
 

KESKUSTELU RAAMATULLISESTA AIHEESTA 
 

Milloin Jumalan valtakunta alkoi hallita? 
(10. osa) 

 
Juhanin ovikelloa painaa itsevarman oloinen tienraivaaja-Kari. 
Hän on saanut tutkittua kuumana pyöriteltyä aihetta, ja on nyt 
hyvin valmistautunut uusiin haasteisiin. Katsotaan, miten äijän 
tällä kertaa käy. 
 
 
Juhani: (avaa oven) Katohan, Kari! Mistä minulle tällainen kunnia? 
 
Kari: Hauska nähdä sinua, Juhani. Kuten huomaat, olen prässäyttänyt housuni, ja olen nyt valmiina 
uuteen koitokseen Jumalan valtakunnan puolesta. 
 
Juhani: Housuistako se olikin kiinni? 
 
Kari: (nauraa) Kyllä! Muistatko kun kerran tulit meillä käymään, ja luit Matteuksen 28:18:sta, että 
Jeesus sai kaiken vallan taivaassa ja maan päällä jo ylösnousemuksensa jälkeen? 
 
Juhani: Muistan kyllä. Tulitko sinäkin samaan päätelmään? 
 



Kari: En aivan. Pitäydyn kylläkin edelleen siinä Jeesuksen kuninkuudessa vuonna 1914, koska 
Raamatussa on eräs tapaus, joka mielestäni ansaitsee huomiota. Katsotaanko yhdessä? 
 
Juhani: Ilman muuta! Odotathan hetkisen, käyn hakemassa Raamattuni. (hakee) 
 
Juhani: No niin. Mistä aloitetaan? 
 
Kari: Luukas 19:11-27. Haluatko lukea? 
 
Juhani: Sopii. (lukee) 
 
 11 Hän kertoi tätä kuuntelemassa oleville vielä vertauksen, koska hän oli lähellä 
 Jerusalemia ja he ajattelivat, että Jumalan valtakunta ilmaantuisi siinä samassa. 12 Hän 
 sanoi: ”Eräs ylhäistä syntyperää oleva mies matkusti kaukaiseen maahan saadakseen 
 kuninkuuden, minkä jälkeen hän palaisi takaisin. 13 Hän kutsui kymmenen orjaansa, 
 antoi heille kymmenen minaa ja sanoi heille: ’Harjoittakaa näillä liiketoimintaa, kunnes 
 tulen.’ 14 Hänen maanmiehensä kuitenkin vihasivat häntä ja lähettivät hänen peräänsä 
 lähetystön sanomaan: ’Emme halua tätä miestä kuninkaaksemme.’ 
 15 Kun hän lopulta tuli takaisin saatuaan kuninkuuden, hän kutsui luokseen orjat,  joille 
 oli antanut rahat, jotta hän saisi selville, mitä he olivat liiketoiminnallaan ansainneet. 16 
 Silloin tuli ensimmäinen ja sanoi: ’Herra, minasi tuotti kymmenen minaa.’ 17 Kuningas 
 sanoi hänelle: ’Hyvin tehty, hyvä orja! Koska olet osoittautunut uskolliseksi hyvin 
 vähäisessä asiassa, saat hallintaasi kymmenen kaupunkia.’ 18 Sitten tuli toinen ja sanoi: 
 ’Herra, minasi tuotti viisi minaa.’ 19 Kuningas sanoi tällekin: ’Johda sinä viittä 
 kaupunkia.’ 20 Mutta vielä tuli yksi ja sanoi: ’Herra, tässä on minasi, jonka piilotin 
 kankaaseen. 21 Minä näet pelkäsin sinua, koska olet ankara mies. Sinä otat, mitä et ole 
 pannut talteen, ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt.’ 22 Kuningas sanoi hänelle: ’Omien 
 sanojesi perusteella minä tuomitsen sinut, paha orja. Sinähän tiesit, että minä olen 
 ankara mies, joka otan, mitä en ole pannut talteen, ja leikkaan, mitä en ole kylvänyt. 
 23 Miksi et sitten pannut rahojani pankkiin? Silloin olisin tultuani perinyt ne 
 korkoineen.’ 
 24 Sen jälkeen kuningas sanoi lähellä seisoville: ’Ottakaa mina häneltä pois ja antakaa 
 se sille, jolla on kymmenen minaa.’ 25 Mutta he sanoivat hänelle: ’Herra, hänellä on jo 
 kymmenen minaa!’ 26 Hän sanoi: ’Minä sanon teille: jokaiselle, jolla on, annetaan lisää, 
 mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mitä hänellä on. 27 Tuokaa lisäksi tänne 
 viholliseni, jotka eivät halunneet minua kuninkaakseen, ja teloittakaa heidät minun 
 edessäni.’” 
 
Juhani: Hyvä kohta. Soveltuu varmaankin Jeesukseen? 
 
Kari: Kyllä. Huomasitko, missä vaiheessa hän sai kuninkuuden, ennen vai jälkeen matkan? 
 
Juhani: Hmm.. Jälkeen? 
 
Kari: Saiko Jeesus siis kuninkuuden ennen taivaaseen palaamista vai sen jälkeen? 
 
Juhani: Tämän luetun perusteella, jälkeen. Mutta eikö tässä ole kyseessä vertaus eikä profetia? 



Kari: Vertaus on.. on se vertaus kyllä. Mutta monesti vertauksissa esitettiin myös profetioita. 
 
Juhani: Hyvä on. Yritän vain näin äkkiseltään analysoida tätä. Hmm.. jos Jeesus sanoi ennen 
taivaaseen astumistaan, että hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, eihän se 
kuitenkaan voi olla ristiriidassa tosiasioiden kanssa? Tuskin Jeesus nyt liioitteli - valehtelusta 
puhumattakaan. 
 
Kari: Niin, kaikkien asioiden pitäisi mätsätä. Tälle vielä rinnakkaisessa vertauksessa, Matteus 
25:14-30, jakeessa 19 mainitaan, että hän palasi pitkän ajan kuluttua takaisin. 
 
Juhani: (silmäilee vertauksia) Näissä vertauksissa näyttäisin olevan kyse siitä, miten orjat toimivat 
isännän poissa ollessa. Matteuksen kuvauksessa ei mainitan kuninkaallisesta vallasta mitään, joten 
se ei nähtävästi ollut edes pääasia näissä vertauksissa.  
 
Kari: Niin.. onhan se totta tuo.. 
 
Juhani: Mutta selvä. Ajatellaan nyt siltä kantilta, että näistä voisi päätellä jotain. Siinä tapauksessa 
tuo kaukaiseen maahan meneminen kuvaisi Jeesuksen taivaaseen astumista, eikö niin? Eikö hän 
mennyt varmistamaan juuri kuninkaallisen vallan? Jos näin kerran oli, hän sai sen pian, koska eihän 
vertauksissa kerrota hänen odotelleen pitkähköjä aikoja siellä saadakseen sen? 
 
Kari: Niin, kyllä.. mutta kun.. 
 
Juhani: Toiseksi, kuvauksissa ei ole missään mainintaa, että mies olisi ollut näkymättömänä läsnä 
palatessaan kuninkaana. Hänen ei kerrota odotelleen, ennen kuin hän antoi palkan orjilleen, sekä 
myös teloitti ne, jotka eivät halunneet häntä kuninkaakseen. Jos Jeesus olisi siis palannut 1914, 
teloittiko hän vastustajiaan 1. ja 2. maailmansodassa? Silloinhan tämän tulkinnan mukaan sodat 
olisivat johtuneet Jeesuksesta, eikä Saatanasta. 
 
Kari: Niin.. tosiaan (hiljenee kuuntelemaan) 
 
Juhani: Mutta jos ajateltaisiin tuota luettua Luukkaan 19 luvun kohtaa, että siinä mainittu takaisin 
paluu liittyisi Jeesuksen kuninkuuteen vuonna 1914, se ei oikein millään toimi. 
 
Kari: Ja miksei toimi? 
 
Juhani: Raamatussa sanotaan, että: 
 
 33 Koska hänet siis korotettiin Jumalan oikealle puolelle ja hän sai luvatun pyhän 
 hengen Isältä, hän on vuodattanut sen, ja tämän te näette ja kuulette. 34 Daavid ei 
 noussut taivaaseen, vaan hän itse sanoo: ’Jehova sanoi minun Herralleni: ”Istu minun 
 oikealla puolellani, 35 kunnes minä asetan vihollisesi jalkojesi alustaksi.”’ 36 Koko 
 Israelin kansa voi siksi olla varma siitä, että Jumala on tehnyt sekä Herraksi että 
 Kristukseksi tämän Jeesuksen, jonka te teloititte paalussa. (Ap 2:33-36) 
 
Juhani: Kristus tarkoittaa 'voideltua'. Raamatussa kuninkaat voideltiin tehtäväänsä. 
 



Kari: Kappas. 
 
Juhani: Sitten Psalmissa 110:1, 2 tämä edellä esitetty ennustettiin: 
 
 Jehova julisti minun Herralleni: ”Istu minun oikealla puolellani, kunnes minä asetan 
 vihollisesi jalkojesi alustaksi.” 2 Jehova ojentaa Siionista sinun valtasi valtikan ja sanoo: 
 ”Mene vihollistesi keskelle alistamaan heitä.” 
 
Juhani: Tässä Psalmissa kuningas Daavid puhuttelee Jeesusta "Herrakseen". Jos Daavid puhuttelee 
jotakuta Herrakseen, eikö tämä ole korkea-arvoisempi? Eikö tämä viittaa Jeesuksen kuninkuuteen? 
Lisäksi hän saa "valtansa valtikan". Kenellä muulla kuin kuninkaalla on vallan valtikka? 
 
Kari: Olen lukenut nämä jakeet varmasti satoja kertoja, mutten ole koskaan ajatellut asiaa näin. 
 
Juhani: Lisäksi Filippiläisille 2:9-11 mainitaan alkaneen täyttyä jo ensimmäisellä vuosisadalla: 
 
 9 Juuri siksi Jumala korotti hänet ylempään asemaan ja antoi hänelle hyvyydessään 
 nimen, joka on jokaisen muun nimen yläpuolella, 10 niin että Jeesuksen nimessä 
 jokainen polvi taipuisi – niiden, jotka ovat taivaassa, ja niiden, jotka ovat maan päällä, 
 ja niiden, jotka ovat maan alla – 11 ja jokainen kieli tunnustaisi avoimesti Jeesuksen 
 Kristuksen olevan Herra Jumalan, Isän, kunniaksi. 
 
Juhani: Jeesuksen valta ulottui jo tuolloin sekä taivaaseen, että maan päälle. Tuo "polvien 
taipuminen" viittaisi kuninkaan kumartamiseen ja kunnian antamiseen hänelle. 
 
Kari: Vetää hiljaiseksi.. 
 
Juhani: Ja vielä Kolossalaiskirjeen 1:13 osoittaa, että Jeesuksen valta oli jo tuolloin todellisuutta: 
 
 Hän vapautti meidät pimeyden vallasta ja siirsi meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. 
 
Juhani: Jos Jeesus ei vielä tuolloin ollut kuningas, kuinka hänellä jo silti oli valtakunta? 
 
Kari: En osaa sanoa. Mitä ehdotat? 
 
Juhani: Jos Luukkaan 19 ja Matteuksen 25 vertauksia pitäisi johonkin tiettyyn aikaan yrittää 
soveltaa, ne sopisi ennemminkin siihen aikaan, kun Jeesus tulee kuninkaana takaisin kaikki enkelit 
mukanaan. Silloinhan hän jakaa myös ihmiset lampaisiin ja vuohiin, antaa palkan uskollisille 
seuraajilleen, sekä teloittaa hänen kuninkuutensa vastustajat. Vertauksia ei voi oikein millään 
sijoittaa johonkin sellaiseen aikaan, että Jeesus olisi kuninkaana läsnä, mutta viholliset saisivat 
edelleen mellastaa, kuten vuoteen 1914. Vai mitä sinä ajattelet? 
 
Kari: Tuota.. on se kyllä loogisesti sanottuna juuri noin. Kiitos Juhani! 
 
 
 
 


