
 

KESKUSTELU RAAMATULLISESTA AIHEESTA 
 

Milloin Jumalan valtakunta alkoi hallita? 
(7. osa) 

 
Tässä jaksossa tienraivaaja-Kari on jälleen tulossa käymään 
Juhanin luona. Katsotaanpa, mitä Juhani on tällä kertaa keksinyt. 
Hänellä taitaa olla jekut mielessä. 
  
 
Kari: No tervehdys Juhani! Siitä on taas vierähtänyt useampi viikko kun kävimme veli Samulin 
kanssa. Miten olet jaksanut? 
 
Juhani: Hyvin olen toki jaksanut. Oletko sinä jaksanut perehtyä kysymyksiini? 
 
Kari: Olen kyllä yrittänyt. Mutta ne tuntuvat niin kovin haasteellisilta. Mielenkiinnosta kuulisin, 
mitä olet tällä välin tutkinut? 
 
Juhani: Minua ei jostain syystä jätä rauhaan tuo 2520 vuoden pituinen ajanjakso, joka antamiesi 
julkaisujen avulla on ajoitettu alkavaksi ja päättyväksi jopa kuukauden tarkkuudella. Uskotko siihen 
itse henkilökohtaisesti, jos näin rehellisesti puhutaan mies miehelle? 
 
Kari: Niin, en oikein osaa sanoa. Pitäisi perehtyä asiaan tarkemmin. 
 



Juhani: Yritän havainnollistaa, mitä tarkoitan. Muistatko sen, että ajanlaskussa ei ole olemassa 
nolla-vuotta, vaikka niin pitkään uskottiin? 
 
Kari: Kyllä muistan. Ja se käy mielestäni järkeenkin. Siitä on muistaakseni järjestökin julkaissut 
materiaalia, olikohan se Raamatun ymmärtämisen oppaassa ja Vartiotornissa. 
 
Juhani: Kyllä, juuri näin. Ajanlasku liittyy varsin keskeisesti tähän kysymykseen, koska "nolla-vuosi" 
osuu tämän seitsemän ajan profetian aikajanalle. Itse asiassa tähän tuli korjaus vasta niinkin 
myöhään kuin 19431, jolloin 2520 vuoden ajanjakso korjattiin 606 eaa. - 1914 ya.:sta 607 eaa. - 
1914 ya.:ksi, juuri tämän nolla-vuoden poiston seurauksena. 
 
Kari: Tuollaista en muista kuulleeni. 
 
Juhani: Tämä 606 eaa. alkava ennustus oli alunperin Nelson Barbourin laskelma, jonka Charles 
Russell omaksui. Tähän liittyy kuitenkin joitain ongelmia. 
 
Kari: Minkälaisia ongelmia? 
 
Juhani: Ensinnäkin tietysti tuo aloitusajankohdan muuttaminen. Kuinka voidaan edes järkevästi 
sanoen esittää 2520 vuoden pituisen ajanjakson alku kuukauden tarkkuudella, jos siinä on voinut 
olla vuoden heitto tuosta noin vain? 
 
Kari: Onhan se totta noinkin esitettynä. Täytyy kuitenkin muistaa, että ajan myötä valo on koko 
ajan kirkastunut ja ymmärrys lisääntynyt varsinkin täyttymässä olevien profetioiden suhteen. 
 
Juhani: Se tässä minua ehkä kaikkein eniten alkaa huolestuttamaan. Valon tosiaan lisääntyessä 
monet aiemmin todeksi luullut asiat paljastuvatkin todellisuudessa erittäin epätarkoiksi. Voisin 
havainnollistaa tätä "nolla-vuosi"-asiaa piirtämällä. Se on muuten liian vaikeaa selittää. (piirtää) 
 

 
 
 
Juhani: Löysin Ymmärtämisen oppaan (it-1) sivulta 90 kaksi niin sanottua kiinteää ajankohtaa, 
joiden avulla voidaan laatia ajanlasku Raamatun ja maallisen historian välille. 539 eaa. on 
Kyyroksen Babylonin valloitusvuosi, ja 29 ya. on vuosi, jolloin Johannes Kastaja alkoi saarnata ja 
puoli vuotta myöhemmin kastoi Jeesuksen. 
 
Kari: Mielenkiintoista. 
 

 
1 Kirja 'The truth shall make you free', s. 239. Suom. 1945. Julkaissut Jehovan todistajat. 



Juhani: Ongelmana nyt tässä esiintyy tuo ajanlaskun nollakohta. Eli kun nolla-vuosi poistetaan, 
jompi kumpi pää siirtyy yhden vuoden lähemmäksi nollakohtaa. Millä perusteella sitä on lähdetty 
siirtämään vasemmalle, menneisyyteen? 
 
Kari: Jospa se on ollut järkevämpää, koska menneisyyden hämärässä lienee enemmän 
epätarkkuutta muutenkin kuin nykyajassa? 
 
Juhani: Juuri tätä tarkoitan. Siellä on enemmän epätarkkuutta. Mutta kiinnittäisin vielä huomiosi 
noihin punaisella merkittyihin vuosilukuihin, jotka ovat kiintopisteitä, joiden avulla määritellään 
koko ajanlasku, sekä saadaan synkronoitua Raamatun ajanlasku maallisen historin kanssa. Olisiko 
mielestäsi turvallista lähteä muuttelemaan näitä kiintopisteitä? 
 
Kari: Ei tietenkään! Mikäli ne ovat ainoita faktoja, joiden varassa koko tulkinta muihin vuosiin 
perustuu, silloin kaikki muukin heittäisi häränpyllyä. 
 
Juhani: Olet hyvin kärryillä. Miksi siis on niin, että tämän nolla-vuosi-muutoksen jäljiltä on 
muutettu ainoastaan 606 eaa. aloitusvuotta, muttei ole koskettu siinä välissä olevaan 
kiintopisteeseen? Eikö kaiken logiikan mukaan senkin pitäisi muuttua? 
 
Kari: Hmm.. en kyllä näe turvalliseksi mennä muuttelemaan sitä. 
 
Juhani: Nimenomaan. Mutta jos muutetaan vuotta 606 eaa., muuttuu myös kiintopiste 539 eaa. 
vuodeksi 540 eaa. Näin epätarkkuustekijät kasvavat, mitä kauemmas historiassa menemme. 
Oletko samaa mieltä? 
 
Kari: Öö.. kyllä kai. Tämä vaikuttaakin aika mutkikkaalta.. 
 
Juhani: Jos taas nolla-vuoden korjaus olisi muutettu nykyaikaan päin, vuosi 1914 olisi muuttunut 
vuodeksi 1913. Lisäksi kiintopiste 29 ya. olisi 28 ya. Tätä ei kuitenkaan korjattu näin. 
 
Kari: Totta. 
 
Juhani: Tavoitteenani ei ole edes osoittaa mitään tarkempia vuosilukuja - kuukausista 
puhumattakaan. Yritän vain havainnollistaa, kuinka epätarkkuus kasvaa valtavasti mennessämme 
yhä kauemmas historiassa, ymmärräthän sen? 
 
Kari: Kyllä. 
 
Juhani: Niin, vielä yksi juttu liittyen tuohon ajanlaskuun. Nykyisin käytämme tätä ns. gregoriaanista 
kalenteria, jonka heitto on noin vuorokauden 3300 vuodessa. Mutta tähän päivien muuttamiseen 
vuosiksi -periaatteeseen liittyy myös eräs piirre, joka tunnetaan ns. karkausvuosina. Onko tämä 
termi tuttu? 
 
Kari: Ööh.. jotenkin. 
 
 



Juhani: Ongelma vuosien ja vuorokausien suhteessa johtuu siitä, ettei maapallon pyörimisliike 
mene tasan matkalla, jonka se kiertää auringon vuodessa. Siksi vuodessa on keskimäärin 365, 25 
vuorokautta. Tästä syystä noin joka neljäs vuosi vuodessa onkin 366 vuorokautta, siis yksi 
enemmän kuin tavallisesti. Pysytkö kärryillä? 
 
Kari: Jotenkin.. 
 
Juhani: Jos nyt ajatellaan tätä 2520 vuoden pituista ajanjaksoamme, vuodesta 607 eaa. vuoteen 
1914 ya., tämä ajanjakso sisältää yhteensä 609 karkauspäivää. Se tekee vuosissa noin 1, 6 vuotta 
lisää pituutta tähän 2520 vuoden ajanjaksoon. 2520 vuoden todellinen pituus olisi siis 2521, 6 
vuotta. Nyt kysymys kuuluukin, kumpaan päähän tämä 1, 6 vuotta lisättäisiin? 
 
Kari: Eeh.. tämä menee liian monimutkaiseksi nyt.. täytyy tutkia asiaa. Saanko pitää tämän 
piirustuksen? 
 
Juhani: Ilman muuta. Mutta nyt perunat taitaakin olla jo kiehuneet. Pitää mennä syömään. Oli 
mukava jutella kanssasi, Kari! 
 
Kari: Samoin.. nähdään. 


