
 

KESKUSTELU RAAMATULLISESTA AIHEESTA* 
 

Milloin Jumalan valtakunta alkoi hallita? 
(1. osa) 

 
Seuraavassa on tyypillinen keskustelu, jonka joku Jehovan 
todistaja saattaa käydä tapaamansa ihmisen kanssa. 
Kuvitellaanpa, että Kari-niminen todistaja on tullut käymään 
miehen luona, jonka nimi on Juhani. 
 
 
Kari: Meillä on ollut viime aikoina hyviä keskusteluja Raamatusta. Edellisellä kerralla herätit 
kysymyksen Jumalan valtakunnasta. Kysyit, miksi Jehovan todistajat uskovat, että Jumalan 
valtakunta alkoi hallita vuonna 1914. 
 
Juhani: Niin, luin yhdestä teidän julkaisustanne, että Jumalan valtakunta alkoi hallita vuonna 1914. 
Se herätti uteliaisuuteni, koska olet sanonut, että kaikki uskonkäsityksenne perustuvat 
Raamattuun. 
 
Kari: Pitää paikkansa. 
 

 
* Kirjoitus on julkaistu Vartiotornissa 1. lokakuuta 2014, s. 10-13. 



Juhani: Olen lukenut Raamatun läpi, mutten muista koskaan nähneeni kohtaa, jossa olisi mainittu 
vuosi 1914. Niinpä tein yhdessä verkkoraamatussa haun ”1914”, eikä hakukone löytänyt yhtään 
osumaa. 
 
Kari: Minun täytyy, Juhani, kiittää sinua kahdesta asiasta. Ensinnäkin siitä, että olet lukenut koko 
Raamatun läpi. Taidat todella arvostaa Jumalan sanaa. 
 
Juhani: Kyllä vain. Mikään ei vedä sille vertoja. 
 
Kari: Olen samaa mieltä. Toiseksi haluan kiittää sinua siitä, että etsit vastauksia kysymyksiisi 
suoraan Raamatusta. Teit juuri niin kuin Raamattu kannustaakin tekemään: etsit jatkuvasti 
ymmärrystä. On hienoa, että olet valmis näkemään hieman vaivaa. 
 
Juhani: No kiitos. Minusta on aina mukava oppia uutta. Perehdyinkin tähän asiaan vähän 
enemmän ja löysin tietoa vuodesta 1914 tästä kirjasta, jota olemme käyneet läpi. Siinä kerrottiin, 
että joku kuningas näki unta suuresta puusta. Puu kaadettiin, mutta se kasvoi uudelleen – tai 
jotain sen tapaista. 
 
Kari: Aivan. Tuo ennustus on kirjoitettu muistiin Danielin kirjan 4. lukuun, ja se liittyy Babylonian 
kuninkaan Nebukadnessarin näkemään uneen. 
 
Juhani: Niinhän se olikin. Luin sen ennustuksen monta kertaa, mutta rehellisesti sanottuna en 
vieläkään tajua, mitä tekemistä sillä on Jumalan valtakunnan tai vuoden 1914 kanssa. 
 
Kari: Itse asiassa edes profeetta Daniel ei ymmärtänyt täysin sen merkitystä, mitä hän Jumalan 
hengen ohjauksessa kirjoitti! 
 
Juhani: Ihanko totta? 
 
Kari: Näin on. Hän sanoo täällä Danielin 12:8:ssa: ”Minä kuulin, mutta en voinut ymmärtää.” 
 
Juhani: En sitten olekaan ainoa. Huojentava tieto sinänsä. 
 
Kari: Daniel ei ymmärtänyt, koska Jumalan ei ollut vielä aika paljastaa ihmisille Danielin kirjan 
profetioiden täyttä merkitystä. Mutta tänä aikana me voimme ymmärtää niitä. 
 
Juhani: Miten se on mahdollista? 
 
Kari: Katsohan, mitä sanotaan tässä seuraavassa jakeessa, Danielin 12:9:ssä: ”Sanat ovat salaisiksi 
tehdyt ja sinetöidyt lopun aikaan asti.” Nämä ennustukset ymmärrettäisiin siis vasta paljon 
myöhemmin, ”lopun aikana”. Kaikki todisteet viittaavat siihen, että me elämme nyt tuota aikaa. 
Käsittelemmekin pian näitä todisteita, kun tutkimme Raamattua tämän kirjan avulla. 
 
Juhani: Pystytkö siis selittämään Danielin ennustuksen minulle? 
 
Kari: Yritän parhaani. 
 



NEBUKADNESSARIN UNI 
 
Kari: Jos vaikka aluksi kertoisin lyhyesti, mitä kuningas 
Nebukadnessar näki unessaan. Sitten voisimme 
keskustella unen merkityksestä. 
 
Juhani: Sopii. 
 
Kari: Nebukadnessar näki unessa valtavan puun, joka 
ulottui aina taivaaseen saakka. Sitten hän kuuli, kuinka 
Jumalan sanansaattaja käski kaataa puun. Jumala 
kuitenkin sanoi, että juurakko piti jättää maahan. 
”Seitsemän ajan” kuluttua puu kasvaisi jälleen. Tämä 
ennustus täyttyi alun perin kuningas Nebukadnessarissa 
itsessään. Vaikka hän oli huomattava kuningas – kuin puu, 
joka ulottui taivaaseen saakka – hänet ikään kuin 
kaadettiin ”seitsemäksi ajaksi”. Muistatko, mitä tapahtui? 
 
Juhani: En kyllä muista. 
 
Kari: Ei se mitään. Raamatussa kerrotaan, että Nebukadnessar menetti mielenterveytensä, 
ilmeisesti seitsemäksi vuodeksi. Tuona aikana hän ei pystynyt hallitsemaan kuninkaana. Mutta 
”seitsemän ajan” kuluttua Nebukadnessar sai mielenterveytensä takaisin ja alkoi taas hallita. 
 
Juhani: Tähän asti olen pysynyt kärryillä, mutta miten tämä kaikki liittyy Jumalan valtakuntaan ja 
vuoteen 1914? 
 
Kari: Lyhyesti sanottuna tällä ennustuksella on kaksi täyttymystä. Se täyttyi ensimmäisen kerran, 
kun Nebukadnessarin kuninkuus keskeytyi. Toisessa täyttymyksessä Jumalan hallitusvalta 
keskeytyi. Näin ollen toinen täyttymys koskee Jumalan valtakuntaa. 
 
Juhani: Mistä sen voi tietää, että tällä ennustuksella on toinen täyttymys, joka liittyy Jumalan 
valtakuntaan? 
 
Kari: Ensinnäkin tuossa ennustuksessa on eräs siihen viittaava yksityiskohta. Danielin 4:17:n 
mukaan ennustus esitettiin, ”jotta elävät tietäisivät, että Korkein on Hallitsijana ihmisten 
valtakunnassa ja että hän antaa sen, kenelle hän tahtoo”. Huomasitko sanat ”ihmisten 
valtakunta”? 
 
Juhani: Huomasin. Siinä sanotaan, että ”Korkein on Hallitsijana ihmisten valtakunnassa”. 
 
Kari: Juuri niin. Ketä arvelet tuon ”Korkeimman” tarkoittavan? 
 
Juhani: Se tarkoittaa varmaan Jumalaa. 
 



Kari: Aivan oikein. Juuri tämä osoittaa, että ennustus ei koske vain Nebukadnessaria. Se liittyy 
myös ”ihmisten valtakuntaan”, toisin sanoen Jumalan hallitusvaltaan, jonka hän kohdistaa 
ihmisiin. Tämän ymmärtää paremmin, kun katsoo hieman tekstiyhteyttä. 
 
Juhani: No katsotaanpa. 
 
 

DANIELIN KIRJAN KESKEINEN TEEMA 
 
Kari: Danielin kirjassa toistuu monta kertaa sama teema, nimittäin se, että Jumala perustaa 
valtakunnan ja asettaa Poikansa Jeesuksen sen hallitsijaksi. Katsotaan esimerkiksi, mitä sanotaan 
pari lukua aiemmin. Voisitko sinä lukea Danielin 2:44:n? 
 
Juhani: Mikäpä siinä. ”Ja noiden kuninkaiden päivinä taivaan Jumala pystyttää valtakunnan, joka ei 
ikinä tuhoudu. Eikä sitä valtakuntaa anneta millekään toiselle kansalle. Se murskaa kaikki nämä 
valtakunnat ja tekee niistä lopun, ja se itse pysyy aikojen hämärään asti.” 
 
Kari: Kiitos. Mitä mieltä olet, puhutaanko tässä jakeessa Jumalan valtakunnasta? 
 
Juhani: Hmm. En ole varma. 
 
Kari: No tässä sanotaan, että tämä valtakunta ”pysyy aikojen hämärään asti”. Se pitää paikkansa 
Jumalan valtakunnasta, mutta sellaista ei voisi sanoa ihmisten hallituksista, vai mitä? 
 
Juhani: Luultavasti ei. 
 
Kari: Katsotaan vielä toinen Danielin kirjan ennustus, joka viittaa Jumalan valtakuntaan. Se on 
kirjoitettu Danielin 7:13, 14:ään. Tässä ennustuksessa sanotaan eräästä tulevasta hallitsijasta: 
”Hänelle annettiin hallitusvalta ja kunnia ja valtakunta, jotta kaikki kansat, kansalliset ryhmät ja 
kielet palvelisivat häntä. Hänen hallitusvaltansa on ajan hämärään asti kestävä hallitusvalta, joka ei 
häviä, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei tuhoudu.” Onko tässä ennustuksessa jotain, 
mikä kuulostaisi tutulta? 
 
Juhani: Siinä mainitaan valtakunta. 
 
Kari: Aivan. Eikä kyseessä ole mikä tahansa valtakunta. Huomaa, että sillä olisi valtaa ”kansoihin, 
kansallisiin ryhmiin ja kieliin”. Toisin sanoen tämä valtakunta tulisi hallitsemaan koko maapalloa. 
 
Juhani: En ensin oivaltanutkaan tuota, mutta totta, niinhän siinä sanotaan. 
 
Kari: Katsohan, mitä muuta tässä ennustuksessa sanotaan: ”Hänen hallitusvaltansa on ajan 
hämärään asti kestävä hallitusvalta, joka ei häviä, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei 
tuhoudu.” Kuulostaa melko samanlaiselta kuin se ennustus, jonka luimme juuri Danielin 2:44:stä, 
vai mitä? 
 
Juhani: Kieltämättä. 
 



Kari: Kerrataanpa lyhyesti sitä, mitä olemme käsitelleet tähän mennessä. Danielin 4. luvussa oleva 
ennustus esitettiin, jotta ihmiset tietäisivät, ”että Korkein on Hallitsijana ihmisten valtakunnassa”. 
Tuolla ennustuksella täytyy siis olla suurempi täyttymys kuin se, joka liittyy Nebukadnessariin. 
Lisäksi Danielin kirjassa on monia ennustuksia siitä, että Jumala perustaa valtakunnan ja asettaa 
Poikansa Jeesuksen sen hallitsijaksi. Olisiko tämän perusteella mielestäsi järkevää päätellä, että 
myös tällä Danielin 4. luvussa olevalla ennustuksella olisi jotain tekemistä Jumalan valtakunnan 
kanssa? 
 
Juhani: Kyllä varmaankin. Mutta en vieläkään näe yhteyttä vuoteen 1914. 
 
 

”KULUKOON SILTÄ SEITSEMÄN AIKAA” 
 
Kari: Palataanpa vielä kuningas Nebukadnessariin. Ennustuksen ensimmäisessä täyttymyksessä 
puu kuvasi häntä. Hänen kuninkuutensa keskeytyi, kun puu hakattiin poikki ja hylättiin seitsemäksi 
ajaksi – eli kun hän menetti mielenterveytensä joksikin aikaa. Nuo seitsemän aikaa päättyivät, kun 
Nebukadnessar sai mielenterveytensä takaisin ja jatkoi hallitsemista. Ennustuksen toisessa 
täyttymyksessä Jumalan hallitusvalta keskeytyi joksikin aikaa. Tähän ei kuitenkaan ollut syynä se, 
että Jumala olisi jotenkin epäonnistunut. 
 
Juhani: Mitä tarkoitat? 
 
Kari: Israelin kuninkaiden, jotka hallitsivat Jerusalemissa Raamatun aikoina, sanottiin istuvan 
”Jehovan valtaistuimella”. He edustivat Jumalaa, kun he hallitsivat hänen kansaansa. Noiden 
kuninkaiden hallitusvalta oli siis todellisuudessa Jumalan hallitusvallan ilmentymä. Ajan myötä 
useimmista kuninkaista tuli kuitenkin tottelemattomia Jumalalle ja suurin osa heidän 
alamaisistaan seurasi heidän esimerkkiään. Israelilaisten tottelemattomuuden vuoksi Jumala salli 
babylonialaisten lyödä heidät vuonna 607 eaa. Siitä eteenpäin Jerusalemissa ei enää ollut 
kuninkaita, jotka olisivat edustaneet Jehovaa. Siinä mielessä Jumalan hallitusvalta keskeytyi. 
Vieläkö pysyt kärryillä? 
 
Juhani: Luulisin. 
 
Kari: Seitsemää aikaa – eli ajanjaksoa, jolloin Jumala ei hallitsisi – aletaan siis laskea vuodesta 607 
eaa. Seitsemän ajan päätyttyä Jumala asettaisi uuden hallitsijan edustamaan häntä, mutta tällä 
kertaa tuo hallitsija olisi taivaassa. Tuolloin täyttyisivät ne muut ennustukset, jotka luimme 
Danielin kirjasta. Tärkeä kysymys onkin se, milloin seitsemän aikaa päättyivät. Jos pystymme 
vastaamaan tähän kysymykseen, tiedämme, milloin Jumalan valtakunta alkoi hallita. 
 
Juhani: Ahaa. Anna, kun arvaan: seitsemän aikaa päättyivät vuonna 1914. 
 
Kari: Arvasit aivan oikein. 
 
Juhani: Mutta mistä sen voi tietää? 
 
Kari: Kun Jeesus oli maan päällä, hän osoitti, että seitsemän aikaa eivät olleet vielä päättyneet. 
Kyseessä täytyy siis olla todella pitkä aika. Seitsemän aikaa alkoivat satoja vuosia ennen kuin 



Jeesus tuli maan päälle, ja ne jatkuivat vielä senkin jälkeen, kun hän palasi taivaaseen. Muista 
myös, että Danielin kirjan ennustukset oli määrä ymmärtää vasta ”lopun aikana”. On kiinnostavaa, 
että 1800-luvun lopulla jotkut vilpittömät raamatuntutkijat ryhtyivät tutkimaan tätä ja muita 
ennustuksia hyvin tarkasti. He alkoivat tajuta, että seitsemän aikaa päättyisivät vuonna 1914. 
Merkittävät maailmantapahtumat tuosta vuodesta lähtien vahvistavat, että Jumalan valtakunta 
alkoi tosiaan hallita taivaassa vuonna 1914. Silloin tämä maailma astui viimeisiin päiviinsä eli lopun 
aikaan. Tässä on nyt varmasti aika paljon sulateltavaa. . . 
 
Juhani: On kyllä. Minun täytyy ehdottomasti kerrata näitä asioita, jotta varmasti ymmärrän ne. 
 
Kari: Ei hätää. Minultakin meni jonkin aikaa ennen kuin tajusin, miten kaikki palaset sopivat 
yhteen. Toivottavasti tämä keskustelu ainakin auttoi sinua näkemään, että Jehovan todistajat 
todella perustavat Jumalan valtakuntaa koskevat käsityksensä Raamattuun. 
 
Juhani: Taatusti. Minuun on aina tehnyt vaikutuksen se, että te pidätte Raamattua 
uskonkäsitystenne perustana. 
 
Kari: Kaikesta päätellen sinäkin haluaisit toimia samoin. Mutta niin kuin sanoin, tätä kaikkea voi 
olla vaikea omaksua yhdellä kertaa. Todennäköisesti mielessäsi on vielä joitain kysymyksiä. 
Käsittelimme kyllä sitä, että seitsemän aikaa liittyvät Jumalan valtakuntaan ja että ne alkoivat 
vuonna 607 eaa., mutta mistä oikein tiedämme, että ne päättyivät vuonna 1914? 
 
Juhani: Jäinkin miettimään sitä. 
 
Kari: Raamattu auttaa määrittämään seitsemän ajan täsmällisen pituuden. Perehdytäänkö tähän 
asiaan lisää seuraavalla kerralla, kun tulen käymään? 
 
Juhani: Tehdään niin. 


