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Arvoisat x-uskonveljet
Kirjoitan teille erottamistani koskevasta asiasta.

Pyydän saada kopiot sekä oikeuskomitean 12.3. että valituskomitean 25.3. pöytäkirjoista, vedoten tietosuoja-
lakiin, jonka mukaan minulla on siihen oikeus.

Alkaessani nyt vähitellen toipua tästä järkyttävästä epäoikeudenmukaiseksi kokemastani erottamisesta, ha-
luan vielä vedota teihin, jotka uskotte edustavanne jumalista oikeutta. Siihen on olemassa hyvin painavia syi-
tä.

1. Elämänkertakirjan kirjoittaminen on niihin ihmisoikeuksiin liittyvä oikeus, joiden puolesta Jehovan todista-
jatkin ovat taistelleet. Kirja on vain yksityinen omakustanne, jota ei luokitella julkaistuksi kirjaksi, ja jota ei oltu 
tarkoitettu laajempaan levitykseen. Kirja on kirjoitettu myös toisella nimellä ja kaikki nimet on muutettu, jotta 
kenenkään yksityisyyttä ei loukattaisi.

2. Syyte oli Jehovan todistajien herjaaminen, joka kuitenkin osoittautui perusteettomaksi, koska kukaan ei 
pystynyt osoittamaan yhtään kohtaa, jossa olisin esittänyt perättömiä ja valheellisia tietoja Jehovan todista-
jien opetuksista, jota herjaaminen Nykysuomen sanakirjan mukaan tarkoittaisi. Niinpä syyte muutettiin Jeho-
van todistajien mustamaalaamiseksi.

3. Vanhojen väärien opetusten esille tuominen ei ymmärrettävästi ole uskontokunnan etujen mukaista ja siksi 
ne koettiin ilmeiseksi mustamaalaamiseksi. Ne liittyvät kuitenkin kiinteänä osana minun elämääni, joiden mu-
kaan tein kaikki elämääni koskevat ratkaisut. Koska kyse on minun elämänkerrastani oli täysin luonnollista, 
että kerroin niistä avoimen rehellisesti. Rehellisyys ei voi olla rangaistava teko.

4. 70-luvun ja 1914-sukupolven vääriksi osoittautuneet opetukset ovat tuoneet pettymyksiä useille muillekin 
kauemmin mukana olleille, sen tunnusti valituskomitean puheenjohtajakin. Se on tuonut myös epäluottamus-
ta opetuksia kohtaan laajemminkin, vaikka siitä ei avoimesti uskalleta puhuakaan. Se näkyy kuitenkin usei-
den elämänratkaisuissa, joista ei useinkaan näy todellinen usko opetuksiin. Koska epäluottamus oli jossain 
määrin vallannut myös minut, piti asian korjaamiseksi tehdä jotain. Kirjoitin teille useita kirjeitä, joihin te ette 
kuitenkaan vastanneet. Aivan kuten muinaiset beroialaiset, aloin järjestelmällisesti tutkia opetuksia, varmis-
tuakseni siitä, pitävätkö ne todella paikkansa. Itse asiassa Johanneskin kehottaa koettelemaan, ovatko ope-
tukset todella Jumalalta (1.Joh.4:1). Tällaisessa tutkimisessa ei pitäisi olla mitään väärää. Se on jopa meidän 
velvollisuutemme. Niinpä tästä tutkimisesta tuli tärkeä osa elämääni, ja on luonnollista, että kerron siitä elä-
mänkertakirjassani. Sitä pidettiin kuitenkin toisena raskauttavana väärintekona Jehovan todistajia vastaan. 
Mutta eihän varmistuminen opetusten raamatullista perusteista voi olla rangaistava teko.

5. Mitä on koetteleminen? Se on asian kyseenalaistamista. Aivan kuten beroialaiset kyseenalaistivat Paava-
lin opetukset tutkimalla kirjoituksia varmistuakseen pitivätkö ne paikkansa. Meitä on kehotettu toimimaan sa-
moin, eikä meitä ole velvoitettu sokeasti uskomaan saamamme opetukseen, ennen kuin olemme itse siitä 
varmistuneet. Me olemme tilivelvollisia Jumalalle, emme uskontokunnallemme. Seura vakuuttaa, ettei se ole 
meidän uskomme herra, jopa kehottaa meitä olla ”antamasta sellaista väärää vaikutelmaa, että todistajia jol-
lain tavoin sitoisi se, mitä jokin uskonnollinen lahko sanelee” (Vartiotorni 15.3.1998 s.16-22).

6. Tutkimukseni tulkittiin tarkoitukseksi kumota Jehovan todistajien opetuksia. Jätettiin kuitenkin huomiotta 
se, että en suinkaan väittänyt tutkimusteni olevan totuus, joka kumoaa Jehovan todistajien opetukset. Tote-
sin niiden olevan vain omia päätelmiäni ja tunnustin, että saatan olla täysin sokaistunut ja harhassa. Siksi 
olinkin pyytänyt uskonveljiltäni kuten teiltäkin apua, jota en kuitenkaan saanut. Tutkimukseni sisälsivät tosin 
selvää epäilyäkin, sen tunnustan, mutta eikö meillä sitten ole aihetta epäillä saamiamme opetuksia? Ei epäily 
ole rangaistava teko. Ei Jeesus rankaissut epäilevää Tuomasta. Mutta sen sijaan uskominen ja toimiminen 
epäilyksien vastaisesti on Paavalin mukaan syntiä (Room.14:22,23).

7. 70-luvun opetusten vakuutettiin olleen lähtöisin Jumalalta. Silloisista odotteista puhunut Seuran edustaja 
vakuutti kysymyksen muodossa, voisiko Jehova johtaa meidät harhaan ja antaisiko hän Seuran johtaa meitä 
harhaan? Vuoden 1914 sukupolvea koskeva opetus samoin vakuutettiin olleen lähtöisin Jumalalta. Se jou-
duttiin kuitenkin muuttamaan useampaan kertaan. Yhden muutoksen syyksi sanottiin, että koska aikaisempi 
tulkinta oli tuntunut järkevältä, siksi virheellinen tulkinta oli ymmärrettävä (Vartiotorni 15.2.2008 s.23 kpl.10). 
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Näin sanoen tunnustettiin, että opetus olikin lähtöisin vain erehtyviltä ihmisiltä, eikä Jumalalta, jonka viestin-
täkanava hallintoelin kuitenkin vakuutti olevansa.
Kertoessani elämästäni ja sitä ohjaavista opetuksista jouduin kertomaan myös näistä ikävistä havainnoistani. 
Mutta se merkitsi myös sitä, että rehellisenä miehenä velvollisuuteni oli alkaa perehtyä syvällisemmin myös 
muihin opetuksiin. Jos nämä näinkin keskeiset opetukset osoittautuivat vääriksi, eivätkä ne olleetkaan Juma-
lalta, niin voisinko luottaa enää muihinkaan opetuksiin? Minulla oli siis täysin perustellut syyt tutkimuksiini, 
joilla pyrin varmistumaan opetusten jumalallisesta alkuperästä, aivan kuten Johannes kehotti tekemään. Se 
katsottiin kuitenkin rangaistavaksi teoksi.

8. Vaikka on ilmeistä, ettei 70-luvulla tullut kuluneeksi 6000 vuotta Aadamin luomisesta, ei se tunnu merkitse-
vän kenellekään mitään. Ei vaikka asiasta puhuttiin silloin hyvin varmoin sanoin: ” - - ajatus, että Jumala olisi  
voinut erehtyä ihmisen luomisen ajassa tai että hän olisi ollut niin huolimaton varatessaan ja säilyttäessään 
muistiinmerkinnät, että meillä ei nykyään olisi tätä ensiarvoista tietoa, on uskomaton. - - jos Raamatun aika-
taulu ei ole luotettava, niin ehkä muutkaan asiat Raamatussa eivät ole varmoja. Voimmeko siis todella luot-
taa siihen?” (Herätkää! 8.9.1972 s.16). Sille joka aidosti haluaa varmistua opetusten jumalallisesta alkupe-
rästä, oli tämä myös merkittävä asia, joka tuli tutkia perusteellisesti, kuten myös perusteet merkittävästä vuo-
desta 607 eaa. Niinpä tein todella suuritöisen tutkimuksen varmistuakseni näistäkin asioista. Nämä tutkimuk-
set toivat esiin hyvin yllättäviä asioita, suoranaisia ristiriitoja Raamatun selvien tekstien kanssa. Ainakin mi-
nun ymmärrykseni mukaan. Kierrosvalvoja, joka tuolloin vieraili luonamme, lähti suuttuneena pois kesken 
keskustelun, kun kysyin hänen mielipidettään ristiriitaisiksi kokemistani Opas-kirjan selityksistä.
Raamatun tutkiminen ilman ennakkotulkintaa onkin ilmeisesti se vakavin tekemäni rikos. Mutta eihän sitä voi 
katsoa rangaistavaksi teoksi. Ei varsinkaan kun noudatin saamaani opastusta: ”On tärkeää lukea Raamattua 
avoimin mielin. Ennakkoluulot ja ennakkokäsitykset voivat estää lukijaa ymmärtämästä Raamatun totuutta.” 
(Vartiotorni 1.7.2009 s.7)
Se että olin alkanut perusteellisten tutkimusteni seurauksena epäillä monia uskontokuntani opetuksia oli yksi 
mullistavammista asioista elämässäni. Olihan elämäni rakennettu täysin näiden opetusten varaan. Koko elä-
mäni perusta alkoi horjua uhkaavalla tavalla. Joten on luonnollista, että kerron tästäkin elämäni vaiheesta 
elämänkerrassani avoimen rehellisesti. Eihän se voi olla rangaistava teko.

9. Minut erotettiin oikeuskomitean istunnosta poissaolevana. Saadessani ensimmäisen kutsun, kanssani kiel-
täydyttiin keskustelemasta pyynnöstäni huolimatta. Kävi kuitenkin ilmi, ettei heillä ollut kirjaa, johon syytökset 
perustuivat. Saadessani toisen kutsun en saanut vastausta kysymykseeni, onko heillä nyt kirja, johon koko 
asian käsittely perustuu. Koska olin siinä käsityksessä, ettei heillä ollut kirjaa, ei ollut perusteita pitää koko is-
tuntoa. Jos minulle olisi kerrottu, että heillä on kirja, olisin luonnollisesti mennyt vastaamaan sitä koskeviin 
syytöksiin.
Kuten useita vuosia vanhimpana olleena hyvin tiedän, ei väärinteon vakavuus ratkaise erotetaanko väärinte-
kijä. Sen ratkaisee väärintekijän osoittama katumus. Minulle ei näin ollen annettu lainkaan mahdollista ilmais-
ta mahdollista katumustani mahdollisesta törkeästä väärinteostani, joka vain oikeuttaa erottamiseen. Myös 
valituskomitea sivuutti mahdollisen katumukseni, toteamalla vain, että se mahdollisuus meni jo. Oli myös il-
meistä, että valituskomitean istunto oli aivan turha, koska ennakkopäätös oli mitä ilmeisimmin jo tehty. Tämä 
asenne oli havaittavissa heti istunnon alettua, sillä valmistamaani puolustuspuhetta pyrittiin rajoittamaan huo-
mauttamalla melkeinpä aivan suoraan, että ei sillä ole mitään merkitystä.

10. Erottaminen on hyvin vakava asia. Se on kuolemantuomioon verrattava asia. Minut on nyt erotettu Juma-
lasta, jopa rukouksiani ei enää kuulla. Olen kuin kuolemaantuomittu, joka odottaa sellissään tuomion toi-
meenpanemista. Kaikki ystävyyssuhteet ovat lopullisesti katkenneet ystäviini ja sukulaisiini. Jopa juuri kuol-
leen äitini hautajaisiin en tunne voivani mennä, etten aiheuta vieraille ongelmia.
Eikö tämä ole täysin kohtuuton rangaistus rehellisyydestä? Varsinkin, kun en ole tehnyt mitään Raamatun 
vastaista. Päinvastoin olen yrittänyt kiihkeästi varmistua siitä, mikä on raamatullinen totuus. Kirjassani pää-
dyn siihen, että rakkaus on ylitse muiden, myös ylitse kaiken tiedon ja oppikysymysten (1.Kor.13:1-3). Nyt 
saan kuitenkin tunnollisuuteni ja rehellisyyteni seurauksena kokea pahimmanlaatuista vihaa, jopa syytteen 
Jumalaa vastaan kapinoinnista. Uskontokuntani vetäytyy täysin vastuusta vääriin opetuksiinsa, jotka ohjasi-
vat elämääni väärällä tavalla, mutta sitä vastoin minua rangaistaan vakavimmalla mahdollisella rangaistuk-
sella. Eihän tämä voi olla oikein.
Mikä oli erottamiseni raamatullinen syy? Se oli 2.Joh.1:9,10, jonka mukaan tunkeuduin edelle, enkä pysynyt 
Kristuksen opetuksessa. Mutta ongelman ydinhän oli juuri se, kun sen sijaan uskontokuntani on todistetusti 
mennyt edelle, eikä ole pysynyt Kristuksen opetuksessa, jopa sen itse tunnustaen. Minulla Johanneksen ke-
hotuksen mukaan oli siksi aihetta koetella saamiani opetuksia varmistuakseni siitä, ovatko ne Jumalalta. 
Olen siis toiminut tunnollisesti sekä uskontokuntani että Raamatun opetusten mukaisesti, eikä siten ole mi-
tään perusteita rankaista minua näin kohtuuttomalla tuomiolla. Tämän teidänkin oikeustajunne epäilemättä 
tunnustaa. Joten voitteko te todella puhtaalla omallatunnolla Jumalan edessä hyväksyä tämän tuomioni?
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Vastaus edelliseen kirjeeseen:

[Raimo Riekkinen] 30.04.2012
(Osoite)

Yllä on pyytämäsi kopiot erotetun korteista. Kun asia oli käsitelty, sekä oikeuskomitean että valituskomitean 
kirjeet hävitettiin.
HAARATOIMISTO

EROTETUN TAI ERONNEEN KORTTI
(Henkilötiedot)
Raamatunkohta (-kohdat), johon (joihin) päätös perustuu: Room.16:17,18; Titus 3:10,11

*****
Roomalaisille 16:17,18 Um
17 Mutta minä kehotan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka aiheuttavat jakaumia ja antavat kompastu-
misen aiheita vastoin sitä opetusta, jonka te olette oppineet, ja karttamaan heitä. 18 Sillä sellaiset eivät ole 
Herramme Kristuksen vaan oman vatsansa orjia, ja lipevin sanoin ja mairittelevin puhein he viettelevät vilpit-
tömien sydämet.

Titukselle 3:10,11 Um
10 Hylkää lahkoa edistävä ihminen ensimmäisen ja toisen vakavan neuvon jälkeen, 11 koska tiedät, että sel-
lainen on kääntynyt pois tieltä ja tekee syntiä, hän kun on itse tuominnut itsensä.
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