
 

KESKUSTELU RAAMATULLISESTA AIHEESTA 
 

Milloin Jumalan valtakunta alkoi hallita? 
(3. osa) 

 
Seuraavassa on tyypillinen keskustelu, jonka joku Jehovan 
todistaja saattaa käydä tapaamansa ihmisen kanssa. 
Kuvitellaanpa, että Kari-niminen todistaja on tullut jo kolmannen 
kerran käymään miehen luona, jonka nimi on Juhani. Tämän 
jälkeen Kari voikin jo raportoida tästä raamatuntutkistelun. 
 
 
LYHYT KERTAUS 2520 VUODEN LASKEMISESTA 
 
Kari: Hauska nähdä taas, Juhani. Täytyy sanoa, että olen jo koko viikon odottanut tapaavani sinut 
näissä merkeissä. Mitä sinulle tänään kuuluu? 
 
Juhani: Oikein hyvää, kiitos. Jäinkin viimeksi oikein pohtimaan keskusteluamme. 
 
Kari: Mukava kuulla. Viimeksi kun keskustelimme, havaitsimme, kuinka Raamatun avulla voimme 
saada selville, kuinka seitsemän aikaa lasketaan, sekä miten voimme päätyä vuoteen 1914. 
 



Juhani: Kyllä, juuri siitä keskustelimme. Ja itse asiassa minua jäi hieman vaivaamaan, miksi lainasit 
eri kohdista jakeita perustellessasi sitä, kuinka Danielin seitsemän aikaa saadaan selville. Olikohan 
se muistaakseni Ilmestyskirjasta? 
 
Kari: Aivan. Se oli juurikin Ilmestyskirjan luvusta 12. Tarkemmin sanottuna jakeista 6 ja 14. 
Haluaisitko lukea ne omasta Raamatustasi? 
 
Juhani: Kyllä. Hetki pieni, haen Raamattuni. (käy hakemassa) Ilmestys 12:6 ja 14: "Ja vaimo pakeni 
erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä tuhat 
kaksisataa kuusikymmentä päivää." Jae 14: "Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi 
siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja 
puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä." 
 
Kari: Kiitos. Huomasitko, mitä yhteistä näillä jakeilla on? 
 
Juhani: Molemmissa puhuttiin vaimosta, joka pakeni erämaahan. Siellä häntä elätettiin 1260 
päivää. Jakeessa 14 sanotaan: "aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa", eli ilmeisesti kolme ja puoli aikaa? 
 
Kari: Oikein hyvä! Jos "kolme ja puoli aikaa" on 1260 päivää, kuinka paljon on seitsemän aikaa? 
 
Juhani: Se on kaiketi kaksi kertaa tuon 1260 päivää, eli 2520 päivää. Millä perusteella 2520 päivää 
onkin sitten 2520 vuotta? 
 
Kari: Raamatun profetioissa päivät muutetaan usein vuosiksi. Näin tapahtui esimerkiksi Jehovan 
julistaessa israelilaisille rangaistuksen, eli 40 vuotisen erämaavaelluksen kapinoinnin takia. 
Vakoojat olivat vakoilleet luvattua maata 40 päivää, kuten kerrotaan 4. Mooseksen kirjan 
14:34:ssä. Lisäksi profeetta Hesekielille Jehova antoi ohjeen, "päivän vuotta kohti", kun hän 
profetoi kapinalliselle Juudalle. (Hesekiel 4:6) 
 
Juhani: Lasketaanko tämä Ilmestyskirjan 12:6, 14 myös samalla kaavalla, päivä vuotta kohden? 
 
Kari: Siitä en ole aivan varma. Pitää tutkia tuo asia. Loistava kysymys muuten sinulta Juhani! 
 
Juhani: Kysymyksistä puheen ollen, minulle heräsi myös kysymys tuosta seitsemän ajan 
alkukohdasta. Sanoit, että se alettiin laskea Jerusalemin tuhosta. Oliko se niin? 
 
Kari: Kyllä. Jerusalemin tuhosta, joka tapahtui 607 eaa. 
 
Juhani: Siitä pitikin kysyä, jäin nimittäin hiukan ihmettelemään asiaa. Googlasin Jerusalemin, ja 
wikipediassa sanottiin, että sen tuho tapahtui 587 eaa. Mistä 20 vuoden heitto mahtaa johtua? 
 
Kari: Useat maalliset historioitsijat esittävät sen tosiaan tapahtuneen 587 eaa., mutta Raamatun 
sisäinen ajanlasku näyttäisi kuitenkin viittaavan vuoteen 607 eaa. Joten tässä tapauk.. 
 
Juhani: Hetkinen. Väitätkö tosiaan että historioitsijat, jotka ovat ehkäpä koko elämänsä tutkineet 
näitä asioita, olisivat 20 vuotta pielessä? 
 



Kari: En tietenkään väitä mitään. Kannustan vain tutkimaan, mitä todisteita Raamattu esittää. 
Monesti on vain käynyt niin, että jopa historiantutkijat ovat epäilleet jonkin Raamatussa esitetyn 
asian olemassaoloa, kunnes lopulta onkin käynyt niin, että tehty löytö on vahvistanut Raamatun 
luotettavuuden. 
 
Juhani: Millaisia asioita? 
 
Kari: Ei nyt juuri tule mieleen yhtäkään, mutta voin seuraavaksi kerraksi etsiä aineistoa, jos haluat. 
 
Juhani: Kyllä, kiitos. Vielä yksi kysymys. 
 
Kari: Kysy pois. Sitten minun pitää jo mennä. 
 
Juhani: Jättämässäsi kirjassa oli tällainen aikajana tuosta Danielin seitsemästä ajasta*. Ihmetyttää, 
kuinka voidaan esittää näin tarkkoja päivämääriä, vaikka kyse on 2520 vuotta pitkästä 
ajanjaksosta. Ovatko nämä lokakuun 607 eaa. ja lokakuun 1914 tosiaan absoluuttisen tarkkoja? 
 
 

 
 
 
Kari: Kyllä uskon, että ovat. Veljet järjestössä ovat tehneet kovasti tutkimustyötä näiden asioiden 
parissa. Siksi voimme ehdottomasti luottaa, että nämä ovat täysin oikein. Mutta kuule, oli todella 
mukava jutella kanssasi, Juhani. Nyt minun täytyy kuitenkin jo kiirehtiä. Vaimoni lupasi laittaa 
viideksi ruuan ja olen nyt jo 10 minuttia myöhässä. Palaan ensi viikolla vastaamaan tuohon 
esittämääsi kysymykseen Ilmestyskirjan luvusta 12. Nähdään silloin, heippa! 
 
Juhani: Selvä se. Heippa! 

 
* 'Mitä Raamattu todella opettaa?', Liite: 1914 - merkittävä vuosi Raamatun profetiassa. Lähde: jw.org. 


