
Danielin profetia - 7 aikaa - 2520 - 1914 
 

 
  Nebukadnessar näkee unen, jonka Daniel selittää. Unen kuvapatsas 
 käsittää 4 maailmanvaltaa: Kulta (Babylonia), hopea (Meedo-Persia), 
 pronssi (Kreikka) ja rauta + valusavi (Rooma). 

 
  Profetia. Ei muita täyttymyksiä. 

 
 

 
  Nebukadnessar heittää kolme heprealaisnuorukaista kuumaan 
 tulipätsiin, koska he kieltäytyivät palvomasta kuninkaan pystyttämää 
 kultaista kuvapatsasta. 
 
  Ei profetia. Ei toista täyttymystä. 
 
 
 

  Nebukadnessar näkee unen, jonka Daniel selittää. Uni täyttyy 
 kuninkaassa, joka on pois vallasta 'seitsemän aikaa'. Tuon ajan 
 jälkeen hän palaa takaisin kuninkaaksi ja oppii nyöryyttä. Hän 
 ymmärtää, että Korkein Jumala on kaikkien ihmishallitusten 
 yläpuolella. 
 
  Ei profetia. Ei toista täyttymystä. (Vai onko?) 

 
 

 
 
  Nebukadnessarin poika, Belsassar, pääsee valtaan, eikä ole oppinut 
 nöyryyttä isänsä tavoin. Hänen valtansa katkeaa pian, kun Babylon 
 valloitetaan. Profeetallinen kirjoitus seinässä toteutuu. 
 
  Profetia. Ei toista täyttymystä. 
 
 
 
 
 
  Maailmanvalta vaihtuu Babylonista Meedo-Persiaan. Kuningas 
 Dareios joutuu heittämään Danielin leijonan luolaan virkamiehien 
 juonittelun seurauksena, mutta helpottuu kun enkeli pelastaa Danielin. 
 
  Ei profetia, eikä näin ollen toista täyttymystä. 
 
 
 
 

 

Luku 2: Kuvapatsas 

Luku 3: Tulipätsi 

 

Luku 4: Uni suuresta puusta 

Luku 5: Belsassarin pidot 

Luku 6: Leijonan luola 



 

 
 
 

 
 Luvussa 7 Daniel näkee näkyjä: Merestä nousee neljä suurta petoa. Nämä viittaavat samoihin 
maailmanvaltoihin (kuninkaisiin) kuin luvun 2 kuvapatsaassa. Kolmannen pedon neljä päätä 
viittaisivat Kreikan vallan jakoon Aleksanteri Suuren neljän kenraalin kesken. Ja neljännen pedon 
10 sarvea viittaavat 10 kuninkaaseen, kuten Raamattu selittää. (Da 7:17, 23, 24)  Profetialla ei ole 
toista täyttymystä. 
 
 
 

 
  Luvussa 8 Daniel näkee jälleen kaksi eläintä, 
 jotka Raamattu selittää olevan Meedo-Persia ja 
 Kreikka. (Da 8:20-22) 
 
  Profetialla ei ole toista täyttymystä. 
 
 
 

 
 

  Tämä on malliesimerkki profetiasta: Selkeä 
 alkukohta, ajan pituus, sekä lopputulos. (Da 
 9:25) Jerusalemin ennalleen palautusta ja 
 uudelleen rakentamista koskeva sana annettiin 
 Artakserkseen 20. vuonna nisankuussa, eli 
 vuonna 455 eaa. (Ne 2:1, 5, 11) 
 
  Aika: Messiaaseen oli yhteensä 69 vuosi-
 viikkoa, eli 483 vuotta. Messias ilmaantui 
 vuonna 29 ya. Viimeisen viikon puolivälissä 
 hänet raivattiin pois vuonna 33 ya. Lopulta 70 
 vuosiviikon jälkeen hyvä uutinen ulotettiin 
 myös pakanoille. Juutalaisen järjestelmän tuho 
 ennustettiin jo Danielin 9:26, 27:ssä, mihin 
 Jeesus viittasi profetiassaan (Mt 24:15; Mr 

 13:14; Lu 21:20) Ei toista täyttymystä. 
 
 
 

Luku 7: 
Ensimmäinen peto 

(Babylonia) 

Toinen peto 
(Meedo-Persia) 

Kolmas peto 
(Kreikka) 

Neljäs peto 
(Rooma) 

Luku 8: Pässi 
(Meedo-Persia) 

Luku 8: Vuohipukki 
(Kreikka) 

Luku 9: Ennustus Messiaasta (70 vuosiviikkoa) 



Onko seitsemällä ajalla toinen täyttymys? 
 
 Ei. Millään Danielin profetialla ei ole toista täyttymystä. Jakeissa 4:1-37:ssä ja 5:17-21:ssä ei ole 
mitään, mikä viittaisi seitsemän ajan soveltuvan mihinkään muuhun, kuin ainoastaan kuningas 
Nebukadnessariin. Koko episodi kohtasi häntä, koska hän oli ylpeä. Unen vertaaminen Jumalan 
hallitusvaltaan on epäsopivaa, koska puu koski pakanahallitsijaa. Sitä ei siksikään voida verrata 
Jeesuksen kuninkuuden saamiseen. Sitä paitsi Nebukadnessar ensin menetti kuninkuuden, ja sai sen 
sitten takaisin. Näin ei tapahtunut Jeesuksen kohdalla. Myöskään vertaaminen Jehovaa 
edustaneisiin ihmiskuninkaisiin (Saulista Sidkiaan) ei sovellu, koska ennen näitä ihmiskuninkaita ei 
ollut Jehovaa edustaneita ihmiskuninkaita. Silti Jehova on aina ollut kaikkein ylin hallitsija. 
Ihmiskuninkaat eivät alunperinkään kuuluneet Jehovan suunnitelmaan. (1Sa 8:5–8, 19) Koko ajatus 
siitä, että olisi erikseen tietty ajanjakso, jolloin ei ollut kuningasta edustamassa Jehovan 
hallitusvaltaa, ja jota nimitettäisiin 'pakanain ajoiksi', on täysin keksitty. Sellaista Raamattu ei 
missään erikseen osoita. 
 
 Enkeli sanoi puusta, joka tarkoitti Nebukadnessaria: "Muuttukoon sen [hallitsijan] sydän olemasta 
ihmisen sydän, ja annettakoon sille eläimen sydän". Tätä ei voi mitenkään soveltaa Jumalan 
hallitusvaltaan. (Da 4:16) Jehova on aina ollut Korkein hallitsija, jonka hallinto ei ole ollut poikki. 
Hänen hallitusvallallaan ei ole ollut edes 'ihmisen sydäntä', saati 'eläimen sydäntä'.  
 
 
Onko 'kansakuntien määräajat' sama kuin 'seitsemän aikaa'? 
 
 Luukkaan 21:24:ssä on ainoa kohta Raamatussa, jossa puhutaan 'pakanain ajoista', eli 
'kansakuntien määräajoista', kääntäjästä riippuen. Mikään Jeesuksen profetiassa ei viittaa edes 
epäsuorasti Danielin 4. lukuun. Tilanne on vähän samankaltainen kuin joku väittäisi Raamatun 
sisältävän jotain, mitä se ei sisällä. Jeesus viittaa kylläkin Danielin 9:26, 27:ään ja 12:11:een 
puhuessaan 'autioittavasta iljetyksestä', joka Luukkaan 21:20 mukaan tarkoittaa Rooman 
sotajoukkoja, jotka piirittivät Jerusalemin. 
 
 Koko Luukkaan 21:20-24 soveltuu tekstiyhteyden perusteella ainoastaan kirjaimelliseen 
Jerusalemin kaupunkiin ja sen tuhoon vuonna 70. Missään kohden näitä jakeita ei viitata muuhun, 
kuin kirjaimelliseen Jerusalemiin. Kaikki yritykset kaivaa Luukkaan 21:24:stä jonkinlaista viittausta 
'hengelliseen Jerusalemiin', eli 'ylhäällä olevaan Jerusalemiin' (Gal 4:26) tai 'uuteen Jerusalemiin' 
(Il 21:10) ovat epätoivoisia yrityksiä tulkita tekstistä jotain muuta, kuin siinä todellisuudessa on. 
Olisi Jeesukselta todella epäjohdonmukaista alkaa kesken lauseen puhumaan jostain muusta 
Jerusalemista, mistä hän on koko ajan puhunut. Raamatun avulla ei voida mitenkään päätellä, että 
'kansakuntien määräajat' soveltuisivat Danielin 4. luvun 'seitsemään aikaan', ja näin ollen 
ajanjaksoon, joka kestää 2520 vuotta (vuodesta 607 eaa. vuoteen 1914 ya.). Yhtäsuuruusmerkin 
vetäminen Danielin 4. luvun 'seitsemän ajan' ja Luukkaan 21:24:n 'kansakuntien määräaikojen' 
välille ei löydy ensimmäistäkään raamatullista perustetta. 
 
 Rinnakkaiskertomusten tekstiyhteydet Matteus 24:15-22, Markus 13:14-20 ja Luukas 21:20-24 
osoittavat, että 'kansakuntien määräajat' (Lu 21:24) sekä 'päivien lyhentäminen' (Mt 24:22; Mr 
13:20) voisivat tarkoittaa periaatteessa samaa asiaa. (ks. kuva alla) Kaikissa puhutaan Jerusalemin 
kaupungissa vuonna 70 tapahtuneen suuren ahdistuksen lopputuloksesta, mihin päättyi juutalainen 
järjestelmä. Matteus ja Markus kirjoittavat siitä juutalaisten näkökannalta, Luukas ulkopuolisen 
näkökannalta. Luukas oli ainoa kirjoittaja, joka ei ollut apostoli, ja hän kirjoitti ei-juutalaisille. Siksi 
hän selitti joitain termejä siten, että ei-juutalaisetkin saattoivat ymmärtää, mistä oli kysymys. Jos 
'kansakuntien määräajoilla' olisi ollut pienintäkään sovellutusta Danielin profetian kanssa, 



juutalaiset kirjoittajat (Matteus, Markus, Johannes, Pietari, Jaakob, Juudas tai Paavali) olisivat sen 
takuulla maininneet. Mutta ei pihaustakaan. Luukas ainoana mainitsee sen ikäänkuin ohimennen, 
vaikka kyseessä pitäisi olla yksi Raamatun tärkeimmistä profetioista, mikäli se olisi sellainen. 
 
  

Kuva: Kolme evankeliumia rinnakkain. Apostoli Johannes ei mainitse lainkaan Jeesuksen ennustusta, koska hänen kirjoittaessaan 
Jerusalemin tuho oli jo tapahtunut. Jos Jeesuksen sanoilla 'kansakuntien määräajoista' olisi ollut hänen näkökulmastaan suurempi 
täyttymys tulevaisuudessa, hänellä olisi ollut mahdollisuus mainita siitä. 



Eikö kuvapatsas ulotu meidän päiviimme saakka? 
 
 Ei. Kuvapatsas itsessään, sekä sen raamatullinen selitys puhuu vain neljästä maailmanvallasta. 
Viimeinen siinä mainittu maailmanvalta on Rooma, jota sen rautaiset jalat kuvaavat. Vaikka sen 
jalkaterät ja varpaat ovat raudan ja saven sekoitusta, ne ovat silti osittain rautaa, ei mitään muuta 
materiaalia, kuten edelliset osat (kupari, hopea ja kulta). Samoin rinnakkain näiden patsaan osien 
kanssa, Daniel näki 7. luvussa neljä suurta petoa, jotka kuvaavat näitä samoja neljää 
maailmanvaltaa. Danielin profetia ei ulotu neljättä maailmanvaltaa pidemmälle. Sarvet, jotka ovat 
neljännen pedon päässä, kuvaavat pelkästään kuninkaita, eivät viidettä maailmanvaltaa. 
 
 Tästä syystä Daniel 2:44 ei tarkoita mitään kuninkaita nykyaikana, koska tämä profetia ei yllä niin 
pitkälle. Kuvapatsas ulottuu ainoastaan Rooman valtakuntaan ja sen sarviin. Siksi Danielin 2:44 
viittaa "noiden kuninkaiden päiviin", jotka tulivat näyttämölle Rooman valtakunnan aikana. Silloin, 
"noiden kuninkaiden päivinä", Jumala perusti valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu. Jeesus Kristus, 
josta tuli tuon valtakunnan kuningas, sai ylösnousemuksensa jälkeen kaiken vallan taivaassa ja 
maan päällä. Siksi hän ei saanut enää yhtään enempää valtaa vuonna 1914, koska hän sai kaiken 
vallan jo 1. vuosisadalla. On lähes uskomaton temppu, miten Jehovan todistajien järjestö onnistuu 
esittämään kuvapatsaan sisältävän viisi maailmanvaltaa (5. Anglo-Amerikkalainen maailmanvalta). 
Danielin kirjassa ei yksinkertaisesti esitetä viidettä maailmanvaltaa, ei kuvapatsaassa, eikä missään 
muuallakaan. Vuonna 1914 syttynyt maailmansota näyttää siksi olevan ainoastaan pelkkä sattuma. 
Samoin vuonna 1939 syttynyt 2. maailmansota näyttää sekin olevan vain sattuma. Nämä eivät 
itsessään täytä mitään raamatullista profetiaa. 
 
 
Toimiiko seitsemän ajan soveltaminen profetian tavoin? 
 
 Raamatun profetioilla on selkeä kaava: Kerrotaan selvästi, mitä tulee tapahtumaan. Jos mainitaan 
aikamääre, se ilmoitetaan selvästi, mistä se alkaa ja mihin se loppuu. Nebukadnessarin tapauksessa 
profetia annettiin ja selitettiin hänelle etukäteen, ennen kuin hänen järkensä lähti. Jumala oli nähnyt, 
että hän on ylpeä kuningas, joka voisi muuttua, kunhan nöyrtyy ensin. Hänelle selitettiin 
seikkaperäisesti, kuinka hän joutuisi pois asemastaan määräajaksi, toimisi kuin järjetön eläin, ja 
lopulta palaisi järkiinsä ja jopa saisi kuninkuutensa takaisin. Ja näin todella tapahtui. (Da 5:17-22) 
 
 Jos taas yritämme soveltaa tätä Nebukadnessarin hulluuden seitsemää aikaa johonkin muuhun 
ajankohtaan, se ei onnistu, koska profetiassa itsessään ei mainita mitään kiinnekohtaa sen 
aloitusajankohdaksi. Tässä nimenomaisessa tapauksessa kävisikin niin, että jos ottaisimme 
seitsemän ajan alkukohdaksi vuoden 607 eaa., se osoittaisi, että profetian seitsemää aikaa olisivat jo 
alkaneet, ennen kuin koko tätä uniprofetiaa olisi edes annettu!  
 
 Danielin kirja kokonaisuudessaan osoittaa, että sen profetiat ovat tarkkoja, selviin ajanjaksoihin 
sidottuja tapahtumia (maailmanvallat ja kuninkaat). Messiaan ilmaantuminen 70 vuosiviikon 
jälkeen on tarkka. Sillä on selkeä alku, pituus ja loppu. Mitään ei jää epäselväksi. Toisin on 
seitsemän ajan laita. Sen tarkkaa aikaa ei voida sanoa varmuudella edes Nebukadnessarin 
tapauksessa. Aramealainen1 sana ןיִנָּדִע  iddanin, joka on käännetty 'ajaksi', voi tarkoittaa 'aikaa' tai 
'vuotta'. Hän saattoi siis olla mielenvikaisena joko seitsemän kirjaimellista vuotta tai jonkin tietyn 
ajan. Tämä on vain arvelua puolin ja toisin, koska tarkkaa faktaa ei ole. 

 
1 Raamatussa arameaa, jota aiemmin sanottiin kaldeaksi, käytetään Esran 4:8–6:18:ssa, 7:12–26:ssa, Jeremian 10:11:ssä 
ja Danielin 2:4b–7:28:ssa. Aramealaisia ilmauksia on myös muissa osissa Raamattua, mutta monesti tutkijoiden 
yritykset todistaa, että jokin heprealainen sana on aramealaista alkuperää, jäävät pelkiksi arveluiksi. (Lähde: Raamatun 
ymmärtämisen opas, it-1, s. 164, julk. Jehovan todistajat.) 



 Lähdettäessä soveltamaan tätä jo valmiiksi epämääräisen pituista aikaa, joudutaan turvautumaan 
moniin epämääräisiin konsteihin, jotta lopputulokseksi saataisiin seitsemän ajan pituudeksi 2520 
vuotta. Ensinnäkin, kun lähdetään ratkaisemaan seitsemän ajan pituutta Ilmestyskirjan avulla, 
joutudaan väistämättä turvautuman ns. 'kirsikan poimintaan' (engl. 'cherry picking')2. Tällaisen 
menetelmän käyttö johtaa lähes väistämättä vääränlaiseen tulkintaan. Ajan mittaan tätä seitsemää 
aikaa on yritetty selittää myös 3Mo 26:18, 21, 28:ssa olevilla jakeilla. Tämä on hyvä esimerkki 
siitä, miten hakoteillä raamatunselittämisessä ollaan, kun lähdetään puolustamaan jotain näkemystä 
tekstiyhteydestään irroitetuilla jakeilla. 
 
 Ilmestyksen 12:6, 14 käytetään todisteena perustelemaan, että Danielin 4. luvun seitsemän aikaa on 
2520 päivää. Sama ajan pituus saataisiin pelkästään laskutoimituksella 7 x 360 = 2520. Miksi nämä 
jakeet poimitaan erikseen Ilmestyskirjasta? Tällä yritetään luoda vaikutelma, että tällä laskutavalla 
on raamatullinen perustus. Mutta nämä jakeet eivät liity millään tavalla Nebukadnessarin saamaan 
uneen tai sen selitykseen. Sovelletaanko näihin Ilmestyskirjan jakeisiin samaa periaatetta, että päivä 
vastaa vuotta? Miksi ei? 1260 vuotta on hankala sijoittaa mihinkään Ilmestyskirjan kertomuksessa. 
Miksi? Koska sitä ei voi soveltaa siten! Miksi näitä sitten sovellettaisiin aivan johonkin muuhun 
profetiaan eri tavalla? Ilmestyksen luvussa 12 ja Danielin luvussa 4 puhutaan täysin eri asioista. 
Ainoa asia, mikä näyttää yhdistävän niitä, on sana "aika". Joten Ilmestyskirjan 12. luvun sana 'aika' 
ja 3 Mooseksen kirjan 26. luvun sana 'seitsemän' ovat täysin yhtä huonoja perusteita tulkita 
Danielin 4. luvusta yhtään mitään. Tämäkin tulkinta osoittautuu hyvin ohueksi. 
 
 
Seitsemän ajan alku- ja loppuajankohtien tulkintavaikeudet 
 
 Tutkittaessa tarkemmin seitsemän ajan alkuajankohtaa (607 eaa.) ja loppuajankohtaa (1914 ya.) 
törmätätään myös yllättäviin tulkintavaikeuksiin. Näihin ovat törmänneet järjestäen kaikki, jotka 
ovat asiaa lähteneet vähänkin syvemmältä perkaamaan. Osoittautuu nimittäin, että kyseiset 
ajankohdat ja niiden perusteeksi esitetyt todisteet eivät kestä tarkempaa tutkimista. 
 
 Lähes jokainen asiaan perehtynyt on saattanut hakea maallisesta historiasta kiintopistettä vuodelle 
607 eaa. Mutta väistämättä joudutaan vastakkain maallisen historian todistuksen kanssa. Maallisen 
historian mukaan Jerusalemia ei tuhottu tuona vuonna, vaan noin 20 vuotta myöhemmin. Näitä 
asioita ovat monet tutkineet perusteellisesti, ja havainneet, ettei Jerusalemin tuho tapahtunut vuonna 
607 eaa. Järjestö on käyttänyt suunnattomasti voimavaroja sen perustelemiseen ja todistelemiseen, 
että Jerusalemin tuho olisi tapahtunut tuonna vuonna. Miksi? Koska koko tämä oppirakennelma 
seitsemästä ajasta perustuu juuri tuohon alkamisajankohtaan. Ja vain sitä kautta on mahdollista 
päästä vuoteen 1914 ya. 
 
 Vuosi 1914 ei ole täysin ongelmaton sekään. Historia osoittaa, että 1. maailmansota alkoi 28. 
heinäkuuta 1914. Miksi tämä on tärkeä tieto? Koska järjestön mukaan seitsemän aikaa päättyivät 1. 
lokakuuta 1914. Jotain on pielessä. Jos siis Jeesus alkoi hallita kuninkaana 1. lokakuuta 1914, hän 
heitti tämän jälkeen Saatanan ja demonit alas taivaasta. Saatanassa tämä sai suuren raivon ja syttyi 
1. maailmansota. Ongelma on nyt siinä, miksi tämä raivo alkoi jo kaksi kuukautta aikaisemmin kuin 
häntä edes oli heitetty taivaasta? Kaiken loogisuuden nimissähän Saatanan raivo olisi pitänyt alkaa 
vasta tuon (1. lokakuuta 1914) ajan jälkeen. Tai jos ihan tarkkoja ollaan, tämä sotahan ei alkanut 
kuin katkaisijasta kääntämällä edes 28. heinäkuuta 1914. Sotilaat eivät olleet tuona päivänä kaikki 
aseet kädessä ja valmiina. Tätä edelsi laajamittainen asevarustelu, ammusten tuottaminen tehtaissa 
ym. Kaiken huomioon ottaen, Saatanan raivo on alkanut jo paljon aikaisemmin.  

 
2 Termiä 'cherry picking' käytetään epäraamatullisesta tulkintatavasta, jossa jollekin näkemykselle tai opille haetaan 
tukea tekstiyhteydestään irrotettujen jakeiden avulla. Jakeita 'poimitaan' halutun näkemyksen tueksi. 



 

 
 
 
 
 Katsotaanpa mihin tahansa seikkaan tässä seitsemän ajan suuremman täyttymyksen tulkinnassa, 
törmätään jatkuvasti ongelmiin. Järjestön esittämä malli siitä, että seitsemän ajan alku- ja 
loppukohta tiedetään vuodelleen, kuukaudelleen ja jopa päivälleen, on mitä mielikuvituksellisinta 
esitystä. Yli 2500 vuoden takaisia asioita ei yksinkertaisesti kukaan voi tietää päivän tarkkuudella, 
eikä se ole tarpeellistakaan. Jos Messiaan 70 vuosiviikon profetiaa ei tiedetty päivän tarkkuudella, 
kuinka seitsemän ajan (2520 vuotta) profetia voitaisiin esittää siten? 
 
 
Mistä koko idea seitsemän ajan pituudesta (2520 vuotta) on peräisin? 
 
 Tämän ajanjakson isänä voidaan pitää John 
Aquila Brownia. Vuonna 1823 hän havaitsi sen 
ja esitti sovellutuksen, jonka mukaan Danielin 4. 
luvun 'seitsemän aikaa' tarkoittaa 2520 vuoden 
mittaista ajanjaksoa, alkaen vuodesta 604 eaa. ja 
päättyvän vuoteen 1917 ya.3 Hän tosin tulkitsi 
sen ns. "profeetalliseksi viikoksi", jonka ajalle 
mahtuisivat kaikki neljä tyrannisoivaa 
maailmanvaltaa (Babylon, Meedo-Persia, 
Kreikka ja Rooma). Brown ei ollut suinkaan 
ainoa, joka keksi laskea päiviä vuosiksi. Monet 
muutkin raamatuntutkijat, kuten John Wycliffe, 
William Tyndale, Martin Luther, John Calvin, 
Ulrich Zwingli, Isaac Newton, sekä Jan Hus, ovat 
historian saatossa ovat olleet tietoisia 
periaatteesta 'päivä vuotta kohti', ja soveltaneet 
sitä Raamatun profetioihin. 
 
 Brown ei tosin koskaan soveltanut laskelmaansa 
'pakanain aikoihin' (Lu 21:24). Sen teki Nelson 
H. Barbour, ja hän julkaisi ideansa lehtensä 
 

 
3 The EVEN-TIDE, vol. 2, s. 130, J. A. Brown, 1823, Lontoo. 

Lähde: Mitä Raamattu todella opettaa?, liite '1914 - merkittävä vuosi Raamatun profetiassa'. 
Julkaisija: Jehovan todistajat. 

Kuva: J. A. Brownin julkaisusta EVEN-TIDE 

Teksti: N. Barbourin julkaisusta Herald of the Morning 



 
'Herald of the Morning' syyskuun numerossa4 
vuonna 1875. Siinä hän esitti 'pakanain aikojen' 
alkaneen vuodesta 606 eaa. ja päättyvän 1914 ya. 
Charles T. Russell ei tuolloin vielä ollut edes 
tavannut Nelson. H. Barbouria henkilökohtaisesti. 
Myöhemmin hänestä tuli vähäksi aikaa lehden 
apulaistoimittaja5. Tämän homman Russell jätti 
vuonna 1878, koska Barbour alkoi nähdä Jeesuksen 
lunastusuhrin epäraamatullisena. Barbour ei voinut 
käsittää, miksi viattoman pitäisi kärsiä syntisten 
vuoksi. Tällaiselta mieheltä Russell siis sai idean 
'pakanain aikojen' (2520 vuotta) tulkintaan. 
 
 Tuohon aikaan oli valtava buumi tehdä erilaisia 
aikalaskelmia. Useat kristilliset julkaisut vilisivät 
numeroita ja vuosilukuja. Vuonna 1833 William 
Miller teki omia laskelmiaan. Hän päätteli 3. 
Mooseksen kirjan 26:18, 21, 24 ja 28 avulla, että 
"seitsemän kertaa" (engl. 'seven times') tarkoittaa 7 x 
360 = 2520 vuoden ajanjaksoa (677 eaa. - 1843 ya.), 
jonka jälkeen koittaisi Kristuksen paluu. Kun mitään 
ei kuulunut edes vuonna 1844, tästä näkymättömästä 
paluusta muotoutui adventistien opetus 'tutkiva 
tuomio'. 
 
 Myöhemmin eri vaiheiden ja korjausten (mm. nollavuoden huomioiminen) kautta, Jehovan 
todistajien järjestö on lukinnut pysyvästi vuoden 1914 tämän ajanjakson loppukohdaksi, vaikka sen 
alkuajankohta sisältää suuria epävarmuustekijöitä. Näin on kuitenkin ollut pakko tehdä, koska tästä 
vuodesta lähtien järjestön sisällä tapahtuneet "edistysaskeleet" ovat perustuneet tähän tulkintaan. On 
hyvä myös miettiä, menisikö nykyaikana tällaiset laskelmat läpi, ellei niitä olisi koskaan tehty? 
 
 Valitettavasti tämä tulkinta on olemassa. Sen mukaan vuonna 1914 perustettiin Jumalan valtakunta, 
ja Jeesus sai tuon valtakunnan kuninkuuden. Vaikka hän itse sanoi apostoleilleen 1900 vuotta 
aiemmin saaneensa kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. 1914 alkoi myös hänen näkymätön 
läsnäolonsa. (Vaikka hän vakuutti olevansa seuraajiensa kanssa kaikkina päivinä asiainjärjestelmän 
loppuun saakka). Mitä lopulta edes tarkoitetaan sanalla läsnäolo? Tästä on tehty aivan erillinen 
oppi. Kaikki tämä tulkintojen vyyhti liitetään vuoteen 1914 ja siitä eteenpäin tapahtuneisiin 
asioihin. 
 
 Vuonna 1919 Jeesus valitsi 'uskollisen ja ymmärtäväisen orjan' ja asetti sen kaiken omaisuutensa 
hoitajaksi. Tämä siitä huolimatta, että Jeesuksen esittämä kysymys uskollisesta orjasta ei ollut 
profetia, vaan vertaus. Tämän jälkeen järjestössä on tapahtunut monenlaista, kuten oppikysymysten 

 
4 Herald of the Morning, syyskuu, 1875, s. 52, kappale 4. 
5 Kirjassa Jehovan todistajat - Jumalan valtakunnan julistajia, sivulla 131 mainitaan: "Vuoden 1878 puolivälissä veli 
Russell oli noin puolentoista vuoden ajan ollut Herald of the Morning (Aamun airut) -lehden apulaistoimittajana." Joten 
Russell aloitti lehden apulaistoimittajana aikaisintaan vuonna 1876. Samassa kirjassa mainitaan sivulla 46: "Eräänä 
tammikuun aamuna 1876 sai 23-vuotias Russell käsiinsä uskonnollisen aikakauslehden Herald of the Morning (Aamun 
airut) irtonumeron. - - [jossa viitattiin Kristuksen näkymättömään paluuseen, johon C. T. Russell myös uskoi], Siksi hän 
sopi tapaavansa Barbourin [ensimmäistä kertaa] Philadelphiassa." 



ja Raamatun periaatteiden ymmärryksen 
lisääntymistä, sekä kasvua. Mutta tiedekin 
edistyy yhtälailla ymmärryksessään, kun 
tutkimustyötä tehdään. Mikään ei 
kuitenkaan osoita, että tietemiehet olisivat 
Jehovan hengen ohjauksessa. Mitkään 
kasvuluvut eivät yksinään ole osoitus 
Jehovan siunauksesta, koska silloin hän 
siunaisi yhtä lailla islamin uskontoa, joka 
on kenties nopeiten kasvava uskonto 
maailmassa. Myös uuden valon luominen 
entisten sijaan osoittaa, etteivät Jehova tai 
Jeesus ole olleet tuon vanhan valon 
lähteenä. Raamatusta ei löydy 
ensimmäistäkään esimerkkiä Jehovan 
antamasta sanomasta, mitä pitäisi 
jälkeenpäin korjailla. 
 
 Järjestöltä on ollut huono ratkaisu 
rakentaa koko oppijärjestelmä vuoden 
1914 varaan. Miten niin? Koska Danielin 
4. luvun 'seitsemän aikaa' soveltuvat 
pelkästään kuningas Nebukadnessariin. 
Näin ollen 'pakanain ajat', 2520 vuotta, 
eivät alkaneet vuonna 607 eaa., eikä 
päättyneet 1914 ya. Joten Jeesus ei alkanut 
hallita kuninkaana tuona vuonna. Hän ei 
asettanut mitään ryhmää uskolliseksi ja 
ymmärtäväiseksi orjaksi, ja asettanut sitä 
kaiken omaisuutensa hoitajaksi vuonna 
1919. Vuoden 1914 väärän tulkinnan 
vuoksi kirjat 'Kiinnitä huomiota Danielin 
profetiaan!' ja 'Ilmestyksen suurenmoinen 
huipentuma on käsillä!' ovat suurimmaksi 
osaksi paperinkeräystavaraa. Tämän 
järjestelmän viimeiset päivät eivät 
alkaneet 1914, eikä 'tämä sukupolvi' (Mt 
24:34; Mr 13:30; Lu 21:32) liity 
kyseiseen vuosilukuun millään tavoin. 
 
 
  

Taulukko W. Millerin aikalaskelmista. 



Mihin kaikkeen oikeastaan sanomme 'kyllä'? 
 
 Kun ihmiset 1900-luvun alussa oppivat Raamatusta Jehovan tarkoituksen ja Jeesuksen osan 
lunastaa syntinen ihmiskunta yksilöitä myöten, syntyi heissä halu vihkiytyä Jumalalle ja mennä 
vesikasteelle sen vertauskuvaksi. C. T. Russellilla oli tapana esittää kastettaville tuossa tilaisuudessa 
kaksi kysymystä: 
 
 1) Oletko katunut syntiäsi koettamalla hyvittää rikkomuksesi parhaan kykysi mukaan ja luotatko Kristuksen uhrin 
ansioon syntiesi anteeksi saamiseksi, johon vanhurskauttamisesi perustuu? 
 
 2) Oletko kokonaan vihkinyt itsesi kaikkinesi mitä omistat - kykysi, rahasi, aikasi, vaikutusvaltasi - kaiken 
Herralle, jotta kaikki tulisi uskollisesti käytetyksi hänen palveluksessaan aina kuolemaan asti? 
 

(Vartiotorni, heinäkuu 1913, s. 128) 
 
 
 Nykyään, yli 100 vuotta myöhemmin, kastettaville esitetään nämä kaksi kysymystä: 
 
 1) Oletko Jeesuksen Kristuksen uhrin perusteella katunut syntejäsi ja vihkiytynyt Jehovalle tehdäksesi hänen 
tahtonsa? 
 
 2) Ymmärrätkö, että vihkiytymisesi ja kasteesi osoittavat sinun olevan Jehovan todistaja ja kuuluvan Jumalan 
järjestöön, jota hän ohjaa hengellään?6 

(kesän 2017 konventti) 
 
 
 Tapa esittää kysymyksiä kastetilaisuudessa on peräisin Russellilta. Raamatussa vain Johannes 
Kastajan kerrotaan kysyneen jotain (Mt 3:7). Sitä ei tule lainkaan ajatelleeksi, mutta vastaamalla 
'kyllä' jälkimmäiseen kysymykseen, sitoutuu hyväksymään kaikki järjestön opetukset - olipa niitä 
tutkinut huolellisesti tai ei. Tästä eteenpäin odotetaan uskovan kyseenalaistamatta kaikki järjestön 
opetukset. Tulee myös hyväksyä ja sivuuttaa vanhat oppimuutokset ja "vanha valo", ja uskoa, että 
"uutta valoa" on tullut Jehovalta korvaamaan 
väärinymmärrykset. Näin sitouttaminen 
tapahtuu. Tämä on erittäin vakava askel, 
koska paluuta entiseen ei enää ole, vaikka 
kuinka ratkaisu kaduttaisi. Tilanne muuttuu 
siitä päivästä alkaen. Ennen oli tilaisuus 
kyseenalaistaa järjestön opetukset. Mutta jos 
sen tekee vasta kasteen jälkeen, edessä on 
todennäköisesti erottaminen ja karttaminen. 
 
 Käytännössä kukaan ei ennen kastetta ole 
tutkinut syvällisesti, koetellut Raamatulla, ja 
todella ymmärtänyt, onko 'seitsemällä 
ajalla' ja 'kansojen määräajoilla' 
minkäänlaista raamatullista yhteyttä. 
Järjestö kuitenkin opettaa, että niillä on selvä 
yhteys. 

 
6 Uusimmassa 'Järjestetyt tekemään Jehovan tahto' -kirjan päivityksessä kasteelle menevältä kysytään: "Ymmärrätkö 
kasteesi osoittavan, että olet Jehovan todistaja ja kuulut hänen järjestöönsä?". Jumalan henkeä ei enää mainita. 

Julkaisu: Mitä Raamattu opettaa?, loppuviite 21: Miksi vuosi 1914 
on niin merkittävä?, kappale 3. 
Lähde: jw.org. 


