
Eläinsuojeluskysymyksiä.
Volmar Lindmanin ja Constance Ullnerin julkaisemiakirjoituksia.

1. Raamattu ja eläinsuojelusaate.
Kirjoittanut Karl Hurtig.

Katsokaa kaarneita. — — Jumala ravitsee ne.
12: 24.

Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon?
Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän
isänne tietämättä.

Matt. 10: 29.

Ihminen ja muu luomakunta ovat läheisessä yhteydessä
toistensa kanssa. Toisen lankeemus ja onnettomuus tuli
toiselle kiroukseksi. Ja niin on kerran ihmisen nouseminen
ja pelastus tuleva luomakunnan vapautukseksi.

Meidän Pyhä Raamattumme vastaa tästä ajatuksesta.
Sen pääaine on pelastuksen historia. Ihmisen lunastus on
sen suuri pääsuonne alusta loppuun asti. Mutta ihmisen mu-
kana tulee myöskin eläinmaailma ja kasvisto vapautetuksi
synnin kirouksesta, jonka alaisina ne nyt ovat ihmisen täh-
den. »Luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle —ci
omasta tahdosta, vaan sen tahdosta joka sen alisti — toivon
varaan, koska itse luomakuntakin tulee vapautettavaksi tur-
meltumuksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapau-
teen, sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huo-
kaa ja on ahdistuksessa aina täihän asti. — Siliä hartaasti
ikävöiden odottaa luomakunta Jumalan lasten ilmestymistä»
(Paavali Room. 8:882).
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Se on joutunut Jumalan kirouksen alaiseksi.
Se on alistettu katoovaisuuden alle.

Raamattu esittää että luomakunta kärsii ihmisen täh-
den ja tulee lunastetuksi hänen kanssaan. Luomakunnan
kärsimykset on varmaan jokainen ajatteleva ihminen tuillut
havaitsemaan ja käsittänyt sen tuskanhuokauksia. Jokai-
nen kuihtunut kukka, jokainen näivettynyt puu ja rapautu-
nut kivi puhuu siitä. Mutta varsinkin on tama kärsiminen
havaittavissa ja nähtävissä eläinmaailmassa. Se näkyy ve-
tojuhdan raukeassa katseessa ja 'kuuluu eläinemon valituk-
sissa sen kadotettua poikasensa.

Niin, moninaiset ovat eläinmaailman kärsimyksen il-
maukset.

Ja eikö ole jotain surumielistä ja herättävää siinä aja-
tuksessa, että ihminen on tähän vaivaan syypää? Elävien
olentojen suuri maailma on joutunut 'kolminkertaisesti
kärsimään ihimsen tähden:

Se on joutunut orjuuteen. Se on saanut ikeen kantaak-
sensa ja tullut sidotuksi ja saa kärsiä kaiken orjuudesta
johtuvan vaivan.

On surullista ajatella että :kaikki, imikä on aHut hyvää,
on vedetty alas meidän poikkeamisemme tähden. Mutta
niin on asian laita, ja selvitys tähän on kaiketi siinä, että
ihminen oli asetettu vallitsemaan kaikkia. Hänestä tuli
luomakunnan valtias. Kenties sopii täihän: »Renki on isän-
nän mukainen.» Hallitussa on vallitsijan leima. Luoma-
kunnan pahuus — se kohtaa sinua sielläkin — on ihmisen
pahuuden heijastusta. Tässä tulee näkyviin vaikutuksen ja
esimerkin laki.

Mutta sen tulisi myöskin herättää meitä — ajatukseen,
että luomakunta kärsii meidän tähtemme. Minusta tun-
tuu ioskus kuin kuuluisi kasvi- ja eläinkunnasta tuhatääni-
nen huuto kehoittaen meitä etsimään vapautta Jumalassa,
jotta tämä alempikin maailma pääsisi vapauteen.

3i!lä vapauteen un 3ekin Kut3uttu. 3e tulee kerran 3aa-
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hehkuvin värein kuvailee tätä palautuksen aikaa, Lammas
tulee asumaan yhdessä karhun kera ja nautakarja leijonan
kanssa, ja pieni poikanen kaitsee niitä.

Tämä tuntuu minusta niin 'luonnolliselta. Jos ihmi-
nen on tullut vapautetuksi katkeruudesta, kovuudesta, ki-
rouksesta — tulee 'hänestä huokumaan ilermpeyden henki,
joka poistaa kirouksen maan päältä, Ihminen ei ole ym-
päristönsä tuote. Hän luo ympäristönsä ja painaa siihen
oman leimansa.

Mutta ottakaamme vielä tarkataksemme toinen paikka
Pyhässä Kirjassa. Raamattu sanoo niinikään, että Jumala,
joka huolehtii ihmisestä, pitää huolen myöskin koko eläin-

kunnasta. Tätä sanotaan monessa kohden. Hän ruokkii
ravintoa huutavat kaarneenpojat. Hän muistaa tirskuttavat
varpuset, niin ettei yksikään niistä putoa maalian Isän tah-
tomatta.

Vanna testamentti, niin ankara kova kuin se eri-
tyisissä sunteissa onkin, tuo tässä konäen kuitenkin esiin
leinpev6en arnieliaisuuden, jossa tuntuu Isänsvdämen
lämpimät Niinpä humala sitomasta
puivan närän suuta, karitsaa ei saanut keittää emänsä mai-
clossa. tvöjukäan piti saaäa nauttia lepopäivän siunausta,
niinkuin inrnisenkin.

Alutta erittäinkin Jeesuksen Kristuksen kautta on
tus humalan liuolenpiclosta eläinkunnasta tullut eläväksi.
Hän on opettanut meiHe, että humala nuolektii vänäizim-
mästä arvattomimmastakin. tiedän kyllä että yleensä
katsotaan Jeesuksen sanojen varpusesta, 'kaarneenpa^ista
muista taivaanlinnuista tarkoittavan Isän nuolenpitoa irimi-
Zestä. Ia tämä ajatus onkin niissä — sekä ylinnä että sv-
vimmalla, varmaa on että Jeesus samalla on sano-
i>ut, että Jumala pitää nuolta näistä pienistä olennoista,

meidän mielestämme ovat niin vähäarvoisia.
tämä on nilinenomaan kristillinen ajatus. 3itä emme

tapaa päkanamaailmassa. ?akanan jumala on liian suuri
valittääksensä varpusista ja "kaarneenpojista.

Alutta Kristus on lausunut tämän ajatuksen meidän
Jumalastamme ja antanut sen kautta >katoomattoman lkun-
nian eläinmaailmalle samalla kuin inmisellekin. Hän on
myöskin sillä sanonut, että vstävällisvvs ja eläimiä
koetaan kuuluu kristinuskon velvollisuuksiin, joista ei ku-
kaan kristitty saa vetävtvä syrjään.
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Tämä johtaa minut 'muistamaan vielä yhtä ajatusta
tässä asiassa. Sana näyttää meille, että Jeesus Kristus, joka
on syntisten ystävä ja vapahtaja, myöskin on eläinten ys-
tävä. Eläinsuojeluksen ystävät voivat lukea maailman Va-
pantajan heidän eturivinmiehekseen. Hän oli ihmisenä
eläinten ystävä ja hänen pelastustyönsä siunaus on tuleva
myöskin vuosituhansia kärsineen eläinmaailman osaksi.

Tähän ajatukseen Jeesuksen ■eläinystävällisyydestä tu-
lemme pienen vertailun kautta. Mistä tietää äidin rakasta-
van lastaan? Hänen huolenpidostaan siitä. Hänen valp-
pautensa tässä kohden on hänen rakkautensa mittari. Lap-
sensa huolenpitoa ja vaalintaa vaille jättävää äitiä pidetään
oikeudella rakkaudettomana ja velvollisuuttaan unohtavana.

Ale voimme päättää Jeesuksen olleen eläintenystävän
siitä, että hän mielenkiinnolla teki huomioita niiden elä-
mästä ja löysi siinä ijäisyysopetuksia. Hän näki lintujen
nokkivan jyviä ja illalla lentävän pesiinsä. Hän näki omassa
lapsuuskodissaan kanaemon kokoovan poikasensa siipiensä
alle vaaran uhatessa tai illan tullen.

opettajatoinieensa otti nän usein lcu-
vaul<si2 ja vertaul<sia e!äinniaailni2st2. ozottaa liä-
nen rakkauttaan eläimiin, nänen nellvvttään niitä kudtaan.
Vllei >lian «lisi rakastanut niitä, ei nän o!i8i niistä niin paljo
välittänyt, eivät niinollen olisi 52aneet näin zuurta ti-
122 nänen eläm2ssään ja opitaan. »?aav2liri elämä» o!isi
M2li6ollista kirjoittaa ilman eläinmaailmaa koskettelematta,
vaikka liankin ymmärsi sen ikävöimisen. »leesuk>
sen elämää» ei 52attal5i kirjoittaa, ollen täysin renellinen,
niainitzematta nänen «unettaan eläinmaailmaan. Hän svn-

eläinten azunnoss2, kun nän pvnitettiin humalalle, kan-
nettiin esiin kaksi nänen Kastetilai3uu6esBaan tuli

lianen päällensä muoäoZsa, vaikean kiu-
-3auskokeensa aikana oli lian erämaass2 villieläinten olinp2i-
kasza, käytti lian kuvauksia eläinten elämästä,
ja itseänsä vertaa,nän Karitsaan, joka poisottaa maailman
?vnnin. Näinmaailm2 lkuului ilmeisesti Itänen Isänsä vai-
takuntaan.

Jos me olemme nänen seuraajiansa tulee meiään mväs
olla nänen valtaisiansa vstävällisvv6essä eläimiä kontaan
sekä elää koko luomakunnan vapauttamiseksi orjuuäesta
ja kirouksesta. 3e on to6sllist2 kristillisyyttä.


