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Ihmiskunnan kärsimys ja Jumalan 
hyvyys.

Ihmiskunnan kärsimys ja Jumalan hyvyys on 
kysymys, joka monen tajunnassa kuuluu nykyhet
ken vaikeimpiin. Yleismaailmallinen sota, yleis
maailmalliset vallankumoukselliset joukkoliikkeet, 
yleismaailmallinen taloudellinen pula ja niiden seu
rauksena yleismaailmallinen kärsimys — siinä ne 
tosiseikat, jotka enemmän kuin mitkään muut ovat 
jo vuosikausia askarruttaneet ajattelevien ihmisten 
sydämiä, ja moni on joutunut niiden johdosta kysy
mään, mitä hänen on ajateltava Jumalan hyvyy
destä, voiko hän yhä vielä luottaa siihen, että on 
Jumala, joka rakastaa ja tahtoo hyvää luoduillensa.

Että tällainen epäilys on voinut syntyä, ei ole 
ihmeteltävä, kun ottaa huomioon, mitä meidän suku
polvemme oli hyvinä aikoina Jumalasta ajatellut.
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Mitä Jumala silloin oli useimmille ihmisille? Oliko 
hän vielä sama Jumala, jota vanhan liiton hurskaat 
olivat sanoneet Israelin Pyhäksi? Kuinka moni kris
titty saattoi enää Lutherin tavoin omana tunnustuk
senaan lausua: »Meidän tulee niin peljätä ja rakas
taa Jumalaa, ettemme .,.»? Eivätkö kaikkein useim
mat olleet unhottaneet, että Jumalan rakkaus on 
jotain muuta kuin usein siveellisesti velttoa inhimil
listä hyvänsuopaisuutta, että ketä Herra rakastaa, 
sitä hän myös rankaisee, että Jumala, sanalla sa
noen, ei voi ihmisiä pelastaessaan rahtuakaan pe
räytyä niistä pyhyysvaatimuksista, jotka sisältyvät 
siveelliseen maailmanjärjestykseen? Jumala oli 
suursodan edellisenä aikana muuttunut monen mie
lestä jonkunmoiseksi ihmiselämän katselijaksi, joka 
tahtoi koota kaikki äärettömän armonsa piiriin ja 
antoi ihmiselämän muuten mennä menojaan niinkuin 
ihmiset itse kulloinkin suvaitsivat sitä ohjata.

Tämä yleinen veltostuminen siveellisten arvojen 
tehostamiseen tuntui myöskin sivistyksellisten vir
tauksien yleisessä luonteessa: kasvatuksessa, van
keinhoidossa, lainlaadinnassa. Kaikkialla pyrittiin 
sellaiseen ihmisyyteen, jossa pyhyysvaatimuksille ei 
ollut paljoakaan tilaa.

Oliko ihme, että maailmansota seurauksineen 
kohtasi nykypolvea yllätyksenä! Eihän se, mitä 
saatiin kokea, soveltunut ojienkaan siihen Jumala-
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käsitteeseen, jonka ihmiset olivat hyvinä aikoina it
selleen muodostaneet. Tulihan nyt näkyviin, että 
kun maailmanhistoriaa johtavat voimat käyvät pitä
mään oikeutta ihmislasten kanssa, niin tuho voi koh
data kokonaisia kansanluokkia ja kansoja, ei ainoas
taan rikollisia yksilöitä. Nähtiin jälleen, että elävä 
Jumala on kuluttava tuli, jonka käsiin on hirmuista 
langeta.

Sentähden nyt kysellään ja vaikeroidaan Juma
lan hyvyydestä. Kun tosiolot eivät näytä soveltu
van ihmisten itse itselleen muodostamaan käsityk
seen Jumalasta, niin sanotaan, että Jumala ei ole
kaan hyvä ja pahennutaan häneen.

Mutta kysymys on, onko tähän pahenemiseen 
perusteltua syytä. Onko se, mitä me viime aikoina 
olemme saaneet kokea Jumalan maailmanhallituk
sesta, tosiaankin sillä tavoin ristiriidassa raamatulli
sen ilmoituksen kanssa, että voitaisiin sanoa Juma
lan jollain tavoin pettäneen lupauksensa?

On opettavaista havaita, millä tavoin eräillä ta
hoilla Jeesuksen historiallisia tekoja arvostellaan. 
Entinen jesuiitta, sittemmin katolilaisuudesta luo
punut kreivi Paul v. Hoensbroech käy joitakin aikoja 
sitten ilmestyneessä teoksessaan »Kristinuskon ole
mus» arvostelemaan Jeesuksen persoonaa, löytäen 
hänen teoistaan ja opeistaan joukon moitittavia piir
teitä. Sellaisiin hän lukee m.m, temppelin puhdis-
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tamisen. Kun kaupustelijat harjoittivat temppelin 
esipihassa ammattiaan viranomaisten luvalla ja hy
vässä uskossa, niin Jeesus teki muka väärin ryhty
essään väkivalloin lopettamaan heidän toimintaansa, 
hän väittää. Hänellä on toisin sanoin oma, enna
kolta valmis kaavansa, jonka puitteisiin Vapahtajan 
elämäntyön täytyy mahtua, ja yhtenä puolena siinä 
on juutalaisen temppelipapiston säätämän järjestel
män kunnioittaminen. Hän ei voi mitenkään käsit
tää, että Vapahtajassa eläisi niin suuri kiivaus Her
ran huoneen puolesta, että se söisi hänet (Joh. 2:17).

Mutta kreivi Hoensbroech ei ole suinkaan yksin 
näine käsityksineen. Suuri osa meidän omaa kristi- 
kansaamme on vastoin evankeliumien kertomusta 
muodostanut itselleen Jeesuksesta kuvan, jonka mu
kaan hänen nöyryytensä oli sellaista, että hän aina 
väistyi, aina vaikeni, aina antoi asiain mennä omaa 
menoaan. Unhotetaan kerrassaan, miten hän koh- 
teli Herodesta, Pilatusta, Hannasta, farisealaisten 
johtomiehiä, vieläpä omia luotetuimpia opetuslap
siaan ja omaa rakasta äitiään, milloin nämä, mikä 
milläkin tavalla, asettuivat vastustamaan Jumalan 
aikomusten toteuttamista. Tosiasia on, että totuu
den vastustajia ei voida vakavammin torjua ja an
karammin tuomita, kuin mitä Jeesus torjui ja tuo
mitsi. Jumalan pyhyysvaatimus ei ole koskaan tul
lut järkkymättömämpänä ilmi kuin Jeesuksen per
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soonassa. Ken ei tästä huolimatta voi nähdä Jee
suksessa ilmennyttä Jumalan rakkautta, hänen ti
lansa on auttamaton, hänellä ei ole Jeesuksessa 
Vapahtajaa.

Jumalan pyhän rakkauden läpitunkemana ja 
edustajana ihmisten keskuudessa Jeesus ei ole kos
kaan puhunut arvostellen Jumalan johdatuksesta 
Israelin kansan elämässä. Olihan Israel omalla koh
dallaan kärsinyt riittävästi, jotta Jeesus — jos hä
nellä muutoin olisi ollut meidän mielenlaatumme — 
olisi voinut asettaa vastattavaksi kysymyksen ih
misten kärsimyksistä ja Jumalan hyvyydestä. Jät- 
tääksemme kaiken muun mainitsematta meidän on 
sanottava, että Jerusalemin hävitys v. 586 e. Kr. ja 
sitä seuraava maanpaon aika kohtasi raskaasti koko 
kansaa yksilöiden suurempaan tai pienempään per
soonalliseen syyllisyyteen katsomatta. Mutta Jee
sus ei ole löytänyt niistä aihetta arvostella Isän 
töitä. Ja yhtä vähän hän sitä teki yleisten suurten 
onnettomuuksien johdosta. Siloan tornin sortumi
nen, joka tuotti surman monille viattomille ihmisille, 
ja Pilatuksen tihutyö uhraavien galilealaisten kes
kuudessa eivät järkyttäneet rahtuakaan hänen us
koaan Isään, mutta hän sai niistä kyllä aiheen pu
hua kuulijoilleen vakavia parannuksen sanoja. Jee
sus näyttää pitäneen tällaisia tapauksia nykyisen 
maailmanajan kulkuun kuuluvina. Niissä saattoi
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viaton tuhoutua viallisen kanssa, mutta ne olivat 
ajallisia tapahtumia; niiden yläpuolella valvoi ikui
nen oikeus, joka oli kerran löytävä keinot asettaa 
kaikki kohdalleen, niin että pahinkin vääryys tuli 
täysin sovitetuksi.

Juuri tämä iäisen ja ajallisen ero onkin tärkeim
piä näkökohtia arvostellessamme Jumalan maail
manhallintoa sellaisenakin, kuin se esiintyy nykyi
sissä maailmantapauksissa. Kun ihmiskunta, kan
sat ja kansanluokat ovat elimistöjä, yhteenkuuluvien 
osien kokonaisuuksia, ei jumalallinen maailmanhal
litus voi välttää joukkohävityksiä, joukkotuomioita, 
joissa viaton kärsii viallisen kanssa. Mutta nämä 
tuomiot eivät ole lopullisia. Yksin sitäkin kansaa, 
joka Noan päivinä kärsi jumalattomuutensa palkan, 
on Pietarin todistuksen mukaan vielä Jumalan armo 
kohdannut, ja Sodoman ja Gomorran kansasta, joka 
kerran oli vanhurskaan tuomion kautta tullut 
maailmasta pois temmatuksi, Jeesus itse antoi sen 
todistuksen, että sillä oli Genetsaretin järven ranta- 
kaupunkeihin verrattuna suuret kääntymisen mah
dollisuudet. Kuinka siis voisi ajatellakaan, ettei 
Jumala hankkisi oikeutta omilleen, jotka ovat jou
tuneet kärsimään suurissa sodissa ja muissa levot
tomuuksissa? Päinvastoin on kristinuskon hengen 
mukaista uskoa, että Jumala on nykypolveenkin 
nähden vielä kerran osoittava hyvyyttään ja van-
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hurskauttaan valmistamalla ei ainoastaan syyttö
mille hyvityksen vaan syyllisillekin kääntymisen ti
laisuuden.

Tämä kuuluu kuitenkin tulevaisuuteen, jonka 
verhojen läpi vain kristillinen usko ja toivo voivat 
tunkeutua. Nykypolven mielialoja selitettäessä on 
etupäässä pitäydyttävä menneisyyteen. Ja siinäkin 
on aivan riittävästi kiinnekohtia löytääksemme hy
vän Jumalan jäljet aikamme elämästä.

Mikä on ensinnäkin kestettyjen vaivanaikojen 
oleellisin opetus? Mistä me olemme enimmän si
sällisesti kärsineet? Vaivoistako sinänsä? Ei suin
kaan! Olemme kärsineet siitä, että ihmiset voivat 
olla niin pahoja kuin he ovat. Kuinka voivat kansat 
olla niin itsekkäitä ja tylyjä toisiaan kohtaan, 
kuinka kansanluokat voivat sillä tavoin paisuttaa 
keskinäisiä ristiriitojaan, kuinka yksityiset ihmiset 
voivat liikeasioissa osoittaa niin väärää mieltä ja sel
laista omanvoitonpyyntöä, kuin mitä me saamme 

' joka päivä nähdä, kuinka he voivat olla niin peto
maisen raakoja ja julmia, — tätä me kyselemme ja 
vaikeroimme. Se että ihmiset ovat niin pahoja, että 
pahuus on niin aivan pahaksi tullut, se on meidän 
saamamme suuri oppi ajan elämän keskellä.

Mutta mitä tämä tietää jumalallisen maailman
hallituksen kannalta katsottuna? Todistaako se Ju
malan hyvyyttä vastaan? Osoittaako se sitä, ettei
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