastaava tilastollinen almanakan singulariteetti koskee juutalaisen kalenterin niin sanottua
shmita/shemita-jaksoa eli vuosiviikkoa. 1900-luvun mittaan vuosiviikon vaihteet ovat osuneet mm.
samaan päivään kun Yhdysvaltain pörssi koki rajuimman laskunsa WTC-tornien sortumista
seuranneena maanantaina 17.9.2001 (29. Elul-kuuta) – sekä päivälleen 7 vuotta myöhemmin kun
Yhdysvaltain pörssi kärsi uuden ennätysromahduksensa 29.9.2008 (taas 29. Elul-kuuta).136 Jom
Kippuriin 23.9.2015 sekä shmita-päivään 13.9.2015 kohdistuu paljon odotuksia.
7x7 vuoden jaksoilla eli ”riemuvuosilla” (yobel, josta sanonta jubilee; kirjaimellisesti ”vapauttaa”)
oli erityismerkityksensä Vanhan Testamentin teokratiassa. Jubilee-kierto lasketaan alkaneeksi
Kanaaniin saapumisesta vuodesta 1416 eKr. - jolloin 70. riemuvuosi Luvattuun maahan
saapumisesta ja 120. jakso luomisesta koittaisi syyskuun lopulla vuonna 2015 jKr. Toisaalta samalla
40. tällainen jakso Jeesuksen toiminnan puolivälin jälkeen tulee täyteen niinikään vuonna 2015
(Jeesus kuoli puolivälissä 30. riemuvuosijaksoa ja puolivälissä 7 vuoden vuosiviikkojaksoa).
Riemuvuodesta puhutaan Kolmannen Mooseksen kirjan luvussa 25. Sen mukaan seitsemän
sapattivuoden (eli 7 x 7) jälkeen 50. vuosi tulee laskea riemuvuodeksi. Tämä 50. vuosi oli samalla
seuraavan 7 x 7 jakson ensimmäinen vuosi. Juutalaisen Riemuvuosien kirjan mukaan Adam oli
Edenissä aina vuoteen 8 saakka (maailman luomisesta alkaen) ja Mooses sai lain Siinailla 2410.
Näiden väliin jää 49 riemuvuoden ajanjakso eli 2410-9 = 2401 = 49 x 49. 30 riemuvuotiskautta johti
Raamatun lukujen kanssa hieman enemmän näpertävien mielestä matemaattisen tarkkaan
Kaitselmuksen historiaan Israelin kansakunnan synnystä erämaavaelluksessa Messiaan
palvelustehtävän alkuun seitsenkertaisine profetioineen (Lk 4:18-21/Jes 61:2). Samojen piirien
mukaan Israelin historia Raamatussa jakaantuu neljään 490 (70 kertaa 7) vuoden jaksoon (tietyin
Raamatussa mainituin reunahuomautuksin): Aabrahamista erämaavaellukseen eli eksodukseen
(uloslähtöön); eksoduksesta Temppelin vihkimiseen; Temppelistä Nehemiaan johdolla
tapahtuneeseen pakkosiirtolaisuudesta paluuseen; ja Nehemiaasta Messiaan toiseen tuloon.
Israelilaisen työpalvelus "vuokrattiin" aina riemuvuoteen asti. Sukulaiset saattoivat lunastaa hänet
vapaaksi, jolloin tuli arvioida se aika, joka oli jäljellä riemuvuoteen. Näin lunastettiin takaisin
israelilaisen työpanos: "maksakoon lunastushinnan sen mukaan kuin hänellä on vuosia jäljellä."
Koska maa on Herran oma, niin maata ei voitu myöskään myydä. Myynnin kohteena olikin maan
sato. Kysymyksessä oli siis modernilla kaupallisella terminologialla ilmaistuna maan vuokraus.
Maksu määräytyi satovuosien määrän mukaan eli mitä pidempi aika riemuvuoteen oli, sitä suurempi
136

http://areyouready.co.za/shmita-year
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oli maan hinta. Riemuvuotena maa tuli palauttaa takaisin omistajalleen tai hänen suvulleen.
Danielin kirjan mukaan lopunajan tapahtumat alkavat Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen ja
kestävät 70 vuosiviikon eli 490 vuoden ajan, jolloin Messias saapuisi. Tämä vuosi ja ajankohta
sattui juuri Jeesuksen Palmusunnuntaista alkaneisiin tapahtumiin. Toisaalta Danielin 70
vuosiviikkoa on tulkittu myös 70x49 vuodeksi, jolloin ajankohta viiittaisi 3430 vuoden päähän eli
nykyaikamme aikoihin. “Daavid oli kolmenkymmenen vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi ja
hallitsi neljäkymmentä vuotta. Hebronissa hän hallitsi Juudaa seitsemän vuotta ja kuusi kuukautta,
ja Jerusalemissa hän hallitsi koko Israelia ja Juudaa kolmekymmentä kolme vuotta.” 2 Sam. 5:3-5.
Daavid hallitsi Hebronissa 7 ½ vuotta ja Jerusalemissa 33 vuotta, mikä tekee yhteensä 40 ½ vuotta vs 40½ riemuvuotta. Daavid oli Jeesuksen typologia ja Jeesuksen sanotaan hallitsevan Daavidin
valtaistuimella. Meille ei ole säilynyt yhtään historiallista dokumenttia riemuvuoden viettämisestä
juutalaisessa teokratiassa. Ehkä on kuitenkin Jumala taivaassa, joka pitää riemuvuosista kirjaansa.
Ilmestyskirja 12 rinnastaa: ”Aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa”, ”1260 päivää” sekä 42 kuukautta.
Koska 3,5 x 360 vrk on 1260 vrk, viittaa tämä vuoden alkuperäiseen tasan 360 päivän pituuteen
nykyisen 365 ja rista sijaan. Myös astronomien keskuksilla Egyptissä ja Assyriassa oli aikoinaan
sama,”uskonnollinen” tai alkuperäinen kalenteri nykyisen todellisen ajankulun rinnalla. Alunperin
(ennen Vedenpaisumusta) aurinkovuosi ja kuuvuosi olivat identtiset Raamatun mukaan –
Aurinkokunta kävi tarkasti kuin kello. 360 on vieläkin käytössä, kun ympyrä jaetaan asteisiin. Astemerkkinäkin on edelleen pikku ympyrä Aurinkoa symboloimassa.
Luku 40 taas on symbolinen odotuksen luku. Samoina päivinä tai samana päivänä tulee täyteen
myös 7x7 vuoden jakso Jerusalemin ”vapautuksesta” kuuden päivän sodassa, kuukalenterin
mukaan. Koska kuuteen työn ja taistelun päivään lukeutuu myös yksi lepopäivä, olisiko osuvampi
nimitys kuuden päivän sodalle kenties sittenkin seitsemän päivän sota?
VERIKUU-TETRADI
NASA:n (USA:n ilmailu- ja avaruushallinto) mukaan tulemme näkemään seuraavan kahden vuoden
aikana poikkeuksellisen tiiviissä aikajaksossa neljä kuunpimennystä. Yksittäisiä kuunpimennyksiä
tapahtuu melko usein, mutta neljä tällaista pimennystä näin lähellä toisiaan on erittäin harvinaista.
Niitä on havaittu vain kolme kertaa aikaisemmin yli 300 vuoteen.
On olemassa kolme erilaista kalenteria: 1) länsimaissa yleisesti käytetty gregoriaaninen kalenteri,
joka perustuu auringon liikkeeseen, 2) muslimien kalenteri, joka perustuu kuun liikkeeseen ja 3)
juutalaisten kalenteri, joka perustuu sekä kuun että auringon liikkeisiin.
Tilastollisen todennäköisyyden mukaan juuri nyt käynnissä olevaa 4 peräkkäisen
kuunpimennyksen/"verikuun" ja 1 auringonpimennyksen jaksoa juutalaisen kalenterin suurimpina
juhlapäivinä ei pitäisi tapahtua koskaan koko ihmiskunnan historiassa. Viimeinen on vieläpä
"superkuu" syyskuussa.
Kun juutalaisen kalenterin juhla-aikana tapahtuu jotakin poikkeuksellista, se on merkki. Merkki
(hepr. oath) tarkoittaa: lippua tai merkkivaloa, selvästi erottuvaa merkkiä, ennusmerkkiä tai
varoitusta. Hepreassa ajanjaksoa ilmaiseva sana on mo'ed. Se merkitsee tiettyä aikaa tai sovittua
tapaamista, varattua aikaa, erityisesti juhla-aikoja: ”Herran juhla-ajat… minun juhla-aikani ovat
nämä” 3.moos. 23:2. Eli Israelin juhla-ajat ovat Jumalan juhla-aikoja.
Herran juhlat vietetään jaksoittain keväisin ja syksyisin. Kevään juhlat ovat pääsiäinen,
happamattoman leivän juhla, ensihedelmien juhla ja helluntai. Syksyn juhlat ovat
pasuunansoitonjuhla (Ros Hashana), suuri sovituspäivä (Jom kippur) ja lehtimajajuhla (Sukkot).
Jeesus kuoli pääsiäisenä uhrikaritsana (vrt. 5. Moos. 23:5). Hänen ruumiinsa pantiin hautaan, mutta
se ei mädäntynyt, koska siinä ei ollut syntiä (vrt. happamattoman leivänjuhla, 5. Moos. 23:6.) Jeesus
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nousi kuolleista ensimmäisenä kuoloon nukkuneista (vrt. ensihedelmät, 5. Moos. 23:10).
Helluntaina vuodatettiin Pyhä Henki (vrt. 5. Moos. 23:15). Ihmeellisiä asioita siis tapahtui kaikkien
kevään juhlien aikana. Niin tapahtuu myös syksyn juhlien aikana - näitä ei vain vielä ole tapahtunut
kirkkohistorian realiteeteissa.
Jeesus syntyi ilmeisesti lehtimajajuhlan aikana. Jumala antoi tietäjille tiedon Jeesuksen syntymästä.
Heillä oli astronomista tietoa tästä. He eivät olleet siis astrologeja. ”Me näimme hänen tähtensä”
Matt. 2:2. Jumala käytti siis tähteä ilmoittamaan poikansa syntymän. Jumala käyttää aurinkoa ja
kuuta myös merkkeinä. Juutalaisessa traditiossa opetetaan: Kun aurinko on pimentyneenä, se on
merkki koko maailmalle. Kun kuu on pimentyneenä, se on paha ennusmerkki juutalaisille.
Historioitsija Josefus mainitsee kuunpimennyksistä, jotka tapahtuivat Jeesuksen ristiinnaulitsemisen
aikoihin sekä vuonna 70, kun roomalaiset hävittivät temppelin. Auringonpimennys tapahtuu silloin,
kun kuu tulee auringon ja maan väliin. Kuunpimennys tapahtuu silloin, kun kuu kiertyy maapallon
taakse varjoon. Silloin auringon säteet eivät kohdistu suoraan kuuhun. Tällöin kuun väri muuttuu
punaiseksi. Täydellinen kuunpimennys tapahtuu, kun aurinko, maa ja kuu ovat samassa linjassa.
Tällöin kuu on väriltään verenpunainen ja ilmiöstä käytetään nimitystä verikuu (eng. Blood Moon).
On siis kyse kuun väristä, ei verestä.
Tetradilla tarkoitetaan tässä neljän täydellisen kuunpimennyksen jaksoa Israelin juhlien aikana.
Vuosina 2014 ja 2015 täydelliset kuunpimennykset tapahtuvat seuraavasti: pääsiäisenä 15.4.2014,
lehtimajajuhlan aikana 8.10.2014, pääsiäisenä 4.4.2015 ja lehtimajajuhlan aikana 28.9.2015. Lisäksi
tapahtuu täydellinen auringonpimennys 20.3.2015, jolloin on juutalaisten uusivuosi. Aurinko
pimenee juutalaisen kalenterin Adarkuun 29. päivän iltana, mutta pimennys näkyy vielä Nissankuun
1. päivänä, jolloin on juutalaisten uusivuosi. Lisäksi tapahtuu osittainen auringonpimennys
13.9.2015. Silloin on pasuunansoitonjuhla (Ros Hashana).
Tavalliset kuunpimennykset ovat melko yleisiä. Täydelliset kuunpimennykset, jotka tapahtuvat
juutalaisen kalenterin juhla-aikoina ovat hyvin harvinaisia. Niihin lukeutuvat pimennykset vuosina
2014 ja 2015. Näitä harvinaisuuksia on ollut vain kahdeksan ajanlaskumme alusta. Niitä ei ole ollut
yhtään 1500 - 1800 -luvuilla. Niitä ei ole myöskään tiedossa moneen sataan vuoteen vuoden 2015
jälkeen.
Tetrad vuosina 2014 ja 2015 tulee olemaan jotakin hyvin erikoista. Kolme ensimmäistä
täydenkuuunpimennystä ei näy Israelissa, mutta ne tulevat näkymään eri puolilla maailmaa. Sen
sijaan viimeisin kuunpimennys 28.9.2015 lehtimajajuhlan aikana tulee näkymään Israelissa. Tämä
ei ole ainoastaan verikuu, vaan myös superkuu. Silloin kuu kulkee kiertoradallaan hyvin lähellä
maata ja se näkyy 14% suurempana ja 30% kirkkaampana kuin normaalisti. Israelilaiset viettävät
silloin yönsä lehtimajoissa ja näkevät omin silmin superkuun.
Kun katsot vuosia 1493, 1949 ja 1967, jolloin edellisen kerran oli tedrad, mitä huomaat? Ne ovat
olleet vaikeita vuosia juutalaisille. Mutta ne ovat kääntyneet lopuksi siunaukseksi.
Vuosina 1493 ja 1494 elettiin inkvisition aikaa. Kaikkien juutalaisten piti muuttaa pois Espanjasta,
elleivät he kääntyneet katolisiksi. Kolumbus purjehti Amerikkaan. Hänen laivansa rahoittivat
juutalaiset liikemiehet ja hänen miehistössään oli juutalaisia. Amerikasta tuli monille juutalaisille
uusi kotimaa, jossa he saivat elää vapaasti.
Vuosina 1949 - 1950 Israelin valtion alku. Vuonna 1948 syntyi Israelin valtio. Kohta kuitenkin
arabivaltiot hyökkäsivät Israelin kimppuun. Mutta Israel kesti ja voitti.
Vuosina 1967 - 1968 oli Kuudenpäivän sota. Seitsemän arabi valtiota hyökkäsi jokaiselta rajalta
Israelin kimppuun tavoitteenaan työntää juutalaiset mereen. Sota päättyi ihmeellisesti juutalaisten
voittoon, joita oli lukumäärällisesti paljon vihollisia vähemmän. Israelilaiset saivat Jerusalemin
takaisin 2000 vuoden jälkeen. Se tapahtui Tetradin aikaan.
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"Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita; aurinko muuttuu
pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Joel 2:30-31
http://www.linnunrata.org/artikkelit/nelja-verikuuta-four-blood-moons.php
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http://www.helsinki.fi/~pjojala/Second-coming-of-Jesus-Christ.html
Pidempi esitys: www.helsinki.fi/~pjojala/YEC-contra-OEC.pdf
Maailman luomisen ajankohta juutalaisten isien, kirkkoisien ja tieteenisien mukaan:
Julius Africanus (160-240): 5501-5537 eKr, Chronology, Fragment 1
Hippolytes from Rome (170-236): 5500 eKr, Commentary on Daniel 4.23
Eusebius from Cesarea (263-339): 5228-5198 eKr, Chronicle
Beda Venerabilis 3952 eKr
Teophilos from Antiochia 5529 eKr
Axum Chronicles 5500 eKr
Talmud, Petrus Alliasenes 5344 eKr
Klementius from Alexandria(150-215): 5592 eKr, Miscellanies 1.21
Arabic writings: 6174 eKr
Origenes (185-253): <10 000 vuotta, Celsus 1:20 (despite considering the days longer eons)
Augustinus (354-430): <5600 eKr, (despite considering the days longer eons) City 12.11
Pseudo Barnabas 70-135 jKr, Epistle of Barnabas 15:1-4
Ireneus, 115-202 jKr, Against Heresies 5.28.3
Gaudentius from Brescia, 410, Tractatus 10.15
Hilary from Pontiers, 315-367, Tract Myst. 1.41; 2.10
Lactantius, 317, Divine Institutes 7.14-27
Firmicus Maternus, 346 jälk., The Error of the Pagan Religions 25.3
Sulpicius Severus, c.363-c.420, History, 1.2.1
Tykonius, n. 400, Book of Rules, 5
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JUUTALAISTEN KARKOTUKSET (i) ARABIMAISTA (ii) KAUTTA MAAILMAN
i) Valtamedia välittää hysteriaa, että Israel ajaa arabit alueeltaan. Jos tämä on totta, niin miksi arabimaiden
juutalaisväestö on viime vuosikymmenten aikana nitistetty Marokosta Indonesiaan, mutta Israelin arabiväestö kasvaa?
Kuka tietää, että vielä 30-luvulla joka neljäs vastaantulija Bagdadin kadulla oli juutalainen? Israelin ulkopuolella
asuneilla Lähi-idän juutalaisilla (mizrahim) on vuosituhantinen tai puolivuosituhantinen (sefardim) historia.
Algerian juutalaisasutus
v. 1948
140 000
v. 2000
< 100
Egyptin juutalaisasutus
v. 1948
75 000
v. 2000
200
Iranin juutalaisasutus
v. 1948
100 000
v. 2000
12-40 000
Irakin juutalaisasutus
v. 1948
150 000
v. 2000
100
Libanonin juutalaisasutus
v. 1948
20 000
v. 2000
100
Libyan juutalaisasutus
v. 1948
38 000
v. 2000
0
Marokon juutalaisasutus
v. 1948
265 000
v. 2000
5800
Syyrian juutalaisasutus
v. 1948
30 000
v. 2000
200
Tunisian juutalaisasutus
v. 1948
105 000

SISU & CHUTSPA – MITÄ SUOMI VOISI OPPIA ISRAELIN TALOUSIHMEESTÄ?

s.272/300

v. 2000
1500
Jemenin juutalaisasutus
v. 1948
55 000
v. 2000
200
VERTAA Arabiväestön kasvu Israelissa 1948-2000:
v. 1948
160 000
v. 2000
1 215 000

Itse asiassa Israelin hallinnon alaisuudessa arabiväestö on kymmenkertaistunut 57 vuodessa, mikä
on lähellä maailmanennätystä koko Tellus-planeetalla kyseisenä ajankohtana. Eric Hoffer: "The
Jews are a peculiar people: Things permitted to other nations are forbidden to the Jews. Other
nations drive out thousands, even millions of people, and there is no refugee problem. Russia did it.
Poland and Czechoslovakia did it.Turkey threw out a million Greeks and Algeria a million
Frenchmen. Indonesia threw out heaven knows how many Chinese--and no one says a word about
refugees. But in the case of Israel, the displaced Ones have become eternal refugees. Everyone
insists that Israel must take back every single Palestinian. Arnold Toynbee calls the displacement of
the Arabs an atrocity greater than any committed by the Nazis. Other nations when victorious on the
battlefield dictate peace terms. But when Israel is victorious it must sue for peace. Everyone expects
the Jews to be the only real Christians in this world."
ii) Alueet, joilta juutalaiset ovat todistettavasti karkotettu jälkeen 250 jKr.:
VUOSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PAIKKAKUNTA (englanniksi)
250 - - - - - - - - - - - - - - - - Carthage
415 - - - - - - - - - - - - - - - - Alexandria
554 - - - - - - - - - - - - - - - - Diocese of Clement (France)
561 - - - - - - - - - - - - - - - - Diocese of Uzzes (France)
612 - - - - - - - - - - - - - - - - Visigoth Spain
642 - - - - - - - - - - - - - - - - Visigoth Empire
855 - - - - - - - - - - - - - - - - Italy
876 - - - - - - - - - - - - - - - - Sens
1012 -- - - - - - - - - - - - - - - - Mainz
1182 -- - - - - - - - - - - - - - - - France
1182 -- - - - - - - - - - - - - - - - Germany
1276 -- - - - - - - - - - - - - - - - Upper Bavaria
1290 -- - - - - - - - - - - - - - - - England
1306 -- - - - - - - - - - - - - - - - France
1322 -- - - - - - - - - - - - - - - - France (again)
1348 -- - - - - - - - - - - - - - - - Switzerland
1349 -- - - - - - - - - - - - - - - - Hielbronn (Germany)
1349 -- - - - - - - - - - - - - - - - Saxony
1349 -- - - - - - - - - - - - - - - - Hungary
1360 -- - - - - - - - - - - - - - - - Hungary
1370 -- - - - - - - - - - - - - - - - Belgium
1380 -- - - - - - - - - - - - - - - - Slovakia
1388 -- - - - - - - - - - - - - - - - Strasbourg
1394 -- - - - - - - - - - - - - - - - Germany
1394 -- - - - - - - - - - - - - - - - France
1420 -- - - - - - - - - - - - - - - - Lyons
1421 -- - - - - - - - - - - - - - - - Austria
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1424 -- - - - - - - - - - - - - - - - Fribourg
1424 -- - - - - - - - - - - - - - - - Zurich
1424 -- - - - - - - - - - - - - - - - Cologne
1432 -- - - - - - - - - - - - - - - - Savoy
1438 -- - - - - - - - - - - - - - - - Mainz
1439 -- - - - - - - - - - - - - - - - Augsburg
1442 -- - - - - - - - - - - - - - - - Netherlands
1444 -- - - - - - - - - - - - - - - - Netherlands
1446 -- - - - - - - - - - - - - - - - Bavaria
1453 -- - - - - - - - - - - - - - - - France
1453 -- - - - - - - - - - - - - - - - Breslau
1454 -- - - - - - - - - - - - - - - - Wurzburg
1462 -- - - - - - - - - - - - - - - - Mainz
1483 -- - - - - - - - - - - - - - - - Mainz
1484 -- - - - - - - - - - - - - - - - Warsaw
1485 -- - - - - - - - - - - - - - - - Vincenza (Italy)
1492 -- - - - - - - - - - - - - - - - Spain
1492 -- - - - - - - - - - - - - - - - Italy
1495 -- - - - - - - - - - - - - - - - Lithuania
1496 -- - - - - - - - - - - - - - - - Naples
1496 -- - - - - - - - - - - - - - - - Portugal
1498 -- - - - - - - - - - - - - - - - Nuremberg
1498 -- - - - - - - - - - - - - - - - Navarre
1510 -- - - - - - - - - - - - - - - - Brandenberg
1510 -- - - - - - - - - - - - - - - - Prussia
1514 -- - - - - - - - - - - - - - - - Strasbourg
1515 -- - - - - - - - - - - - - - - - Genoa
1519 -- - - - - - - - - - - - - - - - Regensburg
1533 -- - - - - - - - - - - - - - - - Naples
1541 -- - - - - - - - - - - - - - - - Naples
1542 -- - - - - - - - - - - - - - - - Prague & Bohemia
1550 -- - - - - - - - - - - - - - - - Genoa
1551 -- - - - - - - - - - - - - - - - Bavaria
1555 -- - - - - - - - - - - - - - - - Pesaro
1557 -- - - - - - - - - - - - - - - - Prague
1559 -- - - - - - - - - - - - - - - - Austria
1561 -- - - - - - - - - - - - - - - - Prague
1567 -- - - - - - - - - - - - - - - - Wurzburg
1569 -- - - - - - - - - - - - - - - - Papal States
1571 -- - - - - - - - - - - - - - - - Brandenburg
1582 -- - - - - - - - - - - - - - - - Netherlands
1582 -- - - - - - - - - - - - - - - - Hungary
1593 -- - - - - - - - - - - - - - - - Brandenburg, Austria
1597 -- - - - - - - - - - - - - - - - Cremona, Pavia & Lodi
1614 -- - - - - - - - - - - - - - - - Frankfort
1615 -- - - - - - - - - - - - - - - - Worms
1619 -- - - - - - - - - - - - - - - - Kiev
1648 -- - - - - - - - - - - - - - - - Ukraine
1648 -- - - - - - - - - - - - - - - - Poland
1649 -- - - - - - - - - - - - - - - - Hamburg
1654 -- - - - - - - - - - - - - - - - Little Russia (Beylorus)
1656 -- - - - - - - - - - - - - - - - Lithuania
1669 -- - - - - - - - - - - - - - - - Oran (North Africa)
1669 -- - - - - - - - - - - - - - - - Vienna
1670 -- - - - - - - - - - - - - - - - Vienna
1712 -- - - - - - - - - - - - - - - - Sandomir
1727 -- - - - - - - - - - - - - - - - Russia
1738 -- - - - - - - - - - - - - - - - Wurtemburg
1740 -- - - - - - - - - - - - - - - - Little Russia (Beylorus)
1744 -- - - - - - - - - - - - - - - - Prague, Bohemia
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1744 -- - - - - - - - - - - - - - - - Slovakia
1744 -- - - - - - - - - - - - - - - - Livonia
1745 -- - - - - - - - - - - - - - - - Moravia
1753 -- - - - - - - - - - - - - - - - Kovad (Lithuania)
1761 -- - - - - - - - - - - - - - - - Bordeaux
1772 -- - - - - - - - - - - - - - - - Deported to the Pale of Settlement (Poland/Russia)
1775 -- - - - - - - - - - - - - - - - Warsaw
1789 -- - - - - - - - - - - - - - - - Alsace
1804 -- - - - - - - - - - - - - - - - Villages in Russia
1808 -- - - - - - - - - - - - - - - - Villages & Countrysides (Russia)
1815 -- - - - - - - - - - - - - - - - Lbeck & Bremen
1815 -- - - - - - - - - - - - - - - - Franconia, Swabia & Bavaria
1820 -- - - - - - - - - - - - - - - - Bremen
1843 -- - - - - - - - - - - - - - - - Russian Border Austria & Prussia
1862 -- - - - - - - - - - - - - - - - Areas in the U.S. under General Grant's Jurisdiction[1]
1866 -- - - - - - - - - - - - - - - - Galatz, Romania
1880s - - - - - - - - - - - - - - - - Russia
1891 -- - - - - - - - - - - - - - - - Moscow
1919 -- - - - - - - - - - - - - - - - Bavaria (foreign born Jews)
1938-45 - - - - - - - - - - - - - - Nazi Controlled Areas
1948 -- - - - - - - - - - - - - - - - Arab Countries
Lähde: http://www.sunray22b.net/expulsions.htm

Number of Jewish Generals in the Soviet Army during World War II, by Corps
No. of Jewish Generals Corps
13 Engineering and Mechanical
13 Artillery
10 Tank
10 Medical
6 Infantry
5 Air Force Engineering
4 Air Force
4 Quartermaster Service
2 Veterinary
2 Navy
2 Cavalry
1 Communications
Jewish Participation in World War I (by country)
U.S. 250,000
Great Britain 50,000
British Commonwealth 8,000
Czarist Russia 450,000
Austria-Hungary 275,000
Italy 8,000
France 35,000
Germany 90,000
Bulgaria 6,000
TOTAL 1,172,000
Jewish Participation in World War II (by country).
U.S. 550,000
Great Britain
Canada
South Africa
Australia and New Zealand
Palestinian Units in British army
62,000
16,000
10,000
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3,000
35,000
Bulgaria
Holland
U.S.S.R.
Greece
7,000
7,000
500,000
13,000
France 35,000
Poland 140,000
Czechoslovakia 8,000
TOTAL 1,397,000
ENCYCLOPAEDIA JUDAICA, Second Edition, Volume 14

YK:n Israelinvastaiset päätöslauselmat (1955-1992) - UN Resolutions Against Israel (1955-1992)
1. Resolution 106: "... 'condemns' Israel for Gaza raid"
2. Resolution 111: "...'condemns' Israel for raid on Syria that killed fifty-six people"
3. Resolution 127: "...'recommends' Israel suspend its 'no-man's zone' in Jerusalem"
4. Resolution 162: "...'urges' Israel to comply with UN decisions"
5. Resolution 171: "...determines flagrant violations' by Israel in its attack on Syria"
6. Resolution 228: "...'censures' Israel for its attack on Samu in the West Bank, then
under Jordanian control"
7. Resolution 237: "...'urges' Israel to allow return of new 1967 Palestinian refugees"
8. Resolution 248: "... 'condemns' Israel for its massive attack on Karameh in Jordan"
9. Resolution 250: "... 'calls' on Israel to refrain from holding military parade in Jerusalem"
10. Resolution 251: "... 'deeply deplores' Israeli military parade in Jerusalem in
defiance of Resolution 250"
11. Resolution 252: "...'declares invalid' Israel's acts to unify Jerusalem as Jewish capital"
12. Resolution 256: "... 'condemns' Israeli raids on Jordan as 'flagrant violation""
13. Resolution 259: "...'deplores' Israel's refusal to accept UN mission to probe occupation"
14. Resolution 262: "...'condemns' Israel for attack on Beirut airport"
15. Resolution 265: "... 'condemns' Israel for air attacks for Salt in Jordan"
16. Resolution 267: "...'censures' Israel for administrative acts to change the status
of Jerusalem"
17. Resolution 270: "...'condemns' Israel for air attacks on villages in southern Lebanon"
18. Resolution 271: "...'condemns' Israel's failure to obey UN resolutions on Jerusalem"
19. Resolution 279: "...'demands' withdrawal of Israeli forces from Lebanon"
20. Resolution 280: "....'condemns' Israeli's attacks against Lebanon"
21. Resolution 285: "...'demands' immediate Israeli withdrawal form Lebanon"
22. Resolution 298: "...'deplores' Israel's changing of the status of Jerusalem"
23. Resolution 313: "...'demands' that Israel stop attacks against Lebanon"
24. Resolution 316: "...'condemns' Israel for repeated attacks on Lebanon"
25. Resolution 317: "...'deplores' Israel's refusal to release Arabs abducted in Lebanon"
26. Resolution 332: "...'condemns' Israel's repeated attacks against Lebanon"
27. Resolution 337: "...'condemns' Israel for violating Lebanon's sovereignty"
28. Resolution 347: "...'condemns' Israeli attacks on Lebanon"
29. Resolution 425: "...'calls' on Israel to withdraw its forces from Lebanon"
30. Resolution 427: "...'calls' on Israel to complete its withdrawal from Lebanon'
31. Resolution 444: "...'deplores' Israel's lack of cooperation with UN peacekeeping forces"
32. Resolution 446: "...'determines' that Israeli settlements are a 'serious obstruction'
to peace and calls on Israel to abide by the Fourth Geneva Convention"
33. Resolution 450: "...'calls' on Israel to stop attacking Lebanon"
34. Resolution 452: "...'calls' on Israel to cease building settlements in occupied territories"
35. Resolution 465: "...'deplores' Israel's settlements and asks all member states not to assist
Israel's settlements program"
36. Resolution 467: "...'strongly deplores' Israel's military intervention in Lebanon"
37. Resolution 468: "...'calls' on Israel to rescind illegal expulsions of two Palestinian mayors
and a judge and to facilitate their return"
38. Resolution 469: "...'strongly deplores' Israel's failure to observe the council's order not
to deport Palestinians"
39. Resolution 471: "... 'expresses deep concern' at Israel's failure to abide by the Fourth
Geneva Convention"
40. Resolution 476: "... 'reiterates' that Israel's claims to Jerusalem are 'null and void'"
41. Resolution 478: "...'censures (Israel) in the strongest terms' for its claim to Jerusalem
in its 'Basic Law'"
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42. Resolution 484: "...'declares it imperative' that Israel re-admit two deported Palestinian
mayors"
43. Resolution 487: "...'strongly condemns' Israel for its attack on Iraq's nuclear facility"
44. Resolution 497: "...'decides' that Israel's annexation of Syria's Golan Heights is 'null and
void' and demands that Israel rescind its decision forthwith"
45. Resolution 498: "...'calls' on Israel to withdraw from Lebanon"
46. Resolution 501: "...'calls' on Israel to stop attacks against Lebanon and withdraw its troops"
47. Resolution 509: "...'demands' that Israel withdraw its forces forthwith and unconditionally
from Lebanon"
48. Resolution 515: "...'demands' that Israel lift its siege of Beirut and allow food supplies to
be brought in"
49. Resolution 517: "...'censures' Israel for failing to obey UN resolutions and demands that
Israel withdraw its forces from Lebanon"
50. Resolution 518: "...'demands' that Israel cooperate fully with UN forces in Lebanon"
51. Resolution 520: "...'condemns' Israel's attack into West Beirut"
52. Resolution 573: "...'condemns' Israel 'vigorously' for bombing Tunisia in attack on PLO
headquarters
53. Resolution 587: "...'takes note' of previous calls on Israel to withdraw its forces from
Lebanon and urges all parties to withdraw"
54. Resolution 592: "...'strongly deplores' the killing of Palestinian students at Bir Zeit
University by Israeli troops"
55. Resolution 605: "...'strongly deplores' Israel's policies and practices denying the human
rights of Palestinians
56. Resolution 607: "...'calls' on Israel not to deport Palestinians and strongly requests it to
abide by the Fourth Geneva Convention
57. Resolution 608: "...'deeply regrets' that Israel has defied the United Nations and deported
Palestinian civilians"
58. Resolution 636: "...'deeply regrets' Israeli deportation of
Palestinian civilians
59. Resolution 641: "...'deplores' Israel's continuing deportation of Palestinians
60. Resolution 672: "...'condemns' Israel for violence against Palestinians at the Haram
al-Sharif/Temple Mount
61. Resolution 673: "...'deplores' Israel's refusal to cooperate with the United Nations
62. Resolution 681: "...'deplores' Israel's resumption of the deportation of Palestinians
63. Resolution 694: "...'deplores' Israel's deportation of Palestinians and calls on it to ensure
their safe and immediate return
64. Resolution 726: "...'strongly condemns' Israel's deportation of Palestinians
65. Resolution 799: "...'strongly condemns' Israel's deportation of 413 Palestinians and calls for
their immediate return.
(Findley's Deliberate Deceptions, 1998 pages 188 - 192).

World Jewish Population Distribution, by Frequency of Current Out-Marriages around 1930 and 2000
Rate of Jews now marrying non-Jewsª
1930 2000
Countryb Jewish pop. Countryb Jewish pop.
in thousands% in thousands%
Total 16,600 100.0 Total 12,950 100.0
0–0.9 % Poland1, Lithuania1, Greece2,
Palestine2, Iran4, Yemen4, Ethiopia4
4,130 24.9 West Bank-Gaza (Yesh”a)1 215 1.7
1–4.9 % Latvia1, Canada1, United States2,
Latin America4, United Kingdom4,
Spain-Portugal4, Other Asia4,
Maghreb2, Egypt1, Libya4, Southern
Africa4
6,700 40.4 Israel1, Yemen4 4,879 37.7
5–14.9 % Switzerland1, France2, Austria1,
Luxembourg1, Hungary1, Romania2,
Czechoslovakia1, USSR1, Estonia1,
Belgium4, Bulgaria4, Yugoslavia4
5,340 32.1 Mexico1, Gibraltar4, China4, Iran4,
Syria4, North Africa4
60 0.4
15–24.9 % Italy1, Germany1, Netherlands1 385 2.3 Bahamas4, Costa Rica4, Guatemala2,
Venezuela1, India3, Japan4,
Singapore4, South Africa3
101 0.8
25–34.9 % Australia2, New Zealand4,
Scandinavia3
45 0.3 Canada1, Chile2, Latin America not
otherwise stated4, Turkey2, Africa
not else stated4, Australia1, New
Zealand3
535 4.1
35–44.9 % Argentina3, Brazil2, Uruguay2,
France1, United Kingdom1, Western
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Europe not otherwise stated3
1,176 9.1
45–54.9 % United States1, Italy2, Netherlands1,
Switzerland1, FSU in Asia3
5,400 41.7
55–74.9 % Austria1, Germany1, Eastern Europe
(besides FSU)3
194 1.5
75 % + FSU in Europe2, Cuba3 390
3.0
Average rate World
Diaspora
5.1 %
5.2 %
World
Diaspora
30.8 %
48.3 %
a Not Jewish at time of marriage. Out-marriage figures are countrywide or regional estimates. This table ignores variation in out-marriage frequencies within countries.
b Data quality rated as follows: 1 Recent and reliable data; 2 Partial or less recent data of sufficient quality; 3 Rather outdated or incomplete data; 4 Conjectural.

New York City Population Growth and Jewish Population Growth 1870–1920
Year - Total Population of Greater New York - Estimated Jewish Population - Percentage of
Jews to Total Population
1870 - 1,363,213 - 60,000 - 4 %
1880 - 1,912,698 - 80,000 - 4 %
1890 - 2,507,414 - 225,000 - 9 %
1900 - 3,437,202 - 580,000 - 11 %
1910 - 4,766,883 - 1,100,000 - 23 %
1920 - 5,620,048 - 1,643,000 - 29 %
Jewish Craftsmen in New York, 1890
Tailors (General) 9,595
Tailors (Women’s Coats) 2,084
Tailors (Wholesale) 1,043
Cigarette Manufacturers 976
Haberdashers 715
Painters 458
Carpenters 443
Tinsmiths 417
Butchers Gold + Silver 413
Smiths 287
Bakers 270
Glaziers 148
Typesetters 145
Machinists 143
Shoemakers 83
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Musicians 67
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ISRAELI TECHNOLOGY - HIGH TECHNOLOGY IN ISRAEL
Eulogy for Eretz Israel
Tel Aviv (literally: Dumb-Hill of Spring) was plain desert at the beginning of the 20th century.
Today, in the advent of its 100th year celebrations in 2009, it is the Silicon Wadi (Valley) of not
only Mediterranean but of the whole globe since 1990's. The world has never seen such a rocket
area of original Hi Tech innovations, I would say.
It is United States that profits from Israel, rather than the opposite. Israel has received substantial
direct economic aid from the United States, including approximately $1.2 billion per year since the
mid-1970's, although that regular annual amount has been being tapered off by $120 million per
year beginning in 1998. In 2007, direct economic aid from the US amounted to $120 million, or
about 0.07 % of Israel's GDP. As a payback, Israel is not let to stop brain drain from Eretz israel to
the US. Astonishing number of 25 % of the Israeli researchers have moved from Israel to the United
States - and this figure does not yet even include the people with double citizenship! The next
largest brain drain of researchers to US are 12.2 % from Canada, 4.3 % from Netherlands, and 4.2
% from Italy. Before the Second Intifada, there were 200 Israeli companies listed in the US High
Tech Nasdaq, after the Intifada the count had dropped to 70. (At the moment the number is back in
100, however, which is still greater than from all the European countries combined). Dollars are
green since the Americans pull them down from the tree raw and fresh. E.g. Mirabilis by AOL with
$0.4 billion, Indigo and Mercury by HP with 0.7$ and 1.5 billion, respectively, M-systems by
ScanDisk Corp (SNDK) with $1.5 billion were big investments, Berkshire Hathaway’s first
investment out of the US of ISCAR Metalworking for 4$ billion, though. Israel has not been able to
let any of its companies to be scaled up in their homeland but most are imported straight from the
garage. The scaling up of industrial production would mean jobs to both Jews, Arabs and other
ethnic groups. Israel is ordered to stay as some kind of innovation laboratory only, as the 51. state.
Over half of the export from Israel are High tech products (32 $ billion in 2007), compared to the 25
% which is the average in the OECD countries. Israel's GDP is about $200 billion, nearly six times
its original, relative per-capita level. Skyscrapers crowd Tel Aviv, multilane thruways, tunnels, fast
trains and spaghetti junctions crisscross the country, and some 80 shopping malls, the first of which
only opened in 1986. She harbours more museums per capita than any other country. She exhibits
second highest output of new book per citizen. More patents per person than any other nation. More
than 85 % of solid waste in the country is treated in an environmentally sound manner. The shekel
is one of the strongest currencies in the world, inflation is 2.5 %, year 2007 growth of 5 % was the
developed world's highest for the fifth consecutive year, while unemployment slid to a 15-year low
of 6.5 %. In 2007, Israel had the 44th-highest gross domestic product and 22nd-highest gross
domestic product per capita (at purchasing power parity) at US$233 billion and US$33,3,
respectively. The country’s GDP by sectors is similar to that of developed countries with a leading
services sector at around 67 %, the industrial sector follows with 31 % and agriculture is
responsible for the remaining 3 %. Israel’s major industrial sectors include a leading high tech
industry, electronic and bio medical equipment, chemicals, metal products. The country is a member
of the World Trade Organization and a trial member of the Organization for Economic Co-operation
and Development (OECD).
In short, even the immigrant PhD's have to be humble enough to make their living by cleaning
toilets before they get the hold of making living. Although the export of the agriculture has
remained constant past the last 30 years, its relative amount has dropped from 70 % to 3 %. Out of
the 3000 companies in Israel 80 % are less than ten years old, and the average failure rate of these
start ups is very low, less than 50 %. More Israeli patents are registered in the US than from Russia,
India, and China combined, despite the enormous population disadvantage (about 7 million in Israel
vs. 2.5 billion combined in the other 3). One of the secrets of innovative success in Israel is the fact
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that cheating is minimized in the public funding: Money is not delivered according to research plans
but steady income ("kassavirta") and thus the market analysis is emphasized. The support is
designed so that the first 2-10 years a start-up company does not have to pay taxes. But very little, if
any, direct funding without compensation is offered. Today, Israel draws Venture Capital (VC) more
than the Europe. A novel phenomenon is the strategy by which Israel has been able to claim victory
over China and other Far-East countries regarding the modern High Tech factories: As an example,
the supranational Intel transferred the mass production of Centricon-processors to Israel, where ~20
% of citizens possess university decrees (ranking 3rd in the world) but where the environment
respects patents and are not plagiating every item they produce to others like the rocketting China.
(China is a great country of thieves since the first dynasty and homogenizing extinguishment of the
monotheistic Shang Ti faith and plural languages alike 2000 years ago. The Empire of Pirates steals
every moving article in your machine. Not a single Finnish company has ever won a law suite in
China, despite even evident violation of valid IPR, Intellectual Property Rights.)
The biggest generic drug factory in the world was recently established in Israel. Generating US$7
billion in annual revenues, Israel's Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (TEVA) is the world's
largest generic pharmaceutical company. TEVA makes generic versions of brand-name antibiotics,
heart drugs, heartburn medications, and more - in all close to 200 global generic products, 700
compounds, and more than 2800 dosage forms and formulations. TEVA's pharmaceuticals are used
in some 20 % of U.S. generic drug prescriptions. Examples of TEVA's generics include lower-cost
equivalents of such blockbusters as anti-depressant Prozac and cholesterol drug Mevacor.
Nevertheless, in biotechnology and original drug development, about 400 experimental drugs have
been approved or accepted in clinical phases from Eretz Israel.
Intel with its Centricon processor production was offered an overall tax rate of 10 %, which is about
three times lower than that of US, thus claiming victory over China in the competition. Other major
companies include cutting tools leader ISCAR, software and information security leader
Checkpoint, and defense industry’s IAI. The greatest portion of funding of research per capita is
found in Israel. Israel also has the greatest ratio of researchers per square meter or population in the
face of the world, far exceeding I.e. Japan which by and large raised to the international exposure
by plagiation and copying after the WWII. A modern Western plague is the way nobody talks to
each other. But the Israeli start-ups - at least in an ideal gas - are the opposite. They are urged to
communicate together within the start-ups, leading to joint discoveries and inventions and shared
IPR. Nobel prizes, by definition, are awarded to the people who have made the greatest services to
the world. Although Sabin and Salk never got it with their free Polio vaccines, 21 % of the Nobels
have gone to this population of less that 17 million, taking both Eretz Israel and galut (diaspora)
into account.
Examples of modern Israeli inventions include: Microsoft Windows NT operating system, Intel
Pentium MMX Chips, Gut cam ingestible pill video camera to diagnose digestive tract diseases,
Heart attack Blood Test Diagnoses by phone, The first PC antivirus software in the world was
developed in 1979 Israel, AOL Instant Messenger Software, Blue-Light non-UV skin damage-free
acne treatment (Clearlight device that causes acne bacteria to self destruct without damaging the
surrounding skin), Firewall internet security software (Checkpoint company), MacAfee crypting
technology, first fully computerized radiation free diagnostic scanning device for breast cancer,
Baby Sense prevents Sudden Infant Death Syndrome (SIDS), Seamless lingerie (Tafron provides
for Calvin Klein, Donna Karan, Banana Republic & Nike), More scientific papers per capita than
any other nation (109 per 10,000 people), Tecnomatix inventions utilized in GM, Ford, Boeing and
Lockheed Martin), Computerized system for ensuring proper administration of medications to
reduce risk of human error (which kills 7000 patients in U.S. hospitals annually), Drip irrigation
technology for farmers to conserve water, Highest number of solar-power water heaters per capita
according to the Guinness Book of World Records, An Israeli company developed and installed one
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of the largest solar power plants in the world (Mojave desert in California), First cell phone at
Motorola R&D lab, Non-exploitation labelling of diamonds (Daimond Exchange), Transchip and
the first camera that fits on a single electronic chip, Eigth country to launch satellites into space,
Voice mail technology and SMS (Amdocs, Comverse, Nice Systems), VOIP technology etc. Israel
was the destination for the first R&D centers outside the USA for Intel and Microsoft and also hosts
R&D centers for Google and in the future for Yahoo! (Intel is located at Kiriat Gat near Beer Sheva.
It is an odd combination of megaindustry and small town in the middle of nowhere. Microsoft etc.
is located at Haifa. The high-tech and bio-tech start ups often are located at Kiriat Weizman, which
belongs to the city of Rehovot which in practice means Tel Aviv since the distance is only 15 km.
Most of the Tel Aviv sky crapers are found in Ramat Gan, which is on the opposite face to the
Ayalon freeway.)
How has the world reacted to such an impact? Despite of it, one-fourth of the judgments of the
Human Rights Commission of the United Nations strike Israel, compared to zero judgments to all
the Islamic countries combined. Out of the incidences dealt with in the Security Counsil one-third
has to do with Israel. I think this resembles the hysteria seen in the Black Plague in Europe, when
the European Jews were accused of the pandemia and burnt alive. (As an example, one the biggest
Jewish populations in the continent was in Basel, Switzerland, and all the 4000 souls were burnt in
a Rhein island.)
As a matter of fact, the population of Arabs (my beloved friends and brothers) under the Israeli
government was increased ten-fold (10X) in only 57 years. This is close to the world record for any
tribe, nation, tongue or culture on the whole planet at the same time interval. The Sefardi Jews were
expelled from Spain in the very date when Christoffer Colombo lifted up his anchors and sailed
away from Spain. The Jews had to leave and their possessions were stolen. In the case of the
Mizrahi, the Jews have lived for millennia all around the Middle East since the first exile of Israel
500 B.C., in what are now Muslim-dominated countries. While much has been made of the 700,000
Palestinians having been made homeless with the creation of the State of Israel in 1948, it's peculiar
that there is no official recognition of their Jewish counterparts. A greater number of Jews - some
856,000 - were forcefully expelled from Arab countries after the creation of the State of Israel, their
homes forfeited, their belongings seized. They became refugees, migrating to Israel, mainly. But
they did not spoke any Hebrew but Arabic and Farsi (Persian).
Israel has been forced to damage the very infrastructure she has constructed and administrated while
hunting the weapons from the militant police forces after the release of prisoners and arsenal
according to the Oslo accords. Between 1967-1993 roads, system of sewers (gutters, ditches),
electricity supply, water supply, schools, health care system, and social welfare system to the West
Bank and Gaza. Even for the Arab citizens of Israel, ideal was that everyody gets the same salary
for the same job, with the same social benefits. This is stated in the law, officially. In contrast, even
the official law in Jordan which has the peace treaty with Israel, it is forbidden for a Jew to live in
the country. The health care services have been free for the Arab population, only a portion of the
price of the drugs must have been paid by the patients. Under the administrations of Great Britain
(1920-1947) or Jordan (1948-1967), no Universities were established for the Arabs in the country.
According to The Association of Arab Universitiesin (http://www.aaru.edu.jo/), in contrast, under
the Israeli administration altogether six universities appeared during the time (of course by the force
of the local Arab people, though). Also, since 1969 an independent newspaper has appeared in
Jerusalem, which has never been put under a censorship.
Despite the anti-Israel media war in Europe, the long-time funding office of the PLO, Palestinian
life expectancy increased from 48 to 72 years in 1967-1995. The death rate decreased by over 2/3 in
1970-1990 and the Israeli medical campaigns decreased the child death rate from a level of 60 per
1000 in 1968 to 15 per 1000 in 2000 for the "occupied" Palestinians at the West Bank (An
analogous figure was 64 in Iraq, 40 in Egypt, 23 in Jordan, and 22 in Syria in 2000). During 1967-
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1988 the amount of comprehensive school and second level polytechnic institutes for the Arabs was
increased by 35 %. During 1970-1986 the proportion of Palestinian women at the West Bank and
Gaza not having gone to school decreased from 67 % to 32 %. The Gross Domestic Product (GDP)
per capita in West Bank and Gaza increased in 1968-1991 from 165 US dollars to 1715 dollars
(compare with 1630$ in Turkey, 1440$ in Tunis, 1050$ in Jordan, 800$ in Syria, 600$ in Egypt. and
400$ in Yemen). Israel has been forced to damage the very infrastructure she has constructed and
administrated while hunting the weapons from the militant "freedom fighters". Between 1967-1993
roads, system of siewers (gutters, ditches), electricity supply, water supply, schools, health care
system, and social welfare system to the West Bank and Gaza.
The Second Intifada could be called The Oslo War.
Aviv is Hebrew for "spring", symbolizing renewal, and tel is an archaeological site that reveals
layers of civilization built one over the other. The Jewish population has been such a layer of native
culture not only in the Palestine, yet the expulsion of the native Sephardi and Mizrahi Jews from
Pakistan to Morocco since 1948 is totally ignored in the European media:
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Expelled-Jews-statistics.htm. Don't You think for a split second that
the industrial countries have desired peace in the Middle East. A collaboration between the Jews
with their technology and science and Arabs with their oil, loyality and commitment has been the
greatest nightmare of the Europe at least. The intimate friendship between the cousin nations, as
officially declared by Chaim Weizmann and Emir Feisal in Versailles peace conference was
deliberately mutilated. Expulsion of the native and national Jews from Muslim countries since 1948
has been al Nakba to nations from Pakistan to Morocco.
Jeremia:
2:1 Ja minulle tuli tämä Herran sana:
2:2 "Mene ja julista Jerusalemin kuullen ja sano: Näin sanoo Herra: Minä muistan sinun nuoruutesi
armauden, morsiusaikasi rakkauden, kuinka sinä seurasit minua erämaassa, maassa, jossa ei kylvöä
tehdä.
2:3 Herralle pyhitetty oli Israel, hänen satonsa esikoinen. Kaikki, jotka sitä söivät, joutuivat
syynalaisiksi; onnettomuus kohtasi heitä, sanoo Herra.
2:4 Kuulkaa Herran sana, Jaakobin heimo ja kaikki Israelin heimon sukukunnat.
2:5 Näin sanoo Herra: Mitä vääryyttä teidän isänne minusta löysivät, koska he erkanivat kauas
minusta ja lähtivät seuraamaan turhia jumalia ja turhanpäiväisiksi tulivat.
2:6 He eivät kysyneet: 'Missä on Herra, joka toi meidät pois Egyptin maasta, joka johdatti meitä
erämaassa, arojen ja kuilujen maassa, kuivuuden ja synkeyden maassa, maassa, jossa ei kukaan
kulje eikä yksikään ihminen asu?'
2:7 Minä toin teidät hedelmätarhojen maahan syömään sen hedelmää ja hyvyyttä, mutta sinne
tultuanne te saastutitte minun maani ja teitte minun perintöosani kauhistukseksi.
2:8 Papit eivät kysyneet: 'Missä on Herra?' Lainkäyttäjät eivät minua tunteneet, ja paimenet
luopuivat minusta; profeetat ennustivat Baalin nimessä ja seurasivat niitä, joista ei apua ole.
2:9 Sentähden minä vielä käyn oikeutta teidän kanssanne, sanoo Herra, ja teidän lastenne lasten
kanssa minä käyn oikeutta.
2:10 Menkää kittiläisten saarille katsomaan ja lähettäkää Keedariin panemaan tarkoin merkille ja
katsomaan, onko senkaltaista tapahtunut.
2:11 Onko mikään pakanakansa vaihtanut jumalia, vaikka ne eivät olekaan jumalia? Mutta minun
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kansani on vaihtanut kunniansa siihen, josta ei apua ole.
2:12 Hämmästykää tästä, te taivaat, kauhistukaa, peräti tyrmistykää, sanoo Herra.
2:13 Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin: minut, elävän veden lähteen, he ovat
hyljänneet, ja ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä.
2:14 Onko Israel ostettu orja tai kotona syntynyt? Minkätähden hän on joutunut saaliiksi?
2:15 Häntä vastaan kiljuivat nuoret leijonat, antoivat äänensä kuulua; ne tekivät hänen maansa
autioksi, hänen kaupunkinsa hävitettiin asujattomiksi.
2:16 Myöskin noofilaiset ja tahpanheelaiset pitivät sinun päälakeasi laitumenansa.
2:17 Eikö tee tätä sinulle se, että sinä hylkäät Herran, sinun Jumalasi, silloin kun hän tahtoo sinua
tiellä kuljettaa?
2:18 Ja nyt, mitä menemistä sinulla on Egyptiin juomaan Siihorin vettä? Ja mitä menemistä sinulla
on Assuriin juomaan Eufrat-virran vettä?
2:19 Sinun pahuutesi tuottaa sinulle kurituksen, ja luopumuksesi saattaa sinut rangaistukseen; niin
tiedä ja näe, kuinka onnetonta ja katkeraa se on, että sinä hylkäät Herran, sinun Jumalasi, etkä
minua pelkää, sanoo Herra, Herra Sebaot.
2:20 Sillä jo ammoisista ajoista sinä olet särkenyt ikeesi, katkaissut siteesi ja sanonut: 'En tahdo
palvella.' Sillä kaikilla korkeilla kukkuloilla ja kaikkien viheriäin puitten alla sinä porttona viruit.
2:21 Minä olin istuttanut sinut jaloksi viiniköynnökseksi, puhtaimmasta siemenestä; kuinka ole
Martin Lutherin antisemitismi ja juutalaisvastaisuus
Kiistely on myös koskenut Martti Lutherin antisemitismiä. Se olikin eräs suurimmista syistä, miksi
itse tusinan rippileirin isos-tehtävän ja vuosikymmenen seurakuntanuoritaustan jälkeen erosin
kirkosta 30-vuotiaana. Paavali kirjoitti nuorelle opetuslapselleen, ettei tämän kannata olla liian
kerkeä panemaan kättänsä kenenkään päälle, ettei tulisi osalliseksi muiden ihmisten synneistä.
Tunnustuskirjoja kumartavassa kirkossa on nähdäkseni vaara tulla osalliseksi samasta tuomiosta
kökkötraktorin kanssa, ja sitä en tahtonut. Lutherin pahin teksti juutalaisia vastaan sivuillani
osoitteessa http://www.helsinki.fi/~pjojala/Luther_OntheJewsandTheirLies1543.htm
Ennen kuin mennään Lutherin On the Jews and Their Lies (1543) -teokseen, pitää tunnustaa ne
hyvät asiat, joita Luther juutalaisista sanoi. Nuoruudessaan hän kirjoitti kirjat Das Magnificat
(1521) ja Että Jeesus Kristus oli syntyperäinen juutalainen (That Jesus Christ was a Jew by birth)
(1523). Nämä teokset käsittelivät juutalaisia hyvin lämpimästi ja itse asiassa jopa leimasivat
Lutherin juutalaismielisenä. (Those dealt with the Jews in a very positive way, which was actually
extraordinary in the whole German culture and labelled Luther.) Lainaus edellisestä: "Ei tee eroa,
vaikka kuinka kerskailisimme itsestämme, me olemme kuitenkin pakanoita ja juutalaiset Kristuksen
veriveljiä, me olemme muukalaisia ja vieraita, he ovat Herramme läheisiä sukulaisia, hänen
serkkujaan ja veljiään. Typerät paavimme, piispamme, sofistit ja munkit, nuo paksukalloiset aasit
ovat kohdelleet juutalaisia sellaisella tavalla, että kuka tahansa, joka haluaa olla hyvä kristitty, voisi
aivan hyvin tulla juutalaiseksi. Ja jos olisin ollut juutalainen ja nähnyt sellaisten pölkkypäitten ja
kovakallojen hallitsevan ja opettavan kristinuskoa, olisin mieluummin ollut sika kuin kristitty. Sillä
he ovat kohdelleet juutalaista niin kuin koiraa, eivätkä niin kuin kristityn tulisi." Jälkimmäinen oli
oikeastaan lähetyskirje ja toteaa muun muassa: "evankeliumin kultaisen valon alettua loistaa, on
toivoa, että monet juutalaiset tulevat vakavaan ja totiseen kääntymykseen, tullen täten temmatuiksi
lähelle Kristusta".
1530-luvun keskivaiheilla Lutherin kanta alkoi Risto Santalan mukaan muuttua kielteisemmäksi
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(Risto Santala, "Kenen te sanotte minun olevan?", Perussanoma 2008). Kirjassaan Wider die
Sabbather hän hyökkäsi juutalaisuuteen kääntyneitä "sapattilaisia" vastaan, jotka olivat itsensä
ympärileikanneita kristittyjä. Weimarin laitoksena varsinainen Juutalaisista ja heidän valheistaan
-opus sisältää 136 sivua. Yhdysvalloissa kirjasta on tehty 24 sivun lyhennelmä, jota on levitetty
juutalaisvainon välineenä ja jota myös Natsi-Saksassa luettiin. Eli siihen valittiin pahimmat kohdat
tekstistä, irti asiayhteydestään. Tämä 24 sivun laitos Christian Nationalist Crusade vuodelta 1948
jopa otsikoi sanottavansa tyhjentävästi: Paholaisen lapset, Valehtelijat ja verikoirat, Pahemmat kuin
pakanat, Talmud pahempi kuin pakanallinen filosofia jne. Kirjassa Luther tosiaan ehdotti Herran ja
kristikunnan kunniaksi, että juutalaisten rukouskirjat ja Talmud piti polttaa synagoogien kera.
Juutalaisiin oli sovitettava "rukouksessa ja Jumalan pelossa ankaraa laupeutta", erikoinen käsite.
Luther kirjoitti myös kirjan Vom Schem Hamphoras, jossa hän käsitteli juutalaisten taikauskoa.
Lutherin viimeinen teos juutalaisista oli selitysopillinen tutkielma kolminaisuusopista Von den
letzten Worten Davids, joka noudatti vähemmän ankaraa sävyä. Lutherin viimeinen saarna
Eislebenissä oli kohdistettu paikkakunnan juutalaisille ja jopa kuolinvuoteellaankin Luther vielä
rukoili juutalaisten puolesta.
Luther kertoo Pöytäpuheissaan kahdesta rabbista, jotka kastettiin "koko Wittenburgin ollessa läsnä"
ja kosketteli juutalaiskysymystä usein puheessaankin. Erityisesti Kaspar Güttel, Eislebenin
kaupungin entinen munkki, saarnasi evankeliumia juutalaisille. Vielä viimeisessä saarnassaan 15.
päivänä helmikuuta 1546, kolme päivää ennen kuolemaansa, hän kohdisti sanansa Eislebenin
juutalaisille, pyytäen heitä vakavasti kääntymään Messiaan puoleen. Lutherin puolustukseksi on
sanottava, ettei rakkauden vastakohta ole viha, vaan välinpitämättömyys. Välinpitämättömäksi
Lutheria ei voi kutsua, vaan kuolinvuoteellaan hänellä oli sydämellään nimenomaan juutalaisten
pelastus.
Muistettakoon lisäksi, että kökkötraktorina Luther teki pahimman virheensä antamalla luvan
teloittaa niin kapinoivia talonpoikia kuin meitä villin kortin kirkkojen ulkopuolisia kristittyjäkin.
Luther joutui ottamaan kantaa kirkonmiesten anabaptisteiksi nimittelemien uskovien tappamiseen
31.03.1527. Hän antoi suostumuksensa Jeesuksen seuraajien tappamiseen, vaikka se hänen omien
sanojen mukaan olikin "kauheaa katsella". Anabaptisteista julistettu kuolemantuomio koski kaikkia
baptisteja. Kyse oli kansanmurhasta lain varjolla. Jopa 50 000 parhaimmillaan muuten
lainkuuliaista uudelleenkastettua teloitettiin, usein vieläpä sadistisesti hukuttamalla. Tarkkaa
lukumäärää on itseni diletanttina vaikea saada selville, mutta anabaptistien vaino jatkui koko 1500luvun ja 1600-luvunkin, hugenottien kaltaisten pakolaisten muodostaessa Amerikan
uudisasukkaiden päävirran. Kaikkiaan itse talonpoikaiskapinan reperkussioissa kuoli noin 100 000
henkeä. Pyhän Saksalaisen-Roomalaisen keisarikunnan valtiopäivät vahvistivat Wormsin
kansanmurhalait Speyerin valtiopäivillä 1529. Juutalaisista Lutherin kerrotaan ennustaneen, että
heitä vielä joskus surmattaisiin, ei kymmenintuhansin kuten siihen mennessä keskiajalla, vaan
sadoin tuhansin. Mutta anabaptistien kimppuun hän salli esivallan käydä jo eläessänsä. Kyseessä oli
ikivanha Euroopan latinalainen laki, jonka mukaan kansan uskonnon on oltava sama kuin hallitsijan
uskonto, kuolemanrangaistuksen uhalla. Lutherin synti oli siis myöntyä vanhastaan voimassa
olleeseen lakiin ja pitää uskovien kasteella käyneitä toisen uskonnon kannattajina.
Luther sanoi kuitenkin paljon hyvää myös. Hänen ongelmansa oli impulsiivisuus, kiroilu ja
alkoholin käyttö. Monesti hän katui pikaistuksissaan sanomiaan sanoja, ja on muistettava että hänen
ruokapöydässä kertoilemansa vitsitkin kirjoitettiin kirjoiksi "Pöytäpuheina". Tunnustuskirjojen ja
Postillojen kumartaminen tuntuu viheliäisen ironiselta kun kuulee aikalaisten kuvausta, jonka
mukaan Lutherilla oli tapanaan korostaa puheitaan ja puhkumistaan piereskelemällä.
"Wittenbergissä pieraistaan, Roomassa sataa paskaa", sanottiin. Ajat tietysti olivat kovat tuolloin,
mutta minun arvioni mukaan Luther oli domini canes Saksan ruhtinaille; herrojen koira. Tässä
hänen yksi parhaimmista julistuksistansa:
"On mahdotonta, että ihminen ei hyvien tekojensa kautta paisuisi, jos häntä ei ennalta ole
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kärsimysten ja tuskan kautta nöyryytetty ja tehty nollaksi kunnes hän tietää, että hän ei ole
mitään ja että teot eivät ole hänen omiaan, vaan Jumalan. Koska he eivät tunne ristiä ja sitä
vihaavat, täytyy heidän pakosta rakastaa sen vastakohtaa eli viisautta, mainetta, valtaa ja muuta sen
kaltaista. Sellainen rakkaus tekee heistä entistä sokeampia ja paatuneempia. Sillä on mahdotonta,
että heidän himonsa voisi tulla tyydytetyksi heidän toivomansa asian saamisen kautta. Sillä kuten
rakkaus rahaan kasvaa siinä määrin kuin rahamäärä lisääntyy, niin samoin käy myös sielun halun
saada vettä: mitä enemmän juo sitä kovemmaksi tulee jano, kuten runoilijakin sanoo: Mitä
enemmän he juovat, sitä enemmän he kaipaavat vettä, ja Saarnaaja (1,8): Ei saa silmä kylläänsä
näkemisest, eikä korva täyttänsä kuulemisesta. Näin on kaikkien halujen kanssa. Siksi ei viisauden
halu tyynny viisauden saamisen kautta vaan päinvastoin kasvaa. Ei myöskään halu saada mainetta
ja kunniaa katoa saadun kunnian myötä, eikä halu hallita katoa saadun vallan ja herruuden kautta,
eikä halu saada kiitosta tule kylläiseksi kehujen kautta jne., kuten Kristus (Joh. 4,13) sanoo: Joka
juo tätä vettä, janoaa jälleen. On jäljellä vain yksi parannuskeino, eli halua ei paranna tyydytys vaan
sen tukahduttaminen. Toisin sanoen, jos haluaa tulla viisaaksi, niin ei pidä etsiä viisautta pyrkimällä
eteenpäin vaan menemällä taaksepäin ja tulemalla narriksi etsien (ristin) hullutusta. Siis jos joku
haluaa tulla mahtavaksi, rikkaaksi kunniasta, täyteen onnea ja tyydytetyksi kaikissa asioissa, sen
täytyy mieluummin paeta kuin etsiä valtaa, kunniaa, hauskuutta, tyydytystä kaikissa asioissa. Tätä
on viisaus, joka on maailmalle hulluutta."

Messiaanisia juutalaisaktivisteja
A. Bernsteinin kokoomateoksessa Juutalaiset Kristuksen todistajat on kerättynä miltei 600 lyhyttä
elämäkertaa keskeisistä messiaanisista juutalaisista. Myös Arnol Schalin, Suomen Lähetysseuran
Romanian lähetti ja juutalaista syntyperää, on kirjoittanut artikkeleita tunnetuimmista messiaanisista
juutalaisista.

Joseph Wolff
Joseph Wolff oli erotettu v. 1822 Lähi- ja Keski-idän sekä Intian lähetystyöhön, ja hän oli Lontoon
juutalaislähetyksen siirtomaihin lähettämä. Franz Delitzschin (o) työtä on kuvattu: "Kuten Luther
antoi Raamatun saksalaisille, antoi Franz Delitzsch Uuden Testamentin juutalaisille. Delitzsch tuki
Wolffin työtä ja käänsi 40 vuodessa Uudesta Testamentista 16 hepreankielistä käännösvariaatiota,
ilman mitään erillistä hprealaiskristillistä jumaluusoppia, kuninkaantietä matematiikkaan tai
oikotietä pelastukseen. Wolff hallitsi eurooppalaisten kielten ohella latinan, persian, aramean ja
arabian. Vaeltaessaan Intiassa ja arabimaissa hän selvisi ilman palkkaa, opasta tai kielen kääntäjää.
Wolff oli pitkistä lähetysmatkoistaan huolimatta onnellisesti naimisissa, ja vaimon sairastuessa hän
palasi Yorkshiren kylään Englantiin. Tuolloin hän rakennutti paikkakunnalle pappilan yhteyteen
koulun ja uuden kirkon, huoltaen joka talvi 35 köyhän perheen elannon. Nöyryydessään ja
eleettömyydessään Wolff oli kuin kävelevä evankeliumi”, kuvaa Santala.

Stephan Schultz
Stephan Schultzia on kutsuttu 1700-luvun aikaansaavimmaksi juutalaissaarnaajaksi. Hän kiersi
Eurooppaa, Vähää-Aasiaa, Syyriaa, Palestiinaa ja Egyptiä ja puhui Euroopan kielten ohella vanhan
ajan Orientin yleiskieltä arameaa, arabiaa, armeniaa ja koptia. Schultzin erityistaito oli keskustella
sujuvasti niin oppineiden kuin kansanihmistenkin parissa, tutustuttuaan nuorena suutarinkisällinä eri
yhteiskuntaluokkiin. Hän johdatteli jutustelut hengellisiin asioihin arkisimmistakin puheenparsista.

Heinrich Christian Frommann
Heinrich Christian Frommann käänsi koko UT:n hepreaksi ja jiddishiksi sekä laati juutalaisille
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esityksen Evankelisen ja katolisen kirkon erosta sekä Katekismuksen kasteoppilaille. "Se, että
kirkon juutalaislähetys on vihdoin muttunut kirouksesta siunaukseksi, ajatellen monia
juutalaisvainoja, ei ole puhdasoppineisuuden vaan pietismin ansio," kirjoitti Frommann. Nuori
lääkäri opetteli saksankielen vain lukeakseen Uutta Testamenttia ja joutui myös latomaan
kirjoittamansa kirjaimet.

Jechiel Lichtenstein
Jechiel Lichtenstein toimi 40 vuotta Etelä-Venäjän Moldaussa rabbina ennen tuloaan messiaaniseen
vakaumukseen. Hänen kirjojansa ovat juutalaispietismistä nousseet Limmudei ha-nevi'im,
"Profeettojen oppeja", Hizzuk Emuna Emet, "Uskon totuuden luujittaminen" ja Toldoot Jeshu
samannimisen häväistyskirjan vastineeksi. Lichtenstein oli aikansa tunnetuin meshummad,
"luopio", ja syytökseen "parempi lyödä tätä miestä kuin antaa hänen rikkoa lakia!" mies vastasi
tyynesti: "Ääni on Jaakobin ääni, mutta kädet Eesaun."

Josef Rabinowitsch
Josef Rabinowitsch oli Lichtensteinin lanko Bessariabian Resinasta. Koettuaan pogromit hän teki
pyhiinvaellusmatkan silloiseen Palestiinaan 1880-luvulla, jossa tutustui Jeesukseen. Aikeenaan
hänellä tosin oli tiedustella kotikylänsä muuttomahdollisuuksia Isien maahan. Opettajan
kotiseurakunnalle ei kuitenkaan ollut jatkajaa, ja kiinteistö myytiin hänen kuollessaan baptisteille,
jotka taas joutuivat natsien kynsiin historiansa tähden.

Christian Thephilus Lucky
Christian Thephilus Lucky, syntyjään Pollak. Hän kääntyi Messiaan puoleen saatuaan
professoriltaan harjoitustehtäväksi todistaa tieteellisesti, ettei Jeesus voinut olla VT:n ennustama
Messias. Pollak vakuuttui omakohtaisesti Uutta Testamenttia lukemalla ja vaihtoi nimeään oloansa
paremmin kuvaavaksi (Christian Thephilus Lucky, kristitty, Jumalaa rakastava, onnekas). Lucky
kulki Itä-Euroopassa, Saksassa, Englannissa ja Pohjois-Amerikassa ja toimitti aikakauslehteä Berit
Am, "Liiton kansa" ja Edut le-Jisrael, "Todistus Israelille".
Muita tunnettuja messiaanisjuutalaisia apologeettoja ovat olleet muun muassa Isaac Salkinson,
Adolph Saphir, Alfred Edersheim, Joachim Biesenthal, Carl Caspari, Christianus Gerson ja
Moshe Immanuel Ben-Meir. 1950-luvulla Israelissa ei ollut yhtään hepreankielistä kristillistä
seurakuntaa, ellei sellaiseksi lueta Suomen Lähetysseuran jumalanpalveluksia. Risto Santalan (o)
kotiseurakunnan työ oli jo tuolloin pelkästään hepreaksi. Nykyään maassa on yli 120
pienseurakuntaa joiden pääkieli on heprea. Kaikenkaikkiaan puhdasoppinen vanhajuutalainen
asenne on silti säilynyt jyrkkyydessään. Jeesus ja kristinusko nähdään joskus jopa kansallisen
olemassaolon suurimpana vaarana.
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Juutalaiset nobelistit
Fysiologian ja lääketieteen nobelistit
Vuosi

Palkittu

2013

Rothman, James E.

2013

Schekman, Randy W.

"for their discoveries of machinery regulating vesicle traffic, a major transport system in our cells"
"for their discoveries of machinery regulating vesicle traffic, a major transport system in our cells"

2011

Steinman, Ralph M.

2011

Beutler, Bruce A.

"for their discoveries concerning the activation of innate immunity"
"for their discoveries concerning the activation of innate immunity"

2006

Fire, Andrew Z.

2004

Axel, Richard

2002

2002

"for their discovery of RNA interference - gene silencing by double-stranded RNA"
"for their discoveries of odorant receptors and the organization of the olfactory system"

Brenner, Sydney
"for their discoveries concerning genetic regulation of organ development and programmed cell
death"

Horvitz, H. Robert
"for their discoveries concerning genetic regulation of organ development and programmed cell
death"

2000

Greengard, Paul

2000

Kandel, Eric R.

1998

Furchgott, Robert F.

1997

Prusiner, Stanley B.

1994

Gilman, Alfred G.

1994

Rodbell, Martin

1989

Varmus, Harold E.

1988

Elion, Gertrude B.

1986

Cohen, Stanley

1986

Levi-Montalcini, Rita

1985

Brown, Michael S.

1985

Goldstein, Joseph L.

"signal transduction in the nervous system"
"signal transduction in the nervous system"
"for their discoveries concerning nitric oxide as a signaling molecule in the cardiovascular system"
"for his discovery of Prions - a new biological principle of infection"
"for their discovery of G-proteins and the role of these proteins in signal transduction in cells"
"for their discovery of G-proteins and the role of these proteins in signal transduction in cells"
"for their discovery of the cellular origin of retroviral oncogenes"
"for their discoveries of important principles for drug treatment"
"for their discoveries of growth factors"
"for their discoveries of growth factors"
"for their discoveries concerning the regulation of cholesterol metabolism"
"for their discoveries concerning the regulation of cholesterol metabolism"

Synnyinmaa

USA
USA
USA
USA
USA
USA
South Africa

USA
USA
Austria
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Italy
USA
USA
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1984

1980

Milstein, Cesar
"for theories concerning the specificity in development and control of the immune system and the
discovery of the principle for production of monoclonal antibodies"

Benacerraf, Baruj
"for their discoveries concerning genetically determined structures on the cell surface that regulate
immunological reactions"

1978

Nathans, Daniel

1977

Schally, Andrew V.

1977

Yalow, Rosalyn

1976

1975

1975
1972
1970

1970

"for the discovery of restriction enzymes and their application to problems of molecular genetics"
"for their discoveries concerning the peptide hormone production of the brain"
"for the development of radioimmunoassays of peptide hormones"

Blumberg, Baruch S.
"for their discoveries concerning new mechanisms for the origin and dissemination of infectious
diseases"

Baltimore, David
"for their discoveries concerning the interaction between tumor viruses and the genetic material of
the cell"

Temin, Howard M.
"for their discoveries concerning the interaction between tumor viruses and the genetic material of
the cell"

Edelman, Gerald M.
"for their discoveries concerning the chemical structure of antibodies"

Axelrod, Julius
"for their discoveries concerning the humoral transmitters in the nerve terminals and the mechanism
for their storage, release and inactivation"

Katz, Bernard
"for their discoveries concerning the humoral transmitters in the nerve terminals and the mechanism
for their storage, release and inactivation"

1969

Luria, Salvador E.

1968

Nirenberg, Marshall W.

1967

Wald, George

1965

Jacob, Francois

1965

Lwoff, Andre

1964

1959

1958

"for their discoveries concerning the replication mechanism and the genetic structure of viruses"
"for their interpretation of the genetic code and its function in protein synthesis"
"for their discoveries concerning the primary physiological and chemical visual processes in the eye"
"for their discoveries concerning genetic control of enzyme and virus synthesis"
"for their discoveries concerning genetic control of enzyme and virus synthesis"

Bloch, Konrad
"for their discoveries concerning the mechanism and regulation of the cholesterol and fatty acid
metabolism"

Kornberg, Arthur
"for their discovery of the mechanisms in the biological synthesis of ribonucleic acid and
deoxyribonucleic acid"

Lederberg, Joshua
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Argentina

Venezuela
USA
Poland
USA
USA

USA

USA
USA
USA

Germany
Italy
USA
USA
France
France
Germany

USA

"for his discoveries concerning genetic recombination and the organization of the genetic material of USA
bacteria"
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1953

Krebs, Hans Adolf

1953

Lipmann, Fritz Albert

1952

Waksman, Selman A.

1950

"for his discovery of co-enzyme A and its importance for intermediary metabolism"
"for his discovery of streptomycin, the first antibiotic effective against tuberculosis"

Reichstein, Tadeus
"for their discoveries relating to the hormones of the adrenal cortex, their structure and biological
effects"

Cori, Gerty Theresa, Radnitz

1946

Muller, Hermann J.

1945

Chain, Ernst Boris

1944

Erlanger, Joseph

1936

Loewi, Otto

1930

Landsteiner, Karl

1922

Germany

"for his discovery of the citric acid cycle"

1947

"for their discovery of the course of the catalytic conversion of glycogen"
"for the discovery of the production of mutations by means of X-ray irradiation"
"for the discovery of penicillin and its curative effect in various infectious diseases"
"for their discoveries relating to the highly differentiated functions of single nerve fibers"
"for their discoveries relating to chemical transmission of nerve impulses"

Meyerhof, Otto Fritz
"for his discovery of the fixed relationship between the consumption of oxygen and the metabolism
of lactic acid in the muscle"

Barany, Robert

1908

Ehrlich, Paul

1908

Mechnikov, Elie

Germany
Russia
Poland
Czech Republic
USA
Germany
USA
Austria
Austria

"for his discovery of human blood groups"

1914
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"for his work on the physiology and pathology of the vestibular apparatus"

Germany
Austria
Germany

"for their work on immunity"

Russia

"for their work on immunity"

Kemian nobelistit
Vuosi
2013

Palkittu

Levitt, Michael
"for the development of multiscale models for complex chemical systems"

2013

Karplus, Martin
"for the development of multiscale models for complex chemical systems"

2013

Warshel, Arieh
"for the development of multiscale models for complex chemical systems"

2012

Lefkowitz, Robert J.

2011

Shechtman, Dan

2009

Yonath, Ada E.

"for studies of G-protein-coupled receptors"
"for the discovery of quasicrystals"
"for studies of the structure and function of the ribosome"

Synnyinmaa

South Africa
Austria
Israel
USA
Israel
Israel
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2008

Chalfie, Martin

2006

Kornberg, Roger. D.

2004

Ciechanover, Aaron

2004

Hershko, Avram

2004

Rose, Irwin

2000

Heeger, Alan J.

1998

Kohn, Walter

1994

Olah, George A.

1992

Marcus, Rudolph A.

1989

Altman, Sidney

1985

Hauptman, Herbert A.

1985

Karle, Jerome

1982
1981
1980
1980
1979

1977

1972

1972
1962

"for the discovery and development of the green fluorescent protein, GFP"
"for his studies of the molecular basis of eukaryotic transcription"
"for the discovery of ubiquitin-mediated protein degradation"
"for the discovery of ubiquitin-mediated protein degradation"
"for the discovery of ubiquitin-mediated protein degradation"
"for the discovery and development of conductive polymers"
"for his development of the density-functional theory"
"for his contribution to carbocation chemistry"
"for his contributions to the theory of electron transfer reactions in chemical systems"
"for their discovery of catalytic properties of RNA"
"for their development of direct methods for the determination of crystal structures"
"for their development of direct methods for the determination of crystal structures"

Klug, Aaron
"for his development of crystallographic electron microscopy and his structural elucidation of
biologically important nucleic acid-protein complexes"

Hoffmann, Roald
"for their theories, developed independently, concerning the course of chemical reactions"

Berg, Paul
"for his fundamental studies of the biochemistry of nucleic acids, with particular regard to
recombinant-DNA"

Gilbert, Walter
"for their contributions concerning the determination of base sequences in nucleic acids"

Brown, Herbert C.
"for their development of the use of boron- and phosphorus-containing compounds, respectively,
into important reagents in organic synthesis"

Prigogine, Ilya
"for his contributions to non-equilibrium thermodynamics, particularly the theory of dissipative
structures"

Anfinsen, Christian B.
"for his work on ribonuclease, especially concerning the connection between the amino acid
sequence and the biologically active conformation"

Stein, William H.
"for their contribution to the understanding of the connection between chemical structure and
catalytic activity of the active center of the ribonuclease molecule"

Perutz, Max F.
"for their studies of the structures of globular proteins"

s.290/300
USA
USA
Israel
Hungary
USA
USA
Austria
Hungary
Canada
Canada
USA
USA
Lithuania
Poland
USA
USA
Ukraine

Russia

USA

USA
Austria
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1961

Calvin, Melvin

1943

de Hevesy, George

1918

Haber, Fritz

1915

Willstatter, Richard M.

1910

Wallach, Otto

1906

1905

"for his research on the carbon dioxide assimilation in plants"
"for his work on the use of isotopes as tracers in the study of chemical processes"
"for the synthesis of ammonia from its elements"
"for his researches on plant pigments, especially chlorophyll"
"for his pioneer work in the field of alicyclic compounds"

Moissan, Henri
"for his investigation and isolation of the element fluorine, and for the adoption in the service of
science of the electric furnace called after him"

von Baeyer, J. F. W. Adolf
"for his services in the advancement of organic chemistry and the chemical industry, through his
work on organic dyes and hydroaromatic compounds"
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USA
Hungary
Germany
Germany
Germany
France

Germany

Taloustieteen nobelistit
Vuosi

Palkittu

2012

Roth, Alvin E.

2008

Krugman, Paul

2007

Hurwicz, Leonid

2007

Maskin, Eric S.

2007

Myerson, Roger B.

2005

2002

"for the theory of stable allocations and the practice of market design"
"for his analysis of trade patterns and location of economic activity"
"for having laid the foundations of mechanism design theory"
"for having laid the foundations of mechanism design theory"
"for having laid the foundations of mechanism design theory"

Aumann, Robert J.
"for having enhanced our understanding of conflict and cooperation through game-theory
analysis"

Kahneman, Daniel
"for having integrated insights from psychological research into economic science, especially
concerning human judgment and decision-making under uncertainty"

2001

Akerlof, George A.

2001

Stiglitz, Joseph E.

1997

Scholes, Myron S.

1994

Harsanyi, John C.

"for their analyses of markets with asymmetric information"
"for their analyses of markets with asymmetric information"
"for a new method to determine the value of derivatives "
"for their pioneering analysis of equilibria in the theory of non-cooperative games"

Synnyinmaa

USA
USA
Russia
USA
USA
Germany

Israel
USA
USA
Canada
Hungary
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1993

1992

Fogel, Robert W.
"for having renewed research in economic history by applying economic theory and quantitative
methods in order to explain economic and institutional change"

Becker, Gary S.
"for having extended the domain of microeconomic analysis to a wide range of human behavior
and interaction, including nonmarket behavior"

1990

Markowitz, Harry M.

1990

Miller, Merton H.

1987

Solow, Robert M.

1985

Modigliani, Franco

1980
1978
1976
1975
1973
1972
1971

1970

"for their pioneering work in the theory of financial economics"
"for their pioneering work in the theory of financial economics"
"for his contributions to the theory of economic growth"
"for his pioneering analyses of saving and of financial markets"

Klein, Lawrence R.
"for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic
fluctuations and economic policies"

Simon, Herbert A.
"for his pioneering research into the decision-making process within economic organizations"

Friedman, Milton
"for his achievements in the fields of consumption analysis, monetary history and theory and for
his demonstration of the complexity of stabilization policy"

Kantorovich, Leonid V.
"for their contributions to the theory of optimum allocation of resources"

Leontief, Wassily
"for the development of the input-output method and for its application to important economic
problems"

Arrow, Kenneth J.
"for their pioneering contributions to general economic equilibrium theory and welfare theory"

Kuznets, Simon
"for his empirically founded interpretation of economic growth which has led to new and
deepened insight into the economic and social structure and process of development"

Samuelson, Paul A.
"for the scientific work through which he has developed static and dynamic economic theory and
actively contributed to raising the level of analysis in economic science"

s.292/300

USA

USA
USA
USA
USA
Italy
USA
USA
USA
Russia
Russia
USA
USA

USA

Fysiikan nobelistit
Vuosi

Palkittu

Synnyinmaa

Englert, Francois
2013

2012

2011

"for the theoretical discovery of a mechanism that contributes to our understanding of the origin of Belgium
mass of subatomic particles, and which recently was confirmed through the discovery of the
predicted fundamental particle, by the ATLAS and CMS experiments"

Haroche, Serge

"for ground-breaking experimental methods that enable measuring and manipulation of individual Morocco
quantum systems"

Perlmutter, Saul
"for the discovery of the accelerating expansion of the Universe through observations of distant
supernovae"

USA
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2005

Glauber, Roy J.

2004

Gross, David J.

2004

Politzer, H. David

2003

Abrikosov, Alexei A.

2003

Ginzburg, Vitaly L.

2000

Alferov, Zhores I.

1997

Cohen-Tannoudji, Claude

1996

Lee, David M.

1995

Perl, Martin L.

1995

Reines, Frederick

1992

"for his contribution to the quantum theory of optical coherence"
"for the discovery of asymptotic freedom in the theory of the strong interaction"
"for the discovery of asymptotic freedom in the theory of the strong interaction"
"for pioneering contributions to the theory of superconductors and superfluids"
"for pioneering contributions to the theory of superconductors and superfluids"
"for basic work on information and communication technology"
"for development of methods to cool and trap atoms with laser light"
"for their discovery of superfluidity in helium-3"
"for the discovery of the tau lepton "
"for the detection of the neutrino"

Charpak, Georges
"for his invention and development of particle detectors, in particular the multiwire proportional
chamber"
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USA
USA
USA
Russia
Russia
Russia
Algeria
USA
Russia
USA
Poland

Friedman, Jerome I.
1990

1988

1988

1988

1979

1979

"for their pioneering investigations concerning deep inelastic scattering of electrons on protons
and bound neutrons, which have been of essential importance for the development of the quark
model in particle physics"

Lederman, Leon M.
"for the neutrino beam method and the demonstration of the doublet structure of the leptons
through the discovery of the muon neutrino"

Schwartz, Melvin
"for the neutrino beam method and the demonstration of the doublet structure of the leptons
through the discovery of the muon neutrino"

Steinberger, Jack
"for the neutrino beam method and the demonstration of the doublet structure of the leptons
through the discovery of the muon neutrino"

Glashow, Sheldon L.
"for their contributions to the theory of the unified weak and electromagnetic interaction between
elementary particles, including inter alia the prediction of the weak neutral current"

Weinberg, Steven
"for their contributions to the theory of the unified weak and electromagnetic interaction between
elementary particles, including inter alia the prediction of the weak neutral current"

1978

Penzias, Arno A.

1976

Richter, Burton

1975

Mottelson, Ben Roy

"for their discovery of cosmic microwave background radiation"
"for their pioneering work in the discovery of a heavy elementary particle of a new kind"
"for the discovery of the connection between collective motion and particle motion in atomic

USA

USA

USA

Germany

USA

USA
Germany
USA
USA
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nuclei and the development of the theory of the structure of the atomic nucleus based on this
connection"
1973

Josephson, Brian D.
"for his theoretical predictions of the properties of a supercurrent through a tunnel barrier, in
particular those phenomena which are generally known as the Josephson effects"

1972

Cooper, Leon N.

1971

Gabor, Dennis

1969

1967

1965

1965

1963
1962
1961

"for their jointly developed theory of superconductivity, usually called the BCS-theory"
"for his invention and development of the holographic method"

Gell-Mann, Murray
"for his contributions and discoveries concerning the classification of elementary particles and
their interactions"

Bethe, Hans A.
"for his contributions to the theory of nuclear reactions, especially his discoveries concerning the
energy production in stars"

Feynman, Richard P.
"for their fundamental work in quantum electrodynamics, with deep-ploughing consequences for
the physics of elementary particles"

Schwinger, Julian
"for their fundamental work in quantum electrodynamics, with deep-ploughing consequences for
the physics of elementary particles"

Hungary
USA

Germany

USA

USA

"for his contributions to the theory of the atomic nucleus and the elementary particles, particularly Hungary
through the discovery and application of fundamental symmetry principles"

Landau, Lev D.
"for his pioneering theories for condensed matter, especially liquid helium"

Hofstadter, Robert
"for his pioneering studies of electron scattering in atomic nuclei and for his thereby achieved
discoveries concerning the structure of the nucleons"

Glaser, Donald A.

1959

Segre, Emilio Gino

1958

Frank, Il'ja M.

1958

Tamm, Igor Y.

1952

USA

Wigner, Eugene P.

1960

1954

UK

"for the invention of the bubble chamber"
"for their discovery of the antiproton"
"for the discovery and the interpretation of the Cherenkov effect"
"for the discovery and the interpretation of the Cherenkov effect"

Azerbaijan
USA
USA
Italy
Russia
Russia

Born, Max

"for his fundamental research in quantum mechanics, especially for his statistical interpretation of Germany
the wavefunction"

Bloch, Felix
"for their development of new methods for nuclear magnetic precision measurements and
discoveries in connection therewith"

1945

Pauli, Wolfgang

1944

Rabi, Isidor Isaac

1943

Stern, Otto

"for the discovery of the Exclusion Principle, also called the Pauli Principle"
"for his resonance method for recording the magnetic properties of atomic nuclei"
"for his contribution to the development of the molecular ray method and his discovery of the

Switzerland
Austria
Austria
Germany
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magnetic moment of the proton"
1925
1922

1921
1908
1907

Franck, James
"for their discovery of the laws governing the impact of an electron upon an atom"

Germany

Bohr, Niels

"for his services in the investigation of the structure of atoms and of the radiation emanating from Denmark
them"

Einstein, Albert
"for his services to Theoretical Physics, and especially for his discovery of the law of the
photoelectric effect"

Lippmann, Gabriel
"for his method of reproducing colors photographically based on the phenomenon of interference"

Germany
Luxembourg

Michelson, Albert A.

"for his optical precision instruments and the spectroscopic and metrological investigations carried Poland
out with their aid"

Kirjallisuuden nobelistit
Vuosi

Palkittu

Synnyinmaa

2014 Patrick Modiano
2005

2002

1991

Pinter, Harold
"who in his plays uncovers the precipice under everyday prattle and forces entry into oppression's
closed rooms"

"for writing that upholds the fragile experience of the individual against the barbaric arbitrariness of Hungary
history"

Gordimer, Nadine
"who through her magnificent epic writing has - in the words of Alfred Nobel - been of very great
benefit to humanity"

Brodsky, Joseph

1981

Canetti, Elias

1976
1966
1966

1958

1927

UK

Kertesz, Imre

1987

1978

France

"for an all-embracing authorship, imbued with clarity of thought and poetic intensity"
"for writings marked by a broad outlook, a wealth of ideas and artistic power"

Singer, Isaac Bashevis
"for his impassioned narrative art which, with roots in a Polish-Jewish cultural tradition, brings
universal human conditions to life"

Bellow, Saul
"for the human understanding and subtle analysis of contemporary culture that are combined in his
work"

Agnon, Shmuel Yosef
"for his profoundly characteristic narrative art with motifs from the life of the Jewish people"

Sachs, Nelly
"for her outstanding lyrical and dramatic writing, which interprets Israel's destiny with touching
strength"

Pasternak, Boris L.
"for his important achievement both in contemporary lyrical poetry and in the field of the great
Russian epic tradition"

Bergson, Henri
"in recognition of his rich and vitalizing ideas and the brilliant skill with which they have been
presented"

South Africa
Russia
Bulgaria
Poland

Canada
Ukraine
Germany

Russia

France
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Heyse, Paul
1910

"as a tribute to the consummate artistry, permeated with idealism, which he has demonstrated during Germany
his long productive career as a lyric poet, dramatist, novelist and writer of world-renowned short
stories"

Year

1911

1968

1973

1978

1986

1994

1995

Laureate

Country

Rationale
"Initiator of the Conferences on
Tobias Michael
International Private Law at the
Carel Asser[14]
The Netherlands
Hague; Cabinet Minister;
[205]
Lawyer"[206]
Alfred Hermann
"Journalist; Founder of Die
Austria
Fried[14][207]
Friedenswarte"[206]
"President of the European Court
René Cassin[14]
France
for Human Rights"[208]
"For the 1973 Paris agreement
intended to bring about a cease-fire
Henry A.
United States
in the Vietnam War and a
Kissinger[14][209]
withdrawal of the American
forces"[210][211]
"for the Camp David Agreement,
Menachem
which brought about a negotiated
Israel
Begin[14][212]
peace between Egypt and
Israel"[213]
"Chairman of "The President's
Elie Wiesel[14][214] United States
Commission on the
Holocaust""[215]
Yitzhak Rabin[14] Israel
"to honour a political act which
called for great courage on both
sides, and which has opened up
opportunities for a new
Shimon Peres[14] Israel
development towards fraternity in
the Middle East."[216]
"for his efforts to diminish the part
played by nuclear arms in
United Kingdom
Joseph Rotblat[14]
international politics and, in the
Poland
longer run, to eliminate such
arms"[217]
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http://www.allnerdsandgeeks.com/index.FamousJews.html
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_famous_Jews
Encyclopaedia Judaica, "Olympic medalists"
http://jewishsports.net/medalists.htm
George Eisen, Sport and Leisure in Jewish History and Culture
Joseph Siegman, Jewish Sports Legends
Robert Slater, Great Jews in Sport
http://jewishsports.net/
Juutalais-kultturisia urheilulajien kehittäjiä:
http://jewishsports.net/PillarAchievementBios/PA_NameList.htm
http://jewishsports.net/BioPages/Tables/LastNameSearch.htm.
Joukkueurheilijoita: http://www.yahoodi.com/famous/team1.html
Yksilöurheilijoita: http://www.yahoodi.com/famous/indiv1.html
http://www.yahoodi.com/famous/comment1.html
http://www.yahoodi.com/famous/coach1.html
http://ucsu.colorado.edu/~jsu/cgi-bin/famousjews.html
http://grove.ufl.edu/~rmcolker/jews.html
http://jewishamculture.miningco.com/library
http://www.geocities.com/parthenon/athens/4547/
http://virtual.co.il/communities/wjcbook/ Alueellinen jakaantuminen
http://www.afreeman.com/blackjews
http://www.eonline.com/Hot/Specials/Jews/ - Artikkeli juutalaisista Hollywoodissa
http://www.magnet.co.il/keter/
http://www.jewwatch.com/ - Jos luulit antisemitistin tai natsismin olleen kuollut, vilkaise tänne.
Liike voi hyvin ja nostaa päätään. ”Keskitysleirejä ei koskaan ollut, juutalaisvainot ovat juutalaisten
itsensä sepittämä tarina.”
http://intertain.com/store/jewish
http://nilenet.com/~bkennedy/900/ 900 sitaattia juutalaisista/juutalaisilta
http://gsbkmc.uchicago.edu/parker/dauksas
http://www.netaxs.com/~elkin - Juutalaisia viihdetaiteilijoita
Carroll Shelby, siunattu olkoon hänen nimensä, on legenda autonsuunnittelussa, jonka nimikirjoitus
komeilee niin Mopar-autojen kuten Dodge Viperin kuin General Motorsin tai Ford-divisioonan
arvostetuimpien Mustang-korien kojelaudoissa. Hänen vallankumouksellinen ideansa oli yhdistää
brittiläinen AC Cobra Fordin väkevimpiin moottorimyllyihin 60-luvun alussa. Alkuperäinen Fast &
Furious oli maailmansodassa lentäjänä ja sotien jälkeen voitokas kilpa-ajaja monissa
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vaarallisimmissa autokilpailuissa, mikä suunnittelijalle on tavatonta. Shelby vaikutti Detroitin
suuren suoritusluokan henkilöautojen kehittelyyn ehkä enemmän kuin kukaan muu. Tänä
päivänäkin maailman väkevin säännöllisen tuotannon yksilöauto, Mustang GT500, on alkuperältään
shelbyläistä koulukuntaa. Teksasilaisena keksijänä hän oli vastapooli nettiajan steriileille
hipstereille jotka pohtivat toimistosermiensä väleissä eetterin olemusta. "I love horsepower", sanoi
kanafarmari, joka tarttui haaveeseensa vasta kun kaikki kanat kuolivat yhtenä vuonna tautiin.
Shelbyn 165 automallin projektista vain seitsemän on tuottanut profittia, loput ovat olleet joko Pelle
Pelottoman kokeiluja. Kuinka ollakaan, on Shelby lanseerannut myös tulisen chiliruoka-brändin.
Shelby oli ennenkaikkea pitkäjänteinen eikä lannistunut lukuisista vastoinkäymisistänsä kanojensa
menetyksestä öljyn hinnan nousuun.

