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18. Raamattuluento: Jumalan valtakunta 

 
Tämä luento perustuu pääosin pelkkiin raamatunlauseisiin. Niiden kautta Jumalan valtakunnan sa-

laisuudet tulevat parhaiten ilmi. Muita selityksiä ei juuri tarvita. 

 
Mikä on Jumalan valtakunta? 
Jumalan valtakunta on siellä, missä Jumala yksin hallitsee. 

"Tulkoon sinun valtakuntasi" rukoilemme Isämeidän rukouksessa. Sanomme samassa rukoukses-

sa: "Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia, iankaikkisesti. Amen."  

Valtakunta liittyy siis valtaan. Valtaan perustuvat maailman valtakunnatkin. Voimalla ja vallalla 

ne ovat syntyneet. Näin on Jumalan valtakunnankin suhteen. Jeesus sanoo: ”Minulle on annettu 
kaikki valta taivaassa ja maan päällä” (Matt. 28:18). Tämän vallan Jeesus sai Isältä. 

Mitä Jumalan valtakunta ei ole? Apostoli Paavali sanoo: 

”Mutta minä tulen pian teidän tykönne, jos Herra tahtoo, ja silloin minä otan selon, en noiden 
pöyhkeiden sanoista, vaan voimasta. Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa.” (1. 

Kor. 4:19,20).  

Olemme puhuneet jo aikaisemmin voimakysymyksestä. Jumalan valtakunta perustuu valtaan. 

Valtaan kuuluu aina voima. Jumalan valtakunta ei siis ole siellä, missä puhutaan ja toimitaan ihmis-

viisaudella. On opettajia, jotka puhuvat omia viisauksiaan ja sanovat sitä Jumalan sanaksi.  

”Katso, minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka ottavat sanansa omalta kie-
leltään, mutta sanovat: 'Se on Herran sana.'” (Jer. 23:31).  

 Korinton seurakunnassakin oli vääriä opettajia, joilla oli monenlaisia vääriä oppeja. Paavali ei 

ollut ensisijaisesti kiinnostunut siitä, mitä nuo opettajat puhuivat. Hän oli kiinnostunut voimasta, 

jota miehet käyttivät, ja siitä oliko sitä voimaa yleensä ollenkaan: 

”Mutta minä tulen pian teidän tykönne, jos Herra tahtoo, ja silloin minä otan selon, en noiden 
pöyhkeiden sanoista, vaan voimasta” (1. Kor. 4:19).  

Jo juutalaiset tiesivät, että Jumalan valtakunta perustuu voimaan ja valtaan. He kysyivätkin Jee-

sukselta: ”Millä vallalla sinä näitä teet? Ja kuka sinulle on antanut tämän vallan?” (Matt. 21:23).  

Jumalan valtakunta ei ole myöskään jotakin näkyvää:  

”Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja 
sanoi: `Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 
'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä` [tai: teidän keskellänne]. `Ja teille 
sanotaan: 'Katso, tuolla hän on!' 'Katso, täällä!' Älkää menkö sinne älkääkä juosko perässä.`” 

(Luuk. 17:20–23).  

Viimeisinä aikoina tulee monia "jumalan valtakuntia". On oltava tarkkana, etteivät ne eksytä ke-

tään. Tällaisia valtakuntia ovat esimerkiksi Jehovan todistajien valtakunta ja Mormonien kirkko 

MAP. On myös monia yksityisiä ihmisiä, "parantajia", jotka väittävät parantavansa Jumalan voi-

malla, mutta tarkempi tutkimus osoittaa heidän toimivan sielunsa ja pimeyden voimilla. 

Mutta mitä ja mikä on Jumalan valtakunta?  
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”...sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa 
Pyhässä Hengessä” (Room. 14:17). 

Siinä on sanottu jo paljon Jumalan valtakunnasta. Jumalan valtakunnan kuningas ja Herra on Isä 

Jumala ja Jeesus Kristus. 

 
Jumalan valtakunnalla on erilaisia nimiä: 

– Isän valtakunta (Matt. 26:29) 

– Ihmisen Pojan valtakunta (Matt. 16:28) 

– Jumalan rakkaan Pojan valtakunta (Kol. 1:13) 

– Herran taivaallinen valtakunta (2. Tim. 4:18) 

– Jeesuksen Kristuksen iankaikkinen valtakunta (2. Piet. 1:11) 

 
Jumalan valtakunta tulee saarnaamalla 

– Tätä valtakuntaa on saarnattava (Matt. 24:14) 

– Jeesus saarnasi sen evankeliumia (Matt. 4:23; Luuk. 8:1) 

– Jeesus opetti rukoilemaan: "Tulkoon sinun valtakuntasi" (Matt. 6:10) 

– Opetuslasten tuli julistaa: "taivasten valtakunta on tullut lähelle... (Matt. 10:7) 

– Jeesuksen seuraajien tuli julistaa tätä evankeliumia (Ap. t. 8:12) 

– Paavalikin saarnasi tätä valtakuntaa (Ap. t. 20:25) 

– Valtakunnan evankeliumia on saarnattava kaikille todistukseksi (Matt. 24:14) 

 

Kaikki eivät pääse Jumalan valtakuntaan 
– Vain sanomalla: "Herra, Herra" (Matt. 7:21) 

– Oman vanhurskauden avulla (Matt. 5:20) 

– Kääntymättä ja tulematta lasten kaltaisiksi (Matt. 18:3) 

– Uudestisyntymättä (Joh. 3.3) 

– Rikkaiden on vaikea päästä Jumalan valtakuntaan (Matt. 19:23) 

– Fariseukset ja kirjanoppineet sulkivat ihmisiltä tien sinne (Matt. 23:13; Luuk. 11:52) 

 

Kenelle Jumalan valtakunta kuuluu? 
– Hengellisesti köyhille (Matt. 5:3) 

– Vanhurskauden tähden vainotuille (Matt. 5:10) 

– Lapsille ja heidän kaltaisilleen (Matt. 19:14) 

– Jumalan tahdon tekijöille (Matt. 7:21) 

– Niille, jotka hyökkäävät sitä vastaan tempaavat sen itselleen (Matt. 11:12; Luuk. 16:16) 

– Sen saavat korkeimman pyhät (Dan. 7:18) 

– Annetaan korkeimman pyhien kansalle (Dan. 7:27) 

 

Vertauksia Jumalan valtakunnasta 
– Hyvä siemen (Matt. 13:24; Mark. 4:26) 

– Sinapinsiemen (Matt. 13:31; Mark. 4:30-) 

– Hapatus (Matt. 13:33) 

– Aarre (Matt. 13:44) 

– Kallisarvoinen helmi (Matt. 13:45) 

– Nuotta (Matt. 13:47) 

– Kuningas, joka vaatii palvelijoitaan tilille (Matt. 18:23) 

– Perheenisäntä, joka palkkaa työmiehiä (Matt. 20:1) 

– Kuningas, joka laittaa häät pojalleen (Matt. 22:2) 

– Kymmenen neitsyttä (Matt. 25:1+) 

– Jeesuksen opetuslasten annettiin tuntea sen salaisuudet (Matt. 13:11 (ks. myös 1. Kor.  2:6+) 
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Jumalan (taivasten) valtakunnan ominaisuuksia 
– Se on Herran (Ps. 22:29) 

– Hänen kuninkuutensa hallitsee kaikkia (Ps. 103:19) 

– Hänen valtakunnallaan on kirkkaus ja kunnia (Ps. 145:12) 

– On iankaikkinen valtakunta (Dan. 3:33; Ps. 145:13) 

– Ei häviä (Dan. 7:14) 

– Pysyy suvusta sukuun (Dan. 3:33) 

 

Seuraavassa on raamatunkohtia, jotka kertovat, mitä olet Kristuksessa. Niiden avulla voimme löytää 

oikean identiteettimme Vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa, Herrassamme. Hän on nyt kunin-

kaana Jumalan valtakunnassa omistaen kaiken vallan ja voiman. 

 
Saamme kaikki tarpeet häneltä: 
”Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, 
Kristuksessa Jeesuksessa ” (Fil. 4:19). 

 
Miksi pelkäisimme: 
”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden 
hengen” (2. Tim. 1:7). 

”Daavidin virsi. Herra on minun valkeuteni ja autuuteni: ketä minä pelkään! Herra on minun 
elämäni turva: ketä minä vapisen!” (Ps. 27:1). 

 

Vahvuus, voima ja nopeuskin tulevat häneltä: 
”Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa” (Fil. 4:13). 

”Herra, Herra on minun voimani. Hän tekee minun jalkani nopsiksi niinkuin peurat ja antaa 
käydä minun kukkuloillani” (Hab. 3:19). 

 

Olemme voittaneet heidät, jotka ovat maailmassa: 
”Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi 
kuin se, joka on maailmassa” (1. Joh. 4:4). 

 
Olemme voittoisia Kristuksessa: 
”Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän 
kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun! ” (2. Kor. 2:14). 

”Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut ” 

(Room. 8:37). 

 

Saamme myös viisauden Jumalalta: 
”Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi 
Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi” (1. Kor. 30). 

”Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti 
ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan” (Jaak. 1:5). 

”... Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärryksek-
si” (Ef. 1:8). 

 
Miksi masentuisimme, kun meillä on toivo, hänen laupeutensa ja uskollisuutensa: 
”Tämän minä painan sydämeeni, sentähden minä toivon. Herran armoa on, ettemme ole aivan hä-
vinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut: se on joka aamu uusi, ja suuri on hänen uskolli-
suutensa.” (Val. 3:21–23). 
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Miksi murehtisimme: 
”…heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen” (1. Piet. 5:7). 

”Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitok-
sen kanssa Jumalalle tiettäväksi” ( Fil. 4:6). 

 
Olemme vapaita: 
”Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne 
orjuuden ikeeseen” (Gal. 5:1). 

 

Olemme vapautettuja tuomiosta: 
”Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat” (Room. 

8:1). 

 

Olemme vapaita kirouksesta ja uskon kautta omistamme Hengen: 
”Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä 
kirjoitettu on: `Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu` - että Aabrahamin siunaus tulisi 
Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.” (Gal. 

3:13,14). 

 

Emme ole yksin: 
”Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti” (Matt. 28:20). 

”…hän itse on sanonut: `En minä sinua hylkää enkä sinua jätä`” (Hebr. 13:5). 

 

Voimme kaikki hänessä ja hän vahvistaa meitä: 
”Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon; sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan 
elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottu-
nut; sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. 
Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.” (Fil. 4:11–13). 

 
Emme ole arvottomia, koska saamme Jumalan vanhurskauden hänessä: 
”Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Juma-
lan vanhurskaudeksi” (2. Kor. 5:21). 

 
Kuka voi olla meitä vastaan?: 
”Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?” 
(Room. 8:31). 

 
Hänessä meillä on rauha: 
”…sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala... (1. Kor. 14:33). 

ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuk-
senne Kristuksessa Jeesuksessa” (Fil. 4:7). 

”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, 
nimittäin vihollisuuden” (Ef. 2:14).  

” Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; 
mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman.” (Joh. 16:33). 

 
Hänen Henkensä kertoo, mitä olemme saaneet Jumalalta: 
”Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tie-
täisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut” (1. Kor. 2:12). 
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Hän on siunannut meitä kaikella [jokaisella] siunauksella: 
”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä 
taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa” (Ef. 1:3).  

 
Meidät on valittu olemaan pyhiä ja nuhteettomia: 
” …niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuh-
teettomat hänen edessään, rakkaudessa” (Ef. 1:4). 

 

Meidät on valittu Jumalan lapsiksi, Kristuksen yhteyteen: 
”…edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen 
oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoitta-
nut meille siinä rakastetussa, tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätök-
sensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä - siitä armotaloudesta, minkä hän aiko-
jen täyttyessä aikoi toteuttaa, - oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä 
on maan päällä.” (Ef. 1:5,6,9,10). 

 

Meidät on lunastettu ja syntimme on anteeksi saatu: 
”…jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa 
rikkauden mukaan” (Ef. 1:7). 

  
Hän on antanut meille Pyhän Hengen sinetin ja perintöosan: 
”Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa 
mukaan. Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evanke-
liumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme 
vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi.” (Ef. 1:11, 3,14).  

  

Te olette eläviä ja teidät on asetettu taivaallisiin Kristuksessa: 
”Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne ...on tehnyt mei-
dät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut - ja 
yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kris-
tuksessa Jeesuksessa.” (Ef. 2:1,5,6). 

 
Olemme hänen tekonsa, luotu hyviä töitä varten: 
”Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala 
on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme” (Ef. 2:10). 

 

Olette päässeet lähelle Jumalaa Kristuksen veressä: 
”…mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet 
lähelle Kristuksen veressä” (Ef. 2:13). 

 

Te olette täytettyjä hänessä:  
”…ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää” (Kol. 2:10). 

 
Luottamuksemme on luja: 
”Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy 
kaikkeinpyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiri-
pun, se on hänen lihansa, kautta, ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija`, niin 
käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi 
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pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä; pysykäämme järkähtämättä toivon 
tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen.” Hebr. 10:19–23)  

 

”Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa” (Ef. 6:10).  

 

Jumalan valtakunta murtautui esiin Jeesuksessa Kristuksessa. Helluntaina tämän valtakunnan esiin-

tulo tapahtui väkevällä voimalla. Tätä voimaa Jeesus oli käskenyt odottaa:  

”`Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kau-
pungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta`” (Luuk. 24:49). 

Jos Jeesuksen opetuslapset olisivat toimineet niin kuin me usein toimimme, heistä olisi tullut vain 

joitakin Jeesuksen Kristuksen harrastelijoita, ja heistä olisi jäänyt ehkä muisto joihinkin juutalai-

suutta käsitteleviin historiankirjoituksiin. Ei juuri sen enempää.  

Saadessaan voiman korkeudesta, Jumalan valtakunta lähti opetuslapsien sanansaarnan ja heidän 

tekemien voimatekojen kautta leviämään kulovalkean tavoin. Syntyi suuria herätyksiä ja Jumalan 

nimi tuli kunniaan. Jumalan valtakunta levisi kaikkialle tunnettuun maailmaan. Myöhemmin se on 

saavuttanut maan ääret. Se on tavoittanut meidätkin. Me elämme nyt tätä Jumalan valtakunnan ai-

kaa, Pyhän Hengen aikaa, armotalouden aikaa, viimeistä aikaa, evankeliumin aikaa, pakanain aikaa 

ja uuden liiton aikaa. Saman sisällön voi sanoa monella eri tavalla. 

Kristus tulee vielä toisen kerran maan päälle. Silloin Jumalan valtakunta toteutuu lopullisesti. 

Silloin kaikki entinen on mennyt. Uusi on tullut sijalle. Silloin Jumalan tahto toteutuu lopullisesti 

maan päällä. "Sillä Sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen!" 

 
Raamatun lisäksi lähdekirjallisuutena Iso Raamatun Tietosanakirja 


