
 

KESKUSTELU RAAMATULLISESTA AIHEESTA* 
 

Milloin Jumalan valtakunta alkoi hallita? 
(2. osa) 

 
Seuraavassa on tyypillinen keskustelu, jonka joku Jehovan 
todistaja saattaa käydä tapaamansa ihmisen kanssa. 
Kuvitellaanpa, että Kari-niminen todistaja on tullut uudelleen 
käymään miehen luona, jonka nimi on Juhani. 
 
 
LYHYT KERTAUS NEBUKADNESSARIN UNESTA 
 
Kari: Hauska nähdä taas, Juhani. Minusta on todella mukava tutkia kanssasi viikoittain Raamattua. 
Mitä sinulle kuuluu? 
 
Juhani: Hyvää, kiitos. 
 
Kari: Mukava kuulla. Viimeksi keskustelimme siitä, miksi Jehovan todistajat sanovat, että Jumalan 
valtakunta alkoi hallita vuonna 1914. Kuten havaitsimme, keskeinen peruste löytyy Danielin kirjan 
4. luvussa olevasta ennustuksesta. Muistatko, mitä tuossa luvussa kerrotaan? 

 
* Kirjoitus on julkaistu Vartiotornissa 1. marraskuuta 2014, s. 8-11. 



Juhani: Siinä puhutaan suuresta puusta, josta kuningas Nebukadnessar näki unta. 
 
Kari: Aivan. Nebukadnessar näki unessa valtavan puun, joka ulottui aina taivaaseen saakka. Hän 
kuuli, kuinka Jumalan sanansaattaja käski kaataa puun, mutta kanto ja juuret piti jättää maahan. 
”Seitsemän ajan” kuluttua puu kasvaisi jälleen. Keskustelimme myös siitä, miksi ennustuksella 
täytyy olla kaksi täyttymystä. Muistatko, miten se täyttyi ensimmäisen kerran? 
 
Juhani: Eikös se liittynyt Nebukadnessariin itseensä? Hän menetti järkensä seitsemäksi vuodeksi. 
 
Kari: Juuri niin. Nebukadnessar menetti väliaikaisesti mielenterveytensä, minkä vuoksi hänen 
kuninkuutensa keskeytyi. Ennustuksen suurempi täyttymys puolestaan koskee Jumalan 
hallitusvaltaa. Hänen maahan kohdistuva hallitusvaltansa keskeytyisi seitsemän ajan pituiseksi 
ajanjaksoksi. Kuten totesimme, seitsemän aikaa alkoivat, kun Jerusalem tuhottiin vuonna 607 eaa. 
Sen jälkeen maan päällä ei ole ollut Jehova Jumalaa edustavia kuninkaita, jotka olisivat hallinneet 
hänen kansaansa. Seitsemän ajan päätyttyä Jumalan oli kuitenkin määrä asettaa kansalleen uusi 
hallitsija – mutta tuo hallitsija olisi taivaassa. Toisin sanoen seitsemän ajan päättyminen merkitsisi 
sitä, että Jumalan taivaallinen valtakunta alkaisi hallita. No niin, tiedämme siis, mistä seitsemää 
aikaa lähdetään laskemaan. Jos pystymme määrittämään niiden pituuden, saamme selville, milloin 
Jumalan valtakunta alkoi hallita. Ehkä muistatkin nämä asiat viime kerrasta. 
 
Juhani: Suurin piirtein, mutta tämä kertaus auttoi kyllä virkistämään muistia. 
 
Kari: Hienoa. Käydäänpä sitten käsiksi tähän aiheeseen ja tarkastellaan seitsemän ajan pituutta. 
Katsoin tätä aihetta jo etukäteen ja palautin mieleeni joitain pääkohtia. Yritän selittää ne sinulle 
parhaani mukaan. 
 
Juhani: Selvä. 
 
 

SEITSEMÄN AIKAA PÄÄTTYVÄT – VIIMEISET PÄIVÄT ALKAVAT 
 
Kari: Ennustuksen ensimmäisessä täyttymyksessä, joka koski Nebukadnessaria, seitsemän aikaa 
kestivät ilmeisesti seitsemän kirjaimellista vuotta. Jumalan valtakuntaan liittyvässä suuremmassa 
täyttymyksessä seitsemän ajan täytyy kuitenkin olla paljon pidempi ajanjakso. 
 
Juhani: Millä perusteella? 
 
Kari: Ensinnäkin meidän täytyy muistaa, että seitsemän aikaa alkoivat, kun Jerusalem tuhottiin 
vuonna 607 eaa. Jos tuosta vuodesta lasketaan eteenpäin seitsemän kirjaimellista vuotta, 
päädytään vuoteen 600 eaa. Tuona vuonna Jumalan hallitusvallan suhteen ei kuitenkaan 
tapahtunut mitään merkittävää. Ja kuten viime kerralla totesimme, Jeesus osoitti satoja vuosia 
myöhemmin, kun hän oli maan päällä, että seitsemän aikaa eivät vielä tuolloin olleet päättyneet. 
 
Juhani: Aivan. Niinhän se oli. 
 
Kari: Seitsemän aikaa eivät siis ole kirjaimellisia vuosia, vaan niiden täytyy merkitä pidempää 
ajanjaksoa. 



 
Juhani: Kuinka pitkää ajanjaksoa? 
 
Kari: Ilmestyskirja, jolla on paljon yhtäläisyyksiä Danielin kirjan kanssa, auttaa meitä määrittämään 
tarkasti seitsemän ajan pituuden. Se osoittaa, että kolme ja puoli aikaa vastaa 1 260:tä päivää. 
Näin ollen seitsemän aikaa – kaksi kertaa kolme ja puoli aikaa – on yhteensä 2 520 päivää. Pysytkö 
mukana? 
 
Juhani: No vielä olen pysynyt. Sitä en tosin ymmärrä, miten tämä todistaa, että Jumalan 
valtakunta alkoi hallita vuonna 1914. 
 
Kari: Katsotaanpa, miten nämä asiat liittyvät toisiinsa. Raamatun profetioissa päivä vertauskuvaa 
toisinaan vuotta. Jos sovellamme sääntöä ”päivä vuotta kohti”, seitsemän aikaa kestäisivät 2 520 
vuotta. Kun laskemme vuodesta 607 eaa. 2 520 vuotta eteenpäin, päädymme vuoteen 1914. Näin 
tulemme siihen johtopäätökseen, että seitsemän aikaa päättyivät vuonna 1914 ja että silloin 
Jeesus alkoi hallita Jumalan valtakunnan kuninkaana. Onkin merkittävää, että vuodesta 1914 
lähtien maailmassa on tapahtunut dramaattisia asioita – sellaisia joita Raamattu ennusti 
tapahtuvan viimeisinä päivinä. 
 
Juhani: Millaisia asioita? 
 
Kari: Katsohan, mitä Jeesus sanoi Matteuksen 24:7:ssä. Hän kertoi, mitä tulisi tapahtumaan silloin 
kun hän hallitsee taivaassa: ”Kansakunta nousee kansakuntaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa 
vastaan, ja tulee olemaan nälänhätää ja maanjäristyksiä paikassa toisensa jälkeen.” Jeesus siis 
ennusti, että tuona aikana olisi nälänhätää ja maanjäristyksiä. Maailmassa on todellakin nähty 
tällaisia katastrofeja viimeisten sadan vuoden aikana, vai mitä? 
 
Juhani: Totta. 
 
Kari: Jeesus ennusti tässä jakeessa myös, että kansakunnat sotisivat, kun hän olisi läsnä Jumalan 
valtakunnan kuninkaana. Ilmestyskirjassa ennustettiin lisäksi, että lopun aikana sodat eivät olisi 
vain paikallisia vaan että niiden vaikutus olisi maailmanlaajuinen. Muistatko, milloin ensimmäinen 
maailmansota syttyi? 
 
Juhani: Sehän syttyi vuonna 1914 – samana vuonna, jona te sanotte Jeesuksen alkaneen hallita! En 
ole aiemmin osannut yhdistää näitä asioita toisiinsa. 
 
Kari: Kun liitämme tarvittavat palaset yhteen – ennustuksen seitsemästä ajasta ja Raamatun muut 
lopun aikaa koskevat ennustukset – kaikki tosiaan loksahtaa kohdalleen. Jehovan todistajat ovat 
vakuuttuneita siitä, että Jeesus alkoi hallita Jumalan valtakunnan kuninkaana vuonna 1914 ja että 
viimeiset päivät alkoivat tuona samana vuonna. 
 
Juhani: Yritän vielä jäsennellä tätä kaikkea päässäni. 
 
Kari: Se on täysin ymmärrettävää. Kuten sanottua, minultakin meni jonkin aikaa ennen kuin sain 
muodostettua asiasta kokonaiskuvan. Toivottavasti tämä keskustelu ainakin auttoi sinua 



näkemään, että vaikka vuotta 1914 ei nimenomaisesti mainita Raamatussa, Jehovan todistajien 
käsitys tuosta vuodesta todella perustuu Raamattuun. 
 
Juhani: Minuun on aina tehnyt vaikutuksen se, että sanottepa mitä tahansa, te perustelette sen 
aina Raamatulla. Ette koskaan esitä vain omia mielipiteitänne. Silti minua mietityttää, miksi tämän 
pitää olla niin monimutkaista. Miksei Jumala vain sanonut Raamatussa, että Jeesus alkaisi hallita 
taivaassa vuonna 1914? 
 
Kari: Se on erittäin hyvä kysymys. Itse asiassa on monia muitakin asioita, joita Raamatussa ei 
sanota suoraan. Miksi Jumala sitten kirjoitutti Raamatun sellaisella tavalla, että ihmisten täytyy 
nähdä vaivaa ymmärtääkseen sitä? Ehkä voimme keskustella siitä toisella kertaa. 
 
Juhani: Se olisi mukavaa. 
 


