
 

KESKUSTELU RAAMATULLISESTA AIHEESTA 
 

Milloin Jumalan valtakunta alkoi hallita? 
(5. osa) 

 
Seuraavassa on jälleen hieman harvinaisempi tilanne, koska 
Juhani on tullut Kari-nimisen tienraivaajan luo piipahtamaan 
lyhyelle käynnille. Tällä kertaa Juhani on laittanut puvun ja 
kauluspaidan, mutta Kari on kotosalla aivan arkikuteissa. 
 
 
Kari: No heippa Juhani! En uskonut, että todella tulisit käymään luonani. Ole hyvä, tule 
peremmälle! Vaimoni onkin juuri kaupassa niin meillä on tässä hyvä hetki jutella. 
 
Juhani: Terve Juhani! Rohkaistuin vastavuoroisesti tulla käymään luonasi. Hieno koti teillä muuten. 
 
Kari: Kiitos! Olemme vaimoni kanssa asuneet tässä jo kohta kuusi vuotta. Naimisissa olemme 
olleet jo 35 vuotta. Mutta lapsia meillä ei ole. 
 
Juhani: Me olemme vaimoni kanssa asuneet siinä asunnossa jo pian 36 vuotta - meilkein saman 
ajan kun te olette olleet naimisissa.  
 



Kari: En valitettavasti ole vielä ehtinyt perehtyä herättämiisi kysymyksiin, jotka olivat muuten 
todella hyviä! Seurakunnan asiat ovat vieneet leijonaosan ajastani. Ja pitäähän sitä aikaa löytyä 
toki vähän vaimollekin. 
 
Juhani: Olet oikeassa. Lähdin oikeastaan käymään luonasi, koska lukiessani eteenpäin siitä 
Matteuksen 24-luvusta, törmäsin erääseen seikkaan, joka liittyi keskusteluumme valtakunnan 
perustamiseen vuonna 1914. 
 
Kari: Onpa hienoa kuulla, että luet Raamattua. Se on kovin harvinaista nykyään. Minkälaiseen 
asiaan törmäsit? 
 
Juhani: Muistaakseni se oli ihan tuon Matteuksen evankeliumin lopussa.. (selailee Raamattua) 
Tuossa, Matteus 28:18. 
 
Kari: Ahaa, tarkoitat varmaankin lähetyskäskyä? 
 
Juhani: En aivan. Se on jaetta ennen, jakeessa 18: "Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille: 
'Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.'"  
 
Kari: Kyllä. Tuo on tuttu kohta. Jeesus sai kaiken valla Isältään, Jehova Jumalalta. 
 
Juhani: Niin, mutta eikös siitä ole sitten jo melkein 2000 vuotta aikaa? 
 
Kari: Kyllä. Itse asiassa Jeesus puhui siinä ylösnousemuksensa jälkeen, kun hän antoi seuraajilleen 
käskyn tehdä opetuslapsia. Hmm.. se taisi olla vuonna 33 ya., eli siitä on tosiaan jo pian 2000 
vuotta. 
 
Juhani: Saiko Jeesus siis tosiaan jo silloin kaiken vallan taivaassa ja maan päällä, kuten hän sanoi? 
 
Kari: Kyllä. 
 
Juhani: Saiko hän siis 1914 vielä lisää valtaa? 
 
Kari: Ööh.. no ei kai sinällään, mutta.. olipas jännä oivallus sinulta taas. 
 
Juhani: Niin, jos Jeesus siis puhui totta, hän sai kaiken vallan jo tuolloin, vuonna 33. 
 
Kari: Niin.. totta. 
 
Juhani: Eli hän ei saanut mitään sen enempää vuonna 1914? 
 
Kari: Jeesus sai kuninkuuden kylläkin vuonna 1914. 
 
Juhani: Pelkän kuninkuuden? 
 



Kari: Niin, ilmeisesti. En ole 
koskaan osannut yhdistää 
tuota jaetta tähän asiaan 
tällä tavoin. 
 
Juhani: Oletko varma, ettei 
Jeesus olisi saanut sitten 
kuninkuuttakin jo tuolloin 
vuonna 33? Periaatteessa 
sehän olisi hyvin loogista, 
jos hän kerran sai kaiken 
vallan jo tuolloin. 
 
Kari: Tuo on kyllä 
mielenkiintoinen näkemys. 
Pitää tutkia sitäkin vielä tarkemmin. 
 
 
 
 

 


