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ALKUSANAT 
 
 
 Jeesus alkoi hallita kuninkaana näkymättömästi lokakuussa 1914. Saatana, joka oli tarkasti perillä 
tästä Jumalan suunnitelmasta, taktikoi erittäin ovelasti, ja sytytti ensimmäisen maailmansodan har-
hauttaakseen ihmisten huomion pois uunituoreesta, vastaperustetusta Jumalan valtakunnasta. Muu-
tenhan kaikki ihmiset olisivat havainneet näkymättömän Jeesuksen olevan kuningasten Kuningas, ja 
rynnineet hänen puolelleen. Miten Saatana on onnistunut tässä harhautuksessaan? Erittäin hyvin, 
sillä todella harvat nykyään näkevät Jeesuksen olevan näkymättömänä kuninkaana läsnä. 
 
 Vain Jehovan todistajien keskuudessa olevat hengellä voidellut, sekä adventistit ja jotkin milleristit 
olivat tuolloin herellä Jeesuksen näkymättömän läsnäolon suhteen. Ei siksi ole lainkaan yllättävää, 
etteivät muut uskontokunnat ymmärrä, että Jeesus asetti vuonna 1919 uskollisen ja ymmärtäväisen 
orjan kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Muille uskontokunnille Jeesus ei jättänyt mitään, ei sitten 
murustakaan. Näin syntyi ainoa hengellisen ruuan kanava, jota Jehova ja Jeesus käyttävät nykyään 
jakamaan Raamatun syvällisiä hengellisiä herkkuja. 
 
 Vuodesta 1914 sattuneet historialliset tosiasiat järjestön sisällä, antavat painokkaan vakuuden siitä, 
että Danielin ja Ilmestyskirjan profetiat ovat saaneet täyttymyksensä 1900-luvulla. Ilman järjestön 
historian tuntemista ei voi ymmärtää täysin Danielin ja Ilmestyskirjan profetioita. Niin ikään, ilman 
1900-luvulla täyttyneiden profetioiden tuntemista ei voi ymmärtää myöskään Jeesuksen profetiaa 
tämän asiainjärjestelmän viimeisistä päivistä, sekä niistä voideltujen limittäisistä sukupolvista, joi-
den kuluessa suuri ahdinko puhkeaa, väärä uskonto, sekä ihmishallitukset tulevat loppuunsa, kun 
näkymätön Jeesus näkymättömine enkeleineen tuhoaa tämän pahan asiainjärjestelmän. 
 
 
 
 Tämän tutkielman tarkoituksena on luona rehellinen, kriittinen katsaus näihin edellä esitettyihin 
näkemyksiin, sekä tutkia historiallisia faktoja järjestön opetusten alkuperästä. Mutta mikä tärkeintä, 
pyrkimys on syventyä tärkeiden ja keskeisten opinkappaleiden raamatullisiin perusteisiin, joita Je-
hovan todistajien järjestö on opettanut sen nykyhistorian alkuajoista tähän päivään saakka. 
 
 
 
 
 
 
20. syyskuuta 2020, 

Raamatun tutkijat inc.  
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LUUKKAAN 21:24 YHTEYS DANIELIN 4. LUVUN 'SEITSEMÄÄN AIKAAN' 
 
 Mikään raamatuntutkimus ei kehoita nyppimään jakeita irti tekstiyhteydestään. Ennen kuin yksit-
täistä jaetta voi edes analysoida kunnolla, on tärkeää tutkia, mitä jae edustaa omassa tekstiyhteydes-
sään. Luukkaan 21, Matteuksen 24, sekä Markuksen 13 luvut käsittelevät samaa Jeesuksen ennus-
tusta, joten pyritään lähestymään tätä jaetta (Luukas 21:24) kunniallisesti. 
 
 
 15 Sen vuoksi kun näette, että autioittava iljetys, josta profeetta Daniel on puhunut, seisoo 
 pyhässä paikassa (lukija tarvitsee havaintokykyä), 16 silloin Juudeassa olevien täytyy paeta 
 vuorille. 17 Sen, joka on katolla, ei pidä tulla alas hakemaan tavaroita talostaan, 18 eikä sen, 
 joka on pellolla, pidä palata noutamaan päällysvaatettaan. 19 Voi naisia, jotka ovat raskaana 
 tai imettävät noina päivinä! 20 Rukoilkaa jatkuvasti, ettette joutuisi pakenemaan talvella ettekä 
 sapattina, 21 sillä silloin on suuri ahdinko, jollaista ei ole ollut maailman alusta tähän asti eikä 
 tule enää milloinkaan olemaan. 22 Jos noita päiviä ei lyhennettäisi, kukaan ei pelastuisi, mutta 
 valittujen vuoksi nuo päivät lyhennetään. 

(Matteus 24:15-22) 
 
 14 Mutta kun näette, että autioittava iljetys seisoo siinä, missä sen ei pitäisi (lukija tarvitsee 
 havaintokykyä), silloin Juudeassa olevien täytyy paeta vuorille. 15 Sen, joka on katolla, ei pidä 
 tulla alas eikä mennä sisään hakemaan mitään talostaan, 16 eikä sen, joka on pellolla, pidä 
 palata noutamaan päällysvaatettaan. 17 Voi naisia, jotka ovat raskaana tai imettävät noina 
 päivinä! 18 Rukoilkaa jatkuvasti, ettei se tapahtuisi talvella, 19 sillä noina päivinä tulee ole
 maan sellainen ahdinko, jollaista ei ole ollut Jumalan luoman luomakunnan alusta tähän asti 
 eikä enää tule olemaan. 20 Jos Jehova ei olisi lyhentänyt niitä päiviä, kukaan ei pelastuisi. 
 Mutta niiden valittujen vuoksi, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt ne päivät. 
 

(Markus 13:14-20) 
 
 20 Mutta kun näette Jerusalemin leiriytyneiden armeijoiden ympäröimänä, silloin tiedätte, että 
 sen autioitus on lähellä. 21 Silloin Juudeassa olevien täytyy paeta vuorille, kaupungissa ole
 vien täytyy lähteä sieltä pois eivätkä maaseudulla olevat saa mennä sinne. 22 Nämä näet ovat 
 oikeuden jakamisen päiviä, jotta kaikki, mikä on kirjoitettu, täyttyisi. 23 Voi naisia, jotka ovat 
 raskaana tai imettävät noina päivinä! Maassa tulee olemaan suuri hätä, ja tätä kansaa kohtaa 
 vihastus. 24 Heitä kaatuu miekkaan, ja heitä viedään vankeina kaikkien kansojen sekaan. Je-
 rusalem tulee olemaan muiden kansojen tallattavana, kunnes kansojen määräajat kuluvat 
 umpeen. 

(Luukas 21:20-24) 
 
 
 Vertailemalla näitä kolmea evankeliumia, havaitaan, että niissä puhuttaa samasta asiasta: Jerusale-
min tulevasta tuhosta vuonna 70 ya., jonka Jeesus ennusti noin vuonna 33 ya. Mikään näissä ja-
keissa ei osoita, että Jeesuksen ennustamilla asioilla olisi Jerusalemin tuhoa suurempi täyttymys tu-
levaisuudessa. Se koski pelkästään tuolloin eläneitä juutalaisia, koska heidän palvontapaikkansa 
(jota Jerusalem edusti) oli pian hävitetty, ja juutalaiset vietiin vankeina kansojen sekaan. Lisäksi 
Luukkaan 21:24 on ainoa kohta, jossa mainitaan Jerusalem, jota muut kansat tulisivat tallaamaan, 
kunnes kansojen määräajat kuluvat umpeen. 
 
 Esittäessään tämän ennustuksen, Jeesus puhui koko ajan tulevassa aikamuodossa, koska ennustus 
oli täyttymässä pian, lähitulevaisuudessa. Ja näin todella tapahtui vajaan 40 vuoden kuluttua. Maini-
tessaan Luukkaan 21:24:ssä, että juutalaisia kaatuisi miekkaan, ja heitä vietäisiin vankeina kaikkien 
kansojen sekaan, täyttyi juuri kuten hän oli ennustanut. Sitten puhuessaan Jerusalemin kaupungista, 
hän sanoi, että muut kansat (ei-juutalaiset) tulisivat tallaamaan sitä, kunnes siihen määrätty aika 
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täyttyisi. Jeesus puhui tässä kirjaimellisesta Jerusalemin kaupungista, ei taivaallisesta Jerusale-
mista, kuten Jehovan todistajat sen tulkitsevat. 
 
 Nyt olennaista tässä 'seitsemän ajan' opetuksen kannalta on ymmärtää aikamuoto, jota Jeesus 
käytti puhuessaan Luukkaan 21:24:ssä Jerusalemista, kun se 'tulee olemaan' muiden kansojen tallat-
tavana. Tässä käytetty ilmaus 'tulee olemaan' on peräisin kreikan verbistä ἔσται (estai), joka on kie-
liopilliselta muodoltaan yksikön 3. persoonan futuuri, indikatiivi, medium. Futuuri ei voi tarkoit-
taa toimintaa, joka on jo alkanut ja tulee jatkumaan. Se tarkoittaa pelkästään tulevaa. 
 
 Jos Jerusalemia olisi jo tallattu (vuodesta 607 eaa.), tallaaminen olisi ollut menossa Jeesuksen päi-
vinä, ja tallaaminen olisi jatkunut edelleen vuoteen 1914 ya. Tällöin tätä verbiä ei olisi käännetty 
suinkaan kreikan futuuriksi, vaan imperfektiksi, joka sallii sen ulottuvuuden, että tekeminen on jo 
alkanut, ja jatkuu edelleen. Siinä tapauksessa imperfektiverbinä tässä kohdassa olisi pitänyt olla esi-
merkiksi ἦν (ēn)1. 
 
 Ja kun katsotaan Luukkaan 21:24 jaetta kokonaisuutena, siinä käytetään futuuria. He 'kaatuvat' 
[kirjm. 'tulevat kaatumaan'] πεσοῦνται (pesountai; futuuri) miekkaan. Heitä 'viedään' [kirjm. 'tul-
laan viemään'] αἰχμαλωτισθήσονται (aichmalōtisthēsontai; futuuri) vankeina kansojen sekaan. 
Kunnes kansojen määräajan 'kuluvat' umpeen [kirjm. 'tulevat kulumaan umpeen']. Tässä olla-verbi 
on myös futuurissa: ἔσονται (esontai). Joten kieliopillisesti on mahdotonta viitata johonkin jo alka-
neeseen, koska koko lause verbeineen viittaa vain tulevaisuudessa tapahtuvaan asiaan. Siksi Luuk-
kaan 21:24:ää ei voida käyttää perusteluksi Jerusalemin vuonna 607 eaa. alkanutta tallaamista. Kie-
liopillinen yhteys Danielin 'seitsemään aikaan' ja 'kansojen määräaikoihin' (607 eaa. - 1914 ya.) 
puuttuu täysin. Siksi Luukkaan 21:24:llä ei voi olla mitään yhteyttä Danielin 4. luvun 'seitsemään 
aikaan'. 
 
 

 
The Kingdom Interlinear Translation of the GREEK SCRIPTURES, kreikk. pohjateksti: B. F. Westcott & F. J. A. Hort, 1881. 

 
 Futuuri-muotoa käyttävät Luukkaan 21:24:ssä muutkin varhaiset käsikirjoitukset, kuten Codex Si-
naiticus ja Textus Receptus, joskin tekstin sanamuodossa saattaa olla pieniä vivahde-eroja. 
  

 
1 ἦν - Liddell & Scott (1940) A Greek–English Lexicon, Oxford: Clarendon Press. ἦν - Cunliffe, Richard J. (1924) A 
Lexicon of the Homeric Dialect: Expanded Edition, Norman: University of Oklahoma Press, published 1963. ἦν - 
https://en.wiktionary.org/wiki/ἦν#Ancient_Greek 
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 Miten Jehovan todistajien järjestö sitten tulkitsee ja opettaa tämän asian? Kirjassa 'Mitä Raamattu 
opettaa?' 2 sanotaan suoraan: 
 
 Myöhemmin Jeesus sanoi, että ”Jerusalem tulee olemaan muiden kansojen tallattavana,  kun
 nes kansojen määräajat kuluvat umpeen”. ”Kansojen määräajat” ovat sama asia kuin ”seitse-
 män aikaa”. ”Seitsemän aikaa” eivät siis olleet vielä päättyneet silloin kun Jeesus oli maan 
 päällä. (Luukas 21:24.) 
 
 
 Järjestö tulkitsee tämän yhden jakeen soveltuvan Danielin 4. luvussa mainittuun Nebukadnessarin 
unen suurempaan täyttymykseen, jota ei ole. Pelkkä uni, jonka Daniel selitti Nebukadnessarille noin 
vuotta ennen kuin se toteutui, sisälsi 'seitsemän aikaa', jolla ei ole mitään tekemistä Luukkaan 
21:24:n kanssa. Millä perusteella he ottavat tämän yksittäisen jakeen tukemaan opetusta 'seitse-
mästä ajasta', eli 'kansojen määräajoista'? Tuon Danielissa mainitun unen mukaan Nebukadnessar 
tuli hulluksi 'seitsemäksi ajaksi', jonka jälkeen hänen järkensä palasi, ja hän sai takaisin kuninkuu-
tensa. Syy, miksi tämä kohtasi kuningasta, oli ylpeys. Nebukadnessar oppi läksynsä, toisin kuin ku-
ningas Belsassar. (Daniel 4:1-37; 5:17-23) Yhtä vähän kuin kertomuksessa Belsassarista on löydet-
tävissä jotain suurempaa täyttymystä, on asian laita kerrottaessa kuningas Nebukadnessarista. Uni 
täyttyi pelkästään hänessä. (Da 4:20-22, 28; 31-37; 5:18-21) 
 
 Järjestö kuitenkin tulkitsee asian näin: Koska tuo pakanahallitsija oli poissa kuninkuudestaan tietyn 
ajan, tuolla unella on oltava jokin suurempi merkitys. Pelkkä Nebukadnessarin nöyryytys, ja sen 
seurauksena kunnian antaminen Jehovalle koko Babylonin valtakunnan alueella ei riitä. Suurempi 
täyttymys haetaan siitä, että Nebukadnessarin hulluuden ajalla olisi vastaavuus siinä, että Jumalan 
hallitusvallan edustus olisi poikki maan suhteen. Juudan kuninkaiden katsottiin edustavan Jumalan 
valtaa maan päällä, heidän istuessaan 'Jehovan valtaistuimella' Jerusalemissa. Saulista (1117 eaa.) 
aina Sidkiaan (607 eaa.) saakka, 510 vuoden ajan tuolla valtaistuimella istui joku ihmiskuningas 
joskus paremmalla, joskus huonommalla menestyksellä. Siispä kun tämä kuninkaiden ketju kat-
keaisi, sitä pidettäisiin Jumalan hallitusvallan edustuksen katkeamisena. Sitä he eivät tässä yhtey-
dessä kuitenkaan mainitse, että koko tämä kuningasjärjestely ei alunperin ollut Jehovasta lähtöisin. 
Kansa itse vaati saada itselleen kuninkaan, kuten ympäröivillä pakanakansoillakin oli: 
 
 Aluksi Jehova hallitsi Israelin näkymättömänä Kuninkaana eri edustajien välityksellä: ensin 
 hän käytti Moosesta ja sitten ihmistuomareita Otnielista Simsoniin (Tu 8:23; 1Sa 12:12). 
 Lopulta israelilaiset vaativat äänekkäästi kuningasta voidakseen olla heitä ympäröivien kan-
 sakuntien kaltaisia. 

(Raamatun ymmärtämisen opas, 1. osa, s. 1353-1354) 
  
 
 Jehovasta tämä tuntui pahalta. Hän koki, että kansa oli hylännyt hänet kuninkaanaan: 
 
 4 Aikanaan kaikki Israelin vanhimmat kokoontuivat ja tulivat Samuelin luo Ramaan. 5 He 
 sanoivat hänelle: ”Sinä olet tullut vanhaksi, mutta poikasi eivät seuraa sinun jalanjälkiäsi. 
 Aseta nyt kuningas tuomitsemaan meitä. Kaikilla muillakin kansoilla on kuningas.” 6 Mutta 
 Samuel ei pitänyt siitä, että he sanoivat: ”Anna meille kuningas tuomitsemaan meitä.” Silloin 
 Samuel rukoili Jehovaa, 7 ja Jehova sanoi Samuelille: ”Kuuntele kaikkea, mitä kansa sanoo 
 sinulle, sillä he eivät ole hylänneet sinua vaan minut, kun he eivät halua minun olevan 
 heidän kuninkaansa. 8 He tekevät aivan niin kuin he ovat tehneet siitä päivästä asti, jona toin 
 heidät pois Egyptistä, aina tähän päivään saakka. Jatkuvasti he hylkäävät minut ja palvele-
 vat muita jumalia, ja nyt he tekevät saman sinulle. 

(1. Samuelin kirja 8:4–8) 
 

2 Mitä Raamattu opettaa?, Liite 21: MIKSI VUOSI 1914 ON NIIN MERKITTÄVÄ?, s. 217-220. 
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 Tämä edellä esitetty kuitenkin todistaa sen, että Jehovan valta ei todellisuudessa ole ollut milloin-
kaan poikki. Hän osoitti ennen Juudan kuningassarjaa ikuisen Kuninkuutensa ja valtansa eri edusta-
jien, kuten patriarkkojen, profeettojen ja tuomareiden välityksellä. Juudan kuninkaiden jälkeen Je-
hova osoitti ikuisen Kuninkuutensa ja valtansa edelleen profeettojen välityksellä. Sidkian jälkeen 
toimivat profeettoina Jeremia, Hesekiel, Daniel, Haggai, Sakarja, Esra, Nehemia ja Malakia. 
 
 

 
Kirja: 'Elä Jehovan päivä mielessäsi', s. 20-21. Julkaisija: Jehovan todistajat, 2006. 

 
 Jehova on aina ollut korkein Kuningas. Nyt on ainoastaan kyse siitä, olisiko hänen valtaansa edus-
tavien ihmiskuninkaiden valta ollut poikki vai ei. Esimerkiksi Juudan kuninkaina oli monesti sellai-
sia, jotka toimivat julki jumalattomasti. Heidän ei varmaankaan voitu ajatella edustavan Jumalan 
valtaa millään tavalla, vaikka he istuivatkin Jerusalemissa Jehovan valtaistuimella. Toisaalta, Jeru-
salemin temppeliä ja kirjaimellista valtaistuinta ei ollut vielä Saulin ja Daavidin päivinä. Hallinto-
paikkakaan ei näin ollen ollut se olennainen asia, vaan kuinka valtaa käytettiin ja Jehovaa edustet-
tiin. Mikäli Jehovan valtaa edustavia ihmiskuninkaita tarkastellaan, voidaan todeta Jehovan vallan 
edustamisen olleen poikki jo useasti Juudan kuninkaiden aikana, ennen kuin kuningassarja Sidkian 
kohdalla lopullisesti katkesi. Raamattu ei esitetä Saulin, Rehabeamin, Joramin, Ahasjan, Ataljan, 
Ahasin, Manassen, Amonin, Jehoahasin, Jojakimin, Jojakinin tai Sidkian hallintokausia millään ta-
valla esikuvallisina tai edustavan Jumalan hallitustapaa. Ainoat selkeät viittaukset Jeesuksen kunin-
kuuteen on Daavidilla ja Salomolla. Tämän sekalaisen ketjun hyviä, keskinkertaisia ja huonoja ku-
ninkaita ei voida sanoa edustavan Jumalan valtaa maahan nähden muuten kuin tapauksissa, joissa 
kuningas selkeästi edisti ja ylläpiti Jehovan tosi palvontaa. 
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 Jehovan todistajat ovat tulkinnastaan 'seitsemän ajan' suhteen niin varmoja, että heidän mielestään 
Jeesus ei voinut Luukkaan 21:24:ssä tarkoittaa kirjaimellista Jerusalemin kaupunkia, vaan taivaal-
lista Jerusalemia. Tällöin ei pelkästään irroiteta jaetta tekstiyhteydestään, vaan sille annetaan myös 
merkitys, mitä sillä ei ole. Luukkaan 21:24:ssä ei ole minkäänlaista vihjettä siitä, että Jeesus olisi 
tarkoittanut jotain muuta kuin kirjaimellista Jerusalemin kaupunkia. Syy näin jyrkkään suhtautumi-
seen on ilmeisesti siinä, että he lukevat tämän jakeen ikään kuin tuon 'seitsemän ajan' opetuksen 
kautta, jolloin jae on pakko irroittaa varsinaisesta tekstiyhteydestään ja tulkita toisin. Jeesus kuiten-
kin puhui koko Luukkaan 21. luvun alusta lähtien kirjaimellisesta Jerusalemin kaupungista aina ja-
keeseen 24 asti. Jos Jeesus olisi tarkoittanutkin siinä yhtäkkiä taivaallista Jerusalemia, hänen kuuli-
jansa eivät olisi mitenkään voineet ymmärtää sitä. Jos taas lähdetään olettamuksesta, ettei heidän 
olisi ollut tarkoituskaan sitä ymmärtää, vaan että Jeesus olisi ikään kuin "kryptannut" tuon viestin 
lopun aikana eläviä varten, silloin liikutaan jo todella ohuilla jäillä, mitä tulee vakuuttavaan raama-
tun tutkimiseen. Faktat eivät voi perustua tällaiseen. 
 
 Järjestö on siis vakaasti sitä mieltä, että Luukkaan 21:24:ssä mainittu "Jerusalem" täytyy siksi olla 
"taivaallinen Jerusalem", koska 'seitsemän aikaa', eli 'kansojen määräajat' tulisivat päättymään 
juuri silloin, kun Jumalan valtakunta alkaisi jälleen hallita. Tuolloin Sidkiaan katkennut Jumalan 
valtakunnan edustus jatkuisi jälleen pitkän tauon (2520 vuotta) jälkeen, mutta tällä kertaa - ei maan 
päällä, vaan taivaassa, Jeesuksen saatua kuninkuuden vuonna 1914. Tosin tällä kertaa kuningas ei 
pelkästään edustaisi Jumalan hallitusvaltaa pelkästään maan suhteen, vaan todella hallitsisi, sekä 
maan päällä, että taivaassa. Joten tässäkin mielessä tuo edustuksen katkeaminen maan suhteen ja 
jälleen jatkuminen ei tuntuisi loogiselta, koska tässä tapahtuisi esikuvallisten hallitusten totaalinen 
muutos todelliseksi, kaikkeutta koskevaksi hallitukseksi, maan päältä taivaaseen. Ja mikäli otetaan 
todesta, että Luukkaan 21:24:n "Jerusalem" on "taivaallinen Jerusalem", miten se olisi voinut olla 
kirjaimellisesti muiden kansojen tallattavana? Tulkinta on mahdoton. Jos siis kirjaimellinen Jerusa-
lem olisi edustanut taivaallista Jerusalemia, Jeesus olisi joka tapauksessa puhunut kirjaimellisesta 
Jerusalemista. 
 
 
  Kun Jeesus sanoi, että ”Jerusalem on oleva kansojen tallattavana, kunnes kansain määräajat 
 täyttyvät”, viittasiko hän siihen, että tuo maallinen kaupunki palautettaisiin lopulta Jumalan 
 suosioon? Ei viitannut. Jumalan rakkaan Pojan murhaamisen jälkeen maallinen Jerusalem 
 menetti erikoisasemansa ikuisiksi ajoiksi, ja paljon parempi ”elävän Jumalan kaupunki,  tai-
 vaallinen Jerusalem”, on korvannut sen. – Heprealaisille 12:22; Matteus 23:37, 38; 27:50, 
 51. 

(w90 15. lokakuuta s. 17-18 kpl 9) 
 

 
LOPPUPÄÄTELMÄ LUUKKAAN 21:24:N YHTEYDESTÄ DANIELIN 4. LUVUN 'SEITSEMÄÄN AIKAAN' 
 
 Vaikka Jehovan todistajat puhuvat Raamatun kokonaisvaltaisesta tulkinnasta, johtopäätöksien teke-
misestä koko Raamatun valossa, asioita on silti tarkasteltava pala kerrallaan, jotta voidaan ymmär-
tää selvästi, missä mennään metsään - mikäli mennään. He myös tietävät hyvin sen, että on todella 
väärin tulkita yksittäisiä jakeita huomioon ottamatta tekstiyhteyttä. Näin he kuitenkin tekevät Luuk-
kaan 21:24:ssä perustellen sitä sillä, että kyseessä olivat 'kansojen määräajat', jotka olivat jo kulu-
neet siihen mennessä reilut 600 vuotta, ja juutalaiset olivat hyvin tietoisia tästä Danielin 4. luvun 
ennustuksesta, ja erityisesti (heidän mielestään) sen suuremmasta täyttymyksestä.  
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NEBUKADNESSARIN UNEN SUUREMPI TÄYTTYMYS 
 
 Vuodelle 1914 ei ole oikeastaan mitään muuta tulkintamahdollisuutta, kuin johtaa se Danielin 4. 
luvusta. Kyse on kuningas Nebukadnessarin näkemästä unesta - tarkemmin sanottuna tuon unen 
suuremmasta täyttymyksestä. 
 

 
Kuva: jw.org: Mitä Raamatun ajanlasku osoittaa vuodesta 1914? 

 
 Kuvassa on selkeä esitys siitä, kuinka Jehovan todistajat tuon unen tulkitsevat. Ensimmäisessä täyt-
tymyksessä on itse Nebukadnessarin näkemä uni, jonka Daniel selitti hänelle. Noin 12 kuukautta 
myöhemmin tuo profeetallinen uni täyttyi täsmälleen Nebukadnessarissa, kuten Daniel oli sen hä-
nelle selittänytkin. (Da 4:29-34) 
 
 Kun haetaan unen suurempaa täyttymystä tästä Danielin kirjan osasta, jossa sitä selitetään, sille ei 
löydy sellaista. (Da 4:1-37; 5:17-23) Suurempaa täyttymystä ei löydy tälle unelle muualtakaan Raa-
matusta. Suuremman täyttymyksen mukaan uni, jonka Nebukadnessar oli nähnyt, olisi viitannut 
vuodesta 607 eaa. - vuoteen 1914 ya. Vuotta 607 eaa. pidetään vuotena, jolloin Nebukadnessar oli 
valloittanut Jerusalemin, sekä katkaissut Juudan kuninkaiden sarjan. Mutta unen, jonka Daniel se-
litti hänelle, Nebukadnessar näki aikaisintaan vuoden 606 eaa. jälkeen. Huom! Vuodet lasketaan 
taaksepäin, kun kyse on vuosista ennen ajanlaskun alkua (eaa.). 
 
 Mikä tässä on epäjohdonmukaista? Suurempi (toinen) täyttymys olisi alkanut aikaisemmin kuin en-
simmäinen täyttymys. Profetiat eivät milloinkaan ala täyttymään ennen kuin ne ennustetaan. 


