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                                                                Abstract

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det judiska folkets kultur och religion står i ett
direkt förhållande till det lidande som de som folk genom historien har utsatts för, och som
kulminerade i andra världskrigets Förintelse, den så kallade Holocaust. För att få svar på denna
fråga har jag koncentrerat mig på ett litteraturstudium av den judiska historien, och då framför
allt på folkets utsatthet, vilka konsekvenser denna utsatthet fått och vilka svar de gett på
utsattheten och lidandet. För att uppnå mitt syfte har jag använt mig av den hermeneutiska
tolkningsmetoden. Resultatet visar tydligt att det genom historien har funnits en judisk
utsatthet, och att denna kan sägas stå i ett direkt förhållande till judendomens grändläggande
idé om förbundet mellan Gud och folket.  Denna trosföreställning har inneburit att ett av svaren
på utsattheten finns i kristendomens anklagelse att judarna blev Kristusmördare. Ett annat av
svaren finns i dess ovilja till assimilation. Under de århundraden de varit fördrivna från sitt
land, och levt i diaspora, har de som folk vägrat att överge den egna kulturen och religionen,
vilket gjorde dem till ett folk som var en annorlunda minoritet bland majoriteten.
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1. Inledning
Det förefaller mig som om det judiska folket, som förkroppsligar såväl en nation som en
religion, i alla tider varit mycket utsatt. Det judiska folket fann sig tidigt i historien fångna
under ett egyptisk förtryck. Detta lyckades de frigöra sig från i och med utvandringen, den så
kallade exodus. Detta är inte den enda gången som det judiska folket har stått inför situationer
som kunnat sluta i folkets undergång. Hitintills har de dock alltid lyckas överleva de kritiska
prövningarna, som både folk och nation. Det kan tyckas mig som om de många tragedierna och
det lidande som dessa inneburit istället har stärkt den judiska identiteten.

Rosenberg skriver om den europeiska uppfattningen om det judiska folket under 1700-1800-
talet:

Judar var inte bara ett slags historiens offer, ett religionskrigs seglivade förlorare,
utan bärare av en mycket stark om än motsägelsefull föreställning om meningen med
att vara jude. Det var inte bara den kristna omgivningens historiskt grundade
fiendskap som hade definierat judars utanförskap, utan i minst lika hög grad den
rabbinska traditionens förmåga att ge mening, stadga, framåtrörelse och hopp också
åt vad som utifrån kunde te sig som en hopplös social misär och ett mänskligt elände.
Det judiska hade genom århundradena placerat sig strax utanför tiden och rummet, i
det spänningsladdade fältet mellan ett till allt förpliktande förflutet och ett
närsomhelst inbrytande Messiasrike. En märkligt stabil balans hade upprättats mellan
det gudomliga och det vardagliga, mellan bön och bestämmelse, mellan löfte och
lidande. (Rosenberg, 1996, s. 61 /min kursivering/).

Guds löfte och folkets lidande är en grundsten i messiasförväntan. Denna betyder väntan på ett
Guds ingripande i världshistorien genom Messias, en Guds smorde, och därmed slutet på det
judiska folkets lidanden och vedermödor. Rosenberg menar att judendomens messiasförväntan
ska förstås genom den biblisk-judiska civilisationens samspel med sin samtida omvärld. Det
bibliska Israel beskriver han som:

… en civilisation i dynamisk, dramatisk och till sist tragisk konkurrens med andra och
fysiskt mäktigare; Egypten, Babylonien, Persien, Hellas /Grekland/ och Rom. (Rosenberg,
1996 s. 194).

Har det judiska folkets katastrofer och lidande någon anknytning till det judarnas kultur och
religion? Mitt intresse för denna fråga väcktes i mina studier av Gamla testamentet och
funderingar över det judiska folkets religion och historia, från exodus till den pågående
konflikten mellan Israel och Palestina.

1.1 Syfte och frågeställningar
Uppsatsen har både ett indirekt och ett direkt syfte. Det indirekta syftet är att utifrån befintliga
källor som behandlar det judiska folket och den judiska historien fördjupa min kunskap om det
judiska folket, och i synnerhet dess utsatthet, d.v.s. de katastrofer och lidanden som folket
genomgått. Det direkta syftet är att utifrån den inhämtade kunskapen besvara frågan:

• Är det möjligt att säga att det judiska folkets historia och religion är en orsak till att
miljontals judar miste livet i Förintelsen?

För att få svar på denna fråga ställer jag följande frågor:
• Vilka historiska händelser kan beskrivas som det judiska folkets katastrofer och

lidande?
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• Vilka direkta följder fick händelserna?
• Vilket svar ges på den utsatthet, de katastrofer och lidanden, som drabbat det judiska

folket?

1.2 Metod
Det material jag använder mig av för att få svar på den fråga som mitt direkta syfte ställer är
skriftliga källor, vilket gör att jag kan säga att min uppsats har en kvalitativ ansats, och att den
metoden är en litteraturstudie. Jag har alltså i motsats till en kvalitativ eller kvantitativ intervju
som metod en ”färdig” informationskälla, som enligt Merriam (1994) förutom de skrivna
böckerna kan bestå av t.ex. historiska dokument, journalistiska beskrivningar och artiklar. I min
tolkning av det skrivna använder jag mig av den hermeneutiska tolkningsmetoden. Denna
metod som redan under 1600-1700 var en metod för att tolka bibeltexter har vidareutvecklats
till en metodologi inom humanvetenskaperna, till exempel inom historia, antropologi och
litteraturvetenskap. Det mål forskaren vill uppnå inom dessa humanvetenskaper är att förstå
företeelser sedda var för sig som en helhet. Metoden innebär att tolkningen sker genom att
forskaren går från delar i texten och ser dessa i ljuset av helheten och omvänt. Denna växling
mellan textens delar och helhet brukar kallas den hermeneutiska cirkeln eller spiralen. Målet är
att mot bakgrund av den egna förförståelsen nå en så stor förståelse som möjligt av det som
studeras. Begreppet förförståelse innebär att jag så lång som möjligt aktivt ska pröva om jag i
min tolkning av det redan skrivna färgas av mina egna förutfattade meningar, fördomar eller
förväntade resultat. Viktigt är också att jag i min tolkning av litteraturen ställer frågan om det
hade varit möjligt att tolka händelserna på ett annat sätt. (Patel och Davidsson, 2003)

1.3 Disposition och avgränsning
Jag inleder uppsatsen med en kort beskrivning av judendomen och det judiska folkets
uppkomst som detta är framställt i det gamla testamentet, och ställer samtidigt frågan om en
”historiskt möjlig värld” till den forskning vars uppgift är att utforska de gammaltestamentliga
texterna. Därefter beskriver jag hur de katastrofer som det judiska folket genomgått framställs i
litteraturen. Därmed söker jag svar på frågan om en judisk utsatthet, det vill säga orsaken till
händelsen, vilka följder händelse fick, och hur det judiska folket har försökt att förstå de
katastrofer som drabbat dem.

Jag har valt att begränsa mig så att jag utelämnar det muslimska folkets inverkan på den judiska
historien. Jag är medveten om dess betydelse och att det i dag är ett mycket väl diskuterat
ämne, inte minst med tanke på den pågående konflikten mellan Israel och Palestina. Men på
grund av ämnets magnitud är jag tvungen att begränsa mig till det som jag anser vara mest
relevant för min frågeställning.

2. Ett folks och en kulturs uppkomst
Var finner vi början till det judiska folket och dess seder och bruk? Bente Groth (2000) menar
att judisk historia och judisk identitet har historiskt grundat sig framförallt på tron på en Gud
som aktivt ingriper i historien och gör sin vilja känd. I detta perspektiv, som helt naturligt är
religiöst, börjar den judiska historien med utkorandet av Abraham som den första patriarken
och det judiska folkets stamfader. Christer Hedin (1999) framhåller att Abraham i och med
utkorelsen blir stamfader inom såväl judendom som kristendom, och även inom islam som jag,
vilket jag tidigare har nämnt, inte vidare kommer att behandla.
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Patriarktiden
Herren sade till Abram /Abraham/: Lämna ditt land, din släkt och ditt hem,
och gå till det land som jag skall visa dig. Jag skall göra dig till ett stort folk,
jag skall välsigna dig och göra ditt namn så stort att det skall brukas när man
välsignar. Jag skall välsigna dem som välsignar dig, och den som smädar dig
skall jag förbanna. (1Mos 12:1-3).

Abraham gör som Gud befallt. I det land som Gud utsett åt honom får han två söner. Den första
sonen Ismael får han tillsammans med sin fru Saras slavinna Hagar. Den andra sonen, Isak, får
han tillsammans med sin fru Sara. Sara, som har svårt att acceptera Ismael, ber Abraham att
sända iväg Hagar och Ismael. Abraham tvekar först att utföra sin frus önskan, men hör Herrens
röst säga att han inte skall oroa sig för de båda. Gud ska göra även Ismael till ett talrikt folk.
Men det är Isak som ska bli den andra patriarken och stamfader till det judiska folket. Jakob,
Isaks son, som enligt 1 Mos. 1:28 får namnet Israel, blir den tredje patriarken och far till Israels
12 stammar, d.v.s. till det folk som enligt den religiösa traditionen utgör det judiska folket.

Även om det finns delade meningar bland forskarna, så menar Antti Laato i Inledning till
Gamla testamentet (2002) att forskningen börjat ställa frågan om det är möjligt att betrakta
patriarkerna och patriarkberättelserna, som det första fundamentet eller grunden till den judiska
religionen, som något annat än litterära fiktioner från den tid då dessa fick sin slutgiltiga form,
ca 600-500-talet f.v.t. Genom den s.k. empiriska metoden, som i korthet går ut på att jämföra
bibelns innehåll med antika dokument från de omkringliggande folken och arkeologiska fynd,
menar han, trots många metodologiska problem och osäkra faktorer:

… att det går att presentera en relevant och historiskt ”möjlig värld” som gör rättvisa
åt de gammaltestamentliga traditionerna om det tidiga Israel men det innebär ändå
inte det samma som att visa att dessa traditioner faktiskt överensstämmer med det
historiska förloppet. Man kan våga påståendet att Mose förkunnelse skall ses mot
bakgrunden av den religiösa pluralism som rådde bland de israelitiska stammarna. I
det här avseendet kunde det revolutionerande i den mosaiska religionen ligga i
hävdandet av att de varierande gudsnamn som stammarna använde, i själva verket
var skilda namn på en och samma Gud som säger: ”Jag är den jag är” (Ex. 3:14). …
(1) Jahve är, d.v.s. han har alltid existera; (2) Jahve har fått allt (annat) att vara, d.v.s.
han är skapare; (3) Jahve är med Israel (Mose), med sitt folk, d.v.s. han griper själv in
i historien (se Ex. 3:12). Att tillskriva gudomen det kryptiska namnet ”jag är den jag
är” kan alltså betraktas som ett skickligt religionspolitiskt försök att ge de många
stammarna möjlighet att samordna sina nomadtraditioner med Mose jahvism. Om
detta resonemang är riktigt skulle patriarkernas religion vara en viktig grund för den
mosaiska religionen och anledning till dess upphov. (Laato 2002, s. 40f.)

Exodus
Den andra grunden till den judiska religionen finner Laato i exodus, d.v.s. uttåget från Egypten.
Genom bibeln som ett religiöst men även som ett visst historiskt dokument får vi veta att svält
drabbar de områden som Abrahams ättlingar bebor, vilket leder dem till Egypten. Där lever det
judiska folket till en början ett gott liv under egyptiskt styre, tills det goda livet övergår i
förtryck och slaveri. Enligt gamla testamentet beslutar Gud att välja Mose som den som ska
föra folket undan förtrycket.

Är exodus en fiktiv berättelse eller en historisk händelse? Även om själva uttåget saknar
omnämnande i någon utombiblisk litteratur, finner Laato i sin forskning och diskussion
omkring fem olika teorier om uttåget att det finns stöd som talar för att israels folk bosatte sig i
Kannans land kring år 1200 f.v.t. Ett konkret stöd är Meneftas (1224-1211) sten. På denna står
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att ”Israel existerar inte längre”. Vidare framhåller Laato att vi kan notera att Merneftas far,
Ramses den II (1290-1224 använde semiter när han byggde staden Pi-Ramses. Dessa semiter
kallades för hapiru, ett uttryck för flyktingar. I Gamla testamentet, 2 Mos. 1:11 står att
israeliterna byggde städerna Ramses och Pitom. Pitom är också omnämnd i egyptiska källor
från Ramses II:s tid, d.v.s. från 1200-talet. Ur den möjliga slutsatsen, att israeliterna bosatte sig
i Kanaan under 1200-talet f.v.t., blir det också möjligt att anta att också exodus ägde rum under
1200-talet.

Förbundet
I samband med exodus, sluter Gud ett särskilt förbund, det s.k. Sinaiförbundet, med det judiska
folket. Gud gör det till sitt speciella folk. Detta beskrivs i det gamla testamentet, 2 Mos. 19.

Ni har sett vad jag gjorde med egypterna och hur jag burit er på örnvingar och fört er
hit till mig. Om ni lyssnar till mig och håller mitt förbund skall ni vara min dyrbara
egendom framför alla andra folk – ty hela jorden är min- och ni skall vara ett rike av
präster och ett heligt folk som tillhör mig. (2 Mos. 19: 4-6).

Detta s.k. Sinaiförbund beskrivs som ett blodsförbund mellan Gud och folket:

När Moses kom och underrättade folket om vad Herren hade sagt och om alla hans
stadgar svarade alla med en mun: ”Allt vad Herren har sagt vill vi göra.” … så tog
han förbundsakten och läste upp den för folket. De sade: ”Vi vill göra allt vad Herren
har sagt och lyda honom.” Mose tog blodet, stänkte det på folket och sade: ”Med
detta blod bekräftas det förbund som Herren har slutit med er på grundval av alla
dessa befallningar.” (2 Mos. 24:3-8)

Vidare berättar det gamla testamentet att om folket följer de bud och förordningar som Gud i
detta förbund har gett dem så ska de leva under Guds beskydd och välsignelse. Om de inte
följer dessa kommer Gud att låta dem leva utan beskydd, och därmed drabbas av de mest
förfärliga katastrofer. Om detta berättas i 5 Mos. 28. Här beskrivs ingående välsignelser och
förbannelser, och här framgår det tydligt att folket uppfattar att Gud är en svartsjuksjuk Gud
som inte tolererar att folket dyrkar någon annan Gud än honom. Konsekvenserna av avguderi
och synkretism utrycks på fler ställen i det gamla testamentet.

Se, jag ställer dig i dag inför liv och lycka eller död och olycka. Om du lyssnar till
Herrens, din Guds, bud, som jag idag ger dig, och om du älskar Herren, din Gud,
vandrar hans vägar och följer hans bud, stadgar och föreskrifter, då skall du få leva
och bli talrik, och Herren, din Gud, skall välsigna dig i det land som du kommer till
och tar i din besittning. Men om du stänger ditt hjärta och inte vill lyssna utan låter
dig förledas att tillbe andra gudar och tjäna dem, då säger jag er idag att ni skall
förintas. Ni får inte leva längre i det land som du kommer till och tar i besittning
när du går över Jordan. Jag tar idag himmel och jord till vittnen på att jag har ställt
dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse. Du skall välja livet, så att du och
dina efterkommande får leva. Du skall älska Herren, din Gud, lyssna till honom och
hålla dig till honom, ty detta ger dig liv, och du får leva längre i det land som
Herren med ed har lovar att ge dina fäder Abraham, Isak och Jakob. (5Mos. 30:15-
20 /min kursivering/).

Mose framställs onekligen som den mest betydelsefulla personen för religionens, folkets och
nationens tillkomst. Genom att samla folket i ett exodus och genom de lagar och förordningar
han ger, ger han dem gemensamma seder och bruk. Tillsammans med tron på en och samma
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Gud, som jag tidigare visat, blir detta förutsättningar för att de kan hålla samman som ett folk
och en nation.

Kan vi betrakta Mose som en historisk gestalt? Laato problematiserar frågan genom att ställa
fram vissa fakta som inte går att bortse från. Mose är inte omnämnd i någon utombiblisk
litteratur, vilket tyder på att hans existens måste ifrågasättas. Tar vi fasta på tanken att exodus
verkligen har ägt rum, är det svårt att betvivla att Moses gestalt är historisk. Laato menar i sin
utforskning av olika teorier att:

Ingen kan dock förneka att Mose är en central gestalt i Pentateuken /de fem
Moseböckerna/. Och om han verkligen existerade – ingen forskare kan på allvar
utesluta denna möjlighet – hade hans inverkan av allt att döma en mycket stor
betydelse för utformningen av den israelitiska Jahve-religionen. (Laato 2002, s. 50).

Men hur ska vi förstå denna tidiga israelitiska självbild? Bilden av att de är ett folk med en
speciell relation till Gud folk, med speciella lagar och förordningar? Finns det någon möjlig
historisk förklaring till detta? Genom att använda sig av den empiriska modellen i forskningen
finner Laato det hettitiska vasallfördragen som förebild till hur vi historiskt kan tolka idén om
folkets förbund med Gud. I fördragen, formade efter ett visst litterärt schema, som även
använts i arameiska och nyassyriska vasallfördrag, återfinns motsvarande språkliga
formuleringar och strukturer som är genomgående även i gamla testamentet. Laato beskriver de
hettitiska vasallfördragens sex punkter:

1. Presentation av storkungen: Kungen presenteras med namn varefter följer hans
släkttavla och många titlar som prisar hans storhet.

2. En historisk översikt ges där man redogör för de händelser som lett till detta fördrag.
Här betonas ofta kungens välvilja mot sin vasall.

3. Stipulationer formuleras som vasallen är skyldig att uppfylla.
4. En förpliktelse går ut på att en kopia av fördraget skall deponeras i templet så att det

offentligt kan läsas.
5. Vittnen: Fördragen slöts inför gudarna som fungerar som vittnen ifall vasallen inte

skulle fullfölja sina förpliktelser eller om han bröt fördraget och gjorde uppror mot
storkungen.

6. Förbannelser och välsignelser: Om vasallen uppfyller sina förpliktelser skall han få
välsignelse, om inte skall förbannelser drabba honom. (Laato 2002, s. 124).

I det ovanstående har jag för det första velat visa, som Laato uttrycket det, att både
patriarkberättelsen och exodusberättelsen kan placeras i en ”historiskt möjlig värld”. För det
andra har jag velat visa att de som tolkade Gud som ”jag är den jag är”, och som därmed lade
grunden till det judiska folkets religion och kultur inte lät gudsföreställningen stanna inom
”religionens sfär”, som Fredrik Lindström uttrycker det:

Nej, Israels Gud nöjer sig inte med att stanna inom ”religionens sfär”. ... Israels Gud
uppenbarar sin vilja beträffande alla aspekter av det befriade folkets liv. … Israels
Gud kallar alltså sitt folk ut ur Egypten, inte ut ur historien. Israels Gud och Guds
Israel lever inte i en teologisk kokong, utan tillsammans i världen. … Israel baserar
sin självförståelse på övertygelsen om att sociala, politiska ekonomiska och militära
företeelse hör till livets väsentligheter. Och dessutom till gudstrons väsentligheter.
(Lindström 2005, s. 178f.).

För det tredje blir det viktigt att lägga märke till att föreställningen om en Gud som
aktivt deltar i folkets historia, tillsammans med idén om förbundet och dess



6

välsignelser och förbannelser innebär en ”inbyggd” förklaring på katastrofernas och
lidandets orsak och verkan i folkets historia. John Bowker skriver:

… cause-and-effect explanation of suffering is written very deeply into Scripture.
This is not surprising, since it is implicit in the idea of the Covenant … A covenant-
relationship is one of promise and threat, depending on the extent to which conditions
have been observed or broken. (Bowker 1980, s. 11)

3. En nations uppkomst
Enligt den traditionella historieskivningen blir Israel ett kungadöme under 1000-talet f.v.t. I
denna tid, som kommit att kallas kungatiden, står kung David som den mest betydande
personligheten i judendomens utveckling.

I Gamla testamentet framstår hans regeringstid som en tid då folket stärker sin politiska
ställning gentemot omvärlden lika väl som sin föreställning om vem de själva är i relation till
Gud. Det är under Davids regeringstid som Jerusalem får status som den heliga staden och
huvudstad, vilket också innebar föreställningen om att Gud bor på Sion, d.v.s. i Jerusalem.

Se, här är Sion, våra högtiders stad! Du får skåda Jerusalem, en trygg boplats, ett tält
som aldrig skall rivas, vars pluggar aldrig rycks upp, vars linor inte slits av. Nej, där
är Herren vår väldige Gud. (Jes. 33:20-21).

Enligt 2 Sam. får David en försäkran om att hans folk alltid ska bo i landet och dessutom löftet
om att det alltid ska sitta en ättling till honom på Israels tron:

Och då dina dagar är till ända och du vilar hos dina fäder skall jag låta en ättling till
dig, en som du själv har avlat, efterträda dig, och jag skall trygga hans kungavälde.
Han skall bygga ett hus åt mitt namn, och jag skall befästa hans kungatron för all
framtid. Jag skall vara hans fader och han skall vara min son. När han felar skall jag
visa honom till rätta med sträng hand, som när människorna agar sina barn. … Ditt
hus och ditt kungavälde skall bestå inför mig i all framtid, och din tron skall aldrig
vackla. (2 Sam. 7:12-16).

Finns det någon historiskt möjlig grund för tanken att den davidiska dynastin var en historisk
verklighet? Mellan 1960-1980 ansågs det att det fanns belägg för att ett stort rike skulle ha
kunnat existera under den tid som bibeln talar om som David, och hans son, Salomons
regeringstid d.v.s. under 1000-900-talet f.v.t. Detta antagande baserades på arkeologiska
utgrävningar. Laato framhåller de arkeologiska fynd som gjorts i det aktuella området, vilket
tyder på en ekonomisk och politisk glansperiod i Israel under denna tid. Arkeologerna har
bland annat funnit att stadsportarna i Hasor, Megiddo och Geser liknar varandra. Detta skulle
stämma överens med bibeln, där det står att Salomo byggde dessa tre städer. Under åren mellan
1980-1990 har dessa teorier börjat ifrågasättas, på så sätt att forskarna inte längre är lika säkra
på att den glansperiod som tidigare förlagts till åren för David och Salomons regeringstid är
riktig. I själva verket skall denna glansperiod dateras till ett hundra år senare, d.v.s. till 800-
talet f.v.t. Denna nydatering skulle medföra att det blir svårare att historiskt betrakta Davids
och Salomons imperium som tillförlitligt.

Laato diskuterar utifrån de olika teorierna frågan om en möjlig historisk värld för David och
Salomons ”imperium”, vilken han dessutom beskriver som mycket kontroversiell i dagens
forskning. Laato framhåller fyra punkter som beskriver den historiska kontexten under den
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aktuella tiden. Det första som Laato pekar på är att det under 900-talet f.v.t. saknades politiskt
starka stormakter. Både Assyrien och Egypten var vid denna tid politiskt försvagade, men att
de efter Salomons död, omkring 930 f.v.t. växte sig starkare. Det andra är att de
omkringliggande områdena, Edom, Moab och Ammon, var obetydliga politiska makter. En
viktig del i detta är också, enligt Laato, att det finns övertygande arkeologiska bevis för att
bosättningen i Negev upplevde ett ekonomiskt uppsving på grund av dess närhet till de viktiga
handelsvägarna. Den tredje punkten är att Laato finner många detaljer i både Samuelsböckerna
och Kungaböckerna som mycket väl kan ha historisk relevans, även och de inte kunnat
vetenskapligt beläggas som historiskt sant. Som den fjärde punkten framhåller Laato att det är
viktigt att också ta i beaktande att gammaltestamentliga källorna återspeglar en kontinuitet
mellan det gamla stamsamhället och kungadömet. Mot bakgrund av främst dessa tecken tolkar
jag Laato så att han inte ser något hinder för att finna en relevant historisk kontext för ett
”imperium”, Israel som nation och betydande stormakt, redan under Davids och Salomos
regeringstid.

4. På ruinens brant
Vid studiet av den judiska historien syns det judiska folkets existens många gånger stå inför en
kollektiv förintelse. Inledningsvis visade jag att Rosenberg menar att judendomens
messiasförväntan, förklarad som en väntan på Guds radikala ingripande i historien för att göra
slut på folkets katastrofer och lidanden, skulle förstås mot bakgrund av den biblisk-judiska
civilisationens samspel med sin samtida omvärld. I detta avsnitt vill jag kort beskriva det
bibliska Israel som Rosenberg i sin tur beskrev som ”en civilisation i dynamisk, dramatisk och till
sist tragisk konkurrens med andra och fysiskt mäktigare; Egypten, Babylonien, Persien, Hellas
/Grekland/ och Rom”. Meningen med beskrivningen är att tydliggöra vad Bowker menar när han säger
att det judiska folkets lidande är ”inbyggt” i föreställningen om förbundet, genom dess
utformning av välsignelser och förbannelser. Vad som redan nu står klart är att föreställningen
om Guds löfte till David, som vi såg beskrivet i 2 Sam. – ”Ditt hus och ditt kungavälde skall
bestå inför mig i all framtid, och din tron skall aldrig vackla” –.ser ut att kunna ifrågasättas av
folket. Här vill jag också påminna om vad Laato säger i sin genomgång av Israels och Juda
kungadömen:

Som vi kommer att se innehåller de gammaltestamentliga berättelserna en hel del
referenser till förhållanden som vi kan veta något om tack vare utombibliska
dokument och arkeologin. (Laato 2002, s.72 n. 6).

De katastrofer som det judiska folket varit med om har format det kulturella och sociala livet
och skapat det gemenskapsband som finns mellan judar världen över. Tesen att ett judisk
gemenskapsband existerar får stöd av Milos Bic (1996).

4.1 Assyrien
Assyrien blev en hotande stormakt under tiden 800–700-talet f.v.t. Vid denna tid var det
judiska riket delat i nord och syd; Israel i norr med Samarien som huvudstad, och Juda rike i
syd med Jerusalem som huvudstad. Laato visar på troliga politiska orsaker till delningen. En
kan vara Salomos förhållande till avgudadyrkan. Jerusalems tempel som rätta kultplatsen och
davidsättens rätt att regera över de nordliga stammarna kunde ifrågasättas. En annan är att
Salomo i sin iver att bygga upp huvudstaden med tempel och palats innebar att de nordliga
stammarna utsattes för tvångsarbete. Ett delat Israel gav Assyrien möjlighet att utöka sin makt
inom området. Under den assyriske konungen, Sargon II, belägrades Israel. Den assyriska
invasionen slutade år 721 med att Assyrien intog landet och ödelade Samaria, vilken
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arkeologin, enligt Laato, kan visa som en viktig stad i Israel från början av 800-talet. Med
föreställningen om att ”söndra och härska” genomfördes folkförflyttningar. Assyrien förde in
främmande folk från andra erövrade områden in i Israel, samtidigt som de också förde det
högre skiktet av israelitiska folket ut ur landet. Francois Castel beskriver i The History of Israel
och Judah in Old Testament Times den det lidande som detta innebar:

The fall of Samaria left behind it the memory of scenes of atrocious slaughter, rape,
and impaled soldiers; the cruelty of the Assyrians was engraved on the memories of
all. The state of Israel was no more … (Castel 1985, s.123)

Laato påpekar att enligt den babyloniska krönikan erövrade Salmanassar Samaria ca. år 721.
Men att även hans efterföljare kung Sargon II  (721-705) ”skryter över att ha fört Samarias
invånare i exil”(Laato 2002, s. 80). En direkt konsekvens av den assyriska masslakten och
skövlingen av land och folk blev också att det judiska folket måste beblanda sig med andra
folk. Denna folkblandning kom att kallas ”samarier”, vilka enligt det gamla testamentet
uppfattas som en verklig fara för den judiska religionen och det judiska folkets existens. De
skulle inte beblanda sig med andra, så att de skulle förledas att dyrka deras (av)gudar (se ex.vis
2 Mos. 34:14:ff).

4.2 Babylonien
Lawrence H. Schiffman(1991) betonar i sin From Text to Tradition. A History of Second
Temple Rabbinic Judaism, att med Assyriens och Babyloniens erövringar har den judiska
diaspora fötts och judendomen är på väg att bli en världsreligion. Nästa hot kom alltså från
Babylonien, som avlöste Assyrien som stormakt. År 587 f.v.t. utplånades det som återstod av
det som en gång varit en davidisk stormakt, då babyloniernas härskare, Nebukanessar (604-562
f.v.t.) trängde in genom Juda rikes murar. Ett år senare, 586, revs Jerusalems tempel och murar,
de högre samhällsklasserna deporterades tillsammans med den kungliga familjen till Babylon.
Detta betydde slutet för det judiska kungadömet och början på den så kallade babyloniska
fångenskapen eller exilen. Endast de sämst ställda i lämnades kvar i landet. Vi vet idag inte
riktigt hur många judar som förflyttades i och med erövringen av sydriket, Juda rike, men
Laato finner att det rör sig om tiotusentals människor. Under exiltiden förändrades synen på det
sakrala inom judendomen. När judarna inte längre hade något tempel att använda sig av
försvann offerritualerna, istället blev de heliga texterna och bönen som blev det essentiella
inom religionen som nu hade sin fasta punkt i synagogorna. Den drastiska förändring, som
exilen förde med sig, skulle mycket väl ha kunnat innebära slutet för den judiska religionen och
därmed för det judiska folket. Tack vare att babylonierna tillät judarna att utöva sin religion
innebar inte diaspora, eller exilen, förintelsen av all judiskhet. Istället kunde denna judiskhet,
genom ett intensivt skrivande och studerande av skrifter, utvecklas istället för att stagnera.
Laato påminner om att forskarna för länge sedan fäst uppmärksamheten vid att exilen var en
viktig impuls till att Gamla Testamentet sammanställdes.

4.3 Persien
Den babyloniska exilen varade fram till ca år 539 f.v.t. då den persiske kungen Kyros erövrade
Babylonien och utfärdade ett edikt som innebar att det judiska folket tilläts återvända till sitt
land. Castel (1985) visar att detta erbjudande välkomnades av många, men att de
”babyloniserade” judarna valde att stanna kvar och fortsätta sina nya liv. Andra återvände,
under Esras och Nehemjas ledning, ivriga att återuppbygga inte bara det raserade templet och
de raserade murarna, utan också folket som levde i splittring och fattigdom i det forna
hemlandet. Det ”andra” templet stod återuppbyggt ca 515. Vidare visar Castell att Kyros
generösa politik och omsorg om de erövrade folket kom till ett slut i och med att Xerxes (486-
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465) blev regent i Persien. Esters bok i Gamla testamentet återspeglar den persiska tidens
hårdnande klimat:

Haman gick till kung Xerxes och sade: ”Det finns ett folk som bor utspritt bland de
andra folken i ditt rikes alla provinser.De håller sig för sig själva. Deras lagar liknar
inget annat folks, och kungens lagar rättar de sig inte efter. … Om du finner det
lämpligt, så utfärda ett påbud att de skall förintas. (Ester 3: 8-9).

4.4 Grekland
En direkt konsekvens av att Grekland, under ledning av Alexander den Store, avlöste Persien
som stormakt, var helleniseringen. I syfte att ena folket inom det enorma riket som Alexander
den Stores erövringar innebar drevs en medveten strategi för att utbreda den grekiska
religionen och kulturen inom av de erövrade områdena. Alexander den Stores död år 323 ledde
till en maktkamp mellan hans generaler, vilka delade de erövrade områden mellan sig.
Schiffman (1991) beskriver i kapitlet The Hellenistic Age det judiska motståndet mot
helleniseringen, vilket blev en kamp inte bara mot en yttre fiende, utan även en kamp det
judiska folket emellan. Mellan dem som vägrade att låta sig helleniseras och dem som genom
allehanda kompromisser försökte leva som judar i den hellenistiska världen. Tiden
kännetecknas av förföljelse och revolt. År 169 f.v.t. utsattes templet för en regelrätt plundring
av Antiochos IV, som upphävde judarnas rätt att utöva sin. Alla uttryck för judiskhet förbjöds.
Därmed också omskärelsen, som genom Abraham blivit ett tecken på tillhörigheten till det
judiska folket, firandet av sabbaten och läsning av torah, som nödvändigt för att uppfylla
förbundets föreskrifter belades med dödsstraff. Som kulmen på förnedringen gjordes
Jerusalems tempel till en offerplats för grekernas gud, Zeus. Med detta vanhelgande utbröt det
så kallade Mackabeérupproret som slutade år 160 f.v.t. med en seger som innebar att ett
självständigt Davids rike kunde återupprättas.1 Denna tid av förföljelse beskrivs i
Mackabeerboken 1-2 som t.ex. Castel (1985) och Schiffman (1991) betraktar som trovärdiga
historiska dokument:

Männen som stått Alexander närmast tog nu makten … Från deras stam utgick ett
genomfördärvat skott; Antiochos Epifanes /Antiokus IV/ … vid den tiden började
somliga israeliter att överge lagen, och de lockade många med sig … De skaffade sig
förhud och avföll från det heliga förbundet. De beblandade sig med hedningarna /.../
Alla skriftrullar med lagen … blev sönderrivna och uppbrända. Om man fann någon
som ägde förbundets bok eller någon som höll lagen i ära, betydde kungens påbud
döden för honom. … Kvinnor som låtit omskära sina pojkar dödades … och de späda
barnen hängdes om halsen på dem. Också deras familjer och de som hade utfört
omskärelsen blev dödade. Men många israeliter fann mod och styrka inom sig … De
föredrog döden … framför att skända det heliga förbundet. Och de led döden.
Fruktansvärd var vreden som drabbade Israel. (Mack. 1: 1-62).

4.5 Rom
Judarnas självständighet varade dock inte särskilt länge. På grund av maktkamp mellan
arvtagarna till de så kallade Mackabeérbröderna, som startat och lett upproret mot grekerna,
gick självständigheten omintet. När de vände sig till den romerska härföraren Pompejus om
hjälp att lösa konflikten tog denne istället, år 63 f.v.t, tillfället i akt och lade beslag på det
strategiskt belägna Palestina. Den inre judiska maktkampen slutade med att både landet och
folket hamnade under romersk styre, då Rom var i färd med att efterträda Grekland som
stormakt och utvidga det romerska riket. Schiffman (1991) menar att den ständiga strävan efter

                                                
1 Återupptagandet av templet firas idag som en av de viktigaste högtiderna (chanukka) inom judendomen.
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ett slut på den romerska dominansen och förföljelsen var det som slutligen ledde till den revolt
som varade mellan 66-73 e.v.t. Liksom under den grekiska tiden var folket utsatta för ständigt
ökande skatter kränkningar av all judiskhet, religiöst och kulturellt. Kulmen på detta uppror
blev att romarna år 70 stormade Jerusalems murar och det nya templet som byggts upp under
500-talet f.v.t. templet brändes och raserades. Schiffman visar att revolten, som ett arv från
mackabeértidens kamp för frihet, hade både religiösa och politiska orsaker, och att startskottet
till revolten kom är överstepräster uppmaning till folket till att sluta bär fram offer till den
romerske kejsarens ära. För vissa handlade det om att ingen främmande makt hade rätt att
förbjuda dem att leva i enlighet med mose lag, torah. För andra handlade det inte i första hand
om den religiösa frihet, utan om en nationell stolthet och ett ideal av en total frihet och
nationellt oberoende. Många av dem som deltog i revolten var också, enligt Schiffman,
motiverade av en messiasförväntan, en väntan på återupprättandet av det davidiska kungadömet
genom ett Guds ingripande i historien. Även Castel (1985) och Groth (2002) hänvisar till
Josefus (37-100 e.v.t.) historiska verk, Om det judiska kriget och Antiquitates. Här beskriver
Josefus sjukdomar, svält och terror under revolten. Groth säger: ”Josefus tecknar en
skrämmande och tydlig bild av de fruktansvärda förhållandena” (s. 78).

Throughout the Second Temple period, the concept of messianism was central to
many of the groups whose surviving writings we know from apocrypha, the
pseudoepigrapha, and the Dead Sea Scrolls … The to motivating forces, the heritage
from the Maccabean uprising and messianism, were set in motion in an atmosphere
of rule by Roman procurators who were increasingly capricious and cruel.
(Schiffman 1991, s. 157f).

Oroligheter mellan judar och de folk de levde hos i diasporans hellenistiska atmosfär, det
misslyckade försöket att än en gång bygga upp det raserade templet och kejsar Hadrianus (117-
138) förvandling av den heliga staden Jerusalem till Roms Aelia Capitolina, där han istället
byggde ett tempel till Zeus ära, innebar början på ett nytt och sista uppror. Schiffman visar att
likt kampen mot Antiokus IV och hellenismen förbjöd Hadrianus genom lag den judiska
omskärelsen. Revolten under ledning av Bar Kokhba, ”Stjärnas son” (jmf. 4 Mos. 24:17, ”En
stjärna stiger fram ur Jakob”, en förväntad Messias. Från att ha lyckats återerövra Jerusalem till
ett fullständigt nederlag innebar revolten fruktansvärda konsekvenser för judarna. Schiffman
beskriver katastrofen:

Jerusalem was retaken and future Jewish settlement there was prohibited by Hadrian. …
By the end of the war many Jews had been massacred, the land had been devasted again,
and distinguished rabbis had been martyred. Indeed, the execution … would serve as a
paradigm for jewish martyrdom in the medival and modern periods. Once again a
Jewish attempt to defeat the Romans and to bring the messinanic era had faild.
(Shiffman 1991, s. 174).

Men inte heller denna katastrof ledde till kollektiv förintelse. Också Groth (2002) betonar att
romarna i lag förbjöd judarna att praktisera sin region, som också innefattade förbudet att
studera torah. och att Aelia Capitolina nu stod på Jerusalems ruiner. Judarna förbjöds att vistas
i staden och i det omkringliggande området. Smallwood framhåller i The Jews under Roman
rule, att judarna endast gavs tillåtelse att en gång om året, vid den nionde dagen i månaden Av,
att besöka den västra muren, den s.k. Klagomuren, för att begråta sitt öde.
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5. Svaret på katastroferna och lidandet
I det ovanstående har jag visat på Bowker (1980) som ägnat sig åt att förklara hur de skilda
världsreligionerna svarar på lidandets problematik. Vi såg att han menade att föreställningen om
en Gud som aktivt deltar i folkets historia, tillsammans med idén om förbundet och dess
välsignelser och förbannelser innebär en ”inbyggd” förklaring på katastrofer och lidandet. När
det judiska folket beskrev sin relation till Gud som en förbundsrelation, byggd på välsignelser
och förbannelser blev både orsaken till och svaret på lidandet på en gång besvarat.

Det deuteronomistiska historieverket innehåller de gammaltestamentliga böckerna
Deuteronomium (5 Mos), Josua, Domarboken , 1-2 Samuels- och 1-2 Kungabökerna. Laato
redogör för detta historieverk som är en sammanställning av Israels historia från Mose tid till
Jerusalems fall. De gamla traditionernas sammanställning i ett historieverk, vars viktiga särdrag
är synen på att Gud styr historiens förlopp, har skett någon gång under eller strax efter exilen i
Babylon. Laato beskriver historieverkets svar på orsaken till lidandet:

Det centrala budskapet i det deuteronomistiska historieverkets nuvarande form är att
folket bär ansvar för den nationella katastrofen som drabbat Juda och Jerusalem. Det
deuteronomistiska historieverket följer upp Israels historia ända från Mose tid till
Jerusalems fall och visar hur folket gång på gång har handlat mot Herrens vilja.
Folkets kontinuerliga avfall leder slutligen till katastrofen med exilen som … på
många punkter … har presenterats som ett potentiellt straff. (Laato 2002, s. 169f).

Det är inte svårt att se det genom gående mönstret i 1-2 Kungaboken. Här beskrivs de båda
kungadömena, Juda och Israel, och genomgående är att de flesta kungar får omdömet att han
eller Juda respektive Israel ”gjorde det som var ont i Herrens ögon. Med de synder folket begick
väckte de Herren vrede ännu mer än deras fäder hade gjort”. Och dessa synder består
genomgående av avguderi och synkretism. De hade brutit det första budet som de fått av Gud
genom Mose i samband med förbundsslutet på Sinai.”Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut
ur Egypten, ut ur slavlägret. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.” (2 Mos. 20: 1-2).

Vi såg Bowkers orsaks- och- verkans förklaring. Detta i sig enkla och klassiska svar, att folket
själva i och genom sin fria vilja själv dragit på sig katastrofer och lidande genom att bryta mot
förbundsslutet, väckte i sig nya frågor. Bowker betonar att det inte blir själva lidandet som är
problemet, utan problemet är att också de som lever rättfärdigt straffas. Här kan vi jämföra med
det jag citerat ovan ur Mackabeerboken, som klart och tydligt visar att det är de rättfärdiga som
lider, de många som lider martyrdöden. Vid denna tid utvecklas tron på livet efter döden, som
ett viktigt svar på lidandet vid sidan om det klassiska svaret. Ett tredje svar som funnits med och
som återbetonades var att lidandet var Guds prövning. Men denna prövning skulle dock inte
vara större än att de orkade bära den. Bowker (s. 34) citerar ur Talmud: ”Gud ville ge
människan fyra ting, torah, lidande, offer och bön, men de var ovilliga att acceptera dem”. Allt
lidande ska till slut vändas i det bästa:

But the understanding off suffering as a potential means of grace, not only for the
individual, but for the whole community of the faithful, became the key to Jewish
response to suffering and persecution. He who gladly bears the sufferings that befalls
him brings salvation to the world. (Bowker 1980, s. 37).

Under allt detta växte messiasförväntan. Denna var redan uttryckt genom 700-400-talets
profeter som varnade och förmanade folket. De visade att straffet för avguderi var oundvikligt,
men även att Gud inte upphävt sitt löfte till David, att det alltid ska sitta en ättling på tronen:
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Men från dig Betlehem i Efrata, så obetydlig bland Judas släkter, ska jag låta en
härskare över Israel komma, en som leder sin härkomst från forntiden, från det redan
längesedan förflutna. (Mika 5:2 ).

Göran Larsson har skrivit boken Judarna ers Majestät (1988).2 I denna bok beskriver han de
s.k. förbundstecknen, som uppfattas givna av Gud genom Mose. Tecken i tiden – de ska fira
sabbat och speciella högtider; tecken i geografin – landet de lovats genom Abraham; tecken på
kroppen – omskärelsen som ett tecken på förbundet med Gud; Tecken i maten – allt var inte
ren föda, tecken på kläderna – manteln med hörntofsarna och den lilla”lådan” med torahcitat på
armar och i pannan; tecken på husen – ännu ett torahcitat men denna gång på huset, numera i
form av en torahrulle. Under rubriken, Utvalda att lida skriver Larsson:

Att vara annorlunda är inte lätt! Världen har svårt att fördra dem som skiljer sig från
mängden. Därför fick judarna lida mer än något annat folk vi känner i historien.
(Larsson 1988, s. 30)

Här tar Larsson den persiska tiden och Esters bok som exempel. Vi såg (4.3 Persien) att Haman
påtalade för kung Xerxes att det fanns ett folk utspritt bland de andra folken, att de höll sig för sig
själva, och att deras lagar inte liknade något annat folks. De ville inte rätta sig efter kungens lagar.
Hamans förslag var att Xerxes skulle förinta detta folk. Larson menar mot bakgrund av denna
berättelse att:

Det är intressant att se, vilken motivering han ger för sitt judehat, för den har
förblivit sig lik alltsedan dess: De bor kringspridda, d.v.s. de är en minoritet. Och
de är olika de andra folken, de har skärskilda lagar. Där har vi den genomgående
orsaken till antisemitismen genom tiderna. Judarna utgör ett litet folk som ofta levat
utanför sitt land. Och de har vägrat att överge sin identitet och … de
förbundstecken vi talat om. … Lösningen på problemet har varit detsamma: Bli
som vi! Sluta upp med de där yttre buden och stadgarna! Och ofta har inte ens
assimilering eller konvertering till andra religioner hjälp, vilket vi såg senast för en
dryg generation sedan. (Larsson 1988, s. 31).

6. Diaspora och hotet från den kristna omvärlden
Diaspora inleddes som vi sett med Assyriens intrång i det judiska riket och ödeläggelsen av
Israel, en ödeläggelse som fortsatte genom babylonierna, grekerna och romarna, vilket innebar
att judarna på sikt blev ett folk som var spridda över stora delar av världen. Illman och
Harviainen (1987), framhåller att judarna vid år 300 fanns representerade i Babylonien,
Romarriket, Grekland, Egypten och Italien. I detta får de stöd av Max I Diomont (1980). Illman
och Harviainen påminner vidare om att kristendomen under Konstantins kejsartid (306-337)
blev statsreligion i romarriket, allt under det att de kristna hade en ambivalent syn på
judendomen. Å ena sidan var judendomen roten till den egna religionen och ett folk som delade
den egna historien. Å andra sidan var judarna oförmögna att se sanningen, att Jesus var den
messias som det gamla testamentets profeter talat om, som den som skulle återupprätta Israel
som fri och självständig nation. Efraim Briem (1940) menar att spänningarna mellan judar och
kristna var påtagliga under kristendomens första tid. Mycket på grund av judarnas förakt mot de
kristna. De kristna hade tagit många av sina läror från judendomen, dock inte den om
religionsfrihet, vilket skulle visa sig vara förödande för judarna. Abba Eban (1988) framhåller
att det bara dröjde tolv år innan de romerska kristna öppet beslutade om anti-judiska lagar.

                                                
2 Titeln anspelar på Blaise Pascals svar till den franske kung Ludvig XIV:s fråga om ett bevis på att Gud skulle
existera. Det bästa svar Pascal fann med tanke på den judiska historien blev Judarna, ers Majestät, Judarna!
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Kristendomens frammarsch blev ödesdiger för det judiska folket. Men vad hände då i mötet
med kristendomen? I detta avsnitt ska jag endast sammanfattande, och i huvudsak med hjälp av
Illman och Harviainen (1987) visa på hur förhållandet mellan judarna och den kristna världen
formats, något som kan ses som ett arv från tidiga kyrkofäder:

De mest uppburna kristna kyrkofäderna, såsom Chrysostomos, Augustinus och
Tertullianus gjorde häftiga utfall mot judarna och detta har inte kunnat undgå att sätta
sina spår i den efterföljande kristna teologin. Dessa sidor i den kristna traditionen är
givetvis saker som måste tas upp … eftersom det är nödvändigt att förstå hur
främlingskapet och misstron kunnat bli så stora som de blev. (Illman och Harviainen
1987, s. 140).

6.1 Tiden före upplysningen
Illman och Harviainen visar att kyrkorna ville få ett ordnat förhållande till judarna, som de
betraktade som både ”förstockade och fjättrade i synden”, och redan förkastade av Gud.
Genom kyrklig auktoritet så tilläts både diskriminerande handlingar och ibland stundtals
fördrivningar. Ju sämre de hade det, ju större bevis för att den kristna tron var den rätta.
Judarna betraktades bland annat som furstens egendom, något man kunde se som en
fortsättning på att de under upproret mot Rom 66-74 e.kr hade varit romarrikets slavar. En
annan sak var att de anklagades för ritualmord, vilket enligt Illman och Harviainen hetsade
folket till ”mordlust”. Ännu värre blev det under korstågen. Det första korståget startade år
1095 och resulterade bland annat i ett judiskt blodbad i Jerusalem år 1099. Under det andra
ingrep myndigheterna, men under det tredje korståget förintades fler judiska församlingar, i
England 1236 och i Frankrike 1320.

Under 1300-talet tog det kristna Europa till tvångsdopet. Inkvisitionen höll reda på huruvida de
döpa i hemlighet praktiserade judendom. De som ertappades med detta kallades för marranos,
d.v.s. ”svin”. Den kristna synen på judarna slutade i Spanien med fördrivning 1492.

Fördrivningen från Spanien upplevdes av judarna som den tredje stora katastrofen i
judendomens historia (efter 1:sta och 2:dra templets förstörelse). (Illman och
Harviainen, 1987, s. 38).

Det var också under 1300-talet som Europa drabbades svårt av digerdöden ned en så hög
dödlighet att hela byar blev öde. Illman och Harviainen talar om detta som ännu ett slag mot de
redan drabbade judarna. Judarna klarade sig i genomsnitt bättre än andra europeiska
folkgrupper. Anledningen till detta var framförallt de matföreskrifter vi sett ingå i Mose lag
som ett tecken på att de var utvalda. Detta faktum att den judiska befolkningen inte drabbades
lika hårt som de andra grupperna gjorde att det började spridas teorier om att det var judarna
som var ansvariga för digerdöden. Den allra vanligaste teorin var att judarna hällde ett gift i
vattenbrunnarna som ledde till att 1/3 av Europas befolkning dog i pesten.

Fördrivning, tvångsdop, pogromer och ghetton kännetecknar i mycket judiskt liv under
medeltiden. Det första ghettot inrättades i Venedig 1516, vilka spred sig till andra europeiska
länder. Illman och Harviainen menar att det är svårt att riktigt veta i vilka ghetton judarna blev
tvångsinstängda och i vilka de frivilligt lät sig stängs inne, avskärmade från den kristna
världen. Reformationen innebar ingen direkt förändring, den rådande antijudiska ordningen
kvarstod. Kanske inte mist genom Luther som i sin bok Von den Jüden und jhren Lügen /Om
judarna och deras lögner/ fastslog att judarna avvisat Jesus som den väntade Messias. De hade
fått sin dom.
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Det judiska folkets historia är för Luther sedan nästan 1500 år historien om en
permanent gudsdom. (Illman och Harviainen 1987, s. 53)

I mitten av 1600-talet präglades Polen av oroligheter. Adeln och godsägarna stod på den ena
sidan och de fattiga och bondefolket på den andra. Mellan dessa båda grupper stod, som, Illman
och Harviainen visar, judarna på grund av sina ekonomiska kvalitéer som ett buffertskikt.
Oroligheterna tog sig uttryck i många blodiga upplopp som drabbade judarna hårt. Troligtvis
dog över 100.000 judar i den polska massakern. När blodbadet började tolkades detta som att
messias ankomst var nära, och genom tron på att ledaren Shabbetaj Zvi var messias, spred sig
den sabbatianska rörelsen som en löpeld. .Illman och Harviainen menar att detta ledde till att
det judiska folket drabbades än mer av den kristna världens förakt.

6.2 Tiden efter upplysningen
I den europeiska upplysningens anda kom under slutet på 1700-talet krav på religionsfrihet.
Religiös intolerans stod emot det mänskliga förnuftet och det upplysta samhället. Illman och
Harviainen lyfter fram den tyske diplomaten och historikern Wilhelm Christian Dohm, som.
1781 gav ut skriften, Om förbättringen av judarnas medborgerliga rättigheter. I denna menar
han att judarna inte var något hot mot den kristna världen, och att de skulle bli patriotiska
samhällsmedborgare om bara diskrimineringen upphörde. Av Dohms ”försvarstal” framgår
också tydligt vilka anklagelser som riktats mot judarna. Judarnas attityd mot de kristna kom
inte från deras religion, utan det var en följd av hur de kristna behandlat dem. Deras
ekonomiska framgångar kom inte genom oärlighet och bedrägeri, utan de var en följd av deras
flit. Avvisandet av kristendomen som den sanna religionen var inte ett svek, utan en
beundransvärd trohet mot den egna religionen. Dessutom pekade han på den judiska etiken,
den judiska familjesammanhållningen och villigheten att ta hand om sin fattiga.

Om än inte Dohms idéer togs emot omedelbar och av alla, började förändringar ske. Dan Cohn-
Sherbok (2002) visar bland annat på att vissa makthavare tog bort tvånget att ha davidsstjärnan,
eller judestjärnan, fast satt på klädesplaggen. Även förbudet att vistas ute på kristna högtider
avlägsnades. I och med den franska revolutionen 1786 erhöll många av Frankrikes judar
religionsfrihet 1791. Men det var långt ifrån alla Europas länder som följde Frankrikes
exempel. Åren efter 1800 stormade en våg av liberalism och nationalism in över Europa. Starka
röster krävde det judiska folkets emancipation. I mitten av 1800-talet släppte nationer på
löpande band greppet om judarna. Schweiz var det sista landet att medge den judiska
befolkningen fullständiga rättigheter. Detta skedde år 1870.

Men också det judiska folket greps av upplysningstänkande, haskala, och vilja till
emancipation. I och med att judarna blev fullvärdiga medborgare hade de möjlighet att tillhöra
en nation. Så länge de levat avskilda från omvärlden hade det inte gjort någon skillnad mellan
religionstillhörigheten och nationaliteten. En jude som levde i Tyskland var inte i första hand
en tysk, utan jude. Illman och Harviainen (1987) visar  att frågan om hur de skulle uppfatta de
bud och förordningar som torah förskriver blev till en stor fråga. En annan fråga blev om
judarna som grupp var ett speciellt folk. Svaret delade det judiska folket i tre grupper.
Nyortodoxin ville leva som fullvärdiga medborgare i sina nya hemländer och samtidigt behålla
torahs föreskrifter. De skulle leva som Guds vittnen om mänskligt broderskap tills Gud
behagade sända Messias och åter samla den alla i det gamla hemlandet. Reformjudendom
väntade inte längre på någon personlig messias, talet om Messias var för dem en tid av fred.
Det viktiga i torah var inte de rituella buden utan de etiska och moraliska föreskrifterna. Den
konservativa judendomen gick en medelväg. Torahs förskrifter skulle behållas så långt det var
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möjligt i kravet på emancipation. Väntan på messias skulle hållas levande. Judarna var ett folk
för sig och inte bara anhängare till eller bärare av en religion.

Denna utveckling innebar dock ingalunda att den sociala diskrimineringen av judarna
skulle ha upphört – långt ifrån. (Illman och Harviainen 1987, s. 67)

Vidare säger Illman och Harviainen, att om man hade trott att judehatet nu hörde till det
förgångna, något som blivit avhjälpt i det nya som kom med upplysningen så innebar 1800-
talets slut det motsatta.

Judehatet blir salongsfähigt: det ansågs bero på att judarna fått en dominerande
ställning speciellt i det ekonomiska livet t.ex. tidningspressen. Därtill kom att de
ansågs besitta vissa mindervärdiga rasegenskaper . … Det är också den
emancipierade juden och icke som förut ”talmudjuden” som är skottavlan för den nya
formen av judehat. (Illman och Harviainen 1987, s. 88f).

I Västeuropa har enligt Illman och Harviainen judehatet nu övergått i antisemitism. Judarna
hade de sämsta rasegenskaperna, egoism, materialism och maktbegär. Allt i motsats till
”arierna” som kännetecknades av mor, kreativitet och livsbejakelse. Judarna utgjorde en stat i
staten, en internationell sammanslutning, en kräftsvult i den kristna germanska-romerska
kulturen. De strävar efter världsherravälde. Jag ska strax visa varifrån dessa sådana idéer kom.

I Östeuropa var situationen en annan. Rysslands 5 miljoner judar stod utanför medborgarskap
och emancipation. De levde om landets sämst ställda grupper, i olidliga förhållanden och
fattigdom. I och med den judiska frigörelsen, eller emancipationen, ökade den västeuropeiska
antisemitismen, samtidigt som sionismen, längtan tillbaka till hemlandet, blev allt mer intensiv
i Östeuropa.

7. Herravälde över Israel eller världsherravälde
Sionismen innebär tanken på att det judiska folket har rätt till det landområde som de en gång,
enligt den religiösa historien lovats av Gud, eller åtminstone med tanke på att det en gång fram
till att de blev utdrivna av Romarna hade, om än under korta perioder, levt i en självständig
judisk nation, i Israel som landområde. Illman och Harviainen (1987) tt tanken på en
återupprättad judisk stat växte sig stark redan på 1100-talet, men att den moderna sionismen
har sin grund i det sena 1800-talet. Och av det jag visat på beträffande den växande nöden i öst,
och den växande antisemitismen i väst samtidigt med att judarna erhöll allt fler rättigheter,
förstår vi att fattigdom, antisemitism och den tidigare nämnda nationalismen i Europa utgjorde
grogrunden för den sionistiska andan. I detta avsnitt ska jag kort presentera Sionismen som
verklighet för det judiska folket och Sions vises protokoll som en fantasi för världens
antisemitism.

7.1 Sionismen
Theodor Herzls (1860-1904), som var drivande inom sionismen, säger i sin bok Judestaten
(1971) vilken ses som den bok som organisatoriskt lade grunden för den moderna sionismen,
att ”Världen kommer att befrias genom vår befrielse”. Herzl menade att judarnas problem inte
kunde lösas inom Europas gränser och att varje fängslat folk tynger världen. För allas befrielse
behöver judarna en egen stat.
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Jackie Jakubowski (1992) menar i Judiska prövningar och omprövningar att sionismen stött på
motstånd från såväl icke-judiskt som judiskt håll. Sionismens förespråkare hävdade att
ordningen skulle bli återställd judarna har återvänt till Israel och Jerusalem. De ultraortodoxa
judarna, eller charedim som Groth (2002) benämner dem, hävdar att ordningen inte kommer att
återställas förrän Messias kommer. Dessa har aldrig gett sitt stöd till sionismen som rörelse. De
assimilerade judarna hävdade att det inte spelar någon roll var det judiska folket befinner sig,
då frågan för dessa inte handlade om emancipation, det vill säga att bli accepterad som
minoriteten, det judiska folket, bland majoriteten. De assimilerade hade redan lämnad det som
var anstötligt för majoriteten, i det judiska sättet att leva.

Anders Carlberg beskriver i Sionismen som uttryck för judisk identitet Herzl ideologiska grund
för den judiska staten. Denna ska utgöras av modernism, humanism och den judiska traditionen
i förening. Carlberg säger vidare att:

För judar som fortfarande levde i gettot var detta /ett/ ideal som både tillfredsställde
deras behov av förbättrade materiell och politiska levnadsvillkor och bekräftade
hemhörigheten i traditionen. Den sionistiska visionen, baserad på den förnyade
medvetenheten om ett rikt nationellt förflutet, återupprättade av deras stolthet och
självkänsla, trots att deras tillvaro, deras dagliga verklighet fortfarande levdes i
förnedring och fattigdom. (Carlberg 1993, s. 143ff)

Jakubowski (1992) anser i detta sammanhang att anti-semitismen i dag på många håll har bytt
namn till anti-sionism. Trots att staten Israels existens godkändes med stor majoritet i Förenade
nationerna (FN), är det fortfarande många som ifrågasätter nationen Israels rätt till existens. I
vissa kretsar är det många som retar sig på att Israel existerar. Man talar då om anti-sionism.
Den gamla antisemitismen har bytts ut till något mer tolererbart, antisionism, men innebörden
är den samma. Det gamla hatet mot ”världsjukdomen” judendomen har, enligt Jakubowski,
bytts ut till ett hat mot staten Israel, mot vilket det inte finns några givna moraliska
förhållningssätt.

7.2 Sions vises protokoll
Var har anti-semitismen sin grund? Den har som vi sett sin grund i det gamla judehatet som
Jakubowski visat är detsamma som antisemitism, vilken i sin tur är det samma som
antisionism. Jansen (1991) visar tydligt att det tidiga ”antika” judehatet var av religiös karaktär.
Castel (1985) visar hur Juvenal i sin Satier XIV, bland andra romerska skrivare spred osanning
och förakt för det judiska folket, på grund av att de inte kände till meningen ide bud och förbud
som var givna i Mose lag, torah. Juvenal skriver att den som har fostrats av en far som höll
sabbaten i ära dyrkar inget annat än molnen och himmelens gudomligheter, han ser inte någon
skillnad på svinkött och människokött, han vägrar att hjälpa någon utom den som är omskuren
som han själv, och genom att fira sabbat så ägnar han var sjunde dag åt att vara lat. Juvenal
missförstod det hela då han t.ex. inte hade insikt i judarna dyrkade endast en gud, som
dessutom måste var ”osynlig”, allt enligt förbudet att avbilda Gud. Vi kan alltså se att det redan
tidigt i historien ned tecknades osanningar. Sions Vises protokoll som bevis för en judisk
sammansvärjning uppvisar likheter.

Enligt Groth (2002) är detta det mest kända antisemitiska verket genom tiderna, översatt till
tjugo olika språk. Genom ett antal rättegångar blev den förklarad som en förfalskning och ett
plagiat från en fransk pamflett, skriven 1864, som var riktad mot Napoleon III och handlar om
Machiavelli (1469-1527), och dessutom att den saknar någon teori om sammansvärjning. Trots
detta finner Larsson (1995) att det är den mest spridda boken i världen, näst efter bibeln.
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Groth (2002) framhåller pogromerna i Ryssland i början av 1900-talet. De gamla
beskyllningarna för ritualmord (judarna behövde blod för att kunna baka sitt osyrade bröd till
påskhögtiden) återupplivades samtidigt som det spreds rykten om att judarna hade stora
ekonomiska tillgångar långt utan för Rysslands gränser Sions vises protokoll uppger sig utgöra
en samling protokoll från ett möte mellan de ledande judarna. Ett möte som hölls 1897,
samtidigt som den första sionistiska kongressen. Det som presenteras i protokollet (Larsson
1995) är en judisk satanistisk plan för att erövra och förslava hela världen Här ställs dessa
judiska ledare och deras föregångare som varit ansvariga för såväl franska revolutionen som
socialismens och kommunismens uppkomst. Målet är att skapa ett världsherravälde och en
världsordning som står under judisk kontroll. I Protokoll nr. 5 heter det:

… vi tvinga dem /gojerna=icke-judarn/ att erbjuda oss den internationella makten,
vilken … kan omfatta alla statsmakter i världen och bilda en Överregering … Dess
armar komma som gripklor att sträckas åt alla håll, med en så kolossal organisation,
att den icke an undgå att kuva alla folk. (Larsson 1995, s. 11).

Denna citerade beskrivning av den judiska världsregeringen som ett faktum är Larssons citat
hämtat från Sions vises hemliga protokoll: Judarnas plan att med lögn och list erövra
världsherraväldet. Utgivet Stockholm: Svea Rikes Förlag, dock utan årsangivelse. Genom
Groth (2002) kan vi veta att det utkom i Sverige för första gången 1919. Dessutom menar hon
att boken fortfarande är lätt att få tag på och att den utöver stort inflytande.
Rötterna till dessa anklagelser är fast förankrade i historien. De går framförallt tillbaka till
kristendomens begynnelse, då judendomen och kristendomen stred om de hedningar som
tappat tron på de grekiska och romerska gudarna. Det råder, enligt Larsson (1995) inget tvivel
om att judarna var mycket framgångsrika under vissa tidsperioder, och att detta var en
anledning för de kristna att framställa judarna som ärkefiende till Kristus och som Antikrist
själv.

Den första utgåvan av Sion vises protokoll utkom redan år 1905. Protokollet författades då som
en del av en bok av en rysk kristen vid namn Sergei Nilus. Nilus var en rysk polis som månade
om det gamla Ryssland. Han hävdade att de förändringar som stod för dörren hade satanistiska
rötter, och därför skulle motarbetas. Nilus fick medhåll från de ryska kristna kyrkorna, där
protokollet med jämna mellanrum lästes upp. Protokollet fick störst genomslagskraft många år
senare, efter det första världskriget, då Europa låg splittrat såväl socialt som geografiskt. Både
Tyskland och Ryssland letade efter en syndabock för krigets nederlag och då låg judarna nära
till hand, för dem båda. Sion vises protokoll spreds efter första världskriget till Europas alla
hörn och översattes till nästan alla Europas språk, detta trots att äktheten i protokollet starkt
motbevisats redan år 1920.
Sion vises protokoll är enligt Larsson ett perfekt exempel på att om en lögn upprepas tillräckligt
många gånger kommer folk till slut att börja tro på den. Vidare säger han:

Mönstret är … det samma. Innan /nazisterna/ satte sina mordiska planer i verket ,
arbetade propaganda maskinen intensivt. ”Protokollen” blev ryggraden i hetsen mot
judarna och utgjorde tillsammans med Rabbinens tal3 till obligatorisk kurslitteratur i
skolorna redan 1935. (Larsson 1995, s. 30).

                                                
3 Rabbinens tal är en liknande utgåva från 1872 som ofta utgavs i samband med Sions vises protokoll. De två fick
tjäna som ömsesidigt bevis för varandra äkthet. (Se Larsson 1995 s. 23).
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8. Antisemitismen i nazismens skepnad
Larsson påminner om att Hitler ”förutsade” att judarna skulle sätta igång ett nytt världskrig,
och menar dessutom att Hitler var väl förtrogen med Protokollen.(Larsson 1995, s. 10 n.3)
Allmänt känt är att livet för de europeiska judarna drastiskt började försämras efter nazisternas
politiska inträde 1933, då Hitler valts till rikskansler. Redan i den ekonomiska krisen efter 1:a
världskriget fick de genom sitt ekonomiska kunnande och inflytande, bära mycket av skulden
för börskraschen 1929. De judiska restriktionerna accelererade i 1930-talets Tyskland. Groth
(2002) pekar på att den tyska tidningen Der Stürmer hade ett stående inslag, devisen: ”Judarna
är vår olycka.” Judarnas medborgerliga status gick från att ha varit fullständiga till att bli
tillintetgjorda under en period av några år. Den sjunde november 1938 sköt en ung judisk man
en tysk diplomat i Paris, som en hämnd för att föräldrarna hade utvisats till Polen. Detta skulle
visa sig bli den brännpunkt som den tyska organisationen behövde för att göra de antisemitiska
tankarna till handling. Groth (2002) förklarar att denna händelse utnyttjades för att sätta igång
ett nitiskt förföljande av de tyska judarna. Under natten mellan den nionde och tionde
november 1938, den s.k. Kristallnatten, gick de antisemitiska förespråkarna till handling.
Judiska butiker plundrades och nästintill alla synagogor förstördes. Många judar blev brutalt
ihjälslagna. Det nazistiska greppet om de europeiska judarna blev efter detta allt hårdare. År
1941 hade mer än en miljon östeuropeiska judar mördats, många i koncentrationsläger men de
allra flesta hade mist sina liv på grund av svält och sjukdomar. Den judiska situationen
förvärrades hela tiden. De läger som till en början var arbetsläger ändrades till rena
dödsfabriker. Anmärkningsvärt är, menar Groth (2002) att två tredjedelar av den judiska
utrotningen ägde rum efter år 1942, då det nazistiska nederlaget redan kunde förutspås. Detta
ger en antydan om att tyskarna lade större vikt vid judarnas förintelse än att faktiskt gå
segrande ur kriget.

Genom svält, avrättningar, likvideringar och massmord i koncentrationslägren
genomförde nazisterna sitt mål att göra Europa ”judefritt”. … Under nazisternas styre
mördades omkring sex miljoner judar. På några få år utplånades det judiska sättet att
leva, det liv man hade levt i Europa under många hundra år. … Judarna kallar
Förintelsen för Shoa, vilket betyder ’förstörelse’ eller ’katastrof’’. (Groth 2002, s.
289)

Hur motiverade Hitler sitt grundliga judehat? Den antisemitiska andan som fanns hos
nazisterna var långt ifrån något nytt. Antisemitismen var som vi vet ett normativt paradigm
som sedan länge var accepterat av en stor allmänhet. Det fanns många anledningar till att hata
judar, men den överlägset mest refererade var det faktum att judarna stod ansvariga för att ha
mördat Jesus Kristus, och att de inte accepterat honom som Messias. Rosenberg skriver:

Trots allt fanns det också ett slags ursprunglig logik i den kristna förföljelsen av
judaren. En gång hade de två religionerna varit två skott på samma träd, två inbördes
konkurrerande och ungefär jämstora medelhavssekter. Den romersk-paulinska
kyrkans snabba kodifiering av judarnas ”gudsmord”, och därmed av deras
fördömelse och utanförskap, var ett led i denna strid. Kristendomen ville göra
anspråk på hela det bibliska arvet, … judendomen vägrade släppa taget. Inte nog med
det, den vägrade att erkänna kristendomens religiösa överhöghet …. Kristendomen
betraktades som en hednalära och den judiske Jesus som en falsk Messias. Det fanns
en teologisk kaxighet hos judendomen som måste ha retat gallfeber på biskopar och
prelater. (Rosenberg 1997, s. 61)

När den unge Hitlers fallenhet för måleri och konst inte nådde dit han önskat väcktes önskan att
studera. För att finansiera studierna började han arbeta som hantlangare på olika byggen,
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samtidigt som han läste oerhörda mängder politiskt propaganda och tidningar. Här ställdes han
inför de antisemitiska tankar som var i omlopp i Europa, och snart stod det klart för Hitler att
judar inte var tyskar, utan ett folk för sig. Han ansåg sig hitta en avsaknad av moral hos detta
folk. Hitler läste vidare och kom att upptäcka att hela den kulturella värld han lärt känna stod
under judisk ledning. När han dessutom fann att även den socialistiska politiken stod under
judiskt inflytande stod det också klart att den judiska inblandningen i socialismen skulle leda
till den mänskliga kulturens undergång. Allt det judiska bortser såväl från nationalitet som från
ras, och det judiska förnekar på så sätt människan hennes kultur och natur. Det judiska
inflytandet skulle enligt Hitler medföra undergång för hela mänskligheten. (Hitler 2002).

I läsningen av Mein Kampf kan vi följa Hitler väg till det judehat som till sist kunde formuleras
i ”den slutgiltiga lösningen”. Här talar han om tidningarnas antisemitism och att den ”plågar”
honom:

Jag såg hos juden ännu blott hans trosbekännelse och var därför av rent mänsklig
tolerans även i detta fall motståndare till religiös förföljelse. Alltså föreföll mig den
ton, som särskilt anslogs av den antisemitiska pressen i Wien, ovärdig ett stort folks
kulturella tradition. Minnet av vissa tilldragelser under medeltiden, som jag inte
gärna ville se upprepade, plågade mig. (Hitler 2002, s 93).

Vid en fortsatt läsning ser jag hur hans antisemitism börjar ta form:

Fanns det månne något ruttet eller skamlöst … framför allt på det kulturella livets
område, i vilket inte åtminstone en jude var delaktig? Om man bara försiktigt skar hål
på en dylik böld fann man - liksom masken i en ruttnande kropp - en liten jude, ofta
alldeles bländad av det plötsliga ljuset. (Hitler 2002, s 98).

Ty jag hade lärt mig förstå det judiska folkets språk; det talar för att dölja eller
åtminstone beslöja tankarna, och dess verkliga mål står alltså inte att finna i
källtexten utan slumrar väl dolt mellan raderna. För mig var ögonblicket inne för den
största revolution, som någonsin försiggått i mitt inre. Från att ha varit en passiv
världsmedborgare hade jag blivit en fanatisk antisemit.(Hitler 2002, s 105)

Ty ett rasrent folk, som är medvetet om sitt blod skall i aldrig Kunna underkuvas av
juden.  Han skall i evig tid kunna härska endast över bastarder (Hitler 2002, s 357).

Ett sista exempel på Hitlers förvrängda idé om det judiska folket, vars ursprung han
finner i Lucifer, är att han tror sig gå Guds ärende när han vänder sig mot folket:

Om juden segrar över människorna i denna värld med tillhjälp av sin marxistiska
trosbekännelse, då skall denna planet åter liksom för miljoner år sedan virvla
människotomt genom etern. Den eviga naturen straffar obönhörligen överträdelser
av dess lagar. Så tror jag numera, att jag handlar i den allsmäktige skaparens anda:
när jag försvarar mig mot judarna, kämpar jag för herrens sak. (Hitler 2002, s 106).

För Hitler stod judarna i direkt motsatts till den ariska rasen. Hitler framhåller arierns
kulturbildande färdighet, och ställer den i motsats till att judarna aldrig erhållit en egen stat och då
aldrig förfogat över en egen kultur. Alla kulturer är enligt Hitler uppbyggda av arierna. Den enda
anledningen till att dessa kulturer hotades att falla samman var att de blivit infekterade av den
judiska rasen, och så till den milda grad att det ariska blodet blivit så förgiftat att det ariska var på
väg att försvinna. Utan det ariska skulle den europeiska kulturen inte längre gå att rädda.
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9. Svaret på 1900-talets katastrofer och lidande
Groth (2002) ställer frågan om Förintelsen eller Holocaust kan sägas vara en unik katastrof, utan
motsvarighet i världshistorien, och om den måste prägla det judiska folkets tänkande för all
framtid. Samtidigt säger hon att statens Israel som kom som en följd av både sionism och
förintelse har blivit både ett teologiskt och ett politiskt svar på Förintelsen. Något hon menar att vi
bör ha i åtanke när vi studerar konflikten i Mellanöstern i dag. Hon lyfter fram den judiska
författaren och fredpristagaren Elie Wiesel, som i mycket ägnat sitt skrivande åt denna fråga.

Bland de försök till förklaringar som gjort nämner hon Gud-är -död-teologi. Dit hör de som säger
att Förintelsen har visat att det inte finns någon barmhärtig Gud, och då inte heller något förbund
mellan en Gud och det judiska folket.  Det går inte att finna svaret i en gudomlig vilja.

En annan förklaring som Groth visar på har vänt sig till den judiska förställningen som utvecklats
av rabbinerna utifrån 5 Mos. 16-18. Denna kallas hester panim, d.v.s. att Gud i Förintelsen dolde
sitt ansikte. Det är samma förklaring som vi tidigare såg. Folket har själva dragit på sig straffet.

Herren sade till Mose: ”När du har gått till vila hos dina fäder kommer detta folk att
vara otrogen med de främmande gudarna i det land dit de nu kommer till, de ska överge
mig och bryta det förbund som jag nu har slutit med dem. Då skall min vrede flamma
upp mot dem. När de då blir fiendens rov och drabbas av många olyckor och svårigheter
skall de säga sig: ’Det är för att vår Gud inte är med oss som dessa olyckor drabbar oss.’
Men eftersom de har gjort så mycket ont och vänt sig till andra gudar skall jag dölja
mitt ansikte för dem. (5 Mos. 16-18).

Som en tredje förklaring hänvisar Grooth till tron på att Gud också var med i Auschwitz så som i
de andra förintelselägren. Här dras paralleller till Abrahams vilja till att offra Isak, som inte var
något omedvetet barn utan frivilligt fann sig i sitt öde. Här handlar det då inte om folket skuld,
utan om tro. Men i detta ligger ett problem. Gud görs ansvarig för förintelsen i och med att
förklaringen bortser ifrån att Abrahams och Isaks tro förutsatte att Gud inte skulle låta offret
verkställas. Abraham fann ju en bock i Isaks ställe.

En mer filosofisk förklaring, som ett fjärde alternativ, lyfter fram frågan om människans fria vilja.
Förintelsen blir ett svar på att människan fritt väljer det onda. Här är det människan och inte Gud
som får stå till svars, dock utan att tala om ett förbundsbrott. Också Bowker (1980) visar på hur
rabbinerna tidigt efter Babyloniens förintelse av Jerusalem och folket visade att människan hade
två slags viljor. Yasrain, fallenheten till det onda, och Yezer, fallenheten till det goda. Även han
visar att skulden faller på Gud som skapat människan, och då också det onda i henne. Men som vi
tidigare såg så vänds skulden bort från Gud, då Gud lovat att inte pröva människan mer än hon
förmår. Dessutom har han genom att ge torah också gett möjligheten att övervinna vilja till det
ond.

Ett femte alternativ som försök till förklaring är att hänvisa till profeten Jesaja kapitel 53. I den
kristna traditionen är vi vana vid att höra att Herrens lidande tjänare är bilden av Jesus som den
lidande Messias, som där för världens synd och ondska. I den judiska traditionen är denna det
judiska folket. Groth menar att enligt denna teologiska tolkning kan de rättfärdigas lidande sona
världens ondska. Även Bowker lyfter fram denna teori, som handlar om nåd. De oskyldiga lider i
stället för de skyldiga. Bowker menar:

… the understanding of suffering as a potential means of grace, not only for the
individual, but for the hole community of the faithful, become the key to the
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Jewish response to suffering and persecution. ‘He who gladly bears the sufferings
that befall him brings salvation to the world. (Bowker 1980 s. 37)

Han menar att vi här med en näst intill olovlig logik skulle kunna säga att det judiska folket
under nazismens förintelse beredde vägen för återupprättandet av Israel och folkets
återvändande till landet. Israel som pånyttfödd nation reste sig, enligt Bowker, bokstavligen ur
Buchenwalds och Auschwitz aska .

10. Sammanfattande slutsats
Är det möjligt att säga att det judiska folkets historia och religion kan beskrivas som orsak till
att miljontals judar miste livet i Förintelsen? Jag anser att svaret på denna fråga är ja, att det är
möjligt att se hur folkets historia och den religion som formats i historien når sin kulmen i
Förintelsen. Jag har (under denna uppsats) genom mitt litteraturstudium lyft fram det judiska
folkets historia. Jag har visat på den utsatthet som varit en betydande del i folkets historia.
judarna varit med om under bland annat det Med det Assyriska rikets invasion kom de första
folkförflyttningarna, då började diaspora, som innebar katastrof och lidande. Babylonierna tog
makten över Assyrierna och utplånade det som var kvar av det davidiska kungadömet. Även
under den babyloniska kungamakten tvingades det judiska folket till förflyttning. Templets fall
och folkets bortförande från landet räknas som vi sett som den första stora katastrofen. De
drastiska förändringarna som skedde under denna tid kunde mycket väl ha inneburit slutet för
det judiska folket, men på grund av en inre utveckling av den judiska religionen och kulturen
överlevde de även denna förändring. När sedan Perserna tog över som regenter över det
område där judarna var som talrikast var förändringens tid åter kommen. I och med att den
persiska kungen Kyros erövrade Babylonien fick det judiska folket valmöjligheten att
återvända till sitt hemland. Många antog erbjudandet, men många valde att stanna kvar. När
sedermera Grekland ”erövrade världen” drabbades även judarna, kanske värre än någonsin av
den medvetna helleniseringen. Alla folk skulle bli likadana, alla skulle bli greker, både i
avseende på religion och kultur. Det judiska folket förbjöds att ägna sig åt sin religion. Läsning
av torah och omskärelsen, som ett tecken på att de var ett speciellt folk, straffades med döden.
Men det var även under den hellenistiska tiden som det judiska folket på allvar slog tillbaka.
Under mackabeérupproret återupprättades återigen Davids rike. Detta varade emellertid inte
särskilt länge. I början på det första århundradet hade det romerska riket nått även Davids rike.
Roms frammarsch innebar i stort sett en upprepning av mackabeértidens katastrofer och
lidande.  Upproret mot Rom betydde den andra stora katastrofen och det fullständiga slutet på
Israel som nation. Templet föll och den långvariga diasporan var ett faktum. I och med
kristendomens framväxt och ökade popularitet försattes judarna i en allvarlig situation. De kom
att förstås som ett förstockat folk, dömda av Gud till förtappelse. Judarna var ett folk som var
oförmögna att se att Jesus var messias, Guds son, och Gud själv.

De direkta följderna av detta folks utsatthet vill jag så här långt sammanfatta i begreppet
diaspora. Och min fråga, vilket svar som ges på dessa katastrofer och lidande, vill jag
sammanfatta i anklagelsen om förnekandet av Jesus som Messias, och det jag visade som ett
mönster i det deuteronomistiska historieverket. Den första är den kristna omvärldens
anklagelse, den andra är det judiska folkets självanklagelse. Vi såg Laato säga att detta
historieverk sammanfattar Israels historia ända från Mose tid till Jerusalems fall och visar hur
folket gång på gång har handlat mot Guds vilja. Folkets kontinuerliga avfall förde slutligen till
katastrofer och exil som på många punkter presenterades som ett potentiellt straff. Och vi såg
även Bowker (1980) mena att idén om en Gud som aktivt handlar i folkets historia tillsammans
med förbundet med dess välsignelser och förbannelser innebär en ”inbyggd” förklaring på
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katastrofer och lidandet. När det judiska folket beskrev sin relation till Gud som en
förbundsrelation, byggd på välsignelser och förbannelser blev både orsaken till och svaret på
lidandet på en gång besvarat.

Omvärldens misstro och anklagelser mot det judiska folket tog under 1000-talet sig bland annat
uttryck i blodiga korståg där otaliga judar miste sina liv. Under 1300-talet bestämde de kristna
sig för att judarna skulle ”räddas” vilket resulterade i en våg av tvångsdop och fördrivning,
exempelvis från Spanien, vilket vi sett Illman och Harviainen beskriva som den tredje stora
katastrofen som drabbade det judiska folket. Kulmen på judiskt lidande kommer emellertid under
modern tid. Den tyska nitiska förföljelsen av judar som på allvar tog fart i och med
Kristallnatten år 1938 och slutade när den sista gaskammaren upphört att fungera, saknar
motstycke i historien. Det judiska folkets historia är enligt min mening till stor del en utsatthet,
genom katastrofer och lidande. Den är en ”berättelse” om ett folk som i mycket byggts upp av
förutfattade meningar, felaktiga anklagelser och t.o.m. lögner, vilket jag visat på inte minst
genom Sions Vises Protokoll.

Som vi sett kom nya svar på lidandet genom Förintelsen, som den andra sammanfattningen på
folkets utsatthet, lidande och katastrofer. Jag har visat att svaret på lidandet även i detta fall ofta
förklaras genom att härleda det till det egna folkets misslyckade, och att de därför straffats av
Gud.
Jag har bland andra lyft fram det svar som förnekar Gud genom en Gud-är-död-teologi.
Förintelsen visade att det inte finns någon barmhärtig Gud. En annan var hester panim, det vill
säga att Gud på grund av folkets olydnad dolde sitta ansikte. Folket tog på sig skulden för
förintelsen, som ett straff från Gud. Men jag visade även på Bowker och det svar rabbinerna
formulerade efter babyloniernas förintelse av Jerusalem, detta svar som många accpterade
innebar att människan besitter två slags viljor. Men även i detta svar faller skulden på Gud som
är ansvarig för att ha skapat människan, och då även det onda i henne. En annan teori som jag
presenterat genom mitt litteraturstudium gavs av Larsson som kunde mena att det judiska folket
blev utvalda att lida. Vi såg att han uttryckte detta på följande sätt:

Att vara annorlunda är inte lätt! Världen har svårt att fördra dem som skiljer sig från
mängden. Därför fick judarna lida mer än något annat folk vi känner i historien.

Vi såg att han förklarade detta mot bakgrund av att folket levt i diaspora, som en minoritet
bland majoriteten. Att det stora flertalet hela tiden vägrat att överge sin identitet, uttryckt
genom dess kultur och religion. Och att varken assimilering eller konvertering till andra
religioner kunde hindra förintelsen som den slutgiltiga lösningen.

Slutligen så såg vi att katastrofer och lidandet också kunde förklaras som ett ställföreträdande
lidande, genom hänvisning till Jesajas kapitel 53. De oskyldiga lider istället för de skyldiga, och
som Bowker uttryckte det, den som bär sitt lidande bringar räddning till världen. Oavsett hur vi
kan tolka och förstå det judiska folkets katastrofer och lidande, så har jag dock funnit en viss
sanning i Bowkers ”näst intill olovliga logik”. Det folks religion och historia, dess utsatthet
genom katastrofer och lidande, som förde fram till förintelsen var samtidigt en väg till
återupprättandet av Israel och folkets återvändande till landet. Israel som pånyttfödd nation reste
sig som Bowker säger bokstavligen ur Buchenwalds och Auschwitz aska.
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