
 

KESKUSTELU RAAMATULLISESTA AIHEESTA 
 

Milloin Jumalan valtakunta alkoi hallita? 
(6. osa) 

 
Tässä jaksossa tienraivaaja-Kari on tulossa käymään Juhanin 
luona kierrosviikolla. Tällä kertaa hänen mukanaan on 
kierrosvalvoja Samuli Soukkari. Katsotaanpa, kuinka Kari ja Samuli 
vastaavat Juhanin esittämiin raamatullisiin kysymyksiin. 
  
 
Kari: Heippa Juhani! Siitä onkin jo vierähtänyt aikaa [pari kuukautta] kun viimeksi nähtiin. Toin 
mukanani seurakunnassamme vierailevan veljen, Samulin. He ovat vaimonsa kanssa tällä viikolla 
vierailulla seurakunnassamme, ja meillä on niin sanottu erikoistoiminnan viikko. 
 
Samuli: Tervehdys Juhani, nimeni on Samuli Soukkari (kättelee). Tultiinko huonoon aikaan? 
 
Juhani: Ei suinkaan. Olin itse asiassa juuri tutkimassa Jumalan valtakunta -teemaa. Täytyy 
myöntää, että siitä on pikkuhiljaa kehittymässä minulle jonkinmoinen pakkomielle. Selvitettäviä 
asioita vain tuntuu kasautuvan. Hyvä kun tulitte auttamaan. 
 
Kari: Kerroin tulomatkalla veli Samulille, että sinä, Juhani, olet perusteellinen tutkimaan. Saapa 
nähdä, mitä oikein olet saanut tällä kertaa selville. Samulilla on muuten laajemmat tiedot kuin 
minulla. Hän on palvellut vaimonsa kanssa lähetystyössäkin vieraskielisellä alueella. 



 
Juhani: Hieno juttu. Muistiinpanojeni mukaan minulla jäi kysymys auki viime kertaisesta, 
Jeesuksen kuninkuuteen liittyvästä asiasta. Saitko siihen jotain selvyyttä? 
 
Kari: Valitettavasti minun täytyy nyt myöntää, etten ole ehtinyt perehtyä aiheeseen niin 
syvällisesti kuin olisin halunnut. Seurakunnan asioiden hoito on edelleen vienyt niin paljon aikaani. 
Miten on Samuli, tulisiko sinulle mieleen jotain? 
 
Samuli: Raamatun mukaan Jeesus sai kuninkuuden vuonna 1914. Tämän kirjan liitteessä on 
käsitelty tarkemmin vuotta 1914. Oletteko jo ehtineet tutkia sitä? 
 
Juhani: Kyllä. Itseasiassa siitäkin nousi kysymyksiä. Mutta varsinaisesti viime kertainen 
kysymykseni koski mainintaa Matteuksen 28:18:ssa, jonka mukaan Jeesukselle annettiin kaikki 
valta jo vuonna 33. Hän ei siis ilmeisestikään saanut enää lisää valtaa vuonna 1914? 
 
Samuli: Aivan. Tuo on erinomainen oivallus. Raamatun mukaan Jeesus sai kuninkuuden 1914, 
joten siinä ei sinänsä pitäisi olla ristiriitaa. Joskus jotkut kohdat voivat näyttää vaikeasti 
tulkittavilta, mutta jos jokin asia ei heti selviä, ei kannata huolestua tai jumiutua liiaksi siihen. 
Jehova antaa kyllä ymmärrystä aikanaan, voimme luottaa siihen. Tärkeintä on saada ensin hyvä 
kokonaiskuva koko Raamatun totuudesta, eikö totta? 
 
Juhani: Tuo on hyvä pointti, mitä sanoit. Uskon, että kaikki selviää aikanaan. Yritän ymmärtää tätä 
kaikkea kokonaisuutta. Valtakunta-teemaankin tuntuu liittyvän monia asioita.  
 
Kari: Se on totta. Tämä on hyvin laaja asia. Mutta ihan tärkeimpiä kylläkin. Voitaisiin sanoa, että 
aiheena Jumalan valtakunta on ihan niitä ydinkysymyksiä, eikö niin Samuli? 
 
Samuli: Kyllä, juuri siitä Jeesuskin puhui suurimmaksi osaksi. Muistat varmasti Isä meidän -
rukouksen, jossa Jeesuksen mukaan olisi tärkeää rukoilla Jumalan valtakunnan tulemista. Täällä 
Ilmestyksen 12:10:ssä sanotaan kiinnostavasti: "Nyt on pelastuksesta, voimasta, meidän 
Jumalamme valtakunnasta ja hänen Kristuksensa vallasta tullut todellisuutta, sillä meidän 
veljiemme syyttäjä, joka syyttää heitä yötä päivää Jumalamme edessä, on heitetty alas!" 
Huomasitko, millä tavalla tässä yhdistyvät Jumalan valtakunnan syntyminen, Kristuksen vallan 
saaminen, sekä Saatanan alas taivaasta heittäminen? 
 
Juhani: Voitko vähän selventää, mitä tarkoitat? 
 
Samuli: Kyllä. Tässä jakeessa "Jumalan valtakunnan syntyminen" liitetään "Kristuksen 
[kuninkaallisen] vallan" saamiseen. Ja edelleen tähän samaan ajankohtaan liitetään myös Jumalan 
veljien "syyttäjän", eli Saatanan, alas heittäminen taivaasta. 
 
Juhani: Aivan. Tarkoitat siis vuotta 1914? 
 
Samuli: Bingo! Olet varsinainen salapoliisi, Juhani. Ratkaisit tämän aivan itse. 
 
Kari: Sanoinhan, että hän on varmaankin loogisimpia ovelta tapaamiani ihmisiä. 
 



Juhani: Mutta.. jos Jeesus olisi saanut vallan vasta vuonna 1914, silloinhan tässä olisi selvä ristiriita. 
Raamatussahan Jeesus itse sanoo, että hänelle oli annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä jo 
vuonna 33, heti ylösnousemuksensa jälkeen? 
 
Kari: Raamatun selkeä profetia [Danielissa] kuitenkin viittaa kiistattomasti vuoteen 1914. 
 
Samuli: Vahvat todisteet tosiaan viittaavat vuoteen 1914, koska Danielin 4. luvun profetiassa 
kerrotaan, milloin Jeesus saisi kuninkuuden. Ilmestyksen 12:10:ssä Saatana heitettiin alas 
taivaasta. Tämän kaiken seurauksena ensimmäinen maailmansota syttyi. Se on kuin sormenjälki, 
joka sopii vain tiettyyn kohtaan ajan virrassa. 
 
Juhani: Olin juuri tutkimassa Danielin ennustusta 70 vuosiviikosta, kun tulitte käymään. Mielestäni 
tässä on selkeästi esitetty profetia. 
 
Kari: Onkin hyvä jättää vaikeat asiat välillä hautumaan, ja antaa Jehovan selvittää ne aikanaan. 
Mitä olet saanut selville siitä profetiasta? 
 
Juhani: Minusta tässä profetiassa on järkeä. Se on niin silmiinpistävän looginen, ettei siitä voi olla 
epäilystä, että kyseessä on todellakin profetia. Lisäksi tämän vakuudeksi Raamattu itse selittää, 
mitä profetiassa tarkoitetaan, joten se poissulkee epämääräiset tulkinnat. Danielin 9:24, 25:ssä 
määritellään selkeästi tuo aika, 70 vuosiviikkoa [profetaalliset 490 vuotta]. Se alkaisi Jerusalemin 
uudelleenrakentamisesta (n. v. 455 eaa.), ja tulisi Messiaan [Jeesuksen] ilmaantumiseen vuonna 
29 ya. Lisäksi viimeisen vuosiviikon aikana Messias raivattaisiin pois [Jeesuksen kuolema]. 
 
 

 
 
 



Samuli: Onpa hienoa kuulla! Olet ymmärtänyt tämän profetian täysin oikein. 
 
Juhani: Tätä tutkiessani myös ajattelin, miten juutalaiset osasivat olla "odotuksen vallassa", kun he 
pohdiskelivat Johannes Kastajasta, oliko hän kenties luvattu Messias. He olivat tietoisia tästä 
Danielin profetiasta, joka ennusti Jeesuksen saapumisen. Mutta kun vertaan tätä profetiaa 
Danielin 4. lukuun, en näe siinä minkäänlaista samankaltaisuutta profetian luonteen suhteen. 
 
Kari: Mitä tarkoitat? 
 
Juhani: Tarkoitan sitä, että jos kyseessä olisi profetia niin tärkeästä asiasta koskien Jeesuksen 
kuninkuutta ja Jumalan valtakunnan perustamista, sen odottaisi olevan vähintään yhtä selvä kuin 
tämä Danielin 9. luvun profetia. 70 vuosiviikon profetiassa on kerrottu selkeä alkuajankohta ja 
päättymisajankohta, sekä niiden välinen aika. Danielin 4. luvusta ei ole löydettävissä mitään alku- 
eikä loppuajankohtaa. Ja mikä erikoisinta, niiden välinen aika jätetään epämääräiseksi. Onko 
Raamatussa mitään toista profetiaa, jonka ratkaisemiseksi joutuisi arvailemaan kaikki siihen 
liittyvät seikat (alun, lopun ja niiden välisen ajan)? 
 
Samuli: Huomaan, että olet perehtynyt kiitettävän syvällisesti tähän aiheeseen. Juuri nyt minulle 
ei ainakaan tule mieleen toista vastaavanlaista profetiaa. Tuleeko sinulle, Kari? 
 
Kari: Ei tule minullekaan. Pitää varmaan palata tähänkin asiaan uudelleen, kun olen syventynyt 
siihen kunnolla. (huokaa) Kunpa minäkin ehtisin tutkia asioita yhtä syvällisesti kuin Juhani. 
 
Samuli: Mutta sinulla, Juhani, on erittäin hyviä kysymyksiä! Uskon varmasti, että Jehova auttaa 
teitä kumpaakin aikanaan löytämään vastauksia. Mutta sillä aikaa, olisitko Juhani kiinnostunut 
tulemaan huomenna Valtakunnansalille kuuntelemaan raamatullista puhettani? 
 
Juhani: Kuinka osuvasti sattui tuo nimi, Valtakunnan sali. Juuri kun keskustelimme siitä. 
 
Kari: Niinpä, tosiaan! Voisin vaimoni kanssa tulla hakemaan sinut puoli yhdeltätoista. Pääsetkö? 
 
Juhani: Voisihan sitä tieteellisessä mielessä tullakin tutustumaan. Keskustelen asiasta kuitenkin 
vielä vaimoni kanssa. Ilmoittelen sitten. 
 
Kari: Hieno juttu! Nähdään siis huomenna! 


