
 

KESKUSTELU RAAMATULLISESTA AIHEESTA 
 

Milloin Jumalan valtakunta alkoi hallita? 
(8. osa) 

 
Tienraivaaja-Kari on vihdoinkin saanut otettua itseään niskasta 
kiinni ja tehtyä kotiläksynsä. Hän on tutkinut Juhanin esittämiä 
vaikeita kysymyksiä ahkerasti, uskollisen ja ymmärtäväisen orjan 
julkaiseman aineiston ohjauksessa. 
 
 
Kari: Heippa Juhani! Minulla olisi sinulle jotain näyttää, mitä löysin. 
 
Juhani: Jahas, terve vain Kari! Mukava kun tulit näyttämään. Mitä mielessä? 
 
Kari: Tutkin tuota vuotta 607 eaa. Raamatun ajanlaskun pohjalta. Se näyttäisi olevan täysin oikein. 
Raamatun ymmärtämisen oppaasta löydät artikkelista "Ajanlasku" erittäin hyvää ja syvällistä 
aineistoa, joka saattaa kiinnostaa. 
 
Juhani: Kiitos! Lupaan perehtyä siihen huolellisesti. Minullakin olisi sinulle yksi kysymys - tämä 
taitaa olla vähän sellainen yleisempi, mielipidettä koskeva kysymys. 
 
Kari: Anna tulla! 
 



Juhani: Mitä mieltä sinä Juhani olet niistä Juudan kuninkaista, kuinka he mielestäsi onnistuivat 
edustamaan Jehovan valtaa maan päällä? 
 
Kari: Niistä taisi aika moni olla huonoja, mutta löytyi sieltä joitain hyviäkin kuninkaita. 
 
Juhani: Mitä olet mieltä siitä, mitä Jehova mahtoi ajatella heistä - siis noista huonoista? Kuinka he 
onnistuivat edustamaan Jehovan hallitusvaltaa? 
 
Kari: Enpä usko, että kovin paljon pisteitä saivat Jehovalta. Oliko sulla mielessä jokin erityinen? 
 
Juhani: Eipä oikeastaan. Tai no otetaan nyt esimerkiksi vaikka Manasse. Kuinka hyvin hän onnistui 
edustamaan Jehovan hallitusvaltaa? 
 
Kari: Manassehan taisi olla niitä törkeimpiä kuninkaita, harrasti paljon epäjumalanpalvelusta ja 
poltti lapsia uhreina Molokille. 
 
Juhani: Niinpä. Monet pakanakansatkaan eivät olleet yhtä pahoja kuin hän. 
 
Kari: Eipä kai. 
 
Juhani: Itse asiassa Manassen pahuus oli niin suurta, että pääosin hänen takiaan Jehova päätti 
viedä koko porukan pakkosiirtolaisuuteen. Mietin tässä vain tuota kun julkaisuissanne sanotaan, 
että Jehovan hallinto maahan nähden oli poikki, koska ei ollut kuningasta Jehovan valtaistuimella 
edustamassa hänen hallintoaan Sidkiasta eteenpäin... 
 
Kari: Juuri näin asia on. 
 
Juhani: Mutta entä Manasse? Toteutuiko Jehovan hallinto hänen hallituskaudellaan? 
 
Kari: Ei varmasti. 
 
Juhani: Oletko aivan varma? Joten Jehovan hallinto oli ikäänkuin poikki silloin? 
 
Kari: Hmm.. no ei kai varsinaisesti. Manassehan istui kuitenkin Jehovan valtaistuimella. Sillä tavalla 
hän edusti Jehovan hallitusvaltaa. Kuulostaapa jostain syystä hölmöltä kun sanon sen ääneen. 
 
Juhani: Niin se kuulostaa minustakin aika hölmöltä. Jos Jehovan hallitusvalta ei toteutunut millään 
tavalla Manassen tai muidenkaan huonojen kuninkaiden aikana, kuinka voidaan sanoa, että hän 
olisi jotenkin edustanut Jehovaa? Jos loogisesti ajatellaan, Manassen hallinto oli niin törkeän 
jumalatonta ja pahaa, että jopa monet pakanakuninkaat olisivat edustaneet Jehovan hallintoa 
paremmin. 
 
Kari: Tuo pistää ajattelemaan kun muotoilet asian tuolla tavalla.. uh, alkoipa minua yhtäkkiä 
huimata kovasti. 
 
Juhani: Odota, tuon sinulle lasin vettä. (hakee) 
 



Kari: (juo lasin tyhjäksi) Kiitos! Jostain syystä sinun luonasi törmään aina erikoisiin näkemyksiin. 
 
Juhani: Ai. Etkö sitten muualla törmää? 
 
Kari: En oikeastaan. Yleisesti ottaen ihmiset juttelevat niitä näitä, ja heille on helppo jättää jotain 
lukemista. Mutta kukaan ei oikeastaan lähde tutkimaan kanssani syvällisesti jotain asiaa. 
Raamattua on niin helppoa johtaa 'Mitä Raamattu todella opettaa?' -kirjasen avulla. Ja julistajan 
työkalupakista löytyy aina jotakin kaikenlaisiin tilanteisiin. Mutta sinun ovellasi mikään niin 
sanottu tavanomainen ei tunnu menevän läpi. 
 
Juhani: Onpa erikoista kuulla. Luulin, että ihmisiä yleensäkin kiinnostaisi Jumalan asiat. 
 
Kari: Todellinen kiinnostus tuntuu olevan hyvin harvassa. 
 
Juhani: Tuli mieleeni muuten yksi sanonta. Muistankohan sen oikein.. (miettii). Jotenkin siihen 
tapaan se meni, että "Löydämme ystävyyden niiden parista, jotka ovat samaa mieltä kanssamme, 
ja hengellisen kasvun niiden parista, jotka ovat eri mieltä kanssamme." 
 
Kari: Heh, olipa osuvasti. 
 
Juhani: Juu, mutta palatakseni vielä tuohon Manasseen.. 
 
Kari: Ymmärsin kyllä mitä haet takaa. Nyt olen sen verran kärryillä, että viittaat itseasiassa vuoteen 
607 eaa. Juuri senhän takia tulinkin. (tajuaa) Jos teoriasi on oikein, Juudan kuninkaiden aikana 
Jehovan edustus oli jo moneen kertaan poikki, koska huonoja kuninkaita oli paljon. Silloin vuodella 
607 eaa. ei olisi alunperinkään mitään merkitystä. Täytyy sanoa, että tämä menee nyt sen verran 
syvälliseksi, että taidan ottaa 180 astetta takavasemmalle ja mennä kotiin tutkimaan lisää vaimoni 
kanssa. Tänään kun on perheen yhteinen palvontailtakin. Nähdään! Ja kiitoksia! 
 
Juhani: Kiitos sinulle kun vaivauduit. Ens kertaan! Vie toki vaimollesi terveisiä! 


