
 

KESKUSTELU RAAMATULLISESTA AIHEESTA 
 

Milloin Jumalan valtakunta alkoi hallita? 
(4. osa) 

 
Seuraavassa on hieman harvinaisempi keskustelu, jonka joku 
Jehovan todistaja saattaa käydä tapaamansa ihmisen kanssa. 
Tässä Kari-niminen todistaja on tullut jälleen käymään Juhanin 
luona. Juhanilla riittää hyviä kysymyksiä. 
 
 
Kari: Hauska nähdä Juhani! Oletko tutkinut ahkerasti Danielin seitsemää aikaa? 
 
Juhani: Kyllä olen. Ja nytkin minulla on sinulle taas uusia kysymyksiä. Mutta kerrataanko ensiksi 
viimekertaan liittyen, saitko selville, lasketaanko Ilmestyksen 12:6, 14 ajan 'päivä vuotta kohti' -
periaatteella? 
 
Kari: Tutkin asiaa tutkimisraamatusta, ja siellä sanottiin jakeisiin 6 ja 14 liittyen, että ilmeisesti 
1260 päivää ovat kirjaimellisia. Tämän kolmen ja puolen ajan pituus vastaisi siis aika tarkkaan 
kolmea ja puolta vuotta. 
 
Juhani: Ohhoh! Mihin tuo voi perustua? Eikö kyseessä sitten ole profetia? 
 



Kari: Kyllä, olet oikeassa. Kyseessä on kylläkin profetia, mutta jostain syystä järjestö on päättänyt 
tässä kohden laskea tämän profetian ilman Hesekielin 4:6 sääntöä. 
 
Juhani: Miksi? 
 
Kari: Katsos kun se, mitä järjestön sisällä on tapahtunut vuodesta 1914 eteenpäin, täyttää 
Ilmestyskirjassa olevia profetioita. Luen suoran lainauksen 'Ilmestyksen suurenmoinen 
huipentuma on käsillä!' -kirjasta*: "Miten kauan tämä Jumalan vaimon siemenen hengähdystauko 
kesti? Ilmestyksen 12:6:n mukaan 1260 päivää. Ilmestyksen 12:14 sanoo, että tuo ajanjakso kestää 
ajan, ajat ja puoli aikaa, toisin sanoen kolme ja puoli aikaa. Itse asiassa molemmat ilmaukset 
merkitsevät kolmea ja puolta vuotta, joka kesti pohjoisella pallonpuoliskolla vuoden 1919 keväästä 
vuoden 1922 syksyyn. Tämä oli ennallistetulle Johannes-luokalle virkistävän toipumisen ja 
uudelleenjärjestäytymisen aikaa." 
 
Juhani: Nyt putosin kärryiltä. Jumalan vaimon siemen? Pohjoisen pallonpuoliskon? 1919 keväästä 
... syksyyn 1922. Johannes-luokka? Löytyykö näitä termejä Raamatusta? Eikös Johannes 
kirjoittanut liki 2000 vuotta sitten Ilmestyskirjan? Jos sen 12:6, 14 täyttyisivät vasta 1900-luvulla, 
eikö kyseessä olisi selvästikin profetia? En oikein ymmärrä, miksi sääntöä "päivä vuotta kohti" 
sovelletaan toisinaan, mutta taas toisinaan ei. 
 
Kari: Ymmärrän kyllä miksi sinun voi olla vaikeaa ymmärtää kaikkea. Ei Johannes varmaan itsekään 
ymmärtänyt kaikkea kirjoittamaansa, kuten ei Danielkaan. Ja totta on, ettei näitä kaikkia termejä 
löydy sinällään Raamatusta, mutta ne kuuluvat erottamattomasti Jehovan todistajien 
teokraattiseen historiaan. Katsos, sen tietäminen mitä järjestössä on tapahtunut vuodesta 1914 
eteenpäin, on oikeastaan ainoa keino koko Ilmestyskirjan ymmärtämiseen. Eikö olekin ihmeellistä? 
 
Juhani: Vaikuttaa suorastaan.. erikoiselta. Mutta otetaanpa hiukan takapakkia. Minun piti 
kysymän siitä, kun viimeksi juteltiin, että onko se valtakunnan perustaminen lokakuussa 1914 
ehdottomasti oikein mielestäsi?  
 
Kari: Kyllä, se on ehdottomasti oikein! Siksi juuri samaisessa Ilmestyskirjan luvussa 12 mainitaan, 
että kun valtakunta oli perustettu taivaassa, Jeesus heitti Saatanan ja demonit heti ensitöikseen 
alas taivaasta maan läheisyyteen. Siksi Ilmestyksen 12:12:ssa sanotaan sopusoinnussa 
historiallisten tosiasioiden kanssa: "Siksi iloitkaa, taivaat ja te niissä asuvat! Voi maata ja merta, 
sillä Paholainen on tullut alas teidän luoksenne raivoissaan, koska hän tietää, että hänen aikansa 
on vähissä." Tämä "Voi!"-huuto tarkoitti siis sitä, että ensimmäinen maailmansota syttyi juuri 
vuonna 1914 sen jälkeen, kun Jeesus oli heittänyt Saatanan ja demonit alas taivaasta maan 
läheisyyteen. Ja Saatana on ollut raivoissaan siitä lähtien! Eikö sinustakin vaikuta loogiselta? 
 
Juhani: Kyllähän se vaikuttaisi muuten loogiselta, mutta siinä on vain yksi ongelma. 
 
Kari: Mikä ongelma? 
 
Juhani: Kun ensimmäinen maailmansota syttyi 28. heinäkuuta 1914. 
 

 
* 'Ilmestyksen suurenmoinen huipentuma on käsillä!', s. 184, kpl 26. Julkaissut Jehovan todistajat, 1988. 



Kari: Hetkinen, missäs niin sanotaan? 
 
Juhani: Wikipediasta löytyy tuo tieto. Jos kerran Jeesus sai kuninkuuden aikaisintaan 1. lokakuuta 
1914, ja sen jälkeen heitti Saatanan ja demonit pois taivaasta, 1. maailmansodan olisi pitänyt alkaa 
vasta lokakuussa. Nyt se kuitenkin alkoi pari kuukautta liian aikaisin. 
 
Kari: Onpa outoa. Jospa Saatana otti hiukan ennakkoa.. hmm.. pitääkin miettiä tuota. Tutkin 
tämän asian kyllä tarkemmin, koska Raamattu ei voi ainakaan olla väärässä. Ehkä se ei kuitenkaan 
ole niin tarkkaa, kunhan samana vuonna.. 
 
Juhani: Mutta jättämässäsi julkaisussa oli se aikajana kuukauden tarkkuudella. Sitä jo 
ihmettelinkin, miten 2500 vuoden jälkeen voidaan esittää jokin tapahtuma kuukauden 
tarkkuudella.. Kumpi sinun mielestäsi on pielessä, julkaisun aikajana vai valtakunnan perustamisen 
ajankohta. 
 
Kari: Eh.. en osaa kyllä tuohon vastata. Minun pitää tutkia tuo asia vähän tarkemmin. 
 
Juhani: Muuten, ennen kuin lähdet, voisin ottaa sinun osoitteesi. Voisinhan vastavuoroisesti 
minäkin tulla käymään sinun luonasi, ettei mene liian yksipuoliseksi. Mitäs sanot? 
 
Kari: Ööh.. juu. Kyllä. Tai siis.. heh. Ei tämä yleensä näin pruukaa mennä, mutta mikäpäs siinä. Olet 
toki erittäin tervetullut meillekin käymään! Kas kun en itse hoksannut tuota. 
 
Juhani: Niin se osoite? 
 
Kari: Niin, aivan. Osoitteeni on 
Keijukaisenpolku 2 B 14. 
 
Juhani: Kiitos. Palaillaan asiaan. 
Heippa! 
 
Kari: Joo. Palaillaan. Heippa. 
 
 
 
 

 


