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AJANLASKU JA MAALLISEN HISTORIAN AJOITTAMINEN 
 
 Se, että esitetään yksinkertaistettu 2520 vuoden pituinen ajanjakso alkavaksi vuoden 607 eaa. loka-
kuusta, ja päättyväksi vuoden 1914 lokakuuhun, ei enää voisi olla kauempana yksinkertaisesta. 
Harva tulee edes pysähtyneeksi ajattelemaan, mitä kaikkea täytyy tietää, että päästään käsiksi tar-
kasti niin kauas kuin vuoteen 607 eaa. 
 Lähtötilanne on se, että Raamattu ei itsessään esitä mitään yhtenäistä ajanlaskua. Siksi termi Raa-
matun ajanlasku on harhaanjohtava. Raamattu esittää tapahtumia ja jaksoja, joissa mainitaan esi-
merkiksi henkilöiden iät tai kuninkaiden hallitusvuosien ajankohdat. Nämä kaikki on saatava sovi-
tettua yhteen maallisen historian kanssa. Vasta siten saadan muodostettua mahdollisesti luotettava, 
yhtenäinen ajanlasku. Yli 2500 vuoden takaisien tapahtumien ajoittaminen edes vuosien tarkkuu-
della - saati sitten kuukausien, on kaikkea muuta kuin luotettavaa. Epävarmuustekijöiden määrä ja 
väärintulkintojen mahdollisuus kasvaa aina, mitä kauemmas historiassa mennään. 
 
 On nojauduttava pakostakin historioitsijoiden, tähtitieteilijöiden, kuninkaiden hallituskausien, pla-
neettojen liikkeiden, eri kulttuurien tapojen ja muistiinmerkintöjen tulkintaan, saadaksemme muo-
dostettua niin sanottuja kiintopisteitä, joissa maallinen historia, sekä Raamattu kohtaavat. Tällaisia 
kiintopisteitä on oikeastaan vain kaksi1, joista ollaan yhtä mieltä tutkijoiden ja tulkitsijoiden kesken: 
Jeesuksen palveluksen alku vuoden 29 ya., sekä Babylonin maailmanvallan kukistuminen Kyyrok-
sen toimesta vuonna 539 eaa. Muista kiintopisteitä Raamatun ja maallisen historian suhteen ei ole 
näin suurella varmuudella voitu ainakaan toistaiseksi löytää. 
 
 Vain näiden kiintopisteiden avulla voimme muodostaa edes jonkinlaisen ajanlaskun Raamatun ta-
pahtumien ja historiallisten faktojen välille. Käytännössä järjestö väheksyy kaikkia historiallisia, 
arkeologisia ja tähtitieteellisiä ajanmäärityskeinoja, koska ne perustuvat ihmisten havaintoihin tai 
laskelmiin. Vain silloin kuin jokin kiintopiste on täysin ristiriidaton Raamatun ja historiallisten 
ajanmääritysten kanssa, järjestö näyttää sille vihreää valoa. Miksi? Koska heidän on pakko määri-
tellä jotenkin ajanlasku, jonka avulla 'seitsemän aikaa' ja muut raamatulliset tapahtumat on voitu 
laskea. Näin muodostettu raamatullinen ajanlasku perustuu kuitenkin täysin maallisten historioitsi-
joiden tutkimuksiin ja muistiinmerkintöihin. Ilman niitä (kiintopisteitä) meillä ei olisi mitään keinoa 
tietää, mihin aikaan mikäkin Raamatussa mainittu asia on tarkkaan ottaen tapahtunut ymmärtä-
mämme ajanlaskun mukaan. 
 
 Kun aletaan puhua lokakuusta vuonna 607 eaa., on tajuttava ja muistettava, että näin tarkkaan mää-
ritelmään ei ole mahdollista päästä millään tunnetulla ajanlaskun määritelmällä. Siksi kyse on puh-
taasti tulkinnallisesta asiasta, joka perustuu siihen, mitä lokakuussa 1914 tapahtui järjestön mu-
kaan2. Siitä on sitten laskettu taaksepäin pelkällä matematiikalla 2520 vuotta, näin päästen lokakuu-
hun 607 eaa. Mutta tällaisella ajattelulla ei ole välttämättä mitään tekemistä sen kanssa, mitä tuol-
loin lokakuussa 607 eaa. oikeasti tapahtui. Lähtökohta pitäisi olla se, että ensin tiedetään lokakuu 
607 eaa., että voidaan ennustaa jotain tapahtuvaksi 2520 vuotta myöhemmin, lokakuussa 1914 ya. - 
eikä päinvastoin. Kyse ei ole mistään ennustuksesta, jos vuoden 1914 lokakuusta lasketaan 2520 
vuotta taaksepäin, ja sitten päätellään, että vuoden 607 eaa. täytyi siis myös olla lokakuussa. 
 

 
1 Kiintopisteitä on käsitelty Raamatun ymmärtämisen oppaan 1. osan sivulla 90. 
2 Lokakuuta 1914 on käsitelty järjestön kirjallisuudessa: w90 15/10 s. 15–16 kpl 1-4, yb80 s. 37, w92 1/5 s. 6 
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 2. lokakuuta 1914 Charles T. Russell ilmoitti Brooklynissa New Yorkissa Yhdysvalloissa sijaitse-
van Vartiotorni-seuran päätoimiston henkilökunnalle: ”Pakanain ajat ovat päättyneet – niiden ku-
ninkaitten aika on ohi.” Russell oli kirjoittanut jo aikaisemmin kirjoituksen nimeltä ”Pakanain ajat – 
milloin ne päättyvät?” Se julkaistiin lehden nimeltä Bible Examiner (Raamatun Tutkija) lokakuun 
numerossa vuonna 1876, ja siinä Russell sanoi: ”Seitsemän aikaa päättyy vuonna 1914.” Mutta 
tuossa kirjoituksessa hän ei maininnut sanallakaan, että 'seitsemän aikaa' päättyisi lokakuussa 1914 
tai että ne olisivat alkaneet lokakuussa 606 eaa. Silloin ei oltu vielä edes huomattu nollavuosivir-
hettä, saati että oltaisiin pystytty laskemaan ilman tietokoneita tähtitieteellisiä laskelmia 2520 vuo-
den päähän historiaan. Itse asiassa Russellin Tuhatvuotissarastus-kirjasarjojen kaikissa painoksissa 
(1889, 1891, 1911, 1915, 1923 ja 1927) esitettiin aina Raamattuun perustuva ajanlasku, jonka mu-
kaan Aadamin luomisesta oli tullut kuluneeksi 6000 vuotta vuonna 1872 ya. Tämä sama näkemys 
esitettiin myös varhaisissa Vartiotornien numeroissa. Tämän ajanlaskun perustana Russell oli käyt-
tänyt mm. Ptolemaioksen kaanonia, jonka mukaan Kyyroksen Babylonin valloitusvuosi oli 536 eaa. 
Tämä osoittaa todeksi sen faktan, ettei 
järjestöllä ollut käytössään vielä nykyai-
kaisia tutkimustuloksia, joihin järjestökin 
nykyään nojautuu tunnustaessaan, että 
Kyyroksen valloitusvuosi oli 3 vuotta ai-
kaisemmin, 539 eaa. Näkemys on ajan 
myötä siis tarkentunut. Mitä merkitystä 
sitten on tällä kolmen vuoden heitolla, 
saattaa joku tuumailla? Sillä on paljonkin 
merkitystä. Kun siis Vartiotornissa 15. 
toukokuuta 1911 kirjoitettiin, että he 
odottivat "tämän ajanjakson päättyvän 
kauheaan levottomuuksien aikaan - - 
äkisti ja voimakkaasti pian lokakuun 
1914 jälkeen", he eivät voineet tietää sitä 
Raamatun perusteella. Miksi? Koska heillä ei voinut olla niin täsmällistä alkuajankohtaa. Miksi ei? 
Koska heillä ei ollut vielä tuolloin nykyajan tutkimustuloksia, jolla ajoitettiin tärkeä kiinnekohta 
vuoteen 539 eaa., jonka perusteella oltaisiin voitu päätyä korkeintaan vuoden tarkkuudella vuoteen 
606-607 eaa. Kuukauden tarkkuuteen ei ollut mitään mahdollisuuksia päästä 'seitsemän ajan' suh-
teen. Se ei vain yksinkertaisesti ollut tuolloin mahdollista! 
 
 Siksi lokakuu 1914 on voitu alkaa yhdistämään 'seitsemän ajan' tulkintaan vasta sen jälkeen, kun 1. 
maailmansota oli syttynyt. Se, että Russell julkaisi Bible Examiner -lehden lokakuun numerossa 
vuonna 1876 tämän kirjoituksen, ei tarkoita, että hän olisi silloin tiennyt etukäteen jotain vuoden 
1914 lokakuusta koskien 'seitsemää aikaa'. Artikkeli vain sattui julkaistavaksi lokakuussa 1876. 
Kiistaton fakta on siis se, ettei kukaan tuolloin elänyt voinut tehdä niin tarkkoja laskelmia, että olisi 
pystynyt esittämään 'seitsemän ajan' alkavan lokakuusta 606 eaa., ja sitä kautta laskemaan 2520 
vuotta eteenpäin, vuoteen 1914 lokakuuhun. Miten siis Russell ja seura on voinut kirjoittaa Vartio-
tornissa vuonna 1911, että lokakuussa 1914 tapahtuisi jotain?3 Vastaus tähän voi yllättää. 
 
 

 
3 Asiasta on mainittu Vartiotornissa w92 1/5 s. 6, jossa viitataan engl. kieliseen Vartiotorniin: The Watchtower May 15 
A.D. 1911 p. 156. 

Tuhatvuotissarastus (Millenial Dawn), osa 2, luku 4, s.80 
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 TAIVAAN NELJÄN TUULEN IRTI PÄÄSTÄMINEN 
 
Äskettäinen vierailumme Eurooppaan ei paljastanut enem-
pää levottomuutta ihmisten keskuudessa kuin edellinen. Itse 
asiassa olimme yllättyneitä siitä, että löysimme kaikkialla 
niin monia todisteita hyvinvoinnista, ja niin vähän väkival-
taisen tyytymättömyyden merkkejä. Jotkut asukkaat vahvis-
tivat tämän näkemyksen, kun taas toiset uskovat, ettei syvä 
tyytymättömyys ilmene ulospäin. Lukijamme tietävät, että jo 
joitakin vuosia olemme odottaneet tämän ajanjakson [Age] 
päättyvän kauheaan levottomuuksien aikaan, ja me odo-
tamme sen puhkeavan äkisti ja voimakkaasti pian vuoden 
1914 lokakuun jälkeen, mikä on, niin pitkälle kuin pys-
tymme ymmärtämään pyhiä kirjoituksia, se päivämäärä, jona 
pakanoiden ajat - pakanoiden tilapäinen maailmanhallinta - 
päättyy; ja aika, jolloin Messiaan valtakunnan on määrä al-
kaa käyttää valtaansa, jonka Raamattu julistaa murskaavan 
kansakunnat palasiksi kuin savenvalajan astian. Siihen men-
nessä, uskomme, että Raamattu osoittaa, että kirkko [seura-
kunta] on täydellinen, ja että se on päässyt esiripun tuolle 
puolen "kaikkein pyhimpään", sekä hengellisen luonteen 
täydellisyyteen osana ensimmäistä ylösnousemusta. Siitä 
huolimatta, kuinka tämä kaikki tapahtuu, kuten olemme tois-
taiseksi julistaneet, ei ole meille selvää - kuinka se tulee ta-
pahtumaan, että koko kirkon [seurakunnan voideltujen] 
luokka kuolee ennen kyseistä päivämäärää, muuttuneena 
heidän kuolemansa hetkellä, "silmänräpäyksessä". 
 
 
 Kuten edellä esitetyssä vuoden 1911 Vartiotornissa mainitaan, heillä ei ollut tarkalleen ottaen mi-
tään käsitystä, mitä edes heille itselleen tulisi tapahtumaan vuoden 1914 lokakuussa. He odottivat 
menevänsä taivaaseen viimeistään tuolloin. Se, miten he ovat voineet mainita "lokakuun 1914" joi-
tain vuosia etukäteen, on kiinnostavaa. Mihin he perustivat tuon ennustuksen? Ilmoittiko Raamattu 
ajankohdan näin tarkasti? 
 
 On kiinnostavaa, että Russell ja seura kirjoittivat 
vuosia eräästä 40 vuoden mittaisesta ajasta [The 
Christian Age], joka alkoi vuoden 1874 lokakuusta 
ja päättyi vuoden 1914 lokakuuhun. Tuolloin sa-
maan aikaan esitettiin myös 'seitsemän ajan' eli 'pa-
kanain aikojen' päättyvän vuonna 1914, mutta loka-
kuuta ei koskaan mainittu tässä yhteydessä. Tämä 
Russellin näkemys Kristuksen näkymättömän läs-
näolon alkamisesta vuoden 1874 lokakuusta selit-
tää, miksi jossain yhteydessä puhuttiin myös 1914 
vuoden lokakuusta. Kun he siis olivat vuosia etukä-
teen julistaneet jotain tapahtuvaksi viimeistään vuo-
den 1914 lokakuussa, he tarkoittivat tätä 40 vuoden 
pituista ajanjaksoa. Tämän lisäksi myös 'pakanain 
ajat' päättyisivät tuona samana vuonna, mutta loka-
kuun he saavat tästä 40 vuoden ajanjaksosta. 
 
 
 Ihan sivuhuomiona, on kiinnostavaa, että Russellin käyttämä raamatullinen ajanlasku osoitti Aada-
min luomisesta kuluneen 6000 jo vuonna 1872. Nykyisen ajanlaskun mukaan tähän samaan vuonna 

Teksti engl. kielisestä Vartiotornista 15. toukokuuta 1911 

Siionin Vartiotorni 15. tammikuuta 1892, s.18 
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1975. Näillä kahdella, nykyisellä ja Russellin käyttämällä ajanlaskulla oli yli 100 vuoden heitto! Ei 
voida siten millään järkevällä tavalla olettaa hänen yltäneen sellaiseen tarkkuuteen, että hän olisi 
voinut sanoa 'pakanain aikojen' päättyvän 606 eaa. lokakuussa! 
 
 Mutta mikä oli tämä The Christian Age "Harvest", 40 vuotta pitkä ajanjakso, joka alkoi vuoden 
1874 lokakuussa, ja päättyi vuoden 1914 lokakuussa? Tästäkin aiheesta järjestö vaikenee nykyään 
täysin, vaikka se kuuluu erottamattomana osana järjestön teokraattiseen historiaan, kuten 'seitsemän 
aikaakin'. Russell oli nimittäin vakuuttunut Nelson Barbourin aikalaskelmien perusteella, että Jee-
suksen näkymätön läsnäolo oli alkanut lokakuussa vuonna 1874. Lisäksi Russellin omien aikalas-
kelmien perusteella vuonna 1872 tuli kuluneeksi 6000 vuotta Aadamin luomisesta. joten tuosta 
ajankohdasta Russell piti kiinni lähes loppuun asti.  
 
 
  Seuraavana vuonna (1877) Russell julkaisi yhdessä erään Rochesterista New Yorkista olevan 
 Nelson H. Barbourin kanssa englanninkielisen kirjan nimeltä ”Kolme maailmaa ja tämän 
 maailman elonkorjuu”. Tässä kirjassa esitettiin, että pakanain aikojen päättymistä vuonna 
 1914 edeltäisi 40 vuoden ajanjakso, jonka ilmaisi vuonna 1874 alkanut kolme ja puoli 
 vuotta kestävä elonkorjuun avaus. Tämän elonkorjuun ymmärrettiin olevan Herran Jeesuk-
 sen Kristuksen näkymättömässä ohjauksessa hänen läsnäolonsa eli parusiansa alettua 
 vuonna 1874. Ajateltiin, että pian sen jälkeen ihmiskunnalle alkoi suuri vastakuvallinen rie-
 muvuosi, jota juutalaisten muinoin Mooseksen lain alaisuudessa viettämät ”riemuvuodet” oli-
 vat esikuvanneet. (3. Moos., 25. luku) Sen jälkeen omaksutun Raamatun ajanlaskutavan mu-
 kaan ihmisen maanpäällisen olemassaolon kuusituhatta vuotta päättyivät vuonna 1872, 
 mutta Herra Jeesus ei tullut noiden ihmisen olemassaolon kuuden vuosituhannen päättyessä 
 vaan sen sijaan vastakuvallisen riemuvuoden alkaessa vuoden 1874 lokakuussa. Vuoden 
 1874 laskettiin olevan ihmiskunnan keskuudessa vallinneen synnin kuuden vuosituhannen 
 loppu. Ihmiskunnan ymmärrettiin tästä viimeksi mainitusta vuodesta alkaen olevan seitse-
 männessä vuosituhannessa. – Ilm. 20:4. 
 

(Jumalan tuhatvuotinen valtakunta on tullut lähelle; ka 11. luku s. 186-187 kpl 6) 
 
 
 Joten tästä - ja vain tästä - johtui se, että Vartiotorni 15. toukokuuta 1911 (engl.) mainitsi vuoden 
1914 yhteydessä lokakuun. Se ei johtunut siitä, että Russell tai kukaan muukaan olisi tuolloin kyen-
nyt Raamatun perusteella laskemaan, että 'pakanain ajat' olisivat alkaneet lokakuussa 606 eaa. 
Miksi sitten järjestö lainaa juuri tätä lehteä vuodelta 1911, vaikka vuodesta 1914 puhuttiin jo kauan 
ennen vuotta 1911? Näyttää siltä, että haluttiin antaa ymmärtää, että Russell ja seura olisivat jo 
vuonna 1911 osanneet ennustaa, että 'pakanain ajat' olisivat päättyneet lokakuussa 1914. 
 
 Tuohon aikaan, 1800-luvun lopussa, sekä 1900-luvun taitteessa, oli kovin yleistä, että laadittiin pal-
jon raamatullisia ennustuksia. Kirjat ja lehdet olivat täynnä erilaisia vuosilukuja, joita laadittiin mil-
loin mistäkin. Russell oli aluksi epäileväinen näiden kaikenlaisten ennustelujen suhteen, mutta yh-
teistyö Nelson H. Barbourin kanssa muutti kaiken. Tuon jälkeen Russellkin alkoi laatia monenlaisia 
ennustuksia ja aikalaskelmia. Usein kaikki nämä virheelliset laskelmat ja ennustukset sivuutetaan 
kevyesti, mutta sitten kun yhden kohdalla sattuu tapahtumaan jotain, vain siitä puhutaan - ikäänkuin 
se olisi yliluonnollisesti Jumalan ohjauksessa aikaansaatu. Mutta käyttääkö Jehova profeettojaan 
tällä tavoin? Eikö haittaa, vaikka joku esittäisi 10 väärää ennustusta Jehovan nimessä, mutta yksi 
niistä näyttäisi pitävän paikkansa? Onko asia vain sillä kuitattu, että lakataan puhumasta enää asi-
asta, kun aika on ajanut ohi, ja ennustus on mennyt totaalisesti pieleen? 
 
 Russell oli täysin vakuuttunut Nelson Barbourin aikalaskelmien perusteella, että Jeesus oli alkanut 
hallita näkymättömänä vuodesta 1874. Hän oli niin ikään vakuuttunut siitä, että 6000 vuotta 
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Aadamin luomisesta oli tullut täyteen vuonna 1872. Hän uskoi vakaasti siihen, että tuon vuoden 
(1872) jälkeen alkaisi ihmiskunnan 7. vuosituhat, niin sanotustu suuri sapattivuosi, jolloin kaikki 
Jumalan lupaukset toteutuisivat. Hän uskoi siihen, että vuosi 1914 oli ehdoton takaraja ihmishalli-
tusten olemassaololle, koska Jumalan valtakunta ottaisi täyden hallinnan maan päällä. Silloin myös 
kaikki juutalaiset palaisivat Israelin maahan. Hän uskoi, että vuoden 1874 lokakuusta 1914 lokakuu-
hun olisi 40 vuotta kestävä elonkorjuuaika, ja myös "vaivan aika", jonka huipennukseksi tulisi suuri 
ahdistus, ja kaikki uskolliset otettaisiin taivaaseen. Kaikista näistä ja monista muista asioista järjestö 
vaikenee, mihin Russell uskoi vakaasti tutkimustensa perusteella, koska Jumala oli ne hänelle pal-
jastanut henkensä välityksellä. Eikä pelkästään Russell, vaan hänen vanavedessään kasvava joukko 
ihmisiä, joista lopulta alkoi muodostua järjestö, jonka nykyään tunnemme nimellä Jehovan todista-
jat. 
 
 Aina asiat voidaan kuitenkin selittää parhain päin: Kyllä, Russell oli niin voimakkaassa pyhän hen-
gen ohjauksessa, ettei haitannut yhtään, vaikka koko ajanlasku olisi vuosia pielessä. Hän onnistui 
pääsemään vuoteen 1914, vaikkei tiennyt nollavuotta olevan olemassakaan. Hän laski mitä yksin-
kertaisimman laskutoimituksen väärin. Mutta hän oli niin vahvassa hengen ohjauksessa, että hän 
onnistui siinä kuitenkin. Siksi kun nollavuoden puuttuminen huomattiin, havaittiin, että 606 eaa. oli 
sittenkin 607 eaa. Ja kuinka hän ensinnäkään 
päätyi vuoteen 606 eaa.? Siksi, että hän käytti 
lähtökohtana Ptolemaioksen kaanonia, joka 
määritti kiintopisteen vuodeksi 536 eaa. 
Tämä on 3 vuotta pielessä verrattuna nykyi-
seen, 539 eaa. Mutta Russell onnistui hengen 
ohjauksessa saamaan oikein senkin laske-
malla vuodesta 536 eaa. 70 vuotta (pakkosiir-
tolaisuuden aika) taaksepäin, päätyen Jerusa-
lemin autioitukseen, vuoteen 606 eaa. Pyhän 
hengen ohjauksen vahvuudesta Russellin suh-
teen voidaan vielä mainita hänen päätymi-
sensä vuoden 1914 lokakuuhun monia vuosia 
etukäteen, vaikkakin se tuli ihan toisen ennus-
tuksen yhteydessä (alkaen Jeesuksen näky-
mättömästä paluusta lokakuussa 1874, päät-
tyen uskollisten ylösnousemukseen loka-
kuussa 1914) - jonka opin järjestö on myö-
hemmin hylännyt vääränä. 
 
 1. maailmansota oli jo täydessä vauhdissa 
lokakuussa 1914 (syttyi 28. heinäkuuta). 
Kun yhdistetään Ilmestyskirjan 12. luvussa 
kerrottu Saatanan ja demonien heittäminen 
alas maahan Jumalan valtakunnan perustamisen yhteydessä, vuoden 1914 lokakuu ei toimi. Järjestö 
opettaa, että kun Jeesus sai kuninkuuden taivaassa (lokakuussa 1914), hän heitti ensi töikseen Saa-
tanan ja demonit alas taivaasta, ja puhdisti taivaat. Sen seurauksena tuli ahdistavat olosuhteet maan 
päällä, ja 1. maailmansota syttyi. Tämä on edelleen virallinen kanta. Mutta kuinka se on loogisesti 
selitettävissä, kun 1. maailmansota syttyi jo 2 kuukautta aikaisemmin? Sitä ei ole helppoa selittää. 
Voidaan toki ajatella, että Saatana saattoi jo valmistella sotaa kulisseiden takana - ja kerätä vihaa 
ennen kuin hänet heitettiin alas maahan. Selittäminen ei ole helppoa, kun loogisuus on kateissa. Ni-
mittäin Saatanan olisi pitänyt ottaa ennakkoa jo huomattavasti enemmän kuin tuon pari kuukautta. 
Kaikki asevarustelu ja miljoonien ammusten tuottaminen ennen tuota sotaa kesti varmasti vuoden 

Kuva: MILLENIAL DAWN (Tuhatvuotissarastus) osa 2, luku 2: 
C. T. Russell perusti kaikki aikalaskelmansa vuoteen 536 eaa. 
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tai ehkä jopa kauemminkin, jotta ne olivat sitten valmiina kun alettiin sotimaan. Nimittäin kun tuo 
sota syttyi, ei siinä vaiheessa ollut enää aikaa alkaa kerätä ammuksia, koska tapahtumat vyöryivät 
nopeasti, ja maa toisensa jälkeen ajautui sotaan. Herää kysymys, oliko vuosi 1914 edes minkäänlai-
nen ennustus? Kuinka todennäköistä olisi ollut koko maailman ajautuminen sotaan ilman, ettei siitä 
olisi kukaan havainnut minkäänlaisia ennakoivia merkkejä? Monet pitivät todennäköisenä, että sota 
puhkeaisi ennen vuotta 1914. 
 
 Kun lueskelee vanhoja Vartiotorneja 1890-luvun lopun ja 1900-luvun alun paikkeilta, törmää tois-
tuvasti tähän aiheeseen. Sotaa tiedettiin odottaa jo pitkän aikaa etukäteen. Merkkejä tarkkailtiin, eri-
tyisesti Euroopassa. Esimerkiksi Vartiotorneissa 15. tammikuuta 1892 sivuilla 20-23, sekä 1. heinä-
kuuta 1894 sivulla 226 mainittiin seuraavaa: 
 
 
  However, the European laborer seems to enjoy himself as much as or more than his artisan brother 
 here, and on the whole there is more of an appearance of contentment on the faces of all the people 
 there - - the poor, the middle class and the rich - - than faces met in the streets here. 
 
  Eurooppalainen työväki näyttää kuitenkin nauttivan elämästään yhtä paljon tai enemmän kuin  vel-
 jensä täällä, ja kaiken kaikkiaan siellä on nähtävissä kaduilla tyytyväisempiä kasvoja - köyhien, kes-
 kiluokan ja rikkaiden keskuudessa - kuin täällä. 
 
  Intelligence without the grace of God to back it up brings discontent: only when it is backed by 
 godliness, does it bring contentment, peace and joy. For this reason it is that the greater general 
 intelligence and greater liberty of the people of the United States bring them, not more contentment, 
 but less than their less favorably circumstanced European brothers. And this leads us to expect as 
 stirring times in the United States as elsewhere when the "time of trouble" shall reach its 
 height. 
 
  Älykkyys ilman Jumalan armon tukea herättää tyytymättömyyttä. Vain jumalallisuuden tukemana 
 se tuo tyytyväisyyttä, rauhaa ja iloa. Tästä syystä Yhdysvaltojen kansalaisten suurempi yleinen 
 älykkyys ja suurempi vapaus tuovat heille vähemmän tyytyväisyyttä kuin epäsuotuisammassa ympä-
 ristössä asuville eurooppalaisille veljilleen. Ja tämä saa meidät odottamaan hämmennystä niin 
 Yhdysvalloissa kuin muuallakin, kun "ahdingon aika" saavuttaa huippunsa. 
 
  While the growing intelligence of Europeans is fast preparing them for the trouble and anarchy 
 which God's Word predicts, it cannot reasonably be expected for some years yet. This is further in 
 harmony with prophecy, thought out of harmony with the expectations of many who look every day 
 for a declaration of was in Europe, which they suppose will be the battle of the great day of God 
 Almighty. Even should a war or revolution break out in Europe sooner than 1905, we could not 
 consider it any portion of the severe trouble predicted. At most it could only be a forerunner to 
 it, a mere "skirmish" as compared with what is to come. Indeed, in our judgment, based upon 
 our observations, nothing could precipitate the great anarchistic trouble upon Europe, which 
 the Scriptures predict, sooner than the date named, except a famine or some such unusual 
 occurrence which would bring the people to feel that they have nothing to lose, but all to gain, 
 by a general uprising. 
 
  Vaikka eurooppalaisten kasvava älykkyys valmistaa heitä nopeasti Jumalan sanan ennustamiin 
 vaikeuksiin ja sekasortoon, niiden ei voida kohtuudella odottaa tapahtuvan vielä muutamiin vuosiin. 
 Tämä on yhä sopusoinnussa profetian kanssa, sekä myös niiden monien ihmisten odotusten kanssa, 
 jotka odottavat joka päivä julistusta Euroopasta, jossa heidän mielestään tulisi olemaan Kaikkivalti-
 aan Jumalan suuren päivän taistelu. Vaikka sota tai vallankumous alkaisi Euroopassa ennen 
 vuotta 1905, emme voisi pitää sitä osana ennustettuja ahdingon aikoja. Se olisi korkeintaan 
 vain edelläkävijä, pelkkä "kahakka" verrattuna tulevaan. Itse asiassa omiin havaintoihimme 
 perustuvan käsityksen mukaan mikään ei voi jouduttaa Raamatun ennustamaa sekasortoa 
 Euroopassa aikaisemmaksi kuin mikä on asetettu, paitsi nälänhätä tai jokin epätavallinen 
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 tapahtuma, joka saisi ihmiset ajattelemaan, ettei heillä yleisessä kapinassa ole mitään menetet-
 tävää, vaan vain voitettavaa. 
 
  While it was as agreeable surprise to us (in view of the contrary sensational accounts so often pub-
 lished) to find the situation in Europe as we here describe it - - in harmony with what the Scriptures 
 had led us to expect - - yet so great is our confidence in the Word of God and in the light of present 
 truth shining upon it, that we could not have doubted its destimony whatever had been the appearan-
 ces. The date of the close of that "battle" is definetely marked in Scripture as October, 1914. It 
 is already in progress, its beginning dating from October, 1874. Thus far it has been chiefly a 
 battle of words and a time of organizing forces - - capital, labor, armies and secret societies. 
 
  Vaikka meille oli miellyttävä yllätys (ottaen huomioon usein julkaistut sensaatiouutiset) huomata 
 Euroopan tilanteen juuri sellaiseksi kuin me sen kuvasimme - - sopusoinnussa Raamatun kirjoituk-
 siin perustuvan ymmärryksemme kanssa – silti, niin suuri on luottamuksemme Jumalan Sanaan ny-
 kyisen totuuden valossa, että tapahtumista riippumatta emme ole epäilleet sen toteutumista. Tuon 
 "taistelun" päättymispäivä on merkitty pyhissä kirjoituksissa ehdottomasti lokakuuhun 1914. 
 Se on ollut jo käynnissä lokakuusta 1874 alkaen. Toistaiseksi se on ollut pääosin sanaharkkaa ja 
 joukkojen - - pääoman, työvoiman, armeijan ja salaseurojen -- järjestämisen aikaa. 
 
  Never was there such a general time of banding together as at present. Not only are nations 
 allying with each other for protection against other nations, but the various factions in every 
 nation are organizing to protect their several interests. But as yet the various factions are 
 merely studying the situation, testing the strength of their opponents, and seeking to perfect 
 their plans and power for the future struggle, which many, without the Bible's testimony, seem 
 to realize is the inevitable. Others still delude themselves, saying, Peace! Peace! when there is no 
 possibility of peace until God's Kingdom comes into control, compelling the doing of his will on 
 earth as it is now done in heaven. 
 
  Koskaan ei ollut niin yleistä toisistaan riippuvaisuuden aikaa kuin tällä hetkellä. Kansakun-
 nat eivät ole pelkästään riippuvaisia toisistaan suojautuakseen muilta kansakunnilta, vaan 
 maiden eri ryhmittymät järjestäytyvät yhteisten etujensa suojelemiseksi. Mutta toistaiseksi eri 
 ryhmät vain tutkivat tilannetta, testaavat vastustajiensa vahvuutta ja pyrkivät täydentämään 
 suunnitelmiaan ja voimaansa tulevaa taistelua varten, jonka monet ilman Raamatun todistus-
 takin näyttävät tajuavan olevan väistämätöntä. Toiset pettävät edelleen itsensä sanoen: Rauha! 
 Rauha! kun rauhaan ei ole mahdollisuutta ennen kuin Jumalan valtakunta alkaa hallita ja pakottaa 
 tekemään hänen tahtonsa niin maan päällä kuin taivaassa. 
 
  This feature of the battle must continue with varying success to all concerned; the organization must 
 be very thorough; and the final struggle will be comparetively short, terrible and decisive - - resul-
 ting in general anarchy. In many respects the convictions of the world's great generals coincide with 
 the predictions of God's Word. Then "Woe to the man or nation who starts the next war in Eu-
 rope; for it will be a war of extermination." It will be abetted not only by national animosities, but 
 also by social grievances, ambitions and animosities, and if not brought to an end by the establish
 ment of God's Kingdom in the hands of his elect and then glorified Church, it would exterminate the 
 race. - - Matt. 24:22 
 
  Tämän taistelun on jatkuttava vaihtelevalla menestyksellä kaikille osapuolille. Järjestäytymisen on 
 oltava erittäin perusteellista ja viimeinen taistelu on verrattain lyhyt, kauhea ja lopullinen - - se 
 johtaa yleiseen sekasortoon. Maailman suurten kenraalien tuomiot vastaavat monessa suhteessa 
 Jumalan sanan ennustuksia. Sitten "Voi sitä ihmistä tai kansakuntaa, joka aloittaa seuraavan 
 sodan Euroopassa; sillä se on oleva hävityksen sota." Pelkästään kansalliset vihamielisyydet eivät 
 yllytä sotaan, vaan myös sosiaaliset epäkohdat, kunnianhimo ja vihamielisyydet. Koko laji tuhou-
 tuisi, ellei Jumalan valtakunta lopetettaisi sotaa perustamansa Valtakunnan ja valitsemansa ja kirkas-
 tetun kirkkonsa avulla. - - Matt. 24:22 
 

The Zion's Watchtower, January 15. A.D. 1892, page 22-23. 
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 CAN IT BE DELAYED UNTIL 1914?  VOIKO SE VIIPYÄ VUOTEEN 1914 SAAKKA? 
 
  Seventeen years ago people said, concerning the time features presented in MILLENIAL DAWN, 
 They seem reasonable in many respects, but surely no such radical changes could occur between 
 now and the close of 1914: if you had proved that they would come about in a century or two, it 
 would seem much more probable. 
 
  Seitsemäntoista vuotta sitten ihmiset sanoivat TUHATVUOTISSARASTUKSESSA esitetyistä 
 tapahtumista, että ne vaikuttavat monilta osin järkeviltä, mutta varmasti mitään niin radikaalia ei 
 voisi tapahtua vuoden 1914 loppuun mennessä. Olisi ollut paljon uskottavampaa esittää niiden  ta-
 pahtuvan vuosisadan tai kahden kuluessa. 
 
  What changes have since occurred, and what velocity is gained daily! "The old is quickly passing, 
 and the new is coming in." 
 
  Mitä muutoksia onkaan sittemmin tapahtunut ja millä nopeudella! "Vanha jää nopeasti taakse ja 
 uusi tulee tilalle." 
 
  Now, in view of recent labor troubles and threatened anarchy, our readers are writing to know if 
 there may not be a mistake in the 1914 date. They say that they do not see how present conditions 
 can hold out so long under the strain. 
 
  Kun otetaan huomioon työläisten viimeaikaiset ongelmat ja sekasorron uhka, lukijamme kirjoittavat 
 tiedustellakseen, voiko vuosi 1914 olla virheellinen. He eivät ymmärrä, miten nykyiset olosuhteet 
 voisivat kestää tällä menolla niin pitkään. 
 
  We see no reason for changing the figures -- nor could we change them if we would. They are, we 
 believe, God's dates, not ours. But bear in mind that the end of 1914 is not the date for the beginning, 
 but for the end of the time of trouble. We see no reason for changing from out opinion expressed in 
 the View presented in the WATCH TOWER of Jan. 15, [1892]. We advise that it be read again. 
 
  Emme näe mitään syytä lukujen muuttamiseen - emmekä edes voisi muuttaa niitä, vaikka haluai-
 simme. Uskomme, että päivämäärät ovat Jumalalta, eivät meiltä itseltämme. Mutta pitäen mielessä, 
 että vuoden 1914 loppu ei ole päivämäärä ahdingon aikojen alkamiselle, vaan niiden lopulle. Emme 
 näe mitään syytä muuttaa mielipidettämme, joka kerrottiin 15. tammikuuta [1892] VARTIOTORNI-
 SSA. Suosittelemme sen lukemista uudelleen. 
 

The Zion's Watchtower, July 1. A.D. 1894, page 226. 
 

 
 Jo pelkästään nämä lainaukset osoittavat, että tuolloin uskottiin, kuten Vartiotorni antoi ymmärtää, 
että kaikki tapahtuisi tämän 40-vuoden kuluessa. Lukijat jopa kyselivät, voisiko vuosi 1914 olla vir-
heellinen, koska he eivät nähneet syytä, miksi silloiset olosuhteet olisivat voineet jatkua niin pit-
källe. Russell ei suostunut muuttamaan päivämäärää enää lähemmäs vuodesta 1914, vaan pitäytyi 
siinä. Hän muistutti, että tuo vuosi ei ole mikään alku, vaan että vaivanajat huipentuisivat siihen. 
Koko ajatuksen 40-vuotisesta periodista, joka alkoi lokakuussa 1874 ja päättyi lokakuussa 1914, 
hän oppi Nelson Barbourilta. Barbour kirjoitti aiemmin julkaisussaan näin: 
 
 
  Now, it is well known to the readers of the "Midnight Cry," published last year, that the 
 arguments proving that Christ was due on the 10th day of the 7th month, occurring October 
 22nd, 1874, were, apparently, unanswerable; and they are as strong today, as ever. On the 
 strength of those arguments we are compelled to believe our High Priest left the Holy Place; 
 and "the time of harvest" began on the tenth day of the seventh month occurring in 
 October, 1874. 
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  Kuten viime vuonna julkaistun Midnight Cryn lukijat hyvin tietävät, todisteet, jotka osoittivat 
 Kristuksen olleen [sovitus-]työssään (liittyy 'Tutkiva tuomio' -opetukseen) '7. kuun 10. päi
 vänä', alkoivat tapahtua 22. lokakuuta 1874. Nämä todisteet ovat ilmeisen vastaansanomatto
 mia. Ja ne ovat tänään vahvempia kuin koskaan. Näiden argumenttien perusteella meidän on 
 pakko uskoa, että Ylimmäinen Pappimme jätti Kaikkein Pyhimmän [taivaassa; liittyy 'Tutki
 vaan tuomioon']; ja "sadonkorjuuaika" alkoi '7. kuun 10. päivä', lokakuusta 1874 lähtien. 

 
The Midnight Cry and Herald of the Morning, 1874, page 69-70. 

 
 

  
 
 
 Mistä tämä ilmaus '7. kuun 10. päivä' oikein on peräisin? Adventistit tulkitsevat sen liittyvän suu-
reen sovituspäivään, riemuvuoteen, joka löytyy 3. Mooseksen kirjan 25:8-10:stä: 
 
 
 8 Teidän on laskettava seitsemän sapattivuotta, seitsemän kertaa seitsemän vuotta, yhteensä 49 
 vuotta. 9 Sitten seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä tulee soittaa torvea äänekäästi; 
 sovituspäivänä tulee puhaltaa torveen koko maassa. 10 Teidän on pyhitettävä 50. vuosi ja julis
 tettava maassa vapautus kaikille asukkaille. Siitä tulee teille riemuvuosi, ja kunkin teistä on 
 palattava perintömaalleen ja sukunsa luo. 

 
  
 Tätä mainittua 7 x 7 sapattivuotta (49 vuotta) Nelson Barbour myös käytti kertoimena tulkitessaan 
aikalaskelmiaan, kuten alla oleva lainaus osoittaa.  

 
 

  The chronology published in the "Midnight Cry," of 1873, is the only strictly Bible chrono-
 logy from Adam to Cyrus, ever published. - - By this chronology, the time from entering the 
 land, to the year 1874, is 3449 years.  
 
  The Midnight Cry -lehdessä vuonna 1873 julkaistu ajanlasku on ainoa koskaan julkaistu tar-
 kasti raamatullinen ajanlasku Aadamista Kyyrokseen. Tämän ajanlaskun mukaan maahantu-
 losta on 3449 vuotta ja päädytään vuoteen 1874. 
 
 Thus, from entering the land,  
 until its division by lot, was               6 years 
  
 From division of land, until Samuel, was       450 years 
  
 Under the kings,         513 years 
  
 Captivity,         70 years 
  
 Captivity, to birth of Christ,              536 years 
  
 To which add    A.D. 1874 years 
  
 The 19 Jubilees, or 19 times 50, is       950 years 
   
 The 49 times 51, is               2499 years 
  
 Which added together makes a total of       3449 years 
 
 or just the time from entering their land, to A.D. 1874. 
 
 

(The Midnight Cry and Herald of the Morning, 1874, page 53.) 
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 Nämä lainaukset osoittavat kiistattomasti, 
kuinka Russell oli omaksunut täysin adven-
tistien teologian ja aikalaskelmat. Hän on itse 
asiassa kopioinut ne suoraan. William Miller, 
jota pidetään adventistien "isänä", ennusti 
ensin, että 22. lokakuuta 1844 Kristus tulisi 
näkyvänä takaisin. Kun ei tullut, siitä muo-
dostettiin "suuren pettymyksen" jälkeen ad-
ventistien opetus 'tutkiva tuomio' 4, jonka 
mukaan Jeesus palasi sittenkin 22. lokakuuta 
1844, mutta näkymättömänä. Ellen G. White, 
joka sai taivaallisia näkyjä, ryhtyi kirjoitta-
maan niitä ylös, ja niistä tuli erottamaton osa 
Seitsemännen päivän adventistien kirjalli-
suutta. Nelsson H. Barbour, joka oli myös 
adventisti, laati itsekin tuon jälkeen ahkerasti 
uusia aikalaskelmia. Hän ennusti niiden pe-
rusteella Jeesuksen tulevan takaisin 1873. 
Mutta kun ei taaskaan tullut, hänkin muutti 
ennustuksensa siten, että Jeesus palasi näky-
mättömänä 22. lokakuuta 1874. Ei liene epä-
selvyyttä, keneltä hän oli tuon 22. lokakuuta 
omaksunut. 'Seitsemän aikaa', jonka Miller 
laski käsittävän 2520 vuotta (677 eaa. - 1843 
ya.), oli jo aikaisemmin laskenut John Aquila 
Brown (604 eaa. - 1917 ya.) julkaisussan The 
EVEN-TIDE vuonna 1823. 
 
 Barbourin ja Russellin aikalaskelmia verra-
tessa käy ilmeiseksi, miten suoraan Russell 
kopioi kaikki Barbourin käsitykset ennus-
tuksia ja Raamatun aikalaskelmia myöten. 
Samoin tuon mystisen lokakuun arvoitus ratkeaa. Se on alunperin peräisin William Milleriltä. Bar-
bour piti vielä usein 22. päivän lokakuun yhteydessä esillä, mutta Russell sen lopulta pudotti loka-
kuun edestä. Nykyisellään tuo lokakuu on säilynyt Jehovan todistajien aikalaskelmassa koskien 
'seitsemää aikaa', joka siis on pohjimmiltaan brownilais-milleriläis-barbourilais-russelilais-taustai-
nen opetus. Jokainen on lisännyt oman mausteensa soppaan, ja siitä on ajan saatossa kehittynyt se, 
mikä se nykypäivänä on. Tämän taustatyön tutkiminen paljastaa, ettei Russell tai kukaan muukaan 
tuohon aikaan, voinut laskea ajanlaskua niin tarkasti, että olisi voinut sanoa kuukauden tarkkuudella 
jotain tapahtuneeksi lokakuussa vuonna 606 eaa. Se on mahdotonta. Siksi tuon lokakuun on perus-
tuttava Barbourin oppiin, jonka mukaan 40-vuotinen ajanjakso alkoi Kristuksen näkymättömästä 
paluusta lokakuussa 1874, ja päättyi lokakuussa 1914. Tuolla lokakuulla ei ollut - eikä ole vieläkään 
- mitään tekemistä 'seitsemän ajan', eli 'pakanain aikojen' kanssa. 
 
  

 
4 Tätä opetusta on käsitelty Vartiotornissa 15. heinäkuuta 1997, s. 25. 

Russellin aikalaskelmat: Millenial Dawn, 2. osa, s. 194. 
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ONKO ALKUPERÄLLÄ VÄLIÄ? 
 
 Tässä vaiheessa laulun aiheessa, on hyvä pohtia tätäkin kysymystä. Sitä Jehovan todistajat itsekin 
kysyvät, mutta toisessa yhteydessä tosin. Kun tulee kyse joulun ja syntymäpäivien pakanallisesta 
alkuperästä, he esittävät mielellään tämän vertauksen:  
 

 
 Näin ollen, sellaisten tapojen ja juhlien kohdalla, jolla on epäpuhdas alkuperä, tulisi hylätä. Entä 
jos huomataan, että koko uskonnon ydinopetuksen juuret ovat väärässä uskonnossa? 
  

Mitä Raamattu todella opettaa? s. 159–160. Lähde: jw.org. 
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VUOSI 1914, 'VIIMEISET PÄIVÄT'  JA 'TÄMÄ SUKUPOLVI' 
 
 Ymmärtääksemme kuinka paljon 'seitsemän aikaa' -opetus todella vaikuttaa, on tarkasteltava sii-
hen perustuvia muita opetuksia. Jehovan todistajat uskovat vuoden 1914 perusteella, että silloin 
koko maailma astui 'viimeisiin päiviin'. Tähän ajankohtaan kytkeytyy tiukasti myös Jeesuksen en-
nustus viimeisistä päivistä, jotka löytyvät kolmesta rinnakkaiskertomuksest, Matteuksen luvusta 24, 
Markuksen luvusta 13, sekä Luukkaan luvusta 21. 
 
 Niissä Jeesus sanoi käytti ilmausta 'tämä sukupolvi'. Kun nämä luvut, sekä kaikki evankeliumit lue-
taan huolellisesti, havaitaan, että Jeesus käytti tätä samaa ilmausta muulloinkin. Aina kun Jeesus 
käytti ilmausta 'tämä sukupolvi', hän liitti siihen negatiivisen merkityksen. Jeesus puhui ja opetti 
juutalaisten keskuudessa, ja kohdisti aina tämän ilmauksen heihin käyttäen samassa yhteydessä rin-
nakkain lisämääreitä 'tämä avionrikkoja sukupolvi' ja 'tämä kiero ja uskoton sukupolvi'. Jeesus ei 
koskaan käyttänyt tätä ilmausta positiivisessa merkityksessä. Ei myöskään lopunajan ennustukses-
saan juutalaiselle järjestelmälle. Tämä Jeesuksen ilmauksen käyttö eri yhteyksissä on kiistaton 
fakta. Joten jos siitä halutaan lukea jotain muuta, on turvauduttava aivan toisenlaiseen tulkintaan. 
 
 Järjestö lähtee rakentamaan tulkintaansa sillä, että tällä Jeesuksen lopunaikoja koskevalla profeti-
alla on suurempi täyttymys. Kuten onkin. Mutta siinä, mikä todella koskee meitä nykyään eläviä 
kristittyjä, on oltava huolellinen, mitä tuosta profetiasta lukee. Kun Jeesus siis puhui juutalaille, ja 
varoitti lähestyvästä Jerusalemin tuhosta, se koski silloin eläneitä. Raamatun teksti on monissa 
käännöksissä jaoteltu kappaleisiin, jotka ilmaisevat jonkin tietyn asiakokonaisuuden. Kun siis Jee-
sus puhui 'tästä sukupolvesta' hän tarkoitti juutalaisia. Tästä voimme olla täysin varmoja, koska juu-
talaisia tuo Jerusalemin tuho koski. Se todellakin täyttyi tuon sukupolven aikana kirjaimellisesti, 
vuodesta 33, vuoteen 70 asti yleistä ajanlaskua. 
 
 Hallintoelin on kuitenkin tullut tulkinnassaan siihen tulokseen, että koska vuosi 1914 alkoi 'viimei-
set päivät', tällä Jeesuksen mainitsemalla 'sukupolvella' olisi suurempi täyttymys tuosta vuodesta 
eteenpäin. Tämä lähtökohta perustuu siis vuoteen 1914, jonka jo olemme ampuneet alas. Mutta, hal-
lintoelin ei pelkästään näe, että sillä olisi suurempi täyttymys. Sen merkitys myös vaihtuu täysin. 
Millä tavalla? Kun Jeesus puhui opetuslapsilleen, hän tarkoitti 'tällä sukupolvella' silloin elänyttä 
juutalaisten pahaa, uskotonta sukupolvea. Ja opetuslapset ymmärsivät tämän heti, koska Jeesus oli 
puhunut siitä aiemminkin. Mutta hallintoelin tulkitsee, että Jeesus olisikin tarkoittanut 'tällä suku-
polvella' voideltuja kristittyjä. Opetuslapset eivät olleet tuolloin vielä voideltuja, vaan pyhä henki 
vuodatettiin vasta helluntaina, yli kuukautta myöhemmin. Eivätkä opetuslapset voineet myöskään 
ymmärtää Jeesuksen tarkoittavan 1914 vuodesta eteenpäin eläneitä voideltuja kristittyjäkään. Joten 
hallintoelin päättelee Jeesuksen tässäkin tapauksessa "kryptanneen" tähän ilmaukseen kaksoismer-
kityksen, joka selviäisi vasta 'viimeisinä päivinä', eli lopun aikana eläneille voidelluille kristityille - 
aivan kuten oli tulkinnan Luukkaan 21:24 kanssa. 
 
 Nykyään tämä tulkinta on joutunut kovaan venytykseen tämän yhden voideltujen kristittyjen suku-
polven osalta, koska loppu ei ole millään tullut vuodesta 1914 eläneiden voideltujen aikana. 'Tämä 
sukupolvi', josta Jeesus puhui, onkin järjestön uusimman ymmärryksen mukaan kaksi päällekkäistä 
voideltujen kristittyjen sukupolvea, jotka ovat limittäin. 
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 On surullista nähdä, mihin 
päädytään, kun lähdetään ra-
kentamaan väärän opetuksen 
perustalle. Jehovan todistajien 
olisi pitänyt hylätä tuo väärä 
'seitsemän ajan' ja 'pakanain 
aikojen' laskelma jo heti kät-
telyssä. On ironista nähdä, 
kuinka paljon opetusten ja kä-
sitysten alkuperällä on käy-
tännössä merkitystä. 
 
 Ongelma tässä tulkinnassa on 
ilmeisesti se, että 'lopun ajat' 
ja 'tämä sukupolvi' on sidottu tiettyyn aikamääreeseen (vuosi 1914). Jos Jeesus olisi sanonut, että 
lopun tai viimeisten päivien lähestyessä te saatte selville ajan, tässä ei olisi mitään ongelmaa. Mutta 
Jeesus sanoi, että "ette tiedä päivää ettekä hetkeä". Tämän vuoksi ongelmia tuottaa aikamääre. Ja 
tuo aikamääre määräytyy 'pakanain aikojen' ja Danielin 'seitsemän ajan' tulkinnan mukaan. Mutta 
kun ne katoavat, katoaa aikamäärekin. Ja selitysongelmat. Jeesuksen paluuta piti odottaa ilman mi-
tään tiettyjä aikamääreitä, ja pysyä valveilla. 
 
 
 

Tarkoittiko Jeesus kahta limittäistä sukupolvea lopun ajan ennustuksessaan? 


