
 

KESKUSTELU RAAMATULLISESTA AIHEESTA 
 
 

Milloin Jumalan valtakunta alkoi hallita? 
(12. osa) 

 
PÄÄTÖSJAKSO 

 
 
Kari saa Juhanilta tekstiviestin: "Oletko valmis?". Kylmät väreet 
käyvät pitkin Karin niskaa, hän keräilee laukkuunsa Raamatun ja 
tarvittavan aineiston, ja esittää Jehovalle rukouksen. "Tulen 
sinne.", hän näpyttelee takaisin. Katsotaanpa, saavatko he 
selvitettyä tämän kinkkisen opetuksen. 
 
 
Juhani: (avaa oven) Tervehdys veliseni, tule sisälle! 
 
Kari: (miettii, minkälainen tervehdys tämä mahtoi olla) Hei Juhani! Sain viestisi ja poljin niin 
nopeasti kuin pääsin. 
  
Juhani: Hieno juttu. Toivottavasti olet ehtinyt perehtyä aineistoon näiden parin viikon aikana. 



 
Kari: Kyllä olen perehtynyt hartaasti. Luimme ja viivasimme vaimon kanssa lehdet moneen 
kertaan. Täytyy sanoa, etten siltikään ymmärtänyt ihan kaikkea niistä kuun asennoista sun muista. 
Vaimokin tokaisi, että pitäisikö tässä olla jokin astronautti, että ymmärtäisi tämänkin opetuksen 
perusteet. 
 
Juhani: Heh, vai että astronautti. Ei kai nyt sentään. Tuo menee kieltämättä kovin 
korkealentoiseksi tavallisen ihmisen näkökannalta, kun aletaan selittämään perusteita muinoin 
eläneiden kansojen tavoista merkitä taivaankappaleiden asentoja savitauluihin. 
 
Kari: Mutta mikäli ymmärsin asiasta mitään, pääkohdat todisteille siinä 1. marraskuuta 2011 
olevan Vartiotornin kirjoituksessa olivat: 1) VAT 4956 -savitaulu, ja 2) Raamatun maininta 70 
vuoden pakkosiirtolaisuudesta. 
 
Juhani: Samat pääkohdat minäkin huomioin. Huomasitko myös, että siinä käsiteltiin aivan samaa 
asiaa kuin mekin viime kerralla, että peräkkäisille kuninkaille Nabunaidista Nebukadnessariin 
pitäisi löytyä todisteet, jotta päästäisiin Jerusalemin valloitusvuoteen 587 eaa.? 
 
Kari: Huomasin kyllä. Mutta mielestäni Vartiotorni selitti sen jotenkin eri tavalla. Että savitauluissa 
olevissa merkinnöissä olisi joitain heittoja, joka tekisi niistä epäluotettavia. 
 
Juhani: Kyllä, juuri näin. Mutta mikä on myös pantava merkille, näistä heitoista huolimatta nämä 
arkeologiset todisteet toimivat koko ajanlaskun määrittäjinä, joita ilman ei voitaisi rakentaa 
ensimmäistäkään luotettavaa ajanlaskua Raamatun avulla. Esimerkiksi kiintopiste 539 eaa. lepää 
täysin näiden todisteiden varassa. Toiseksi virheistä huolimatta, mitkään niistä eivät esitä järjestön 
esittämälle aikajanalle enempää kuninkaita, joita tarvittaisiin saavuttamaan vuosi 607 eaa. 
 
Kari: Niin, jos se noin ajattelee. Pitäisihän sitä aikajanaa saada jollain tavalla venytettyä, jotta 
päästäisiin järjestön esittämään vuoteen. 
 
Juhani: Ja mitä tulee järjestön esittämiin epätarkkuuksiin nuolenpääaineistossa, ne eivät ole niin 
suuria, että ne antaisivat selityksen tälle kaikelle. Marraskuun 2011 Vartiotorni, sivu 24: 
 
 "Sack tiesi, että nuolenpääaineisto osoitti Nebukadnessar II:n hallinneen vielä viimeisen (43.) 
 vuotensa kuudennessa kuussa, mutta uudet taulut hänen seuraajansa Amel-Mardukin [Evil-
 Merodak] valtaannousuvuodelta oli päivätty neljännessä ja viidennessä kuussa sinä vuonna, jota 
 oli pidetty Nebukadnessarin viimeisenä vuotena. Kyseessä oli ilmeinen ristiriita." 
 
 "Vallanvaihtoihin liittyy muitakin ristiriitoja. Eräästä savitaulusta käy esimerkiksi ilmi, että 
 Nebukadnessar hallitsi viimeisenä vuotenaan vielä kymmenennessä kuussa – kuusi kuukautta sen 
 jälkeen kun hänen seuraajansa oletetaan nousseen valtaistuimelle. Samanlainen päällekkäisyys 
 esiintyy Amel-Mardukin ja hänen jälkeensä hallinneen Neriglissarin kausien välillä." 
 
 "Miksi nämä ristiriidat ovat merkityksellisiä? Kuten edellä mainittiin, babylonialaisten aika-
 kirjojen kuvaamassa historiassa on aukkoja, joten ne eivät ehkä tarjoa yhtäjaksoista kronologista 
 esitystä. Oliko noiden kuninkaiden välissä mahdollisesti muita hallitsijoita? Jos oli, uusbabylo-
 nialaiseen kauteen pitäisi lisätä vuosia. Voidaan näin ollen sanoa, ettei babylonialaisista aika-
 kirjoista eikä liiketoimiin liittyvistä teksteistä voida päätellä varmasti, että Jerusalem olisi tuhottu 
 vuonna 587eaa."  



Juhani: Tuntuukin aika erikoiselta, että järjestö näkee niin paljon vaivaa takertuakseen joidenkin 
kuukausien mittaisiin päällekkäisyyksiin kuninkaiden vallanvaihtojen välillä. Nämä päällekkäisyydet 
eivät suinkaan ole mitään "aukkoja" historiassa, vaan ne lyhentävät jo valmiiksi liian lyhyttä aikaa, 
joka on ongelma järjestön 607-tulkinnan kannalta. Heidän pitäisi auttaa ymmärtämään, miten on 
selitettävissä noin 19 vuoden mittainen ero aikajanojen tulkinnoissa. He ovat valitettavasti 
valinneet sen vaikeammin selitettävän, koska heidän "raamatullinen aikajana" on 19 vuotta 
pidempi. Jostain pitäisi löytyä todisteet sille. Sitä ei saada joidenkin kuukausien heitoilla 
merkinnöissä. Ymmärrätkö yhtään, mitä yritän tässä selittää? 
 
Kari: Hmmm.. jotenkin. 
 
Juhani: Analysoidaanpa hetki, mitä tässä viimeksi lainatussa kappaleessa oikeastaan sanotaan. 
Ensinnäkin ristiriidat, joihin tässä viitataan, ovat nuolenpäätauluissa olevia merkintävirheitä, jotka 
eivät muuta mitään koko asiassa. Se, että niissä on virheitä, saadaan eliminoitua kun tutkitaan 
satoja ja tuhansia tällaisia muistiinmerkintöjä. Toiseksi, nämä löydetyt muistiinmerkintävirheet 
eivät edes teoreettisesti tuo lisää aikaa aikajanalle, kuin korkeintaan kuukausia. Niillä ei voi selittää 
lähes 20 vuoden pituista aukkoa aikajanalla. Kolmanneksi, nämä "aukot" eivät itse asiassa ole 
mitään aukkoja, vaan pahimmillaan puolen vuoden päällekkäisyyksiä vallanvaihdon yhteydessä. 
Päällekkäisyydet eivät suinkaan pidennä aikajännettä, vaan lyhentävät sitä. Viidenneksi, 
Vartiotorni vetää täysin överiksi nämä kuukausien heitot spekuloidessaan: "Oliko noiden 
kuninkaiden välissä mahdollisesti muita hallitsijoita?". Nebukadnessarin ja Nabunaidin välissä oli 
kolme kuningasta, joten puhe mahdollisesta mysteerihallitsijasta - puhumattakaan useammista 
hallitsijoista - joista ei ole jäänyt minkäänlaista muistiinmerkintää mihinkään, ovat jo teoriassakin 
aivan mahdoton ajatus. Mitkään löydetyt todisteet eivät tue sellaista. Kuudenneksi, pelkästään 
"joidenkin vuosien" lisääminen uusbabylonialaiseen kauteen ei auta, tarvitaan tasan 19 vuotta 
lisää. Ei yhtään yli, eikä yhtään ali, jotta vuoteen 607 eaa. päästäisiin. Ja seitsemänneksi, 
Vartiotorni pyrkii lainatun kappaleen avulla kumoamaan menetelmän, jonka esitin sinulle viime 
kerralla. Käytin laskemiseen pelkästään järjestön omassa kirjallisuudessa ilmoitettuja vuosia. Tämä 
tehdään todella taitavasti käyttämällä sanakäänteitä, jotka eivät heti avaudu, ellei olla todellakin 
perillä faktoista. Samassa lauseessa tulkitaan lisäksi hallitusvuosien päällekkäisyydet "aukoiksi". 
Eikö lehden pitäisi palvella vilpittömiä totuuden etsijöitä? Mielestäni tällainen ei palvele, koska 
tosiasioita ei esitetä puolueettoman rehellisesti. Siksi takerrun nyt myös erityisesti tähän tapaan, 
jolla Vartiotorni asian esittää:  
 
 "[Babylonialaisessa] historiassa on aukkoja, joten ne eivät ehkä tarjoa yhtäjaksoista 
 kronologista esitystä". 
 
Kari: Olet oikeassa. Nuo "ristiriidat" eivät kyllä tunnu kovin merkityksellisiltä, joita Vartiotorni 
esittää. Enpä osannut lukea tuota noin tarkasti. 
 
Juhani: Ja vielä kahdeksanneksi, kun on ensin "kumottu" savitauluista löydettyjen virheiden 
perusteella viiden kuninkaan kronologia, pyritään samanlaisen savitaulun avulla todistelemaan, 
että Nebukadnessarin 37. hallitusvuosi olisi ollut 588 eaa. Aloin ihmetellä, miksi järjestö on nähnyt 
näin paljon vaivaa tämän yhden savitaulun suhteen. Järjestö ei viime kädessä edes luota 
savitauluihin, vaan Raamattuun. Piirsin sinulle uuden kuvan Excelilläni. Tällä kertaa laskin, miten 
siinä tapauksessa käy, jos tulkitaan tämä todiste (VAT 4956 -savitaulu) täsmälleen järjestön 
esittämällä tavalla, eli että Nebukadnessarin 37. hallitusvuosi olisi 588 eaa. 



 
Lähde: jw.org. Vartiotorni 1. marraskuuta 2011, sivu 25. 

 
 

 
 
 
Juhani: Sitten tässä on alla vertailun vuoksi se ensimmäinen piirtämäni aikajana: 
 

 
 
Kari: Alkuajankohta on siis kummassakin sama, eli 539 eaa. Hmm.. mutta koska Nebukadnessarin 
37. hallitusvuoden ajankohta muuttuu, aikajana pitenee väistämättä. Joten Jerusalemin tuho 
siirtyy melkein 20 vuotta kauemmas historiassa. 
 
Juhani: Juuri näin. Silloin ilmaantuu tämä ongelma, jota kirjoituksessa ei mainita lainkaan, vaikka 
se on ratkaisevan olennaista. Tämä lähes 20 vuoden pituinen aukko on sijoitettava johonkin 
Nabunaidin ja Nebukadnessarin hallituskausien välillä, joko kokonaisena tai useammassa osassa. 
Ongelma on siinä, että näiden jo tunnettujen kuninkaiden hallitusajat tiedetään tarkasti. Tällaista 
aukkoa ei voida selittää käytännössä millään muulla tavalla, kuin jollain täysin entuudesta 
tuntemattomalla babylonialaisella kuninkaalla - jonka olemassaolosta ei löydy ensimmäistäkään 
todistetta. Ei babylonialaisista aikakirjoista, eikä sen koommin Raamatustakaan.  



Kari: Totta. 
 
Juhani: Nebukadnessarin ja Nabunaidin väliin jää vain 3 hallitsijaa. Käytännössä tämä tarkoittaa 
neljää hallitsijan vaihtoa yhteensä. Jos laskettaisiin teoriassa pahimman virhemarginaalin mukaan, 
joka oli 6 kuukauden heitto jossakin savitaulussa hallituskausien vaihtuessa, saisimme aikajanaa 
pidennettyä korkeintaan kahdella vuodella. Tarvittaisiin täsmälleen 19 vuotta lisää, jotta saisimme 
selitettyä Jerusalemin tuhon 607 eaa. 
 
Kari: (jää mietteliääksi) 
 
Juhani: Mutta jätetään nämä savitaulut nyt hetkeksi ja keskitytään Raamattuun. Mietin tätä asiaa 
pitkään, kunnes tajusin erään aivan olennaisen seikan. 
 
Kari: Minkä niin? 
 
Juhani: Kuten vaimosikin totesi osuvasti, että mikä "astronautti" tässä oikein pitäisi olla, että tämä 
opetus avautuisi, voisimme tutkia näitä kuunpimennyksiä ja planeettojen liikkeitä loputtomiin, 
saamatta siltikään ratkaisua tähän asiaan, koska aina voidaan kiistää babylonialaisten savitaulujen 
tarkkuus. Siitä syystä järjestö perustaa uskomuksensa vuodesta 607 eaa. ensi kädessä vain 
Raamattuun. Erityisesti siinä mainittuun 70 vuoden ajanjaksoon, jonka se tulkitsee 
pakkosiirtolaisuuden ja Jerusalemin autionaolon ajaksi. Vaikka ajanlaskun avulla osoitettaisiin 
mitä, kuitenkin lopulta tämä 70 vuoden ajanjakso ratkaisee aivan kaiken. 
 
Kari: Mielenkiintoista. 
 
Juhani: Järjestö viittaakin tähän heti kirjoituksen alussa sivulla 22, jossa se esittää tämän 
päätelmän, että jos Jerusalemin tuhon ajankohta olisi 587 eaa., pakkosiirtolaisuus olisi kestänyt 
vain 50 vuotta: 
 
 "Useimmat tutkijat katsovat kuitenkin Jerusalemin tuhon tapahtuneen vuonna 587 eaa., jolloin 
 pakkosiirtolaisuutta olisi kestänyt vain 50 vuotta." 
 
 "Koska Raamatussa sanotaan suoraan, että tuo pakkosiirtolaisuus kesti 70 vuotta, sen täytyi alkaa 
 vuonna 607 eaa." 
 
 
Juhani: Eiköhän siksi kääritä hihat ja tutkita itse, sanotaanko Raamatussa tämä suoraan, kuten 
järjestö väittää? Mitä tästä kaikkea 70 vuodesta voidaan Raamatun avulla tietää? 
 
Kari: Näin meidän on tehtävä. Mistä aloitetaan? Muistaakseni Daniel mainitsi havainneensa jotain 
pyhistä kirjoituksista, että Jerusalem tulisi olemaan 70 vuotta autioituneena. Muistanko oikein? 
 
Juhani: Katsotaanpa, mitä siellä sanotaan. (selailee Danielin kirjaa) Tuossa, Daniel 9. luku: 
 
 "Dareioksen, Ahasveroksen pojan, ensimmäisenä vuonna – hänen, joka oli meedialaisten 
 jälkeläinen ja josta oli tehty kaldealaisten valtakunnan kuningas – 2 hänen ensimmäisenä 
 hallitusvuotenaan minä, Daniel, havaitsin kirjoista niiden vuosien määrän, jotka Jerusalem olisi 
 autiona Jehovan profeetta Jeremialle antaman sanoman mukaan, nimittäin 70 vuotta." 



Juhani: Jeremian profetia on vanhin lähde, jossa tämä rangaistus, 70 vuotinen ajanjakso 
mainitaan. Daniel luki sen sieltä, samoi Esra. Ymmärtääksemme tämän asian täysin, meidän on 
palattava tiedon alkulähteelle, ja tarkasteltava huolellisesti, mistä Jeremia profetoi. 
 
Kari: Selvä. Mitä Jeremia sitten sanoi? 
 
Juhani: Jeremia mainitsi tästä 70 vuoden ajanjaksosta 3 kertaa: 
 
  "11 'Koko tämä maa raunioituu, ja siitä tulee kauhistuttava näky, ja näiden kansojen täytyy 
 palvella Babylonin kuningasta 70 vuotta.12 'Mutta kun 70 vuotta tulee täyteen, minä vaadin 
 Babylonin kuninkaan ja tämän kansan tilille heidän synnistään', julistaa Jehova, 'ja teen 
 kaldealaisten maasta aution erämaan kaikiksi ajoiksi.'" 

(Jeremia 25:11, 12) 
 
 "10 Näin sanoo Jehova: 'Kun 70 vuotta Babylonissa tulee täyteen, minä käännän huomioni teihin. 
 Täytän lupaukseni ja tuon teidät takaisin tähän paikkaan.'" 

(Jeremia 29:10) 
 
Kari: 70 vuotta, siinähän se sanotaan. 
 
Juhani: Huomaatko muuten, jos luet oikein tarkasti, milloin tämä 70 vuotta tulee täyteen - ennen 
vai jälkeen, kun Jehova vaatii Babylonin kuninkaan ja sen kansan tilille, ja kun Jehova kääntää 
huomionsa jälleen omaan kansaansa? 
 
Kari: (lukee tarkkaan) Kappas. Ennen. Enpä ole tuota huomannut koskaan aiemmin. (miettii) Onko 
sillä sitten merkitystä? 
 
Juhani: On sillä sitten merkitystä. Jos 70 vuotta tuli täyteen ennen kuin Babylon valloitettiin, ja 
juutalaiset palasivat takaisin maahansa parisen vuotta myöhemmin, sitä ei voi enää laskea 
vuodesta 537 eaa. 
 
Kari: (miettii pitkään) Niin.. totta. 
 
Juhani: Vaan mistä vuodesta se pitää laskea? 
 
Kari: Loogisesti ajateltuna viimeistään vuodesta 539 eaa., jolloin Babylon siis valloitettiin. 
 
Juhani: Oikein. 
 
Kari: En ymmärrä. Miksi järjestön mukaan se pitää laskea vuodesta 537 eaa.? 
 
Juhani: Jaa-a. Enpä tiedä. Olisiko vuodella 607 eaa. jotain tekemistä asian kanssa? 
 
Kari: Ja vain vuodesta 607 eaa. päästään 'seitsemän ajan' (2520 vuotta) avulla vuoteen 1914. 
(miettii) Tosiaan. Tästäkö tässä on kysymys? 
 
Juhani: Kyllä. Raamatun perusteellakaan ei voida päästä kuin vuoteen 609 eaa., jolloin päädytään 
korkeintaan vuoteen 1912. Mitä ihmeellistä silloin tapahtui? 



 
Kari: En keksi enää mitään, koska tällä hetkellä lyö niin tyhjää. Löysin vielä 2. Aikakirjan 36:21: 
 
 "Näin täyttyi se, mitä Jehova oli sanonut Jeremian kautta, kunnes maa oli saanut hyvityksen 
 sapateistaan. Koko sen ajan, jonka maa oli autiona, se lepäsi, kunnes 70 vuotta tuli täyteen." 
 
Juhani: Esra kirjoitti Aikakirjat yli 100 vuotta Jeremiaa myöhemmin. Löytämässäsi jakeessa Esra 
yhdisti kaksi asiaa: Mooseksen laissa määrätyn kirouksen, joka tuli tottelemattomuudesta, sekä 
Jeremian ennustuksen, jonka mukaan kaikkien näiden kansojen (Juuda mukaan luettuna) piti 
palvella Babylonin kuningasta 70 vuoden ajanjakson: 
 
 "Silloin maa saa hyvityksen sapateistaan sen ajan kuluessa, jolloin se on autiona, kun taas te 
 olette vihollistenne maassa. Silloin maa lepää, koska sen on saatava hyvitys sapateistaan." 
 

(3. Mooseksen kirja 26:34) 
 
 
 "Koko tämä maa raunioituu, ja siitä tulee kauhistuttava näky, ja näiden kansojen 
 täytyy palvella Babylonin kuningasta 70 vuotta." 

(Jeremia 25:11) 
 
 
Juhani: Esra ei siis puhuut 70:stä sapattivuodesta, kuten ei Jeremiakaan, vaan pelkästään 
pitämättä jätetyistä sapateista, joiden vuoksi maan piti saada levätä.  
 
Kari: Mitä kansoja 'näillä kansoilla' sitten tarkoitettiin? 
 
Juhani: Niitä luetellaan tuossa samassa Jeremian luvussa 25: 
 
 "15 Jehova, Israelin Jumala, sanoi minulle näin: 'Ota tämä vihan viinin malja minun kädestäni ja 
 juota se kaikille kansoille, joiden luo lähetän sinut. 16 Ne juovat ja hoipertelevat ja toimivat kuin 
 mielipuolet, kun minä lähetän niiden keskuuteen miekan.' 
 
 17 Sitten minä otin maljan Jehovan kädestä ja juotin kaikki kansat, joiden luo Jehova oli lähettänyt 
 minut: 18 ensin Jerusalemin ja Juudan kaupungit, sen kuninkaat ja ruhtinaat, tehdäkseni niistä 
 raunioita, jotain, mitä kauhistellaan ja mille vihelletään, ja kirouksen, niin kuin on tapahtumassa 
 tänään; 19 sitten faraon, Egyptin kuninkaan, ja hänen palvelijansa, hänen ruhtinaansa ja koko 
 hänen kansansa 20 sekä kaikki heidän keskuudessaan asuvat ulkomaalaiset; kaikki Usin maan 
 kuninkaat; kaikki filistealaisten maan kuninkaat, Askelonin, Gazan, Ekronin ja Asdodiin jäljelle 
 jääneet; 21 Edomin, Moabin ja ammonilaiset; 22 kaikki Tyroksen kuninkaat, kaikki Sidonin 
 kuninkaat ja meren saaren kuninkaat; 23 Dedanin, Teman, Busin ja kaikki ne, joilla on ohimoilta 
 leikatut hiukset; 24 kaikki arabialaisten kuninkaat ja kaikki erämaassa asuvien ulkomaalaisten 
 kuninkaat; 25 kaikki Simrin kuninkaat, kaikki Elamin kuninkaat ja kaikki meedialaisten kuninkaat; 
 26 kaikki lähellä ja kaukana olevat pohjoisen kuninkaat, yhden toisensa jälkeen, sekä kaikki muut 
 maan valtakunnat, joita on maan päällä; heidän jälkeensä juo Sesakin kuningas." 
 
 
Kari: (purskahtaa itkuun) 
 
Juhani: Voi sinua. (halaa) Oletko kunnossa? 
 



Kari: (niiskuttaa) En tiedä. En vain odottanut tällaista. Päässäni käy nyt niin hirvittävä myrsky. 
Kukaan ei ole koskaan perustellut minulle Raamatulla näin vakuuttavasti, että minulle on 
todellakin opetettu valheita. 
 
Juhani: Tiedän. Käyt varmasti monenlaisia tunteita läpi tällä hetkellä. Ja vaimosikin myös. 
 
Kari: Tunnen itseni niin tyhmäksi. Tulin sinun ovellesi ylpeänä siitä, että minulla oli totuus. Olin niin 
innoissani selittämässä sinulle valhetta. Onneksi et ollut yhtä helppouskoinen kuin minä. En ollut 
tutkinut tätä opetusta alkuunkaan. Vasta sinun kanssani minut pakotettiin kohtaamaan totuus. 
 
Juhani: Olet rehellinen. Ylpeys estäisi tässä tilanteessa ottamasta huomioon kaikkia tosiasioita. 
Historioitsijat ovat päätyneet Jerusalemin tuhovuoteen 587 eaa. pelkästään siksi, että he ovat 
tutkineet historiallisia, löydettyjä faktoja. Heitä ei ole ohjanneet mitkään tulkinnat vuoteen 607 
eaa. liittyen. Siinä mielessä he ovat luotettavan puolueettomia tässä asiassa. 
 
Kari: (pyyhkii kyyneleitään) 
 
Juhani: Ja kuten me molemmat ymmärrämme, Raamatulle ei voi luoda yhtenäistä aikajanaa ilman 
näitä historiallisia faktoja. Siksi nämä kiinnekohdat, erityisesti 539 eaa. määrittelee käytännössä 
sen, milloin mitäkin on tuolloin historiassa voinut tapahtua. Raamatun perusteella rakennetaan 
kokonaiskuva tälle perustukselle. 
 
Kari: Tuon täytyy olla juuri noin. 
 
Juhani: Siksi asiaa ei voida kääntää missään kohdin niin, että hylättäisiin täysin historialliset 
todisteet ja pakotettaisiin Raamatun avulla todisteet esittämään jotain, mitä haluaisimme niiden 
esittävän. Järjestö ei ota tässä rehellisesti huomioon historiallisia faktoja, kuten ei myöskään 
kaikkia Raamatun kertomia seikkoja. Kumpiakin se käyttää valikoivasti saadakseen Jerusalemin 
tuhoutumisen sijoittumaan vuoteen 607 eaa. 
 
Kari: Nyt näen tämän. Olen jo prosessoinut tätäkin vaihtoehtoa tässä viimeisen puolen vuoden 
aikana. Vaimoni kanssa keskustelimme, että jos Jerusalemin tuho ei tapahtunut vuonna 607 eaa., 
vuodella 1914 ole mitään merkitystä. Kaikki riippuu siitä. 
 
Juhani: Siksi järjestö pyrkii kaikin keinoin "varjelemaan" sitä vuotta. 
 
Kari: Mutta et ehkä ymmärrä vielä täysin, mitä kaikkea tämä tieto merkitsee meille. 
 
Juhani: Mitä se sitten merkitsee? 
 
Kari: Jos vuosi 1914 ei ole totta, ei myöskään vuonna 1919 asetettu uskollista ja ymmärtäväistä 
orjaa, kuten järjestö opettaa. Jos Jeesus ei asettanut orjaa kaiken omaisuutensa hoitajaksi tuona 
vuonna, meillä ei todellisuudessa ole myöskään hallintoelintä. Tai siis on, mutta Jeesus ei ole sitä 
asettanut. 
 
Juhani: Vaikuttaa siltä, että korttitalo alkaa huojua? 
 



Kari: Ei pelkästään huojua, vaan tämä korttitalo hajoaa. Jos Jeesus ei ole nimittänyt uskollista ja 
ymmärtäväistä orjaa vuonna 1914-1919, silloin tämä ei myöskään ole se ainoa totuuden kanava, 
jota Jehova käyttää. 
 
Juhani: Miksi Jumalalla pitäisi olla vain yksi ainoa kanava, jota hän käyttäisi? 
 
Kari: Niin. Nyt joudun ajattelemaan kaiken aivan uudella tavalla. (puristaa Juhanin kättä) Kiitos! 
 
Juhani: Ole hyvä! 
 
Kari: Minun täytyy lähteä kertomaan vaimolleni tästä. Olemmehan vielä yhteydessä? 
 
Juhani: Tottahan toki. Olette tervetulleita meille, sinä ja vaimosi, koska tahansa! 
 
Kari: Kiitos. Meillä on varmasti vielä paljon keskusteltavaa. Nyt minun täytyy mennä. Kiitos vielä 
kerran, että avasit silmäni näkemään totuuden. 
 
Juhani: Kiitos kuuluu myös tuonne (näyttää yläkertaan). 
 


