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Jeesuksen Kristuksen 

1874 
toinen tuleminen 

ja toinen läsnäolo 
 
 
 
 
 

  Suurelle osalle Jehovan todistajia vuosi 1874 ei sano yhtään mitään. 
Siltikin tämä vuosi esiintyi yleisesti Vartiotorni-Seuran 
julkaisuissa toistuvasti. Tällöin sillä aina tarkoitettiin ja sen 
yhteydessä puhuttiin Jeesuksen toisesta tulemisesta ja hänen 
alkaneesta läsnäolostaan. 
 
  Aina noin vuoteen 1936, suomenkielisessä Vartiotornissa 1. 
tammikuuta, sivulla 8 mainittiin: 
 
   "Kristuksen Jeesuksen tosi seuraajien huomio alkoi kiintyä 

Kristuksen Jeesuksen toiseen tulemiseen vuoden 1874 vaiheilla, ja 
siitä lähtien on julkaistu paljon sitä koskevaa." 

 
  
  Sen jälkeen järjestön julkaisut - ja pääasiallisesti Vartiotorni - 
lakkaavat mainitsemasta tätä vuotta Kristuksen takaisintulon ja 
läsnäolon yhteydessä. Seuraavaksi Vartiotorni-lehtiä on kahlattava 
vuoteen 1949, jolloin sen heinäkuun 1. päivän numerossa (engl.) 
sivulla 196 todettiin seuraavasti: 
 
   Raamatun ajanlaskun mukaan, kuten tuolloin ymmärrettiin, laskettiin, 

että hänen [Jeesuksen] läsnäolonsa henkenä olisi alkanut 1874. Tästä 
syystä kun Vartiotornia alettiin julkaista 1879, sen alaotsikkona oli 
"Kristuksen läsnäolon julistaja". Sen jälkeen on saatu parempia 
todisteita hänen läsnäolostaan sekä Raamatusta että täyttyneistä 
profetioista. [Tällä viitataan Jeesuksen läsnäolon ja tulemisen 
ajankohdan siirtämistä vuoteen 1914 kaikessa hiljaisuudessa.] 

 
 
  Kuten todettua, C. T. Russell, sekä hänen kuolemansa jälkeen (1916) 
Vartiotorni-Seura käyttivät pitkään vuotta 1874 julkaisuissaan 
Kristuksen takaisintulon ja läsnäolon ajankohtana.  
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  Jehovan todistajat (ent. Raamatuntutkijat) 
ovat jo järjestönsä alkuajoista saakka 
opettaneet, että Jeesuksen toinen tuleminen ja 
hänen läsnäolonsa alkoivat vuonna 1874. 
 
  Tällä sivulla olevat taulukot on otettu C. T. 
Russellin julkaisemasta teoksesta Raamatun 
tutkielmia (osa 2: Aika on lähellä, s.195), jossa 
vuosi 1874 perusteltiin juutalaisten 
riemuvuosijärjestelyllä. Tämä suomeksi käännetty 
teos on julkaistu vuonna 1921. 
 
  Heidän laskelmiensa mukaan myös Aadamin 
luomisesta tuli kuluneeksi vuonna 1873 tasan 6000 
vuotta, joten oli ikään kuin luonnollinen 
jatkumo, että Kristuksen 1000 vuotta kestävä 
hallinto alkaisi jolloinkin heti 6000 vuoden 
jälkeen, eli vuonna 1874. Saman teoksen sivulla 
36 mainitaan seuraavaa: 
 
   "Tässä esitämme todistuksen siitä, että 

Aadamin luomisesta vuoteen 1873 j.Kr. oli 
kulunut kuusituhatta vuotta. Raamattu ei 
sisällä mitään suoranaista tiedonantoa siitä, 
että seitsemäs vuosituhat olisi Kristuksen 
hallituksen aikakausi, ennalleen asettamisen 
suuri sapattipäivä maailmalle, niin ei tuo 
kunnianarvoinen perimätieto kuitenkaan ole 
järkevää pohjaa vailla." 
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  Tällä sivulla olevat taulukot on otettu 
samaisesta C. T. Russellin teoksesta Raamatun 
tutkielmia (osa 2: Aika on lähellä, s.205). 
 
  Kuten huomata saattaa, on selitykset perin 
sekavia, eivätkä aukea helposti. Lokakuu 1874 oli 
ilmeisesti ajankohta, jonka Russell oli joko itse 
saanut sorvattua, tai sitten hän kopioi sen vain 
suoraan Nelson H. Barbourilta, joka oli 
taustaltaan adventisti. 
  Joka tapauksessa, lokakuu 1874 esitettiin maan 
suuren riemukauden alkamisen ajankohtana. 
 
  Myöhemmin veli J. F. Rutherfordin aikana tästä 
vuosiluvusta ja ajankohdasta luovuttiin täysin, 
eikä siitä enää puhuttu yhtään mitään. Kaikessa 
hiljaisuudessa ajankohta lokakuu 1874 korvattiin 
ajankohdalla lokakuu 1914. 
 
  Sen jälkeen puhuttiin Jeesuksen tulemisesta ja 
hänen näkymättömän, kuninkaallisen läsnäolonsa 
alkamisesta lokakuussa vuonna 1914. Näin saatiin 
C. T. Russell työnnettyä taka-alalle, koska mitä 
ilmeisimmin hänen vuosilukunsa olivat olleet 
vääriä, eikä hän osoittautunutkaan Herran 
uskolliseksi ja viisaaksi palvelijaksi. 
 
  Tästä syystä Jehovan todistajat eivät tutki 
oikeastaan lainkaan 1950-lukua vanhempaa 
kirjallisuutta, vaikka se on kiinteä osa heidän 
teokraattista historiaansa. Sen nähdään olevan 
vanhentunutta ymmärrystä, eli ns. "vanhaa valoa".  
 



 4 

  Vartiotornin syyskuun 
1922 numerossa, sivulla 
137 mainittiin vuoden 
1874 Herran toisen läs-
näolon lisäksi "lopun 
aika", jonka tuolloin 
uskottiin alkaneen vuon-
na 1799. Tämä ajankohta 
muutettiin myös kaikessa 
hiljaisuudessa, ja nyky-
ään tiedämme järjestön 
opettavan, että "lopun aika" alkoi lokakuussa vuonna 1914. 
 
 
 
  Vuonna 1926 joulukuun 
numeron sivulla 189 
Vartiotorni totesi Her-
ran [Jeesuksen] palan-
neen vuonna 1874. 
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  Vartiotorni vuodelta 
1928 toukokuun numerossa 
sivulla 134 esittää myös 
vuoden 1874 olevan Jee-
suksen läsnäolon alkamis-
vuosi. Tosin tässä seli-
tyksessä on joitain häm-
mentäviä kohtia. 
 
  Esimerkiksi lainaus: 
"Jos me pidämme kiinni 
siitä, että hänen täytyy 
olla ruumiillisesti läs-
nä maan päällä [n. v. 0-
33 ya.?], silloin meidän 
täytyy myöntää hänen 
palanneen v. 1874 jälkeen 
taivaaseen seuraamaan 
asioita siellä." 
  Palanneen mistä? Jee-
sus oli taivaaseen nouse-
misensa jälkeen taivaas-
sa, joten mistä hänen 
olisi pitänyt palata 
sinne? 
 
  Toinen lainaus: "Luon-
nolliset tosiasiat 
osoittavat, että valo 
alkoi loistaa noin v. 
1874 ja on senjälkeen yhä 
lisääntynyt..." 
  Mitkä luonnolliset to-
siasiat? Miksi missään ei mainita, mitkä nämä "luonnolliset tosiasiat" 
oikein ovat? Ilmeisesti ne ovat jotain sellaista, jota järjestö tuohon 
aikaan katsoi sopivaksi käyttää todisteina jonkin asian puolesta. 
Mutta mitään raamatullista tukea vuosi 1874 ei saa sen enempää kuin 
mikään muukaan luku 1800- ja 1900-luvuilla. 
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  Vartiotorni vuodelta 
1931, 15. marraskuuta, 
sivulla 343 mainitsee, 
ettei 1799 alkanutkaan 
"lopun ajat", vaikka se 
oli niin tarkasti Raa-
matun perusteella lasket-
tu. 
  Nytkö nämä "luonnol-
liset tosiasiat" - joita 
järjestö ei edelleenkään 
kerro, mitä ne olivat - 
olisivatkin syrjäyttä-
neet itse raamatulliset 
laskelmat ja todisteet, 
joita niin paljon oli 
aikaisemmin hehkutettu, 
ja tulleet painoarvoltaan 
tärkeämmiksi kuin ne? 
 
  Silti, vaikka 1799 
tässä muutettiin vuodeksi 
1914, pidettiin vieläkin 
kiinni siitä, että 1874 
merkitsi Jeesuksen läsnä-
olon alkua.    
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  Vartiotorni 15. tammikuuta 1934, sivulla 29 totesi suoraan, että 
Jeesuksen "toisen tulemisensa aika on tullut, ja nyt hän on tullut 
takaisin". "Kristuksen läsnäolo alkoi noin v. 1874."  
 
  Kun kristityt yleensä odottavat Jeesuksen toista tulemista, Jehovan 
todistajat odottavat tämän mukaan Jeesuksen kolmatta tulemista, mikäli 
tähän Vartiotorniin on uskominen. 
 
  Eikä siihen nykyään ole 
uskominen, sillä tämäkin 
opetus on ajan saatossa 
muutettu kaikessa hiljai-
suudessa siihen, että 
Jeesuksen toinen tulemi-
nen on totta tosiaan  
vasta tulevaisuuden asi-
oita.  
  Tästä vain havaitaan 
se, kuinka kuutamolla 
koko Vartiotorni-Seura on 
ollut vuosikymmenet sen 
jälkeenkin kun se väitti 
Jeesuksen valinneen hei-
dät ainoaksi totuuden 
kanavakseen vuonna 1919. 
  He eivät ole saaneet oikein edes Jeesuksen parousiaa, mikä on 
käännetty Uuden maailman käännöksen Matteus 24:3, 27, 37 ja 39:ssä 
päin honkia. Jos joku kirjoituskomiteassa tai hallintoelimessä osaisi 
lukea Matteuksen 24 luvun tekstiyhteyden, he tajuaisivat oitis, miksi 
99% Raamatun käännöksistä kääntää näihin jakeisiin Jeesuksen parousian 
oikein "tulemukseksi". Kuten kaikki Raamatun sanakirjat asian 
osoittavat, on tällä kreikan sanalla merkitykset "läsnäolo" ja 
"tulemus". Yhtälailla on täysin selvää, miksi tekstiyhteys määrittää 
sen, mitä merkitystä siitä kulloinkin käytetään. Näin ollen Raamatun 
tekstiyhteys on se, jo lyö viimeisen naulan arkkuun sen suhteen, että 
kun puhutaan Jeesuksen toisesta tulemisesta, takaisin tulemisesta, ei 
tätä sanaa mitenkään voi kääntää "läsnäoloksi". 
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  Tämä Vartiotornissa 1. 
tammikuuta 1936, sivulla 
8 oleva maininta näyt-
täisi olevan viimeinen 
1874 Jeesuksen toista 
tulemista tukeva mainin-
ta. 
  Tuolloin oli jo paljon 
tapetilla Malakian 3. 
luvun "suurempi täytty-
mys", jonka mukaan Jehova 
ja (varsinkin) Jeesus 
olisi(vat) tulleet temp-
peliinsä vapauttaakseen 
kansansa (Suuren Babylo-
nin vankeudesta) jne. 
Tämän ajateltiin tapah-
tuneen jolloinkin vuoden 
1914 jälkeen. 
  Vartiotorni-Seuran 
johdon vangitsemisesta 
ensimmäisen maailmanso-
dan aikana muodostettiin 
kulttimainen tarina, 
jonka ajateltiin kuvas-
tavan sitä, kuinka hen-
gellisen temppelin tar-
kastus- ja puhdistusoperaatio tapahtui (vaikka heidän vangit-
semisellaan ei sinällään ole minkäänlaista yhtymäkohtaa sen enempää 
Malakian profetiaan kuin nykyajan tapahtumiinkaan.) 
  Sitä paitsi tämä "hengellisen temppelin" puhdistus, joka siis on 
suurempi täyttymys Malakian profetian tarkoittamasta, varsinaisesta 
kirjaimellisesta temppelistä, ajatellaan täyttyneen vasta vuonna 1919 
kun järjestön sisällä tapahtui kuohuntaa. Malakian profetia täyttyi 
Jeesuksen ollessa maan päällä. Hän puhdisti Jerusalemin temppelin 
kirjaimellisesti. Jeesus ei tullut puhdistanut silloista juutalaista 
palvontajärjestelmää, mikä oli jo tuohon mennessä poikennut pahasti 
Jehovan palvonnasta. Hän perusti täysin uuden palvontajärjestelmän, 
johon kääntyi juutalaisia ja myöhemmin pakanoita. 
  Tälle Jehovan todistajien sovellutukselle Malakian 3. luvusta ei 
löydy siitäkään syystä järkevää kosketuspintaa, koska he ajattelevat 
Jeesuksen jollain tavoin puhdistaneen tämän järjestön myös kaikesta 
pakanallisesta hapatuksesta, että myös Russellin vääristä 
näkemyksistä. Jokainen joka tutkii vähänkin tarkemmin Jehovan 
todistajien historiaa, tajuaa, ettei näin ole tapahtunut. Jehovan 
todistajat ovat yhä edelleen yhtä kiinni Russellin aikaisissa väärissä 
tulkinnoissa mitä tulee mitä tulee esimerkiksi Jeesuksen näkymättömään 
läsnäoloon, vuoteen 1914 (pakanain ajat), sekä profetioden suurempiin 
täyttymyksiin. 
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  Malakian profetialla - kuten millään muullakaan profetialla - ei 
ole minkäänlaista toista, suurempaa täyttymystä. Tällainen oletettu 
"suurempi täyttymys" on pelkkä "taikurin hattu" jonka avulla 
Vartiotorni-Seura vetelee sujuvasti omaan agendaansa sopivia 
tulkintoja esiin tyhjästä. 
 
 
 
  Mutta kun tullaan 
vuoteen 1949, heinäkuun 
1. päivän Vartiotornissa 
(engl.) sivulla 196 on 
Russellista väheksyvä 
maininta ikään kuin sivu-
mennen, että hänen las-
kelmiensa mukaan (laskel-
mat olivat todellisuu-
dessa Nelson Barbourin - 
adventistitaustaisen 
henkilön, jonka kanssa 
Russell oli jonkin aikaa 
tekemisissä, ja jolta hän 
oppi nämä näkemykset) Jeesus olisi palannut henkiolentona ja 
aloittaneen läsnäolonsa 1874. 
 
  Tämä on viimeinen kerta kun Vartiotorni käsittelee vuosilukua 1874 
Jeesuksen toisen tulemisen ja läsnäolon yhteydessä. Tästä eteenpäin 
puhutaan vuodesta 1914. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


