
 

KESKUSTELU RAAMATULLISESTA AIHEESTA 
 

Milloin Jumalan valtakunta alkoi hallita? 
(11. osa) 

 
On kulunut jo puoli vuotta edellisestä kerrasta kun Juhani ja Kari 
ovat tavanneet. Yhtäkkiä Juhanin ovikello soi, ja siellähän on, 
kukas muukaan kuin Kari. Tällä kertaa hyvin nöyrän oloisena. 
Mitähän hänellä mahtaa olla asiaa? 
 
 
Juhani: (avaa oven) No tervehdys, Kari! Mitäpä sinun rauhaasi kuuluu? 
 
Kari: Olipa hienoa, että olit kotona, Juhani. Olemme vaimoni kanssa tutkineet asioita tässä yli 
puolen vuoden ajan intensiivisesti, emmekä ole oikein vakuuttuneita järjestön tulkinnoista. 
Oikeastaan oli siunaus, että tapasin sinut kentällä. Sait minut ensimmäistä kertaa ajattelemaan 
asioita oikein kunnolla. Saanko istahtaa hetkeksi juttelemaan? 
 
Juhani: Tule sisälle hyvä mies! Minulla on sinulle jotain näytettävää.. 
 
Kari: En epäile yhtään. Sinulla riittää aina joitain uusia välähdyksiä.. 
 
Juhani: Muistatko kun keskusteltiin siitä, että kaikkien historian tutkijoiden mukaan Jerusalemin 
tuho tapahtui 587 eaa., eikä 607, kuten Vartiotorniseura opettaa? 



Kari: Muistan muistan. Enkä millään löydä siihen ratkaisua.. 
 
Juhani: Katso, piirtelin oikein sinua ajatellen Excelilläni kuvan: 

 
Kari: Ai, oletpa nähnyt minun takiani vaivaa. 
 
Juhani: Se nyt on vähintä, mitä olen voinut tehdä. Selitän hieman, mihin tämä perustuu. 
 
Juhani: Olen valinnut lähtökohdaksi kiintopisteen 539 eaa., josta sekä maallinen historia, sekä 
Jehovan todistajat ovat samaa mieltä. Tuolloin Kyyros valloitti Babylonin. 
 
Juhani: Kuninkaiden hallitusvuosien pituudet olen kaikki kerännyt järjestön omasta 
kirjallisuudesta, joista annan sinulle lähdeviitteet, että voit itse tarkastaa, etten huijaa sinua. 
 
Kari: Kuulostaa hyvältä. Mutta mistä tiedän, että kirjallisuudessamme olevat luvut ovat varmasti 
oikein? 
 
Juhani: 100 % varmuutta ei tietenkään ole, siksi laskelmat seitsemästä ajastakin perustuvat moniin 
olettamuksiin. Tämä esitys perustuu pelkästään järjestösi kirjallisuudessa kerrottuihin faktoihin. 
Joka tapauksessa, Nabunaidin hallituskauden pituudelle löytyy faktat Raamatun ymmärtämisen 
oppaan, 2. osan sivulta 310: 
 
 "[Nabunaid oli] Babylonian maailmanvallan ylimmistä hallitsijoista viimeinen; Belsassarin isä. Hänen 
 uskotaan nuolenpäätekstien perusteella hallinneen n. 17 vuotta (556–539 eaa.)." 
 
Juhani: Sitten Labaši-Mardukin (9 kk), Neriglissarin (4 vuotta) ja Evil-Merodakin (2 vuotta) 
hallituskausien pituudet löytyvät Vartiotornista 1. heinäkuuta 1965, sivulta 314, kappaleesta 7: 
 
 "Evil-Merodak hallitsi kaksi vuotta, ja hänen lankonsa Neriglissar murhasi hänet halliten sitten neljä 
 vuotta, minkä ajan hän käytti pääasiassa rakennustoimintaan. Hänen alaikäinen poikansa Labaši-
 Marduk, paheellinen poika, seurasi häntä, ja hänet salamurhattiin yhdeksän kuukauden kuluttua. 
 Nabunaid, joka oli palvellut Babylonin maaherrana ja ollut Nebukadnessarin suosikkivävy, otti 
 valtaistuimen ja hallitsi varsin maineikkaalla tavalla vuonna 539 eKr. tapahtuneeseen Babylonian 
 kukistumiseen asti."  
 
 
 



Juhani: Nebukadnessarin hallituskauden pituus löytyy Raamatun 
ymmärtämisen oppaan, 2. osan sivulta 350: 
 
 "Nebukadnessar hallitsi kuninkaana 43 vuotta" 
 
Kari: Tähän asti täysin selvää pässinlihaa. Mitä näillä hallitusaikojen 
pituuksilla sitten tehdään? 
 
Juhani: Ne laitetaan järjestyksessä peräjälkeen ja suoritetaan 
yksinkertainen laskutoimitus. 
 
Kari: Onko se niin helppoa? 
 
Juhani: On. Aloitetaan laskeminen ajassa taaksepäin Babylonin 
viimeisen kuninkaan viimeisestä hallitusvuodesta. Tämä siksi, että 
yhteisestä kiintopisteestä laskemisen aloittaminen on varmin tapa 
saada tämä oikein ratkaistua. Kiintopiste on siis vuosi 539 eaa., joka 
oli samalla Nabunaidin viimeinen (17.) hallitusvuosi. 
 
Kari: Tämä selvä. Entä sitten? 
 
Juhani: Sitten meidän täytyy selvittää, milloin Nebukadnessar 
valloitti Jerusalemin. Toisin sanoen, mikä vuosi hänen 
hallituskauttaan oli silloin menossa. Satutko muistamaan sen? 
 
Kari: Hmm.. en ole ihan varma. Olisko se ollut 17. vuosi? 
 
Juhani: Onneksi sitäkään ei ole jätetty meidän arvailtavaksi. 
Raamatun ymmärtämisen oppaan, 2. osan sivulla 351 sanotaan: 
 
 "Lopulta Jerusalemin muuri murrettiin 607 eaa., 9. 
 tammuskuuta (kesä-heinäkuu) Sidkian hallituskauden 
 11. vuonna (Nebukadnessarin 19. vuonna, jos 
 lasketaan hänen valtaantulonsa vuodesta, eli hänen 18. hallitusvuotenaan)." 
 
 
Kari: Joo.. niinhän se tosiaan olikin. No entä sitten? 
 
Juhani: Sitten katsotaan Excel-taulukosta, mikä vuosi oli kyseessä Nebukadnessarin 19. 
hallitusvuotenaan, jolloin Jerusalem tuhottiin. 
 
Kari: 587 eaa. 
 
Kari: Miten tämä voi olla mahdollista? Eikö se ollut 20 vuotta aikaisemmin, vuonna 607 eaa.? 
 
Kari: Voiko tästä olla 100 % varmoja? Entä jos näiden kuninkaiden väliin jää jokin 20 vuoden 
mittainen aukko, jota ei ole vielä keksitty? 



Juhani: Tuo oli itseasiassa todella hyvä huomio. Nämä kuninkaat Nabunaidista Nebukadnessariin 
on käytännössä kiveenhakattu. Tuhannet babylonialaiset nuolenpääasiakirjat, sekä 
kaupankäynnissä käytetyt muistiinmerkinnät paljastavat, ettei näiden kuninkaiden väliin jää 
aukkoja. Toisin sanoen, keitään muita kuninkaita ei löydy näiden välistä Ja mitä enemmän näitä 
asiakirjoja tutkitaan, sitä yksiselitteisemmäksi tämä nimenomainen fakta tulee. 
 
Kari: Onko näiden kuninkaiden järjestyksestä joitain lähdeviitteitä esimerkiksi järjestön 
kirjallisuudessa? 
 
Juhani: Kyllä löytyy. Tästä löytyy kaksi todella syvällistä kirjoitusta Vartiotorneissa 1. lokakuuta 
2011, sekä 1. marraskuuta 2011 numeroissa. Lokakuun numerossa, sivulla 30 esitetään kaksi 
historiallista todistetta, Ptolemaioksen kaanon ja Urukin kuningasluettelo: 
 

 
Juhani: Kuten havaitaan, kummankin savitaulun perusteella Babylonin kuninkaiden järjestys on 
Nabunaidista Nebukadnessariin sama. Ainoastaan 9 kuukauden pituista Labaši-Mardukin 
hallituskautta Ptolemaioksen kaanon ei mainitse. Järjestö kyseenalaistaa Ptolemaioksen kaanonin 
luotettavuuden, koska se jättää joitain muitakin kuninkaita mainitsematta. Mutta se ei poista sitä 
tosiasiaa, etteikö niitä olisi ollut, koska toiset lähteet taas mainitsee ne. Labaši-Mardukin 
mukanaolo listassa tai poissa siitä ei ratkaise asiaa suuntaan eikä toiseen, koska 9 kuukauden 
heitto ei muuta lopputulosta miksikään. Kaikkien muiden kuninkaiden osalta järjestys täsmää; 
Nabunaid, (Labaši-Marduk), Neriglissar, Amel-Marduk (Evil-Merodak), sekä Nebukadnessar. 
 
Kari: Onpa erikoista. 

Lähde: jw.org 



Juhani: Mutta järjestö ei siltikään taivu tähän tulkintaan, jonka sinulle esitin perustellen asian sen 
omalla kirjallisuudella. Marraskuun 1. päivän Vartiotornissa 2011 on jatko-osa tälle kaksiosaiselle 
kirjoitussarjalle. Siinä perustellaan vuoden olevan sittenkin 607 eaa. Jutellaanko siitä ensi kerralla? 
 
Kari: Jutellaan. Tutkin aineiston hyvin etukäteen. 
 
 


