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PAKKOSIIRTOLAISUUS JA JEREMIAN 70 VUOTTA 
 
 Kun järjestö hyväksyy vuoden 539 eaa. kiinnekohdaksi, 
jonka perusteella voidaan muodostaa raamatullinen aja-
lasku tapahtumille, se hylkää uusbabylonialaisten hallitsi-
joiden hallituskausien pituuksien luotettavuuden1, koska 
niiden avulla ei päästä vuoteen 607 eaa., eikä myöskään 
selitetä pakkosiirtolaisuutta, jonka piti kestää 70 vuotta. 
Viime kädessä järjestö hylkää kaikki maalliset todisteet 
sen nojalla, että ne ovat ristiriidassa tämän pakkosiirtolai-
suuden pituutta koskevan ajan kanssa. Näin he perustele-
vat tulkinnan olevan pelkästään Raamattuun perustuva, 
vaikka maallinen historia sanoisi mitä. 
Tähän lopputulokseen tullaan tiukan analyysin jälkeen, 
kuten Vartiotornin 1. marraskuuta 2011 numerossa, si-
vulla 22: "Koska Raamatussa sanotaan suoraan, että tuo 
pakkosiirtolaisuus kesti 70 vuotta, sen täytyi alkaa 
vuonna 607 eaa." 
 
 Mutta täytyikö pakkosiirtolaisuuden kestää 70 vuotta? 
Mitä Raamatussa sanotaan pakkosiirtolaisuudesta? Jere-
mia, joka tämän ennusti alunperin, kirjoitti myös, miten 
tämä toteutui. Jeremian 52:28-30:ssä sanotaan: 
 
 
 28 Tämä on se joukko, jonka Nebukadnessar vei 
 pakkosiirtolaisuuteen: [Nebukadnessarin] seitse
 mäntenä vuonna 3 023 juutalaista. 29 Nebukad
 nessarin 18. vuonna Jerusalemista vietiin 832 
 henkeä. 30 Nebukadnessarin 23. vuonna vartios
 ton päällikkö Nebusaradan vei juutalaisista pakko
 siirtolaisuuteen 745 henkeä. Kaikkiaan pakkosiir
 tolaisuuteen vietiin 4 600 henkeä. 
 
 
 Mikäli tehtäisiin taulukko vuodesta 539 eaa. perustuen 
uusbabylonialaisiin hallitsijoihin2, sekä ottaen huomioon 
edellä esitetyt Nebukadnessarin hallitusvuosien ajankoh-
dat (7., 18. ja 23.), siitä tulisi tämän näköinen (kuva oike-
alla). Pakkosiirtolaisuuteen vietiin väkeä kolmessa erässä: 
1. kesti 61 vuotta, 2. kesti 50 vuotta, ja 3. kesti 45 vuotta. 
Suurin osa pakkosiirtolaisista vietiin Babyloniin 1. erässä, 
joten on ristiriitaista, miksi järjestö aloittaa 70 vuoden las-
kemisen vasta 2. pakkosiirtolaisuudesta. 
 
 

 
1 Asiaa on käsitelty Vartiotorneissa 1. lokakuuta 2011, s. 26-31, sekä 1. marraskuuta 2011, s. 20-28. 
2 Nebukadnessarin, Evil-Merodakin, Neriglissarin, Labashi-Mardukin, sekä Nabunaidin hallituskausien pituudet on 
mainittu järjestön julkaisuissa: Raamatun ymmärtämisen opas, osa 2., s. 310, 350; Vartiotorni 1. heinäkuuta 1965, s. 
314, kpl. 7. 

Maallisen historian mukaan Jerusalemin 
tuho tapahtui 587 eaa. 
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 Järjestön laskelmissa on ongelma: Jos uusbabylonialaisten kuninkaiden hallituskausiin lisätään 
mielivaltaisesti 19 vuotta, saadaan toki Jerusalemin tuho osumaan vuoteen 607 eaa., mutta samalla 
1. pakkosiirtolaisuus olisi kestänyt 80 vuotta! Suurin osa juutalaisista vietiin Jeremian 52:28-30:n 
mukaan (3023 henkeä) tuolloin pakkosiirtolaisuuteen, kun taas 2. erässä "vain" 832 henkeä, ja vii-
meisessä "vain" 745 henkeä. Lisäksi noin 20 vuoden lisääminen synnyttää aikajanalle aukon, joka 
vaatisi kunnollisia selityksiä. Sitä ei voida selittää kuninkaiden hallituskausien vaihtumisesta johtu-
villa päällekkäisyyksillä, sillä päällekkäisyydet ainoastaan lyhentävät, eivät pidennä aikajanaa.  
 
 Kaikki uusbabylonialaiset kuninkaat, jotka hallitsivat peräjälkeen, sekä heidän hallituskausiensa 
pituudet, tiedetään riittävällä tarkkuudella. Siksi heidän väliin ei ole mahdollista asettaa ketään 
"mysteerikuningasta", jota historia ei ole vielä saanut selville, ja joka tarvittaisiin tämän 20 vuoden 
aukon selittämiseen. 
 
 Järjestys on tämä: Nebukadnessar (43 vuotta), Evil-Merodak (2 vuotta), Neriglissar (4 vuotta), La-
bashi-Marduk (9 kuukautta) ja Nabunaid (17 vuotta). Näiden viiden kuninkaan välissä on 4 vaihtoa, 
joista pisin päällekkäisyys on saattanut olla maksimissaan noin 6 kuukautta. Näin tarkasti tiedetään 
historia kiintopisteestä (539 eaa.) Jerusalemin tuhoon (587 eaa.). Tätä ei pystytä mitenkään kiertele-
mään. Mutta järjestö tekee sen siitä huolimatta! 
 
 Ainoa (ja vain ainoa) tapa kiertää tämä, on kiistää historiallisten lähteiden luotettavuus, sekä vedota 
Raamattuun ja 70 vuoden pakkosiirtolaisuusaikaan, sekä Jerusalemin autionaoloon. Mutta tämä on 
suoranaisesti väärä tulkinta. Raamatun mukaan pakkosiirtolaisuus ei edes kestänyt niin kauan. Jere-
mia ei missään sanonut, että 70 vuotta olisi määrätty Jerusalemille3. Hän ei myöskään sanonut, että 
juutalaiset olisivat 70 vuotta pakkosiirtolaisuudessa. Vaan mitä hän sanoi? Jeremia sanoi, että 70 
vuotta tulisi täyteen Babylonille, jonka jälkeen sen kuningas vaadittaisiin tilille. (Tämä tapahtui 
vuonna 539 eaa. kun Meedo-Persian armeijat kukistivat Babylonin ja kuningas syöstiin vallasta.) 
Tämän ajan sisällä tapahtuisi juutalaisten pakkosiirtolaisuus, joka olisi alle 70 vuotta, kuten myös 
Jerusalemin autiona olo. 
 
 Tämän väärän tulkinnan vuoksi myös Jeremian 29:10:ssä on kriittisessä kohdassa käännösvirhe. 
Uuden maailman käännös, ja monet muut käännökset kääntävät kohdan 'Babylonissa' (inessiivi), 
kun se pitäisi kääntää 'Babylonille' (allatiivi)4. Tämän seikan vuoksi koko jakeen merkitys muuttuu, 
mikäli vielä ajatuksena on se väärä tulkinta, että Jeremian ennustus koskisi suoranaisesti israelilais-
ten pakkosiirtolaisuutta Babylonissa. 
 
  

 
3 Lue Jeremian kirjan luvut 25 ja 29 kokonaisuudessa. Tekstiyhteys osoittaa selvästi, ettei 70 vuoden ennustus koskenut 
Jerusalemia, vaan Babylonia. 
4 Jeremian 29:10:ssä hepreankielisessä sanassa לֶבָבְל  'Babylonille' oleva etuliite ל (engl. 'to'/'for') muuttaa sen sijamuo-
don. Jos taas sana olisi לֶבָבְּב  'Babylonissa', kuten Jer 29:22:ssa, pitää etuliite olla ב (engl. 'at'/'in'). 
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LOPPUSANAT 
 
 
 Koko hallintoelimen auktroriteetti kaatuu näiden väärien opetuksen mukana. Jehovan todistajien 
olisi siis pitänyt jo aikanaan hylätä valheelliset ennustelut ja alkaa tutkimaan Raamattua täysin puh-
taalta pöydältä. Kysymys siksi kuuluukin, minkälainen Raamatun totuus oikeasti on, kun poistetaan 
kaikki nämä väärät tulkinnat 'seitsemästä ajasta', 'uskollisesta ja ymmärtäväisestä orjasta', 'tästä 
sukupolvesta' ja 'Kristuksen näkymättömästä läsnäolosta'? Keitä ne hengellä voidellut miehet 
Brooklynissä oikein todellisuudessa ovat? Maailmassa on miljoonia huijauksia, onko tämä yksi 
niistä? 
 
 On lähes mahdotonta uskoa, että koko tämä organisaatio perustuisi laskelmoituun, tietoiseen hui-
jaukseen. Mutta miten nämä asiat olisivat muutoin selitettävissä? Siinä tapauksessa niiden, jotka is-
tuvat hallintoelimessä, pitäisi tietää tämä. Samoin kuin myös sen, että aikanaan kaikki valheet tule-
vat paljastetuiksi. 
 
 Tämän dokumentin tarkoituksena on ainoastaan tuoda esiin faktoja Jehovan todistajien opillisista 
kysymyksistä, sekä niiden raamatullisista perusteita. Aihe on niin laaja ja monimutkainen, ettei lä-
heskään kaikkea voi käsitellä yhdeltä istumalta. Nämä tiedot ovat vain pintaraapaisu kaikesta siitä, 
mitä järjestön opetuksista on vielä löydettävissä. Siksi tämä esitys voi olla vain johdanto kaikkeen 
siihen tutkimukseen, joka tullaan aikanaan suorittamaan. 
 
 Lopuksi, rakas veli tai sisar, joka syystä tai toisesta luet tätä dokumenttia. Ymmärrän hyvin tuskasi. 
Tämä dokumentti saattaa murskata maailmankuvasi sellaisena kuin olet sen Jehovan todistajana ra-
kentanut. Samalla murskautuvat myös ne valheet, joihin perustat uskosi luottaessasi ihmistekoiseen 
järjestöön ja heidän kiinni pitämiinsä valheisiin.  
 
 On kaiken rehellisyyden nimissä myös todettava se, ettei kaikki Jehovan todistajien tutkimustyö 
ole suinkaan hukkaan heitettyä. Paljon he ovat omalta osaltaan myös tuoneet ymmärrystä moniin 
asioihin etsiessään totuutta Raamatusta. 
 
 Rakas veli tai sisar, mieleesi voi tulvia paljon kysymyksiä; entä miten sitten se ja tämä ja tuo selit-
tyy? Niihin on varmasti kaikkiin vastaus olemassa, joka selviää yhtä lailla aikanaan. Mutta tästä 
eteenpäin sinun on viisasta jatkaa itsenäistä ja kriittistä tutkimista, sekä luotettava Jehovaan ja Jee-
sukseen, ei epätäydellisiin miehiin. Jehova ja Jeesus Kristus ovat ne, jotka tekevät sinut lujaksi ja 
vahvaksi uskossa ja totuudessa. Rukouksemme ja pyyntömme onkin, että he olisivat kanssasi tut-
kiessasi näitä asioita, sekä pyhä henki auttaisi sinua jatkossakin pääsemään selville kaikesta ihmis-
ten aiheuttamasta vääristelystä. 
 
 
 

"Totuus vapauttaa [sinut]" - anna sen siksi tehdä se. 
(Johannes 8:32) 
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LIITE I: LUKIJOIDEN KYSYMYS 
 
 
Miksei ensimmäisen maailmansodan alku sattunut lokakuun alkuun, jolloin pakanain ajat päättyivät? 
 
  Pakanain aikojen päättyessä noin tisrin 15. päivänä (4.–5. lokakuuta) vuonna 1914 täyttyi 
 Ilm. 11:15: ”Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa.” 
 Asettamalla Poikansa Jeesuksen Kristuksen valtaistuimelle Jehova Jumala otti valtansa  halli
 takseen Kuninkaana ihmismaailmaa. Suuren Vastustajan Saatanan hallitusvallan oli 
 määrä päättyä. 
 
  Koska Saatana oli Jumalasta vieraantuneen ihmiskunnan ”maailman hallitsija”, niin hän ei 
 varmasti halunnut nähdä Valtakunnan ottavan maan asioita täysin valtaansa. (Joh. 12:31; 
 14:30; 16:11; Um) Yli 1900 vuotta aikaisemmin hän ohjaili asioita sillä tavalla, että jollei 
 Jumala olisi tullut väliin, niin Herodes Suuri olisi tappanut Jeesus-lapsen. (Matt. 2:13)  Sa
 malla tavalla Saatana valmistautui ja valmisti demoninsa jo ennen taivaallisen valtakunnan 
 syntymää hyökkäykseen. Tämä on kuvaannollisesti esitetty Ilm. 12:3–5:ssä, mistä luemme: 
 ”Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän 
 päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua; ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kol
 mannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään 
 olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Ja hän synnytti 
 poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa 
 temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö.” 
 
  Ei pitäisi sen tähden olla hämmästyttävää, että ensimmäinen maailmansota syttyi noin kaksi 
 kuukautta ennen pakanain aikojen päättymistä ja niin ollen ennen vertauskuvallisen ”poika
 lapsen” eli taivaallisen valtakunnan syntymää. Saatanan ei tarvinnut odottaa, kunnes kansojen 
 kuninkuus olisi pantu Jeesuksen Kristuksen käsiin, ohjaillakseen kansat suurimittaiseen so
 taan. Tuon verisen taistelun aloittaminen kuului epäilemättä osana hänen suunnitelmaansa 
 sokaista ihmiset sen suhteen, mitä oli tapahtunut taivaassa Raamatun ennustuksen täyttymyk
 senä, ja myös, jos suinkin mahdollista, ehkäistä Valtakuntaa hallitsemasta ihmismaailmaa. 
 

w72 15/10 s. 479. 
 

 
 
LIITTEEN ANALYYSI: 
 
 Kirjoituksesta on jätetty pois Vartiotornin vastauksen alkuosa, joka ei vastannut itse kysymykseen, 
vaan perusteli vuoden 1914 taustoja, yrittäen tehdä vastauksesta vakuuttavamman. Asiaan voi pe-
rehtyä mainitun lähdeviitteen avulla, josta kirjoitus löytyy. Muutamia huomioita itse Vartiotornin 
vastaukseen liittyen, josta löytyy hyvin erikoisia piirteitä, mutta joita ei välttämättä ensi lukemalta 
tule syvemmin ajateltua: 
 
 "Jehova Jumala otti valtansa [1914] hallitakseen Kuninkaana ihmismaailmaa." 
 
 Jehova on aina ollut korkein hallitsija, ikuisuuden Kuningas. Hän ei ole milloinkaan luovuttanut 
valtaansa pois niin, että hänen pitäisi se jotenkin ottaa. Saatanan hän on sallinut kyllä yrittää. 
 
 "Suuren Vastustajan Saatanan hallitusvallan oli määrä päättyä." 
 
 Päättyikö Saatanan hallitusvalta 1914? Miten se näkyy? Vai onko maailma edelleen Paholaisen 
vallassa? Hallitseeko Jehova täällä nyt Kuninkaana? Vai hallitseeko täällä sekä Jeesus, että Saatana 
samanaikaisesti? 
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 "Samalla tavalla Saatana valmistautui ja valmisti demoninsa jo ennen taivaallisen valta kun
 nan syntymää hyökkäykseen." 
 
 Tämä on täysin järjetön näkemys. Miten Saatana kuvittelisi ehkäisevänsä Jumalan valtakunnan 
syntymistä taivaassa ohjailemalla ihmiset sotimaan keskenään? Olisiko Jehova päättänyt, että ei pe-
rustetakaan valtakuntaa ihan vielä, koska ihmiset alkoivat juuri sotimaan? Eikö päinvastoin, valta-
kunta olisi ratkaisu kaikkiin sotiin? Kun Ilmestyksen 12:3-5:ssä kuvaillaan lohikäärmeen seisoneen 
vaimon edessä syödäkseen poikalapsen, eikö tässä kuvailla Jeesusta? 144000 se ei voi kuvata, 
koska siitä puhutaan naispuolisena, Kristuksen morsiamena - ei poikalapsena. Jeesus puolestaan oli 
taivaassa, samoin valtakunta, joka perustettaisiin. Tästä näkökulmasta on aivan järjetöntä ajatella, 
että maan päällä ihmisten toiminta vaikuttaisi millään tavalla taivaassa tapahtuviin asioihin. 
 
 "ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle" 
 
 Tässä puhutaan taivaan tähdistä ja lohikäärmeen pyrstöstä. Ikään kuin Saatanan pyrstö olisi heittä-
nyt kolmasosan taivaan tähdistä maan päälle? Saatanako demonit heitti alas taivaasta? 
 
 "Ei pitäisi sen tähden olla hämmästyttävää, että ensimmäinen maailmansota syttyi noin kaksi 
 kuukautta ennen pakanain aikojen päättymistä" 
 
 
 Kyllä se hämmästyttää paljon-
kin, koska järjestön tulkinta asi-
asta nimenomaan on se, että kun 
Jeesus sai kuninkuuden tai-
vaassa 1914 (lokakuussa, kun 
valtakunta perustettiin), hän 
heitti sen jälkeen Saatanan ja de-
monit alas taivaasta maan 
päälle. Tämän seurauksena kuu-
lui "Voi!"-huuto maan päällä 
eläneille, koska se tiesi ahdinkoa 
(maailmansodat, ruttotaudit 
jne.). Kuitenkin tosiasia on, että 
ensimmäinen maailmansota syt-
tyi jo 28. heinäkuuta 1914, eli 
kaksi kuukautta aikaisemmin, kuin Jumalan valtakunta perustettiin lokakuussa 1914. 
 
 "Tuon verisen taistelun aloittaminen kuului epäilemättä osana hänen suunnitelmaansa  so
 kaista ihmiset sen suhteen, mitä oli tapahtunut taivaassa Raamatun ennustuksen täyttymyk
 senä" 
 
 Keitä ihmisiä Saatana oikein yritti sokaista? Eihän tavallisilla ihmisillä ollut hajuakaan, mitä olisi 
tapahtunut taivaassa Raamatun ennustuksen täyttymyksenä. Ei heitä tarvinnut millään tavalla so-
kaista. Niitä taas, jotka asiasta tiesivät, ei pystynyt enää sokaisemaan. 
 
 "ja myös, jos suinkin mahdollista, ehkäistä Valtakuntaa hallitsemasta ihmismaailmaa." 
 
 Ettäkö Kristukselle olisi täysin mahdotonta hallita maailmaa, jos täällä sodittaisiin? Jos asia on ker-
ran näin, miten hallintoelin sen näkee, ei siksi ole ihme, ettei Jehova ja Jeesus ole vielä voineet lo-
pettaa sotia maan ääriin asti - koska maan päällä on jatkuvasti sodittu. 
 

Hyvä uutinen Jumalalta! s.15. Lähde: jw.org 
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LIITE II: ERIKOISIA YKSITYISKOHTIA 
 
  Puhuttaessa "Raamatun ajanlaskusta", on tärkeä huomata, ettei ole olemassa 
 erikseen mitään itsenäistä Raamatun ajanlaskua. On olemassa vain historiallisia 
 maallisia todisteita, jotka yhdistettäessä Raamatussa kerrottuihin tapahtumiin, 
 voidaan rekonstruoida ajanlasku, jolloin tapahtumat saadaan sopimaan lineaari
 seen aikajanaan. 
 
  Jos Nebukadnessarin unen suurempi täyttymys on ajanjakso, joka alkoi 607 eaa., 
 se olisi alkanut kulumaan jo ennen kuin uni annettiin. Tämä merkitsisi sitä, että 
 tämän uniprofetian ensimmäinen täyttymys olisi alkanut myöhemmin, kuin toi
 nen, suurempi täyttymys. Koko profetia olisi siis alkanut jo täyttymään ennen 
 kuin sitä oli edes profetoitu. Profetiat eivät milloinkaan ala täyttymään ennen nii
 den ennustamista. 
 
  Danielin 2:44 katsotaan viittaavan Jumalan valtakuntaan, joka perustettiin 1914. 
 Kuitenkin jakeen tekstiyhteyden mukaan Jumalan valtakunta perustettiin "noiden 
 kuninkaiden päivinä", eli kuninkaiden, jotka hallitsivat neljännen pedon (Rooman 
 maailmanvallan) aikana. Tämä on siksi väärä tulkinta. 
 
  Vertauksia Matteuksen 25. luvussa ja Luukkaan 19. luvussa voidaan käyttää 
 puolusteluna sille, että ne ovat profeetallisia esityksiä Jeesuksen saamasta kunin
 kuudesta vuonna 1914. Tarkemmin tarkasteltuna ne eivät sovellu siihen ajankoh
 taan ollenkaan. 
 
  1. Maailmansodan puhkeaminen 1914 sanotaan olevan konkreettinen todiste, että 
 Jeesus alkoi hallita kuninkaana. Heti ensimmäiseksi hän puhdisti taivaat ja heitti 
 Saatanan ja demonit alas maan läheisyyteen, jonka tuloksena ajatellaan maailman
 sodan syttyneen. Selitys on ongelmallinen, koska järjestö sanoo Jeesuksen saa
 neen kuninkuuden lokakuussa 1914, mutta maailmansota syttyi jo kaksi kuukautta 
 aikaisemmin, elokuussa. Historia osoittaa, että sotaa tiedettiin odottaa, ja sitä odo
 tettiin jo pitkään etukäteen. Näin ollen ei voida puhua edes ennustuksesta. 
 
  Järjestön mukaan Jerusalem autioitettiin ja 70 vuotta kestävä pakkosiirtolaisuus 
 alkoi vuonna 607 eaa. Kaikki muut historioitsijat ovat asiasta eri mieltä. Jerusale
 min autioitus tapahtui 20 vuotta myöhemmin, vuonna 587 eaa. 
 
  Russell ja seura osasivat ennustaa 'pakanain aikojen' päättyvän vuosia etukäteen 
 kuukauden tarkkuudella. Miten tämä oli mahdollista? Se ei ollutkaan. Lokakuu on 
 otettu aivan toisesta ennustuksesta, joka sekin sattumoisin päättyi vuoteen 1914. 
 Tuon ennustuksen kesto oli tasan 40 vuotta. Kun se alkoi lokakuussa 1874, niin se 
 päättyi lokakuussa 1914. Ennustuksen lähtökohta oli William Millerin aikalaskel
 massa, jonka hän päättyvän Jeesuksen toiseen tulemiseen 22. lokakuuta 1844. Lo
 kakuulla ei ole mitään tekemistä 'pakanain aikojen kanssa.'  
 
  Totuus on yksinkertainen. Miksi tämä oppi (vuodesta 607 eaa., Nebukadnessarin 
 unen suuremmasta täyttymyksestä, seitsemästä ajasta, kansakuntien määräajoista, 
 2520 vuodesta) on jo lähtökohdiltaan niin supervaikea, että sen perusteelliseen 
 uskomiseen pitäisi tutkia muinaisia babylonialaisia savitauluja (BM 33066, VAT 



 54 

 4956), nuolenpääkirjoitusta, hepreaa, arkeoastronomiaa ja Raamatun vanhan  tes
 tamentin profeettoja? (Vartiotornit 1/10 2011 s.26-31 ja 1/11 2011 s.22-28) 
  On tärkeää huomata eräs yksityiskohta, joka useimmilta Jehovan todistajilta jää 
 täysin huomaamatta: Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus sanoi, että hänelle oli 
 annettu "kaikki valta taivaassa ja maan päällä" (Matteus 28:18) Mitä hän sillä 
 tarkoitti? Jos hänelle oli annettu kaikki valta jo tuolloin, kuinka hän olisi voinut 
 saada enää lisää valtaa vuonna 1914? 
 
  Luukkaan 21:24:ssä kreikan kieliopin futuuri estää 'pakanain aikoja' alkamasta 
 vuonna 607 eaa. Ajat, jolloin pakanat tallaisivat Jerusalemia, oli Jeesuksen sano
 jen mukaan vielä edessäpäin, viitaten vuonna 70 ya. tapahtuneeseen Jerusalemin 
 tuhon jälkeiseen aikaan. 
 
  Jo ennen C. T. Russellia, ja hänen jälkeensä kymmeniä vuosia, 'seitsemän aikaa' 
 laskettiin alkavaksi 606 eaa. Mutta kun huomattiin, ettei nollavuotta ole olemassa, 
 päätettiin "puuttuva" vuosi lisätä aloitusajankohtaan. Näin saatiin nykyisin käytet
 tävä 607 eaa. Mutta miksi tuo puuttuva vuosi lisättiin aloitusajankohtaan? Miksi 
 sitä ei lisätty johdonmukaisesti tuon ajan loppuun? Koska muutoin 'seitsemän ai
 kaa' olisi päättynyt 1915. Tämä selitettiin varsin erikoisesti järjestön kirjallisuu
 dessa Jehovan ohjaukseksi. Kun tutkimuksen myötä koko historiallinen ajanlasku 
 oli tarkentunut, he sanoivat, että nyt 607 eaa. olikin oikea vuosi, ja onneksi nolla
 vuotta ei oltu tajuttu, koska nyt 1914 pysyi samana, samoin 2520 vuotta, mutta 
 alkupiste muuttui. Mutta maallisten historioitsijoiden tarkemmat laskelmat päin
 vastoin paljastivat entistä tarkemmin, ettei 607 eaa. ollut lähellekään Jerusalemin 
 tuhon oikea vuosi. Siksi nykyään kaikki tutkijat päätyvät Jerusalemin tuhon osalta 
 vuoteen 587 eaa. 
 
  Nykyaikana tarkentui myös niin sanottu kiintopiste, jolloin Babylon valloitettiin. 
 Ennen tämän uskottiin mm. Ptolemaioksen kaanonin perusteella tapahtuneen 536 
 eaa. Russelkin käytti tätä vuotta perustaessaan koko raamatullisen ajanlaskun 
 siihen. Kun uudet tutkimustulokset näyttivät tuon vuoden olevan todellisuudessa 
 539 eaa., järjestö pääsi siitä huolimatta edelleen vuoteen 1914. Eli ei haitannut, 
 vaikka oli ensin vuoden heitto nollavuodesta, sitten kolmen vuoden heitto kiinto
 pisteen kohdalla. Aina päästään vuoteen 1914 ikään kuin se olisi sementoitu histo
 riaan kiintopisteenä, joka ei muutu vaikka historiallinen data muuttuisi 100 vuotta. 
 
 Oliko Jeesus Melkisedekin kaltainen kuningas-pappi (Ps 110:4; Hpr 5:10)? (k/e) 
 Oliko Melkisedek ensin pappi, ja vasta sitten kuningas? (k/e) 
 Vai oliko Melkisedek kuningas ja pappi yhtäaikaa? (k/e) 
 Kerrotaanko (Hpr 4:14) Jeesuksen olleen ylimmäinen pappi? (k/e) 
 Joten oliko Jeesus kuningas ja pappi, kuten Melkisedek? (k/e) 
 Jos Jeesus sai kuninkuuden vasta 1914, kuinka hän oli ylimmäinen pappi jo en
 simmäisellä vuosisadalla? 
 Onko Jeesuksen ja pyhien määrä hallita kuninkaina 1000 vuotta (Il 20:4, 6)? (k/e) 
 Alkoivatko nämä 1000 vuotta vuodesta 1914? (k/e) 
 Aloittivatko Jeesus ja pyhät siis hallitsemaan kuninkaina 1914? (k/e) 
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LIITE III: JUUTALAINEN KALENTERI JA JERUSALEMIN TUHO 
 

 
 Jerusalemin tuhosta Nebukadnessarin ja Nebusaradan käsissä mainitaan: 
 
  Sidkian yhdeksäntenä hallitusvuotena, kymmenennen kuun kymmenentenä päivänä, Ba
 bylonin kuningas Nebukadnessar ja koko hänen armeijansa hyökkäsivät Jerusalemia vastaan. 
 Hän leiriytyi sen luo ja rakensi piiritysmuurin sen ympäri, 2 ja kaupunkia piiritettiin kuningas 
 Sidkian 11. vuoteen asti. 3 Neljännen kuun yhdeksäntenä päivänä, kun kaupungissa oli an
 kara nälänhätä eikä maan kansalle ollut ruokaa, 4 kaupunginmuurin läpi murtauduttiin. 
 
 8 Viidennen kuun seitsemäntenä päivänä, nimittäin kuningas Nebukadnessarin, Babylonin 
 kuninkaan, 19. vuonna, Jerusalemiin tuli vartioston päällikkö Nebusaradan, Babylonin kunin
 kaan palvelija. 9 Hän poltti Jehovan temppelin, kuninkaan palatsin ja kaikki Jerusalemin talot. 

Juutalaiset kalenterikuukaudet ja juliaaniset kalenterikuukaudet. 
Lähde: Uuden maailman käännös, engl., viitelaitos, liite 8B, s.1587. 
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 Hän poltti jokaisen huomattavan miehen talon. 10 Koko kaldealaisten armeija, joka vartioston 
 päälliköllä oli mukanaan, hajotti Jerusalemia ympäröivät muurit. 11 Vartioston päällikkö Ne
 busaradan vei pakkosiirtolaisuuteen viimeiset kaupunkiin jäljelle jääneet, Babylonin kunin
 kaan puolelle menneet ja loput väestöstä. 12 Vartioston päällikkö jätti kuitenkin jotkut maan 
 köyhimmistä viinitarhureiksi ja työvelvollisiksi. 13 Kaldealaiset hajottivat kappaleiksi Jehovan 
 temppelin kuparipylväät sekä Jehovan temppelissä olleet vaunut ja kuparimeren ja kuljettivat 
 kuparin Babyloniin. 14 He ottivat myös sangot, lapiot, sammuttimet, kupit ja kaikki kuparivä
 lineet, joita käytettiin temppelipalveluksessa. 15 Vartioston päällikkö otti tuliastiat ja maljat, 
 jotka olivat aitoa kultaa ja hopeaa. 
  
 25 Seitsemännessä kuussa Ismael, Elisaman pojan Netanjan poika, kuninkaallista sukua, tuli 
 kymmenen miestä mukanaan, ja he löivät kuoliaaksi Gedaljan sekä ne juutalaiset ja kaldealai
 set, jotka olivat hänen kanssaan Mispassa. 26 Sen jälkeen koko kansa pienistä suuriin saakka, 
 mukaan lukien armeijan päälliköt, nousi ja meni Egyptiin, koska he pelkäsivät kaldealaisia. 
 

(2. Kuninkaiden kirja 25:1-4; 8-14; 25-26) 
 
 Jerusalem siis tuhottiin ja suurin osa juutalaisista vietiin Babyloniin neljännessä, eli tammuskuussa 
(kesä-heinäkuussa), sekä viidennessä, eli abkuussa (heinä-elokuussa) - ei lokakuussa. Seitsemäs, eli 
tisrikuu (syys-lokakuu) ei enää liittynyt suoranaisesti Jerusalemin tuhoon. Silloin loput maan alhai-
sosta ja muut menivät Egyptiin, ei Babyloniin. 
 
 
 Juudan kuninkaan Sidkian yhdeksännen vuoden kymmenennessä kuussa Babylonin kunin-
 gas Nebukadnessar ja koko hänen armeijansa tulivat Jerusalemin luo ja piirittivät sen. 2 Sid-
 kian 11. vuonna, neljännen kuun yhdeksäntenä päivänä, kaupunginmuurin läpi murtaudut-
 tiin. 
 

(Jeremia 39:1, 2)  
 
 
 Jeremia vahvistaa 2. Kuninkaiden kirjan kertomuksen, vaikkakin se on hänen itsensä kirjoittama. 
Kymmenennessä, eli tebetkuussa (joulu-tammikuussa) Jerusalemia alettiin piirittää, mutta se tuhot-
tiin vasta neljännessä (tammus) ja viidennessä (ab) kuussa. Raamatusta ei löydy mitään viitteitä sii-
hen, että Jerusalemin tuho olisi tapahtunut lokakuussa, kuten 'seitsemän ajan' tulkinta antaa ymmär-
tää. 
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LIITE IV: DANIELIN PROFETIA-KIRJAN ENNUSTUKSET (dp s. 301) 
 
 
"3 1/2 aikaa" (1260 päivää), ALKUKOHTA (dp luku 9, s. 143, kpl 29):  
 
  Ensimmäinen maailmansota merkitsi voidelluille kristityille koetuksen aikaa. Vuoden 1914 
 lopulla he osasivat odottaa vainoa. Vuodeksi 1915 valittu vuositekstikin oli Jeesuksen opetus
 lapsilleen esittämä kysymys: ”Voitteko juoda minun kalkkini?” Se perustui Matteuksen 
 20:22:een silloin käytössä olleen raamatunkäännöksen mukaan. Näin tuo pieni todistajien 
 joukko saarnasi joulukuusta 1914 alkaen ”säkkikankaaseen puettuina”. 
 
 Miksi ei ole mainittu tarkkaa alkuajankohtaa profetialle? Ja mitä tekemistä jollain vuositekstillä on 
profeetallisen ajanjakson alkamisen kanssa? 
 
LOPPUKOHTA (dp luku 9, s. 143, kpl 31):  
 
  Jumalan voideltujen ahdistelu saavutti huippukohtansa 21. kesäkuuta 1918, jolloin Vartiotor
 nin Raamattu- ja Traktaattiseuran presidentille, J. F. Rutherfordille, sekä huomattaville jäse
 nille langetettiin väärien syytteiden perusteella pitkät vankeustuomiot. Aikoessaan ”muuttaa 
 ajat ja lain” ”pieni sarvi” oli käytännössä tappanut järjestelmällisen saarnaamistyön (Ilmestys 
 11:7). Näin ollen ennustettu ”ajan, aikojen ja puolen ajan” jakso päättyi [21.] kesäkuu[ta] 
 1918. 
 
 TARKASTUS: Kun vähennetään kesäkuun 21. päivästä vuonna 1918 1260 päivää, saadaan alku-
kohdaksi 8. tammikuuta 1915.  ➝  Vastaus: "3 1/2 aikaa" (1260 päivää) on väärin Danielin seli-
tysteoksessa, koska tuon profetian piti alkaa joulukuussa 1914. 
 
 
"1290 päivää", ALKUKOHTA (dp luku 17, s. 300, kpl 22, 23): 
 
  Kansainliittoa ehdotettiin virallisesti tammikuussa 1919.5 Siihen aikaan molemmat Danielin 
 12:11:n ehdot6 olivat siis toteutuneet. Siten 1290 päivää alkoivat vuoden 1919 alussa ja  jat-
kuivat (pohjoisen pallonpuoliskon) syksyyn 1922. Edistyivätkö pyhät tuona aikana siinä  suhteessa, että heistä 
tulisi puhdistettuja ja valkaistuja Jumalan silmissä? Kyllä varmasti!  Maaliskuussa 1919 Vartiotorni-seu-
ran presidentti ja hänen läheiset toverinsa vapautettiin  vankilasta. Myöhemmin heidät puhdistettiin heitä 
vastaan esitetyistä vääristä syytteistä.  Tie toisina siitä, ettei heidän työnsä suinkaan ollut päät-
tynyt, he ryhtyivät kiireesti järjestämään  konventtia syyskuuksi 1919. 
 
 LOPPUKOHTA (dp luku 17, s. 300, kpl 23):  
 
  Ennustettujen 1290 päivän lopussa pyhät olivat edistyneet pitkälle kohti puhdistettua ja 
 ennallistettua asemaa. Syyskuussa 1922, juuri siihen aikaan kun tämä ajanjakso päättyi, he 
 pitivät virstanpylvääksi osoittautuneen konventin Cedar Pointissa Yhdysvaltain Ohiossa [jv 
 17. luku, s. 259: 5.-13. syyskuuta 1922]. Se antoi saarnaamistyölle tavattoman voimakkaan 
 sysäyksen. 

 
5 Wikipedia: Kansainliitto perustettiin 25. tammikuuta 1919. (saadaan tarkka aloitusajankohta profetialle) 
6 Nämä kaksi ehtoa, jotka järjestö tulkitsee Danielin 12:11 mukaan tapahtuneeksi 1900-luvulla, olivat vakituisen uhrin 
poistaminen (saarnaamistyö; dp tekstiruutu, s. 298) sekä autioittavan iljetyksen asettaminen (Kansainliitto ja myöh. YK;  
dp s. 300, kpl 22). Raamatun mukaan nämä Danielin 12:11:ssä mainitut asiat viittaavat tapahtumiin Rooman vallan ai-
kana: 1) joko Jeesuksen täydelliseen uhriin, joka poisti Mooseksen laissa määrätyt vakituiset uhrit, tai Jerusalemin 
temppeliin, joka edusti juutalaisen Jumalan palvonnan keskusta, ja jossa vakituiseen uhrattiin. 2) Jerusalemia ympäröi-
viin Rooman sotajoukkoihin (Lu 21:20). Danielin profetia ei yllä 5. maailmanvallan aikaan asti. 
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 TARKASTUS: Kun lisätään 1290 päivää tammikuun 25. päivään 1919, saadaan loppukohdaksi 7. 
elokuuta 1922. ➝  Vastaus: "1290 päivää" on väärin Danielin selitysteoksessa, koska profetia piti 
täyttyä 5.-13. syyskuuta 1922. 
 
 
"1335 päivää", ALKUKOHTA (dp s. 303, kpl 24): 
 
  Historia viittaa7 siihen, että se yksinkertaisesti seuraa edellistä ["1290 päivän"] ajanjaksoa. 
 Siinä tapauksessa se jatkuisi syksystä 1922 myöhäiskevääseen 1926 (pohjoisella pallonpuolis
 kolla). "1290 päivän" loppuajankohta oli siis 5.-13. syyskuuta 1922. 
 
 LOPPUKOHTA (dp s. 304, kpl 26):  
 
  Toukokuussa 1926 pidetyssä konventissa8 julkaistiin kirja Vapautus (suom. 1927). (Ks. 
 sivua 302.) Tämä oli yksi Raamatun tutkielmien tilalle tarkoitettujen uusien kirjojen sarjasta. 
 Pyhät eivät enää katsoneet menneisyyteen. He katsoivat luottavaisesti tulevaisuuteen ja edessä 
 olevaan työhön. Noiden 1335 päivän päättyessä pyhät olivat siis onnellisessa tilassa, kuten oli 
 profetoitukin. 
 
TARKASTUS: 
 
 Kun vähennetään 1335 päivää toukokuun 25. päivästä 1926, saadaan profetian alkuajankohdaksi 
28. syyskuuta 1922. Tai, kun vähennetään 1335 päivää toukokuun 31. päivästä 1926, saadaan alku-
kohdaksi 4. lokakuuta 1922. Kumpikaan näistä tuloksista ei vastaa "1290 päivän" profetian al-
kuajankohtaa, jonka pitäisi olla jolloinkin 5.-13. syyskuuta 1922. ➝  Vastaus: "1335 päivää" on 
väärin Danielin selitysteoksessa. 
 
 
"2300 iltaa ja aamua", ALKUKOHDAT (dp s. 177, kpl 26): 
 
 Jos ”pyhä paikka saatetaan” eli palautetaan tilaan, jossa sen pitäisi olla, niin noiden 2300 
 päivän on täytynyt alkaa silloin, kun se aiemmin oli ”oikeassa tilassaan” Jumalan näkökan
 nalta katsoen. Näin oli aikaisintaan 1. kesäkuuta 1938, jolloin Vartiotorni (suom. 1.8.1938) 
 julkaisi 1. osan kirjoituksesta ”Järjestö”. Kirjoituksen 2. osa ilmestyi saman vuoden kesä
 kuun 15. päivän numerossa (suom. 15.8.1938).9 
 
LOPPUKOHDAT (dp s. 178, kpl 26):  
 
 Kun laskemme vuoden 1938 kesäkuun 1. tai 15. päivästä 2300 päivää (heprealaisen kalenterin 
 mukaan 6 vuotta, 4 kuukautta ja 20 päivää) eteenpäin, tulemme vuoden 1944 lokakuun 8. tai 
 22. päivään.10 

 
7 Huomaa, että jos 1900-luvun historia viittaa johonkin, se ei ole sama, kuin että Raamattu viittaa johonkin. 
8 Tarkempi ajankohta tämän profetian loppuajankohdaksi saadaan konventista, joka pidettiin toukokuussa 1926. Ilmes-
tyksen suurenmoinen huipentuma (re) mainitsee tästä sivulla 147, kpl 18: "Vastauksena viidenteen trumpettiin korostet-
tiin yhtä näiden tuomioiden erityispiirrettä raamatuntutkijain konventissa, joka pidettiin Lontoossa 25.-31. toukokuuta 
1926." 
9 Järjestö käyttää Danielin ja Ilmestyksen profetioiden selityksiin ja tulkintoihin tarkkoja päivämääriä 1900-luvulta, jol-
loin pidettiin jokin konventti, tai kuten tässä, julkaistiin Vartiotorni-lehden kirjoitus. Vaatii todella lujaa uskoa, mikäli 
täysin vilpittömästi uskoo enkelin ilmoittaneen Danielille noin 2500 vuotta sitten kaksiosaisen kirjoitussarjan julkaisu-
päivämäärät englanninkielisessä Vartiotorni-lehdessä (1.6. ja 15.6. 1938). 
10 Heprealaisen kalenterin mukaan 1. kesäkuuta 1938 = 2. sivankuuta, 5698 ja 15. kesäkuuta 1938 = 16. sivankuuta 
5698. 
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 Miksi järjestö käyttää heprealaista kalenteria, kun kyse on nykyajan tarkoista päivämääristä? Tämä 
lisää vain hämmennystä niiden osalta, jotka miettivät todellisia faktoja näiden profetioiden selitys-
ten taustalla. 
 
 
TARKASTUS: 
 
Gregoriaanisen kalenterin mukaan: 
 
Kun lisätään 2300 päivää kesäkuun 1. päivään 1938, saadaan loppukohdaksi 17. syyskuuta 1944.   
Kun lisätään 2300 päivää kesäkuun 15. päivään 1938, saadaan loppukohdaksi 1. lokakuuta 1944. 
 
 
Heprealaisen kalenterin mukaan: 
 
 Kun 2:een sivankuuta 5698 lisätään 6 vuotta, 4 kuukautta ja 20 päivää, saadaan loppukohdaksi 22. 
tisrikuuta 5704, joka gregoriaanisen kalenterin mukaan vastaa 21. lokakuuta 1943. 
Kun 16:teen sivankuuta 5698 lisätään 6 vuotta, 4 kuukautta ja 20 päivää, saadaan loppukohdaksi 6. 
hesvankuuta 5704, joka vastaa 4. marraskuuta 1943 gregoriaanisen kalenterin mukaan. 
 
 Mikään annetuilla lähtöarvoilla lasketuista tuloksista ei anna "2300 illan ja aamun" loppuajankoh-
taa oikein, joka pitäisi olla 8. lokakuuta tai 15. lokakuuta 1944. 
➝  Vastaus: "2300 iltaa ja aamua" on myös kirjaimellisesti väärin Danielin selitysteoksessa. 
 
 
LIITTE IV:n Loppupäätelmä: 
 
 Kyseessä saattaa olla täysin inhimillinen erehdys näiden profetioiden laskemisessa tai laskutavassa, 
sillä myöntäähän hallintoelinkin kernaasti voivansa tehdä myös virheitä jopa raamatullisissa tulkin-
noissa. Jokainen voi silti käyttää oikeuttaan päätellä täysin vapaasti, täyttääkö nämä Danielin profe-
tioille annetut selitykset ja nykyaikaiset täyttymykset Raamatun profetioille annetut vaatimukset. 
 
 Lisäksi kun on lähdetty tälle linjalle, että esitetään näin tarkkoja ja yksityiskohtaisia täyttymyksiä 
yli 2500 vuoden takaisille profetioille, tulisi niiden myös kestää syvällisempi tarkastelu, kriittinen 
kyseenalaistaminen, sekä tarkempi analysointi. 
 
 Tosiasioita on katsottava rohkeasti suoraan silmiin, eikä lähteä A) kaivamaan toisarvoisia selityk-
sia, kuten, että Danielin mainitsemat ajat "1260", "1290", "1335" ja "2300" olisivat vain vertausku-
vallisia, ja siksi nykyajan täyttymyksiä ei tulisi myöskään tulkita niin kirjaimellisen tarkasti. Tässä 
on kuitenkin se ongelma, että järjestö on lähtenyt jo tulkitsemaan ja etsimään niille kirjaimellisia 
sovellutuksia nykyajasta (vrt. Ilmestyksen 144000). B) Ei tulisi myöskään hyökätä verbaalisesti (tai 
edes sydämessään) näiden asioiden kriittisiä tutkijoita vastaan. Hyökkääminen aiheuttaa vain (it-
selle) puolustusreaktion, estää asian itsenäistä ja rehellistä pohdiskelua, siirtää ongelman asian kriit-
tisen tarkastelun esittäjään, eikä auta asian objektiiviseen tarkastelussa. 
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LIITE V: PAROUSIA-SANA 70. ERI RAAMATUNKÄÄNNÖKSESSÄ 
 
 
 
 Alla olevan 6-sivuisen tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten sana parousia keskimäärin 
käännetään eri käännöksissä. Vaikka kääntäjät ovatkin monille vaikutteille alttiita, eikä tämä tutki-
mus sinänsä voi osoittaa parousia-sanan kääntämistä oikeaksi tai vääräksi, se kuitenkin antaa jon-
kinlaisen näkemyksen useiden kääntäjien valinnoista, sekä luo perustaa asian tarkemmalle perehty-
miselle, ja aiheuttaa kysymyksen miksi tämä sana on käännetty niin kuin se on käännetty. 
 
 Käännösvaihtoehdot 'appear' (ilmestyä) sekä 'return' (palata takaisin) on huomioitu varmuuden 
vuoksi erikseen, koska ne eivät välitä ehdottoman suoraan ajatusta parousiasta, jonka merkitys ensi 
sijaisesti on 'takaisin tuleminen' tai 'läsnäolo'. Siksi ilmestyminen tai pelkkä paluu voidaan sekoit-
taa myös näkymättömän läsnäolon käsitteeseen. 
 
 'Arrive' (saapuminen) ja 'coming' ovat molemmat laskettu samaan sarakkeeseen 'tulla, saapua'. 
'Presence' ja 'beeing' on laskettu sarakkeeseen 'olla läsnä'. Tutkielmassa on käytetyistä käännök-
sistä 4 on suomalaisia ja 66 englantilaisia. 
 
 Lähtötilanne on, että Jehovan todistajien Uuden maailman käännös (tutkielmassa 2 kpl), sekä Ro-
bert Youngin käännös Young's literal Bible kääntävät parousian poikkeuksetta 'läsnäoloksi'. Punai-
sella merkitty sarake osoittaa tekstiyhteyden perusteella jakeen soveltuvan pelkästään Jeesuksen pa-
rousiaan. Vihreällä merkitty sarake osoittaa Jehovan päivän parousian. Sinisellä on merkitty Paava-
lin, Tituksen, Stefanaan ym. henkilöiden parousia. Ja keltainen sarake merkitsee laittomuuden ih-
misen parousiaa. 
 
 
 
 Raamatussa on yhteensä 24 jaetta, joissa sana 
parousia esiintyy. Näistä jakeista 16 on sellai-
sia, joiden tekstiyhteydessä puhutaan Jeesuksen 
parousiasta. %-luvut on laskettu kokonaismää-
rän (24*70), sekä Jeesusta koskevien jakeiden 
(16*70) mukaan. 

Parousia-sanan esiintyvyys eri käännöksissä.  
Otos: 70 eri raamatunkäännöstä. 
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LIITE VI: AIKAENNUSTUKSET: MILLER - BARBOUR - RUSSELL 

 


