
Vartiotorni 15.2.2006

LISÄÄNTYVÄN VALON POLULLA VAELTAMINEN s.26

"Vanhurskaiden polku on kuin se kirkas valo, joka kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka.”
(SANANLASKUT 4:18)

1 Kukapa voisi paremmin kuvailla, miten nouseva aurinko vaikuttaa yön pimeyteen, kuin valon Lähde, Jehova 
Jumala? (Psalmit 36:9.) Jumala sanoo, että kun aamun valo "tarttuu" maan ääriin, maa "muuttuu niin kuin savi 
sinetin alla, ja kaikki asettuu paikalleen kuin pukeutumisessa" (Job 38:12-14). Auringosta tulevan valon li    
sääntyessä maan muodot hahmottuvat ja käyvät selvemmiksi samoin kuin pehmeä savi muuttuu, kun siihen 
painetaan sinetissä oleva kohokuvio.

2 Jehova on myös hengellisen valon Lähde (Psalmit 43:3). Maailmassa vallitsee synkkä pimeys, mutta tosi Ju
mala antaa jatkuvasti valoa kansalleen. Mikä on tulos? Raamattu vastaa: "Vanhurskaiden polku on kuin se kir
kas valo, joka kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka.” (Sananlaskut 4:18.) Je  hovalta tuleva lisäänty    
vä valo valaisee jatkuvasti hänen palvelijoittensa polkua. Se auttaa heitä tekemään järjestöä, oppeja ja moraalia 
koskevia parannuksia.

Yksi etsityimpiä asioita kautta ihmishistorian on ollut totuus. Totuus maailmankaikkeuden ja elämän syn
nystä. Onko Jumala olemassa? Onko Jumala luonut elollisen maailman vai onko se kehityksen tulos? 
Onko olemassa henkimaailma? Onko kuolemanjälkeistä elämää? Mielipiteet jakautuvat näistä suurista 
kysymyksistä hyvin jyrkästi. Toisilla lähtökohta on Jumalan olemassaolo, jolloin kuolemanjälkeinenkin elä
mä on mahdollinen. Toisilla lähtökohta on kehitys ilman Jumalaa, jolloin kuoleman jälkeinen elämä ei ole 
mahdollista. Kumpi osapuoli on oikeassa? Mikä on totuus?
Nyt tämän kirjoituksen tarkastelun myötä lähdemme siitä oletuksesta, että on olemassa Jumala. Juma
laan uskovilla on kuitenkin hyvin toisistaan poikkeavia uskomuksia. Mikä näistä monista uskomuksista on 
uskonnollinen totuus? Onko se löydettävissä? Jehovan todistajien mukaan on. He ovat vakuuttuneita sii
tä, että ainoana uskontokuntana Jumala on valinnut heidät ja ohjaa heidän opetuksiaan ja toimintaansa. 
Näin ollen, jos uskomme heitä, heillä on uskonnollinen totuus sen laajuisena kuin ihminen sen tänä aika
na voi ymmärtää.
Väittämä on niin merkittävä, että sitä tulee tarkastella hieman yksityiskohtaisemmin. Tässä ko. Vartiotor
nin kirjoituksessa kerrotaan heidän kehittyvästä oppihistoriastaan, joten tämä antaa hyvän lähtökohdan 
perehtyä heidän totuudenetsintäänsä ja siinä ilmenevään Jumalan ohjaukseen, johon he vankasti usko
vat.

Lisääntyvä valo johtaa järjestöä koskeviin uudistuksiin
3 Jehova ennusti profeetta Jesajan välityksellä: "Kuparin sijaan tuon kultaa, ja raudan sijaan tuon hopeaa ja 
puun sijaan kuparia ja kivien sijaan rautaa." (Jesaja 60:17.) Aivan niin kuin huonompien ainesten korvaaminen 
paremmilla johtaa laadukkaampaan tulokseen, Jehovan todistajien järjestörakenne on "asiainjärjestelmän päät
tymisen” eli "viimeisten päivien" kuluessa kaiken aikaa pa  rantunut   (Matteus 24:3; 2.Timoteukselle 3:1).

4 Viimeisten päivien alkuvaiheessa raamatuntutkijat, jolla nimellä Jehovan todistajat silloin tunnettiin, valitsivat 
seurakuntien  sa vanhimmat ja diakonit demokraattisesti  . Joillakuilla vanhimmilla ei kuitenkaan ollut aitoa evanke
lioimishenkeä. Jotkut eivät ainoastaan olleet itse haluttomia osallistumaan saarnaamistyöhön vaan lannistivat 
myös muiden intoa. Siksi jokaiseen seurakuntaan perustettiin vuonna 1919 uusi pal  velusjohtajan virka  . Palve
lusjohtajaa ei valittu seurakunnan äänestyksellä, vaan hän sai nimityksensä tähän asemaan Jumalan kan  san   
haaratoimistolta, teokraattisesti. Hänen piti muun muassa organisoida saarnaamistyö, määrätä alueet ja kan
nustaa seurakunnan jäseniä kenttäpalvelukseen. Seuraavina vuosina Valtakunnan saarnaaminen vauhdittui 
suuresti.

Jehovan todistajat ovat saaneet alkunsa USA:ssa v.1852 syntyneen Charles Taze Russellin Raamatun 
tutkimuksista. Hänen aikanaan heidät tunnettiin Raamatuntutkijoina. Russellin opetuksiin pitäytyviä Raa
matuntutkijoita on edelleenkin, mutta he sanoutuvat irti Jehovan todistajista. He kirjoittavat internetsivul
laan  seuraavasti:

Raamatuntutkijat / Internet (http://cc.oulu.fi/~tnordman/raamatuntutkijat.htm)
C. T. Russell ei ole "Jehovan todistajien" perustaja
Päinvastoin kuin "Jehovan Todistajista" yleensä väitetään, Pastori Russell ei ollut tämän uskonnollisen ryhmän perustaja. Hän ei 
koskaan yhdistynyt Jehovan Todistajien kanssa, eikä hän koskaan käyttänyt tätä nimeä. Pastori Russell kuoli vuonna 1916. "Jeho
van Todistajat" perustettiin myöhemmin. Pastori Russellin liittäminen "Jehovan Todistajien" kanssa johtaa siihen väärään käsityk
seen, että heidän opetuksensa ja uskonsa ovat samanlaiset. Tämä ei pidä paikkansa.
Pastori Russell perusti yhdistyksen, jota kutsuttiin Raamatuntutkijain seuraksi. Tämä liike sai alkunsa Alleghenyssä, USA:ssa, kun 
vilpittömät kristityt muodostivat raamattuluokan Raamatun tutkimista varten kohdatakseen silloin kasvavan epäuskon aallon. Vuon
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na 1879 perustettiin Siionin Vartiotorni, joka myöhemmin tunnettiin nimellä "Vartiotornin Raamattu- ja traktaattiseura." Tällä seuralla 
ei ollut määräysvaltaa Raamatuntutkijain seurakuntiin, sillä kaikki yhteistyössä olevat seurakunnat pitivät tiukasti seurakunnallisen it
sehallinnon. Vartiotornin Raamattu- ja traktaattiseura palveli ainoastaan välittämällä eri seurakuntien toimintaa. Pastori Russellin 
kuoleman jälkeen vuonna 1916 Vartiotornin Raamattu- ja traktaattiseura muuttui täydellisesti. "Raamatuntutkielmien" kuuden osan 
ja Pastori Russellin muut kirjoitukset hylättiin. Ne seurakunnat, jotka olivat sopusoinnussa Järjestön kanssa, luopuivat seurakunnan 
itsehallinnosta. Järjestöstä tuli keskus, jolla oli määräysvalta niihin seurakuntiin nähden, jotka olivat halukkaita luovuttamaan itse
määräämisoikeutensa. Pääopit poikkesivat Pastori Russellin opetuksista, ja ennen pitkää Tuomari Rutherford ilmoitti, että ne, jotka 
olivat yhteydessä Vartiotornin Raamattu- ja traktaattiseuran kanssa olivat "Jehovan Todistajia" maailmassa. Juuri tässä nimi syntyi 
— ei Pastori Russellin aikana.

Tämä Russellin perustama uskontokunta on siis jakautunut. Edelleen pieni maailmanlaajuinen Raama
tuntutkijoiden ryhmä pitää kiinni Russellin opetuksista, jotka suureksi osaksi ovat täysin erilaiset kuin Je
hovan todistajien opetukset. Kummalla heistä on totuus? Ohjasiko Jumala Russellia ymmärtämään Raa
matun totuuden? Niin hänen aikanaan uskottiin. Joten nykyisten Raamatuntutkijoiden johtopäätös on seu
raava ja tuntuu yksinkertaisuudessaan hämmentävän loogiselta:

Raamatuntutkijat / Internet (http://cc.oulu.fi/~tnordman/raamatuntutkijat.htm)
Raamatuntutkijat opettavat, että puhdas totuus Jumalan sanasta pysyy muuttumattomana, että opit, jotka olivat tosia 80 vuotta sit
ten, ovat tosia myös tänään. Me uskomme, että ymmärryksemme kehittyy Jumalan suunnitelman eri opeista, mutta ei oppien jatku
van muutoksen kautta. Me uskomme, että Raamatun ennustukset, jotka koskevat meidän aikaamme, voidaan ymmärtää selvem
min, kun ne täyttyvät täydellisemmin. 
Jehovan todistajien opetukset näyttävät koko ajan muuttuvan. Tätä he sanovat välttämättömäksi, jotta voi "pysyä valon tasalla" va
lon mennessä eteenpäin.

Jehovan todistajat eivät siis usko, että Russellin opetukset olivat Raamatullinen totuus. Muussa tapauk
sessa he uskoisivat siten edelleen, kuten Raamatuntutkijatkin. Jos Jumala valitsi Russellin sanansaatta
jakseen ja paljasti hänelle monia totuuksia, miksi osa näistä totuuksista ei kuitenkaan ollutkaan totuus? 
Miksi Jumala toimi näin epäluotettavan tuntuisella tavalla?

RAAMATUN TUTKIELMIA Seitsemäs osa
C.J.Woodworth ja G.H.Fisher v.1917 Perustuu osaksi Russellin kirjoituksiin
TÄYTTYNYT SALAISUUS
JULKAISIJAN ALKULAUSE
Aina apostolien päivistä asti ovat kristityt odottaneet Herran Jeesuksen tulemista suuressa voimassa ja kunniassa, sillä hän sanoi 
palaavansa ottaakseen seurakunnan luokseen. Hän viittasi edelleen, että hän jonkun aikaa ennen seurakunnan täydelliseksi teke
mistä olisi läsnä kootakseen Baabelista ja maailmasta täydellisesti vihkiytyneet ja että tänä hänen läsnäolonsa aikana tulisi "Juma
lan salaisuus" käymään täytäntöön.
Apostoli Johanneksen kautta ilmoitti Herra, että seurakuntaa kehitettäisiin seitsemänä erityisenä ajanjaksona ja että hänellä olisi jo
kaiselle niistä erityinen enkeli eli sanansaattaja palvelemaan toisia ruumiin jäseniä. Siitä seuraa siis, että sanansaattaja viimeisessä, 
laodikealaisessa ajanjaksossa julistaisi sanomaa Herran läsnäolosta ja evankeliumikauden elonkorjuu-ajasta. Suuri Mestarimme 
painosti erikoisesti seurakunnan seitsemännen eli laodikealaisen ajanjakson sanansaattajan merkitystä, kun hän sanoi, että tämä 
tulisi olemaan "uskollinen ja älykäs palvelija, jonka hänen Herransa asettaisi huonekuntansa yli antamaan sille ruokaa ajallaan."
Ne vihkiytyneet kristityt, jotka ovat lukeneet ja antaneet täyden arvon totuudelle, sellaisena kuin se esiintyy RAAMATUNTUTKIEL-
MIEN kuudessa edellisessä osassa, näkevät ja tunnustavat mielellään, että Charles Taze Russell oli Laodikea-seurakunnan sanan
saattaja. Jokaiselle Raamattuun uskovalle tulevat ne todistukset, joita esitetään tässä osassa, korottamaan tämän tosiasian yli kai
ken epäilyksen varjon.
Jumalan ennustuksen valossa, joka nyt päivittäin täytyy ja tehdään selväksi "vartijoille", muodostavat seuraavat rivit pastori Russel
lin kynästä lisätodistuksia siitä, että hän oli Jumalan lähettämä tälle sukupolvelle.
s.303 [Hesekiel] 33:33. Ja kun tämä tulee tapahtumaan (engl.Raamat.käänn.) - katso, se tulee - tulevat he tietämään, että profetta 
on ollut heidän keskellänsä. - Mutta kun kaikki se, mikä on ennustettu Raamatun tutkielmien   kaikissa seitsemässä osassa  , tulee ta
pahtumaan, silloin tulevat rikkaruohoihmiset, vaikkakin aivan liian myöhään, näkemään, että suuri, ja Jumalan määräämä opettaja 
"on ollut heidän keskellänsä".

Jos nämä edellisten lainauksien mukaiset väitteet olivat totta, Russell oli tällöin Jumalan lähettämä sa
nansaattaja, ”uskollinen ja älykäs palvelija” sekä Hesekielin mainitsema profeetta,  joka kertoisi ”Jumalan 
salaisuudet” ihmisille. Russellin kirjoittamat Raamatun tutkielmien kuusi osaa ja hänen kirjoituksiinsa pe
rustuva seitsemäs osa, joka julkaistiin hänen kuolemansa jälkeen, olivat siis Jumalalta tullutta opetusta. 
Jos tämä ei ollut totta, silloin se oli valhetta ja koko uskontokunnan uskottavuus, ja ennen kaikkea Juma
lan ohjaus, joutuu vakavasti epäilyksen alaiseksi. Mahdollisesti Russell itse ei kuitenkaan ollut kaikilta 
osin samaa mieltä siitä mitä hänestä hänen kuolemansa jälkeen kirjoitettiin.
Yksi merkittävä ero oppikysymysten lisäksi Raamatuntutkijoilla ja Jehovan todistajilla on se mikä liittyy 
juuri tämän ko. kirjoituksen esiin ottamiin muutoksiin järjestörakenteessa. Russellin aikana seurakunnat 
olivat itsenäisiä. Hänen kuolemansa jälkeen järjestöstä tuli keskus, jolla oli määräysvalta siihen miten 
kunkin tuli uskoa ja toimia. Voiko järjestöllä olla valta määrätä kunkin usko? Voiko järjestö olla ”uskomme 
herra”?

Kirkkoraamattu 92 Toinen kirje korinttilaisille 1:24 
 24. En tarkoita, että haluaisimme määräillä teidän uskoanne, tahdomme vain auttaa teitä saamaan ilon. ... 

Raamatun Uuden maailman käännös 2.Korinttilaisille 1:24
 24 Ei niin, että olemme teidän uskonne herroja, vaan me olemme työtovereita teidän iloksenne ... 
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Vartiotorni 15.3.1998 s.16-
Joku voi väittää, että todistajien tapa puhua Vartiotorni-seurasta - tai useammin vain ”Seurasta” - osoittaa heidän pitävän sitä enem
män kuin vain laillisena välineenä. Eivätkö he katso, että sillä on lopullinen määräysvalta palvonta-asioissa? Kun Vartiotornissa pu
huttiin ’Seurasta’, sillä ei tarkoitettu vain laillista välinettä, vaan sitä voideltujen kristittyjen ryhmää, joka oli muodostanut tuon laillisen 
välineen ja käytti sitä. Ilmaus merkitsi siksi ”uskollista ja ymmärtäväistä orjaa” (Matt.24:45).
Laillinen yhdistys ja ”uskollinen ja ymmärtäväinen orja” eivät tietenkään ole sama asia.
Välttääkseen väärinymmärryksiä Jehovan todistajat yrittävät olla huolellisia siinä, miten he esittävät ajatuksiaan. Monet todistajat 
käyttävät mieluummin esimerkiksi ilmauksia ”Raamattu sanoo” tai ”ymmärtääkseni Raamattu opettaa” kuin ”Seura opettaa”. Näin he 
korostavat sitä henkilökohtaista ratkaisua, jonka jokainen todistaja on tehnyt omaksuessaan Raamatun opetukset, ja välttävät myös 
anta  masta sellaista väärää vaikutelmaa, että todistajia jollain tavoin sitoisi se, mitä jokin uskonnollinen lahko sanelee  .
Omaksuttuaan totuuden kristitty noudattaa Raamatun avulla valmennettua omaatuntoaan ja luottaa siihen, että Jumala ohjaa häntä 
pyhän hengen välityksellä. Tämä auttaa vihkiytynyttä kristittyä ratkaisemaan, mikä ’rakentaa’ ja mikä on ”edullista” hänelle itselleen 
ja muille. Hän ymmärtää, että hänen ratkaisunsa vaikuttavat hänen henkilökohtaiseen suhteeseensa Jumalaan, jolle hän on vihkiy
tynyt.
Todistaja ilmaisee omaksuneensa totuuden, kun hän lausuu ajatuksiaan kristillisissä kokouksessa. Aluksi hän saattaa toistaa sen, 
mitä sanotaan tutkittavassa julkaisussa. Mutta aikanaan hän edistyy niin paljon, että hän esittää Raamatun opetuksia omin sanoin. 
Näin hän osoittaa, että hän kehittää ajattelukykyään eikä vain toista sitä, mitä muut ovat sanoneet. Se että hän ilmaisee ajatuksia 
omin sanoin ja esittää sydämestään oikeita totuuden sanoja, tuo hänelle iloa ja osoittaa, että hän omassa mielessään on varma 
(Saarn.12:10; vrt. Room.14:5b). ...
Merkitseekö hallintoelimelle Raamatussa määrätty valvonta-asema sitä, että jokaisen Jehovan todista  jan täytyy tehdä sille tili teois    
taan? Ei sen mukaan mitä Paavali sanoi Rooman kristityille: ”Miksi sinä tuomitset veljeäsi? Tai miksi sinä myös halveksut veljeäsi? 
Sillä me kaikki tulemme seisomaan Jumalan tuomarinistuimen edessä—kukin meistä tulee tekemään itsestään tilin Jumalalle.” 
(Room.14:10-12) Kun siihen [hallintoelimeen] kuuluvat pitävät kiinni Kristuksen mallista ja seuraavat sitä, he voivat toistaa Paavalin 
sanoja: ”Ei niin, että olemme teidän uskonne herroja, vaan me olemme työtovereita teidän iloksenne, sillä uskonne avulla te kestät
te.” (2.Kor.1:24) Samalla kun hallintoelin tekee havaintoja vallitsevista suuntauksista, se kiinnittää huomiota Raamatun neuvojen 
noudattamisesta saatavaan hyötyyn, esittää ehdotuksia Raamatun lakien ja periaatteiden soveltamisesta, varoittaa piilevistä vaa
roista ja antaa ”työtovereille” tarvittavaa rohkaisua.
Jos joku todistaja tekee ratkaisuja hallintoelimen antamien raamatullisten neuvojen perusteella, hän tekee niin omasta vapaasta tah
dostaan, koska hän on itse tutkimalla Raamattua tullut vakuuttuneeksi siitä, että näin on oikein toimia. Jumalan oma sana saa itse 
kunkin todistajan soveltamaan hallintoelimen esittämiä tervehenkisiä raamatullisia neuvoja täysin tietoisena siitä, että hänen ratkai
sunsa vaikuttavat hänen henkilökohtaiseen suhteeseensa Jumalaan, jolle hän on vihkiytynyt. (1.Tess.2:13)

Järjestö ei siis ole Jehovan todistajien ”uskon herra”, vaan se on ”uskollinen ja ymmärtäväinen orja” joka 
on Jehovan todistajien hallintoelin, joka tuottaa kaiken opetuksen.
Velvoitetaanko kaikkia Jehovan todistajia uskomaan kaikkiin näihin opetuksiin ja Raamatun tulkintoihin? 
Edellisen lainauksen mukaan ei. Sen mukaan kenelläkään ei ole tilivelvollisuutta hallintoelimelle, sillä se 
”esittää vain ehdotuksia Raamatun lakien ja periaatteiden soveltamisesta”. Kunkin tulee pohtia hallintoeli
men opetuksia ymmärtääkseen niitä, eikä vain toistaakseen mitä muut sanovat. Kunkin tulee tämän jäl
keen toimia omantuntonsa mukaan ymmärtäen sen vaikuttavan hänen henkilökohtaiseen suhteeseensa – 
ei hallintoelimeen, vaan Jumalaan, jolle hän on vihkiytynyt.
Tämä kuulostaa varsin hyvältä ja oikealta. Järjestö hallintoelimineen on näin ajateltuina oikeassa roolis
saan. Sen tarkoitus on vain auttaa uskovia kaikin tavoin, eikä suinkaan asettua heidän uskonsa herraksi. 
Mutta onko tämä edellisessä lainauksessa kuvattu asetelma todellisuudessa aivan tällainen?

Vartiotorni 15.3.1998 s.16-
Mutta jos käyttäytymistä koskevat ratkaisut ovat henkilökohtainen asia, niin miksi joitakin Jehovan todistajia erotetaan? Kukaan ei 
määrää mielivaltaisesti, että jonkin nimenomaisen synnin harjoittaminen vaatii erottamisen. Pikemminkin sitä vaaditaan Raamatun 
mukaan vain silloin, kun joku seurakun  nan jäsen syyllistyy törkeään syntiin  , esimerkiksi johonkin niistä, jota luetellaan 1.Kor.5.luvus
sa, eikä kadu sitä. ...
Jehovan todistajat ovat paitsi oppilaita myös Jeesuksen Kristuksen sotilaita, joita on opetettu ’taistelemaan uskon hyvä taistelu’. 
(1.Tim.6:12; 2.Tim.2:3) Jos kristitty sotilas käyttäytyy itsepintaisesti sopimattomalla tavalla, se voi luonnollisestikin johtaa Jumalan 
hyväksynnän menettämiseen. Yksilönä, jolle on annettu valinnanvapaus, kristitty sotilas voi tehdä tahtonsa mukaisen ratkaisun, 
mutta hänen täytyy kantaa sen seuraukset.

Jehovan todistaja voi tehdä oman ratkaisunsa joissakin toiminta-asioissa, mutta seuraus voi olla seura
kunnasta erottaminen, joka johtaa Jumalan hyväksynnänkin menettämiseen. Näin voi kuitenkin tapahtua, 
edellisen lainauksen mukaan, vain tehtäessä törkeiksi luokiteltuja syntejä.
Kuka määrittelee nämä törkeät synnit? Hallintoelin. Millä perusteella? Edellisessä lainauksessa viitataan 
esim. 1.Korinttilaisille 5. lukuun osoituksena, että määrittely perustuu Raamattuun. Erottamisia on kuiten
kin tapahtunut myös vain sen perusteella, että on toimittu vastoin hallintoelimen tulkintaa esim. jostakin 
terveyden hoitoon liittyvässä asiassa, josta Raamatussa ei ole edes mainintaa. Elinsiirto oli yksi tällainen 
asia. Se tulkittiin kannibalismiksi. Se joka pelasti elämänsä elinsiirrolla eikä katunut sitä erotettiin (tai kat
sottiin eronneeksi) katumattomana Jumalan lain rikkojana samoin kuin sekin, joka pelasti elämänsä ve
rensiirrolla. Tulkinta elinsiirroista ei ole nykyisin enää tämä, eikä sen vuoksi erotettu ollutkaan lopulta Ju
malan lain rikkoja. Entä se uskollinen Jehovan todistaja, joka kuoli kieltäydyttyään elinsiirrosta? Kuoliko 
hän uskollisena Jumalan laille samoin kuin se joka kuoli kieltäydyttyään verensiirrosta. (Kts. kpl 15)
Järjestölle eli hallintoelimelle keskitetty valta merkitsee todellisuudessa sitä, että se on Jehovan todista
jien ”uskon herra” joka erottamisen uhalla velvoittaa uskomaan sen opetuksiin ja toimimaan sen ohjeiden 
mukaan. Kuten huomasimme, ulospäin halutaan kuitenkin antaa asiasta toinen kuva.
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5 Kaikkia seurakunnan jäseniä innosti edelleen kehotus: "Julistakaa, julistakaa, julistakaa Kuningasta ja hänen 
valtakuntaansa!", joka annettiin vuonna 1922 raamatuntutkijoiden konventissa Cedar Pointissa Ohiossa Yhdys
valloissa. Vuonna 1927 kenttäpalvelus oli jo melko järjestelmällistä, ja sunnuntai katsottiin sopivimmaksi päi    
väksi saarnaamiseen talosta taloon. Miksi tuo päivä? Koska useimmilla oli sunnuntaisin vapaata työstä. Jeho
van todistajat ilmaisevat nykyään samaa henkeä pyrkimällä käymään ihmisten luona silloin, kun nämä ovat to
dennäköisimmin kotona, esimerkiksi viikonloppuisin ja iltaisin.

Ovelta ovelle saarnaamistyö ns. kenttäpalvelus on Jehovan todistajana olemisen ehto.

Mitä Jumala vaatii meiltä? v.1996 s.30
Kaikkien tosi kristittyjen pitää todistaa toisille. Se on Jumalan käsky. (Room.10:10; 1.Kor.9:16; 1.Tim.4;16)

Vartiotorni 15.6.1998 s.20
Ketään vihkiytynyttä kristittyä ei ole vapautettu tästä saarnaamistyöstä.

Russellin opetuksiin pitäytyvien Raamatuntutkijoiden näkemys tästä työstä on maltillisempi.

Raamatuntutkijat / Internet (http://cc.oulu.fi/~tnordman/raamatuntutkijat.htm)
Raamatuntutkijat opettavat, että kaikkien Jumalan vihkiytyneiden palvelijoiden tulee olla Jeesuksen ja Jumalan sanan todistajia. 
(Ilm. 20:4; Apt. 1:8) Me uskomme, että tämä todistustyö tulisi suorittaa kaikilla laillisilla keinoilla sisältäen henkilökohtaisen todistuk
sen antamisen naapureille ja ystäville, painetun viestin jakamisen eri tavoilla, julkisten esitelmien ja radion kautta. Me emme usko, 
että pelastus riippuu mistään näistä todistusmenetelmistä, vaan että pelastus tulee Kristuksen veren kautta ja täydellisen vihkiytymi
sen kautta Jumalan tahdon tekemiseen, niin kuin Jumala vaikuttaa jokaisessa yksityisessä sen loppuunsaattamiseksi. — Fil. 
2:12,13 
Jehovan Todistajat antavat seuraajiensa ymmärtää, että jolleivät he uskollisesti vie heidän kirjallisuuttaan talosta taloon ja levitä sitä, 
he ovat vakavassa vaarassa joutua kadotukseen, toiseen kuolemaan. 

Jehovan todistajat uskovat sekä oman elämänsä, että muiden ihmisten elämän riippuvan heidän suoritta
mastaan saarnaamistyöstä.

Jehovan todistajien vuosikirja 1996 s.254
Kukaan meistä ei varmaankaan haluaisi olla vastuussa Jehovan edessä siitä, että joku Jumalan silmissä paha kuolisi siksi, että me 
emme antaneet varoitusta (Hes.3:18).

Jehovan todistajien vuosikirja 2006 s.4
Jos laiminlyömme tärkeää työtämme varoittaa ih  misiä, Jehova vaatii meidät tilille.   Tiedämme, mitä Jehova sanoi profeetta Hesekie
lille: "Ihmisen poika, minä olen tehnyt sinusta Israelin huoneelle vartiomiehen, ja sinun on kuultava puhetta suustani ja annettava 
heille minulta varoitus. Kun sanon jumalattomalle: 'Sinä kuolemalla kuolet', etkä todella varoita häntä etkä puhu varoittaaksesi juma
latonta hänen jumalat  tomasta tiestään varjellaksesi hänet elossa, hän juma  lattomana kuolee erheessään, mutta hänen verensä mi    
nä vaadin takaisin sinun kädestäsi." (Hes.3:17,18.)

Raamatuntutkijat päättelevät, että tilanne ei voi olla niin mustavalkoinen, että suhtautuminen tänä aikana 
Jehovan todistajien tai kenen tahansa muunkaan uskontokunnan edustajaan ratkaisee ihmisen ikuisen 
tulevaisuuden.

Raamatuntutkijat / Internet (http://cc.oulu.fi/~tnordman/raamatuntutkijat.htm)
Raamatuntutkijat opettavat, että Messiaanisen valtakunnan valtaa tullaan harjoittamaan vasta ylösnousseiden "vanhojen arvokkai
den" kautta — tulevien "ruhtinaiden" kautta — eikä kukaan joudu toiseen kuolemaan ainoastaan siksi, että ei vastaanota "todistusta" 
Jehovan Todistajan tai kenenkään muun ryhmän edustajan kautta. Me uskomme, ettei sellaista valtaa harjoiteta, ennen kuin Kristuk
sen valtakunta on täydellisesti toiminnassa, jolloin laki tulee "Siionista" — kirkastetusta Kristuksesta — ja Herran sana "Jerusalemis
ta" — valtakunnan maallisesta osasta. — Apt. 3:23 
Jehovan Todistajat opettavat, että kieltäytyminen ottamasta vastaan todistusta, joka on esitetty yhden heidän Järjestönsä jäsenen 
kautta, tekee henkilön arvolliseksi "toiseen kuolemaan." Lisäksi he opettavat, että vanhemmat, jotka kieltäytyvät vastaanottamasta 
heidän opetuksiaan, sen kautta tuovat myös lapsilleen tuomion, niin etteivät he eivätkä heidän lapsensa tule herätetyiksi kuolemas
ta. 

Russell kirjoitti saarnaamistyön tarkoituksesta ja tuomiopäivästä seuraavasti:

RAAMATUN TUTKIELMIA Ensimmäinen osa
C.T.Russell v.1886
JUMALAN AIKAKAUSISUUNNITELMA
s.124 ”Tämä valtakunnan evankeliumi tulee saarnattavaksi koko maailmassa todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.” 
(Matt.24:14) Väitetään, että tämä tarkoittaa maailman kääntämistä ennen evankeliumikauden loppua. Mutta todistaminen maailmal
le ei merkitse maailman kääntämistä. Tämä raamatunpaikka  ei sano millä tavalla todistus otetaan vastaan. Tämä todistaminen on 
jo suoritettu. Vuonna 1861 osoittivat raamattuseurain kertomukset, että evankeliumi oli julistettu kaikilla maan kielillä, vaikka maan 
miljoonat ihmiset eivät olleetkaan ottaneet sitä vastaan. Ei, ei edes puolet maapallolla nykyään elävistä tuhannesta kuudestasadas
ta miljoonasta ole milloinkaan kuullut mainittavan Jeesuksen nimeä. Kuitenkin on mainitun lauseen ehto täytetty:  evankeliumi on 
saarnattu koko maailmassa todistuk  seksi - kaikille kan  soille.  
Apostoli sanoo (Apt.15:14), että evankeliumin päätarkoitus tänä aikakautena on ”ottaa kansa” Kristuksen nimelle – voittava Seura
kunta, joka hänen toisessa tulemisessaan yhdistetään häneen ja saa hänen nimensä. Maailmalle todistaminen on tänä aikana sivu
tarkoitus.
s.182, 183 Ei kukaan kuole Aadamin synnin tähden tai perittyjen epätäydellisyyksien tähden. … Kristuksen hallituksen aikana kas
vatetaan, harjoitetaan ihmiskunta siten vähitellen ja pidetään kurissa, kunnes täydellisyys on saavutettu. Ja kun tämä hallitus on 
saavuttanut loppunsa niin vaaditaan täydellistä sopusointua Jumalan kanssa ja jos keneltä tahansa puuttuu silloin täydellistä kuuliai
suutta tuomitaan hänet sellaisena, joka ei ansaitse elämää, poistettavaksi. …
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Maailman tuomion päätös esitetään selvästi vertauksessa vuohista ja lampaista  (Matt.25:31-46) sekä Ilm.20:15 21:8 ja 
Kor.15:25:nnessä. Nämä, samoin kuin muutkin raamatunpaikat, osoittavat, että nämä kaksi luokkaa ovat sen lopussa toisistaan täy
sin erotetut: tottelevaiset ja tottelemattomat, ne jotka ovat sopusoinnussa Jumalan lain kirjaimen ja hengen kanssa, ja ne, jotka eivät 
ole sen kanssa sopusoinnussa. Kuuli  ais  ten luokan osoitetaan olevan lukuisamman.   He menevät iankaikkiseen elämään, ja muut lä
hetetään takaisin kuolemaan, ...

Russellin mukaan tuona aikana oli tarkoitus vain koota taivaallinen pappisluokka, aivan kuten Raamatun 
Ilmestyskirja kuvailee:

Kirkkoraamattu 92 Johanneksen ilmestys 7:1-3
 1. Tämän jälkeen näin neljä enkeliä, jotka seisoivat maan neljällä kulmalla ja pidättelivät maan neljää tuulta, ettei mikään niistä pu
haltaisi yli maan ja meren eikä vasten ainoatakaan puuta.
 2. Ja vielä näin yhden enkelin, joka nousi idästä kantaen elävän Jumalan sinettiä. Hän huusi kovalla äänellä noille neljälle enkelille, 
joille oli annettu valta hävittää maata ja merta:
 3. ”Älkää hävittäkö maata, älkää merta älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden ot
saan.”

Ihmiskunta varsinaisesti saisi tuomionsa vasta tuhatvuotiskauden aikana tai sen lopussa. Sitä ennen ih
miset saavuttavat täydellisyyden. Vasta tuolloin heiltä voidaan odottaa ja vaatia kuuliaisuutta Jumalalle. 
Tuolloin heidän väärä kasvatuksensa, epätäydellisyytensä ja Saatanan vaikutus ei enää ohjaa heidän rat
kaisujaan. Heille on annettu tuolloin sama mahdollisuus mikä Aadamilla täydellisenä oli. Toisin kuin Jeho
van todistajat uskovat, Russell uskoi lampaankaltaisten, kuuliaisten ihmisten joukon muodostuvan lopulta 
suuremmaksi kuin vuohien eli tottelemattomien joukon.
Tämä kuulostaa selvästi oikeudenmukaisemmalta, kuin se, että tuomio annetaan sen perusteella miten 
suhtauduit ovellasi käyneeseen Jehovan todistajaan. Varsinkin jos sinulle on jo lapsesta alkaen opetettu 
karttamaan heitä vääräoppisina.
Russellin opetuksen mukaan Jumalan pelastussuunnitelma ihmiskunnan suhteen toteutuu paremmin kun 
Jehovan todistajien opetuksen mukaan. Jehovan todistajat uskovat olevansa ainoita pelastuvia, joka tar
koittaa tällä hetkellä sitä, että jopa 99 prosenttia ihmiskunnasta tuhoutuu.

Sinä voit elää ikuisesti paratiisissa maanpäällä v.1982 s.255
Älä ajattele, että on eri teitä tai tapoja, joilla voit saada elämän Jumalan uudessa järjestelmässä. On vain yksi tie. Vedenpaisumuk
sessa ei säilynyt useita veneitä, vaan ainoastaan yksi arkki. Nopeasti lähestyvässä "suuressa ahdistuksessa" säilyy myös vain yksi 
järjestö, Jumalan näkyvä järjestö. Se, että kaikki uskonnot johtavat samaan päämäärään, ei suoraan sanoen pidä paikkaansa. 
(Matt.7:21-23; 24:21) Sinun täytyy kuulua Jehovan järjestöön ja tehdä Jumalan tahto saadaksesi hänen ikuisen elämän siunauksen
sa. - Ps.133:1-3

Vartiotorni 15.5.2006 s.23
Nooa ja hänen Jumalaa pelkäävä perheensä säilyivät arkissa, ja vastaavasti ihmisten elossa säilyminen riippuu nykyään siitä, että 
heillä on uskoa ja että he ovat uskollisesti Jehovan koko kaikkeuden käsittävän järjestön maallisen osan yhteydessä.

6 Valtakunnan julistustyö sai uutta pontta päätöksestä, joka hyväksyttiin ensiksi konventissa Columbuksessa 
Ohiossa Yhdysvalloissa sunnuntai-iltapäivällä 26. heinäkuuta 1931 ja sitten eri puolilla maailmaa. Siinä sanottiin 
muun muassa: ”Me olemme Jehova Jumalan palvelijoita, joille on annettu työ tehtäväksi hänen nimessään ja 
Jeesuksen Kristuksen todistus annettavaksi hänen käskynsä mukaan sekä ilmoitus vietäväksi kansalle, että Je
hova on tosi ja Kaikkivaltias Jumala; siksi me hyväksymme ja otamme ilolla sen nimen, jonka Herran Jumalan 
suu on maininnut, ja me haluamme olla tunnetut ja tulla kutsutuiksi sillä nimellä, nimittäin Jehovan todistajat" 
(Jesaja 43:10-12.) Miten selvästi tämä uusi nimi ilmaisikaan kaikkien niiden pääasiallisen tehtävän, jotka tunne
taan tällä nimellä! Jehovalla oli kaikille palvelijoilleen työ tehtäväksi. Tämä päätös herätti kaikkialla innostusta!

Kuten jo todettiin, Russell ei ollut Jehovan todistajien perustaja nykyisten Raamatuntutkijoiden mukaan. 
Eikä kyse ole pelkästä nimestä, vaan kyse on myös siitä mihin uskotaan ja mitä opetetaan.

Raamatuntutkijat / Internet (http://cc.oulu.fi/~tnordman/raamatuntutkijat.htm)
C. T. Russell ei ole "Jehovan todistajien" perustaja
Päinvastoin kuin "Jehovan Todistajista" yleensä väitetään, Pastori Russell ei ollut tämän uskonnollisen ryhmän perustaja. Hän ei 
koskaan yhdistynyt Jehovan Todistajien kanssa, eikä hän koskaan käyttänyt tätä nimeä. Pastori Russell kuoli vuonna 1916. "Jeho
van Todistajat" perustettiin myöhemmin. Pastori Russellin liittäminen "Jehovan Todistajien" kanssa johtaa siihen väärään käsityk
seen, että heidän opetuksensa ja uskonsa ovat samanlaiset. Tämä ei pidä paikkansa.

7 Monet vanhimmat paneutuivat nöyrästi saarnaamistyöhön. Joissakin paikoissa kuitenkin valitut vanhimmat 
vastustivat melkoisesti ajatusta, että kaikkien seurakunnanjäsenten pitäisi osallistua julkiseen sananpalveluk
seen. Mutta näkyvissä oli vielä muita edistysaskeleita. Vuonna 1932 Vartiotornissa neuvottiin, että seurakuntien 
ei pitänyt enää valita vanhimpia ja diakoneita. Sen sijaan niiden piti valita sellaisista hengellisistä miehistä koos
tuva palveluskomi  tea  , jotka osallistuivat julkiseen saarnaamiseen. Valvonta uskottiin siis niille, jotka osallistuivat 
aktiivisesti sananpalvelukseen, ja työ meni eteenpäin.

Jehovan todistajat Jumalan päätöksissä v.1959 s.126
Vartiotornin lokakuun 15. ja marraskuun 1. päivän numeroissa 1932 oli kaksiosainen kirjoitus nimeltä "Jehovan järjestö". Se paljasti 
"valittujen vanhinten" järjes  telmän tämän maailman epäpuhtaaksi toimenpiteeksi   eikä sen suuren Teokraatin periaatteitten mukai
seksi, joka hallitsee pyhäköstään alaspäin.
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Näiden järjestöä koskevien muutosten uskottiin liittyvän seuraavaan Danielin ennustukseen:

Kirkkoraamattu 38 Danielin kirja.8:13,14
13. Sitten minä kuulin yhden pyhän puhuvan, ja toinen pyhä sanoi sille, joka puhui: ”Kuinka pitkää aikaa tarkoittaa näky jokapäiväi
sestä uhrista ja kauhistavasta rikoksesta: pyhäkön ja sotajoukon alttiiksi antamisesta tallattavaksi?”
 14. Ja hän sanoi minulle: ”Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua; sitten pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa”.

Kirkkoraamattu 92 Danielin kirja 8:13,14 
13. Sitten minä kuulin pyhien enkelien puhuvan, ja yksi heistä kysyi toiselta: "Kuinka kauan meidän täytyy katsella tätä? Päivittäinen 
uhri on poissa, jumalattomuus levittää tuhoa, ja pyhäkkö ja palvelus on tallattu maahan!"
14. Toinen vastasi: "Niin kauan, että kaksituhatta kolmesataa iltaa ja aamua on kulunut; sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan."

"Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä" v.1958 s. 226
”Jokapäiväinen uhri” otettiin pois ”ajan, kahden ajan ja puolen ajan” huippukohdassa toukokuun 7. päivänä 1918.*) Tammikuun lop
pupuolella vuonna 1919 asetettiin ”hävityksenkauhistus” palvottavaksi. Mutta ”kauhistava rikos” ei ollut vielä tapahtunut, jotta voitai
siin alkaa laskea kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua. Mikä oli sitten tämä ”rikos”? Milloin se tehtiin ja ketkä sen tekivät?
_____
*) s.196 … toukokuun 7:ntenä 1918 … vangittiin Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseuran presidentti, sihteeri-rahaostonhoitaja ja 
julkaisujen toimittajat väärien syytösten perusteella.

Jotta voitaisiin alkaa laskea 2300 päivää, jolloin järjestö piti puhdistua, piti ensin tapahtua ”kauhistava ri
kos”. Mikä tuo ”kauhistava rikos” olisi?

"Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä" v.1958 s.227
… The Watch Tower osoitti vuoden 1921 tammikuun 1. päivän numerossa sivulla 12 (kesäkuun Vartiotorni 1921, sivu 86), että Kan
sainliitto oli ”hävityksen kauhistus”, kuten Jehovan profeetta Daniel oli ennustanut. (Matt.24:15) Seuraavana vuonna pidettiin vielä 
suurempi kansainvälinen konventti Cedar Pointintissa, Ohiossa. Päätöksessä, mikä hyväksyttiin siellä sunnuntaina, syyskuun 10. 
päivänä 1922 esitettiin haaste niille maan kansoille, jotka pitivät kiinni inhottavasta Kansainliitosta, ja niille ilmoitettiin Liiton epäon
nistuvan Jumalan määräyksen mukaan.
Tämä toinen Cedar Pointin konventti aloitti vuotuisten konventtien sarjan, millä oli maailmanlaajuinen merkitys. Viides pidettiin Lon
toossa …
Konventti alkoi tiistaina, toukokuun 25. päivänä 1926, … Seuran presidentti esitti konventille Jesajan 49. lukuun perustuvan puheen
sa lopulla päätöksen nimeltä "Todistus maailman hallitsijoille". Se kiinnitti huomion siihen vastuuseen, mikä kaikilla hallitsijoilla oli, 
koska kaikki aikain merkit todistivat, että Jumalan valtakunta oli perustettu taivaissa vuonna 1914. Päätöksen viides pykälä sanoi sit
ten, että välittämättä näistä todisteista "kaupalliset, poliittiset ja kirkolliset hallitsijat yrittävät vastoin Jumalan sanaa lujittaa maailmaa 
ja pitää ihmisiä valvonnassa hyväksymällä tuon hätävaran, mitä kutsutaan Kansainliitoksi … "

"Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä" v.1958 s.229
Todistus annettiin maan kansoille, Kansainliitto paljastettiin siksi, mikä se oli, ja vastuu lankesi sinne, mihin se kuuluikin. Mutta seit
semäs maailmanvalta ja muut maailman poliittiset vallat eivät ottaneet todistusta huomioon. Ne eivät kääntyneet "hävityksen kauhis
tuksesta" kannattamaan Jumalan julistettua valtakuntaa. … Mitä merkitsi tällainen ylenkatse sitä sanomaa kohtaan, minkä Jehova 
julisti Kansainliitosta Perkeleen suunnittelemana, ihmistekoisena Kristuksen hallitseman Jumalan valtakunnan hätävarana? ”Rikos
ta” Jumalaa vastaan, ”kauhistavaa rikosta”, mikä pelästyttää ja hämmästyttää kaikkia, jotka kaipaavat ja rukoilevat Jumalan lupaa
maa valtakuntaa, mitä hänen Kristuksensa hallitsee. Miten inhottava menettely kansojen puolelta!
… milloin pyhäkön pitäisi olla … ”saatettu kunniaan” (Ro), … tai ”ennallistettu oikeaan tilaansa” (Ts)? Sen piti olla ”kaksituhatta kol
mesataa iltaa ja aamua” tuon rikoksen jälkeen.

”Kauhistava rikos” oli se kun katsottiin, että Kansainliitto syrjäytti Jumalan valtakunnan. Lontoon konven
tissa 25.5.1926 tämä rikos paljastettiin. Tuosta paljastamisen hetkestä aloitettiin 2300:n päivän laskemi
nen.

"Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä" v.1958 s.230
Laskemme nyt tästä Lontoon kansainvälisen konventin alusta, toukokuun 25. päivästä 1926, ja havaitsemme, että nuo 2300 iltaa ja 
aamua tuovat meidät lokakuun 15.päivään 1932.
Miten Jehovan "pyhäkkö" puhdistettiin, saatettiin kunniaan tai ennallistettiin oikeaan tilaansa tuohon aikaan tultaessa? Tutki Jeho
van todistajain virallista lehteä The Watchtoweria siltä päivältä. Huomaa sivu 319. Sillä sivulla esitetään päätös, minkä Jehovan to
distajain New Yorkissa oleva seurakunta hyväksyi lokakuun 5. päivänä 1932. Siinä vaadittiin seurakuntajärjestön puhdistamista, sen 
ennallistamista Jehovan pyhäkköluokan oikeudenmukaiseen tilaan. Miten? Vapauttamalla järjestö "valituista vanhimmista" eli van
himmista, jotka oli valittu vanhimman virkaan siten, että seurakunnan jäsenet ojensivat kätensä yleisellä demokraattisella valintata
valla, muinaisen Kreikan valtioitten ja demokraattisen anglo-amerikkalaisen kaksoismaailmanvallan poliittiseen tapaan.
Jehovan pyhäkköluokan seurakunnat olivat valinneet vuosikymmeniä paikallisesti miehiä vanhimmiksi noudattamalla paikallisseura
kunnassa äänestystä käsiä nostamalla. Tämä johtui luonnollisesti siitä, että ymmärrettiin väärin Kristillisissä kreikkalaisissa kirjoituk
sissa kuvailtu, ensimmäisellä vuosisadalla noudatettu apostolinen menettelytapa. Kirjoitus "Jehovan järjestö" ilmestyi nyt Jumalan 
valitsemana aikana The Watchtowerissa, 1. osa elokuun 15. päivän numerossa 1932, ja 2. osa seuraavassa, syyskuun 1. päivän 
numerossa. Tämä paljasti "valittujen vanhimpien" järjestelmän olevan tämän maailman demokraattisen osan mukainen ja siitä syys
tä saastainen eikä teokraattinen, ei sen suuren Teokraatin valtaan alistuva, joka hallitsee pyhäkköään ylhäältä alaspäin.

Laskenta tuo meidät vuoden 1932 syksyyn, jolloin seurakunnissa luovuttiin tavasta valita vanhimmat de
mokraattisesti.

"Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä" v.1958 s.231
Kirjoitus "Jehovan järjestö" päättyi siten, että se esitti kaikkien seurakuntien hyväksyttäväksi päätöksen, missä sanottiin mm.: "Ol
koon siis päätetty, että koska Raamatussa ei ole mitään määräystä seurakunnan vanhimman virkaan valitsemisesta, niin me emme 
valitse tästedes ketään vanhimman virkaan; että kaikki Jumalan voidellut ovat Raamatun käyttämän määritelmän mukaan vanhim
pia ja Kaikkein korkeimman palvelijoita. … Palvelusjohtaja, jonka me asetamme ehdokkaaksi ja jonka Seuran toimeenpaneva johta
ja nimittää ja jonka tulee olla jäsenenä tämän ryhmän palveluskomiteassa."
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Jehovan todistajain seurakunnat kaikkialla maailmassa hyväksyivät tämän päätöksen. Lehdessä Watchtower lokakuun 15. päivänä 
1932, 2300 illan ja aamun lopussa, ollut ilmoitus oli Jehovan näkyvän yhdyskanavansa välityksellä antama virallinen ilmoitus, että 
hänen voideltujen "elävien kivien" muodostama pyhäkkönsä oli puhdistettu, saatettu kunniaan ja vanhurskautettu. Se oli ennallistet
tu oikeudenmukaiseen tilaansa, mitä tulee demokraattisesti valittujen ”vanhimpien” poistamiseen ja seurakunnan valvojan teokraatti
seen määräämiseen.

Todettiin, että ”vanhin” oltiin ymmärretty täysin väärin. Ketään ei enää valittaisi vanhimmaksi, koska vain 
taivaalliseen voideltujen luokkaan kuuluvat olivat vanhimpia. Tällöin vuonna 1932 kerrotaan itsensä Jeho
van ilmoittaneen 15.10.1932 päivätyssä Vartiotornissa, että 2300 päivän päättyessä järjestö oli ennallis
tettu teokraattiseen tilaan.

"Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä" v.1958 s.233
Se oli ainoastaan oikea alku, sillä pyhäkkö piti tehdä joka suhteessa teokraattiseksi. Kuusi vuotta myöhemmin The Watchtower jul
kaisi kirjoituksen ”Järjestö”, minkä 1. osa oli kesäkuun 1. päivän numerossa 1938 ja 2. osan seuraavassa, kesäkuun 15. päivän nu
merossa (elokuun 1. ja 15. päivän Vartiotorneissa 1938). Tämä kirjoitus alkoi sanoilla ”Jehovan järjestö ei ole millään lailla kansan
valtainen (demokraattinen). Jehova on korkein, ja Hänen hallituksensa eli järjestönsä on ehdottomasti jumalanvaltainen (teokraatti
nen).” Tämä kirjoitus ehdotti myös kunkin seurakunnan hyväksyttäväksi päätöksen, missä tunnustetaan, että ”Jumalan hallitus on 
puhdas jumalanvalta”, ja pyydetään ”Seuraa” hänen näkyvänä edustajanaan järjestämään seurakunnan Jumalan palvelukseen sekä 
määräämään teokraattisesti ylhäältä käsin seurakunnan palvelijat. – 2.osa §15.

Huomattiin kuitenkin, että täysin puhdasta teokraattista tilaa ei ollutkaan saavutettu vielä vuonna 1932. 
Tuo ajankohta olikin vasta puhdistautumisprosessin alku. Jos tuolloin oli vasta kyse alusta, ei voitane väit
tää Danielin kirjan ennustuksen vielä silloin täyttyneen.
Niinpä koko tapahtumasarjaa tulee tarkastella uudelleen. Jos 2300 päivää alkavat siitä hetkestä, jolloin 
tapahtui ”rikos”, on alkamisajankohta luonnollisesti silloin se hetki, jolloin Kansainliitto perustettiin. Silloin 
tapahtui rikos, ei silloin kun tämä rikos paljastettiin.
Jos kuitenkin alkamisaikana pidetään rikoksen paljastamista, paljastettiin Kansainliitto rikokseksi Jumalaa 
vastaan jo vuonna 1921, jolloin se paljastettiin Matt.24:15:n ”hävityksen kauhistukseksi”. Jos sen ei katso
ta riittävän, alkoi vuonna 1922 konventtien sarja, jossa Kansainliitto paljastettiin inhottavaksi Jumalan vas
taiseksi liitoksi. Jos 2300 päivän laskenta pitää aloittaa vasta tästä toistetusta paljastuksesta, miksi las
kenta aletaan vasta tuon konventtisarjan viidennestä konventista, vaikka neljä Kansainliiton vastaista ju
listusta oli jo annettu neljässä edellisessä samansisältöisessä konventtisarjan konventissa?

Valon lisääntyminen tuo uusia parannuksia
8 Valo kirkastui kirkastumistaan. Vuonna 1938 veljien valitseminen tehtäviinsä äänestämällä lopetettiin koko
naan. Kaikki seurakunnassa toimivat palvelijat piti nimittää teokraattisesti "uskollisen ja ymmärtäväisen orjan" 
valvonnassa (Matteus 24:45-47). Muutos hyväksyttiin auliisti melkein kaikissa Jehovan todistajien seurakunnis
sa, ja todistaminen kantoi jatkuvasti hedelmää.

Jehovan todistajat Jumalan päätöksissä v.1959 s.147
Vuonna 1932 korvattiin sitten "valitut vanhimmat" seurakunnassa kypsien veljien ryhmällä, mitä kutsuttiin "palveluskomiteaksi", jon
ka jäsenet seurakunta valitsi Seuran määräämän paikkakunnan palvelusjohtajan avuksi. (wFI 1932 s.330.) Mutta vasta vuonna 
1938 tapahtui lopullinen muutos jyrkästi teokraattiseen järjestöön.
… todistettiin Raamatun perusteella, että valvojien ja heidän apulaistensa määräämisvalta oli hallitsevan elimen käsissä. Sen muo
dostivat kaksitoista apostolia ja muut Jerusalemin seurakunnan kypsät veljet. Tämän mallin sekä kaikkien muiden asiaa koskevien 
raamatunpaikkojen mukaan kävi selväksi, että seurakunnan palvelijoitten määräämisvalta Jehovan todistajain nykyisessä yhteiskun    
nassa on oikeutetusti "uskollisen ja ym  märtäväisen palvelija" -luokan muodosta  malla hallitsevalla elimellä, jota Kristus Jeesus joh    
taa Jehovan temppelistä.

Järjestön todellinen tila alkoi selvitä. Se ei todella ollutkaan ennallistettu täysin puhtaaseen teokraattiseen 
tilaan vielä vuonna 1932. Danielin kirjan 2300 iltaa ja aamua ei päättynyt tuolloin. Joten tämä Danielin 
profetian tulkinta ei ollut oikea tulkinta, eikä siihen liitetyt Jehovan ilmoitukset olleetkaan Jehovan ilmoituk
sia. Joten syyllistyttiin vakavalla tavalla väärin hänen nimissään puhumiseen.
Mikä on uusi tulkinta?

Danielin profetia v.1999 s.175
Mitä Jehovan todistajat kokivat toisen maailmansodan aikana? He kärsivät ankaraa vainoa! Se alkoi kansallissosialistisissa ja fasis
tisissa maissa. Mutta pian ’totuus heitettiin maahan’ koko laajalla ’voimaltaan väkeväksi tulleen’ ”pienen sarven” valta-alueella. Valta
kunnan julistajien ”armeija” ja heidän ”hyvän uutisen” saarnaamistyönsä kiellettiin miltei kaikkialla Brittiläisessä kansainyhteisössä 
(Markus 13:10). Kun nämä valtiot kutsuivat miehensä asepalvelukseen, ne eivät suoneet sananpalvelijoille kuuluvaa vapautusta Je
hovan todistajille eivätkä kunnioittaneet heidän teokraattista nimitystään Jumalan sananpalvelijoina. Yhdysvalloissa Jehovan uskolli
set palvelijat kokivat joukkoväkivaltaa ja monenlaisia häväistyksiä. Oikeastaan seitsemäs maailmanvalta yritti ottaa pois ylistysuhrin, 
”huulten hedelmän”, jota Jehovan kansa uhrasi hänelle säännöllisesti palvontansa ”vakituisena uhrina” (Heprealaisille 13:15). Näin 
tämä maailmanvalta syyllistyi ”rikkomukseen” tunkeutumalla Korkeimmalle Jumalalle kuuluvalle alueelle – ”hänen pyhäkkönsä pysy
vään paikkaan”.

”Rikos” ei liittynytkään enää Kansainliittoon. ”Rikos” tehtiin nyt tämän uuden tulkinnan mukaan siten, että 
Jehovan todistajien saarnaamistyötä rajoitettiin, eikä heidän asemaansa nimitettyinä Jumalan sananpal
velijoina tunnustettu. Miten nyt lasketaan 2300:n päivän aika?
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Danielin profetia v.1999 s.177
”Kahdentuhannen kolmensadan illan ja aamun” ajanjakson jälkeen, sanoo enkelisanansaattaja, ”pyhä paikka saatetaan oikeaan ti
laansa” eli se ”selviytyy voittajana” (Daniel 8:13, 14; The New English Bible).
Nuo 2 300 päivää muodostavat profeetallisen ajanjakson, joten kyseessä ovat 360-päiväiset profeetalliset vuodet (Ilmestys 11:2,3; 
12:6,14). Nämä 2 300 päivää ovat näin ollen 6 vuotta, 4 kuukautta ja 20 päivää. Mihin ajankohtaan tämä ajanjakso sijoittui? 1930-lu
vulla Jumalan kansa alkoi kokea monissa maissa yhä enemmän vainoa. Ja toisen maailmansodan aikana Jehovan todistajia vainot
tiin ankarasti Angloamerikkalaisen kaksoismaailmanvallan maissa. Miksi? Koska he tinkimättä ’tottelivat Jumalaa hallitsijana ennem
min kuin ihmisiä’ (Apostolien teot 5:29). Sen tähden noiden 2 300 päivän täytyy liittyä tähän sotaan. Mutta mitä voidaan sanoa tä
män profeetallisen ajanjakson alusta ja lopusta?
Jos ”pyhä paikka saatetaan” eli palautetaan tilaan, jossa sen pitäisi olla, niin noiden 2     300 päivän on täytynyt alkaa silloin, kun se   
aiemmin oli ”oikeassa tilassaan” Jumalan näkökannalta katsoen. Näin oli aikaisintaan 1.     kesäkuuta 1938  , jolloin Vartiotorni (suom. 
1.8.1938) julkaisi 1. osan kirjoituksesta ”Järjestö”. Kirjoituksen 2. osa ilmestyi saman vuoden kesäkuun 15. päivän numerossa 
(suom. 15.8.1938). Kun laskemme vuoden 1938 kesäkuun 1.     tai 15. päivästä 2     300 päivää   (heprealaisen kalenterin mukaan 6 vuot
ta, 4 kuukautta ja 20 päivää) eteenpäin, tulemme vuoden 1944 lokakuun 8. tai 22. päivään. Pittsburghissa Yhdysvaltain Pennsylva
niassa pidettiin 30.9.–1.10.1944 erikoiskonventti, jonka ensimmäisenä päivänä Vartiotorni-seuran presidentti puhui aiheesta ”Nyky
ajan teokraattinen ojentautuminen”. Vuosikokouksessa 2.     lokakuuta Seuran peruskirjaa tarkistettiin, koska se pyrittiin saattamaan   
niin lähelle teokraattista järjestelyä kuin laki sallisi. Kun selvennetyt raamatulliset vaatimukset oli julkaistu, teokraattinen järjestys oli 
pian täydemmin voimassa Jehovan todistajien seurakunnissa. …
Kuten olemme todenneet, toisen maailmansodan loppukuukausina Jehovan todistajat vakuuttivat uudelleen päättäneensä korostaa 
Jumalan hallitusvaltaa palvelemalla häntä teokraattisena järjestönä. Tässä tarkoituksessa pantiin vuonna 1944 alulle heidän työnsä 
ja hallintorakenteensa uudelleenjärjestely. Vartiotornissa 15.10.1944 (suom. 1.6.1945) olikin kirjoitus nimeltä ”Lopulliseen työhön jär
jestetyt”. Se ja muut palvelukseen keskittyvät saman ajan kirjoitukset osoittivat, että 2     300 päivää olivat päättyneet ja ”pyhä paikka”   
oli jälleen ”oikeassa tilassaan”.
Vihollisen ilkeämieliset yritykset ”pyhän paikan” autioittamiseksi ja tuhoamiseksi olivat täydellisesti epäonnistuneet. Maan päällä jäl
jellä olevat ”pyhät” sekä heidän ”suurta joukkoa” olevat toverinsa olivat todellakin selviytyneet voittajina (Ilmestys 7:9). Ja pyhäkkö 
oikeassa teokraattisessa tilassaan jatkaa nyt pyhän palveluksen suorittamista Jehovalle.

2300:n päivän ajanjakso ei alkanutkaan enää ”rikoksesta” vaan vuodesta 1938, jolloin järjestö oli ollut oi
keassa puhtaassa teokraattisessa tilassa. Järjestö piti ennallistaa takaisin tuohon tilaan 2300 päivän ku
luttua vuodesta 1938. Miksi järjestö piti ennallistaa vuoden 1938 tilaan? Oliko se harhautunut pois puh
taasta teokraattisesta hallintotavasta? Mitään sellaista ei kerrota tapahtuneen. Sen sijaan kerrotaan, että 
järjestö koki vainoa, koska se pyrki ’tottelemaan Jumalaa hallitsijana ennemmin kuin ihmisiä’. (Kts. kpl 17) 
Joten järjestö näytti olevan teokraattinen ja vainosta huolimatta uskollinen työlleen. Miksi se piti kuitenkin 
jälleen ennallistaa?
Näyttääkin siltä, että järjestö ei vielä vuonna 1938 ollut sittenkään puhdistunut täysin teokraattiseen tilaan. 
Jos se olisi jo tuolloin ollut siinä tilassa, ei mitään parannuksia eikä muutoksia olisi enää tarvittu. Mutta 
muutoksia tehtiin, jopa niin suuria, että Seuran peruskirjaa tarkistettiin. Miksi? Syyksi kerrotaan jälleen tuo 
sama syy, jota muutosten syynä oli pidetty vuodesta 1932 alkaen. Järjestö haluttiin tehdä täysin teokraat
tiseksi – niin teokraattiseksi, kuin se vain maallisten lakien vuoksi oli mahdollista. Joten tämän tulkinnan 
mukaan järjestö ennallistettiin puhtaaseen teokraattiseen tilaan vuonna 1944.
Tämä tulkinta saa 2300:n päivän ajanjakson sovittamisen Jehovan todistajien historiaan tuntumaan entis
täkin keinotekoisemmalta. Tämän ajanjakson jälkeenhän järjestö piti ennallistaa tilaan, joka oli saavutettu 
jo aiemmin. Mutta kun puhdasta teokraattista tilaa ei vielä vuoteen 1944 mennessä oltu aiemmin saavu
tettu. Uskottiin että tuo tila oli saavutettu ensin vuonna 1932, sitten vuonna 1938, mutta kumpikaan ajan
kohta ei ollut se, jolloin järjestön tila olisi ollut täysin teokraattinen. Siihen päästiin tämän uuden tulkinnan 
mukaa vasta vuonna 1944. Joten tuona vuonna järjestöä ei ennallistettu, vaan sen hallintotapaa jopa pe
ruskirjaa muutettiin niin, että mahdollinen puhdas teokraattinen tila vasta silloin saavutettiin. Ei voida pu
hua siis ennallistamisesta eikä siitä, että ”’pyhä paikka’ oli jälleen ’oikeassa tilassaan’”. Järjestö ei vielä 
vuoteen 1944 tultaessa ollut aiemmin ollut ”oikeassa tilassaan”. Jos olisi ollut, mitään muutoksia vuonna 
1944 ei olisi tarvinnut tehdä, olisi vain palattu jo vahvistettuun toiminta- ja hallintotapaan.

9 Lokakuun 1. päivänä 1972 astui jälleen voimaan uudistus, joka koski seurakunnan valvontaa. Kautta maail
man kussakin seurakunnassa vain yhden seurakunnanpalvelijan eli valvojan asemesta tehtävää alkoi hoitaa 
vanhimmisto. Tämä uusi järjestely on suuresti kannustanut kypsiä miehiä edistymään, jotta he olisivat päteviä 
ottamaan johdon seurakunnassa (1.Timoteukselle 3:1-7). Entistä useammat veljet ovat näin saaneet kokemusta 
seurakunnan vastuutehtävistä. He ovat osoittautuneet todella arvokkaiksi paimeniksi niille monille uusille, jotka 
ovat omaksuneet Raamatun totuuden.

Jos järjestö jo vuonna 1944 oli saatettu oikeaan puhtaaseen teokraattiseen tilaan, ei toiminta- ja hallinto
tapoihin enää sen jälkeen pitäisi tarvita tehdä mitään muutoksia. Mutta muutoksia tehtiin jälleen vuonna 
1972, vaikka järjestö Danielin profetioiden mukaisesti oli jo Jumalan näkökannalta katsoen oikeassa tilas
sa. Miksi silti tehtiin muutoksia?

Vartiotorni 15.1.1972 s.32
Vartiotorni-  lehti on kiinnittänyt ja toistuvasti kiinnittää huomiota teokraattiseen järjestöön  , ja ollaksemme johdonmukaisia meidän tu
lee tutkia nähdäksemme, noudattavatko tämän lehden antautuneet, kastetut kristityt lukijat teokraattista järjestystä vai eivät.

Oliko järjestö sittenkään todella teokraattinen vai ei – siitä on nyt kysymys.
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Vartiotorni 15.1.1972 s.40
Me olemme … kiinnostuneita näkemään, miten … kristittyjen järjestö … on sopusoinnussa ensimmäisen vuosisadan apostolisen 
mallin kanssa.

Jälleen oli kyse ennallistamisesta. Nyt järjestö haluttiin ennallistaa varhaisseurakunnan kaltaiseksi. Vuon
na 1932 tehdyn ”ennallistuksen” seurauksena seurakunnissa oli luovuttu, paitsi demokraattisesti valituista 
vanhimmista, myös kokonaan vanhimman asemasta.

Vartiotorni 15.1.1972 s.34
On esitetty ajatus, että kristillisessä seurakunnassa ”kaikki Jumalan voidellut ovat .     .     . vanhimpia  ”. (Vartiotorni 1.11.1932 s.330)

"Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä" v.1958 s.231
Kirjoitus "Jehovan järjestö" päättyi siten, että se esitti kaikkien seurakuntien hyväksyttäväksi päätöksen, missä sanottiin mm.:
"Olkoon siis päätetty, että koska Raamatussa ei ole mitään määräystä seurakunnan vanhimman virkaan valitsemisesta, niin me em
me valitse tästedes ketään vanhimman virkaan; että kaikki Jumalan voidellut ovat Raamatun käyttämän määritelmän mukaan van
himpia ja Kaikkein korkeimman palvelijoita. …

Vuoteen 1972 asti seurakunnissa ei ollut nimitettyjä vanhimpia, ”koska Raamatussa ei ole mitään mää
räystä seurakunnan vanhimman virkaan valitsemisesta, niin me emme valitse tästedes ketään vanhim
man virkaan …” Vain luopiokristikunnassa vanhimman virkaan valittiin miehiä, joille se muodostui arvoni
meksi ja asemaksi. Raamatun perusteella vanhimmaksi ei voi nimittää, vaan vanhimmaksi kasvetaan. 
Kun miehestä on hengellisen kasvun myötä tullut vanhin, hänet voidaan valita vastuulliseen tehtävään 
seurakunnassa.

"Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä" v.1958 s.174,175
Kristikunnan seurakunnissa on sanasta ”vanhin” tullut arvonimi, ja ”vanhimmuudesta” on tullut asema eli virka, mihin määrätään 
miehiä. Ne uskontojärjestöt, joilla on tällaisia vanhimpia ja vanhimman asemia, vetoavat sen tueksi Apostolien tekojen 14:23:nteen, 
mikä kertoo Paavalista ja Barnabaasta seurakuntien perustajina: ”Ja kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakun
nassa …” Mutta merkitseekö tämä miesten asettamista vanhimman virkaan, vai jo ennestään vaaditussa merkityksessä vanhimpien 
miesten asettamista seurakuntien virkoihin eli palvelusasemiin? Onko ”vanhimmaksi” tulo määrättävissä? … Kristillisen seurakun
nan eli hengellisen Israelin seurakunnan kysymyksessä ollessa käy … selväksi: miehestä tulee kristillinen ”vanhin” eli ”presbyteeri” 
hengellisen kasvun ja kehityksen avulla eikä pelkästään luonnollisen iän tai virkaanasetuksen perusteella. Niiden edellytysten mu
kaan, mitkä Paavali esittää 1 Timoteuksen kirjeessä 3:1-12 ja Tiituksen kirjeessä 1:5-9, valvojat ja apulaispalvelijat määrätään mie
histä, jotka ovat ”vanhimpia” hengellisen kasvun perusteella. Tässä mielessä siis ne, joilla on määräämisvalta, asettavat vanhimmat, 
ei vanhimmiksi, vaan vastuullisiksi palvelijoiksi seurakunnissa.

Eikö järjestö ollutkaan omaksunut, näin ymmärtäessään, oikeaa raamatullista hallintotapaa, vaikka järjes
tö piti olla ’oikeassa tilassa’? Ei ollut. Nyt alettiin pyristellä eroon edellisestä näkemyksestä, mikä tarkoitti 
sitä, että luopiokristikunta, nimittäessään vanhimpia, olikin lähempänä raamatullista tapaa kuin tämä jär
jestö, jota väitetään Jehovan ohjaavan.

Vartiotorni 15.1.1972 s.34
Jos nyt koko ”Jumalan laumaa” olisi pidetty ”vanhempina”, niin mitä mieltä olisi Pietarin puhua ”vanhimmista teidän joukossanne”? 
Miten myöskään olisi voitu sanoa, että tuo Jumalan lauma oli ”teille uskottu”, toisin sanoen ”vanhimmille” uskottu? Miten he voivat 
’kaita laumaa’, jos koko lauma oli ”vanhimpia” ja siis kaikki paimenia?

Vanhimmistojärjestely haluttiin nyt ottaa käyttöön, vaikka jouduttaisiinkin täysin kumoamaan aiemmat pe
rustelut vanhimpien nimittämisen epäraamatullisuudesta. Nyt uuden näkemyksen haluttiin näyttävän täy
sin selvältä. Eihän koko lauma voi olla vanhimpia, nyt todettiin. Mutta eihän se ollut aiempi näkemys. 
Aiemman näkemyksen mukaan vain voidellut olivat vanhimpia tai ne jotka olivat hengellisen kasvun myö
tä kasvaneet hengellisiksi vanhimmiksi. Nyt nämä omat aiemmat perustelut kumottiin perusteettomalla ta
valla.

Vartiotorni 15.1.1972 s.38
Apostoli Pietari ja muut yksitoista apostolia eivät olleet vain ”vanhimpia” vaan myös ”valvojia”.

Vuoteen 1972 asti puhuttiin valvojista, paimenista, kaitsijoista tms. jolloin nimitys ”vanhin” jäi taka-alalle. 
”Vanhin” nimitys oli jäänyt taka-alalle, koska se oli itsestään selvä edellytys miehelle, joka voi toimia val
vojan vastuullisessa tehtävässä seurakunnassa. Miehen piti olla kasvanut hengelliseksi vanhimmaksi. 
Mutta nyt ”vanhin” ja ”valvoja” tulkittiin toistensa synonyymeiksi. Ne vaatimukset joita nyt alettiin käyttää 
valittavien vanhinten (presbyteeri) vaatimuksina ovat Raamatussa valvojan (episkopos) vaatimuksia.

Vartiotorni 15.1.1972 s.38
Alkaessaan käsitellä ”vanhimmaksi” nimitettävän vaatimuksia ja sanoessaan sitten, että ”seurakunnan kaitsijan” eli ”valvojan” on ”ol
tava nuhteeton” ja niin edespäin, Paavali osoittaa, että ”vanhin” on myös ”valvoja” (kreikaksi epískopos). Siten samalla kun Tiitus ni
mitti ”vanhimpia” seurakuntaan, hän nimitti myös valvojia siihen. Paavali käyttää siis tässä sanoja ”vanhimmat” ja ”valvojat” synonyy
meinä, saman ajatuksen sisältävinä, vaihtoehtoisina sanoina. Valvojan täytyy siis olla ”vanhin”, ja ”vanhimman” täytyy suorittaa val
vojan velvollisuudet

Vartiotorni 15.1.1972 s.39
Mitä siis apostoli Paavali tarkoitti sillä, mitä hän kirjoitti 1. Tim. 3:1:ssä? Hän sanoi siinä Timoteukselle: ”Jos joku pyrkii seurakunnan 
kaitsijan [valvojan, Um; kreikaksi episkopé] virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen.”
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Nyt käsite ”vanhimmisto” (presbyterion) nostettiin esiin. Ei ollut kuitenkaan kyse pelkästään seurakunnan 
valvojien nimittämisestä ja nimeämisestä ”vanhimmaksi”, vaan esiin nostettiin kokonaan uudenlainen hal
linto-organisaatio. Tähän asti seurakunnalla oli hallinnollisesti johtaja, yksi ylitse muiden.

Vartiotorni 15.1.1972 s.41
Nykyään Jehovan todistajien seurakunnissa on yleensä yksi seurakunnanpalvelija. Hän toimii seurakunnan puheenjohtajana ja oh
jaa erityisesti seurakunnan jäsenten kentällä suorittamaa saarnaamista ja opettamista.

Seurakunnan johtoon asetettiin nyt yhden seurakunnanpalvelijan sijaan ”vanhemmisto” joka muodostui 
kaikista nimitetyistä vanhimmista.

Vartiotorni 1.2.1972 s.55
Huomattakoon, ettei ketään vanhinta pidetty tärkeimpänä, seurakunnan päänä. … Vanhimmat palvelivat joukkona Kristuksen alai
suudessa. He olivat samanvertaisten ryhmä, sikäli kuin heidän vastuunsa oli kysymyksessä.

Samanvertaisten ja saman vastuun kantavien vanhinten ryhmä alkoi nyt johtaa seurakuntaa. Miten se 
käytännössä tulisi tapahtumaan?

Vartiotorni 15.1.1972 s.43
Tällä "vanhimmistolla" täytyi tietenkin olla puheenjohtaja huolehtimassa siitä paimennustyöstä, joka seurakunnassa oli tehtävä. Var
sin todennäköisesti noina kristillisen seurakunnan varhaisina aikoina vanhimmat vuorottelivat puheenjohtajan tehtävässä.
Kysymys, jonka veljet nyt tekevät on: miten tämä sitten soveltuu nykyään? Näyttäisi hyvältä, että vanhimmat vuorottelisivat joka 
vuosi. Merkitseekö tämä sitten sitä, että seurakunnanpalvelija vaihtuu joka vuosi? Kyllä.

Vanhimmiston puheenjohtaja vaihtuisi vuosittain. Tällä järjestelyllä haluttiin osoittaa ryhmän tasavertai
suutta. Tässä ryhmässä kukaan ei olisi pysyvästi enempää johtaja ja vastuunkantaja kuin toinen jäsen.
Tämä järjestely ei kuitenkaan osoittautunut hyväksi ja toimivaksi järjestelyksi. Muutaman vuoden kuluttua 
luovuttiin vuosittaisesta puheenjohtajan vaihtamisesta, samoin kuin muidenkin tehtävien kierrosta. Tehtä
viin valittiin pysyvät henkilöt. Tunnustettiin että vanhimmat eivät voi käytännössä olla samanvertaisia. 
Niinpä palattiin takaisin lähes entiseen. Kuten seurakunnan palvelija ennen, nyt esivalvoja on seurakun
nan vastaava johtaja. Esivalvoja yhdessä palvelusvalvojan ja sihteerin kanssa muodostavat palvelusko
mitean, samoin kuin ennen seurakunnan palvelija apulaisensa ja raamatuntutkistelunpalveijan kanssa 
muodostivat palveluskomitean. Palveluskomitea esivalvojan johdolla tekee useat käytännön ratkaisut 
seurakunnassa, samoin kuin palveluskomitea teki aiemminkin. Suurissa seurakunnissa vanhimmistossa 
voi olla jopa toistakymmentä vanhinta. Tällöin suuri osa vanhimmista on ns. salkuttomia vanhimpia, eikä 
voida mitenkään sanoa heidän olevan tasavertaisia johtavassa asemassa olevien vanhinten kanssa.
Entä kuka nimittää mahdollisia uusia jäseniä vanhimmistoon?

Vartiotorni 1.2.1972 s.63
Kuka nimittää vanhimmat? Apostolien tekojen 14. luvun 23. jae kertoo Paavalin ja Barnabaan lähetysmatkan yhteydessä: "Kun he 
olivat valinneet [nimittäneet, Um] heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, …" Seurakunnassa ei pidetty vaaleja. Paavali ja Bar
nabas, jotka olivat hallitsevan elimen edustajajäseniä, suorittivat nimitykset. Samaten Timoteus ja Tiitus ilmeisesti suorittivat sellaisia 
nimityksiä Paavalilta saamiensa ohjeiden mukaisesti. (1.Tim. 5:22; Tiit.1:5) Nykyään, jolloin on seurakuntia ympäri koko maapallon, 
noissa seurakunnissa olevat vanhimmat harkitsevat asiaa rukouksen hengessä ja tekevät suositukset päätoimistossa olevalle hallit
sevalle elimelle toisista, jotka täyttävät raamatulliset pätevyysvaatimukset, lähettäen nuo suositukset Vartiotorni-seuran haaratoimis
toon. Hallitseva elin suorittaa sitten nimitykset. Mutta tätä ei tehdä jonkin   sen   pystyttämän mittapuun mukaan  . Se tehdään sopusoin
nussa sen kanssa, mitä on esitetty Jumalan henkeytetyssä sanassa, joten näille vanhimmille eli valvojille voidaan totuudenmukai
sesti sanoa: "Pyhä henki on nimittänyt teidät valvojiksi." _Apt.20:28, Um.

Vanhimmisto itse tekee suositukset uusista vanhimmista ja Seura tekee nimityksen. Tämä koetaan teo
kraattiseksi tavaksi. Miten vanhimmisto käytännössä valitsee vanhimmiksi suositeltavat? Se tapahtuu de
mokraattisesti, koska enemmistön mielipide ratkaisee asian. Vähemmistöön jäävien tulee asettua enem
mistön kannalle ja siksi voidaan sanoa, että vanhimmisto on yksimielinen suosituksissaan uusista van
himmista.

Vartiotorni 15.1.1972 s.46
Onko kierrosvalvojalla, kun hän vierailee seurakunnassa, enemmän valtaa kuin seurakunnan vanhimmilla … tai voiko hän vaihtaa 
veljiä eri valvonta-asemissa? Ei! Kierrosvalvojalla ei ole sellaista valtaa. Kierrospalvelija on vain Seuran nimittämä vanhin, joka vie
railee seurakunnissa rakentaakseen niitä hengellisesti ja ottaakseen johdon kenttäpalveluksessa: Hänen kierrospalvelijan aseman
sa ei merkitse sitä, että hän on paikallisia vanhimpia pätevämpi. … Kierros- tai piiripalvelijan ei tule koskaan ajatella olevansa seura
kunnan "vanhimmoston" yläpuolella.

Uusien vanhinten suositteleminen ei toiminut montakaan vuotta edellä kuvaillulla tavalla. Todettiin van
himmiston olevan kykenemätön suosittelemaan uusia vanhimpia vanhimmistoon. Niinpä tältäkin osin pa
lattiin takaisin entiseen toimintatapaan. Kierrosvalvoja nostettiin vanhimmston yläpuolelle ja vain hänen 
läsnäollessaan ja myötävaikutuksellaan voitiin tehdä suosituksia uusista vanhimmista.
Vallan hierarkkisuus muodostui nyt seuraavaksi:

Vartiotorni 1.12.1993 s.22
Missä tahansa kristillisessä seurakunnassa kaikkien, myös avustavien palvelijoiden, täytyy osoittaa alamaisuutta vanhimmille. Eikö 
myös ole totta, että vanhimmat ovat alamaisia uskolliselle orjaluokalle, jota erityisesti kierrosvalvoja edustaa? Kierrosvalvojan tulee 
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vuorostaan olla alamainen piirivalvojalle ja piirivalvojan sen maan haaratoimistokomitealle, missä hän palvelee. Mitä on sanottava 
haaratoimisto  komitean jäsenistä  ? Heidän täytyy olla "alamaisia toinen toiselleen" ja myös hallintoelimelle, joka edustaa "uskollista ja 
ymmärtäväistä orjaa". Tämä on vuorostaan tilivelvollinen Jeesukselle, valtaistuimelle asetetulle Kuninkaalle. Minkä tahansa vanhim
miston tavoin hallintoelimen jäsenten täytyy kunnioittaa toistensa näkökantaa. Esimerkiksi jollakulla voi mielestään olla jokin hyvä 
ajatus. Mutta ellei riittävän moni muu jäsen ole samaa mieltä hänen ehdotuksestaan, hänen täytyy jättää asia sikseen.

Mikä ratkaisee sen ketä suositellaan uudeksi vanhimmaksi? Raamatussa olevat valvojien vaatimukset 
käydään läpi kohta kohdalta kutakin ehdokasta arvioitaessa. Ylitse muiden nousee kuitenkin kenttäpalve
lukseen käytetty aika.

Vartiotorni 15.1.1972 s.46
Vanhimpana olemista ei välttämättä ratkaise se tuntimäärä, jonka hän saavuttaa kenttäpalveluksessa. Ensiarvoisen tärkeitä ovat hä
nen hengelliset  edellytyksensä, hänen rakkautensa Jehova Jumalaan, hänen kiinnostuksensa työtovereihinsa seurakunnassa ja 
hänen kykynsä opettajana, ojentajana ja kehottajana. Tietenkin hänen täytyy myös olla innostunut hyvän uutisen saarnaamiseen. 
Mutta pääasiassa hänen täytyy paimentaa niitä, jotka ovat Jumalan laumassa, sekä johtaa heitä kentällä.

Vaikka tämän vanhimmistojärjestelyn alkuvaiheessa vakuutetaan, että tuntimäärä kenttäpalveluksessa ei 
välttämättä ratkaise sitä suositellaanko vanhimmaksi, käytännössä suositusta ei edes pohdita, jos viimei
sen puolenvuoden keskiarvo on alle kymmenen tuntia. Jos vanhimmisto yhdessä kierrosvalvojan kanssa 
päättää suositella jotakuta vanhimmaksi, käytännössä suositus menee aina läpi, sillä eihän Seura useim
miten tiedä suositeltavista yhtään mitään.

Vartiotorni 15.1.1972 s.46
Kun hallitseva elin on saanut suositukset seurakunnalta, niin tehdään asianmukaiset nimitykset. Hallitseva elin nimittää vanhimmat 
jokaiseen seurakuntaan, ja hallitseva elin lähettää tämän tiedon Seuran eri toimistojen välityksellä kautta maailman.

Vartiotorni 15.9.1989 s.21
Henki on nimittänyt valvojat huolehtimaan seurakunnan hengellisistä tarpeista.

Vuonna 1972 alkaneen vanhimmistojärjestelyn myötä katsottiin järjestön olevan varhaisseurakunnan kal
tainen ja siten entistä enemmän teokraattinen. Oliko se nyt lopulta saavuttanut oikean tilan? Tämä uusi 
hallinta- ja toimintatapa ei johtanut järjestöä oikeaan tilaan, sillä kuten huomasimme, monelta osin joudut
tiin palamaan takaisin entisiin toimintatapoihin.

10 Hallintoelimen jäsenet järjestettiin kuu  deksi komiteaksi  , ja tammikuun 1. päivästä1976 lähtien kaikki järjestön 
ja seurakuntien toiminta eri puolilla maailmaa tuli näiden komiteoiden valvonnan alaisuuteen. Millaiseksi siu
naukseksi onkaan osoittautunut se, että kaikkia Valtakunnan työn osa-alueita ohjaa "neuvonantajien paljous"! 
(Sananlaskut 15:22; 24:6.)

Vartiotorni 15.3.1976 s.143
On myös ilmeistä, että me olemme lähestymässä ihmiskunnan historian huippukohtaa. Jehovan todistajat voivat sen vuoksi odottaa, 
että vastustusta nousee edelleen monin paikoin. (Matt. 24:9) Kun pidämme ”läheisenä mielessä Jehovan päivän läsnäoloa”, niin on 
odotettavissa, että monet muut ihmiset asennoituvat Kristuksen hallitseman Jumalan valtakunnan puolelle, jos se on Jehovan tahto. 
– 2. Piet. 3:12. …
Sen työn helpottamiseksi on nyt muodostettu kuusi hallitsevan elimen komiteaa. Kullakin on oma puheenjohtaja, joka palvelee vuo
den ajan. Näiden komiteoiden toiminta on valvontaluonteista, eikä tarkoitus ole, että ne hoitaisivat kaikki yksityiskohdat ja rutiinityön. 
Eri yhdistykset, jotka ovat palvelleet niin hyvin Valtakunnan etuja tähän asti, jatkavat tietysti tärkeän osansa täyttämistä Jehovan to
distajien, heidän hallitsevan elimensä ja sen komiteoiden laillisina välikappaleina.
Nämä kuusi komiteaa, jotka alkoivat toimia 1. tammikuuta 1976, ovat seuraavat: palveluskomitea, kirjoituskomitea, kustannuskomi
tea, opetuskomitea, henkilökuntakomitea ja puheenjohtajan komitea.
Haaratoimistoissamme kautta maailman hoitaa hallitsevan elimen nimittämä kolmesta tai useammasta jäsenestä koostuva haaratoi
mistokomitea organisaatiojärjestelyt kussakin haaratoimistossa. Näissäkin komiteoissa on puheenjohtaja, joka palvelee yhden vuo
den.
Näyttää selvältä, että Jehovan ohjaus on ilmeinen näiden uusien järjestelyjen laatimisessa. 

Vartiotorni 15.5.1995 s.22
Esille otettiin myös Vartiotorni-seuran toiminta. Jehovan todistajien hallintoelin ja Pennsylvaniassa rekisteröidyn Vartiotornin raamat
tu- ja traktaattiseuran johtokunta olivat vuosikausia tarkoittaneet samaa, ja asiat olivat olleet suureksi osaksi sen presidentin päätet
tävissä.

Hallintoelin järjestäytyi vastaavalla tavalla uudelleen. Vaihtuuko puheenjohtaja vuosittain kussakin komi
teassa edelleen? Todennäköisesti ei, jos toimintatapana pidetään samaa tapaa kuin seurakunnissakin.

11 Vuonna 1992 pantiin toimeen vielä yksi uudistus. Sitä voidaan verrata siihen, mitä tapahtui kun israelilaisia ja 
muita palasi Babylonin pakkosiirtolaisuudesta. Tuohon aikaan ei ollut riittävästi leeviläisiä hoitamaan temppeli
palvelusta. Siksi ei-israelilaisille netineille annettiin enemmän tehtäviä leeviläisten työtaakan helpottamiseksi. 
Tämän mukaisesti vuonna 1992 annettiin joille  kuille "muille lampaille" lisää palvelustehtä  viä, jotta uskollisen ja   
ymmärtäväisen orjan olisi helpompi huolehtia lisääntyvistä vel  vollisuuksistaan maan päällä  . Heidät nimitettiin 
avustajiksi hallinto elimen komiteoi  hin   (Johannes 10:16).
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Vartiotorni 15.1.2001 s.31
ERIKOISILMOITUS
PENNSYLVANIASSA rekisteröidyn Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseuran vuosikokous pidettiin 7. lokakuuta 2000, ja sen lopus
sa puheenjohtaja, hallintoelimeen kuuluva John E. Barr, teki erikoisilmoituksen.
" 'Uskolliselle ja ymmärtäväiselle orjalle' ja sen hallintoelimelle on uskottu ylevämpiä ja paljon laaja-alaisempia etuja kuin laillisille yh
distyksille. … Herramme Jeesus Kristus on … nimittänyt uskollisen orjaluokan huolehtimaan kaikesta 'omaisuudestaan' eli Valtakun
nan eduista täällä maan päällä." (Matteus 24:45-47.) … se … ei estä orjaluokkaa antamasta pätevien veljien "muiden lampaiden" 
joukosta huolehtia joistakin rutiiniluonteisista hallinnollisista tehtävistä (Johannes 10:16).
… eräät Jehovan todistajien hallintoelimen jäsenet, jotka olivat palvelleet "uskollisen ja ymmärtäväisen orjan" Yhdysvalloissa käyttä
mien yhdistysten johtokunnan jäseninä ja virkailijoina, siirtyvät vapaaehtoisesti syrjään kaikista noista tehtävistä. Muiden lampaiden 
luokkaan kuuluvista valittiin luotettavia veljiä heidän tilalleen.
Sen ansiosta hallintoelimen jäsenille jää enemmän aikaa hengellisen ruoan valmistamiseen ja maailmanlaajuisen veljesseuran hen
gellisistä tarpeista huolehtimiseen muulla tavoin.
"Vaikka useita lakisääteisiä ja hallinnollisia tehtäviä on määrätty kokeneille valvojille, - - jokainen heistä palvelee hallintoelimen hen
gellisen ohjauksen alaisuudessa." …
"Siitä lähtien kun Pennsylvaniassa rekisteröity Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseura perustettiin vuonna 1884, sillä on ollut tär
keä osa nykyhistoriassamme. Se on silti vain laillinen väline, jota 'uskollinen ja ymmärtäväinen orja' voi tarvittaessa käyttää."

Hallintoelimen on muodostanut ikääntyvien miesten ryhmä, jotka ovat kaikki voideltuja taivaallista hallinto
tehtävää varten. Ennen heidän taivaaseen siirtymistään he ovat muodostaneet ”uskollisen ja ymmärtäväi
sen orjan” ydinjoukon, joka on ollut vastuussa kaikesta maan päällä tehtävästä, Jumalan asettamasta 
työstä. Heidän oli tarkoitus johtaa työtä aina Harmagedoniin saakka. Mutta koska Harmagedon ei tullut
kaan 70-luvulla eikä vuoden 1914 sukupolvenkaan aikana, niin kuin uskottiin, alkoi työn johtaminen tulla 
ylivoimaiseksi tälle iäkkäälle ryhmälle. Uusia voideltuja ei tullut enää vuoden 1935 jälkeen, jolloin heidän 
lukumääränsä oli todettu täydeksi. Voideltujen ryhmä, josta uusia hallintoelimen jäseniä voisi valita oli 
kauttaaltaan hyvin iäkästä, joten täytyi keksiä jokin muu keino miten työtä johdettaisiin jatkossa. Hallinto
elintä on kyllä täydennetty nuoremmilla jäsenillä iäkkäiden kuollessa, mutta se ei olisi kuitenkaan ratkaisu 
tähän ongelmaan. Nuorempia voideltuja voi olla vain hyvin poikkeuksellisesti, koska heidät on voideltu 
vasta vuoden 1935 jälkeen uskottomiksi tulleiden tilalle.
Ongelma ratkaistiin vuoden 2001 alussa edellä olevan lainauksen mukaisella tavalla. Joten voideltujen 
muodostama hallintoelin, jolle Jeesuksen uskotaan antaneen kaiken vastuun hengellisestä työstä maan 
päällä, jäi taka-alalle vain muodolliseksi vastuun kantajaksi. Vaikka muutoksen keskeisimmäksi asiaksi 
kerrotaan hallintoelimen keskittyminen hengelliseen työhön, mitä ilmeisimmin julkaistut kirjoitukset ovat 
entistä enemmän kuitenkin muiden kirjoittamia. On käynyt kuin nykyajan monarkioissa, joissa kuningas 
on jäänyt vain muodolliseksi hallitsijaksi, jolla ei ole enää todellista valtaa.

12 Mihin tämä kaikki on johtanut? "Minä nimitän valvojiksesi rauhan ja voudeiksesi vanhurskauden", sanoo Je
hova (Jesaja 60:17). Jehovan palvelijoiden keskuudessa vallitsee nykyään "rauha", ja "vanhurskauden" rakkau
desta on tullut heille "vouti", joka panee heidät palvelemaan Jumalaa. Heidät on organisoitu hyvin saarnaamaan 
Valtakuntaa ja tekemään opetuslapsia (Matteus 24:14; 28:19,20).

Kirkkoraamattu 92 Evankeliumi Matteuksen mukaan 24:14
 14. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu. 

Hyvä uutinen tuli julistaa kaikille kansoille todistukseksi – ei heidän jakamisekseen hyviin ja pahoihin, lam
paisiin ja vuohiin, niin kuin useita vuosia ymmärrettiin. (kts. kpl 19)

 Kirkkoraamattu 92 Evankeliumi Matteuksen mukaan 28:19,20
 19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
 20. ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne 
kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Opetuslapset tuli kastaa ”Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”, kolmen persoonan nimeen. Jos Isän ja 
Pojan nimi edustaa persoonaa, miksi ei Pyhä Hengen nimikin edustaisi samoin persoonaa? Yleensä nimi 
edustaa yksilöä, persoonaa. Jehovan todistajat eivät kuitenkaan usko jumaluuden muodostuvan kolmesta 
persoonasta ja vakuuttavat, ettei Raamattu puhu kolmiyhteisestä Jumalasta. Tämä Matteuksen kohta 
näyttää kuitenkin unohdetun, sillä kertoohan se selvästi kolmesta nimellä kutsuttavasta persoonasta, jot
ka muodostavat jumaluuden ts. jumalallisen hallituksen, jonka nimiin uusi opetuslapsi kastetaan.
Pyhä Henki ei Jehovan todistajien mukaan ole persoona vaan Jumalan toimiva voima. Tämä tarkoittaa si
tä, että uusi opetuslapsi kastetaan kahdesti Jumalan nimeen, pyhän hengen edustaessa myös Jumalaa. 
Mutta onko pyhä henki vain persoonaton voima?

Kirkkoraamattu 92 Evankeliumin Johanneksen mukaan 16:7,13-15
 7. Mutta minä sanon teille totuuden: teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta 
mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne,
 13. Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, 
minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva.
 14. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta.
 15. Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa.
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Persoonaton voima ei voi puhua eikä kuulla. Vain persoona kykenee siihen. Jos mainittu Puolustaja, To
tuuden Henki on Jumalan voima eli Jumala itse, tarkoittaa tämä sitä, että Jeesus lähettää Jumalan seu
raajiensa avuksi. Tällöin Jumala ei puhu omissa nimissään vaan hän puhuu sen mitä hän kuulee lähettä
jältään Jeesukselta, joka on saanut alkuaan tiedon häneltä itseltään.

Kirkkoraamattu 92 Kirje roomalaisille 8:26,27 
 26. Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki it
se kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin.
 27. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää mitä Henki tarkoittaa, sillä Henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. 

Persoonaton voima ei voi myöskään rukoilla puolestamme. Jotta voi rukoilla tulee omistaa mieli, jossa ru
kous muodostuu. Kyseessä on tällöin persoona. Kenelle Pyhä Henki esittää rukouksensa? Jumalalle. 
Mutta jos Pyhä Henki on Jumalan voima, esittää Jumala tällöin rukouksen itse itselleen meidän puoles
tamme. Oheisen raamatunkohdan mukaan Jumala, joka tutkii sydämet tietää mitä hänen voimansa tar
koittaa, sillä Jumala voima puhuu hänelle itselleen hänen tahtonsa mukaisesti.
Jos jumalallista kolminaisuutta on Jehovan todistajien mukaan vaikea ymmärtää, helppoa ei ole ymmär
tää tätä Jumalan jakautunutta persoonallisuuttakaan.
Vaikka jotkin Pyhää Henkeä käsittelevät raamatunkohdat voisivat tukea sitä, että kyseessä on persoona
ton voima, ei meidän tule tehdä tästä asiasta kiistakysymystä. Meidän on joka tapauksessa mahdotonta 
ymmärtää Jumalan olemusta ja hänen ikuisesti ollutta ja ikuisesti olevaa persoonaansa. Onko Jumala yk
si, kaksi tai kolmiyhteinen ei lopulta merkitse paljoakaan, sillä hänen kaikkivaltiutensa meidän tulee joka 
tapauksessa tunnustaa. Tärkeintä on ettemme tuomitse toisiamme sellaisen asian ymmärtämisen vuoksi, 
jota ei kukaan lopulta kuitenkaan täysin ymmärrä.
Saarnatessaan Raamatun hyvää uutista Jumalan teoista meidän ihmisten hyväksi, Jehovan todistajien pi
täisi pyrkiä rakentamaan veljeyttä kaikkien kristittyjen välille, sen sijaan että erottaudutaan ja rakennetaan 
raja-aitoja, sekä tuomitaan, Jeesuksen opetusten vastaisesti, kaikki muut kristityt.

Kirkkoraamattu 92 Evankeliumi Matteuksen mukaan 7:1 
 1. ”Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi.

Jehova valaisee polkua opillisissa asioissa
13 Jehova valaisee edistyvästi kansansa pol  kua myös oppeja koskevissa kysymyksissä.   Ilmestyksen 12:1-9 on 
tästä yksi esimerkki. Kertomuksessa puhutaan kolmesta kuvaannollisesta hahmosta: "naisesta", joka on ras
kaana ja synnyttää, "lohikäärmeestä" ja "pojasta, poikalapsesta". Tiedätkö mitä kukin näistä vertauskuvista 
edustaa? Se ilmaistiin kirjoituksessa "Kansan synty", joka ilmestyi vuoden 1925 heinäkuun Vartiotornissa. Tuo 
kirjoitus auttoi Jumalan kansaa ymmärtä  mään paremmin Valtakunnan syntyä koske  via ennustuksia  , ja näin kävi 
selväksi, että on olemassa kaksi eri järjestöä, Jehovan järjestö ja Saatanan järjestö. Sitten vuosina 1927 ja 1928 
Jumalan palvelijat ymmärsivät, että joulu ja syntymäpäivä juhlat ovat epäraama  tullisia, ja he lakkasivat viettä    
mästä niitä.

Jehovan todistajat Jumalan päätöksissä v.1959 s.107
Kun maailman hallitsijoitten vastuu oli nyt määritelty niin selvästi kol  messa kirvelevässä päätöksessä  , kaikui kutsu kaikille hyväntah
toisille ihmisille, että he omaksuisivat toivon vuonna 1914 perustetusta Jumalan valtakunnasta. 
Tämä kutsu esitettiin vuonna 1925, … Erittäin merkityksellinen oli ylevä paljastus, että Jehovan nimelle täytyy antaa sille kuuluva si
ja. Vartiotornin   heinäkuun nu  mero 1925 esitti lisäksi innostavan ja jän  nittävän kirjoituksen "Kansan synty"  . Sen otsikko tekstinä oli Il
mestyskirjan 12:5.

Vartiotorni Heinäkuu 1925
Mikä on ollut Jumalan suunnitelman [päätöksen] esiinpistävin piirre kautta aikakausien? Me vastaamme heti kaikki: Valta
kunnan perustaminen, jota Jeesus opetti meitä rukoilemaan. Se käsittää uuden kansan syntymän, joka kansa hallitsee ja 
siunaa maan kaikki sukukunnat. Daniel 2:44.
Mikä se vihollismielinen valta on, joka on pitänyt kansan tietämättömyydessä tästä ihanasta uudesta kansasta ja niistä siu
nauksista, joita se tuottaa heille? Jälleen voidellut vastaavat yksimielisesti: Saatana, perkele, ja hänen järjestönsä.
Nämä kaksi kohtaa ovat siis järkkymättömästi vahvistetut. Me näemme nyt ympärillämme ole  vista todistuksista, että varsi    
nainen taistelu on Jumalan taistelu perkelettä vastaan, että vanhurskauden valtakunta kukistaa pahuuden ja pimeyden val
takunnan ja perustaa sen tilalle totuuden valtakunnan.
Kansat purkivat vihaansa toisiaan kohtaan suuressa sodassa" kunnes perinpohjin. uupuivat. Heti vuoden 1918 jälkeen per
keleen järjestö, rahalliset, poliittiset ja kirkolliset vallat ja etenkin jälkimmäiset, hylkäsivät julkisesti Herran ja hänen valtakun
tansa, ja silloin ja siinä Ju  malan viha alkoi kohdata kansoja  . Siitä ajasta alkaen on taistelu raivonnut maan päällä. …

Todistajien itsetunto oli huipussaan. He olivat vakuuttuneita eritysasemastaan Jumalan sanomien julistaji
na. Vastakkainasettelua Jumalan ja Saatanan välillä korostettiin. Vain tämä uskontokunta oli puolusta
massa Jumalaa ja hänen perustettua valtakuntaansa. Kaikki muut uskontokunnat olivat hylänneet Juma
lan valtakunnan ja olivat siten todellisuudessa Saatanan puolella.

Jehovan todistajat Jumalan päätöksissä v.1959 s.108
Vartiotorni käsittelee sitten eräitä aikapiirteitä Ilmestyskirjan 12. luvusta mainiten täyttyneitä tosiasioita, joista on tehty yhteenveto 
seuraavin sanoin:

Vartiotorni Heinäkuu 1925
Vuonna 1918, toinnuttuaan huumauksestaan eli hämmästyksestään alkoi Saatana vainota seurakunnan maan päällä olevia 
jäseniä. Vuonna 1918 hän sai aikaan sen, että ... [Seuran] johtajat y.m. teljettiin vankilaan. Maaliskuun 26 :ntena päivänä 
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päästettiin nämä vapaiksi vanki  lasta; ja seurakunta (vaimo) pakeni silloin erä  maahan 1,260 kirjaimellisen päivän ajaksi. Aika   
maaliskuun 27:nnestä päivästä 1919 syyskuun 8 :nteen päivään 1922 oli juuri 1,260 päivää, minkä jakson lopussa seura
kunnan jäännös maan päällä julistaa rohkeasti uskonsa ja tottelevaisuutensa Kuninkaalle ja hänen valtakunnalleen ja ilmoit
taa päätöksensä alkaa hellittämättömän, perille vievän taistelun Saatanan valtakuntaa vastaan, siksi kuin se on poistettu 
maan päältä.

Uskottiin että tämän uskontokunnan historiaa oli luettavissa suoraan Raamatun profetioista. 1260:n päi
vän aikajakso on kerrottu seuraavasti Ilmestyskirjassa:

Kirkkoraamattu 92 Johanneksen ilmestys12:5,6 
 5. Nainen synnytti lapsensa, pojan, joka on paimentava maailman kansoja rautaisella sauvalla. Tämä lapsi temmattiin Jumalan ja 
hänen valtaistuimensa luo,
 6. ja nainen pakeni autiomaahan. Jumala on sinne valmistanut hänelle turvapaikan, missä hänestä pidetään huolta tuhat kaksisa
taakuusikymmentä päivää.

Nämä 1260 päivää päättyivät 8.9.1922, jolloin oli konventti, jossa Jumalan kansa ”julistaa rohkeasti us
konsa ja tottelevaisuutensa Kuninkaalle ja hänen valtakunnalleen ja ilmoittaa päätöksensä alkaa hellittä
mättömän, perille vievän taistelun Saatanan valtakuntaa vastaan, siksi kuin se on poistettu maan päältä.”

Jehovan todistajat Jumalan päätöksissä v.1959 s.101
Cedar Pointissa, Ohiossa, pidet  tiin toisen kerran kansainvälinen konvent  ti 5.-13. syyskuuta, 1922  . Tällä toisellakin kerralla Jehovan 
toimiva voima val  tuutti ja vahvisti   hänen järjestäytyneen kansansa täyttämään vastuullisen tehtävänsä. …
Jehovan kansalle valmistettiin tässä tilaisuudessa totisesti virkistävien totuuk  sien juhla  . Painottaen Valtakunta-aihetta veli Ruther
ford piti historiallisen esitelmän aiheesta "Valtakunta". Hän sanoi:

Ennen vuotta 1878 oli nimiseurakunta kasvanut ja tullut mahtavaksi maan päällä. Jumala otti vuonna 1878 suosionsa takai
sin nimijärjestel  miltä  . Siitä ajasta lähtien kulkivat veli Russell ja häntä avustavat veljet maan halki ... koettaen kääntää sydä
met kristikunnassa takaisin lapsenkaltaiseen uskoon Jumalaan. Nimiseurakunta ei välittänyt siitä. ...
Siten näemme, että ne, jotka kuuluvat temppeliluokkaan, ovat selvästi valitut olemaan Her  ran todistajia tänä aikana  , saatta
maan kansalle sen lohdullisen sanoman, että taivaan valtakunta on täällä ja että miljoonat nykyään elävistä eivät kuole kos
kaan. Tästä näkyy siis, että Jumalan aikomus on, että hänen nimensä on ylistettävä, kansan on opittava tuntemaan, että 
hän on Herra. Myöskin huomaamme olevan Jumalan tarkoituksen, että hänellä tänä ahdistuksen aikana on kansa maan 
päällä, joka selvällä tavalla on erilainen ja eroitettu kaikista muista, joka astuu esille hänen todistajanaan, pelottomasti huu
taen sanomaa: "Taivaan valtakunta on täällä" ...
Uskotko sinä tämän? Uskotko, että kirkkauden Kuningas on läsnä ja on ollut sitä vuodesta 1874? Uskotko, että hän sinä ai
kana on toimittanut elonkorjuutyötään? Uskotko, että hänellä sinä aikana on ollut uskollinen ja älykäs palve  lija, jonka kautta   
hän on johtanut työtään ja an  tanut ruokaa huonekunnalleen  ? Uskotko, että Herra nyt on temppelissään tuomitsemassa 
maan kansoja? Uskotko, että kirkkauden Kuningas on alkanut hallituksensa?
Silloin takaisin kentälle, oi te korkeimman Jumalan lapset! Pukeutukaa sota-asuun! Olkaa raittiit, valvokaa, olkaa toimeliaat, 
olkaa rohkeat! Olkaa Herran uskolliset ja totiset todistajat! Kulkekaa eteenpäin taistelussa siksi kun jokainen Baabelin jälki 
on hävitetty! Pasunoikaa sanomaa laajalti ympäri! Maailman täytyy tietää, että Jehova on Jumala ja että Jeesus Kristus on 
kuninkaitten Kuningas ja herrain Herra. Tämä on päivistä parhain. Katso, Kuningas hallitsee! Te olette hänen julkiset sanan
saatta  jansa.   Siksi julistakaa, julistakaa, julistakaa Kuningasta ja hänen valtakuntaansa!

Oltiin vakuuttuneita, että tässä konventissa paljastui merkittäviä Raamatun totuuksia, sillä olihan konven
tilla Jumalan hengen ohjaus. Mutta olivatko opitut uudet totuudet todella totuutta? Totuus käsitteenä on 
hyvin mustavalkoinen. Jos jokin tulkinta on totuus jostakin Raamatun opetuksesta, se ei enää voi muuttua 
miksikään muuksi. Jos se muuttuu, kyse ei ollut silloin totuudesta, ja väittämä siitä että tulkinta oli totuus 
oli tällöin valhe.

Vartiotorni 1.8.2003 s.14
Itse totuuden olemusta vastaan hyökätään. Olet saattanut kuulla sanottavan, että jokainen laatii oman totuutensa tai että totuus on 
suhteellista tai että totuus muuttuu alinomaa. Tämä on virheellistä järkeilyä. Tutkimustyö ja koulutushan tähtäävät nimenomaan tosi
asioiden eli totuuden oppimiseen maailmasta, jossa elämme. Totuutta ei ratkaise henkilökohtainen mielipide. Esimerkiksi ihmissielu 
joko on kuolematon tai ei ole. Saatana joko on olemassa tai ei ole. Elämällä joko on tarkoitus tai ei ole. Kussakin tapauksessa voi ol
la vain yksi oikea vastaus. Toinen on tosi ja toinen valhetta; molemmat eivät voi olla totta.

Näiden opetusten mukaan kristikunta menetti Jumalan suosion vuonna 1878. Miljoonat tuolloin (24.2.1918 
ko. aiheen ensiesitys) eläneet eivät kuolisi koskaan. Jeesuksen läsnäolo alkoi vuonna 1874. Jo tuolloin oli us
kollinen orja, joka henkilöityi Russelliin.
Konventti joka sisälsi merkittävän profeetallisen päivämäärän 8.9.1922, oli merkittävä juuri näiden opetus
tensa vuoksi. Siksi se oli profeetallisen 1260:n päivän aikajakson päätös. Mutta voimmeko olla siitä va
kuuttuneita? Jos tämän uskontokunnan kehityshistoriaa voidaan lukea näin täsmällisesti Raamatun profe
tioista, pitää siihen liittyvät muut Raamatun opetusten tulkinnat olla myös täsmällistä totuutta. Sitä ne ei
vät kuitenkaan olleet.

Jehovan todistajat Jumalan päätöksissä v.1959 s.103
Nämä Jumalan sanaan ja kaikille ihmi  sille ilmeisiin tosiasioihin perustuvat kyl  mät, ankarat totuudet olivat kuin Juma  lan tuhoava viha,   
mikä aiheutti hengelli  sen kuoleman Saatanan koko maailmalle  . Nämä totuudet osoittivat, että maailman hallitsevan väestön uskon
nolliset, poliittiset ja kaupalliset ainekset samoin kuin maailman kaikki huomattavat johtajat ja heidän maailmalle esittämänsä uudet 
toiveet olivat nyt murskautuneet eli palaneet poroksi. Se kiinnitti huomion hengel  liseen spitaaliin, mihin kristikunnan papit ovat kuol    
leet siitä lähtien kun he hyväk  syivät Kansainliiton vuonna 1919, ja että kaikki, jotka kannattavat näitä johtajia, joutuvat osallisiksi siitä   
henkisestä ja hen  gellisestä vaivasta, mihin Saatanan maail  ma oli nyt alistettu  .
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Näiden opetusten alkulähde oli itse Jehova, ja hän lähetti sanansaattajansa viemään tätä tuomitsevaa sa
nomaa kansoille. Näin uskottiin.
Sanansaattajat joutuivat kuitenkin kokemaan, omaa tulevaisuuttaan koskevissa odotuksissaan, pettymyk
siä toinen toisensa jälkeen.

Jehovan todistajat Jumalan päätöksissä v.1959 s.19
Pastori Russell selitti sitten erään harhakäsityksen, mikä oli ollut kaikilla tähän saakka. 1.Korinttolaisten 15: 51, 52:nteen perustuen 
oli odotettu, "että elävät pyhät yhdessä tai toisessa ajankohdassa tulisi  vat äkkiä ja yliluonnollisella tavalla ruu  miillisesti poistetuiksi,   
ollakseen sitte ian  kaikkisesti Herran luona  ". Koska jotkut uskoivat tämän tapahtuvan vuonna 1878, niin he pettyivät, koska he eivät 
nähneet mitään sellaista tapahtuvan. Mutta pastori Russell alkoi tutkia uudelleen tätä raamatunkohtaa ja havaitsi, että "erehdyksem
me oli siinä, että olimme odottaneet näkevämme kaikki elävät pyhät muutetuiksi yhdellä kertaa ilman kuolemaa, jonka vir  heellisen   
käsityksen omasimme yhdessä nimikirkon kanssa ja jota emme silloin vielä olleet nähneet virheelliseksi ja hylät  täväksi  ". Russellin 
tämän tekstin suhteen suorittama tutkinta paljasti apostolien sanojen tosi merkityksen olevan, että ne, jotka tulisivat kuulumaan Kris
tuksen ruumiiseen ja jotka olisivat elossa hänen läsnäolossaan eli hänen paluunsa jälkeen, eivät lepäisi tiedottomana haudassa niin 
kuin ne, jotka kuolivat ennen Kristuksen takaisintuloa. He muuttuisivat silmänräpäyksessä ollakseen hänen luonaan. Tämä oli to
siaan tärkeä raamatullinen paljastus ja sellainen, mitä monet fundamentalistit eivät ole vieläkään ymmärtäneet. Russell lopettaa tä
män kohdan sanomalla: "Tällä tavoin heitti tämä jatkunut tutkiminen lisääntynyttä valoa polulle ja innostutti meitä erittäin, kun näin 
tulimme vakuuttuneeksi Herran johdosta."

”Jotkut” jotka uskovat vuoden 1878 merkitsevän taivaaseen nousua, sisälsi myös Russellin. Hän korjasi 
erehdyksen ja sen myötä tultiin vakuuttuneiksi ”Herran johdosta”. Mutta voitiinko luottaa siihen, että Herra 
todella johti heitä jatkossakin totuuden ymmärtämiseen paitsi tässä taivaaseen nousemisasiassa niin 
muissakin asioissa, joita innokkaasti levitettiin kansoille?

Jehovan todistajat Jumalan päätöksissä v.1959 s.107
…  vuonna 1925, mikä oli ohimennen sanoen kriitillinen vuosi joillekuille Jehovan todistajille. Voideltu  jen keskuudessa oli vallinnut   
melko yleise  nä sellainen ajatus, että Kristuksen ruu  miin jäljellä olevat jäsenet siirtyisivät tai  vaan kirkkauteen tuona vuonna  . … Jätti
vätkö jotkut järjestön sen takia? Jättivät. Seulontaa on tapahtunut pitkin matkaa. Tämäkin oli merkki vuosi siinä, että uusien hengel
listen totuuksien tulva yllätti Jehovan kansan, to  tuudet, mitkä koettelivat edelleen Valta  kuntaan ehdolla olevien antaumusta  .

Kansa jota Jehova ohjaa ja opettaa oli jo aiemminkin kokenut takaiskuja, kun hänen ohjauksensa ei aina 
ollutkaan aivan kiistatonta. Vuonna 1914 oli uskottu tulevan silloisten ihmishallitusten lopun ja voideltujen 
siirtyvän taivaaseen suorittamaan papillista tehtäväänsä. Niin ei kuitenkaan tapahtunut ja sen seuraukse
na epäusko valtasi joitakuita ja he jäivät pois. Taivaaseen siirtymistä oli sitten ryhdytty odottamaan tapah
tuvaksi vuonna 1925. Totuus oli jälleen toinen. Niinpä jälleen jotkut jättivät järjestön. Virallinen näkemys 
heistä oli se, että heidät oikeutetusti seulottiin pois, koska he paljastuivat sellaisiksi, jotka eivät arvosta
neet Jehovalta tulleita totuuksia.
Vain noin ohimennen katsoen, mitkä tuolloin 20-luvulla olivat niitä totuuksia, joiden vuoksi jotkut jättivät 
järjestön, tuon taivaaseen nousemisen lisäksi?

Jehovan todistajat – Jumalan valtakunnan julistajia v.1993 s.78,79
”Me voimme odottaa - - luottavaisina, että 1925 tulee olemaan Aabrahamin, Iisakin, Jaakobin ja muinaisten uskollisten profeettojen 
[kuolleista] palaamisvuosi - - inhimillisen täydellisyyden tilaan”, sanottiin vuonna 1920 kirjasessa Miljoonat, jotka nyt elävät, eivät 
kuole koskaan. …
”Kansan synty” oli vuoden 1925 heinäkuun Vartiotornissa ilmestyneen dramaattisen kirjoituksen otsikko. Siinä esitettiin Ilmestyksen 
12. luvusta lisääntyneen ymmärryksen mukainen selitys, joka joidenkuiden oli vaikea hyväksyä.
… Miksi tätä Ilmestyksen 12. luvun selitystä oli niin vaikea hyväksyä?
Ensinnäkin se poikkesi suuresti siitä, mitä oli julkaistu Täyttyneessä salaisuudessa, joka oli suurelta osin koottu veli Russellin jäl
keensä jättämistä kirjoituksista. ”… Russellin aiemman tulkinnan … uskoimme olevan lopullinen selitys Ilmestyskirjasta.” Ei siksi ih
me, että jotkut kompastuivat tähän selitykseen. ”… mutta uskossaan todella vakaat ja vilpittömät pysyvät lujina ja iloitsevat.”
… Raamatuntutkijat eivät kuitenkaan tyytyneet vain hylkäämään vääriä tapoja ja uskonkäsityksiä, vaan odottivat jatkuvasti Jehoval
ta edistyviä totuuksien paljastuksia.

Profeetat eivät palanneet maanpäälle vuonna 1925 eivätkä myöhemminkään. Myös osa Russellin uskon
käsityksistä alkoi paljastua vääriksi ja niistä täytyi luopua. Mutta eiväthän ne voineet olla vääriä, sillä oli
han Russell ollut Jumalan valitsema, joka syrjäytti kristillisten kirkkojen opettajat jo vuonna 1878. Nämä 
opetukset eivät sen mukaan olleet vain Russellin tulkintoja. Hän vain toimi pyhän hengen ohjauksessa 
saattaakseen julki Jehovan paljastamia totuuksia. Näin uskottiin silloin ja seuraavan Vartiotornin totea
muksen mukaisesti näin uskotaan vieläkin.

Vartiotorni 15.5.1995 s.17
Jeesuksen lupauksen mukaisesti veli Russellin ja hänen tovereidensa vaatimattomat ponnistelut saivat todellakin pyhän hengen an
siosta totuuden loistamaan kirkkaammin kuin koskaan aikaisemmin (Johannes 16:13).

Tarkoittiko tämä mahdollisesti sitä, että totuuden valo todella loisti Russellin aikana, mutta 20-luvulla valo 
himmeni, kun oltiin luopumassa Russellin opetuksista? Myös tuolloin syntyneet opetukset eivät olleet 
Russellin opetuksia. Ei kuulosta kovin uskottavalta, että Jehova olisi ollut näiden ”totuuksien” takana. En
sin hän olisi paljastanut profeettojen palaavat maanpäälle vuonna 1925, ja sitten hän olisi paljastanut 
edistyvästi tästä asiasta lisäpiirteenä sen, että eivät palaakaan. Jos jotkut tämänkaltaisten asioiden vuoksi 
jättivät järjestön, oliko se oikeutettua, että heidät sanottiin seulotun pois uskossaan epävakaina, joilta 
puuttui nöyryyttä alistua Jehovan tämän kaltaiseen ohjaukseen?
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Jehovan todistajat Jumalan päätöksissä v.1959 s.109
Kuitenkin oli ilmeisesti joitakuita, jotka eivät "odottaneet" Herran uskollisen jäännöksen kanssa. … Varsinkin vuosi 1925 osoittautui 
suuren koetuksen vuodeksi monille Jehovan kan  sasta. Jotkut lakkasivat odottamasta ja me  nivät maailman mukana  . Ne, jotka var
jeltuivat tuossa kriitillisessä ajassa, olivat tosiaan onnellisia saadessaan niitä siunauksia, mitkä Jehova oli varannut heitä varten tou
kokuusta 1926 eteenpäin.

Nämä 20-luvun odotukset olivat olleet epäilemättä sykähdyttäviä ja olivat innostaneet sanoman julistajia 
keskittämään elämänsä niihin ja kertomaan niistä mahdollisimman monille. Mutta odotukset osoittautuivat 
vääriksi. Ei siten lainkaan ihme, että useiden luottamus opetuksiin petti kun paljastui, etteivät ne vakuutte
luista huolimatta olleet lähtöisin Jehovalta.

Jehovan todistajat – Jumalan valtakunnan julistajia v.1993 s.632
Ne olivat todella onnellisia näkymiä! Vaikka he olivatkin erehtyneet, he kertoivat odotuksiaan innokkaasti toisille.

Jehovan todistajat – Jumalan valtakunnan julistajia v.1993 s.626
Monet tuohon aikaan pois seuloutuneet pitivät kiinni sellaisesta näkemyksestä, että ihmisyksilö, Charles Taze Russell, oli Matteuk
sen 24:45-47:ssä (  KJ  ) ennustettu ”uskollinen ja viisas palvelija”  , joka jakaisi hengellistä ruokaa uskon huonekunnalle. Varsinkin hä
nen kuolemansa jälkeen jopa Vartiotornissa   esitettiin vuosien ajan tällainen näkemys  .

Jos Vartiotorni edusti järjestön virallista näkemystä, joka oli Jehovan hengen ohjauksessa, eikö siihen täl
löin pitänyt uskoa? Sen mukaan Russell oli ”uskollinen ja viisas palvelija”. Mutta tähän Jehovan ohjauk
seen luottaneet seulottiin kuitenkin pois. Pysyäkseen järjestössä piti hyväksyä uudet näkemykset uusina 
Jehovan ohjaamina totuuksina. Olivatko nämä uudet totuudet lopullisia totuuksia, sitä ei tullut pohtia. Ne 
olivat tuon hetken totuuksia, jotka tuli julistaa maailman kansoille Jehovalta tulleena sanomana.

Jehovan todistajat Jumalan päätöksissä v.1959 s.109
Sen tähden oli erittäin sopivaa, että tuona ajattelutavassa tapahtuneen suuren muutoksen vuonna lähetettiin erikoissano  ma hyvän    
tahtoisille ihmisille, jotta he oli  sivat voineet yhtyä ylistämään korkeinta Jumalaa liittymällä Jehovan järjestöön ja astumalla siten tiel    
le, minkä oli määrä viedä heidät iankaikkiseen elämään maan päällä.

KAIKILLE HYVÄNTAHTOISILLE IHMISILLE: Yleiseen konventtiin kokoontuneet kansainväliset raamatuntutkijat lähettävät 
tervehdyksensä :
Kun kansat ovat saavuttaneet suurimman ahdistuksensa ihmiskunnan historiassa, on aika niiden harkita perussyitä … 
Poliittiset ja kaupalliset mahdit turvautuvat empimättä juonitteluun, kaksinaamaisuuteen ja petkutukseen; turhamaisuus ja 
omahyväisyys hallitsevat tiedettä ja filosofiaa; ja uskonnoitsi  jat, niin katoliset kuin protestanttisetkin, ovat tunnettuja pöyh    
keydestään, itse rakkaudestaan, epähurskaudestaan ja jumalattomuudestaan. … Katolilaisuus vaatii ja omaksuu sitä, mikä 
kuuluu oikeudenmukaisesti yksinomaan Jumalalle. …
Seurauksena on, että ihmiset kärsivät liikemaailman keinottelijoitten ja heidän liittolaistensa sortavan puristuksen alaisuu
dessa; he ovat kadottaneet uskon poliittisiin johtajiinsa eivätkä kunnioita enää uskonnoitsijoita, jotka ovat johtaneet heidät 
harhaan. Tällaisen jumalattoman, epäpyhän liiton väärän valon johtamina ovat … kansat joutuneet pimeyteen.
Syy tällaiseen valitettavaan tilaan on, että ihminen lankesi ensimmäisen synnin takia täydellisyydestä ja että Jumalan ja kai
ken vanhurskauden vihollinen Saatana on tämän pahan maailman näkymätön hallitsija eli jumala ... Kaikkien aikojen suurin 
ahdinko uhkaa ja on lähellä, koska vanha maailma on loppunut ja Saatanan valta-aika on päättynyt. Tietäen tämän ja että 
hänen aikansa on lyhyt Perkele yrittää hukuttaa ihmiset väärien ja petollisten oppien tulvalla ja vieroittaa heidän mielensä 
kokonaan pois Jehovasta. …

Mikä innostava kutsu voidelluilta niille, joiden on määrä elää maan päällä! Mutta noudattivatko monet sitä sittenkään? Eivät, eikä tä
mä ollut ensimmäi  nen kutsu  , mikä lähetettiin. … Tapahtuiko se sen rynnistyksen aikana, minkä nimi oli "Miljoonat, jotka nyt elävät, 
eivät kuole koskaan"? Tapahtui, ja se lähetettiin ensiksi vuonna 1918, jo ennen kuin Jehova oli tullut temppeliinsä tuomitsemaan voi
deltujaan. Se toistettiin tosi palvontaa ennallis  tettaessa vuosina 1919-1922   "miljoonarynnistyksen" yhteydessä. Mutta ani harvat, lu
kuun ottamatta voideltuja, noudattivat sitä osallistumalla näihin voimakkaisiin päätöksiin Saatanan maailmaa vastaan. Tämä osoit
taa varmasti, että Jehova johti voideltuja ja hengestä siinneitä to  distajiaan, joille hän oli antanut nimen  omaiseksi tehtäväksi väärän   
opin pois  juurimisen ja repimisen. Jehovan voidellut seisoivat tänä sydäntä sykähdyttävänä ai  kana yksin maan päällä koko Saatanan   
järjestöä vastaan.

20-luku oli muutosten aikaa monella tavalla. Joulun viettämisestä luovuttiin ”turmeltuneena tapana”. Ensin 
järkeiltiin, että koska joulu liitettiin väärästä ajankohdastaan huolimatta Jeesuksen syntymään, sitä oli so
pivaa viettää. Eikö järkeily lopulta ollut varsin hyvä. Onhan parempi, että on vakiintunut tapa kerran vuo
dessa muistaa kristillisyyden perustajaa Jeesusta, kuin olla muistamatta häntä lainkaan. Eikö uskonnolli
sen joulun vietossa lopulta ole enemmän myönteisiä kuin kielteisiä puolia. Mikä siinä on ”turmeltunutta” 
niin turmeltunutta, että sitä tulee karttaa? Kaupallinen joulu on täysin toinen asia.

Jehovan todistajat – Jumalan valtakunnan julistajia v.1993 s.198,199
Hylätessään uskonnolliset opetukset, joilla oli pakanalliset juuret, Jehovan todistajat lakkasivat osallistumasta tapoihin, jotka olivat 
turmeltuneita. Mutta kesti jonkin aikaa, ennen kuin joitakin pyhäpäiviä tarkasteltiin tarpeeksi huolellisesti. Yksi näistä oli joulu. Jopa 
Vartiotorni-seuran päätoimiston henkilökunnan jäsenet viettivät Brooklynin Beetel -kodissa New Yorkissa tätä juhlaa joka vuosi. He 
olivat useita vuosia tienneet, että joulukuun 25. päivä ei ollut oikea ajankohta, mutta he järkeilivät, että ihmiset olivat jo pitkään yh
distäneet tuon ajankohdan Vapahtajan syntymään ja että hyvän tekeminen toisille oli sopivaa minä tahansa päivänä. Mutta kun 
asiaa tutkittiin lähemmin, Seuran päätoimiston ja Englannin- ja Sveitsin –haaratoimistojen henkilökunnan jäsenet päättivät lakata 
osallistumasta joulun juhlintaan. Joulua ei siis vietetty näissä paikoissa vuoden 1926 jälkeen.

Joulun viettämisen lopettamiseen liittyy poikkeuksellinen piirre. Kyse oli aluksi päätoimiston ja joidenkin 
toisten haaratoimistojen henkilökunnan näkemyksestä. Ei virallisesta hallintoelimen kautta tulleesta näke
myksen oikaisemisesta. Joten voisi näyttää siltä, että yksityisten ihmisten näkemys pakotti hallintoelintä 
virallistamaan joulunvieton kieltämisen.
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Jehovan todistajat – Jumalan valtakunnan julistajia v.1993 s.201
Kirjassaan ”Päivittäistä mannaa” raamatuntutkijat pitivät luetteloa syntymäpäivistä. Mutta lakattuaan viettämästä joulua ja tajutes
saan, että syntymäpäiväjuhlissa annettiin asiatonta kunniaa luomuksille …, raamatuntutkijat luopuivat tästäkin tavasta.

Syntymäpäivienkin vietto koettiin sopimattomaksi tavaksi ja siitäkin luovuttiin. Mikä siinä on kristitylle sopi
matonta? Sopimattomaksi katsottiin se, että ”syntymäpäiväjuhlissa annettiin asiatonta kunniaa luomuksil
le”. Mikä on tuota asiatonta kunniaa? Kun lapsi saavuttaa ensimmäisen ikävuotensa, eikö se ole juhlan 
aihe? Jos ei, miksi se on juhlan aihe kun samainen lapsi myöhemmin saa täyteen ensimmäisen tienrai
vausvuotensa? Tai saa päätökseen koulunsa? Tai on ollut avioliitossa yhden vuoden? Annetaanhan näis
säkin juhlahetkissä kunniaa luomuksille, eikä niitä kuitenkaan pidetä sopimattomina.

14 Sitten 1930-luvulla saatiin lisävaloa kolmeen opilliseen totuuteen. Raamatuntutkijat olivat vuosia tienneet, et
tä Ilmestyksen 7:9-17:ssä mainittu "suuri joukko" ei ollut sama kuin ne 144000, jotka tulisivat hallitsemaan Kris
tuksen kanssa kuninkaina ja pappeina (Ilmestys 5:9,10; 14:1-5). Jäi kuitenkin epäselväksi, keitä suurella joukol
la tarkoitetaan. Aivan niin kuin aamun lisääntyvä valo paljastaa hämärän peitossa olleiden kohteiden muodon ja 
värin, vuonna 1935 tajuttiin, että suurella joukolla tarkoite  taan niitä, jotka säilyvät elossa "suuresta ah    
distuksesta" ja jotka odottavat saavansa elää ikuisesti maan päällä. Myöhemmin samana vuonna selvennettiin 
asiaa, joka vaikutti Jehovan todistajien kouluikäisiin lapsiin monissa maissa. Kun isänmaalliset tunteet roihusivat 
kiihkeinä eri puolilla maailmaa, todistajat tajusivat, että lipun tervehtiminen on paljon enemmän kuin vain muo
dolli  suus  . Seuraavana vuonna selitettiin se opillinen totuus, että Kristus kuoli paalussa, ei ris  tillä   (Apostolien teot 
10:39).

HALLITUS J. F. Rutherford v.1928 Alkusanat
Se, mitä seuraavilla sivuilla on esitetty, ei ole ihmisen mielipiteen ilmausta. Tosiasiat on esitetty selvästi sellaisina kuin ne ovat. Je
hovan sana esitetään täysivaltaisena, … Tämä kirja valistaa teitä, koska se sisältää totuuden.

HALLITUS J. F. Rutherford v.1928 s.137
Vanhurskaan hallituksen kuninkaallisen perheen jäseniä eli virkamiehiä tulee olemaan ainoastaan pieni lauma eli joukko. Näiltä vaa
dittavat ominaisuudet eli edellytykset on esitetty Raamatussa. Raamattu osoittaa, että tulee olemaan suuri joukko sellaisia, joille an
netaan elämä henkiolentona, mutta jotka eivät tule kuulumaan kuninkaalliseen perheeseen.

HALLITUS J. F. Rutherford v.1928 s.271,272
Hän tekee heistä kuninkaallisen perheen eli temppelinsä palvelijoita, ja he tulevat suorittamaan palvelusta hallituksen sanansaattaji
na. ”Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivin ja öin hänen temppelissään, ja valtaistuimella istu
ja on levittävä majansa heidän ylitsensä.” – Ilmestyskirja 7:15.
He tulevat olemaan palvelijoina Kuninkaan hovissa, mikä merkitsee, että he tulevat suorittamaan palvelusta Kristus-Kuninkaan yli
valvonnan alaisina. (Psalmi 45:15,16) He eivät tule kuulumaan valtakuntaluokkaan, mutta he tulevat kuitenkin olemaan valtakunnas
sa.

Ilmestyskirjassa mainittu ”suuri joukko” liittyy merkittävästi ihmiskunnan pelastamiseen, koska nykyisen 
ymmärryksen mukaan, tämä joukko on se joka pelastuu Harmagedonin sodasta. Voitaisiin jälleen oikeu
tetusti olettaa, että koska tämä on eräs Raamatun perustotuuksista, siitä olisi Jumalan hengen ohjaukses
sa ollut täsmällisen oikea ymmärrys heti järjestön alusta asti. Niin ei kuitenkaan ollut.
Mutta niin kuitenkin vakuutettiin vielä edellä lainatussa vuonna 1928 julkaistussa kirjassa. Vakuutettiin et
tä mm. tulkinta ”suuresta joukosta” ei ollut vain ihmisen mielipide, kyse oli Jumalan hengen paljastamasta 
totuudesta.
Nyt Vartiotorni kertoo, että tähänkin totuuteen saatiin muutaman vuoden kuluttua lisävaloa. Mitä on lisäva
lo? Lisävalo vahvistaa perustotuuden ja mahdollisesti paljastaa siitä vielä joitain lisäpiirteitä. Jos lisävalo 
kaataa perustotuuden ei voida puhua enää lisävalosta. Tällöin perustotuuteen ei tullut mitään lisää, vaan 
se kaatui vääränä tulkintana ja tilalle tuli uusi tulkinta. Näin kävi ”suurta joukkoa” koskevassa tulkinnassa. 
Itse asiassa tämä on jälleen niitä asioita, joissa syyllistyttiin valheeseen. Tulkinta osoittautui vain erehty
vän ihmisen tulkinnaksi. Eikä se vakuuttelusta huolimatta ollut totuus.

HALLITUS J. F. Rutherford v.1928 s.140,141
Ei kukaan voi uskoa totuuteen, ellei hän ole saanut kuulla totuutta; ja jos jollekin kerrotaan jotain sellaista, mikä ei ole totta, niin ei 
hänellä ole totiselle uskolle välttämätöntä perustusta. (Roomalaisille 10:10-15) …
Papit ovat nähtävästi saaneet päähänsä sellaisen käsityksen, että Jumala tarvitsee heitä kipeästi eikä voi tulla toimeen ilman heitä. 
Tuntien oman tärkeytensä he päättelevät, että muiden pitäisi kohdella heitä arvonannolla ja kunnioittaa heitä. Paitsi pappeja on ole
massa paljon muitakin kristityiksi tunnustautuvia, jotka ajattelevat samalla tavalla. Nämä esiintyvät kansan edessä hyvin tärkeän ja 
arvokkaan näköisinä ja haluavat mielellään loistaa oppineisuudellaan ja luuloviisaudellaan.

HALLITUS J. F. Rutherford v.1928 s.215
Sen sijaan, että papit ruokkisivat laumansa nälkäisiä sieluja Jumalan sanalla, he syöttävät näille omaa valmistamaansa rehua, joka 
sisältää politiikan ja kaupan sekoitusta, lisättynä pienellä annoksella väärennettyä Raamatun totuutta.

Itsevarmasti totuuden ymmärtäjinä ja julistajina tuomittiin muut uskonnon opettajat. On erittäin vakavaa 
mennä tuomitsemaan muita syistä, joihin itsekin syyllistyy. Eikö juuri tämän uskontokunnan edustajat ole 
alkuajoistaan asti loistaneet Raamatun ymmärtämisellään ja vaatineet osakseen arvonantoa, joka kuuluu 
Jumalan sanansaattajille.

17



HALLITUS J. F. Rutherford v.1928 s.178
... juutalaiset palaavat kotimaahansa ja jälleenrakentavat sitä, aivan kuten Jeesus oli ennustanut heidän tulevan maailman lopussa 
tekemäänkin. – Luukas 21:24.

Tämä edellinen uskomus juutalaisten paluusta kotimaahansa on vielä nykyäänkin monien uskontokuntien 
uskomus. Onko se uskomus joka on Raamatun totuutta jää nähtäväksi. Mutta Jehovan todistajat eivät 
enää usko näin, vaikka tuolloin tätäkin näkemystä opetettiin totuutena. Oliko se ”väärennet-tyä Raamatun 
totuutta” mistä muita syytettiin? Vai oliko se vain vielä kirkastumatonta Raamatun totuutta? Sen täytyi olla 
tätä jälkimmäistä totuutta, sillä miten olisi mahdollista, että Jumalan hengen ohjauksessa olevat, hänen 
sanansaattajansa, syyllistyisivät väärennetyn Raamatun totuuden opettamiseen!

Jehovan todistajat Jumalan päätöksissä v.1959 s.143
Maanantaina, kesäkuun 3. päivänä 1935, Washingtonissa (D.C.) pidetyn viisipäiväisen konventin viimeisenä päivänä, johti veli Rut
herford kysymys- ja vastauskokousta. Vastaukseksi, mikä koski lasten lipuntervehtimistä koulussa, veli Ruther  ford sanoi konventille,   
että maallisen ver  tauskuvan tervehtiminen tunnustaen pe  lastuksen tulevan sen avulla on uskotto  muutta Jumalaa kohtaan ja että   
hän ei tekisi sitä. …
Amerikan lehdistölle annetussa raamatullisessa vastauksessa osoitettiin, että Jehovan todistajat kunnioittavat lippua, mutta heidän 
raamatulliset velvollisuutensa ja suhteensa Jehovaan kieltävät heitä jyrkästi tervehtimästä palvoen mitään kuvaa tai kohdetta. Tämä 
merkitsisi heille pal  vontatekoa  , mikä olisi vastoin 2.Mooseksen kirjassa 20:4-6 esitetyn kymmenten käskyjen toista käskyä. …
Ajan kuluessa sekoitettiin sadat ja sitten tuhannet Jehovan todistajain lapset tähän kansalliseen kiistaan.

Lipun tervehtimisestä tuli kipeä kiistakysymys 30-luvulla. Erityisesti kipeä siksi, että lapset joutuivat kärsi
mään sen vuoksi eniten. Jos on sopivaa nousta seisomaan kun opettaja tulee luokkaan tai tuomari oi
keussaliin, ei tuntuisi kovin sopimattomalta nousta myös kun maan lippu tuodaan paikalle. Onko seiso
maan nouseminen palvontateko. Ei, sillä vain osoitetaan kunnioitusta ko. valtaa kohtaan. Tulee muistaa, 
että tuolloin oli voimassa väärä tulkinta Roomalaiskirjeen 13:n esivalloista. Ei tunnustettu että on kyse 
maallisista esivalloista. (Kts. kpl 17)

Kirkkoraamattu 92 Kirje roomalaisille13:1,2,7 
 1. Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin, häneltä ovat vallankäyttäjät 
saaneet valtuutensa.
 2. Joka vastustaa esivaltaa, nousee siis Jumalan säädöstä vastaan, ja ne, jotka näin tekevät, saavat rangaistuksensa.
 7. Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kun
nia, sille kunnia.

Maalliset esivallat hallitsevat Jumalan valtuudella käyttäen tällöin Jumalalta saatua valtaa. Sitä vastusta
vat nousevat Jumalaa vastaan. Kunkin maan lippu edustaa tätä valtaa, ja niin ollen on sopivaa osoittaa 
sille kunnioitusta. Kunnioitus kohdistuu Jumalalta saatua valtaa kohtaan, ei varsinaisesti itse lippuun. Sa
moin kuin kunnioitus osoitetaan tuomarin ja opettajan valtaa ja tehtävää kohtaan, ei yksityistä ihmistä 
kohtaan.
Kiista lipun tervehtimisestä johtui pitkälti siitä, että maallisten esivaltojen asemaa Jumalan järjestelynä ei 
tuolloin tunnustettu.

Jehovan todistajat – Jumalan valtakunnan julistajia v.1993 s.200
Raamatuntutkijat käyttivät vuosikausia tunnuksenaan ristiä ja kruunua, ja tämä symboli oli myös ”Vartiotornin” kannessa vuosina 
1891-1931. Mutta vuonna 1928 korostettiin, ettei mikään koristeellinen symboli, vaan ihmisen toiminta todistajana, ilmaisi hänen ole
van kristitty. Vuonna 1936 osoitettiin, että todisteiden mukaan Kristus kuoli paalussa, ei kahden ristikkäin olevan puun muodostamal
la ristillä.

Kuoliko Jeesus ristillä tai paalussa? Edellinen lainaus viittaa todisteisiin, joiden mukaan paalussa. Mutta 
asia ei ole joidenkin muiden mielestä välttämättä lainkaan todistettu tosiasia.

Jehovan todistajat Raamatun valossa Saarnivaara v.1986 s.32
Yksimielinen kristillinen perimätieto puhuu kuitenkin Jeesuksen kuolemasta ristillä, jossa oli poikkipuu. Sana stauros on merkinnyt 
joko suoraa paalua tai ristiä, jossa on poikkipuu, joten tämä sana ei ratkaise asiaa. Ratkaiseva seikka on (kristillisen perimätiedon 
ohella) sillä tosiasialla, että joko ensimmäisen kristillisen vuosisadan lopulla tai toisen vuosisadan alkupuolella laaditussa vanhassa 
latinalaisessa UT:n käännöksessä (Vetus latina) stauros on aina käännetty sanalla crux, (gen. crucis) ja verbi staurö sanalla crucifi
cö. Ns. latinalainen eli roomalainen/risti tehtiin paalusta ja poikkipuusta. Kun Jeesuksen ristiinnaulitsemisen toimeenpanijoina oli 
roomalaisia sotilaita (sadanpäällikön komennuksessa), Hänet ilmeisesti ripustettiin ns. latinalaisele/ roomalaiselle ristille.

Jehovan todistajat tunnustautuvat kristityiksi, mutta eivät missään nimessä kuuluvaksi kristikuntaan. Kris
tikunnan symboli on risti. Joten tehdäkseen selvän pesäeron, haluttiin eroon symbolista, joka yhdisti kristi
kunnan kristityt. Ehkäpä tällaiset tekijät ovat olleet merkittävimmin vaikuttamassa rististä luopumiseen.
Kuinka paha asia ristin käyttö lopulta on? Mitä sen näkeminen tuo mieleen? Tuleeko mieleen jokin mui
nainen pakanallinen asia. Useimmille ei. Sen sijaan tulee mieleen kristillisyys, Jeesus ja mahdollisesti hä
nen uhrikuolemansa sekä Raamattu. Paha asiako?
Mitä tulee mieleen nähdessäsi pyramidin kuvan tai sen pienoismallin ja siihen liittyvää symboliikkaa? 
Useimmille muinainen Egypti ja sen faaraot sekä heidän hautaamisensa pyramidiin pakanallisin menoin.
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Jehovan todistajat – Jumalan valtakunnan julistajia v.1993 s.201
Noin 35 vuoden ajan pastori Russell ajatteli, että Gizen suuri pyramidi oli Jumalan kivitodistaja, joka vahvisti Raamatunajanjaksojen 
paikkansapitävyyden (Jes.19:19). Jehovan todistajat ovat kuitenkin luopuneet ajatuksesta, että jollakin Egyptin pyramidilla olisi jo
tain tekemistä tosi palvonnan kanssa.

Vartiotorni 1.1.2000 s.9,10
Charles T. Russellin vuonna 1886 julkaisemassa kirjassa, jota alettiin sanoa Jumalan aikakausisuunnitelmaksi, oli kaavio, joka yh
disti ihmiskunnan aikakaudet Egyptissä sijaitsevaan Gizan suureen pyramidiin. Tämän farao Kheopsin muistomerkin ajateltiin ole
van se patsas, johon viitataan Jesajan 19:19,20:ssä: "Sinä päivänä osoittautuu olevan alttari Jehovalle keskellä Egyptin maata ja 
sen rajan tuntumassa patsas Jehovalle. Ja se on osoittautuva merkiksi ja todistukseksi armeijoiden Jehovalle Egyptin maassa." Mi
ten tuo pyramidi voisi liittyä Raamattuun? Esimerkiksi joidenkin tuon suuren pyramidin käytävien pituuden sanottiin osoittavan, mil
loin alkaa Matteuksen 24:21:n "suuri ahdistus" sellaisena kuin se silloin ymmärrettiin. Jotkut raamatuntutkijat syventyivät mittaa
maan tuon pyramidin eri piirteitä saadakseen selville esimerkiksi päivän, jona he menisivät taivaaseen!
Tätä niin sanottua "Raamattua kivessä" pidettiin arvossa joidenkin vuosikymmenien ajan, kunnes Vartiotornissa 15.1. ja 1.2.1929 
(engl. 15.11. ja 1.12.1928) osoitettiin selvästi, ettei Jehova tarvinnut pakanallisten faraoiden rakentamaa ja astrologisia, demonisia 
merkkejä sisältävää kivimonumenttia vahvistamaan Raamatussa esitettyä todistusta.

Tiedätkö, että Russellin hautamuistomerkkinä on pyramidi, jossa on muinaisegyptiläistä pakanallista sym
boliikkaa ristin ja kruunun lisäksi. Kuten edellinen lainaus osoittaa, uskottiin 35 vuoden ajan, että Jumala 
paljasti Russellille Raamatullisen ajanlaskun tämän pyramidin mittojen välityksellä.

RAAMATUN TUTKIELMIA Kolmas osa
C.T.Russell v.1891
TULKOON VALTAKUNTASI
JUMALAN KIVITODISTAJAN JA PROFETAN, EGYPTIN SUUREN PYRAMIIDIN, TODISTUS s.332, 333, 337
Miltä näkökannalta hyvänsä katsommekin suurta pyramiidia, on se vastaansanomatta ihmeellisin rakennus maailmassa; mutta vii
meksi kuluneiden kolmenkymmenen kahden vuoden aikana tehtyjen tutkimusten valossa herättää se uutta mielenkiintoa jokaisessa 
kristityssä, joka on edistynyt Jumalan sanan tutkimisessa; sillä se näyttää sopusoinnussa kaikkien profettain kanssa ihmeellisellä ta
valla ilmaisevan Jumalan suunnitelman ääriviivat menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. …
Suuri pyramiidi kuitenkin näyttäytyy tärkeiden - tieteellisten, historiallisten ja profetallisten - totuuksien varastoaitaksi ja sen todistuk
set ovat täydessä sopusoinnussa Raamatun kanssa, sen kautta, että se ilmaisee huomattavimmat piirteet sen totuuksista kauneissa 
ja sopivissa vertauskuvissa. Se ei suinkaan ole mikään lisäys kirjoitettuun ilmestykseen: se ilmestys on aivan täydellinen eikä kai
paa mitään lisäyksiä. Mutta se on todistus, joka lujasti vahvistaa Jumalan suunnitelman; ja harvat tutkijat, voivat olla, tutkiessaan si
tä huolellisesti ja sen ohessa vaarinottaessaan sen todistusten sopusoinnun Raamatun kanssa, tuntematta vaikutusta siitä, että sen 
rakenteen suunnitteli ja johti sama jumalallinen viisaus, ja että se on se patsas, jota profettä tarkoittaa yllä olevalla kirjoituksella. …
Kun siis Raamatussa tehdään viittauksia lukemattomia kertoja tähän vanhaan rakennukseen, niin emme voi epäillä, että, jos kysy
tään, tämä Herran "todistaja" Egyptinmaassa antaa todisteita, jotka ovat Jehovalle kunniaksi ja vastaavat täydelleen kirjoitettua sa
naa. Haluamme sentähden tehdä tämän "todistajan" yleisesti tunnetuksi, koska pimeyden ruhtinas, tämän maailman jumala, ja ne, 
jotka hän sokaisee totuudelle, epäilemättä tulevat vastustamaan sen todistusta Jumalan henkeyttämäksi yhtä paljon kuin Raama
tunkin.

Kuten edellisestä lainauksesta voidaan havaita usko pyramidin profeetallisuuteen oli vankka. Usko siihen 
säilyi aina 20-luvun lopulle asti. Uskottiin että järjestöä oli ennallistettu ja puhdistettu, mutta silti tämä va
kava harhaoppi piti pintansa. Toisaalta miksi ei olisi pitänyt, sillä uskottiinhan todisteiden sen puolesta ol
leen hyvin vankat.

Jehovan todistajat Jumalan päätöksissä v.1959 s.101
Ennen vuotta 1878 oli nimiseurakunta kasvanut ja tullut mahtavaksi maan päällä. Jumala otti vuonna 1878 suosionsa takaisin nimi
järjestel  miltä  . Siitä ajasta lähtien kulkivat veli Russell ja häntä avustavat veljet maan halki ... koettaen kääntää sydämet kristikunnas
sa takaisin lapsenkaltaiseen uskoon Jumalaan.

Esitettyjen vankkojen todisteiden lisäksi, oltiin vakuuttuneita, että Russell oli Jumalan hengen ohjaukses
sa ja oli syrjäyttänyt kristikunnan opettajat jo vuonna 1878. Joten pyramidioppiin uskomiseen piti olla kaik
ki perusteet.
Jos ristin menneisyydestä voidaan löytää joitain pakanallisia yhteyksiä, kalpenee se täysin tämän pyrami
diopin ja siihen liitetyn symboliikan rinnalla. Russellin aikaan kirjojen kansissa oli muinaisegyptiläistä pa
kanallista symboliikkaa. Russell oli erittäin kiinnostunut egyptologiasta mahdollisesti yhteyksistään tai kiin
nostuksestaan vapaamuurareihin, joiden symboliikkaan on ilmeinen yhteys hänen käyttämällään symbo
liikalla. Hänen hautamuistomerkkinsäkin osoittaa hänen erityisen kiinnostuksensa kohteen olleen muinai
nen Egypti.

Vartiotorni 1.1.2000 s.10,11
Vuosien saatossa Jehova tekee totuuden meille jatkuvasti selvemmäksi ja auttaa meitä ymmärtämään paremmin profeetallista sa
naansa (Sananlaskut 4:18). … Toisinaan voi olla vaikea ymmärtää tällaisia ajan tasalle saatettuja selityksiä, mutta aikanaan niiden 
perustelut käyvät selviksi. … Voideltu jäännös on ollut rohkea kuin leijona paljastaessaan väärän uskonnon ja osoittaessaan ihmisil
le tien vapauteen (Ilmestys 18:2-5).

15 Sen jälkeen kun toisessa maailmansodassa oli tullut tavaksi hoitaa haavoittuneita sotilaita antamalla heille 
verensiirtoja, veren pyhyyteen kohdistui lisävaloa. Vartiotornissa kehotettiin (engl. 1.7.1945) "kaikkia Jehovan 
palvojia, jotka haluavat elää ikuisesti hänen uudessa vanhurskaassa maailmassaan, kunnioittamaan veren py    
hyyttä ja mukautumaan tätä hyvin tärkeää asiaa koskeviin Jumalan vanhurskaisiin sää  döksiin  ".
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Jehovan todistajat – Jumalan valtakunnan julistajia v.1993 s.183
Jehovan todistajien kunnioitus elämää kohtaan on vaikuttanut myös heidän suhtautumiseensa verensiirtoihin. Kun verensiirtokysy
mys tuli eteensä, Vartiotornissa (engl.) 1.7.1945 selitettiin yksityiskohtaisesti kristillistä näkemystä veren pyhyydestä. … Vuodesta 
1961 lähtien erotettiin Jehovan todistajien seurakunnista tämän ymmärryksen mukaisesti kaikki ne, jotka jättivät huomioon ottamatta 
tämän Jumalan vaatimuksen, hyväksyivät verensiirrot eivätkä ilmaisseet katumusta.

Verensiirtoihin otettiin hyvin jyrkästi kielteinen kanta. Vaikka olisi kyse elämän pelastamisesta, verensiir
toon ei saanut, seurakunnasta erottamisen uhalla, suostua.

Herätkää! 22.7.1967 s.12
Kun eläimiä teurastettiin syötäväksi, mitä piti tehdä verelle? ”Vain verta älkää syökö, vuodattakaa se maahan niin kuin vesi.” 
(5.Moos.12:16) Verta ei siis saanut käyttää eikä varastoida. Asiaan ei vaikuttanut, mistä verestä oli kysymys, sillä 3.Moos.17:10 
osoittaa, että kielto koski ”mitä tahansa” verta.

Vartiotorni 1.3.1989 s.30
Olemme jo pitkään ymmärtäneet, että sellainen varastoitu veri ei varmasti enää ole osa ihmistä. Se on täydellisesti poistettu hänes
tä, joten se pitäisi heittää pois sopusoinnussa Jumalan lain kanssa: "Vuodata se maahan niin kuin vesi." - 5.Moos.12:24.

Verta ei saanut hyödyntää millään tavalla. Ei tehty eroa siitä, mihin verta käytettäisiin. Veren talteen otta
minen, käyttötarkoituksesta riippumatta, tulkittiin  Raamatun kiellon rikkomiseksi. Mutta ymmärryksen li
sääntymisen myötä havaittiin, ettei asia ollutkaan aivan näin mustavalkoinen.

Vartiotorni 15.6.2004 s.22
PERUSNÄKEMYS VERESTÄ
EI HYVÄKSYTTÄVISSÄ:
KOKOVERI Punasolut, Valkosolut, Verihiutaleet, Plasma
KRISTITYN PÄÄTETTÄVISSÄ:
Fraktiot punasoluista, Fraktiot valkosoluista, Fraktiot verihiutaleista, Fraktiot plasmasta

Uusimman tulkinnan mukaan tiettyjä veren aineosia voitaisiin kuitenkin käyttää. Kuka päättäisi, mitkä ai
neosat ovat luvallisia ja mitkä kiellettyjä? Raamattu ei sanoa asiasta muuta, kuin että veri piti vuodattaa 
maahan, eikä sitä saanut syödä. Saako verta nyt ottaa talteen, jos sitä ei ole tarkoitus käyttää ravintona? 
Tämän tulkinnan mukaan saa. Sillä veren aineosia ei voi käyttää, jos verta ei oteta talteen, näiden aine
osien erottamista varten. Verta saa nyt siis ottaa talteen terveydenhoidollisista syistä. Verta saa nyt myös 
hyödyntää ottamalla sen aineosia elimistöönsä. Mutta vain joitakin aineosia, jotka Jehovan todistajien hal
lintoelin on määritellyt. Miten he voivat päättää, että toisen aineosan käyttäminen on enemmän väärin 
kuin toisen aineosa käyttäminen?
Mitä Raamattu todellisuudessa sanoo verestä? Se kieltää sen käyttämisen ravintona. On kyse elämän 
pyhyyden kunnioittamisesta. Joten veren käyttäminen ravintona halventaisi elämän pyhyyttä, koska veri 
edustaa elämää. Mutta voiko verellä pelastaa elämää? Se ei loukkaa elämän pyhyyttä, vaan päinvastoin 
osoittaa arvostusta elämän pyhyyttä kohtaan, kun sen avulla elämä pelastetaan. Raamatun kielto koskee 
siis vain veren syömistä. Muu käyttö olkoon kunkin itsensä ratkaistavissa, pitäen mielessä veren raama
tullisen yhteyden elämän pyhyyteen. Tähän suuntaan Jehovan todistajat ovat nyt mitä ilmeisimmin me
nossa. Muutosta veren käytön sallimiseen terveydenhoidossa ei voitu tehdä heti täysimääräisenä, koska 
niin moni on kuollut aiemman tulkinnan vuoksi.

Puhu perustellen käyttämällä Raamattua v.1985 s.407
Merkitseekö verensiirto todellisuudessa samaa kuin veren syöminen?
Kun potilas ei sairaalassa voi syödä suun kautta, hänelle annetaan ravintoa suoneen. Noudattaisiko henkilö, joka ei koskaan ota 
verta suuhunsa, mutta hyväksyy verensiirron, todellisuudessa käskyä 'karttaa verta'? (Apt.15:29) Ajatelkaamme vertailun vuoksi 
miestä, jota lääkäri kehottaa karttamaan alkoholia. Noudattaisiko hän kehotusta, jos hän lakkaisi juomasta alkoholia, mutta antaisi 
panna sitä suoraan suoniinsa?

Herätkää! 8.9.1968 s.17
Huomioon ottamatta ei tule jättää myöskään asiaan liittyviä uskonnollisia, raamatullisia seikkoja. Esimerkiksi Jehovan kristityt todis
tajat pitävät   kaikkia   ihmisten välillä tehtyjä elimensiirtoja kannibalismi  na  ; ja eikö toisen ihmisen lihan käyttäminen oman elämänsä yl
läpitämiseksi ole kannibalistista.

Onko veren siirtäminen elimistöön samaa kuin veren syöminen? Onko munuaisen siirtäminen elimistöön 
samaa kuin munuaisen syöminen? Tiedämme että ne eivät ole sama asia. Kumpikin on ihmisen elimiä, 
jotka hoitavat tiettyä tehtävää kehossa. Jos verta tai munuainen syödään ei lopputulos ole suinkaan sama 
kuin että ne siirretään kehoon hoitamaan niiden tiettyä elintärkeää tehtävää.
Tämä asia ymmärrettiin vasta sen jälkeen, kun oltiin jo ehditty tuomitsemaan elinsiirto kannibalismiksi. 
Elinsiirrot tulivat sallituiksi, mutta nestemäisen elimen, veren siirtäminen, pidettiin kuitenkin edelleen kiel
lettynä. Syyksi sanottiin, että veren siirtäminen on samaa kuin sen syöminen ja veren syöminen on Raa
matussa kielletty. Näin ei haluttu tunnustaa verensiirtojen väärää tulkintaa, vaikka toisaalta tunnustettiin 
että elimen siirtäminen ja syöminen ovat täysin eri asioita.

16 Vuonna 1946 nähtiin tarpeelliseksi valmistaa uusi raamatunkäännös, jossa hyödynnettäisiin tuoreimpia tutki
mustuloksia ja jota kristikunnan perinteisiin perustuvat opit eivät tahraisi. Käännöstyö alkoi joulukuussa 1947. 
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Vuonna 1950 julkaistiin englanniksi Raamatun kreikkalaisten kirjoitusten Uuden maailman käännös. Raamatun 
heprealaiset kirjoitukset julkaistiin englanniksi vähitellen viitenä osana vuodesta 1953 lähtien. Viimeinen osa 
päästettiin julkisuuteen vuonna 1960 eli vähän yli 12 vuoden kuluttua siitä, kun tuohon käännöshankkeeseen oli 
ryhdytty. Yhtenä kirjana Pyhä Raamattu - Uuden maailman käännös julkaistiin vuon  na 1961.   Tässä käännök
sessä, joka on nykyään saatavissa monilla kielillä, on joitakin huomattavia piirteitä. Siihen on palautettu Jumalan 
nimi Jehova. Koska se kääntää alkuperäiset kirjoitukset mahdollisimman kirjaimellisesti, sen avulla voi ymmär
tää yhä sel  vemmin Jumalan totuutta  .

Raamattu on uskonnollisen tiedon perusta. On luonnollista, että siitä nykykielillä luettavan tiedon halutaan 
olevan mahdollisimman täsmällisesti sitä, mitä alkuperäinen kirjoittaja on kirjoittanut. Varsinkin kun perus
uskomus on se, että Jumala ohjasi kirjoittajia kirjoittamaan asioita, jotka hän halusi tehdä tunnetuksi kai
kille ihmisille. Voimmeko siis lukiessamme omalla kielellämme olevaa Raamattua olla vakuuttuneita siitä, 
että Jumala tarkoitti meidän ymmärtävän lukemamme asiat juuri siten kun Raamattumme kääntäjä on ne 
ymmärtänyt?
Kääntäminen toiselle kielelle ei onnistu ellei kääntäjä ensin ymmärrä mitä kirjoittaja todellisuudessa ha
luaa sanoa. Usein on mahdollista tulkita alkuperäinen teksti useammalla tavalla. Mikä ratkaisee tulkinta
vaihtoehtojen joukosta oikean tulkinnan? On luonnollista, että tällöin astuu mukaan kääntäjän oma uskon
nollinen vakaumus. Tulkintavaihtoehdoksi valitaan tällöin se, joka on hänen vakaumuksensa mukainen.
Koska Jehovan todistajien mielestä käytössä olevissa käännöksissä näkyi liiaksi kääntäjien uskonnollinen 
vakaumus, päättivät he tehdä uuden käännöksen, joka on mahdollisimman sanatarkka ja siten vapaa 
kaikkien uskonnollisten vakaumusten vaikutuksesta. Tavoite on siis epäilemättä oikea. Mutta pystyykö ku
kaan tietyn uskonnollisen vakaumuksen omaava sulkemaan vakaumuksensa vaikutuksen täysin kään
nöstyön ulkopuolelle?

Vartiotorni 15.10.1997 s.11,12
Pyhän Raamatun Uuden maailman käännöksen valmistamista varten kokeneista voidelluista kristityistä muodostettiin käännöskomi
tea.
Tavoitteet ovat muunkielisissä käännöksissä olleet samat kuin englanninkielisessä.
Ensiksikin käännöksen tulee olla täsmällinen, mahdollisimman lähellä alkuperäisiä ajatuksia. Merkitystä ei saa sovittaa jonkin ni
menomaisen opillisen ymmärryksen mukaiseksi
Toiseksi pitää säilyttää yhtenäisyys, eli kukin tärkeimmistä sanoista käännetään yhdellä vastineella niin pitkälle kuin tekstiyhteys sen 
kohtuullisesti sallii. Tällainen menettelytapa auttaa lukijoita näkemään, miten raamatunkirjoittajat käyttivät nimenomaisia sanoja.
Kolmanneksi käännöksen tulee olla mahdollisimman kirjaimellinen merkityksen hämärtymättä. Kirjaimellisuuden ansiosta lukija pää
see lähemmäksi alkukielten sävyjä ja niihin liittyviä ajatuskulkuja.
Neljänneksi tavallisten ihmisten pitäisi pystyä lukemaan ja ymmärtämään sitä vaivatta

Vartiotorni 1.12.1997 s.23,24
... kun Pyhän Raamatun Uuden maailman käännöksen valmistaminen alkoi 50 vuotta sitten, Uuden maailman käännöksen raama
tunkäännöskomitean voidellut jäsenet eivät etsineet ihmisten hyväksyntää, vaan luottivat pyhän hengen opastukseen (Jer.17:5-8).

Vartiotorni 15.10.1999 s.28-31
Vuonna 1998 savutettiin virstanpylväs, joka oli merkittävä kaikkien Jumalan sanaa rakastavien ihmisten silmissä. Tuona vuonna tuli 
painosta ulos sadas miljoonas kappale "Pyhän Raamatun Uuden maailman käännöstä". Siitä on näin ollen tullut vuosisatamme le
vinneimpiä Raamattuja!
Miksi Jehovan todistajat katsoivat tarpeelliseksi tehdä Jumalan sanasta uuden käännöksen? Eräässä raamatunkäännöksiä käsitte
levässä kirjassa todetaan: "Yhtään raamatunkäännöstä ei koskaan voida pitää lopullisena. Käännösten täytyy pysyä raamatuntutki
muksen ja kielen kehityksen tasalla." (Sakae Kubo ja Walter Specht, So Many Versions?)
Ketkä tämän merkittävän Raamatun oikein käänsivät? Vartiotornissa 15.11.1950 sanottiin: "Ne miehet jotka muodostavat käännös
komitean [ovat] ilmaisseet - - haluavansa pysyä tuntemattomina, eivätkä halua varsinkaan nimiään julkaistavan elinaikanaan eikä 
kuoltuaankaan. Tämän käännöksen tarkoitus on korottaa elävän tosi Jumalan nimeä."
Miljoonat lukijat ovatkin tutkineet Uuden maailman käännöstä ja havainneet, että se on paitsi helppolukuinen myös erittäin tarkka. 
Englanninkielinen käännös tehtiin alkukielistä hepreasta, arameasta ja kreikasta parhaiden saatavissa olevien tekstien pohjalta.*) 
Poikkeuksellista huomiota kiinnitettiin myös siihen, että muinainen teksti käännettäisiin mahdollisimman kirjaimellisesti mutta samal
la helposti ymmärrettävälle kielelle.
Uuden maailman käännös on nyt saatavilla kokonaan tai osittain 34 kielellä. Niinpä yli 80 prosenttia Jehovan todistajista voi lukea 
ainakin Kreikkalaisia kirjoituksia äidinkielellään.
Satakunta kääntäjää tekee parhaillaan Uuden maailman käännöstä Raamatun heprealaisista kirjoituksista 11 kielelle ja kreikkalai
sista kirjoituksista 8 kielelle. Jumalan tahto on, "että kaikenlaiset ihmiset pelastuisivat ja tulisivat totuuden täsmälliseen tuntemuk
seen" (1.Tim.2:4). Uuden maailman käännöksellä on epäilemättä vastaisuudessakin tärkeä osa tämän toteuttamisessa. … tätä Raa
mattua lukiessasi voit luottaa siihen, että se välittää Jumalan omat sanat sinunkin kielelläsi täsmällisesti.
_____
*) Kreikkalaisena pohjatekstinä käytettiin Westcottin ja Hortin tekstijulkaisua The New Testament in the Original Greek, ja Heprea
laisten kirjoitusten pohjatekstinä oli R.Kittelin Biblia Hebraica.

OPPINEET ANTAVAT TUNNUSTUSTA UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖKSESTÄ
Edgar J. Goodspeed joka toimi An American Translation -käännöksen kreikkalaisen "Uuden testamentin" kääntäjänä, kirjoitti englan
ninkielisestä Raamatun kreikkalaisten kirjoitusten Uuden maailman käännöksestä kirjeessään 8.12.1950: "olen kiinnostunut lähetys
työstänne ja sen maailmanlaajuisuudesta ja olen hyvin mieltynyt tähän vapaaseen, vilpittömään ja väkevään käännökseen. Oman 
kokemukseni nojalla voin sanoa, että se ilmentää laajaa, vankkaa ja vakavasti otettavaa asiantuntemusta."
Heprean ja kreikan tuntija Alexander Thomson kirjoitti: "Käännös on ilmeisesti taitavien ja älykkäiden oppineitten työtä, ja he ovat 
koettaneet tuoda esiin niin paljon kreikkalaisen tekstin täsmällisestä merkityksestä kuin englannin kieli pystyy ilmaisemaan." (The 
Differentiator, huhtikuu 1952, s.52-57.)
Israelissa toimiva heprean kielen tutkija professori Benjamin Kedar sanoi vuonna 1989: "Heprealaiseen Raamattuun ja käännöksiin 
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liittyvissä kielitieteellisissä tutkimuksissani silmäilen usein Uuden maailman käännöksenä tunnetun raamatunkäännöksen englannin
kielistä laitosta. Tällöin on joka kerta vahvistunut se vaikutelmani, että tämä teos pyrkii rehellisesti mahdollisimman tarkkaan tekstin 
ymmärtämiseen."

Käännöstyö on ollut hyvin suuri projekti Jehovan todistajille. Tulokset ovat olleet hyviä, mitataan niitä sit
ten tämän käännöksen levinneisyyden ja edelleen muille kielille käännettyjen kielien määrän mukaan tai 
asiantuntijoiden lausuntojen mukaan. Ainakin jos on uskominen edellä oleviin lainauksiin. Tärkeintä on 
kuitenkin se, saavutettiinko tärkein tavoite: Välittääkö Uuden maailman Raamatun käännös täsmällisesti 
Jumalan sanoman meille ihmisille? Ovatko kääntäjät olleet ehdottoman rehellisiä? Onko tämä käännös 
ehdottoman vapaa kääntäjien oman uskonnollisen vakaumuksen vaikutuksesta? Varmistautuaksemme 
tästä, on syytä tarkastella sitä kuinka tarkoin ja rehellisesti Jehovan todistajat  suhtautuvat opeissaan 
Raamatun teksteihin.

Vartiotorni 15.11.2004 s.12
Jumala oli kertonut Nooalle, että tulisi vedenpaisumus, ja käskenyt tätä kaiuttamaan varoitusta.

Vartiotorni 15.11.2004 s.20
Jehova siunaa meitä ylenpalttisella hengellisellä hyvinvoinnilla. Palvontamuotomme on vapaa valheista ja vääristelyistä, joita kristi
kunnan väärät opetukset ovat tuottaneet.

Saarnaamistyö ja nykyisen pahan maailman lopun läheisyyden julistaminen on Jehovan todistajien kes
keisin työ. Opetuksissaan he viittaavat Nooaan, jonka he kertovat toimineen vastaavalla tavalla varoittaen 
ihmisiä silloisen maailman lopusta lähestyvässä vedenpaisumuksessa.
Raamatun mukaan Jumala ei kuitenkaan käskenyt Nooaa julistamaan varoitusta. Silti Jehovan todistajat 
väittävät Nooan saaneen sellaisen käskyn Jumalalta. Heidän vankka vakaumuksensa varoitustyön tär
keydestä tänä aikana saa heidät syyllistymään epärehellisyyteen. Samaisessa Vartiotorni-lehdessä jossa 
he syyllistyvät tällaiseen, he kuitenkin vakuuttavat olevansa ”vapaita valheista ja vääristelyistä”. Tämä luo 
vakavan epäilyn heidän opilliseen rehellisyyteensä suhteessa Raamattuun. Voimmeko luottaa, että hei
dän tekemänsä Raamatunkäännös on vapaa vastaavista epärehellisyyksistä? Mitä osoittaa käännösten 
vertailu Matteuksen 24:36-43 jossa kerrotaan Nooan aikalaisista?

Raamatun Uuden maailman käännös Matteus 24:36-43
 36 Siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivaiden enkelit eikä Poika, vaan ainoastaan Isä.
 37 Sillä niin kuin Nooan päivät olivat, niin tulee Ihmisen Pojan läsnäolo olemaan.
 38 Sillä niin kuin ihmiset olivat noina päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, miehet menivät naimisiin ja naisia naitettiin 
aina siihen päivään saakka, jona Nooa meni arkkiin,
 39 eivätkä panneet merkille, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja pyyhkäisi heidät kaikki pois, niin tulee Ihmisen Pojan läsnäolo ole
maan.
 40 Silloin on kaksi miestä pellolla: toinen otetaan mukaan ja toinen jätetään;
 41 kaksi naista on jauhamassa käsimyllyn ääressä: toinen otetaan mukaan toinen jätetään.
 43 Pysykää siis valveilla, koska ette tiedä, minä päivänä Herranne tulee."

Vanha kirkkoraamattu v.1938
"eivätkä tienneet, ennen kuin vedenpaisumus tuli ..."

Uusi kirkkoraamattu v.1992
"Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ..."

Uuden maailman käännös v.1995 / v.1985
"eivätkä panneet merkille, ennen kuin vedenpaisumus tuli ..."
"and they took no note until the flood came ..."

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures v.1985 (Sanatarkka käännös)
"and not they knew until came the cataclysim ..."

Uuden maailman käännös. Vartiotorni 15.10.1962 s.478
"eivät välittäneet"

Opillinen näkemys on mitä ilmeisemmin vaikuttanut Uuden maailman käännöksessä tämän kohdan kään
tämiseen. Näyttää siltä, että Raamattu sanoo ihmisten olleen tietämättömiä vedenpaisumuksen tulosta. 
Jehovan todistajat haluavat kuitenkin uskoa, että Nooa varoitti ihmisiä Jumalan käskyn mukaisesti. Silloin 
ei voi olla mahdollista, että he eivät tienneet vedenpaisumuksen tulosta. Joten heidän mukaansa ihmiset 
’eivät välittäneet’, kuten Um aiemmin sanoi, tai ’eivät panneet merkille’ kuten Um nyt myöhemmin sanoo. 
Nooa saarnasi, mutta ihmiset olivat välinpitämättömiä hänen varoitussanomaansa kohtaan samoin kuin 
ihmiset eivät tänäkään aikana reakoi Jehovan todistajien lähestyvää Harmagedonia koskevaan varoitus
sanomaan. Näin Jehovan todistajat uskovat.
Entä jos Jumala olisi todella käskenyt Nooaa saarnata varoitussanomaa? Hänen olisi tällöin pitänyt myös 
kertoa, miten varoitukseen uskovat olisivat voineet pelastua. Jos heitä olisi ollut runsaasti, he eivät olisi 
sopineet arkkiin, koska sinne ei oltu rakennettu tiloja heitä varten. Mitä ilmeisimmin heidän olisi tullut ra
kentaa oma arkki. Näistä pelastautumisjärjestelyistä Raamattu ei kuitenkaan kerro mitään.
Niin suuren työn kuin Jehovan todistajat ovatkin Uuden maailman Raamatun käännöksessään nähneet, 
vie edellisten kaltaiset havainnot luottamuksen tältä käännökseltä. Mitä ilmeisemmin asetelma on se. että 
opillinen näkemys on syntynyt ensin ja sitten Raamattu käännettiin palvelemaan tätä näkemystä. Taka-
alalle jäi alkuperäinen tavoite: saada täsmällisesti selville Raamattuun kirjoitettu Jumalan sanoma meille 
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ihmisille.
Toisaalta niin hyvältä kuulostava tavoite kuin onkin saada sanatarkka Raamatun käännös, tulee kuitenkin 
muistaa, että todellinen oikeaoppisuus ei ole kirjaimen oikeaoppisuutta vaan hengen oikeaoppisuutta. 
Tällöin riittävän hyvään toimintatapaan ja siten myös oikeaoppisuuteen päästään muistamalla seuraava 
Jeesuksen kiteytys koko kristillisyydestä:

Kirkkoraamattu 92 Evankeliumi Matteuksen mukaan 22:36-40 
 36. ”Opettaja, mikä on lain suurin käsky?”
 37. Jeesus vastasi: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.
 38. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein.
 39. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
 40. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.”

17 Vuonna 1962 selveni Roomalaiskir  jeen 13:1:ssä mainittujen "esivaltojen" mer  kitys   ja se, missä määrin kristi
tyn tulee olla niille alamaisia. Tutkittaessa tarkasti Roomalaiskirjeen 13. lukua ja esimerkiksi Tituksen 3:1,2:ta ja 
1.Pietarin kirjeen 2:13,17:ää kävi selväksi, että "esivalloilla" ei tar  koiteta Jehova Jumalaa ja Jeesusta Kristusta   
vaan ihmisten hallitusvaltoja.

Russellin aikana ymmärrettiin Roomalaiskirjeen 13:n esivallat siten kun ne nyt ymmärretään. Esivallat oli
vat maallisia esivaltoja.

Jehovan todistajat – Jumalan valtakunnan julistajia v.1993 s.190
Siihen aikaan he ymmärsivät, että Roomalaiskirjeen 13:1–7:ssä mainitut ”esivallat” eli ”korkeammat vallat” (  KJ  ), olivat maallisia hal    
litsijoita. Siksi he kehottivat osoittamaan kunnioitusta viranomaisia kohtaan. Käsitellessään Roomalaiskirjeen 13:7:ää C.     T.     Russell   
sanoi kirjassa Uusi luomus (julk. engl. 1904), että tosi kristittyjen ”pitäisi olla luonnollisesti mitä vakavimpia tämän maailman suuruu
den tunnustamisessaan ja mitä kuuliaisimpia laeille ja niiden vaatimuksille, lukuunottamatta sitä, että niiden huomattaisiin olevan ris
tiriidassa taivaallisten vaatimusten ja käskyjen kanssa. Harva, jos edes kukaan maallinen hallitsija, pitäisi meidän päivinämme vir
heenä sitä, että tunnustetaan korkein Luoja ja uskotaan ja totellaan hänen käskyjään korkeimmassa määrin. Sentähden tulisi [tosi 
kristittyjen] olla nykyajan lainkuuliaisimpia alamaisia, ei rauhanhäiritsijöitä, ei riidanhaluisia, ei vikojenetsijöitä.”

Mutta kuten tämä ko. Vartiotornin kirjoitus haluaa todistella, ymmärryksen valo on kirkastunut vähitellen 
Jehovan ohjauksessa. Niinpä tuosta edellisestä käsityksestä luovuttiin ehdottoman vääränä käsityksenä. 
Itse asiassa sen todettiin olleen Saatanan juoni saada ihmiset tottelemaan maallisia valtoja ennemmin 
kuin Jumalaa. Nyt kaduttiin syvästi tätä kohtalokasta väärinkäsitystä.

RIKKAUDET J. F. Rutherford v.1936 s.213,214
Kun ihmiset ovat väärin ymmärtäneet "korkeampien valtojen" olevan valtion virkailijoita, niin pelko on pidättänyt heitä julistamasta 
rohkeasti valtakunnan evankeliumia. Saatana "tämän maailman jumala", on pannut ihmiset pelkäämään siten maallisia valtoja ja sii
tä syystä olemaan tottelematta Jumalaa. Mutta Jumalaa rakastavat vapautuvat sellaisesta pidättymisestä ja tottelevat Herraa ilolla. 
– Roomalaisille 13:5.
Jumala käskee viemään nyt totuudensanomansa hyvätahtoisille ihmisille, jotta he oppisivat tuntemaan ja ymmärtämään totuuden ja 
pakenisivat Saatanan järjestön kahleista ...

RIKKAUDET J. F. Rutherford v.1936 s.309
Jumalan kansa tuli Baabelin vankeudesta likaisin vaattein ... He uskoivat ja opettivat monta itsekästä oppia, jotka häpäisivät Herraa, 
... Kun Herra Jeesus ilmestyi tuomitsemaan temppeliin, niin hän alkoi puhdistaa kansaansa ... 
Monet vilpittömät ihmiset on saatu uskomaan, että "korkeammat vallat" ovat ja olivat tämän jumalattoman maailman näkyväisiä hal
litsijoita. Mutta kun Jumala valitsi kansaansa ja teki sille tunnetuksi, että "korkeammat vallat" ovat Jehova ja Kristus Jeesus, niin tä
mä tieto ilmoitettiin toisillekin vilpittömille ihmisille, joilla on hyvä tahto, ja monet muut ovat sen jälkeen ottaneet vastaan ja tunnusta
neet ja omaksuneet Kristuksen Jeesuksen ja Jehovan "korkeampina valtoina".

Jehovan todistajat Jumalan päätöksissä v.1959 s.91
Kun Seura alkoi vapautua ensimmäistä maailmansotaa seuraavaan jatkuvaan saarnaamistyöhön, niin veljet huomasivat pian, että 
heitä oli pidetty myöskin hengellisissä kahleissa monin tavoin. Järjestö ei ollut vielä vapaa kaikista vääristä opeista ja menetelmäta
voista. Niitä kaikkia ei havaittu yhdellä kertaa, vaan vähitellen vuosien varrella kävi ilmi, missä määrin veljet olivat olleet Babylonian 
vankeudessa siihen aikaan. Kohtalokkaan väärinkäsityksen takia he olivat tunnustaneet maalliset poliittiset hallitukset niiksi ”esival
loiksi”, mitkä Jumala oli määrännyt Roomalaisten 13:1:sen mukaan ja todistajat olivat sen johdosta pelänneet ihmisiä, varsinkin po
liittisia hallitusmiehiä.
Mutta vuodesta 1919 lähtien avautui loistoisa uusi näkemys. Nämä antautuneet palvelijat alkoivat havaita hairahduksensa ja tun
nustaa julkisesti väärintekonsa etsiessään Jehovan anteeksiantoa ja hänen suosiotaan, minkä he huomasivat tilapäisesti menettä
neensä. He katuivat aikaisempaa menettelyään, ilmaisivat haluavansa muuttua ja rukoilivat Jehovan anteeksiantoa.

Jehovan todistajat Jumalan päätöksissä v.1959 s.124
Vartiotornissa (engl.) oli kesäkuussa 1929 kirjoitus nimeltä ”Esivallat”, mikä ilmestyi kahdessa osassa. Muutamat lainaukset osoitta
vat, miten todistajat käsittivät tämän kohdan tuona kriittisenä aikana.

Monia selityksiä on kirjoitettu Roomalaisten kolmannentoista luvun johdosta tarkoituksena  sen osoittaminen, että tämän 
maailman pakanavallat eli –hallitukset ovat ”[esivaltoja], jotka ovat”, ja että nämä hallitukset saavat valtansa Jehova Juma
lalta. Voidaan heti nähdä, että siten on pantu perustus ”kuninkaitten jumalallisen oikeuden” opille, koska esitetään, että mitä 
valtaa kansa sitten käyttäneekin, niin se valta on Jumalan määräämä, ja että sen tähden Jumalan lapsen täytyy totella sitä 
valtaa. …
Eikö sen tähden ole selvää, että apostoli Paavalin sanoja on sovellettu varsin väärin, kun niitä on sovellettu tämän maail
man hallituksiin? Kun hän sanoo ”[Esivallat], jotka ovat, ovat Jumalan asettamat”, niin tarkoittaako hän siis ensinkään maan 
pakanakansoja? Eikö ole järkevämpää, että hän tarkoittaa sanoillaan yksinomaan valtoja, jotka vallitsevat ja joita pidetään 
voimassa Jumalan järjestössä, eikä niitä, joita pidetään voimassa Saatanan järjestössä?
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Tämän johtopäätöksen vahvistukseksi seurasi paljon raamatunkohtia ja lisätodisteita.
Uusi näkemys kristityn suhteesta maailman hallituksiin antoi uutta intoa Jehovan todistajille ja auttoi heitä pysymään lujina niitä 
hyökkäyksiä vastaan, joita kohdistettiin heihin tulvana oikeustaisteluissa. Jehovan todistajain rohkea kanta heidän alistuessaan to
dellisina ”esivaltoina” pitämiensä Jehova Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen alamaisuuteen, paadutti vain vastustajia Jumalan halli
tuksen valtaistuimelle noussutta Kuningasta vastaan.

Jehovan todistajat Jumalan päätöksissä v.1959 s.94
... Jehova kehitti ja valmensi kansaansa vuosina 1919-1922 hengellisesti, mikä oli välttämätöntä edessä olevia aikoja varten.

Oltiin vakuuttuneita siitä, että uusi ymmärrys oli Jehovan keino kehittää ja valmentaa heitä edessä olevia 
koettelevia aikoja varten. Todellisuudessa tämä johti jyrkkään vastakkainasetteluun maallisten valtojen 
kanssa ja siitä seurasi monia vaikeuksia ja turhia kärsimyksiä, jotka osin olisi ollut vältettävissä suopeam
malla suhtautumisella maallisiin esivaltoihin.
Mutta valo kirkastui jälleen. Varjo lankesi edellisen kirkastumisen ylle, sillä vuonna 1962 palattiin takaisin 
Russellin varhaiseen näkemykseen. Roomalaisten 13:n esivallat olivatkin sittenkin maallisia esivaltoja.

Vartiotorni 1.11.1990 s.11,12
Joitakin vuosia, aina vuoteen 1962 saakka, Jehovan todistajat ajattelivat, että nuo esivallat olivat Jehova Jumala ja Kristus Jeesus. 
Sananlaskujen 4:18:n mukaisesti valo kuitenkin lisääntyi, ja tätä näkemystä korjattiin. …
Vähennämmekö me jollakin tavalla Jehovalle kuuluvaa kunniaa kutsuessamme maallisia vallanpitäjiä ”esivalloiksi”, jossa etuliite 
”esi-” tarkoittaa johto- eli määräysasemassa olevaa. Emme, koska Jehova on paljon enemmän kuin tällainen ”esivalta”. Hän on ”su
vereeni Herra”, ”Korkein”. (Psalmi 73:28, UM; Daniel 7:18,22,25,27; Ilmestys 4:11; 6:10) Oikea alamaisuus valtaa pitäville ihmisille 
ei millään tavoin vähennä korkeimmalle Vallanpitäjälle, suvereenille Herralle Jehovalle, omistamaamme palvontaa. Missä määrin 
esivallat sitten ovat meitä ylempänä? Pelkästään suhteessa toisiin ihmisiin ja omalla toiminta-alueellaan. Ne ovat vastuussa ihmis
yhteisöjen hallitsemisesta ja suojelemisesta, ja siksi ne laativat sääntöjä yleisten asioiden hoidosta.

18 Seuraavina vuosina vanhurskasten polku kirkastui kirkastumistaan. Vuonna 1985 luotiin valoa siihen, mitä 
merkitsee tulla julistetuksi vanhurskaaksi "elämään" ja van  hurskaaksi Jumalan ystävänä   (Roomalaisille 5:18; 
Jaakobin kirje 2:23). Kristillisen riemuvuoden merkitys selitettiin perusteellisesti vuonna 1987.

Vartiotorni 1.12.1985 s.17
Myös se, että ”muut lampaat” ovat Jumalan ystäviä ja että heillä on jo nyt suhteellisen vanhurskas asema hänen edessään, ilmais
taan selvästi Jeesuksen profetiassa., joka koskee hänen ’läsnäolonsa tunnusmerkkiä’ ja sisältää kuvauksen lampaista ja vuohista. 
Koska ”lampaat” tekevät hyvää Kristuksen 144     000 ”veljen” yhä maan päällä olevalle jäännökselle, Jeesuksen Isä siunaa heitä ja   
kutsuu heitä ”vanhurskaiksi”. Heidät katsotaan eli julistetaan Aabrahamin tavoin vanhurskaiksi Jumalan ystävinä. Heidän vanhurs
kas asemansa tulee myös merkitsemään heille eloon jäämistä silloin, kun ”vuohet” menevät ”ikuiseen pois karsimiseen”. (Matteus 
24:3–25:46) He ”tulevat siitä suuresta ahdistuksesta”, joka merkitsee nykyisen pahan asiainjärjestelmän loppua. – Ilmestys 7:14.

Vartiotorni 1.1.1987 s.26
Vuodesta 1935 lähtien ”hyvä paimen” Jeesus Kristus on yhdistänyt voidellun jäännöksen kanssa toimimaan ne, joita hän sanoi 
”muiksi lampaiksi”. Ne hänen piti ”tuoda”, ja heidän piti muodostaa ”yksi lauma” ”yhden paimenen” alaisuudessa. (Johannes 10:16) 
”Muita lampaita” on nykyään miljoonia. Jos sinä kuulut tuohon onnelliseen joukkoon, sinut lasketaan jo vanhurskaaksi Jumalan ystä
vänä ja sinä odotat ihmisluomakuntaan kuuluvana, että sinut ”vapautetaan turmeltuvuuden orjuudesta” tulossa olevina ”kaiken sen 
ennallistamisen aikoina”, mikä on maan päällä. Tämä ei ole mikään väärin kohdistettu toive. – Roomalaisille 8:19–21; Apostolien 
teot 3:20, 21.

Nämä opit ovat ns. ’vahvaa ruokaa’ jonka ymmärtäminen vaatii hengellistä kypsyyttä. Jehovan todistajat 
porautuvat Raamatun yksityiskohtiin hyvin tarkoin osoittaen monilla muinaisilla tapahtumilla olevan vasta
kuvallisen merkityksen Jehovan todistajien järjestössä. Perimmäinen tarkoitus on osoittaa järjestöön kuu
lumisen ja hallintoelimen opetusten omaksumisen olevan välttämätöntä Jumalan ystävyyden ja pelastu
misen saamiseen. Näiden tulkintojen epäily ja ymmärtämättömyys tulkitaan hengelliseksi epäkypsyydeksi 
ja siksi harva rohkenee kyseenalaistaa niitä.

19 Vuonna 1995 ymmärrettiin selvemmin "lampaiden" erotteleminen "vuohista". Vuonna 1998 selitettiin yksityis
kohtaisesti Hesekielin temppelinäky, joka täyttyy jo nykyaikana. Vuonna 1999 selvennettiin sitä, milloin ja miten 
"autioittava iljetys" seisoo "pyhässä paikassa". (Matteus 24:15,16; 25:32.) Ja vuonna 2002 saatiin lisää ymmär
rystä siitä, mitä merkitsee palvoa Jumalaa "hen  gessä ja totuudessa"   (Johannes 4:24).

Vertaus lampaista ja vuohista on yksi merkittävimmistä meidän pelastumistamme koskevista vertauksista. 
Voitaisiin oikeutetusti olettaa, että tämä järjestön keskeisimpään työhön liittyvä totuus olisi ymmärretty heti 
järjestön syntyhetkistä alkaen. Uskotaanhan tämän järjestön syntyneen Jehovan ohjauksessa juuri tätä 
työtä varten. Yksi varhaisimmista näkemyksistä liitti vertauksen tuhatvuotiskaudelle. Pyhän hengen saa
dessa totuuden valon loistamaan kirkkaammin näkemystä muutettiin. Mutta oliko valo riittävän kirkasta, 
jotta totuus tulisi näkyviin?

Vartiotorni 15.5.1995 s.17
Jeesuksen lupauksen mukaisesti veli Russellin ja hänen tovereidensa vaatimattomat ponnistelut saivat todellakin pyhän hengen an
siosta totuuden loistamaan kirkkaammin kuin koskaan aikaisemmin (Johannes 16:13).
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Vartiotorni 15.5.1995 s.18
Erityisesti vuodesta 1919 lähtien on Jehovan palvelijoita siunattu yhä useammilla valonleimahduksilla. Kuinka kirkkaasti valo leimah
tikaan vuonna 1922 Cedar Pointin konventissa, kun J. F. Rutherford, Vartiotorni-seuran toinen presidentti, tähdensi voimakkaasti Je
hovan palvelijoiden pääasiallista velvollisuutta ja sanoi: ”Julistakaa, julistakaa, julistakaa Kuningasta ja hänen valtakuntaansa!” Heti 
seuraavana vuonna kohdistui kirkas valo vertaukseen lampaista ja vuohista. Tuon ennustuksen ymmärrettiin täyttyvän nykyisenä 
Herran päivänä, ei tulevaisuudessa tuhatvuotiskaudella, kuten aikaisemmin oli ajateltu.

Ratkaiseva totuus paljastui. Peruste ihmisten jakamiseen lampaisiin ja vuohiin oli täysin selvä.

Vartiotorni 15.10.1965 s.511
Vertauksessaan lampaista ja vuohista Jeesus osoitti, että "kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan", piti suoritettaman erottelutyö, 
ja että ihmiset luokitellaan joko "lampaiksi" tai "vuohiksi". (Matt.25:31-46) Erottelun perus  teena on osaksi ihmisten suhtautuminen   
perustetun valtakunnan hyvän uutisen saar  naamiseen  . Jehovan todistajat suorittavat nyt tätä saarnaamistyötä. Jeesus selitti, että 
ne, jotka maan päällä suhtautuvat suosiollisesti tähän sanomaan ja kohtelevat ystävällisesti sen tuojia, luokitellaan "lampaiksi", ja he 
pääsevät "iankaikkiseen elämään". Muut ihmiset, jotka eivät suhtaudu suosiollisesti saarnaamistyöhön eivätkä auta niitä, jotka tuo
vat Valtakunnan sanomaa, luokitellaan "vuohiksi", eivätkä he mene tilapäiseen kuolemaan, vaan "iankaikkiseen rangaistukseen", 
kun tuomio toimeenpannaan.

Asetelma oli hyvin vakava. Jehova oli valinnut tämän uskontokunnan viemään sanomaansa kaikille ihmi
sille – sanomaa joka ratkaisisi heidän elämänsä lähestyvässä Harmagedonissa.
Mutta oliko tämä totuus tästä vakavasta Raamatun vertauksesta lampaista ja vuohista?

Vartiotorni 15.10.1995 s.22, 23, 27
Sopiiko tämä vertaus siihen aikaan, jolloin Jeesus istuutui ja sai kuninkaallisen vallan vuonna 1914, kuten olemme pitkään ymmärtä
neet.
Mikään ei kuitenkaan osoita, että Jeesus olisi siihen aikaan tai sen jälkeenkään istuutunut tuomitse  maan   kaikkien kansakuntien ih
misiä lopullisesti lampaiksi ja vuohiksi.
Toisin sanoen vertaus viittaa tulevaisuuteen, jolloin Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan. Hän istuutuu tuomitsemaan silloin eläviä ih
misiä.
Tämän lampaita ja vuohia koskevan vertauksen ymmärryksen perusteella tajuamme, että tuomio lampaille ja vuohille langetetaan 
tulevaisuudessa. ... tämän lampaita ja vuohia koskevan vertauksen uusi ymmärrys ... 

Jälleen valo kirkastui. Vieläkään ei oltu ymmärretty oikein tätä merkittävää Raamatun totuutta. Itse asias
sa ymmärrys Harmagedonistakin, jossa lopullinen tuomio langetetaan Jumalan vastustajille, oli myös ollut 
hämärän peitossa. 

Jehovan todistajat Jumalan päätöksissä v.1959 s.108
Myöhemmin opittiin tietämään, että Jehovan päätös on tehdä suuri ja pysyvä nimi itselleen Harmagedonin taistelussa sekä että tä
mä taistelu ei ole pääoman ja työn välinen, kuten aikaisemmin oli ajateltu, eikä minkään muidenkaan ihmispuolueitten eikä kansojen 
välinen, vaan että se on Jumalan taistelu Saatanan koko järjestöä, näkyväistä samoin kuin näkymätöntäkin, vastaan. Edelleen ym
märrettiin, että maan päällä olevilla Jehovan palvelijoilla ei ole mitään osuutta tässä taistelussa, vaan että heidän täytyy varoittaa 
kaikkia hyvän  tahtoisia ihmisiä sen tulosta, jotta he löy  täisivät pelastustien  .

Näinkö Jehova todella ohjaa sanansaattajiaan? On sentään kysymyksessä koko ihmiskunnan elämä. 
Näin häilyvin perusteinko sille julistetaan elämän ja kuoleman sanomaa? Voidaanko meidät todella vel
voittaa kuoleman uhalla uskomaan näihin opetuksiin totuutena?
Hesekielin temppelinäyn käytännön merkitys on huomattavasti vähäisempi, koska se ei liity varsinaisesti 
ihmiskunnan pelastamiseen eikä useine muutoksineen itse asiassa muuta mitään. On vain kyse siitä 
kuinka täsmällisesti kaikkien profetioiden voidaan todeta täyttyvän juuri tässä uskontokunnassa.

Vartiotorni 15.3.2000 s.13
Vuonna 1971 julkaistiin Hesekielin ennustuksen selitys kirjassa ”Kansat tulevat tietämään, että minä olen Jehova” – miten? Eräässä 
tuon kirjan luvussa käsiteltiin lyhyesti Hesekielin temppelinäkyä (Hesekielin luvut 40–48). Päähuomio keskitettiin silloin siihen, miten 
Hesekielin temppelinäky täyttyisi uudessa maailmassa (2.Pietarin kirje 3:13).
Vartiotornissa 15.3.1973 julkaistiin kuitenkin kaksi kirjoitusta, jotka vaikuttivat siihen, miten ymmärrämme Hesekielin näyn. Niissä kä
siteltiin sitä suurta hengellistä temppeliä, jota apostoli Paavali kuvaili Heprealaiskirjeen luvussa 10. Vartiotornissa selitettiin, että 
hengellisen temppelin pyhä osasto ja sisempi esipiha liittyvät siihen tilaan, jossa voidellut ovat maan päällä. Kun Hesekielin lukuja 
40–48 tarkasteltiin vuosien kuluttua uudelleen, saatiin selville, että samoin kuin hengellinen temppeli toimii nykyään, täytyy myös 
Hesekielin näyn temppelin toimia nykyään. Miksi on näin?
Hesekielin näyssä pappien nähdään liikkuvan temppelin esipihalla heidän palvellessaan ei-papillisia heimoja. Nämä papit edustavat 
selvästikin ”kuninkaallista papistoa”, Jehovan voideltuja palvelijoita (1.Pietarin kirje 2:9). He eivät kuitenkaan palvele temppelin 
maallisella esipihalla koko Kristuksen tuhatvuotista hallituskautta (Ilmestys 20:4). Suurimman osan tuosta ajasta, ehkä jopa koko
naan, voidellut palvelevat Jumalaa hengellisen temppelin kaikkeinpyhimmässä, ”itse taivaassa” (Heprealaisille 9:24). Koska pappien 
nähdään liikkuvan edestakaisin Hesekielin temppelin esipihoilla, tuon näyn täytyy täyttyä nykyään, kun joitakuita voideltuja on yhä 
maan päällä. Siksi tämän lehden numerossa 1.3.1999 esitettiin korjattu näkemys tästä aiheesta. Näin ollen aina 1900-luvun loppuun 
saakka annettiin hengellistä valoa Hesekielin profetiaan.

20 Parannuksia on tehty järjestöä ja oppeja koskevien asioiden ohella myös kristillisen käytöksen suhteen. Esi
merkiksi vuonna 1973 ymmärrettiin, että tupakointi on lihan saastuttamista ja että sitä tulee pitää vakava  na vää    
rintekona (2.Korinttilaisille 7:1). Kymmenen vuotta myöhemmin Vartiotornissa 15.10.1983 selvennettiin kan
taamme tuliaseiden käyttöön. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä meidän aikanamme saadusta lisääntyväs
tä valosta.
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Valtakunnan Palvelus 3 /1974
Tässä asiassa totuuden valo on tullut vuosien mittaan yhä kirkkaammaksi, kunnes Jehovan todistajat näkivät selvästi, miten kristitty
jen tulee nykyään suhtautua tähän kysymykseen. Vuoden 1973 elokuun 15. päivän Vartiotorni esitti raamatulliset syyt, joiden vuoksi 
on väärin käyttää tupakkaa henkilökohtaisesti, ja se osoitti, että tupakkaa käyttävät kastetut kristityt poistettaisiin kristillisestä seura
kunnasta. Tupakkaa käyttäville kastetuille annettiin kohtuullinen aika, jonka kuluessa tuli vapautua tästä orjuudesta.

Kuten olemme tiedotusvälineistä huomanneet on kautta Euroopan ryhdytty rajoittamaan tupakointia. Sen 
on todettu olevan vakava uhka terveydelle, paitsi itselleen tupakan polttajalle, myös muille jotka joutuvat 
hengittämään tupakan savua. Olisi ollut vielä jokunen vuosikymmen sitten täysin uskomatonta, että tupa
kan käyttöä tultaisiin rajoittamaan näin voimallisesti. Jehovan todistajien voidaan todeta olleen tässä 
asiassa aikaansa edellä, joten kaikki kunnia siitä heille.
Mutta onko heidän suhtautumisensa tupakoitsijaan kristillisen hengen mukaista? He tulkitsevat tupakoin
nin niin vakavaksi synniksi, että erottavat keskuudestaan ne, jotka eivät ole onnistuneet pääsemään 
eroon tästä tavasta. Tupakointi on epäilemättä paha terveyttä vaarantava tapa, mutta onko tämän pahan 
tavan vuoksi oikein erottaa ihminen Jumalasta? Erottamisen seurakunnasta katsotaan katkaisevan erote
tun suhteen Jumalaan, eikä hänellä siten erotettuna ole enää mitään mahdollisuutta pelastumiseen.
Suhde Jumalaan on toki niin vakava asia, että sitä ei voi katkaista kenenkään ihmisen toimesta vain jon
kun pahan tavan vuoksi. Meillä kullakin on epäilemättä tapoja, jotka eivät ole parhaita terveyttämme aja
tellen. Vaikkapa epäterveelliset ruokailutavat tai laiminlyöntimme säännöllisessä liikunnassa. Ne ovat kui
tenkin meidän yksityisiä ongelmiamme, joiden seuraukset kannamme kukin henkilökohtaisesti ja joista tu
lemme tekemään aikanaan tiliä suuremmalle tuomarille, jos hän katsoo sen aiheelliseksi. Sen sijaan, että 
sellainen joka ei heikkouttaan pääse irti tupakasta, täysin hylätään, häntä tulisi tukea ja auttaa kaikin ta
voin. Se olisi aiota kristillisyyttä, ei se että hänet tuomitaan pahimpaan mahdolliseen rangaistukseen – 
eroon Jumalasta.

Vartiotorni 15.10.1983 s.25,26
Kypsä kristitty yrittäisi löytää ammatin, jossa ei tarvita aseita. Puhuttuaan asiasta työnantajansa kanssa jotkut todistajat ovat onnis
tuneet siirtymään sellaiseen työhön, joka ei vaadi aseen kantamista.
Maailman tullessa yhä väkivaltaisemmaksi me emme enää voi pitää esimerkillise  nä veljeä, joka pysyy ammatissa, jossa täytyy kan    
taa asetta. Hänelle voitaisiin suoda kuusi kuukautta aikaa muutoksen tekemiseen. Jos hän ei sinä aikana tee muutosta, hän ei olisi 
sellaisessa asemassa, että hänellä voisi olla erikoispalvelusetuja ja vastuuta seurakunnas  sa  . -1.Timoteukselle 3:2; Tiitukselle 1:5,6.

Jehovan todistajilla on ollut aina ongelmallinen suhde maallisiin esivaltoihin. Kaikenlainen yhteistyö maal
listen esivaltojen kanssa on minimoitu vain aivan välttämättömiin toimiin. Ei haluttaisi tunnustaa seuraa
vaa Raamatun totuutta Jumalan suhteesta esivaltoihin.

Kirkkoraamattu 92 Kirje roomalaisille13:4 
 4. Se on Jumalan palvelija ja toimii sinun parhaaksesi. Mutta jos teet väärin, pelkää! Esivalta ei kanna miekkaa turhaan. Se on Ju
malan palvelija ja panee täytäntöön väärintekijälle kuuluvan rangaistuksen. 

Esivallat edustavat Jumalan niille antamaa valtaa ja siksi Raamattu osoittaa niiden olevan Jumalan palve
lijoita. Ei näin ollen pitäisi olla minkäänlaista ongelmaa tukea ja auttaa esivaltaa hoitamaan tämän tehtä
vänsä. Jos kristitty kuuluu esim. poliisivoimiin, pitäisi olla täysin luonnollista, että hän tällöin voi kantaa 
esivallan miekkaa, asetta, ja jopa käyttää sitä tilanteen niin vaatiessa.

Vaella jatkuvasti lisääntyvän valon polulla
21 "Aluksi voi olla vaikeaa hyväksyä muu  tosta ja sopeutua siihen", myöntää veli, joka on toiminut pitkään van    
himpana. Mikä on auttanut häntä hyväksymään ne monet uudistukset, jotka hän on nähnyt niinä 48 vuotena, jot
ka hän on ollut Valtakunnan julistajana? Hän vastaa: "Ratkaiseva merkitys on oikealla asenteella. Se joka kiel
täytyy hyväksymästä uudistusta, jää jälkeen, kun järjestö menee eteenpäin. Jos muutokset tuntuvat joskus vai
keilta hyväksyä, mietin Pietarin Jeesukselle esittämiä sanoja: 'Herra, kenen luo menisimme? Sinulla on ikuisen 
elämän sanat.' Sitten kysyn itseltäni, mihin oi  kein menisin: ulos maailman pimeyteenkö? Tämä auttaa minua py    
symään tiukasti Juma  lan järjestön yhteydessä  ." (Johannes 6:68.)

Kuten kirjoitus toteaa, joidenkin on vaikea hyväksyä kaikkia näitä muutoksia joita alituiseen tehdään. Mik
si Jehovan todistajien enemmistö kuitenkin hyväksyy ne, ja vieläpä Jumalalta tulleina?
Löytyisikö todellinen syy heidän itsensä tuottamasta tekstistä:

Vartiotorni 15.3.1998 s.10
Lahko on ryhmä, joka kannattaa jotakin erityistä oppia tai johtajaa. Siihen kuuluvat saattavat tuntea syvää antaumusta jotakin ihmis
tä, aatetta tai asiaa kohtaan. Tosiasiassa minkä tahansa uskonnollisen ryhmän jäsenet, jotka kannattavat voimakkaasti ihmisjohtajia 
ja heidän ajatuksiaan, ovat vaarassa joutua ihmisten orjiksi. Vahva johtohahmoa korostava suhde voi saada aikaan epätervettä hen
kistä ja hengellistä riippuvuutta. Vaara voi suureta, jos pienestä pitäen kasvaa lahkolaisilmapiirissä.
Ne jotka tuntevat tällaista huolta jotakin uskontoa kohtaan, tarvitsevat luotettavaa tietoa. Joillekuille on ehkä sanottu, että Jehovan 
todistajat kuuluvat sellaiseen uskonnolliseen järjestöön, joka orjuuttaa jäsenensä, kontrolloi heitä autoritaarisesti, rajoittaa ylettömäs
ti heidän vapauttaan ja suistaa heidät ristiriitoihin koko yhteiskunnan kanssa. Jehovan todistajat tietävät, että tällainen huoli on tar
peetonta. Siksi he kehottavat sinua ottamaan asiasta itse selkoa. Huolellisen tarkastelun jälkeen voit tehdä omat johtopäätöksesi. 
Ovatko todistajat Jumalan palvelijoita, kuten he itse väittävät, vai tosiasiassa ihmisten orjia?
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Jehovan todistajat tuntevat syvää antaumusta hallintoelimeltään saamiaan ainutlaatuisia oppeja kohtaan. 
Antaumuksen ei kuitenkaan koeta kohdistuvan tätä ihmisten muodostamaa hallintoelintä kohtaan, vaan it
seään Jumalaa kohtaan. Uskotaan että tämä hallintoelin on Jumalan hengen ohjauksessa samoin kuin 
muinaiset profeetatkin. Usko tähän on muodostunut niin vahvaksi, että se on johtanut henkiseen riippu
vuuteen. Näin on varsinkin niiden kohdalla, jotka ovat kasvaneet pienestä pitäen tässä ilmapiirissä. Hei
dän itsenäinen ajattelukykynsä uskonnollisissa asioissa on täysin tyrehtynyt. Mikä vakavinta, he ovat luo
puneet jopa omasta omastatunnostaan. Se mitä heidän omatuntonsa sanoo katsotaan Vartiotornin sivuil
ta.
Onko heidän auttamisekseen mitään tehtävissä?
Niin yllättävältä kuin se kuulostaakin, useimmiten mitään ei ole tehtävissä. Pienen toivon voi kuitenkin 
asettaa heidän itsensä vastaukseen, jonka he antoivat edellisessä lainauksessa syytöksiin, jotka koskivat 
orjuutusta, kontrollointia, vapauden rajoittamista sekä suistamista ristiriitoihin yhteiskunnan kanssa. He 
vastasivat:

Vartiotorni 15.3.1998 s.10
”Siksi he kehottavat sinua ottamaan asiasta itse selkoa. Huolellisen tarkastelun jälkeen voit tehdä omat johtopäätöksesi.”

Tämä kehotus ei tosin ole kohdistettu Jehovan todistajille itselleen. Heillähän ei ole asian suhteen mitään 
epäilyksiä. Mutta koska on oletettavaa, että he kuitenkin joutuvat puolustamaan uskontokuntaansa ohei
sia syytöksiä vastaan, niin voi odottaa heidän perehtyvän siinä yhteydessä näihin asioihin syvällisemmin.
Mikä Jehovan todistajille on tärkeää? Säilyttää asemansa hyvämaineisena Jehovan todistajana vai var
mistua tosiasioista ja löytää Raamatun totuus? Jehovan todistajat ovat koko historiansa ajan korostaneet 
totuuden löytämistä. He ovat julkaisseet useita kirjoja, joiden välityksellä he ovat auttaneet ihmisiä oppi
maan ymmärryksensä mukaiset Raamatun perustotuudet.
Tällaisia kirjoja ovat olleet seuraavat kirjat:

Olkoon Jumala totinen v.1946
Asiat joissa Jumalan on mahdotonta valehdella v.1965
Totuus joka johtaa ikuiseen elämään v.1968
Sinä voit elää ikuisesti paratiisissa maan päällä v.1982
Tieto joka johtaa ikuiseen elämään v.1995
Mitä Raamattu todella opettaa v.2005

Jos Jumala on valinnut Jehovan todistajat, ja vain heidät, julistamaan Raamatun totuutta ihmiskunnalle, 
miksi perustotuutta koskevaa oppikirjaa on pitänyt päivittää näinkin useasti? Ja tässä oli vain 40-luvulta 
lähtien julkaistut oppikirjat. Vaikka useiden kirjojen nimetkin luovat mielikuvan totuudesta, jota ko. kirja 
opettaa, totuus ei kuitenkaan ollut opittavissa enää jonkun vuoden kuluttua tämän ko. kirjan avulla. Se 
korvattiin uudella kirjalla, joka sisälsi jälleen kerran päivitetyn totuuden.
Lopulta julkaistiin kirja johon voi vihdoin luottaa. Kirja kertoo ”Mitä Raamattu todella opettaa”. Vai onko 
mahdollisesti vielä odotettavissa tämänkin kirjan korvaaminen kirjalla ”Mitä Raamattu ehdottoman var
masti opettaa”?
Jos Jehovan todistajat rakastavat totuutta, heidän uskontokuntansa opillisen historian tutkimisessa tämän 
ko. yhteenvedon tavalla ei pitäisi olla mitään pelättävää. Ei voi olla monia totuuksia, eikä vilpitön uskomi
nen uskontokunnan opetusten jumalalliseen alkuperään tee tätä uskomusta oikeaksi. Uskontokunta on 
niin monesti väittänyt opettavansa totuutta, mutta nämä totuudet ovat kuitenkin muuttuneet jonkin ajan 
kuluttua. Ne eivät siten olleet totuutta ja on virheellistä järkeilyä väittää, että totuus voi muuttua. Joten on 
hyvin vakavaa väittää, että itse Jehova on valtuuttanut Jehovan todistajat julistamaan näitä muuttuvia ”to
tuuksia” hänen profeettanaan hänen nimissään.

"Kansat tulevat tietämään, että minä olen Jehova" - miten? v.1971 s.66,70
Tämän vaunujen kaltaisen taivaallisen järjestön huipulta Jehova valtuutti antautuneen, kastetun voidellun pal  velijaluokan puhumaan   
kaikille kansakunnille Hänen nimessään. Näin heistä tuli Hesekielin tavoin Jehovan todistajia. ...
Mutta siitä huolimatta, miten kristikunta suhtautuu tähän Jehovan voideltujen todistajien ryhmään, tulee pian aika, jolloin kristikuntaa 
kuuluvat tulevat tietämään, että heidän keskuudessaan on todella ollut Jehovan "profeetta".

Totuus joka johtaa ikuiseen elämään v.1968 s.13
Meidän ei tule tutkia vain henkilökohtaisia uskomuksiamme vaan myös sitä, mitä se uskonnollinen järjestö opettaa, jonka yhteydes
sä saatamme olla. Ovatko sen opetukset täysin sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa vai perustuvatko ne ihmisten perinnäissään
töihin? Jos me rakastamme totuutta, niin tällaisessa tutkimisessa ei ole mitään pelättävää. Meillä kaikillahan pitäisi olla vilpitön halu 
oppia, mikä Jumalan tahto meidän suhteemme on, ja sitten tehdä se. - Joh.8:32

Sinä voit elää ikuisesti paratiisissa maan päällä v.1982 s.32
Ei voi olla kahta keskenään ristiriitaista totuutta. Jompikumpi on totta, mutta eivät molemmat. Vilpitön usko  minen   johonkin ja tuon 
uskon mukaan toimiminen ei tee uskomusta oikeaksi, jos se todellisuudessa on väärä.
Miten suhtautuisit, jos sinulle esitettäisiin todisteet uskomuksesi virheellisyydestä?
Estäisikö ylpeys tai itsepäisyys sinua myöntämästä, että olet väärällä tiellä?
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Tieto joka johtaa ikuiseen elämään v.1995 s.51
Koska haluamme miellyttää Jumalaa, meidän jokaisen tulee tutkia palvontaamme varmistautuaksemme siitä, että jumalattomat ta
vat eivät saastuta sitä ja ettemme laiminlyö jotakin sellaista, mitä hän pitää hyvin tärkeänä (Jaak.1:26: ”Jos joku mielestään noudat
taa jotakin palvontamuotoa eikä kuitenkaan pidä kieltään kurissa, vaan pettää edelleen omaa sydäntään, niin hänen palvontamuo
tonsa on turha.”).

Vartiotorni 1.7.1995 s.5-8
Monet uskonnolliset järjestöt väittävät että niillä on totuus, ja ne tarjoavat sitä innokkaasti toisille. Yhdessä ne tarjoavat kuitenkin 
hämmentävän monia ”totuuksia”.
  ... uskonnollinen totuus voi maksaa meille joidenkuiden sellaisten hyväksynnän, jotka ovat olleet ennen ystäviämme. ... ne jotka pi
tävät lujasti kiinni Jumalan sanan totuudesta, näyttävät omituisilta ja toisinaan heitä voidaan karttaa ja heidät saatetaan ymmärtää 
väärin.
”Tietomme tai tietämättömyytemme ei muuta totuutta.”

Vartiotorni 1.8.2003 s.14
Itse totuuden olemusta vastaan hyökätään. Olet saattanut kuulla sanottavan, että jokainen laatii oman totuutensa tai että totuus on 
suhteellista tai että totuus muuttuu alinomaa. Tämä on virheellistä järkeilyä. Tutkimustyö ja koulutushan tähtäävät nimenomaan tosi
asioiden eli totuuden oppimiseen maailmasta, jossa elämme. Totuutta ei ratkaise henkilökohtainen mielipide. Esimerkiksi ihmissielu 
joko on kuolematon tai ei ole. Saatana joko on olemassa tai ei ole. Elämällä joko on tarkoitus tai ei ole. Kussakin tapauksessa voi ol
la vain yksi oikea vastaus. Toinen on tosi ja toinen valhetta; molemmat eivät voi olla totta.

Mahdollisesti mieleesi saattoi tulla myös opetukset vuoden 1914 sukupolven merkityksestä ja vuoden 
1975 merkityksestä. Nämä olivat hyvin merkittäviä opetuksia Jehovan todistajille ja vaikutti hyvin paljon 
heidän tekemiinsä ratkaisuihin tuolloin 70-luvulla ja ennen sitä. Miksi niitä ei lainkaan mainittu tässä ko. 
Vartiotornin kirjoituksessa, vaikka valo kirkastui niidenkin suhteen hyvin merkittävästi?
Katsotaanpa ensin mitä vuoden 1914 sukupolvesta opetettiin.

Totuus joka johtaa ikuiseen elämään v.1968 s.95, 96
Kiinnitettyään huomion moniin seikkoihin, jotka ilmaisevat vuoden 1914 jälkeisen aikakauden "lopun ajaksi", Jeesus sanoi: "Tämä 
sukupolvi ei katoa, ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat." (Matt.24:34) Mitä sukupolvea hän tarkoitti?
Jeesus oli juuri viitannut ihmisiin, jotka näkisivät "tämän kaiken". "Tämä kaikki" tarkoittaa niitä tapahtumia, jotka ovat sattuneet vuo
den 1914 jälkeen tai joiden on vielä tapahduttava ennen tämän jumalattoman järjestelmän loppua. (Matt.24:33) Vaikka jotkut olisivat 
syntyneet viisikymmentäkin vuotta sitten, he eivät olisi voineet nähdä "tätä kaikkea". He tulivat näyttämölle, kun ennustetut tapahtu
mat olivat jo meneillään. Mutta on yhä olemassa ihmisiä, jotka elivät vuonna 1914 ja näkivät, mitä silloin tapahtui, ja jotka olivat niin 
vanhoja, että he muistavat nuo tapahtumat. Tämä sukupolvi on nyt käymässä iälliseksi. Suuri osa siitä on jo kuollut pois. Jeesus sa
noi kuitenkin hyvin painokkaasti: "Tämä sukupolvi ei missään tapauksessa häviä, ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat." (Um) Jotkut 
siihen kuuluvista ovat yhä elossa tämän jumalattoman järjestelmän lopussa ja näkevät sen lopun. Se merkitsee sitä, että on vain vä
hän aikaa siihen, kun loppu tulee! (Ps.90:10) Nyt on siis aika ryhtyä kiireisiin toimiin, ellet halua joutua tuhoon tämän pahan järjestel
män mukana.

Vartiotorni 1.2.1968 s.62
Jeesus käytti ... sanoja "tämä sukupolvi" merkitsemään erittäin rajoitettua ajanjaksoa, sellaisena aikana elävän ihmissukupolven jä
senten elinikää, jolloin tapahtuu tiettyjä käänteentekeviä asioita. Ps.90:10:n mukaan tämä elinikä voisi olla 70 vuotta tai jopa 80 
vuotta.

Vuoden 1914 sukupolvi tarkoitti sitä sukupolvea joka muistaa silloin näkemänsä tapahtumat. Kun suku
polven pituudeksi määriteltiin 70 – 80 vuotta, kohdistui odotukset 70-luvulle. Asiaan tuli suhtautua mitä 
suurimmalla vakavuudella, sillä olihan kyse totuudesta, joka vain johtaa ikuiseen elämään.

Vartiotorni 1.11.1995 s.16-
Koska Jehovan palvelijat ovat innokkaita näkemään tämän pahan järjestelmän lopun, he ovat toisinaan rakentaneet teorioita ajasta, 
jolloin "suuri ahdistus" puhkeaisi, ja jopa liittäneet tämän laskelmiin siitä, mikä on sukupolven elinaika vuodesta 1914 lähtien. voim
me kuitenkin "tuottaa viisaan sydämen" siten, ettemme pohdi kuinka monta vuotta tai päivää muodostaa sukupolven, vaan ajatte
lemme, miten 'laskemme päivämme' ylistämällä iloisesti Jehovaa (Ps.90:12) Sen sijaan, että Jee  suksen käyttämä sana sukupolvi   
antaisi säännön ajan mittaamiseen, se viittaa etupäässä jonkin historiallisen ajanjakson kuluessa eläviin ihmisiin tunnusomaisine 
piirteineen.  ...
Merkitseekö täsmällisempi näkemyksemme "tästä sukupolvesta" sitä että Harmagedon on kauempana kuin olimme ajatelleet? Ei 
suinkaan! Vaikka emme ole milloinkaan tienneet tuota "päivää ja hetkeä", Jehova Jumala on aina tiennyt sen, ja hän ei muutu.

Jälleen kerran totuus ei ollutkaan totuutta. Sukupolvi ei tarkoittanutkaan sitä, mitä totuuden sisältävä kirja 
”Totuus joka johtaa ikuiseen elämään” kertoi. Miten tällainen harhaopin levittäminen on ymmärrettävissä? 
Tämän kirjan kerrotaan olleen länsimaissa laajimmin levinnyt kirja. Tätä olisi odottanutkin kirjalta, jonka 
välityksellä Jumala kertoo Raamatun totuuden ihmiskunnalle. Totuus ei ollut kuitenkaan totuutta, eikä sa
noman takana täten voinut olla Jumala. Vartiotorni kertoi oheisessa lainauksessa vuonna 1995, että tämä 
muutos ei merkitse sitä, että Harmagedon on kauempana kuin olimme ajatelleet. Miten voidaan sanoa 
näin, sillä olimmehan oppineet ajattelemaan, että Harmagedon olisi tullut jo kaksikymmentä vuotta aiem
min, 70-luvulla?
Miksi olimme oppineet ajattelemaan siten?

Herätkää! 8.12.1968 s.11, 12, 20, 22, 24
On erittäin merkityksellistä, että "viimeisiksi päiviksi" nimitetystä ajanjaksosta on kulunut 54 vuotta. Se merkitsee, että Jumala tu
hoaa tämän ihmiskuntaa hallitsevan turmeltuneen järjestelmän vain muuta  man vuoden ku  luttua  . Miten voimme olla siitä niin varmo
ja?
Yksi tapa on panna merkille, mitä Jeesus sanoi lausuessaan suuren ennustuksensa "viimeisistä päivistä". Lueteltuaan monia tapah
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tumia, joista tämä aika voitaisiin tuntea, hän sanoi: "Totisesti minä sanon teille: tämä su  kupolvi ei katoa  , ennen kuin kaikki nämä ta
pahtuvat." Matt.24:34. 
Merkitseekö tämä sitä, että ... todisteet kiistattomasti ilmaisevat tämän asiainjärjestyksen täysin päättyvän vuonna 1975? Koska 
Raamattu ei sano sitä nimenomaisesti, kukaan ihminen ei voi sitä sanoa. Kuitenkin me voimme olla varmoja seuraavasta: 1970-luku 
on näkevä ihmis  kunnan historian vaikeimman ajan.   ...
Joku voi kuitenkin sanoa: ”Miten voitte olla siitä varmat? Ehkä on myöhempi kuin jotkut ajattelevat, mutta ehkä ei ole niin myöhäistä 
kuin eräät väittävät. Ihmiset ovat ennenkin erehtyneet näiden ennustusten suhteen.”
On totta, että aikaisemmin on ollut niitä, jotka ovat ennustaneet "maailman loppua", vieläpä julistaneet määräaikaa sen tulolle. ... 
Mutta mitään ei tapahtunut. "Loppu" ei tullut. He syyllistyivät väärään ennus  teluun  . Miksi? Mitä heiltä puuttui?
Heiltä puuttui riittävät todisteet Raamatun ennustusten täyttymisestä. Heiltä puuttui Jumalan totuudet ja todisteet siitä, että hän ohja
si ja käytti heitä. Mutta mitä on sanottava nykyhetkestä? Nyt meillä on vaaditut todisteet,   kaikki   todisteet. Ja ne ovat ylitsepursuavat.   
”Viimeisten päivien” suuren merkin kaikki monen monet piirteet ovat nähtävissä niitä vahvistavan Raamatun ajanlaskun lisäksi. ...
Aikaa ratkaisunteolle ei ole paljon. ... Nopea toiminta on välttämätön, jos haluat kuulua niihin onnelli  siin, jotka pelastuvat tämän   
asiainjärjestelmän tuholta. ...
Tämän pahan järjestelmän loppu lähestyy nopeasti. On paljon myöhempi kuin useimmat ihmiset luulevatkaan. Siksi aikaa ei ole hu
kattavaksi.
Älä petä itseäsi ajattelemalla, että voit unohtaa koko asian ja että Jumala suosii sinua jollakin tavalla, kun loppu tulee. Ei, sinä et voi 
saada ikuista elämää ilman Jumalan hyväksymystä ... 
Ne, jotka kieltäytyvät kuuntelemasta Jumalaa, eivät varjellu tämän järjestelmän lopussa. ...
Sinulla ei ole aikaa hukattavissa tullaksesi Jumalan ystäväksi, sillä tämän pahan asiainjärjestelmän aika alkaa olla ummessa. Se on 
syöksymäisillään Harmagedonin tuhoon. Ryhdy siis nopeasti toimenpiteisiin varjeltumisesi ja ikuisen elämän hyväksi Jumalan uu
dessa järjestyksessä!

70-luvun tapahtumat ymmärrettiin täsmällisesti ja niistä voitiin olla varmoja, koska Jumala ohjasi ja käytti 
tätä uskontokuntaa. Todisteet olivat suorastaan ”ylitsepursuavat”.

Vartiotorni 15.6.1980 s.17-
Käsitellessään sitä, miten epäviisasta on kiinnittää katseemme johonkin tiettyyn päivämäärään, Vartiotorni-lehti sanoi vuoden 1976 
lokakuun 1. päivän numerossaan:  "Jos joku on ollut pettynyt siksi, ettei ole noudattanut tällaista ajattelutapaa niin hänen pitäisi nyt 
keskittyä korjaamaan näkemystään ja ymmärtää, ettei Jumalan sana ole pettänyt häntä, vaan että hänen oma ymmärryksensä pe
rustui väärille perus  teille  ." Sanoessaan "joku" Vartiotorni tarkoitti kaikkia pettyneitä Jehovan todistajia, joihin näin ollen sisältyvät 
myös ne, joilla on ollut osuutta sen tiedon julkaisemisessa, joka edisti tuohon ajankohtaan kohdistuvien toiveitten voimistumista.

70-luku ei täyttänyt odotuksia, vaikka asia piti olla varma ja Jumalan tuki ilmeinen. Mitä piti tehdä, jos joku 
oli pettynyt kun mitään ei tapahtunutkaan? Vartiotornin mukaan tulisi ymmärtää, että Jumalan sana ei pet
tänyt häntä. Hänen oma ymmärryksensä perusti vain väärille perusteille. Mitkä nuo perusteet olivat 
olleet? Ne olivat Jehovan todistajien opetukset. Miten on mahdollista että ne olivat väärät, vaikka vakuu
tettiin Jumalan käyttävän tätä uskontokuntaa 70-lukua koskevan tiedon paljastamiseen?
Tämä ko. kirjoitus totesi: ”Jehova valaisee edistyvästi kansansa polkua". Tämän mukaan niin kävi myös 
näiden edellisten opetusten suhteen. Ensin hän paljasti kansalleen edellä kuvattua merkittävää tietoa 
vuoden 1914 sukupolvesta ja 70-luvun tapahtumista. Sitten hän edistyvästi paljasti nämä opetukset vää
räksi, valheelliseksi ja väärille perusteille perustuviksi teorioiksi. Ensin vuoden 1976 Vartiotorni syyllisti ne, 
jotka uskoivat saamaansa opetukseen. Sitten, nähtävästi runsaan palautteen vuoksi, vuonna 1980 Vartio
torni tunnusti julkaisijankin osuuden asiaan.

Jehovan todistajat – Jumalan valtakunnan julistajia v.1993 s.633, 635
Tutkittaessa Raamatun ajanlaskun peruspiirteitä myöhemmin, vuosina 1935-44, havaittiin, että Kuningas Jaakon käännöksessä 
Apostolien tekojen 13:19,20:ssä olevan epätarkkuuden sekä joidenkin muiden seikkojen vuoksi ajanlaskuun oli tullut yli sadan vuo
den virhe. Tämä johti myöhemmin siihen ajatukseen – joka esitettiin yhtenä mahdollisuutena, joskus voimakkaamminkin – että kos
ka ihmisen historian seitsemäs vuosituhat alkaisi vuonna 1975, niin Kristuksen tuhatvuotisen hallituskauden alkuun liittyvät tapahtu
mat voisivat ruveta toteutumaan silloin.
Osoittautuivatko Jehovan todistajien käsitykset näistä asioista oikeiksi? He eivät toki olleet väärässä uskoessaan, että Jumala var
masti toteuttaisi lupauksensa. Mutta jotkin heidän aikalaskelmansa ja heidän niihin liittämänsä odotukset tuottivat suuria pettymyk
siä.
Vuoden 1925 jälkeen kokouksissakävijöiden määrä putosi jyrkästi joissakin Ranskan ja Sveitsin seurakunnissa. Vuonna 1975 tun
nettiin jälleen pettymystä, kun tuhatvuotiskausi ei odotusten mukaisesti alkanutkaan. Se johti siihen, että jotkut vetäytyivät pois jär
jestöstä. Toisia erotettiin, koska he yrittivät horjuttaa toveriensa uskoa. Tuota ajankohtaa koskeva pettymys epäilemättä vaikutti 
asiaan, mutta joissakin tapauksissa syyt olivat syvemmällä. Jotkut myös väittivät, ettei ole tarpeen osallistua talosta-taloon-palveluk-
seen. Muutamat eivät tyytyneet vain toimimaan oman päänsä mukaan, vaan ryhtyivät aggressiivisesti vastustaan järjestöä, jonka 
yhteydessä he olivat olleet, ja toivat omia näkemyksiään julki lehdissä ja televisiossa. Järjestöstä lähteneitä oli kuitenkin suhteellisen 
vähän.
Vaikka nämä koetukset aiheuttivat seulontaa ja muutamat lensivät pois kuin akanat viskattaessa vehnää ilmaan, toiset pysyivät luji
na. Miksi? Jules Feller selitti, mitä hän ja muut kokivat vuonna 1925: ”Ne, jotka olivat panneet luottamuksensa Jehovaan, pysyivät 
lujina ja jatkoivat saarnaamistoimintaansa.” He tajusivat, että oli erehdytty, mutta että Jumalan sana ei ollut missään suhteessa 
osoittautunut epäluotettavaksi, eikä siksi ollut mitään syytä antaa oman toivonsa himmentyä eikä hidastaa vauhtia työssä, jonka tar
koitus oli kiinnittää ihmisten huomio Jumalan valtakuntaan, ihmiskunnan ainoaan toivoon.
Jotkin odotukset eivät olleet toteutuneet, mutta se ei merkinnyt sitä, että Raamatun ajanlasku oli arvoton.

Uusimmassa historiankirjassaan Jehovan todistajat näkevät nämä aikamääriin liittyvät erehdykset ohei
sella tavalla. Erehdykset ja niistä johtuneet pettymykset tunnustetaan, mutta erehdysten todellista merki
tystä ei haluta nähdä: ”He tajusivat, että oli erehdytty, mutta että Jumalan sana ei ollut missään suhteessa 
osoittautunut epäluotettavaksi ... Jotkin odotukset eivät olleet toteutuneet, mutta se ei merkinnyt sitä, että 
Raamatun ajanlasku oli arvoton.” Kirja toteaa aivan oikein, että Jumalan sana ei osoittautunut epäluotet
tavaksi, eikä sen ajanlasku arvottomaksi. Kirja jättää kuitenkin mainitsematta, että Raamatun ajanlaskun 
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tulkitsijoina he itse osoittautuivat epäluotettavaksi ja heidän ajanlaskuteoriansa osoittautui täten arvotto
maksi. Heidän oman seuraavan päätelmänsä mukaan he syyllistyivät väärään ennusteluun, jonka he teki
vät valheellisesti Jumalan nimissä.

Herätkää! 8.12.1968 s.11, 12, 20, 22, 24
Merkitseekö tämä sitä, että ... todisteet kiistattomasti ilmaisevat tämän asiainjärjestyksen täysin päättyvän vuonna 1975? Koska 
Raamattu ei sano sitä nimenomaisesti, kukaan ihminen ei voi sitä sanoa. Kuitenkin me voimme olla varmoja seuraavasta: 1970-luku 
on näkevä ihmis  kunnan historian vaikeimman ajan.   ...
Joku voi kuitenkin sanoa: ”Miten voitte olla siitä varmat? Ehkä on myöhempi kuin jotkut ajattelevat, mutta ehkä ei ole niin myöhäistä 
kuin eräät väittävät. Ihmiset ovat ennenkin erehtyneet näiden ennustusten suhteen.”
On totta, että aikaisemmin on ollut niitä, jotka ovat ennustaneet "maailman loppua", vieläpä julistaneet määräaikaa sen tulolle. ... 
Mutta mitään ei tapahtunut. "Loppu" ei tullut. He syyllistyivät väärään ennus  teluun  . Miksi? Mitä heiltä puuttui?
Heiltä puuttui riittävät todisteet Raamatun ennustusten täyttymisestä. Heiltä puuttui Jumalan totuudet ja todisteet siitä, että hän ohja
si ja käytti heitä. Mutta mitä on sanottava nykyhetkestä? Nyt meillä on vaaditut todisteet, kaikki todisteet. Ja ne ovat ylitsepursuavat. 

Vartiotorni 1.11.1979 s.18
Kirjoittaessaan vastoin sitä, mitä Jehova on ennustanut, nykyajan kristikunnan ’kirjanoppineiden kynä’ on pian osoittautuva ”valheky
näksi”. Se ei ole kirjoittanut totuutta. Siksi tänä ”lopun aikana”, jolloin on kirjoitettu niin paljon kristikunnan puolesta, tämä uskonnolli
nen ’kynä’ on totisesti ’tehnyt valheen työtä’. (Dan. 12:9)

Vuotta 1975 koskenut väärä opetus sai historiankirjan mukaan aikaan seulontaa. Ketkä seulottiin arvotto
mina akanoina pois järjestöstä? Ne vilpittömän rehelliset ihmiset jotka olivat menettäneet luottamuksensa 
järjestön opetusten jumalalliseen ohjaukseen ja jotka halusivat avoimesti keskustella tehdyistä vakavista 
virheistä, jotka tuottivat häpeää Jumalalle. Järjestössä ei aiheesta haluttu keskusteltavan, koska se luon
nollisesti horjuttaisi uskoa järjestöön ja sen saamaan Jumalan ohjaukseen.

22 Ympärillämme olevassa maailmassa vallitsee selvästikin synkkä pimeys. Kun Jehova vuodattaa jatkuvasti 
valoa palvelijoilleen, heidän ja maailman ihmisten välinen kuilu levenee. Miten tämä valo hyödyttää meitä? Ai
van niin kuin valokeilan suuntaaminen pimeässä tiessä olevaan kuoppaan ei poista tuota kuoppaa, Jumalan sa
nasta tuleva valo ei poista salakuoppia. Tuo valo kuitenkin auttaa meitä karttamaan niitä, niin että voimme vael
taa jatkuvasti lisääntyvän valon polulla. Kiinnittäkäämme siis edelleenkin huomiota Jehovan profeetalliseen sa
naan niin kuin "pimeässä paikassa loistavaan lamppuun" (2.Pietarin kirje 1:19).

Jumalan sanasta tuleva valo auttaa meitä lankeamasta vaarallisiin opillisiin salakuoppiin. Jeesus varoitti 
meitä tulemasta johdetuksi harhaan erityisesti lopunaikaa koskevien väärien opetusten vuoksi:

Kirkkoraamattu 92 Evankeliumi Matteuksen mukaan 24:3,4 
 3. Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä eikä siellä ollut muita, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kyselivät: ”Sano meille, milloin se 
kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta?”
 4. Jeesus vastasi: ”Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan.

Jehovan todistajat ovat tulleet tunnetuiksi juuri lopunaikaa koskevista opetuksistaan. Ovatko nämä ope
tukset osoittautuneet luotettavaksi, Jumalalta tulleeksi, totuudeksi? Kuten olemme voineet todeta, eivät 
ole. Mitä se merkitsee? Eikö se merkitse sitä, että juuri sen kaltaisista opetuksista Jeesus varoitti meitä. 
Joten on erityisen tärkeää varmistua, ovatko Jumalalta tulleiksi väitetyt opetukset todella häneltä. Jos voi
daan todeta, että ne eivät olleet Jumalalta, merkitsee se sitä että kyseessä on valheellisesti Jumalan sa
nansaattajaksi tekeytyvä opettaja.

Kirkkoraamattu 92 Ensimmäinen Johanneksen kirje 4:1 
 1. Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia 
vääriä profeettoja. 

Loppusanat löytyvätkin sopivasti Jehovan todistajien omista teksteistä:

Vartiotorni 1.8.2001 s.4
Väärien käsitysten syntymiseen ei tietenkään aina tarvita tarkoituksellisia valheita. Joskus me yksinkertaisesti ymmärrämme asiat 
väärin. Usein uskommekin johonkin pelkästään siksi, että haluamme uskoa siihen. Erään professorin mukaan jopa tiedemiehet 
"usein rakastuvat omiin rakennelmiinsa". Heidän omat näkemyksensä sumentavat heidän arvostelukykynsä.
Samansuuntaista on tapahtunut myös, kun kyse on uskonnollisista käsityksistä - jotka ovat monesti keskenään varsin ristiriitaisia 
(1.Tim. 4:1; 2.Tim.4:3,4). Tällaiset keskenään ristiriitaiset käsitykset eivät selvästikään kaikki voi olla totta. Eikö siksi olisikin viisasta 
varmistaa, että se mihin uskot, on tosiaan totta eikä ainoastaan sellaista, mihin haluat uskoa?

Vartiotorni 1.7.2005 s.4-6
Kun vertaamme uskon  käsityksiämme Jumalan sa  naan  , jäljittelemme muinaisen Beroian asukkaita, jotka varmistivat, että Paavalin 
opetukset olivat sopusoin  nussa Raamatun kanssa  . Luu  kas ei arvostellut beroialaisia tämän vuoksi, vaan kiitti hei  tä  . Hän kirjoitti, että 
he "ottivat sanan vastaan erittäin alttiisti ja tutkivat huolellisesti päivittäin Raamatun kirjoituksista, olivatko nämä asiat niin". (Aposto
lien teot 17:11.) Meidän on tärkeää jäljitel  lä jalomielisten beroialaisten esimerkkiä  , koska maailma on nykyään täynnä ristiriitaisia us
konnollisia opetuksia ja moraalikäsityksiä.
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