
 

KESKUSTELU RAAMATULLISESTA AIHEESTA 
 

Milloin Jumalan valtakunta alkoi hallita? 
(9. osa) 

 
Tienraivaaja-Karia ei ole näkynyt kohta pariin kuukauteen. Juhani 
alkaa jo huolestua, onko Karilla kaikki hyvin. Hän päättää siksi 
laittaa ystävälleen Karille rohkaisevan tekstiviestin ja kysyä 
kuulumisia. 
 
 
Juhani: Ajattelin laittaa sinulle viestiä, kun ei ole näkynyt vähään aikaan. Toivottavasti kaikki on 
hyvin? 
 
Kari: Kiitos, kaikki hyvin. Olipa mukavaa saada viesti sinulta! Olen ollut hieman kipeanä ja 
flunssassa, ei sen vakavempaa. Oletko jaksanut vielä tutkia kovasti? 
 
Juhani: Tottakai! Tajusin muuten tässä eräs päivä yhden jutun. Eikö niin ollut, että Russel laski 
Raamatun ajanlaskuun perustuen, että 1914 olisi merkittävä vuosi? 
 
Kari: Kyllä, oikein olet ymmärtänyt. 
 
Juhani: Mutta joskus 1930-40 luvulla tajuttiin, että siinä on se nolla-vuoden virhe? 
 



Kari: Kyllä. Jehovan ohjauksen avulla ymmärrettiin, että laskelmat olivat sittenkin oikein. Pakanain 
ajat päättyivät 1914 aivan kuten oli ennustettu. 
 
Juhani: Juuri tätä mietinkin. Kun ennustusta laskettiin, piti tietää alkamisajankohta, sekä siihen 
kuuluvan ajan pituus. Nämä olivat tuolloin vuosi 606 eaa. ja 2520 vuotta. Näin päästiin vuoteen 
1914, kun nolla-vuosi laskettiin mukaan. Mitä mieltä olet, jos nolla-vuosi olisi tajuttu jo vaikkapa 
vuonna 1912, kumpaa päätä aikajanasta sinä olisit siirtänyt kauemmaksi? 
 
Kari: Tuo on hyvä kysymys. Onneksi minun viisauttani ei kysytty. Olisin varmaankin siirtänyt sitä 
vuoteen 1915. Ja pieleenhän se olisi mennyt koko ennustus. 
 
Juhani: Tosiaan. Ja millä perusteella oltaisiin alettu siirtämään aloitusajankohtaa, johon koko 
ennustus perustui? 
 
Kari: Niin, tuohon aikaan ymmärrettiin väärin tuo lähtöajankohta. Mutta ennustus tehtiin 
kuitenkin Jehovan ohjauksessa, koska hän ilmeisesti tiesi, että nolla-vuosi myöhemmin korjataan. 
 
Juhani: Oletko tutkinut, millä perusteella tämä alkuajankohta kuitenkin siirrettiin myöhemmin 
vuodesta 606 eaa. vuoteen 607 eaa.? 
 
Kari: En muistaakseni ole. 
 
Juhani: Minäpä tutkin ihan mielenkiinnosta. Vartiotornissa vuodelta 1952, heinäkuun 1. 
numerossa, sivulla 205 sanottiin: "[Vuoden 606 eaa.] virhe oli siinä, että 2 520 vuotta ei alettu 
laskea oikeasta kohdasta, kun otetaan huomioon historialliset tosiseikat ja olosuhteet. Melkein 
kaikki varhainen raamatullinen ajanlasku yhtyy maalliseen historiaan v. 539 eKr., jona vuonna 
Dareios ja Kyyros Meediasta ja Persiasta kukistivat Babylonian. Viime vuosina on löydetty useita 
nuolenpääkirjoitustauluja, jotka käsittelevät Babylonian kukistumista ja vahvistavat sekä 
raamatulliset että maalliset historialliset ajankohdat. ”Nabunaidin ajanlasku” -nimellä tunnettu 
taulu ilmoittaa Babylonian kukistumisajan, minkä asiantuntijat ovat vahvistaneet olevan - - 
lokakuun 6.–7. v. 539 eKr. nykyisen gregoriaanisen kalenterimme mukaan." 
 
Juhani: Luin tätä kappaletta moneen kertaan, kunnes tajusin, että tässähän viitattiin juuri siihen 
kiintopiste-vuoteen (539 eaa.), josta joku kerta puhuimmekin. Tämä on se vuosi, jolloin Raamatun 
ja maallisen historian ajanlasku kohtaa. Sitä pidetään sen vuoksi varmana kiintopisteenä, jonka 
perusteella voidaan ajoittaa laskemalla muut tapahtumat, kuten esimerkiksi pakkosiirtolaisuuden 
päättyminen. Raamatun perusteella tiedämme, että: "'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 25:12) 
 
Juhani: Kun kerran pakkosiirtolaisuuden viimeinen takaraja oli tuo kiintopiste, 539 eaa., siitä 
laskemalla 70 vuotta taaksepäin, saadaan selville, koska se viimeistään alkoi. Loppuhan on pelkkää 
matematiikkaa: Vuodeksi, jolloin pakkosiirtolaisuus alkoi, saadaan 539 eaa. + 70 vuotta = 609 eaa. 
 
Kari: Juuri näin. Mutta Jerusalemia ei tuhottu vielä 609 eaa. Se tuhottiin vasta parisen vuotta 
myöhemmin, 607 eaa. Tästä seitsemää aikaa aletaan laskea, ja päädytään vuoteen 1914. 
 



Juhani: Mutta sitten, Raamatun ymmärtämisen oppaassa selitetään: "Jerusalemin lopullinen 
piiritys alkoi Sidkian 9. vuonna (609 eaa.), ja kaupunki kukistui hänen 11. hallitusvuonnaan (607 
eaa.), joka vastaa Nebukadnessarin 19:ttä todellista hallitusvuotta (hänen valtaistuimellenousu-
vuodestaan 625 eaa. laskettuna) (2Ku 25:1–8). Tuon vuoden viidennessä kuussa (abkuussa, joka 
vastaa heinä-elokuuta) kaupunki sytytettiin tuleen, muurit hajotettiin ja suurin osa kansasta vietiin 
pakkosiirtolaisuuteen. 'Jotkut maan alhaisosta' saivat kuitenkin jäädä, ja he jäivät sinne 
Nebukadnessarin nimittämän Gedaljan murhaan saakka, jolloin he pakenivat Egyptiin ja Juuda jäi 
kokonaan autioksi. (2Ku 25:9–12, 22–26.) Tämä tapahtui seitsemännessä kuussa, etanimkuussa 
(eli tisrikuussa, joka vastaa syys-lokakuuta). Niiden 70 autioituksen vuoden laskemisen on siksi 
täytynyt alkaa suurin piirtein lokakuun 1. päivästä 607 eaa. ja päättyä vuonna 537 eaa. Tämän 
jälkimmäisen vuoden seitsemänteen kuuhun mennessä ensimmäiset takaisin kotimaahansa 
palaavat juutalaiset saapuivat Juudaan, 70 vuoden kuluttua maan täydellisen autioituksen 
alkamisesta. (2Ai 36:21–23; Esr 3:1.)" 

(Raamatun ymmärtämisen opas, 1. osa, s. 95) 
 
Juhani: Tässä on jälleen ongelma. Jeremian 25:12:ssa sanotaan, että "kun 70 vuotta tulee täyteen, 
minä [Jehova] vaadin Babylonin kuninkaan tilille - - ". 70 vuotinen pakkosiirtolaisuus kului umpeen 
ennen kuin Kyyros valloitti Babylonin. Nyt järjestö alkaakin puhua pakkosiirtolaisuuden sijasta 
Juudan täydellisestä autioituksesta, aivan kuin se olisi täysin eri asia. Siten saadaan siirrettyä 2 
vuotta ajankohtaa eteenpäin, koska vuosi 539 eaa. ei käy. Ja se ei käy siksi, koska taaksepäin 
laskettaessa 539 + 70 = 609 eaa. Tämähän ei tietysti käy, koska profetia osuisi muuten vuoteen 
1912 ya. Huomionarvoista on myös se, että kun nolla-vuotta korjatessa kaiken logiikan vastaisesti 
alettiin siirtämään aloituspistettä, nyt vastaavasti sitä siirretään 2 vuotta toiseen suuntaan, jotta se 
saadaan osumaan vuoteen 537 eaa. Vain 537 eaa. + 70 = 607 eaa. Järjestö tekee tässä kaksi kertaa 
epäloogisen siirron tavoitellessaan oikeaa vuotta. Ymmärrätkö mun pointin? 
 
Kari: Ymmärrän jollain tapaa kyllä. Sovitaanko niin, että piirretään oikein käppyrät ja kuvaajat kun 
tulen luoksesi seuraavalla kerralla, niin katsotaan tämä asia oikein kunnalla? 
 
Juhani: Sovitaan niin. Koska pääsisit tulemaan? 
 
Kari: Yritän tulla huomenna puolen päivän aikoihin jos se sopii sinulle? 
 
Juhani: Selvä. Nähdään silloin! 
 
Kari: Kiitos. Nähdään! 


