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NEBUKADNESSAR – VALLAN VIE(HÄTYS)TTELYS 
 
Nebukadressar historian valossa 

 (Otteita Aapeli Saarisalon Raamatun sanakirjasta) 
 Nebukadnessar (babyl. Nabu-kudurri-usur, Nebo suojeli rajakiveäni), Baby-
lonian kuningas 605-562 eKr., Nabopolassarin poika ja seuraaja, uusbaby-
lonialaisen (kaldealaisen) hallitsijasuvun perustaja. Nebukadressar on van-
han ajan mahtavimpia hallitsijoita, joka lähes puolen vuosisadan ajan johti 
itämaita sekä sota- että suurenmoisin rauhantoimin. Hänen loistava uransa 
alkoi Karkemiin taistelulla 605 eKr, jossa hän kruununperijänä ollessaan 
voitti perinpohjin farao Nekhon ja otti tältä Syyrian ja Palestinan. 
 
Jerusalemin Joojakim joutui silloin Egyptin alaisuudesta Babylonian vasal-
liuteen. Jerusalemin kohtalo oli vain vähäinen osa suurista maailmantapah-
tumista. Mutta kun Joojakim 3 v. myöhemmin (600 eKr.) luopui hänestä, tuli 
Nebukadressar ja hävitti ensin maan, ja sitten 597 vei Joojakimin ja kau-
punkien asujaimiston ydinjoukon sekä arvokkaimmat temppeliastiat Baabe-
liin. Uusi kuningas Sidkia pysyi Nebukadressarille kuuliaisena n. 10 v. Je-
remia oli hänen neuvonantajansa ja saarnasi, että Jahve oli antanut "palve-
lijalleen" Nebukadressarille maailmanvaltiuden. 
 
Kun farao Hofra nousi valtaistuimelle ja vaati itselleen Palestinaa ja Syyriaa, 
nousivat kaikki Etu-Aasian maat kapinaan. Nebukadressar lähti viipymättä 
kaikkine sotavoimineen kurittamaan etelää. Päämajastaan, joka sijaitsi Rib-
lassa Orontes-joen varrella, hän hyökkäili Foinikiaan ja Egyptiä vastaan. Je-
rusalemiin hän lähetti Nebusaradanin johtaman sotaväenosaston. Kaupunki 
antautui 2 1/2 v. kestäneen piirityksen jälkeen; se hävitettiin 586 eKr. ja osa 
asukkaista vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Nebukadressarin hovissa eli ja vai-
kutti Daniel. Tämä selitti kaksi kuninkaan unta. Nebukadressar sairastui vai-
keanlaatuiseen mielisairauteen, mutta  hän parannuttuaan tästä taudista 
palveli Israelin Jumalaa.  

 
Nebukadnessarin elämään liittyviä Raamatunkohtia 
 
Jumala valitsi Nebukadnessarin käyttöönsä 

6. "Nyt minä annan kaikki nämä maat Nebukadnessarin, Baabelin kunin-
kaan, palvelijani, käsiin, ja metsän eläimetkin minä annan hänelle, palvele-
maan häntä. 7. Kaikki kansat palvelevat häntä, hänen poikaansa ja hänen 
poikansa poikaa, kunnes hänenkin maansa aika tulee, ja monet kansat se-
kä suuret kuninkaat tekevät sen alaisekseen. 8. Sitä kansaa ja sitä valta-
kuntaa, joka ei tahdo palvella häntä, Nebukadnessaria, Baabelin kuningas-
ta, ja joka ei anna kaulaansa Baabelin kuninkaan ikeeseen, minä rankaisen 
miekalla, nälällä ja rutolla, sanoo Herra, kunnes teen heistä lopun hänen 
kädellään… 11. Mutta sen kansan, joka taivuttaa kaulansa Baabelin kunin-
kaan ikeeseen ja palvelee häntä, minä annan jäädä omaan maahansa, sa-
noo Herra. Se saa viljellä sitä ja asua siinä."  (Jer. 27:6-8,11) 

 
Nebukadnessar sai ilmoituksia  

Daniel 2:31,37-45 
31. Sinä, kuningas, näit suuren kuvapatsaan. 37. Sinä, kuningas, olet ku-
ningasten kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, väke-
vyyden ja kunnian. 38. Sinun käteesi hän on antanut ihmiset, missä ikinä 
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heitä asuu, sekä kedon eläimet ja taivaan linnut, asettaen sinut kaikkien nii-
den valtiaaksi. Sinä olet se kultainen pää. 39. Sinun jälkeesi nousee toinen 
valtakunta, joka on halvempi kuin sinun, ja sitten kolmas valtakunta, joka on 
vaskea, ja joka hallitsee koko maata. 40. Sitten on tuleva neljäs valtakunta, 
luja kuin rauta. Kuten rauta musertaa ja särkee kaiken, niin se on särkevä 
ja murskaava ne kaikki. 41. Se, että sinä näit jalkojen ja varvasten olevan 
osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, merkitsee, että se on oleva ha-
janainen valtakunta. Siinä on kuitenkin oleva raudan lujuutta, kuten sinä 
näit rautaa olevan saven seassa. 42. Se, että jalkojen varpaat olivat osaksi 
rautaa, osaksi savea, merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja ja 
osa hauras. 43. Se, että sinä näit rautaa saven seassa, merkitsee, että 
vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toisiinsa, 
kuten rautakaan ei sekaannu saveen. 44. Niiden kuningasten päivinä tai-
vaan Jumala on pystyttävä valtakunnan, joka on iäti kukistumaton ja 
jonka valtaa ei anneta toiselle kansalle. Se on musertava kaikki muut 
valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä ikuisesti. 
45. Tätä merkitsee se, että sinä näit kivilohkareen irtautuneen vuoresta, ei 
ihmiskäden voimasta, ja murskanneen raudan, vasken, saven, hopean ja 
kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on ta-
pahtuva. Uni on tosi ja sen selitys luotettava."  

 
Itseään jumaloiva kuningas ja elävän Jumalan palvelijat 

Daniel 3:4-6, 16-18, 24-29  
4. Kuuluttaja julisti kovalla äänellä: "Teille, kansoihin, sukukuntiin ja kieliin 
kuuluvat, julistetaan: 5. Heti kun te kuulette torvien, huilujen, kitarain, harp-
pujen, luuttujen, säkkipillien ja kaikenlaisten muiden soittimien äänen, lan-
getkaa maahan ja kumartakaa kultaista kuvapatsasta, minkä kuningas Ne-
bukadnessar on pystyttänyt. 6. Joka ei lankea maahan ja kumarra, heite-
tään kohta tuliseen pätsiin." 
16. Sadrak, Meesak ja Abednego vastasivat kuninkaalle: "Nebukadnessar! 
Meidän ei tarvitse vastata sinulle sanaakaan. 17. Jos niin käy, meidän 
Jumalamme voi kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä ja myös sinun 
kädestäsi, kuningas. 18. Ja vaikka ei pelastaisikaan, tiedä se, kunin-
gas, että me emme palvele sinun jumaliasi emmekä kumarra pystyt-
tämääsi kultaista kuvapatsasta."  
 24. Kuningas Nebukadnessar hämmästyi, nousi kiiruusti ylös ja sanoi halli-
tusmiehilleen: "Emmekö heittäneet kolme miestä sidottuina tuleen?" He 
vastasivat kuninkaalle: "Niin tehtiin, kuningas!" 25. Hän sanoi: "Minä näen 
neljä miestä kävelemässä vapaina tulessa, eivätkä he ole vahingoittuneet, 
ja neljäs on näöltään kuin Jumalan poika." 29. "Minä annan käskyn, että jo-
kainen, olkoon hän mitä kansaa, kansakuntaa ja kieltä tahansa, joka puhuu 
pilkaten Sadrakin, Meesakin ja Abednegon Jumalasta, hakattakoon kappa-
leiksi, ja hänen talonsa tehtäköön soraläjäksi. Ei näet ole muuta jumalaa, 
joka niin voi pelastaa kuin tämä." 

 
Nöyryytetty kuningas 

Daniel 4:20-22, 26-34 
21. Kuningas: Unen selitys ja Korkeimman päätös, joka on kohdannut her-
raani kuningasta, on tämä: 22. Sinut ajetaan pois ihmisten keskuudesta, ja 
kedon eläinten parissa on asuinpaikkasi oleva. Sinä joudut syömään ruo-
hoa kuten naudat ja olet kostuva taivaan kasteesta. Sinulta on näin kulu-
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va seitsemän aikaa, kunnes tulet tuntemaan, että Korkein hallitsee ih-
misten valtakuntaa ja antaa sen kenelle tahtoo.  
26. Kaksitoista kuukautta tämän jälkeen kuningas oli kävelemässä kunin-
kaallisen palatsinsa katolla Baabelissa. 27. Hän puhkesi silloin sanomaan: 
"Eikö tämä ole se suuri Baabel, jonka minä väkevällä voimallani olen 
rakentanut kuninkaalliseksi linnaksi, valtasuuruuteni kunniaksi!" 28. 
Sana oli vielä kuninkaan suussa, kun taivaasta tuli ääni: "Kuningas Nebu-
kadnessar, sinulle julistetaan: Valtakuntasi on otettu sinulta pois. 29. Sinut 
ajetaan pois ihmisten parista, ja kedon eläinten parissa on asuinpaikkasi 
oleva. Sinä joudut syömään ruohoa kuin naudat. Niin on sinulta kuluva seit-
semän aikaa [vuotta], kunnes tulet tuntemaan, että Korkein hallitsee ihmis-
ten valtakuntaa ja antaa sen kenelle tahtoo." 30. Sillä hetkellä tämä sana 
toteutui Nebukadnessarissa: hänet ajettiin pois ihmisten parista, hän söi 
ruohoa kuin naudat ja Hänen ruumiinsa kostui taivaan kasteesta, kunnes 
hänen hiuksensa kasvoivat pitkiksi kuin kotkan sulat ja hänen kyntensä kuin 
lintujen kynnet. 31. "Sen ajan kuluttua minä, Nebukadnessar, nostin silmäni 
taivasta kohti, ja järkeni palasi. Minä kiitin Korkeinta, ylistin ja kunnioitin 
häntä, joka elää iäti, jonka hallitus on ikuinen hallitus, ja jonka valtakunta 
pysyy suvusta sukuun.  
32. Kaikki maan asukkaat ovat tyhjänveroisia. Hän tekee taivaan joukoille ja 
maan asukkaille mitä tahtoo, eikä ole sitä, joka pidättää hänen kätensä ja 
sanoo hänelle: 'Mitä sinä teet?'  
33. Siihen aikaan minun järkeni palasi, ja valtasuuruuteni loisto tuli takaisin 
valtakuntani kunniaksi. Hallitusmieheni ja ylimykseni etsivät minut. Minut 
pantiin jälleen hallitsemaan valtakuntaani, ja valtani lisääntyi suuresti.  34. 
Nyt minä, Nebukadnessar, kiitän, ylistän ja kunnioitan taivaan Kunin-
gasta. Kaikki hänen työnsä ovat oikeita ja hänen tiensä oikeudenmu-
kaisia. Hän voi nöyryyttää ne, jotka vaeltavat ylpeydessä." 

 
 
Mitä on valta? 
 

Vallassa on kyse siitä, että joku tai jotkut saavat toisen tai toiset toimimaan 
oman tahtonsa mukaan. On monenlaista valtaa: sotilaallista, poliittista, ta-
loudellista, uskonnollista, kulttuurillista, hengellistä, jumalallista ja saatanal-
lista valtaa. On arvovaltaa ja virkaan ja asemaan liittyvää valtaa. On median 
ja puolueiden valtaa, on itsevaltiutta ja demokraattista vallankäyttöä. On po-
liisivaltaa ja rakkauden ja totuuden valtaa. On vanhempien valtaa lapsiensa 
yli, on opettajien ja lääkärien valtaa. On paikallishallinnon ja valtakunnallista 
valtaa. 
 
Valta sinänsä ei ole hyvää tai pahaa itsessään, vaan ratkaisevaa on se, mil-
laisesta vallasta on kysymys? Edes useimmiten kai pahana pidetty väkival-
takaan ei itsessään ole väärää, jos sitä käytetään synnin ja vääryyden tu-
hoamiseen. Jumalakin käyttää tarvittaessa väkivaltaa ja lopullisessa välien-
selvittelyssä Saatanan mahdin kanssa erittäin rajua väkivaltaa. Taltuttaes-
saan rikollisia poliisin käyttämä väkivalta voi olla Raamatun mukaan Juma-
lan palvelusta, sillä "esivalta ei turhaan miekkaa kanna".  
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Valtapiirit 
Jumala on asettanut ihmisille tietyt valtapiirit, jotta niin kodissa, koulussa, 
työpaikoilla, sairaaloissa, kirkossa, kunnissa, valtioissa ja jopa kansainväli-
sellä tasolla vallitsisi järjestys. Vrt. Apt. 17. "Jumala on järjestyksen Jumala" 
 
Saman ihmisen valta ja oikeudet vaihtelevat sen mukaan, kuin hän siirtyy 
valtapiiristä toiseen. Lääkäri saa leikkaussalissa työntää veitsen potilaan 
mahaan, mutta jos hän tekee saman tempun kadulla, hän ilmeisesti joutuu 
uuteen valtapiiriin eli vankilaan. Bussinkuljettajalla on valta kerätä matkus-
tajiltaan maksuja, mutta riisuttuaan virkapukunsa hänen valtansa matkusta-
jiin päättyy. Kotona hänellä on oikeus kurittaa lapsiaan, mutta ei pihalla 
naapurin "kakaroita", koska piha on eri valtapiiriä kuin hänen kotinsa, vaikka 
omien lasten osalta valtapiiri ulottuisikin pihalle asti. Itse asiassa elämme 
varsin monimutkaisessa valtapiirien verkossa. Moni nuori ja vanhempikin 
kokee esimerkiksi, että Kela hallitsee heidän elämäänsä yllättävän suures-
sakin määrin. 

 
Valtapiirien sotkeminen 
 

Vallankäytön suuria ongelmia syntyy silloin, kun valtapiirit sotkeutuvat kes-
kenään. Kun esimerkiksi kristillisessä kirkossa, joka on Jumalan hengelli-
sen vallan piiri, pyritään rahan voimalla hallitsemaan ihmisten uskon sisäl-
töä – niin kuin esimerkiksi naispappeuskiistassa, jossa on paljossa kysymys 
myös ei vain viroista, vaan myös virkojen tuomasta taloudellisesta turvalli-
suudesta. Jo Apostolien teoissa Pietari törmäsi yritykseen hankkia rahalla 
hengellistä arvovaltaa, kun kastettu noita Simon yritti ostaa Pietarilta kykyä 
jakaa Pyhää Henkeä. Pietarin vastaus kuulostaa aika tylyltä: "Menkööt ra-
hasi kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saa-
tavissa…" (Apt. 8:20)  
 
Vallan välineitä ja symboleja ovat raha, virka-asemat, virkapuvut, piispan-
sauvat, liperit, johtokunnat, aseet, parlamentit, poliisivoimat ja armeijat jne. 

 
Jumalan valtakunta 
 

Raamatun keskeinen teema on Jumalan valtakunta. Siinä on todellakin ky-
symys vallan käytöstä ja sen vastapoolina on Saatanan valtapiiri. Uskoon 
tuleminen ja pelastuminen merkitsee aina myös valtapiirin vaihtoa: Ihminen 
siirtyy pimeydestä valkeuteen, Saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan. 

 
Vapaaehtoinen suostuminen väärään valtaan 
 

Tässä yhteydessä on huomattava eräs tarkentava seikka: Se, että ihminen 
tekee vapaaehtoisesti sen mitä toinen hänen haluaa tekevän, on myös val-
lan käyttöä eikä vapaaehtoisuus takaa sitä, että vallankäyttö olisi oikeaa tai 
hyvää. Esimerkiksi niin sanottu mielen kontrolli, jota esiintyy hyvin laajasti 
niin uskonnollisissa kuin poliittisissakin ääriryhmissä, perustuu siihen, että 
ihminen suostuu toisen hallittavaksi ja lopulta voi joutua totaalisesti manipu-
loinnin uhriksi, kun hänet taitavasti eristetään muista ihmistä ja oikeasta ja 
tasapainottavasta tiedosta. 
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Rakkauden valtakunta 
 

Ihminen on alun perin luotu Jumalan alamaisuuteen ja iankaikkinen elämä 
tulee olemaan ikuista Pyhän Kolminaisuuden palvelua ja palvontaa ja siis 
lopullista Jumalan vallan alla oloa. Mutta koska Jumalan taivaallinen valta 
perustuu Hänen totuutensa kirkkauteen ja rakkautensa äärettömään suu-
ruuteen, pelastetuille tämän vallan alle jääminen on suurinta onnea ja au-
tuutta. "Tulkoon Sinun valtakuntasi!" 
 
Avioliitossakin on suuressa määrin kysymys rakkauden vallankäytöstä. 
Puolisot haluavat tehdä niin kuin vastapuoli toivoo rakkaudesta häneen.  

 
Langenneen vallankäyttö 
 

Langenneenakin ihminen hakeutuu mielellään jonkun tai joidenkin hallitta-
vaksi. Syy on hyvin ilmeinen. Toisen hallintaan suostuminen vapauttaa vai-
keiden ratkaisujen tekemisen vaivalta ja usein myös vastuun oton vaivalta. 
Toisaalta vääränlaisen vallan alle taipuminen johtaa myös vapauden me-
nettämiseen ja pahimmillaan täyteen orjuuteen. 

 
Valta ja arvo 
 

Vallan viettelevä voima on siinä, että ihminen ylpeydessään alkaa kuvitella, 
että hänen arvonsa riippuu hänen asemastaan valtarakenteissa. Mitä ylem-
pänä valtapyramidissa hän kokee olevansa, sitä suurempi ja arvokkaampi 
hän kuvittelee olevansa. Tätä harhakuvaa ruokkii tietenkin yhteiskuntamme 
tapa palkita suuremmalla palkalla niitä, jotka ovat ylempänä valtarakenteis-
sa. Kun ihmisen arvoa aletaan mitata hänen asemallaan ja tulojensa suu-
ruudella, niin kuin tänä päivänä hyvin pitkälle tapahtuu, tasa-arvosta puhu-
minen voidaan haudata saman tein. Raamattu osoittaa, että erilaiset tehtä-
vät, erilainen valta-asema ja erilaiset tulotkin kuuluvat Jumalan ihmisen teh-
täväalueeseen eikä niillä ole mitään tekemistä ihmisen arvon kanssa. 

 
Tasa-arvon mitta 
 

Raamattu mittaa ihmisen arvoa sen rakkauden määrällä, jota Jumala ihmis-
tä kohden osoittaa. Sen suuruus mitattiin Golgatan ristillä, kun Jumala antoi 
syntisen ihmisen sijasta oman Poikansa kärsimään syntiemme rangaistuk-
sen. Sillä mitalla mitattuna löytyy tasa-arvo, joka ei ole vain nollien tasa-
arvoa vaan suunnattoman arvokkaiden ihmisten tasa-arvoa. 

 
Nebukadnessar – Jumalan ase 
 

Nebukadnessarin Jumala oli valinnut omaan käyttöönsä, vaikka hän itse ei 
sitä varmaankaan aluksi ymmärtänytkään. Jumala toimitti hänen kätensä 
kautta sellaiset tuomionsa, joilla Hän oli uhannut epäjumalanpalvelukseen 
juossutta omaa kansaansa Israelia. 
 
Nebukadnessarin valta kuului siis Jumalan suunnitelmaan historian hallin-
nassa ja myös pelastussuunnitelman eteenpäin viemisessä. Jumala on 
usein muulloinkin ottanut käyttöönsä aivan jumalattomia hallitsijoita.  
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Kiina 
Jeesuksen vallankäytöstä on hyvä esimerkki Kiina. Ennen sotaa lähetys-
työntekijät ja pienen pieni kansallinen kirkko huokaili maan suunnattoman 
suurten vaikeuksien keskellä. Evankeliumin esteet olivat vuoren korkuisia: 
Suunnattoman suuren väestön keskuudessa puhuttiin lukemattomia murtei-
ta, kielimuurit olivat todelliset. Maasta puuttui jokia lukuun ottamatta tie- ja 
rautatieverkosto. Liikkuminen oli suunnattoman vaikeaa. Ihmiset eivät 
osanneet lukea monimutkaisia kirjoitusmerkkejä. Ulkomaalaisviha ja pitäy-
tyminen vanhaan buddhalaisuuteen ja taolaisuuteen oli valtava este. Seu-
rakunnat olivat pieniä ja niiden hengellinen taso todella heikko. "Riisikristilli-
syys" kukoisti. 

 
Silloin Jeesus nosti aseekseen Mao Tse Tungin. Omaa aatettaan ja val-
taansa pönkittääkseen hän ryhtyi rakentamaan teitä, teki Pekingin kiinasta 
virallisen kielen, yksinkertaisti kirjoitusmerkit, opetti kansan lukemaan ulko-
maalaisten Marxin ja Leninin kirjoja. Hän levitti radiot joka kotiin. Ja ennen 
kaikkea hän ryhtyi tarmokkaasti vainoamaan kristillistä seurakuntaa. Se 
puhdistui, se koki voimakkaita herätyksiä. Jeesus pani Maon avaamaan 
tien evankeliumille, kun lähetystyöntekijät eivät siihen kyenneet. Tänään 
maassa on varovaisten arvioiden mukaan vähintään 85 miljoonaa kristittyä, 
kun ennen vallankumousta heitä oli noin 4 miljoonaa. Lisäksi maassa on 
tänä päivänä menossa kirkkohistorian väkevin herätys. Viime vuonna noin 
1 500 000 kiinalaista tuli uskoon ja kastettiin. 

 
Itsensä jumalallistava ylpeys 
 

Nebukadnessarin häikäisevä poliittinen, sotilaallinen ja hallinnollinen me-
nestyksensä johtivat hänet siihen, mihin valta osan muistakin vallan kah-
vaan päässeistä: Hän alkoi kuvitella, että hänen valtansa oli hänen oma 
saavutuksensa. Todellisuudessa hän oli saanut valtansa Jumalalta, jota 
hän ei vielä tuntenut. Itse asiassa hänen nimensä sisältää sen jumaluuden 
nimen Nebo, jolta hän kuvitteli valtansa saaneen. 
 
Jumalan olemuksen perus olemus on nöyryys, josta kohta lisää. Siksi kun 
Jumala lähtee nöyryyttämään ihmistä – teki Hän sen sitten millä tavalla ta-
hansa, Hän tekee ihmiselle parhaan mahdollisen asian, vie häntä tunte-
maan oman olemuksensa salaisuutta edes himpun verran. 

 
Nebukadnessarin tapauksessa Jumala käytti Danielia ja hänen kolmea to-
veriaan, jotka osoittivat, että Jumala hallitsee ja kykenee toimimaan ja pe-
lastamaan kaikkein väkevimmän poliittisen vallan käsistä omansa, jos niin 
hyväksi näkee. Jumalan näytöt omasta viisaudestaan ja suojeluksestaan 
omiensa elämässä eivät kuitenkaan vielä saaneet kuningasta taipumaan 
nöyryyteen. Siihen tarvittiin syvä mielisairaus, jota kuningas sairasti seitse-
män vuotta. Monen ihmisen sairauden syy on hänen ylpeytensä, mutta mo-
net Herra saa myös sairauden kautta lopulta tunnustamaan Jumalan her-
ruuden. 

 
Jumalan suuruus – Hänen tulemisensa pieneksi 
 

Pyhän Kolminaisuuden salaisuudesta aukeaa meille jotain Johanneksen 
evankeliumin 13. luvun alkujakeista. Niissä käy ensinäkin selkeästi ilmi, mi-
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tä Jeesus ajatteli itsestään kiirastorstaiyönä: Isä oli antanut koko ihmiskun-
nan ja sen pelastuksen Jeesuksen käsiin – kysymys on siis suurimmasta 
mahdollisesta vallasta, mitä voidaan ajatella. Tämän tietoisuuden omaava-
na Jeesus asettuu opetuslastensa jalkojen juureen ja alkaa pestä niitä. Hän 
osoitti heille mitä on rakkaus – se on toisen alapuolelle asettumista, jotta 
toinen korotettaisiin. Pyhässä Kolminaisuudessa Jeesus korottaa Isää, Isä 
korottaa Poikaa, Poika korottaa Pyhää Henkeä ja Pyhä Henki kirkastaa 
Poikaa jne. Pyhän Jumalan rakkauden olemus on itsensä alentava, jopa 
ihmisten alapuolelle itsensä alentava nöyryys. Tämä nöyryys tulee kerran 
kirkkaana näkymään sinä päivänä, kun Jeesus tulee kirkkaudessaan takai-
sin ja alkavat taivaalliset Karitsan häät. Ensimmäinen asia, mitä kunnian 
Kuningas Jeesus tekee, on se, että Hän riisuu vaippansa ja alkaa palvella 
perille päässyttä seurakuntaa ateriapöydässä. (Luuk. 12)  
 
Jumalan vallankäyttö perustuu siis nöyryyteen, rakkauteen ja totuuteen. 
Mutta juuri siksi, että se rakastaa ja pelastaa, se samalla pyhässä vihas-
saan tuhoaa kaiken, mikä noita Hänen rakkautensa kohteita on matkalla 
uhannut. Saatana ja sen joukot joutuvat ikuisen ja pyhän Jumalan tulen 
keskelle. 
 
Raamattu ei missään kiellä kristittyjä tavoittelemasta parhaita armolahjoja ja 
niitä valtahierarkian asemia, joilta he voivat armolahjojansa käyttää. Raa-
mattu tunnustaa kristillisen johtajuuden, mutta sen todellinen luonne on sii-
nä, että johtaja on kaikkien palvelija ja hän asettuu kaikkien alapuolelle. 

 
Esimerkki Jumalan tavasta käyttää valtaansa omiinsa nähden: Eichi Itoon kutsu 
Herran työhön (ote hänen todistuskirjastaan) 
 

Vuoden 1924 lokakuun eräänä aamuna olin pitämässä aamurukoushetkeä 
opiskelija-asunnossani. Luin Matteuksen evankeliumista:  
"Jeesus kulki ympäriinsä kaikissa kaupungeissa ja kylissä, opetti heidän 
synagogissaan, saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikenlaisia 
tauteja ja vaivoja. Nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he 
olivat nääntyneet ja hyljätyt kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Hän sanoi 
opetuslapsilleen: 'Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis 
elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.'" (Matt. 9:35-
38) 

 
Olin ennenkin lukenut tämän kohdan, mutta olin aina ajatellut, että se ei 
kuulu minulle vaan papeiksi tai evankelistoiksi aikoville. Mutta sinä aamuna 
Jumala pysäytti minut tämän sanan ääreen. Se alkoi puhua seuraavaan ta-
paan:  
- On paljon ihmisiä, joiden tulisi pelastua, mutta vähän niitä, jotka pelastuvat. 
Se johtuu työmiesten vähyydestä. Kysymys ei ole siitä, että olisi vain vähän 
niitä, jotka on määrätty pelastumaan ja paljon niitä, joiden pelastuminen ei 
ole edes tarpeen. Jumalan tahto on, että jokainen ihmisen pelastuisi usko-
malla Jeesuksen evankeliumiin, mutta vain harvat pelastuvat, koska evan-
keliumin julistajia on liian vähän. Siksi Japanin kirkko ei kasva. Sinun tulee 
pyytää elon Herraa lähettämään työntekijöitä elonkorjuuseen. Asia koskee 
sinua. Niin, myös sinun pitää lähteä työhön. Lähde sinä kertomaan Jeesuk-
sen teoista, jotta mahdollisimman moni voisi pelastua! 
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Näin Jumala puhutteli minua ja jouduin todella ahtaalle. Viivyin pitkää tä-
män Jumalan sanan edessä ja rukoilin, mutta en kyennyt heti vastaamaa 
Herralle:  
- Tapahtukoon, Jumala, Sinun tahtosi! 
Tiesin, että Japanissa pastorien tulot ovat pienemmät kuin muiden ihmisten. 
Minun velvollisuuteni perheen vanhimpana poikana oli auttaa taloudellisesti 
perhettäni erityisesti nyt, kun se eli  köyhyydessä vararikon seurauksena. 
Siksi minun olisi mahdotonta ryhtyä papiksi.  
Mutta Jumalan sana ei antanut periksi:  
- Näistä olosuhteista huolimatta antaudu evankeliumin julistajaksi! 
Olin aivan hämmennyksissäni. Rukoilin kauan polvillani ja pyysin Jumalaa 
taivuttamaan sydämeni kuuliaiseksi Hänen tahdolleen. Päätin jäädä koulus-
ta pois ja rukoilla siihen asti, kunnes voisin vilpittömin mielin vastata myön-
tävästi Herran kutsuun. 
 
Taistelu Jumalan sanan haasteen edessä jatkui pitkään. En kyennyt teke-
mään ratkaisua. Vihdoin iltapäivällä saatoin suureksi helpotuksekseni ru-
koilla: 
- Herra, johdata minua tahtosi mukaan. Jos tahdot tehdä minusta evankelis-
tan, jätän taloustieteen ja lain opiskelun ja aloitan opiskelut teologisessa tie-
dekunnassa. 

 
 


