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Älkää luulko, että minä olen tullut tuo-

maan maan päälle rauhaa. En minä ole 

tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. 

Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, 

tyttären äitiään ja miniän anoppiaan vas-

taan. 

Viholliset ovat oman talon väkeä. 
 

Evankeliumi Matteuksen mukaan 10:34-36 KR92 

 

Teidät erotetaan synagogasta, ja tulee se-

kin aika, jolloin jokainen, joka surmaa 

jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän 

palveluksen Jumalalle. 
 

Evankeliumi Johanneksen mukaan 16:2 KR92 
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Lukijalle 
 

Kirja kertoo kahden perheen elämästä Jehovan todistajien us-

konnollisessa yhdyskunnassa. Jehovan todistajat ovat monessa 

suhteessa ainutlaatuinen uskontokunta. Se perustettiin Yhdys-

valloissa v.1881 ja tunnettiin ensin nimellä Raamatuntutkijat. 

Nimi Jehovan todistajat otettiin käyttöön v.1931 J.F. Rutherfor-

din aikana, josta tuli uskontokunnan perustajan C.T. Russellin 

seuraaja. Vuodesta 1879 lähtien yhtäjaksoisesti ilmestynyt lehti, 

joka tunnetaan nykyisin nimellä Vartiotorni sekä sisarlehti He-

rätkää! ovat nykyisin laajimmin levinneet uskonnolliset lehdet 

maailmassa (Vartiotorni 1.2.2012 s.9). Myös vuonna 1968 julkaistu 

kirja: Totuus joka johtaa ikuiseen elämään, saavutti länsimaissa 

Raamatun jälkeen laajimman levikin (Jehovan todistajien vuosikirja 

1983 s.125). Jehovan todistajat ovat saaneet myös huomiota suur-

ten konventtien järjestäjinä, joiden nopea ruokailujärjestely eri-

tyisesti on herättänyt kiinnostusta alan asiantuntijoissakin. Kah-

dessa päivässä rakennetut Valtakunnansaliksi nimetyt kokous-

paikat ovat puolestaan herättäneet rakennusalan asiantuntijoiden 

kiinnostuksen. Myös heidän kehittämänsä monikielinen elektro-

ninen valoladontajärjestelmä MEPS, julkaisujen nopeaa paina-

mista varten monille kielille, oli syntyessään ainutlaatuinen ja 

sai tunnustusta tietotekniikan ammattilaisilta (Herätkää! 22.7.1984 

s.21). Heidän julkaisujaan on käännetty yli 500 kielelle ja niitä 

levittää yli 7,5 miljoonaa sananjulistajaa yli 235 maassa (Vartio-

torni 15.10.2011 s.28,29). He tulevat tapamaan ihmisiä heidän omiin 

koteihinsa. Tähän kotityöhön he saavat jatkuvaa valmennusta 

seurakunnissaan, joita on maailmanlaajuisesti yli 100 000. Kes-

kimäärin yli 20 000 uutta kastetaan Jehovan todistajaksi joka 

kuukausi (Vartiotorni 1.3.2012 s.14). Julkaisut aina 70-luvulta asti 

ovat nykyisin luettavissa myös sähköisessä muodossa, joka on 

myös yksi näistä heidän ainutlaatuisista saavutuksistaan. Ja mikä 

ainutlaatuisinta, kaikki työ tehdään vapaaehtoistyönä ja rahoite-

taan vapaaehtoisilla lahjoituksilla. 
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Voisiko Jehovan todistajien toiminta täyttää Raamatussa ker-

rotun Jeesuksen ennustuksen: ”Tämä valtakunnan hyvä uutinen 

tullaan saarnaamaan koko asutussa maassa todistukseksi kai-

kille kansakunnille, ja sitten tulee loppu.” (Matteus 24:14. Um) Itse 

he uskovat täyttävänsä tätä ennustusta ainoana Jumalan valitse-

mana uskontokuntana. 

Jehovan todistajien sanoma ja heidän ainutlaatuiset saavutuk-

sensa ovatkin herättäneet monien kiinnostuksen. Mitä tutustumi-

nen tähän järjestöön osoittaa nyt? Edelleen, kuten jo aikaisem-

pinakin vuosina ja vuosikymmeninä, ajankohtaisena asiana poh-

ditaan kysymystä: Milloin nykyisen yhteiskunnan tuhoava Har-

magedonin sota tulee? Vastauksena kerrotaan: ”Pian Saatana 

kokoaa joukkonsa ja käynnistää kaikkein suurimman hyökkäyk-

sensä noita rauhaa rakastavia ja näennäisesti puolustuskyvyttö-

miä ihmisiä vastaan - -”. He odottavat, että tuho alkaa tämän 

Saatanan hallitseman yhteiskunnan pian alkavalla hyökkäyk-

sellä heidän järjestöään vastaan. Esittämäänsä kysymykseen: 

”Miten voimme olla tästä varmoja?” he vastaavat: ”Siitä ovat 

takeena - - Raamatun profetiat, - -”. (Vartiotorni 1.2.2012 s.8-). 

Kauemmin järjestössä olleet ovat jo aiemminkin saaneet lu-

kea vastaavia varmoja vakuutteluja. Ne ovat kuitenkin osoittau-

tuneet paikkansa pitämättömiksi ja näitä vääriksi osoittautuneita 

opetuksia on siksi jouduttu selittämään ymmärryksen valon vä-

hittäisellä kirkastumisella Jumalan paljastaessa Raamatun to-

tuuksia vain vähitellen ja edistyvästi. Useimmat heistä ovatkin 

tyytyneet tähän selitykseen, mutta nuorempi sukupolvi oppihis-

toriaa tutkiessaan on yhä enenevässä määrin alkanut kyseen-

alaistaa vanhemmiltaan perimäänsä vakaumusta. 

Luottamusta on alkanut myös heikentää toiminnan supistu-

minen. Yleisölle tarkoitetun Vartiotorni -lehden sivumäärä puo-

liutuu. Herätkää! -lehti ilmestyy enää vain kerran kuukaudessa. 

Yksi viikoittainen kokous on lopetettu. Ohjelmat ovat lyhenty-

neet. Ruokailu ja kahvitarjoilu konventeissa on loppunut. Kiin-

teistöjä myydään ja jopa joidenkin maiden haaratoimistoja lope-
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tetaan. Vaikka internetiä hyödynnetään tiedon jakamiseen ulos-

päin, yhteyttä sisäänpäin ei ole avattu. Jos loppu on todella lä-

hellä ja ihmisten elämä on vaarassa, tuntuu tämä monista vaike-

alta ymmärtää. 

Onko komeat kehykset sisältöä tärkeämmät? Mitä siitä seuraa 

kun nuori pitää sisältöä kehyksiä tärkeämpänä ja kun hän ky-

seenalaistaa vanhempiensa uskon? Siinäkin asiassa tämä uskon-

tokunta on varsin ainutlaatuinen, kuten tulet huomaamaan tästä 

kertomuksesta, jonka kaltaiset tapahtumat ovat monille todelli-

suutta. 

 

Tuomas Yläjuurakko vuonna 2012 
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Järjestö jossa vain voi pelastua 
 

Hannu ja Noora Eriksson istuvat vakiopaikallaan Jehovan todis-

tajien Valtakunnansalissa. Heidän 15-vuotias poikansa Jani istuu 

samanikäisen kaverinsa vieressä hieman taaempana. Perheen 

19-vuotias tytär Johanna istuu salin toisella puolella tienraivaus-

toverinsa Marketta Järvisen vieressä. He, kuten salissa olevat 

viisi- kuusikymmentä muuta, ovat kokoontuneet sunnuntai-

aamupäivänä pidettävään kokoukseen. He ovat nyt keskittyneet 

kuuntelemaan vierailevan puhujan esitelmää. Erityisen keskitty-

neeltä vaikuttaa salin takaosassa äitinsä vieressä istuva 21-vuo-

tias Henri Haapalahti. Hän on varustautunut muistiinpanolehti-

öllä, johon hän tekee ahkerasti muistiinpanoja kuulemastaan. 

- Olette varmaan huomanneet, miten huolestuttavalta maail-

man tilanne näyttää. Kaikki tapahtumat osoittavat tämän maail-

man lopun olevan hyvin lähellä. Me näemme sen, mutta muut 

eivät sitä näe. Ja nekin jotka näkevät, eivät halua sitä tunnustaa. 

Tilanne on nyt samankaltainen kuin ennen vedenpaisumusta. 

Katsotaanpa miten Raamattu on ennalta kertonut tämän Mat-

teuksen evankeliumissa 24:37-39: 
 

 37 Sillä niin kuin Nooan päivät olivat, niin tulee Ihmisen Pojan läsnäolo 

olemaan. 38 Sillä niin kuin ihmiset olivat noina päivinä ennen vedenpai-

sumusta: 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 olemaan. 

(Matteus 24.37-39 Um) 
 

- Nooa rakensi arkkia perheensä avustamana peräti 50-60 vuotta 

ja varoitti samanaikaisesti lähestyvästä vedenpaisumuksesta, 

joka lopulta hukuttaa kaiken elollisen. Ainoastaan arkissa olevat 

pelastuvat. Sitä hän yritti kertoa ja vakuuttaa ihmisille, jotka kä-

vivät ihmettelemässä hänen rakennustyötään. Ja kyllä siinä ih-

mettelemistä olikin. Se ei ollutkaan mikään pikkupaatti. Varo-

vaisenkin arvion mukaan se oli noin 133 m pitkä, 22 m leveä ja 

13 m korkea. Siinä oli kolme kantta. (Vartiotorni 15.11.2001 s.29) 
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Eikä se itseasiassa ollut mikään paatti niin kuin joidenkin uskon-

nollisten kirjojen kuvissa kuvataan. Se oli valtava laatikko, joka 

oli tarkoitettu vain kellumaan veden pinnalla. Sen yksinomainen 

tarkoitus oli pelastaa ihmisiä ja eläimiä hukkumasta. Se oli Je-

hovan keino pelastaa elämää silloin. 

- Samoin kuin arkki pelasti elämää tuolloin, on Jehovan maan-

päällinen järjestö tänä aikana kuin arkki, joka samoin pelastaa 

elämää. Samoin kuin arkissa ja vain arkissa pelastui hukkumi-

selta, pelastuu Harmagedonin sodassa vain olemalla nykyisessä 

arkissa, Jehovan järjestössä. 
 

Älä ajattele, että on eri teitä tai tapoja, joilla voit saada elämän Jumalan 

uudessa järjestelmässä. On vain yksi tie. Vedenpaisumuksessa ei säilynyt 

useita veneitä, vaan ainoastaan yksi arkki. Nopeasti lähestyvässä ”suu-

ressa ahdistuksessa” säilyy myös vain yksi järjestö, Jumalan näkyvä jär-

jestö. Se, että kaikki uskonnot johtavat samaan päämäärään, ei suoraan 

sanoen pidä paikkaansa. (Matteus 7:21–23; 24:21) Sinun täytyy kuulua 

Jehovan järjestöön ja tehdä Jumalan tahto saadaksesi hänen ikuisen elä-

män siunauksensa. – Psalmi 133:1–3. 

(Sinä voit elää ikuisesti paratiisissa maan päällä v.1990 s.255) 
 

- Samoin kuin Nooa totteli Jehovan hänelle antamaa kaksiosaista 

tehtävää, rakentaa arkki ja julistaa varoitusta lähestyvästä veden-

paisumuksesta, tulee meidän samoin totella Jehovaa. Meidän tu-

lee olla kuin yksi muurahainen monien muiden muurahaisten 

joukossa tuomassa osaltamme kortemme kekoon ja siten olla 

mukana rakentamassa Jehovan järjestöä. Yhden muurahaisen 

osuus ei ole kovin suuri, ja siksi joku saattaisikin vähätellä omaa 

osuuttaan. Mutta ajatelkaapa, jos tällainen vähättely leviäisi 

muihinkin. Jos ajattelemme oikeaa muurahaispesää, niin yhtenä 

aamuna voisimme huomata jotain hyvin outoa. Kaikki työ pe-

sässä on pysähtynyt. Yksikään korsi ei liiku. Ja vain siksi, kun 

yksi muurahainen alkoi kuuluvasti vähätellä itseään. Kun kaikki 

alkoivat pohtia asiaa ja tajuta oman mitättömyytensä, loppui 

koko yhteisön työ kekonsa rakentamisessa. No, onneksi muura-

haisilla ei kuitenkaan ole tätä vaaraa. Ne muodostavat vahvan 

yhteisön, jota ei yksilö saa pysähtymään. 
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- Vahva on myös Jehovan järjestö, jota ei yksilö voi myöskään 

saada pysähtymään. Yksilöitä kuitenkin tarvitaan. Tämä järjestö 

muodostuu yksilöistä, sinusta, minusta ja meistä kaikista. Halu-

anko minä olla aktiivisesti tekemässä oman osani ja rakentaa jär-

jestöä omalla pienellä osuudellani? Tämä on vakava kysymys 

meille kullekin. Se osoittaa miten tottelevaisia me olemme Je-

hovalle. Mitä tähän rakennustyöhön sisältyy? Siihen sisältyy 

tästä kauniista Valtakunnansalista huolehtiminen kaikella ta-

valla, esimerkiksi taloudellisesti. Mutta erityisesti siihen sisältyy 

se henki mitä me osaltamme tuomme tänne meidän palvonta-

paikkaamme. Tämä on kuin arkki pienoiskoossa, johon me kut-

summe lähimmäisiämme, joiden elämän me haluamme pelastaa. 

Tuntevatko he tänne tullessaan tulleensa paikkaan, jossa heistä 

ollaan aidosti kiinnostuneita? Meillä kullakin on osuutemme 

siinä. 
 

Mikä on nykyään se arkki, jossa voi säilyä elossa? Se on se hengellinen 

tila, jossa Jehovan todistajat ovat olleet vuodesta 1919 lähtien, hengelli-

nen paratiisi. Voideltujen kristittyjen jäännöksen ja heidän tovereidensa 

täytyy Nooan perheen jäsenten tavoin pysyä sen rajojen sisäpuolella työs-

kennellen tottelevaisesti ja kokosydämisesti sen suuren hengellisen hank-

keen loppuunsuorittamiseksi, joka sisältyy Jehovan tarkoitukseen. 

- - 

Kentällä tapahtunut suunnaton kasvu on edellyttänyt sitä tukevan järjes-

tön kasvua. - - Tämän vuoksi on tarvittu satoja uusia kokouspaikkoja. Mi-

ten erinomaista onkaan, että todistajia on monissa maissa siunattu heidän 

pyrkiessään rahoittamaan valtakunnansalejaan! Yksilöt ja seurakunnat 

ovat tarpeen mukaan epäitsekkäästi tukeneet toistensa rakennusohjelmia, 

- - 

Toiset ovat lahjoittaneet voimiaan ja taitojaan, niin että valtakunnan-

saleja on voitu rakentaa nopeasti vain yhden viikonlopun kuluessa. Työs-

kennellessään tällaisissa hankkeissa ”kokosieluisesti niin kuin Jeho-

valle” hänen todistajansa voivat saada aikaan sellaista, mitä maailmal-

liset ihmiset pitävät mahdottomana. - - 

Onko kaikki tämä rakentaminen ja yleensä koko järjestö tosiaan tarpeen? 

Se on tarpeen, jotta ”uskollinen ja ymmärtäväinen orja” voisi jatkuvasti 

jakaa hengellistä ”ruokaa oikeaan aikaan”. Tuo ruoka on elintärkeää 

”Jumalan huonekunnan” kasvulle ja maailmanlaajuiselle saarnaami-

selle, - - 

Jehovan järjestön nykyisellä laajennuksella ei näytä olevan loppua. - - 
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’Mutta miksi on tekeillä niin monia laajennuksia, kun olemme aivan Har-

magedonin kynnyksellä?’ voi joku kysyä. Me vastaamme, että Jehovan 

järjestö ei ’sulje ovia’ Harmagedonin lähestyessä. Vain Saatanan järjes-

tölle tämä on ’sulkemisaika’. Jehovan järjestö rakentaa ikuista tulevai-

suutta silmällä pitäen. 

(Vartiotorni 1.1.1986 s.18,24,25) 
 

- Mutta samoin kuin arkki muinoin, on järjestö ja tämä Valta-

kunnansali vain toinen puoli tätä Jehovan pelastusjärjestelyä. 

Kuten jo totesimme, Nooan tehtävä oli kaksiosainen. Paitsi, että 

Jehova käski häntä rakentaa arkin, käski hän myös julistaa va-

roitussanomaa. Nooa oli tottelevainen myös tehtävän tässä puo-

lessa. Hän oli ”vanhurskauden saarnaaja”, kuten Pietari kirjoit-

taa toisen kirjeensä 2:5:ssä: 
 

 5 eikä pidättynyt rankaisemasta muinaista maailmaa, mutta varjeli 

Nooan, vanhurskauden saarnaajan, sekä seitsemän muuta tuottaessaan 

vedenpaisumuksen jumalattomien maailmalle, 

(2.Pietarin kirje 2:5 Um) 
 

- Nooa suoritti Jehovalta saamansa tehtävän uskollisesti. Meidän 

tulee samoin olla tottelevaisia. Paitsi, että olemme mukana ny-

kyisen arkin rakennustyössä, me olemme mukana myös varoi-

tussanoman julistamisessa ja ihmisten pelastamisessa tähän ark-

kiin, vaikka monet eivät halua kuulla varoitusta kuten eivät ha-

lunneet Nooankaan aikana. 
 

"-- eivätkä panneet merkille, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja pyyhkäisi 

heidät kaikki pois". (Matt.24:37-39.) Nykyään useimmat ihmiset elävät 

elämäänsä välittämättä aikamme kiireellisyydestä. He eivät pane merkille 

varoitussanomaa, jota Jumalan palvelijat julistavat. Monet jopa pilkkaa-

vat ajatusta siitä, että Jumala puuttuisi ihmisten asioihin - kuten Nooan 

aikalaisetkin pilkkasivat (2.Piet.3:3-7). 

(Vartiotorni 15.6.2012 s.20,21) 
 

- Tuhon tuulet puhaltavat jo, joten meidän ei tule vitkastella eikä 

varsinkaan luovuttaa tässä pelastustyössämme. 
 

Maaliviiva häämöttää edessämme. Mikä vahinko olisikaan, jos antai-

simme tarpeettomien painojen uuvuttaa itseämme näin lähellä loppua! 

(Vartiotorni 15.9.2011 s.22) 
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- Saati että keskittyisimme mukavan elämän tavoitteluun. 
 

Olisiko Nooa ja hänen perheensä kannattanut keskittyä liiketoimintaan, 

menestyksen tavoitteluun tai mukavan elämäntyylin luomiseen? Ei tieten-

kään! Koska he tajusivat, mitä oli odotettavissa, he karttoivat tällaisia 

häiritseviä tekijöitä. 

(Vartiotorni 15.6.2012 s.21) 
 

- Voisimme jopa joutua verivelkaan kuten Hesekiel muistuttaa. 

Katsotaanpa muistin virkistämiseksi Hesekiel 33:8: 
 

 8 Kun sanon jumalattomalle: ’Oi jumalaton, sinä tulet kuolemalla kuo-

lemaan!’, mutta sinä et puhukaan varoittaaksesi jumalatonta hänen ties-

tään, hän itse jumalattomana kuolee omassa erheessään, mutta hänen ve-

rensä minä vaadin takaisin sinun kädestäsi. 

(Hesekiel 33:8 Um) 
 

Esitelmä päättyi vielä pääkohtia kertaavien sanojen jälkeen 

yleisön taputuksiin. Puhuja käveli suoraan eteisaulaan lähteäk-

seen välittömästi paluumatkalleen. Puheenjohtaja kuten seura-

kunnan tilejä hoitava veli kiirehtivät hänen jälkeensä kiittääk-

seen ja hyvästelläkseen hänet, kuten myös korvatakseen mah-

dolliset matkakulut. 

 

Oikeaoppista ja terveellistä opetusta 
 

Kokous jatkui Vartiotorni -lehden tutkistelulla. Sekin aloitettiin 

laululla, jota säestettiin kaiuttimista kuuluvalla soitolla. Laulu 

tuntui nyt piristävän erityisesti joitakin nuorempia kuulijoita. Jä-

seniä oiottiin laulun lomassa. Laulun loputtua istuuduttiin ja 

kaikki ottivat esiin tutkittavan Vartiotorni -lehden. Useimmilla 

lehti näyttikin alleviivauksineen hyvin tutkitulta. Henri näytti 

poikkeuksellisen aktiiviselta kirjoittaessaan edelleen muistiin-

panoja lehtiöönsä. 

Tutkittavan kirjoituksen otsikko oli: Tosi kristityt kunnioitta-

vat Jumalan sanaa. Sitä lähdettiin käsittelemään kappalekappa-

leelta. Puheenjohtajan kanssa edessä oli lukija, joka luki ensin 

kunkin kappaleen ennen kuin sitä koskeviin kysymyksiin pyy-
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dettiin yleisöltä vastauksia. Vastauksia varten oli joka toisen is-

tuimen välissä mikrofoni, jota käyttäen vastaajan vastaus kuului 

kaikille. 

Henri oli valmistautunut aineistoon erityisellä mielenkiin-

nolla, koska se tuntui puhuttelevan häntä nyt henkilökohtaisesti. 

Kirjoituksessa tuli esiin se ongelma, joka on uhannut kristilli-

syyden ykseyttä heti sen syntymästä asti. Ongelma oli oikeaop-

pisuus, nimenomaan Raamattuun perustuva oikeaoppisuus. 
 

Lyhyt historiallinen katsaus valaisee eroa niiden välillä, jotka todella 

kunnioittivat Jumalan sanaa, ja niiden, jotka eivät kunnioita. 

(Vartiotorni 15.1.2012 s.4) 
 

Juutalaiset olivat tottuneet lakiin, joka monine säädöksineen 

määritteli kaikki ihmisen elämään ja Jumalan palvontaan kuulu-

vat velvollisuudet. Kristillisyyteen kääntyneiden juutalaisten oli 

aluksi vaikea ymmärtää sitä, että heidän ei tarvinnut enää nou-

dattaa tätä lakikokoelmaa. Kristittyjä sitoi vain rakkauden laki, 

joka koostui vain kahdesta käskystä, rakastaa Jumalaa ja rakas-

taa lähimmäistä. Tämä ajatus oli tullut Henrin mieleen jo val-

mistautuessaan tähän aineistoon, vaikka juuri tätä puolta asiasta 

ei kirjoituksessa mainittukaan. Hän oli oikein pysähtynyt mie-

tiskelemään, miksi tämä perusasia tuppaa jäämään kaikenlaisten 

opillisten teorioiden varjoon? 
 

 36 ”Opettaja, mikä on Lain suurin käsky?” 37 Hän sanoi hänelle: ” ’Si-

nun on rakastettava Jehovaa, Jumalaasi, koko sydämelläsi ja koko sielul-

lasi ja koko mielelläsi.’ 38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. 39 Toi-

nen, sen kaltainen, on tämä: ’Sinun on rakastettava lähimmäistäsi niin 

kuin itseäsi.’ 40 Näistä kahdesta käskystä riippuvat koko Laki ja Profee-

tat.” 

(Matteus 22:36-40 Um) 
 

Ympärileikkaus oli yksi juutalaisten pyhä perinne. He pitivät 

sitä niin itsestään selvänä velvollisuutena edelleenkin, vaikka 

olivat kääntyneet kristityiksi, että siitä syntyi vakava kiistakysy-

mys: 
 

- - yhä useammat ei-juutalaiset olivat omaksuneet kristillisyyden. Siksi 

heräsi eräs kristillisen seurakunnan ykseyttä uhkaava kiistakysymys: tu-
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lisiko miespuoliset pakanat ympärileikata juutalaisen tavan mukaan, en-

nen kuin heidät voitaisiin kastaa? Tähän kysymykseen ei kenenkään juu-

talaisen ollut helppo vastata. Mooseksen lakia noudattavat juutalaiset ei-

vät olleet valmiit menemään pakanan kotiin, saati sitten kohtelemaan 

häntä kuin veljeä. Koska juutalaiskristityt olivat hylänneet entisen uskon-

tonsa, heitä vainottiin ja ankarasti. Jos he vielä toivottaisivat ympärileik-

kaamattomat pakanat tervetulleiksi keskuuteensa, paisuisivat erimielisyy-

det juutalaisuuden harjoittajien kanssa entisestään ja odotettavissa olisi 

lisää syytöksiä. (Gal.2:11-14.) 

(Vartiotorni 15.1.2012 s.4,5) 
 

Juutalaiskristityt olivat kuin kahden tulen välissä. Heidän en-

tiset juutalaiset uskonveljensä vainosivat heitä jo muutenkin. Jos 

he nyt vielä alkaisivat olla läheisessä kanssakäymisessä ympäri-

leikkaamattomien pakanoiden kanssa syytökset vain kovenisi-

vat. Mutta voisivatko he vaatia kristityksi kääntyneitä pakanoita 

ympärileikattavaksi? Eväthän he olleet kääntyneet juutalaisuu-

teen, jonka merkki ympärileikkaus oli. He olivat kääntyneet 

kristillisyyteen, joita velvoitti vain rakkauden laki. Joten ympä-

rileikkausvaatimuksella ei ollut raamatullisia perusteita. Tähän 

päätökseen apostolit ja Jerusalemin vanhimmat asiaan pohdittu-

aan lopulta tulivatkin: 
 

Jumalan sana ja hänen henkensä johdattivat nuo vilpittömät kristityt ”yk-

simielisyyteen” (Apt.15:25). Vaikka oli odotettavissa, että tästä Raamat-

tuun perustuvasta päätöksestä seuraisi juutalaiskristityille lisää vainoa, 

uskovat antoivat sille rohkeasti täyden tukensa (Apt.16:4,5). 

(Vartiotorni 15.1.2012 s.5,6) 
 

Näin ratkesi yksi vakavasti kristillistä ykseyttä uhkaava kiis-

takysymys. Ihmisillä on kuitenkin taipumus luoda omia sääntö-

jään ja omia oppirakennelmiaan. Rakkauden laki ja Jeesuksen 

kertakaikkinen uhri tuntuvat joistakin liian yksinkertaiselta kris-

tillisyydeltä. Ilmeisesti he haluavat tuntea ansaitsevansa Juma-

lan hyväksynnän erityisellä oikeaoppisuudella, joka tekee heistä 

muita parempia kristittyjä. Niinpä kirjoitus esittikin seuraavan 

varoituksen: 
 

Paavali ennusti, että apostolien kuoleman jälkeen kristillinen usko saas-

tuisi vääristä opetuksista. (2.Tess.2:3,7.) Niihin, jotka eivät kestäneet 
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”terveellistä opetusta”, kuului jopa joitakin vastuullisessa asemassa ole-

via (2.Tim.4:3). Paavali varoitti aikansa vanhimpia: ”Omasta keskuudes-

tanne nousee miehiä, jotka puhuvat vääristeltyjä asioita vetääkseen ope-

tuslapset mukaansa.” (Apt.20:30.) 

(Vartiotorni 15.1.2012 s.6) 
 

Puhdas kristillisyys oli vaarassa saastua vääristä opetuksista, 

jopa seurakunnan omien opettajien toimesta. Heille ei riitä kris-

tillisyyden yksinkertainen ”terveellinen opetus”, vaan he halua-

vat tuoda mukaan omia jumaliselta viisaudelta kuulostavia teo-

rioitaan. Tämä puolestaan johtaa jakaumiin ja keskenään riitele-

viin uskontokuntiin. Kuten kirjoitus muistutti, oli Jeesus myös 

ennustanut tämän aitoa kristillisyyttä uhkaavan vaaran. Hän ker-

toi miten Saatana yrittää turmella kristillisyyden kylvämällä 

kristillisyyttä kuvaavaan vehnäpeltoon rikkakasveja (Matt.13:24-

30). Nyt voidaan nähdä miten sekä Paavalin että Jeesuksen en-

nustukset ovat toteutuneet. Onko aito kristillisyys tyystin kadon-

nut? Kirjoitus vakuutti kuitenkin rohkaisevasti: 
 

- - voimme olla vakuuttuneita siitä, että aina on ollut joitakuita, jotka ovat 

rohkeasti puolustaneet Jumalan sanaa ja paljastaneet kirkon epäraama-

tullisia opetuksia. Katsotaanpa muutamia esimerkkejä. 

(Vartiotorni 15.1.2012 s.7) 
 

Kirjoitus kertoi seuraavaksi useita esimerkkejä yksilöistä, 

jotka ovat rohkeasti puolustaneet Jumalan sanaa ja sen yksinker-

taista ”terveellistä opetusta”. Onko meillä Jehovan todistajilla 

sitä vaaraa, että voisimme eksyä Raamatun ”terveellisestä ope-

tuksesta”? Tämä kysymys ei voinut olla tulematta Henrin mie-

leen. Kirjoitus vastasi siihen, aivan kuin ennakoiden tämän ky-

symyksen: 
 

Uskonkäsityksemme perustuvat yhä edelleen Raamattuun. Niinpä Jeho-

van todistajien hallintoelin on valinnut vuoden 2012 vuositekstiksi Jee-

suksen esittämän varman toteamuksen. ”Sinun sanasi on totuus.” 

(Joh.17:17.) Kaikkien, jotka haluavat saada Jumalan hyväksynnän, täy-

tyy vaeltaa totuudessa. Pyrkiköön siis kukin meistä ottamaan jatkuvasti 

vastaan Jumalan sanasta saatavaa opastusta! 

(Vartiotorni 15.1.2012 s.8) 
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Kokous päättyi lauluun ja rukoukseen. Salin eri puolille alkoi 

muodostua pieniä ryhmiä. Jotkut olivat tekemässä sopimuksia 

kenttätoveruudesta alkavalle viikolle. Oli myös niitä, jotka oli-

vat heti lähdössä kenttäpalvelukseen. Jotkut halusivat vain 

kuulla ja kertoa kuulumisiaan. Jotkut nuoret sopivat yhteisestä 

tapaamisestaan. Seurakunnan vanhimmat tähyilivät vanhuksia 

ja yksin olevia sanoakseen heille jonkun rohkaisevan sanan ja 

jotkut heistä olivat eteisaulassa hyvästelemässä jo pois kiiruhta-

via. Kirjallisuuspöydän eteen oli muodostunut myös ryhmä, joka 

halusi saada tilaamansa lehdet ja muutakin kirjallisuutta kenttä-

työtä varten. 

Hannu Eriksson on seurakunnan vanhimmiston puheenjoh-

taja. Hän on eteisaulassa keskustelemassa vanhimmistoon myös 

kuuluvan Esko Järvisen kanssa vilkuillen samalla saliin saadak-

seen perheensä koottua kotiin lähtöä varten. 

- No mennäänpä jo, hoputti hän eteisaulaan tullutta vaimoaan. 

- Muistatko, että se kiinnostunut pariskunta tulee meille tänään 

viideltä? 

- Muistan toki. Leivoin heitä varten piirakankin. Mutta mei-

dän on syötävä ennen heidän tuloaan. Missä Jani ja Johanna oi-

kein viivyttelee, jatkoi hän itsekseen puhuen ja lähti etsimään 

lapsiaan salin puolelta. 

 

Vierailukutsu 
 

Perheen tytär Johanna oli vetäytynyt salin sivulle keskustele-

maan jostain kahdenkeskisestä nuorukaisen kanssa, joka vaka-

vana katsoi häntä silmiin. Hän oli Henri, jonka kaikki tiesivät 

olevan kiinnostunut Johannasta. Eikä Johanna ilmeisen selvästi 

ollut siitä lainkaan pahoillaan. Heidät oltiin nähty usein yhdessä, 

eikä Johanna nytkään näyttänyt häntä mitenkään karttavan. Tun-

nelma heidän välillään näytti kuitenkin nyt jotenkin vakavalta, 

eikä Johanna havainnut lainkaan äitinsä viittoilua. 

- Johanna hei, tulehan nyt jo, kiirehti äiti tytärtään. 

- Juu juu, vastasi hän. 
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- Jatkakaapa sitten taas toisella kertaa, kehotti äiti lempeästi 

huomatessaan Henrin, josta hän piti kovasti ja jonka seuraa hän 

ei halunnut tyttäreltään missään nimessä kieltää. 

- Kuule äiti, sopisiko, että minä tulen kotiin hieman myöhem-

min. 

- Kyllä sinun pitää nyt tulla syömään. Meille tulee vieraitakin, 

se kiinnostunut pariskunta, ja syödäkin pitäisi ehtiä sitä ennen. 

- Sopisiko, että Johanna syö meillä. Olisi yksi sellainen tärkeä 

juttu, jonka haluaisin Johannalle kertoa, pyysi Henri arasti ja 

hieman punastuenkin. 

- Niin no, mitä äitisikin sanoo kun tuot näin yllättäen ruoka-

vieraan. Mahtaakohan se nyt olla oikein sopivaa? 

- Äiti on vielä tuolla. Kysytään häneltä, innostui Henri ja lähti 

etsimään äitiään. 

- Äiti pliis, katsoi Johanna äitiään anoen, joka puolestaan seu-

rasi katseellaan Henrin menoa. 

- Isäkin jo tuolla hermostuu, torui äiti tytärtään huomatessaan 

miehensä tähyilevän heitä kysyvästi. 

- Kyllä se minulle sopii, tervetuloa vaan Johanna. Siellä on 

iso vuoallinen kaalilaatikkoa, jos se vaan kelpaa, vakuutti Hen-

rin äiti tultuaan poikansa opastamana heidän luokseen. - Anne-

taan nyt nuorten auttaa toisiaan, vetosi hän anovasti Johannan 

äitiä katsoen. 

- No mikäs siinä sitten. Kiitos vaan Johannan puolesta, vas-

tasi Johannan äiti. - Millä sinä sitten kotiin pääset? 

- Isän autolla me nytkin ollaan liikkeellä. Kyllä minä sitä 

vielä sen verran saan, että heitän Johannan kotiin, vakuutti 

Henri. 

 

Isän opastusta 
 

Isä oli mennyt poikansa kanssa autoon, jossa hän jo hieman kär-

simättömänä odotti perheen naisväkeä. 

- Missä sitä nyt oikein kupataan koko armas päivä. Missä se 
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Johanna vielä viivyttelee, kysyi hän vaimoltaan joka oli asettu-

massa etuistuimelle etsien turvavyön solkea. 

- No älä nyt hermostu. Henrillä oli jokin tärkeä asia, jonka 

hän halusi Johannalle kertoa. Saattoi olla jälleen jokin kentällä 

esitetty vaikea kysymys, joihin he aiemminkin ovat yhdessä et-

sineet vastauksia. Lupasivat tarjota aterian ja heittää hänet sitten 

kotiin, selitti äiti isää lepytellen. 

- Kyllä ne niitten tärkeät asiat tiedetään, huomautti Jani taka-

penkiltä sillä äänenpainolla, että oli hyvin tietoinen Henrin ihas-

tuksesta Johannaan. 

- No no annahan nyt olla tuollainen suunsoitto. Eipä silti, mu-

kava poikahan tuo Henri on, huomautti äiti poikaansa ensin to-

ruttuaan. 

Isä ei ottanut kantaa asiaa sen kummemmin. Murahteli vain 

epämääräisesti. - Jassoo vai niin, vai niin. 

Äitiä asia alkoi kuitenkin askarruttaa ja jonkin ajan kuluttua 

hän jatkoi aiheen käsittelyä 

- Kuulehan isä, se tuo meidän Johanna alkaa olla kohta siinä 

iässä, että lähtee pian kotipesästä omille siivilleen. 

- Lapsihan se nyt vielä on, tokaisi isä. 

- Vai lapsi. Et ole tainnut lainkaan huomata, että aikuinen 

nuori nainen Johanna jo on ja vielä varsin kauniskin sellainen. 

Kyllä nuo pojatkin sen ovat huomanneet, kuten tuo Henri. Kyllä 

sinun isä kulta pitää herätä tähän päivään. Se on kohta tuo mei-

dän Janikin aikamies. Miehen mittainen se ainakin jo alkaa olla. 

- No Jani nyt on ainakin vielä isin pikkupoika monta vuotta. 

Innostuu vain pullistelemaan tuollaisista puheista, vai mitä Jani, 

kysyi isä takapenkillä etu kumarassa kuuntelevalta pojaltaan. 

- Vai että isin 15-vuotias 170 senttinen pikkupoika. 

- Etkö sitten ole? 

- No sovitaan sitten että olen, kuului kommentti takapenkiltä 

tietyllä painokkuudella. 

- Mutta ihan noin asiaa puhuakseni. Kuulehan Jani, sinä elät 

vielä yhtä ihmiselämän ainutlaatuisinta aikaa. No tunnustettava 

on, että lapsuus alkaa jäädä taakse, mutta kuitenkin saat elää 
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vielä melko huoletonta elämää. Muistelehan aikaa jolloin olit 

10-vuotias. Vertaa sitä tähän aikaan. Huomaatko mitään eroa 

ajattelussasi? 

- Lapsellisiahan ne jutut silloin kieltämättä oli. Kyllä sen nyt 

tajuaa. 

- Kun saat vielä seuraavat viisi vuotta lisää ikääsi, ja sitten 

pohdit tämänhetkisiä ajatuksiasi, mikä mahtaa olla silloin mieli-

piteesi niistä? 

- Lapsellisilta ne tietysti silloin kuulostaa. Kyllä minä tajuan 

mitä ajat takaa. Tuommoinen hyvä puhuja sinä aina olet ollut. 

Saat vastapuolen aina pussiin, tuhahti Jani närkästyneenä. 

- No mutta, oliko tässä päätelmässä sitten jotain väärin? 

- Hyvä on, niinhän se tietysti on kuten sanoit. Anteeksi jos 

loukkasin. 

- Jani, sinä olet hyvä poika. Minulle yksi rakkaimmista ihmi-

sistä maailmassa. Vaikka sinä alat varreltasi olla miehen mi-

toissa, olet sinä kuitenkin vielä keskenkasvuinen henkisesti. Jos-

sain määrin vielä lapsellinen kuten itse huomasit. Sinun ei tule 

kuitenkaan vähätellä itseäsi. Olethan sinä älykäs ja kaikin puolin 

terävä poika, mutta vasta henkisesti 15:n vuoden mittainen. Se 

sinun vain tulee muistaa. Mitä tuohon älykkyyteen tulee, olet 

selvästikin tullut isääsi, vai mitä, tönäisi hän äitiä kylkeen sa-

malla hänelle virnistäen. 

- No jaa. Jätetään se nyt sen paremmin arvioimatta, mutta oli 

suorastaan liikuttavaa kuunnella isän ja pojan välistä keskuste-

lua, sellaista jota isien pitäisi enemmän harrastaa poikiensa 

kanssa. Vaan aika vähiin se on tainnut jäädä teidänkin välillänne. 

- Eletään niin kaikin puolin kiireellistä aikaa, kuten hyvin tie-

dät. Kiirettä pitää kun on niin monta rautaa tulessa samaan ai-

kaan, eikä tuolla Janilla ole näyttänyt olleen sen kummempia 

huolia. Eipä ole juttusille ihmeemmin pyrkinyt, kuittasi isä äidin 

huomautuksen autosta noustessaan. 

Auto oli pysähtynyt kauniin omakotitalon pihaan, autotallin 

eteen. Auto oli viininpunainen 5-sarjan BMW, joka oli hankittu 
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runsas vuosi sitten. Perheen isä oli yksityisyrittäjä, jonka liike-

toimet olivat menestyneet varsin hyvin. Perheen äidin ei olisi 

tarvinnut olla ansiotyössä sitä vähäistäkään aikaa, jonka hän osa-

aikaisena sairaanhoitajana teki paikallisessa sairaalassa. Äiti ha-

lusi kuitenkin hyödyntää ammattinsa paitsi oman henkisen hy-

vinvointinsa vuoksi, niin myös apua tarvitsevien ihmisten autta-

miseksi. Sairaanhoitajista oli jossain määrin pulaa ja sen vuoksi 

hän oli saanut tehtyä osa-aikaisen työsopimuksen. Hän tuurasi 

sairaana ja lomilla olevia hoitajia. 

Perheen tytär, Johanna, oli aloittanut vakituisen tienraivauk-

sen heti peruskoulun loputtua. Isä oli luvannut tukea häntä ta-

loudellisesti tässä kokoaikaisessa julistustyössä. 

Perheen poika, Jani, oli aloittanut opinnot ammattikoulussa. 

Siitä, aloittaako hänkin tienraivauksen heti vai hankkiiko hän 

ensin ammatin, oltiin keskustelut perheessä paljonkin. Päädyt-

tiin kuitenkin siihen, että mahdollisesti tulevaisuudessa oman 

perheensä huoltajana hänellä tuli olla ammatti. Jani itse haaveili 

pyrkivänsä vielä ammattikoulun jälkeen ammattikorkeakou-

luun, mutta tästä haaveestaan hän ei ollut vielä puhut kenelle-

kään. 

Tulevaisuutta koskevissa keskusteluissa sivuttiin aina myös 

lähestyvää maailman loppua. Lapset kyselivät siitä kovastikin, 

jopa hieman pelonsekaisinkin tuntein, mutta vanhemmat sivuut-

tivat sen kuitenkin aina niin, että se jäi vain jonnekin taustalle, 

jolla ei ollut varsinaista merkitystä käytännön elämään. Vaikka 

he eivät olleet toiminnassa mukana vielä 70-luvulla, olivat he 

hyvin perillä sen aikaisista opetuksista ja maailman lopun odo-

tuksista, kuten myös siitä pettymyksestä, joka silloin koettiin. 

Myös heidän aikanaan tapahtuneet useat uudet toinen toisensa 

korvaavat tulkinnat vuoden 1914 sukupolvesta oli ollut vaikea 

ymmärtää Jumalan paljastamaksi alati kirkastuvaksi totuudeksi. 

Näistä pettymyksistä oli jäänyt epäilyksen arpi maailman loppua 

koskeviin opetuksiin, vaikka siitä ei avoimesti koskaan puhuttu-

kaan. Eikä niistä tullut puhuakaan. Se olisi vain paljastanut va-
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kavan uskon puutteen, jopa ilmeisen kapinahengen itseään Ju-

malaa vastaan. 
 

Suhtautumisemme maailmanlaajuisessa kristillisessä seurakunnassa ta-

pahtuviin muutoksiin ja siinä johdon ottavien päätöksiin vaikuttaa siihen, 

tunteeko Jehova meidät. Korah ja hänen toverinsa etääntyivät Jumalasta, 

koska he osoittivat liiallista itsevarmuutta sekä ylpeyttä ja uskon puutetta. 

Vaikka Korah näki vain iäkkään Mooseksen tekemässä jokapäiväisiä rat-

kaisuja, todellisuudessa kansaa johti Jehova. Korah kadotti tämän tosi-

asian näkyvistään eikä siksi osoittanut uskollisuutta niitä kohtaan, joita 

Jumala käytti edustajinaan. Miten paljon viisaampaa Korahin olisikaan 

ollut odottaa Jehovalta selvempää ymmärrystä tai korjauksia, jos ne to-

della olivat tarpeen. Loppujen lopuksi Korah tuhosi ylpeällä menettelyl-

lään maineen, jonka hän oli uskollisena Jumalan palvelijana hankkinut! 

[4.Moos.16] 

Tämä kertomus sisältää vakavan varoituksen nykyään eläville vanhim-

mille ja muille seurakunnan jäsenille. Vaatii nöyryyttä odottaa Jehovaa - 

- Pystymmekö nousemaan omien tunteittemme yläpuolelle kokiessamme 

pettymyksiä? - - 

Mutta kuten Korahin esimerkki osoittaa, meidän on mahdollista vetäytyä 

pois Jehovasta, jolloin hän ei enää tuntisi eikä hyväksyisi meitä. 

(Vartiotorni 15.9.2011 s.28,29) 

 

Vierailu Haapalahdelle 
 

Vaaleanharmaa farmarimallinen Audi pysähtyi kaupungin toi-

sella laidalla olevan omakotitalon pihaan. Kaupunginosa tunnet-

tiin kauniista puutarhoistaan, jotka ympäröivät suurehkoilla ton-

teilla olevia kaksikerroksisia omakotitaloja. Tunnelma autossa 

oli ollut jännittynyt, jonka kaikki olivat aistineet. Keskustelu oli 

ollut hyvin lyhytsanaista ja pidättyvää. Henri pysäköi auton ta-

losta erillään olevan autotallin eteen. 

- Perillä ollaan ilman kolhuja, lommoja ja ruhjeita. En siis 

mikään turhanpäiväinen kuski olekaan, julisti Henri teennäisen 

vakavana. 

- No kun tuo meidän isä aina niin varoittelee ja evästää Henriä 

ohjeillaan ennen kuin antaa autoaan hänen käyttöönsä, selvensi 

äiti. 

- Varovainenhan sitä tuolla liikenteessä tulleekin olla, vastasi 
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Johanna takapenkiltä noustessaan. 

Kolmikko lähti kohti taloa äidin johdolla. Eteisessä Henri otti 

kohteliaasti Johannan takin ja asetti sen henkarille vaatenaulak-

koon. Johanna vilkaisi nopeasti eteisen peiliin ja sipaisi puolipit-

kää olkapäille ulottuvaa tummaa tukkaansa. 

- Menkää te sinne olohuoneeseen isää tervehtimään, minä 

menen tuonne keittiöön katsomaan meille hieman sitä ruoan 

puolta, opasti äiti viitaten olohuoneeseen vievän oven suuntaan. 

- Jaaha, että ollaan saatu taloon vieraita. Peremmälle vaan, 

kutsui olohuoneen lepotuolissa sanomalehden takaa ja lukula-

siensa yli kurkkiva isä. - Turhat muodollisuudet pois, ollaanhan 

sitä sen verran tuttuja jo ennestään, yritti hän rauhoittaa ilmeisen 

jännittynyttä Johannaa. 

- Kiitos. Niin onhan sitä täällä teillä tullut useasti poikettua, 

ettei vallan vaivaksi asti, yritti Johanna vastata huolettomasti is-

tuutuessaan sohvan reunalle. 

- Niinpä, sitä se tuo Henrikin on valitellut, virnisti isä Henriä 

katsoen. 

- No mutta isä, älä viitsi, vastasi Henri punastustaan peitellen. 

- Leikki leikkinä. Täytyyhän sitä nyt hieman saada leikkiä 

laskea jo tämän ikäisen miehen. Ethän sinä Johanna vaan louk-

kaantunut, kysyi isä Johannaa anovasti katsoen. 

- Mitäpä nyt tuollaisesta, vastasi Johanna huolettomasti tie-

täen isän mukavaksi ja kaikin puolin ystävälliseksi mieheksi. 

Johanna oli tavannut Henrin isän vain muutaman kerran. 

Mutta Henri oli kertonut Johannalle isästään hyvinkin paljon. 

Pääasiallinen syy oli ollut se, kun isä ei ollut Jehovan todistaja 

kuten äiti. Isä oli koulutukseltaan insinööri ja töissä eräässä in-

sinööritoimistossa. Äiti puolestaan oli sihteerinä eräässä suu-

ressa teollisuuslaitoksessa. Joten Haapalahdella elettiin talou-

dellisesti turvattua, jopa vaurasta elämää. 

Henri ja Johanna olivat viettäneet aikaa yhdessä jo useamman 

kuukauden aikana. Paitsi vapaa-aikana, olivat he olleet paljon 

yhdessä myös kenttäpalveluksessa. Yhdessä vietetty aika oli vä-
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hitellen lisääntynyt ja sen myötä keskinäinen kiintymys oli kas-

vamassa. Sen kumpikin sisällään tunsi. 

- Kuule isä, kun minulla olisi yksi juttu tuolle Johannalle, niin 

me mentäisiin hetkeksi tuonne minun huoneeseeni, esitti Henri 

kuin pyynnön, jota hän ei kuitenkaan halunnut esittää varsinai-

sena pyyntönä. 

- Kaikin mokomin minun puolestani. Omat juttunne teillä tie-

tysti on, ymmärrän. Menkää nyt ennen kuin äiti hätistää teitä 

syömään, huokaisi isä aavistellen mihin tämä ”yksi juttu” saat-

taisi liittyä. 

 

Henrin yksi juttu 
 

Henri lähti Johanna kintereillään kapuamaan eteisestä yläker-

taan johtavia portaita. Täällä Johanna oli käynyt joitakin kertoja 

aiemminkin yhdessä tyttöystävänsä kanssa kuuntelemassa Hen-

rin tallentamaa musiikkia. Yhden musikaalielokuvankin he oli-

vat kolmistaan katselleet. Kenttäpalveluksessa esiin tulleita ky-

symyksiä he olivat selvitelleet aivan kahdestaankin, oltuaan yh-

dessä sitä ennen pitkän päivän kenttätyössä. 

Henri opiskeli teknillisessä korkeakoulussa, johon isä hänet 

puoliksi väkisin oli saanut hakemaan, kuten hän aiemmin oli vel-

voittanut häntä opiskelemaan ylioppilaaksikin. Tämä opiskelu-

kysymys oli ollut Henrille hyvin ristiriitainen. Toisaalta hän piti 

opiskelemisesta, varsinkin nyt kun opiskelu keskittyi tekniik-

kaan, joka häntä aina oli kiinnostanut. Mutta koska hän oli Jeho-

van todistaja ja vielä hyvinkin tunnollinen siinä tehtävässään, ei 

opiskelu, ainakaan näin korkeatasoinen, sopinut siihen tulevai-

suuden kuvaan, jota hänelle uskontokunnan taholta opetettiin. 

Sen mukaan tämän nykyisen maailman loppu on edessä aivan 

pian. Tällaisella opiskelulla ei ole silloin mitään merkitystä. 

Merkitystä on vain sillä, miten tottelevaisesti on noudatettu saar-

naamiskäskyä, jonka tarkoitus on pelastaa ihmisiä Jehovan jär-

jestöön, jossa vain voi pelastua maailmaa kohtaavalta tuholta. 
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Valppaat kristityt pidättyvät käyttämästä maailmaa täysin hyväkseen, kun 

on kyse korkeakoulutuksesta. Tässä maailmassa monet pitävät korkea-

koulusta välttämättömänä astinlautana maineeseen ja vauraaseen elä-

mään. Me kristityt kuitenkin elämme tilapäisasukkaina ja pyrimme toisen-

laisiin tavoitteisiin. - - Nuorten kristittyjen on siis viisasta pyrkiä hengel-

lisiin tavoitteisiin, hankkia vain sen verran koulutusta kuin perustarpei-

den täyttämiseksi vaaditaan ja valmistautua palvelemaan Jehovaa ”koko 

sydämestään ja koko sielullaan ja koko voimallaan ja koko mielellään” 

(Luuk.10:27). Näin heistä voi tulla ”rikkaita Jumalalle”. (Luuk.12:21; 

Matt.6:19-21.) 

(Vartiotorni 15.11.2011 s.19) 
 

Henri oli myös hyvin huolissaan isästään, joka tämän opetuk-

sen mukaan tulee tuhoutumaan tämän maailman mukana, koska 

ei ole tullut järjestöön. Henri oli keskustellut isänsä kanssa tästä 

hänen huolestaan useammankin kerran. Mutta nyt isän aloitta-

mat keskustelut olivat yllättäneet hänet täysin. Isä ei ollutkaan 

niin tietämätön näistä uskonasioista kuten hän oli luullut. Hän 

oli ottanut selvää asioista hyvinkin paljon ja tiesi paljon sellaista, 

mitä Henri ei tiennyt. Isän kertomat asiat olivat saaneet hänet 

pohtimaan esiin tulleita asioita niin vakavasti, että muutamat yö-

unetkin olivat jääneet lyhyiksi. Varmistuakseen kuulemiensa 

asioiden todenperäisyydestä hän oli alkanut tutkia niitä ja etsiä 

vielä lisäaineistoa muistakin esiin tulleista epäilyksiä herättä-

vistä asioista. Keskustelut isän kanssa olivat myös jatkuneet ve-

nyen joinain iltoina puoleen yöhön. Näiden keskustelujen ja nii-

den myötä etsityn aineiston seurauksena Henri oli tehnyt pää-

töksensä, josta hän nyt halusi kertoa Johannalle. 

- Onko sattunut jotain ikävää, kysyi Johanna istuuduttuaan 

Henrin huoneen kahden istuttavalle sohvalle. - Miksi sinä olet 

niin totinen? 

Henri oli istunut kirjoituspöytänsä pyörivälle tuolille ja pyö-

ritteli siinä itseään pää painuksissa aivan kuin olisi ollut itkuun 

purskahtamassa. 

- Johanna, lupaatko kuunnella minua loppuun asti. Tarkoitan 

sitä, että vaikka kuulet mitä tahansa, et lähde kesken pois, aloitti 

Henri katsoen Johannan pelästyneisiin silmiin. 
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- Tietysti kuuntelen, vastasi Johanna silmät suurina ja ky-

syvinä. 

- Ensin minun on tunnustettava, että sinä olet alkanut merkitä 

minulle hyvin paljon. Ehkä jopa liian paljon. Sinä olet ajatuksis-

sani hyvin usein. Ehkä tämä on vain tällaista lapsellista ihas-

tusta. En ole tuntenut tällaista koskaan ennen ketään toista ih-

mistä kohtaan. Mutta näin sen vain on ja minusta on reilua tun-

nustaa se sinulle. Onko tässä mitään järkeä, sen ratkaiset sinä. 

Mutta vasta sitten, kun kuulet tämän seuraavan asian. 

- Henri, kyllähän sinä varsin hyvin tiedät tunteeni sinua koh-

taan, vastasi Johanna kyyneleen valuessa poskelle. 

- Siksi tämän nyt sinulle kerronkin, koska sitä jos mitä olen-

kin toivonut. Mutta tämä asia olisi pitänyt antaa kehittyä omaa 

tahtiaan, ilman tällaista ennenaikaista lapselliselta kuulostavaa 

tunteitten vuodatusta. 

- Mikä sinut nyt sitten saa puhumaan tunteistasi? Vaikka oli-

han se kyllä ihanaa kuultavaa, sen sinulle kyllä rohkenen tun-

nustaa, kertoi Johanna katsoen kysyvästi Henrin tuskaisia silmiä 

pyyhkäisten samalla kyyneleen poskeltaan. 

- Sehän se tässä nyt vaikeaa onkin. Minä olen pohdiskellut 

näitä uskonasioita viime päivinä tosi paljon. Olen etsinyt run-

saasti aineistoa ja tutkinut opetuksia perin juurin, enemmän kuin 

koskaan ennen. Olen keskustellut niistä isän kanssa aivan yötä 

myöten ja minulla on nyt vakava omantunnonkriisi. Niin va-

kava, … että en voi enää jatkaa Jehovan todistajana puhtaalla 

omallatunnolla. Olen siksi päättänyt erota. 

Johanna jähmettyi kauhistuneena tuijottamaan Henriä, kun-

nes painoi päänsä alas ja alkoi hiljaa nyyhkyttää. Hänestä tuntui 

kuin Henri olisi lyönyt hänet maahan niin kovalla iskulla, ettei 

hän kyennyt enää puhumaan. 

- Jos sinä et halua kuulla enempää, ymmärrän kyllä sinua Jo-

hanna. Mutta mitään en nyt toivo niin hartaasti kuin sitä, että 

kuitenkin kuuntelisit minua vielä tämän ainoan kerran. En minä 

tee tätä pahuuttani, en siksi että haluaisin päästä helpommalla, 

enkä siksi etten enää uskoisi Jumalaan. Minä teen tämän siksi, 
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koska haluan olla rehellinen. Ei ole rehellistä väittää uskovansa 

sellaiseen, jota kuitenkin on alkanut epäillä kun huomaa, ettei se 

olekaan totta. Saati että julistaisi sitä vielä muillekin Jumalan 

paljastamana totuutena. Ainoa syy miksi en eroaisi olet sinä, 

jonka ystävyyttä en haluaisi menettää. Mutta kuten hyvin ym-

märrät, se ei olisi oikein, ei sinua, eikä minua, eikä Jumalaakaan 

kohtaan. Olen päätynyt siihen, että rehellisyys on kaikkein tär-

keintä. Vaikka sekin on tietysti myös tärkeää, ovatko nämä ope-

tukset totta tai ei, mutta vielä tärkeämpää on rehellisyys. Jos 

emme ole uskossamme rehellisiä, olemme silloin ulkokultaisia, 

sellaisia josta Raamattu meitä varoittaa. Kun on rehellinen, ja 

nimenomaan rehellinen itselleen, voi aina katsoa Jumalaa sil-

miin puhtaalla omallatunnolla. Näinhän meitä on opetettukin. 
 

Raamattu kehottaa kristittyjä käyttäytymään rehellisesti kaikessa 

(Hep.13:18). Epärehellisyys voi turmella suhteemme toisiin ja - mikä tär-

keintä - itse Jehovaan (Sananl.12:22). 

(Vartiotorni 15.9.2002 s.20) 
 

Rehellisyys merkitsee ennen muuta sitä, että olemme rehellisiä itsel-

lemme. Usein uskomme ennemmin sen, mitä haluamme uskoa, kuin sen, 

mikä on oikein tai totta. 

(Vartiotorni 1.12.2006 s.18) 
 

- Tulkaapa tekin sieltä yläkerrasta syömään, kuului äidin ääni 

Henrin pöydällä olevan puhelimen kaiuttimesta. Siinä oli tällai-

nen sisäpuheluominaisuus. 

- Kiitos. Tullaan tullaan, vastasi Henri painaen ensin jotain 

puhelimen nappia. 

- Sopiiko, että käyn tuossa WC:ssä? Eikö täällä yläkerrassa-

kin sellainen ole, kysyi Johanna silmänalusiaan pyyhkien. 

- On kyllä, minäpä näytän. 

 

Keskustelua ruokailun lomassa 
 

Henri meni vielä huoneeseensa odottamaan Johannaa jättäen 

huoneensa oven auki. Pian Johanna ilmestyikin ovelle. Henrin 

helpotukseksi hän ei näyttänyt enää itkuiselta. Jopa pieni hymyn 
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häive oli havaittavissa, jonka merkitystä Henri ei vain ymmärtä-

nyt. Oliko se merkki ymmärtämyksestä, peräti hyväksymyk-

sestä, vai merkki itsevarmuudesta ja päättäväisyydestä katkaista 

ystävyys, koska hänestä olikin tullut Johannan uskon mukaan 

luopio. Tätä Henri pohti kuumeisesti heidän laskeuduttuaan por-

taita alas. 

- Käy sinä Johanna tähän, osoitti äiti paikkaa, joka oli ilmei-

sesti häntä vastapäätä, koska isä istui jo pöydän toisella puolella. 

Henri istuutui isäänsä vastapäätä Johannan viereen. 

Millainen käytäntö ruokarukouksen suhteen perheessä oli, 

sitä Johanna ei tiennyt. Mutta ilmeisesti kukin piti itsekseen 

oman rukouksensa, koska isää ei haluttu velvoittaa osallistu-

maan yhteiseen rukoukseen. Aivan kuin äiti olisi hetkeksi hil-

jentynyt. Sen huomattuaan Johannakin lausui mielessään muu-

taman sanan. Sen sijaan, että hän olisi kiittänyt ruuasta, hän esitti 

hartaan avunpyynnön osatakseen toimia oikein tässä uskolli-

suutta koettelevassa tilanteessa. 

Ruokailu alkoi hiljaisessa tunnelmassa. Olohuoneesta kuului 

vaimea musiikki, jonka isä tarkoituksellisesti oli pannut soi-

maan. Kauneudellaan se loikin rauhaisen, jopa juhlavan tunnel-

man. Johannasta kaikki alkoi tuntua jotenkin epätodelliselta, 

kuin unenomaiselta. Osin ihanan hyvältä tuntuvan unen, osin 

painajaisunenomaiselta. Hänen ajatuksensa palasivat ensin Hen-

rin häntä koskeneeseen tunnustukseen ja sitten hänen kerto-

miinsa järkyttäviin asioihin niin, että haarukka pysähtyi toviksi 

hänen suuhunsa. 

- No mitäpä sitä sinne teidän perheelle kuuluu, kysyi isä kuin 

velvollisuudesta katkaistakseen tämän jo oudoltakin tuntuvan 

hiljaisuuden. 

Hän aavisteli mistä yläkerrassa oli puhuttu. Sitä epäili kau-

hukseen nyt äitikin, joka oli syrjäkorvalla kuunnellut aiempia 

isän ja pojan välisiä pitkiä keskusteluja. 

- Kiitos, oikein hyväähän meille kuuluu, vastasi Johanna kuin 

heräten jälleen todellisuuteen. - Isällä se tuppaa vaan olemaan 

niitä kiireitä niin, ettei sitä paljon kotona näe. Mutta sehän se 
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teidän isien velvollisuus taitaa olla huolehtiessanne perheenne 

toimeentulosta. 

- Tuollaistahan se taitaa kaikilla yksityisyrittäjillä olla. Isäsi 

taitaa kuitenkin pärjätä oikein hyvin, mitä olen ymmärtänyt? 

- Kyllä kai. En minä siitä sen paremmin ymmärrä, mutta toi-

meen on tultu ja saahan äitikin hieman tuloa siitä osa-aikatyös-

tään. 

- Äitisi tuntuu pitävän kovasti siitä työstään. Ollaan oltu äitisi 

kanssa usein yhdessä kentällä ja tuon osa-aikaisuuden vuoksi hä-

nelle jääkin enemmän aikaa kenttätyöhön. Kunpa tuollainen 

mahdollisuus olisi minullakin, totesi äiti yhtyen näin myös kes-

kusteluun. 

- Kyllä hän siitä pitää. Me ollaan äidin kanssa yhdessä paljon 

kentällä, silloin kun hänellä ei ole työpäivä. 

- Oletko sinä sitten missään ansiotyössä, kysyi isä. 

- En ole. Olen kokoaikaisesti tässä julistustyössä. Koska asun 

kotona ja saan sieltä ylläpidon, voin keskittyä kokoaikaisesti tä-

hän työhön, vastasi Johanna katsoen isää, jonka katseesta näkyi 

myötätuntoinen osanotto aivan kuin hän olisi kuullut jotain su-

rullista. 

- Älä nyt loukkaannu, mutta kun en oikein ymmärrä tätä tei-

dän elämänkatsomustanne, en ainakaan kaikilta osin. Sitä vaan, 

että miten sinä olet aikonut elättää itsesi tulevaisuudessa? Ethän 

sinä voi olla koko ikääsi isäsi elätettävänä. Tai no niin, kun tuol-

lainen sievä neitonen olet, saat tietysti miehen elättämään itseäsi. 

Mutta jos tuo mieskin on myös tuollainen mallioppilas, joka on 

heti peruskoulun jälkeen ryhtynyt saarnamieheksi, niin miten te 

voitte lainkaan tulla toimeen, uteli isä vilkuillen äitiä ja Henriä 

kuin anteeksi pyydellen. 

- Eiköhän ne ole tuon Johannan henkilökohtaisia asioita, huo-

mautti äiti napakasti katsoen vetoavasti Henriä, joka ei tiennyt 

mitä sanoa. 

- Ihan hyvä kysymys tuo on. On sitä joku muukin kysynyt, 

vastasi Johanna nopeasti. - Me kun uskotaan, että tällä nykyi-

sellä maailmalla ei ole elinaikaa enää kuin jokunen vuosi, jos 
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sitäkään. Siksi tämä julistustyö on nyt kaikkien tärkeintä. On ky-

symys ihmisten elämästä, ja silloin tuollaiset oman elämän huo-

let jäävät toissijaisiksi huolen aiheiksi. Me luotamme Jumalan 

apuun ja siunaukseen tällaisissa asioissa. Hän on luvannut huo-

lehtia meistä, kun asetamme hänen valtakuntansa edut ensisijalle 

elämässämme, jatkoi Johanna rauhallisesti keskeyttäen syömi-

sen ja katsoen kiinteästi hieman häkeltynyttä isää. 
 

Esimerkiksi perheenpäällä voi olla ankaria paineita hänen pyrkiessään 

huolehtimaan omaisistaan aineellisesti (1.Tim.5:8). Hänellä saattaisi olla 

houkutus ottaa vastaan työ, joka usein estäisi häntä käymästä seurakun-

nan kokouksissa, johtamasta perheen yhteistä palvontaa tai osallistu-

masta sananpalvelukseen. Pelkän inhimillisen ajattelun perusteella sen 

vastaanottaminen voisi näyttää ymmärrettävältä, jopa oikealta. 

- - Kun Jeesuksella oli koettelemuksia, hän kieltäytyi määrätietoisesti 

luottamasta omaan ymmärrykseensä. - - Toimimmeko me Jeesuksen ta-

voin? Hänen valppauttaan jäljittelevä perheenpää antaa Jumalan sanan 

ohjata itseään varsinkin koettelevina aikoina. Tuhannet perheenpäät 

kautta maailman tekevät juuri näin. He asettavat päättäväisesti Jumalan 

valtakunnan ja puhtaan palvonnan elämässään ensi sijalle, myös aineel-

listen asioiden edelle. Näin he pystyvät parhaiten pitämään huolta per-

heestään. Jehova vuorostaan siunaa heidän pyrkimyksensä huolehtia ai-

neellisista tarpeista, aivan niin kuin hänen Sanassaan luvataan 

(Matt.6:33). 

(Vartiotorni 15.2.2012 s.7) 
 

- Juu juu, niinhän te tosiaan uskotte. Täytyy kyllä tunnustaa, 

että olen jopa kateellinen noin vahvasta uskosta, jos uskon tulee 

arkielämänkin asioissa todella tarkoittaa noin vahvaa luotta-

musta Jumalan apuun. Kyllähän minä tämän tiedän, kuten hyvin 

ymmärrät. Siinä asiassa he ovat kyllä vastuunsa tunnollisesti 

hoitaneet, viittasi isä äitiin ja Henriin. - Kun olen vain tällainen 

maallisista asioista huolehtiva isäpappa, niin siksi tuo kysymys 

tuli mieleen, mutta turhahan se tietysti oli, kun tiedän varsin hy-

vin tämän teidän vakaumuksenne. 

- Kyllä me tästäkin asiasta ollaan isän kanssa keskusteltu. 

Vaikka tämä, mitä Johanna sanoi, onkin uskomme perusasioita, 

niin toisaalta isälläkin on kyllä perusteltuja syitä huoleensa, puo-

lusti Henri isäänsä. - Sopiiko että puhutaan tästä vielä yhdessä 
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enemmän? Sopiihan se sinulle Johanna, katsoi Henri sekä isää 

että Johannaa vetoavasti. 

- Puhutaan vaan, jos minusta teille keskustelukumppaniksi 

vain on, lupasi isä Johannaa kysyvästi katsoen. 

- Niin no tuota, empi Johanna kääntyen katsomaan äitiä. 

- Onhan tuota laatikkoa vielä. Ottakaapa jos vain maistuu, ke-

hotti äiti kääntyen Johannan puoleen, sivuuttaen näin koko 

asian. 

- Kiitos, kyllä minulle ainakin riittää. Mutta olipa se todella 

maukasta tuon herkullisen puolukkahillon kanssa, vastasi Jo-

hanna. 

- Juu itse poimittuja puolukoita ne on. Siellä meidän mökillä 

kun on niin mahtavat puolukkamaastot, että pakastin on aivan 

täynnä. On siellä kyllä mustikkaakin, sitäkin kun oli viime syk-

synä vallan runsaasti, alkoi äiti kehua marjasaaliitaan. - No, jos 

näille meidän miehillekään ei laatikko enää kelpaa, niin kerä-

täänpä lautaset pois. Saatte jälkiruoaksi niitä jo mainittuja mus-

tikoita. Tein niistä sellaista mustikkarahkaa. 

Jälkiruoka syötiin hiljaisuudessa. Sitä maisteltiin taukoja pi-

dellen. Aivan kuin olisi pelätty sen loppuvan ennen aikojaan. 

Olohuoneesta kuuluva musiikki palautti rauhaisan tunnelman, 

joka keskustelussa havaitun hienoisen jännittyneisyyden myötä 

oli hetkellisesti kadonnut. Rauhaisa tunnelma oli kuitenkin vain 

näennäinen. Ilmassa väreili kaikkien tuntema jännitys. Henri oli 

kuin tulisilla hiilillä. Hän odotti jännittyneenä Johannan vas-

tausta auki olevaan kysymykseen keskustelun jatkamisesta. Jo-

hanna tuntui keskittyvän kuitenkin aivan tyynesti vain jälkiruo-

kaan. Siltä se Henristä ainakin näytti. Sen sijaan, että niin olisi 

ollut, rukoili Johanna kiihkeästi. Hän suorastaan huusi apua Ju-

malalta kyyneleitään pidätellen ja lautasliinan pyyhkäisyllä niitä 

peittäen. 

- Eikö vaan ole mustikat raikkaita. Tulee aivan mieleen ne 

marjoja täynnä olevat varvut, se metsän tuoksu ja rauha, kun 

näitä marjoja poimittiin, muisteli äiti aivan kuin ei olisi lainkaan 

aistinut jännittynyttä tunnelmaa, vaikka havaitsikin Johannan 
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kamppailun. 

- Todella hyvää, vastasi Johanna hiljaa yrittäen hillitä tuntei-

taan kaapiessaan viimeistä lusikallista jälkiruokakulhostaan. 

- Kiitos sinulle erittäin maistuvasta ateriasta, jatkoi hän sitten 

reippaammin äitiin katsoen. 

- Mukava että maistui. Laitan teille kohta kahvit. Otin pakas-

teesta sulamaan piirakkaakin, sellaista vadelmapiirakkaa. Niitä-

kin onnistuimme jokusen litran sieltä mökin läheltä löytämään. 

Menkääpä nyt tuonne olohuoneen puolelle, vai oliko teillä vielä 

kesken joku teidän välinen asia, kysyi äiti Henriä katsoen. 

- Kiitos ruuasta, vastasi Henri vastaamatta äitinsä kysymyk-

seen. Pöydästä noustessaan hän lähti johdattamaan Johannaa 

olohuoneeseen, joka ei tiennyt mitä muutakaan hän nyt olisi voi-

nut tehdä kuin noudattaa Henrin opastusta. 

 

Uskontokunnan opetusten tarkastelua 
 

Johanna istuutui arasti sohvan reunalle. Oltuaan ensin hieman 

epävarma istuutui Henri myös sohvalle, vaikkakaan ei aivan hä-

nen viereensä. Koska Johanna näytti sohvalla pelokkaan yksi-

näiseltä kuin arka linnunpoika, katsoi Henri sen nyt suorastaan 

velvollisuudekseen ollakseen edes siten hänen tukenaan. Isä seu-

rasi heitä olohuoneeseen. Sammutettuaan ensin soittimen, istuu-

tui hän sohvapöydän toisella puolella olevalle sohvatuolille. 

- Ollaan tuon Henrin kanssa nyt muutamana iltana keskus-

teltu tästä teidän uskontokunnastanne ja sen opetuksista. Ollaan-

han me siitä puhuttu paljon aiemminkin. Mutta nyt puhuttiin oi-

kein niin kuin mies miehelle. Kuten hyvin ymmärrät Johanna, 

minä isänä olen luonnollisesti huolissani pojastani, siitä millai-

sen elämän hän tulee saamaan. Sitten kun sinulla tulee joskus 

olemaan omia lapsia, sitten vasta täysin ymmärrät sen, miten 

paljon ne sinulle merkitsee. Ne tulevat olemaan aina sinun lap-

siasi, joista olet aina enemmän tai vähemmän huolissasi ja joiden 

parasta aina haluat. Jos nyt vaan oikein ymmärrän, taisi Henri 
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näistä keskusteluistamme sinulle jo kertoakin, aloitti isä keskus-

telun. 

- Kyllä kertoi, vastasi Johanna lyhyesti. 

- No en sen paremmin. Kerroin vain, että keskusteltu on, täs-

mensi Henri. 

- Kuten olen Henrille vakuuttanut, tarkoitus ei ole ollut mur-

taa hänen uskoaan, eikä nyt ole tarkoitus murtaa sinunkaan us-

koasi Johanna. Kuten tuolla ruokapöydässä sanoin, se on jopa 

kadehdittavaa tuo noin varma ja vankka usko, josta kerroit. Kun-

nioitan sitä, se jopa liikuttaa minua, sen voin sanoa käsi sydä-

mellä. Mutta usko pitää perustua tosiasioihin, jotta sillä olisi to-

dellista merkitystä, vai mitä, kysyi isä Johannaa katsoen. 

- Kyllä tietysti. Tuolla kentällä ihmiset kehuvat meidän kir-

jallisuuttamme, joka monien mielestä on aivan ainutlaatuista. Se 

on perin juurin tutkittua tietoa, eikä mitään herätyskokousten äk-

kiä pian uskoon tulosta kertovia tarinoita. Niiden ihmisten usko 

perustuu vain tunteeseen, eikä täsmälliseen tietoon, joka perus-

tuu Raamattuun, niin kuin meidän uskomme. Olet varmaan sen 

verran kirjallisuuteemme tutustunut, että olet tämän huomannut, 

vastasi Johanna varmalla äänenpainolla alkaen saada itsevar-

muuttaan takaisin. 

- Johanna, sinä olet ilmeisen rohkea ja järkevä tyttö. Puolustat 

uskoasi urhoollisesti, vaikka asemasi epäilemättä tuntuu sinusta 

nyt hyvinkin tukalalta. Paitsi että pidät minua ”epäuskoisena 

vastustajana”, siten kuin te minut määrittelette, taitaa luottamuk-

sesi Henriinkin olla pettämässä. Voisimmeko me kuitenkin nyt 

yrittää luottaa toisiimme, uskoa toisistamme hyvää edes tämä 

keskusteluhetkemme ajan, pyysi isä yrittäen olla mahdollisim-

man lempeä ja vetoava. 

- Rakkaus uskoo ihmisestä ensisijaisesti hyvää, vastasi Jo-

hanna täsmentäen heti perään. - Siis kristillinen rakkaus. 

- Tuo oli hienosti sanottu. Sovitaan, että uskomme nyt vain 

hyvää toisistamme siten, että kaikki se mitä kukin sanoo ei ole 

tarkoitettu kenenkään loukkaamiseksi, vaikka se siltä saattaisi 

kuulostaa, täsmensi isä. 



34 

- Henri jo tuolla yläkerrassa vetosikin rehellisyyteen ja taisi 

jopa sanoa, ettei nämä meidän saamamme opetukset olisikaan 

totta, kertoi Johanna huolestuneena. 

- Niin sanoin, vaikka taisin sanoa sen liian suoraan. Olisi pi-

tänyt alustaa asiaa hieman enemmän, tunnusti Henri. 

- Ymmärrättehän te, että tällaisen kuuleminen Henrin suusta 

oli todellinen järkytys. Olen aina luottanut Henriin ja siksi se 

kuulosti aivan uskomattomalta, selitti Johanna jo vapautuneem-

min. - Kertokaa nyt sitten, mikä Henrin saa puhumaan tuollaista, 

vaikka en olekaan aivan varma pitäisikö minun sitä edes haluta 

tietää. 

- Vaikka sinulla saattaa olla sellainen käsitys, ettei nämä us-

kon asiat kiinnostaisi minua lainkaan, kiinnosti ne minua kovas-

tikin silloin kun Tuiresta tuli Jehovan todistaja. Ei ollut paljosta 

kiinni ettei minustakin tullut. Minulla oli kuitenkin omat epäi-

lykseni. Otin selville paljonkin uskontokuntanne oppihistoriaa. 

Paitsi se perusta, jolle tämä uskontokunta on rakennettu, oli 

1970-luvun opetukset silloin tulevasta maailman lopusta ehkä se 

pahin asia, joka ensin alkoi herättää epäilyksiä. Silloin julistet-

tiin täysin varmana asiana, että tämän maailman loppu tulee sil-

loin. Jumala oli sen teille paljastanut. Raamatun aikalaskelman-

kin vakuutettiin tukevan tätä varmaa uskomusta. 

Isä viittasi näin sanoessaan silloiseen Herätkää! -lehteen: 
 

He luottavat nyt siihen, että tänä vuosikymmenenä ihmisen olemassaolon 

6000. vuosi tulee täyteen. He ovat luottavaisen toiveikkaita sen suhteen, 

että seitsemäs 1000-vuotinen päivä tuo Rauhanruhtinaan tuhatvuotishal-

lituksen. 

Kypsät kristityt ovat tutkimisensa ja kokemuksensa kautta perehtyneet 

Raamatun täsmälliseen ajanlaskuun. Heistä ajatus, että Jumala olisi voi-

nut erehtyä ihmisen luomisen ajassa tai että hän olisi ollut niin huolima-

ton varatessaan ja säilyttäessään muistiinmerkinnät, että meillä ei nyky-

ään olisi tätä ensiarvoista tietoa, on uskomaton. 

- - jos Raamatun aikataulu ei ole luotettava, niin ehkä muutkaan asiat 

Raamatussa eivät ole varmoja. Voimmeko siis todella luottaa siihen? 

(Herätkää! 8.9.1972 s.16) 
 

- Mutta eipä vaan loppu tullut. Eikä tuosta aikalaskelmasta ym-

märtääkseni ole sen koomin enää puhuttu. Siitä on lähes 40 
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vuotta. Miksi loppu ei tullut? Koska tämä tieto ei ollutkaan läh-

töisin Jumalalta, vaikka niin väitettiin. Onko sillä sitten mitään 

merkitystä, että tuolloin oltiin väärässä? Minun mielestäni sillä 

on hyvinkin paljon merkitystä. Juuri tästähän Raamattu kehottaa 

varmistumaan. Niin mikä se kohta olikaan, sinähän sen Henri 

muistat. 

- Se on Johanneksen kirjeen 4:1:ssä, vastasi Henri ja haki 

Raamatun kirjahyllystä. Kohdan löydettyään hän luki sen: 
 

Rakkaat, älkää uskoko jokaista henkeytettyä ilmausta, vaan koetelkaa 

henkeytetyt ilmaukset nähdäksenne, ovatko ne Jumalasta, koska monta 

väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. 

(1.Johanneksen kirje 4:1 Um) 
 

- Minusta tämä on hyvinkin yksinkertainen asia. Nyt kun 

”koetellaan” noita 70-luvun opetuksia, niin mitä huomataan? 

Huomataan, että vaikka niiden väitettiin olleen lähtöisin Juma-

lalta, eivät ne sitä kuitenkaan olleet, koska ne eivät pitäneet paik-

kaansa. Kyseessä oli siis ”väärä profeetta”, sellainen, joka ju-

listaa vääriä tietoja Jumalan nimissä. Voiko tästä muuhun johto-

päätökseen tulla, kysyi isä. 

- Eivät Jehovan todistajat opetuksiaan Jumalan nimissä esitä. 

Ihmiset tekevät virheitä, mutta totuus kirkastuu silti vähitellen, 

vastasi Johanna. 

- Olet aivan oikeassa. Juuri näin meille on vakuutettu, totesi 

Henri. - Pieni hetki, niin haen läppärini, johon olen kerännyt joi-

tain lainauksia Seuran kirjallisuudesta. 

- Henri ryhtyi keräämään tätä aineistoa, kun minä poimin hä-

nelle joitain kohtia tästä teidän oppihistoriasta siltä CD-levyltä, 

johon on tallennettu kaikki teidän julkaisunne aina 70-luvulta 

saakka. Tuo CD-levy on kieltämättä myös osoitus hienosta jär-

jestöstänne, se on myönnettävä. Olen myös seurannut netin 

erästä keskustelupalstaa ja poimin sieltäkin hänelle sellaista van-

hempaa aineistoa, jota tuolla CD:llä ei ollut, selitti isä. 

- On mukava kuulla, että te olette oikein yhdessä alkaneet sel-

vittää näitä asioita. Ainakin ne sitten perustuu todelliseen tie-

toon, eikä vain joidenkin ilkeämieliseen mustamaalaamiseen. 
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Henri palasi takaisin kannettavan tietokoneensa kanssa ja is-

tuutui Johannan viereen. 

- No niin. Tässä yksi kohta, jossa vakuutetaan juuri niin kuin 

sanoit, että Jehovan todistajat eivät esitä opetuksiaan Jumalan 

nimissä: 
 

He eivät väitä, että heidän ennustuksensa olisivat suoraan Jehovalta saa-

tuja ilmoituksia ja että he tässä mielessä profetoisivat Jehovan nimessä. 

Jos siis tällaisissa tapauksissa käy niin, että heidän sanansa eivät toteudu, 

heitä ei pidä luokitella vääriksi profeetoiksi, joista 5.Mooseksen kirja 

18:20-22:ssa varoitetaan. He ovat inhimillisessä vajavaisuudessaan ym-

märtäneet jotkin asiat väärin. 

(Herätkää! 22.3.1993 s.4) 
 

- Näin juuri olen ymmärtänytkin tämän asian. Erehtyvistä ih-

misistä se hallintoelinkin muodostuu, totesi Johanna päätään 

nyökyttäen. 

- Mutta kuulehan mitä sanottiin tuolloin 70-luvulla, jolloin 

lopun uskottiin tulevan: 
 

Monet maailman ihmiset ovat hyvin älykkäitä, kykeneviä ymmärtämään 

mutkikkaita asioita. He voivat lukea Pyhää Raamattua, mutta he eivät voi 

ymmärtää sen syvällistä merkitystä. Jumalan kansa voi kuitenkin käsittää 

tällaisia hengellisiä asioita. Miksi? Ei suinkaan oman erikoisen älynsä 

takia, vaan kuten apostoli Paavali selitti: "Mutta meille Jumala on sen 

ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydet-

kin." (1.Kor.2:10) Jeesus Kristus ylisti taivaallista Isäänsä siitä, että hän 

on 'salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä mutta ilmoittanut ne lap-

senmielisille'. (Matt.11:25) Miten äärettömän paljon tosi kristityt arvos-

tavatkaan sen ainoan maan päällä olevan järjestön yhteydessä olemista, 

joka ymmärtää 'Jumalan syvyydet'! 

(Vartiotorni 15.9.1973 s.432) 
 

- Miksi Jehovan todistajat ymmärtävät Raamattua paremmin 

kuin muut tämän lainauksen mukaan, kysyi Henri. 

- Siksi kun he saavat Jumalan hengen ohjausta. 

- Ymmärrys ei siis perustu heidän älykkyyteensä, vaan siihen, 

että ”meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta”. 

Kuinka luotettavaa tieto sinun mielestäsi silloin on, jos se on Ju-

malan ilmoittamaa? Ja jos tätä tietoa julistetaan edelleen, teh-
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däänkö se omissa vai Jumalan nimissä, jatkoi Henri kysymys-

tään isän katsellessa tyytyväisenä, ettei hänen tarvinnut vetää 

keskustelua. 

- Ymmärrän kyllä mitä tarkoitat. 

- Jos ymmärrys ei perustunut heidän inhimilliseen älykkyy-

teensä, ei väärin ymmärrystäkään siten voi puolustella heidän 

inhimillisellä vajavaisuudellaan. Inhimillisyys ei pitänyt olla 

vaikuttamassa lainkaan, koska heidän ymmärryksensä perustui 

Jumalan ilmoitukseen. 70-luvun opetukset olivat siis Jumalan il-

moituksia. Niin uskottiin ja niin vakuutettiin. 

- Ei kai tuota ole myöhemmin kiistettykään, huomautti Jo-

hanna. 

- Eikö? Mitä tuossa aiemmassa lainauksessa, jonka kanssa 

vakuutit olleesi samaa mieltä, sanottiinkaan: ”He eivät väitä, 

että heidän ennustuksensa olisivat suoraan Jehovalta saatuja il-

moituksia ja että he tässä mielessä profetoisivat Jehovan ni-

messä.” Kuten huomaat, tämä ei ole aivan totuuden mukaista 

tekstiä. Entä sitten tämä seuraava varma vakuuttelu: 
 

On erittäin merkityksellistä, että "viimeisiksi päiviksi" nimitetystä ajan-

jaksosta on kulunut 54 vuotta. Se merkitsee, että Jumala tuhoaa tämän 

ihmiskuntaa hallitsevan turmeltuneen järjestelmän vain muutaman vuo-

den kuluttua. Miten voimme olla siitä niin varmoja? - - 

Joku voi kuitenkin sanoa: "Miten voitte olla siitä varmat? Ehkä on myö-

hempi 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 "maail-

man loppua", vieläpä julistaneet määräaikaa sen tulolle. - - Mutta mitään 

ei tapahtunut. "Loppu" ei tullut. He syyllistyivät väärään ennusteluun. 

Miksi? Mitä heiltä puuttui? 

Heiltä puuttui riittävät todisteet Raamatun ennustusten täyttymisestä. 

Heiltä puuttui Jumalan totuudet ja todisteet siitä, että hän ohjasi ja käytti 

heitä. 

Mutta mitä on sanottava nykyhetkestä? Nyt meillä on vaaditut todisteet, 

kaikki todisteet. Ja ne ovat ylitsepursuavat. - - 

Ne, jotka kieltäytyvät kuuntelemasta Jumalaa, eivät varjellu tämän jär-

jestelmän lopussa. 

(Herätkää! 8.12.1968 s.11,20,24) 
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- Kuten huomasit. Asia oli täysin varma. ”Jumala tuhoaa tämän 

ihmiskuntaa hallitsevan turmeltuneen järjestelmän vain muuta-

man vuoden kuluttua. Miten voimme olla siitä niin varmoja?” 

Varsin hyvä kysymys, koska niin moni muu oli aiemmin syyllis-

tynyt väärään ennusteluun. Miksi näiden muiden ennustukset ei-

vät pitäneet paikkaansa? Koska ”heiltä puuttui Jumalan totuu-

det ja todisteet siitä, että hän ohjasi ja käytti heitä”. Mutta nyt 

todisteet näiden ennustusten puolesta olivat jopa ”ylitsepursua-

vat”. Kieltäytyminen kuulemasta tätä varoitussanomaa merkitsi 

kieltäytymistä kuulemasta itseään Jumalaa. Eikö tämä ole mel-

koisen vakavaa tekstiä, kysyi Henri katsoen vetoavasti Johan-

naa. 

- Kerrataanpa vielä se aiempi lainaus, jossa kiistettiin Juma-

lan nimissä puhuminen, pyysi isä. - Vai oliko se vielä siinä luet-

tavissa? 

- On se vielä tässä … se oli tämä, selasi Henri tietokoneensa 

näytöllä olevia eri ikkunoita: 
 

He eivät väitä, että heidän ennustuksensa olisivat suoraan Jehovalta saa-

tuja ilmoituksia ja että he tässä mielessä profetoisivat Jehovan nimessä. 

Jos siis tällaisissa tapauksissa käy niin, että heidän sanansa eivät toteudu, 

heitä ei pidä luokitella vääriksi profeetoiksi, joista 5.Mooseksen kirja 

18:20-22:ssa varoitetaan. He ovat inhimillisessä vajavaisuudessaan ym-

märtäneet jotkin asiat väärin. 

(Herätkää! 22.3.1993 s.4) 
 

- Eikös tämä ole kovinkin ristiriitaista, kun aiemmin sanottiin 

niistä, joiden ennustukset eivät toteutuneet: ”Mutta mitään ei ta-

pahtunut. "Loppu" ei tullut. He syyllistyivät väärään ennuste-

luun. - - Heiltä puuttui Jumalan totuudet ja todisteet siitä, että 

hän ohjasi ja käytti heitä.” Mutta sitten myöhemmin kun omat-

kaan ennustukset eivät toteutuneet sanottiin: ”Jos siis tällaisissa 

tapauksissa käy niin, että heidän sanansa eivät toteudu, heitä ei 

pidä luokitella vääriksi profeetoiksi - - He ovat inhimillisessä 

vajavaisuudessaan ymmärtäneet jotkin asiat väärin”. Ensim-

mäisessä tapauksessa muiden väärä ennustelu oli todiste siitä, 

että Jumalan ohjaus puuttui. Myöhemmin oman väärän ennuste-
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lun syy olikin vain inhimillinen vajavaisuus, vaikka todisteet Ju-

malan ohjauksesta piti olla ”ylitsepursuavat”, kertasi isä vielä 

asiaa, joka uhkasi mennä jo samojen asioiden uudelleen toista-

miseksi. 

Henri ja isä jäivät odottamaan Johannan kommenttia. 

- Niin mitäpä minä tähän osaisin sanoa, kun en ole varautunut 

ja valmistautunut tällaiseen, totesi Johanna alistuneena. 

- Eikä tuo väärä ennustelu, ikävä kyllä, koskenut vain 70-lu-

kua, muistutti Henri. - Nykyisen maailman loppua koskevien en-

nustusten piti toteutua viimeistään 20. vuosisadalla eli 1900-lu-

vulla, kuten nämä seuraavat lainaukset vakuuttavat: 
 

Jehovan todistajat - - saarnaa - - Jumalan valtakunnasta, joka on muser-

tava kaikki ihmisten nykyiset valtakunnat. (Dan.2:44) Tämä jo toimiva 

valtakunta tulee 20. vuosisadan kuluessa puhdistamaan koko maan pa-

huudesta. - - 

Ilmestyskirja 16:14,16 nimittää sitä "Jumalan Kaikkivaltiaan suureen 

päivän sodaksi", Harmagedoniksi. Tämä sota syttyy 20. vuosisadalla. 

- - Tämä sukupolvi näkee sen täyttymyksen. - - 

Jäljellä oleva aika täytyy käyttää viisaasti ymmärryksen hankkimiseksi 

Raamatun ennustuksista, - - Liity sitten Jehovan todistajiin, jotka ovat jo 

Jumalan hengen valistamina tulleet ymmärtämään ne asiat, mitkä ovat 

toteutuneet 20. vuosisadalla. 

Jeesus itse antaa lopuksi 20. vuosisadalla eläville neuvon: "Valvokaa siis 

joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, 

mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä." - Luuk. 21:36. - - 

Tuletko seisomaan yhtenä eloon jääneistä maallisessa paratiisissa, vai 

oletko silloin kuollut kuin kivi, koska et ole valmistautunut sen lähestymi-

sen varalle. 

(Herätkää! 22.4.1961 s.5-7,16) 
 

"Taistelu Jehovan päivänä" alkaa pian tällä 20. vuosisadalla Jerusalemin 

nykyistä vastakuvaa, kristikuntaa, vastaan. 

("Kansat tulevat tietämään, että minä olen Jehova" - miten? v.1971 s.217) 
 

Apostoli Paavali työskenteli kristillisen lähetystoiminnan eturintamassa. 

Lisäksi hän laski perustuksen työlle, joka saatettaisiin loppuun tällä 

1900-luvulla. 

(Vartiotorni 1.1.1989 s.12) 
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- Eipä toteutuneet nämäkään ennustukset, vaikka ne oltiin ym-

märretty ”Jumalan hengen valistamina”, ja vaikka vakuutettiin, 

ettei olla ”pimeydessä”: 
 

Yksi Jeesuksen Kristuksen apostoleista viittasi maailmantuhoon, joka rai-

vaa tien Jumalan vanhurskaalle uudelle järjestykselle, ja kirjoitti siitä: 

"Herran [Jehovan, Um] päivä tulee niin kuin varas yöllä." Sitten hän 

osoittaa sanansa niille, jotka tutkivat Jumalan sanaa ja noudattavat sitä, 

ja sanoo: "Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi 

yllättää teidät niin kuin varas." (1.Tess.5:2,4) - - Kuten raamatunkohta 

mainitsee, on ihmisiä, jotka 'eivät ole pimeydessä'. Se ei johdu mistään 

heistä lähtevästä viisaudesta, vaan se johtuu siitä, että he tutkivat Juma-

lan sanaa - - 

Se kuvailee tämän 20. vuosisadan tapahtumia. - - 

Raamattu sisältää meidän päivistämme seuraavaa tietoa: - - 3) osoittaa 

ajan pituuden "asiainjärjestelmän päättymisen" alusta ennustettuun maa-

ilmantuhoon - - 

(Tosi rauha ja turvallisuus - mistä lähteestä? v.1973 s.72,73) 
 

- Nyt voidaan nähdä, että tuosta vakuuttelusta huolimatta pimey-

dessä oltiin sittenkin. Joten ei tästä voi hyvällä tahdollakaan ve-

tää muuta johtopäätöstä kun sen, mitä Herätkää!-lehti toteaa ih-

misten ennustuksista, sillä sellaisia nämä ovat olleet, koska eivät 

pitäneet paikkaansa, vaikka niitä Jumalan hengen valistamiksi 

väitettiinkin: 
 

Ihmiset eivät ole kuitenkaan pystyneet ennustamaan tulevaisuutta tar-

kasti. Panisitko henkesi huomisen sääennustuksen varaan? Miksi sitten 

luottaisit ihmisten pitkiä aikoja käsittäviin ennusteluihin? Jotkut nykyiset 

esimerkit korostavat sellaisen hyödyttömyyttä. 

(Herätkää! 22.4.1961 s.5,6) 
 

- Ja mikä vakavinta. Moni on pannut henkensä näiden ennus-

tusten varaa, eli on uhrannut koko elämänsä näille uskomuksille, 

huomautti isä vakavana. 

- Onko tämä sinun mielestäsi tarkemman tutkimisen arvoinen 

asia tämä oppihistoria, kysyi Henri Johannaa katsoen. 

- Mitäpä minä siihen osaisin sanoa, kun en ole sitä ainakaan 

tässä laajuudessa tarpeelliseksi havainnut. Mutta yllättävää ja ki-

peääkin kuultavaa tämä kieltämättä on ollut. 
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- Satutti tämä aluksi minuakin. Tarkoitus ei ole kuitenkaan 

satuttaa, vaan tarkoitus on kertoa sinulle, mitä olemme saaneet 

selville tätä oppihistoriaa tutkiessamme. Toivoisin että huomaat 

näiden lainausten myötä sen, ettei sinulle mitään perättömiä pö-

typuheita olla esittämässä, vaikka se kipeää kuultavaa onkin, 

vastasi Henri Johannaa vetoavasti katsoen. 

- Huomasin kyllä sen, tunnusti Johanna. 

- Paitsi nämä opetukset, niin on syytä muistaa erityisesti ne 

alkuperäiset opetukset aivan uskontokunnan alkuajoilta. Niistä 

nähdään, millaiselle perustalle tämän uskontokunta on perus-

tettu, muistutti isä. 

 

Sukellus historian hämärään 
 

Henri järjesteli selaamiaan uusia lainauksia tietokoneensa näy-

töllä eri ikkunoihin, jotta ne olisivat nopeasti saatavissa keskus-

telun edetessä nyt uudelle aihealueelle. 

- Olin tulossa juuri niihin vanhoihin opetuksiin. Kuulehan 

vielä jatkoa tuohon aiempaan lainaukseen: 
 

He ymmärsivät esimerkiksi kauan sitten, että vuosi 1914 oli merkitsevä 

"pakanain aikojen" loppua, - - Siionin Vartiotorni oli julistanut maalis-

kuussa 1880: "'Pakanain ajat' ulottuvat vuoteen 1914, eikä taivaallinen 

valtakunta ole täysin vallassa ennen sitä." Vain Jumala pyhän henkensä 

välityksellä voi paljastaa tämän noille varhaisille Raamatun tutkijoille 

niin paljon etukäteen. 

(Vartiotorni 15.9.1973 s.432) 
 

- Jumalan paljastamia nämä opetukset tämän mukaan ovat olleet 

jo heti Seuran alkuvuosista alkaen. Ymmärrys vuoden 1914 mer-

kityksestä ei olisi voinut olla mahdollista yli 30 vuotta etukäteen, 

jos Jumala sitä ei heille olisi paljastanut. Mutta kunka luotetta-

vaa tämä Jumalan hengen tuki oli? Muistat kun tutkittiin vuonna 

2008 uutta tulkintaa valtakuntavertauksista (Vartiotorni 15.7.2008 

s.17-20; Matt.13:31-33). Siihen asti hapate oli ollut paha asia. Mutta 

nyt se onkin hyvä asia, kuvaten sitä voimaa, jolla valtakunta le-

viää kuin hapate taikinassa. Vuonna 1881, vuotta myöhemmin 

tuosta edellisestä Jumalan hengen paljastamasta ymmärryksestä, 
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julkaisi Vartiotorni kirjoituksen tästä hapatteesta. Mutta oliko 

Jumalan hengen tuki tälläkin opetuksella: 
 

Siionin Vartiotornin (engl.) huhtikuussa 1881 ilmestyneessä numerossa 

sivulla 5 oli J.H. Patonin laatima kirjoitus hapatusvertauksesta. Hän sa-

noi asiaa käsitellessään: 

- - Me ymmärrämme Vapahtajan käyttävän tässä vertauksessaan aino-

astaan yhtä hapatuksen piirrettä, joka on sen läpitunkeva voima. Se ei 

lakkaa, ennen kuin työ on tehty, ja niin Jumalan valtakuntakaan ei lo-

peta toimintojaan, ennen kuin kirous on poistettu. 

- - Hänen todistelunsa ei perustu Raamattuun. Tästä syystä todistelu, jota 

J.H.Paton käyttää Siionin Vartiotornin huhtikuun numerossa 1881 

(engl.), ei pidä paikkaansa. Henkeytetty Raamattu velvoittaa meidät teke-

mään eron hapatuksen (hapantaikinan) ollessa vertauskuvana. Hapatus-

vertaus ei siis ole kuvaus myönteisestä puolesta, vaan päinvastoin kieltei-

sestä puolesta. 

(Vartiotorni 1.1.1976 s.6,8) 
 

- Eipä ollut Jumala nyt enää tukemassa tätä tulkintaa, koska se 

todettiin Raamatun vastaiseksi tulkinnaksi ja muutettiin vuonna 

1900 sellaiseksi, jollainen se oli aina vuoteen 2008 saakka. 

Koska Vartiotornin opetusten uskottiin kuitenkin olleen Jumalan 

hengen ohjauksessa, syytettiin tästä väärästä tulkinnasta tätä 

mainittua lehden toimittajaa. 
 

- - Jehova oli valinnut kaikista varhaisista äänistä sen julkaisun, mitä me 

nyt sanomme Vartiotorniksi, käytettäväksi kanavana, minkä välityksellä 

ihmiskunnalle piti paljastaa Jumalan tahto - - 

(Jehovan todistajat Jumalan päätöksissä v.1959 s.22) 
 

- Mutta nyt sitten yli 100 vuotta myöhemmin käykin ilmi, että 

tämä väärä tulkinta oli sittenkin aivan oikea tulkinta. Miksi Ju-

mala pimitti tämän jo kerran ymmärretyn asian näin pitkäksi ai-

kaa? … Ei hän sitä pimittänyt sen paremmin kuin paljastanut-

kaan. Erehtyvien ihmisten tulkintoja nämä vain olivat, senhän 

tästä sekoilusta nyt selvästi huomaa. Ja näin se näyttää olevan 

tilanne useiden muidenkin opetusten kanssa. 

- Hämmentäviä havaintoja se täytyy myöntää, tunnusti Jo-

hanna katsoen hiljaista osaaottavaa isää. 
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- Jos pakanainajat päättyivät vuonna 1914 ja se ymmärrettiin, 

koska Jumala oli sen heille paljastanut, niin miksi hän ei myös 

paljastanut sitä, ettei maailman loppu tule silloin, niin kuin us-

kottiin ja julistettiin? Eihän se niin voi olla, että Jumala paljastaa 

sanansaattajilleen näin satunnaisesti joitain asioita, mutta antaa 

heidän olla täysin harhassa taas toisessa, jopa vielä merkittäväm-

mässä asiassa, päätteli vuorostaan isä. 

- Kuulehan mitä tietoa tuo Jehovan valitsema kanava julkaisi 

vuonna 1912, jatkoi Henri ja alkoi lukea seuraavaa lainausta: 
 

Raamatun ennustama nykyisen ajan - tämän aikakauden elonkorjuuajan 

- rauhattomuus lähenee varmasti huippukohtaansa. Monet tuntevat odo-

tuksemme vuoden 1914 lokakuun suhteen - että niihin aikoihin hädän aika 

pääsee täyteen valtaan ja ikään kuin hävityksen luudalla tulee pyyhkäise-

mään pois nykyisen yhteiskuntajärjestyksen. - - 

Aivan alusta alkain olemme ilmoittaneet Raamatun opetuksen olevan sen, 

että ainoastaan viisaat ymmärtävät ja "ettei yksikään jumalaton ym-

märrä" (Dan.12:10) ja että tänä aikana ainoastaan valittu luokka saate-

taan täyteen sopusointuun Jumalan kanssa. - - 

Noin kaksi vuotta on jäljellä, kunnes olemme tulleet odottamamme hädän 

ajan huippukohtaan - jos olemme täsmällisesti osuneet oikeaan aikaan 

nähden. Ellemme ole oikeassa, emme varmaankaan ole suuresti erehty-

neet, sillä vastustajammekin antavat tästä todistuksen. 

(Vartio-torni Joulukuu 1912 s.1) 
 

- Vakuutettiin, että ”ainoastaan viisaat ymmärtävät” silloisen 

yhteiskuntajärjestyksen tuhoutuvan lokakuussa 1914. Mutta se 

ei ollut aivan täsmällisesti oikea ajankohta, koska tuho ei tullut-

kaan silloin. Koska uskottiin, että erehdys ei voinut olla suuri, 

johtuen ehkä vain väärin ymmärretystä nollavuodesta, muutet-

tiin ajankohta vuodeksi 1915. Mutta sekään ei sen paremmin pi-

tänyt paikkaansa, vaikka Jumalan pyhä henki piti olla mukana 

ohjaamassa ymmärrystä. 
 

RAAMATUN TUTKIELMIA Toinen osa 

C.T.Russell v.1889 

AIKA ON LÄHELLÄ 

Painos v.1921 s.284 

Pakanain ajat osoittavat, että nykyisten hallitusten hallitusvalta päättyy 

vuoden 1914 loppuessa, jonka jälkeen näiden hallitusten kukistumisen 

täytyy pian tapahtua - - 
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Painos v.1923 s.280 

Pakanain ajat osoittavat, että nykyisten hallitusten hallitusvalta päättyy 

noin vuoden 1915 loppuessa, jonka jälkeen näiden hallitusten kukistumi-

sen täytyy tapahtua - - 
 

- Kyllä tämä uusi historiakirjakin tämän tunnustaa. Odotukset 

kohdistuivat vuoden 1914 jälkeen vuoteen 1915, ja tämä vuosi-

luku vaihdettiin Raamatun tutkielmien uusintapainoksiin: 
 

Vuoden 1914 lokakuun mentyä C. T. Russell ja hänen toverinsa olivat yhä 

maan päällä. Sitten meni vuoden 1915 lokakuu. Oliko Russell pettynyt? - 

- 

Vietäessä rinnakkaisuuksia pitemmälle esitettiin, että Jerusalemin autioit-

taminen vuonna 70 - - saattoi viitata vuoteen 1915 - -; silloin huipentuisi 

se anarkistinen kuohunta, jonka Jumala heidän käsityksensä mukaan sal-

lisi maailman laitosten saattamiseksi loppuunsa. Tämä ajankohta esiintyi 

Raamatun tutkielmien englanninkielisissä uusintapainoksissa. - - Heistä 

tämä näytti sopivan hyvin siihen, mitä julkaisuissa oli sanottu vuodesta 

1914 pakanain aikojen päättymisvuotena. 

(Jehovan todistajat - Jumalan valtakunnan julistajia v.1993 s.62,632) 
 

- No jopas olette merkillistä aineistoa löytäneet. Mitäpä tuo-

hon nyt sitten voi sanoa, ihmetteli Johanna. 

- Mutta vakavinta on paitsi se, että tämä tehtiin Jumalan ni-

missä pyhän hengen ohjauksessa kuten väitettiin, niin se, että 

näistä vääristä opetuksista annetaan tietoisesti väärä suorastaan 

epärehellinen kuva, ja väärät odotukset sysätään yksilöiden 

syyksi: 
 

Vartiotorni-yhdistys oli oikeassa 30-vuotisessa julkisessa sotaretkessään, 

jossa se varoitti pakanakansoja kohtalokkaasta vuodesta 1914. Kuitenkin 

yksityiset, jotka olivat osallistuneet mainitun varoituksen antamiseen, oli-

vat pettyneitä, kun he olivat epäoikeutetusti ajatelleet, että he menisivät 

1914 taivaaseen - - Monilla oli samoin ollut se epätarkka ajatus, että 

v.1914 alkanut maailmansota päättyisi 'Jumalan, Kaikkivaltiaan, suuren 

päivän taisteluun', Harmageddoniin. 

(Vartiotorni 15.5.1955) 
 

Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseuran ensimmäinen presidentti kiin-

nitti 1870-luvun loppupuolella huomion vuoteen 1914 Raamatun ennus-

tusten merkkiajankohtana. - - 
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New York World selosti tätä 30.8.1914: "Kauhistava sodan puhkeaminen 

Euroopassa on täyttänyt epätavallisen ennustuksen. [Jehovan todistajat] 

... ovat julistaneet maailmalle neljännesvuosisadan ajan saarnaajien ja 

painotuotteiden välityksellä, että Raamatussa ennustettu vihan päivä oli 

tuleva vuonna 1914. ... Ja vuonna 1914 tulee sota, sota, jota jokainen pel-

käsi, mutta jonka kukaan ei luullut voivan todellisuudessa tulla." Keiden 

ennustukset osoittautuivat totuudellisiksi - maailman johtohenkilöidenkö 

ennustukset vai Raamattuun perustuvien Jehovan todistajien ennustuk-

set? 

(Vartiotorni 15.12.1971 s.562) 
 

- Pitivätkö Jehovan todistajien ennustukset todella paikkansa 

vuodesta 1914, niin kuin Vartiotorni antaa nyt myöhemmin ym-

märtää? Ensimmäisen maailmansodan alkaminen tuona vuonna 

ei ollut se ”Raamatussa ennustettu vihan päivä”, jota odotettiin. 

Koko yhteiskuntajärjestyksen odotettiin tuhoutuvan tuolloin al-

kavassa Harmagedonin sodassa. Mutta se olikin nyt vain joiden-

kin yksilöiden ”epätarkka ajatus” samoin kuin se, että ”he oli-

vat epäoikeutetusti ajatelleet, että he menisivät 1914 taivaa-

seen”. Tämähän on täysin epärehellistä, koska yksilöiden usko 

perustui silloiseen opetukseen, selitti Henri tuohtuneena. 

- Tosin tämä on sitten myöhemmin oikaistu: 
 

On myönnettävä, että Valtakunnan perustamisen taivaissa ajateltiin mer-

kitsevän sitä, että maalliset valtakunnat tuhottaisiin heti, että voidellut 

kristityt 'temmattaisiin' pois ja että he liittyisivät niiden kuolleiden voidel-

tujen kristittyjen seuraan, joiden oli määrä saada ylösnousemus Kristuk-

sen läsnäolon aikaan. 

(Vartiotorni 15.7.1985 s.27) 
 

- Yksityisistä ihmisistä tehtiin ensin syyllisiä myös niihin pet-

tymyksiin, jotka koskivat vuotta 1975, huomautti isä. 

- Näin juuri tapahtui, vahvisti Henri ja luki seuraavan lainauk-

sen: 
 

Mutta meidän ei ole viisasta kiinnittää katsettamme johonkin tiettyyn 

ajankohtaan ja laiminlyödä jokapäiväisen elämän tarpeita, joista nor-

maalisti kristittyinä huolehtisimme, esimerkiksi sitä, mitä me itse ja per-

heenjäsenemme todella tarvitsemme. Ehkä unohdamme, että kun se 

"päivä" tulee, niin ei se muuta sitä periaatetta, että kristittyjen täytyy kaik-

kina aikoina huolehtia kaikista vastuistaan. Jos joku on ollut pettynyt 

siksi, ettei ole noudattanut tällaista ajattelutapaa, niin hänen pitäisi nyt 
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keskittyä korjaamaan näkemystään ja ymmärtää ettei Jumalan sana ole 

pettänyt häntä vaan että hänen oma ymmärryksensä perustui väärille pe-

rusteille. 

Mutta olettakaamme, että olet yksi niistä, jotka ovat luottaneet lujasti jo-

honkin ajankohtaan, ja kiitettävästi olet kiinnittänyt huomiosi tiukemmin 

aikojen kiireellisyyteen ja siihen, miten tarpeellista ihmisten on saada 

kuulla. Ja olettakaamme, että nyt tilapäisesti tunnet olevasi jokseenkin 

pettynyt; oletko todella menettänyt jotakin? Oletko todella vahingoittu-

nut? Uskomme sinun voivan sanoa, että olet hyötynyt noudattamalla täl-

laista tunnollista menettelyä. Sinulla on ollut myös tilaisuus saada todella 

kypsä, järkevämpi näkemys. - Ef.5:1-17. 

(Vartiotorni 1.10.1976 s.449) 
 

- Neljä vuotta myöhemmin, vuonna 1980, oli opettajienkin 

pakko tunnustaa vastuunsa näistä vääristä opetuksista: 
 

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 noudatta-

nut tällaista ajattelutapaa niin hänen pitäisi nyt keskittyä korjaamaan nä-

kemystään ja ymmärtää, ettei Jumalan sana ole pettänyt häntä, vaan että 

hänen oma ymmärryksensä perustui väärille perusteille." Sanoessaan 

"joku" Vartiotorni tarkoitti kaikkia pettyneitä Jehovan todistajia, joihin 

näin ollen sisältyvät myös ne, joilla on ollut osuutta sen tiedon julkaise-

misessa, joka edisti tuohon ajankohtaan kohdistuvien toiveitten voimistu-

mista. 

(Vartiotorni 15.6.1980 s.17,18) 
 

- Virheet selitetään kuitenkin aina parhain päin ja saadaan 

näyttämään ymmärrettäviltä. Tietoisesti painetaan taka-alalle se, 

että nämä opetukset piti olla lähtöisin Jumalalta ja siten luotetta-

via, muistutti isä. 
 

On totta, että jotkin odotteet, joita Raamatun ajanlasku on näyttänyt tu-

kevan, eivät toteutuneet odotettuna aikana. Mutta eikö ole paljon parempi 

tehdä joitakin erehdyksiä siksi, että on liian innokas näkemään Jumalan 

tarkoitusten toteutuvan, kuin olla hengellisesti unessa Raamatun ennus-

tusten täyttymisen suhteen? 

(Vartiotorni 15.7.1985 s.28) 
 

- Väärät selitykset, jopa Jumalan nimissä annetut, ovat tämän 

mukaan parempi vaihtoehto kuin se, että selityksistä pidättäy-

dyttäisiin. Se olisi hengellistä uneliaisuutta sellainen, ettei joka 
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asiaan olisi jotain selitystä. Onko selitys sitten oikea tai väärä, 

sillä ei ole niin merkitystä, kunhan vain on viisaalta kuulostava 

selitys, irvaili Henri ilmeisen pilkallisella äänenpainolla luettu-

aan edellisen lainauksen. 

- No niin, yritetäänpä pysyä asialinjalla. Muistetaan, mitä so-

vittiin keskustelun alussa. Tarkoitus ei ole loukata Johannaa, 

muistutti isä, joka alkoi tuntea entistä suurempaa myötätuntoa 

apeaa ja alistunutta Johannaa kohtaan. 

- Anteeksi, ei ollut tarkoitus loukata. Mutta kun se on niin, 

että mitä enemmän näitä asioita pöyhii sitä pahemmalta ne alka-

vat näyttää. Meille annetaan aivan väärä kuva näistä vanhoista 

asioista. Otetaanpa vielä toinen esimerkki. Nyt annetaan ymmär-

tää Russellin uskoneen, että saarnaamistyötä tekemällä voidaan 

ihmiset saada Jumalan yhteyteen ja siten pelastaa heidän elä-

mänsä. Näin meitä opetettiin runsas vuosi sitten: 
 

Jehovan tahto ei ole muuttunut. Hän tarjoaa ihmisille sovitusta vielä mei-

dänkin päivinämme. Paavalin sanat "nyt on erityisen otollinen aika" ja 

"nyt on pelastuksen päivä" pitävät yhä paikkansa. - - 

Tästä syystä voideltu jäännös on 1900-luvun alkupuolelta saakka innok-

kaasti keskittynyt "sovituksen palvelustoimeen" maan kaukaisimmillakin 

kulmilla. 

Kuten kirjassa Jehovan todistajat - Jumalan valtakunnan julistajia [s.51] 

kerrotaan, 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa esimerkiksi "C.T.Russell us-

koi tovereineen lujasti siihen, että he elivät elonkorjuuaikaa ja että ihmis-

ten oli tarpeellista kuulla vapauttavasta totuudesta" 

(Vartiotorni 15.12.2010 s.13) 
 

- Näin, kuten tässä annetaan ymmärtää, Russell ei kuitenkaan 

uskonut. Hän opetti, että tuolloin oli tarkoitus koota vain taivaal-

liseen hallitukseen otettavat ihmiset. Vaikka sanomaa ilmeisesti 

kerrottiin laajaltikin, oli maailmalle todistaminen kuitenkin vain 

sivutarkoitus: 
 

RAAMATUN TUTKIELMIA Ensimmäinen osa 

C.T.Russell v.1886 

JUMALAN AIKAKAUSISUUNNITELMA s.124 

Apostoli sanoo (Ap.T.15:14), että evankeliumin päätarkoitus tänä aika-

kautena on "ottaa kansa" Kristuksen nimelle - voittava seurakunta, joka 

hänen toisessa tulemisessaan yhdistetään häneen ja saa hänen nimensä. 
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Maailmalle todistaminen on tänä aikana sivutarkoitus. 
 

- Kyllä historiakirjakin tämän tunnustaa. Taivaallinen luokka eli 

voidellut oli tarkoitus koota ennen pakana-aikojen loppua 

vuonna 1914, joka olisi koko yhteiskuntajärjestyksen loppu: 
 

Vartiotornissa 1.11.1916 sanottiinkin: ”Kuvittelimme mielissämme, että 

elonkorjuutyö Seurakunnan [voideltujen] kokoamiseksi tulisi suoritettua 

ennen pakana-aikojen loppua; mutta Raamatussa ei mikään osottanut 

sitä. - - ” 

(Jehovan todistajat - Jumalan valtakunnan julistajia v.1993 s.63) 
 

- Eikö tämä ole jälleen epärehellistä, kun nyt annetaan ymmärtää 

saarnaamistyön tarkoituksen olleen kaikkien ihmisten pelasta-

minen, vaikka se ei sitä silloin suinkaan ollut, kysyi Henri. 

- Eikö Jeesus sanonut, että ihmiset jaetaan lampaisiin ja vuo-

hiin. Jos tätä jakoa ei tehdä saarnaamistyön välityksellä, miten 

se jako sitten Russellin mukaan tehtäisiin, kysyi Johanna. 

- Hänen mukaansa tuhatvuotiskautena kaikille annetaan tasa-

puoliset mahdollisuudet osoittaa uskollisuutensa Jumalalle. Jos 

jako tehtäisiin tänä aikana, ei kaikilla olisi samanlaisia mahdol-

lisuuksia. Ajattelehan vain esimerkiksi islamilaisia maita, joissa 

jonkun muun uskonnon levittäminen on täysin mahdotonta. Tai 

Kiinaa ja Intiaa, jossa kaikkia ihmisiä ei voida millään tavoittaa. 

Jos vain Jehovan todistajat, joita on vain yksi tuhannesosa ihmi-

sistä, pelastuu, on Jumala tällöin pahasti epäonnistunut ihmis-

kunnan pelastamisessa. Näin Russellkin uskoi: 
 

RAAMATUN TUTKIELMIA Ensimmäinen osa 

C.T.Russell v.1886 

JUMALAN AIKAKAUSISUUNNITELMA 

s.127,128 

- - niin kuin olemme väittäneet ja osoittaneet, Seurakunnalta ei ole vaa-

dittukaan maailman kääntämistä tänä aikakautena, vaan sen tehtävänä 

on ollut saarnata evankeliumia koko maailmassa todistukseksi ja Juma-

lan johdolla valmistua suurta tulevaa tehtäväänsä varten. Jumala ei ole 

millään tavalla kuluttanut kykyään maailman kääntämiseksi. Päinvas-

toin, hän ei vielä ole yrittänytkään kääntää maailmaa. 
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Tämä tuntunee muutamista omituiselta väitteeltä, mutta heidän tulee aja-

tella, että jos Jumala olisi ryhtynyt tällaiseen työhön, niin hän olisi sil-

minnähtävällä tavalla epäonnistunut siitä, sillä niin kuin olemme havain-

neet, on ainoastaan vähäpätöinen murto-osa maan tuhansista miljoonista 

milloinkaan kuullut siitä ainoasta nimestä, jossa heidän on pelastuminen. 

- - "pieni lauma" muodostaa tänä evankeliumikautena ainoastaan sen 

"siemenen" ruumiin, jossa tai jonka kautta kaikki maan sukukunnat siu-

nataan. - - 

Se, että maailma ei ole vielä kääntynyt, ja että Herran tunto ei vielä täytä 

maata, todistaa, ettei sitä vielä ole lähetettykään siinä tarkoituksessa. - - 

s.132 

Mutta yhtä varmasti kuin Jeesus kuoli kaikkien edestä, täytyy myös kaik-

kien saada ne siunaukset ja tilaisuudet, jotka hän lunasti kalliilla verel-

lään. Niin ollen täytyy meidän odottaa, että tuhatvuotiskautena siunataan 

kaikki ne, jotka ovat haudoissaan, samoin kuin nekin, jotka eivät ole 

niissä; ja tähän me löydämme runsaasti todistuksia, kun katsomme sy-

vemmälle Herran todistukseen asiassa. 
 

- Kuten huomaat, meidät yritetään saada uskomaan Russellin 

opettaneen aivan jotain muuta kuin sitä, mitä hän todellisuu-

dessa opetti. Kyllä tämä rassaa ainakin minun omaatuntoani, 

tunnusti Henri. 

- Oudoltahan tuo kuulostaa, tunnusti myös Johanna. 

- Puhumattakaan siitä, että Russell uskoi Jumalan paljasta-

neen aikakausisuunnitelmansa Egyptissä Gizan lähellä olevan 

Kheopsin pyramidin mitoissa. Raamatuntutkielmiensa kolman-

nessa osassa oli luku 10: Jumalan kivitodistajan ja profeetan, 

Egyptin suuren pyramiidin, todistus. Luku on yli 60 sivua pitkä 

ja käsittelee pyramidin kaikkia yksityiskohtia, joilla kaikilla oli 

jokin profeetallinen merkitys. Voin lukea sinulle siitä joitakin 

kohtia. 

Henri selasi tätä pitkää aineistoa tietokoneensa näytöllä ja 

luki joitakin yksittäisiä kohtia hämmästyneelle Johannalle: 
 

RAAMATUN TUTKIELMIA Kolmas osa 

C.T.Russell v.1890 

TULKOON VALTAKUNTASI 

Tekijän esipuhe (1 p. lokak. 1916) 

Suuri Egyptin pyramiidi, jota käsitellään tässä osassa, ei ole menettänyt 

vähintäkään mielenkiinnostaan tekijään nähden. Sen alas johtava käy-

tävä edustaa edelleenkin kuvannollisesti ihmissuvun alaspäinvievää 
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suuntaa synnin ja kuoleman hallitessa. Ensimäinen ylösnouseva käytävä 

vastaa edelleen lakitaloutta, Jumalan liittoa Israelin kanssa, joka tehtiin 

Siinailla, sekä tämän kansan vaellusta lain alaisena. Suuri galleria ku-

vaa edelleen Kristuksen ja hänen seuraajainsa oppien korkeaa ihanuutta 

evankeliumikautena. Suuren gallerian yläpään askel edustaa vielä huo-

mattavaa muutosta maailmanasioissa, sen kautta että ihminen nostetaan 

korkeammalle tasolle. Yhteys suuren gallerian yläosan ja kuninkaan 

huoneen yläpuolella olevien huoneiden kanssa vastaa vielä Herran läs-

näoloa aikakauden lopussa, alkaen syksystä 1874. 

Emme ole koskaan koettaneet asettaa suurta pyramiidia, toisinaan kut-

suttu "Raamatuksi kivessä", Jumalan sanan rinnalle tai sen vertaiseksi 

sellaisena kuin tämä sana esiintyy vanhassa ja uudessa testamentissa - 

jälkimäiset ovat aina ensi sijassa arvoon nähden. Uskomme vielä edel-

leenkin, että tämän pyramiidin piirustukset, joka on niin - erilainen kuin 

kaikki muut pyramiidit, Herra suunnitteli ja varasi pyramiidiksi ja todis-

tajaksi keskelle Egyptin maata ja sen rajalle. (Jesaja 19:19.) Se kertoo 

varmastikin aivan toisenlaisen historian kuin mikään muu muistomerkki 

tältä kaukaiselta ajalta. 

Se vahvistaa Jumalan aikasuunnitelman ihmeellisellä tavalla jokaiselle, 

joka todella ymmärtää sen. Se pitäisi lukea yhtä suurella mielenkiinnolla 

kuin ensimäisessä painoksessakin, koska sen opetuksissa ei ole tapahtu-

nut mitään muutosta. Luotamme, että uudet lukijat saavat samat runsaat 

siunaukset tästä kuin entiset lukijat ovat saaneet, ja että me siten voimme 

yhdessä ylistää Jumalaa ja iloita siitä, että hän on varustanut meidät va-

lolla ja lohdutuksella matkalla hänen rakkaan poikansa valtakunnan täy-

teen perustamiseen. 

s.337 

Kun siis Raamatussa tehdään viittauksia lukemattomia kertoja tähän 

vanhaan rakennukseen, niin emme voi epäillä, että, jos kysytään, tämä 

Herran "todistaja" Egyptinmaassa antaa todisteita, jotka ovat Jehovalle 

kunniaksi ja vastaavat täydelleen kirjoitettua sanaa. Haluamme sentäh-

den tehdä tämän "todistajan" yleisesti tunnetuksi, koska pimeyden ruhti-

nas, tämän maailman jumala, ja ne, jotka hän sokaisee totuudelle, epäi-

lemättä tulevat vastustamaan sen todistusta Jumalan henkeyttämäksi 

yhtä paljon kuin Raamatunkin. 

s.340,341 

Ajatus, että Suuri pyramiidi ilmoittaa suunnitelmissaan viisauden, jota 

egyptiläisillä ei voinut olla - jumalallisen viisauden, joka osoittaa, että 

suuri pyramiidi on rakennettu jonkun hengen elähyttämän Jumalan pal-

velijan valvonnan alaisena - on johdattanut otaksumaan että Melkisedek 

rakensi sen. Hän oli "Saalemin kuningas (s.o. rauhan kuningas) ja "Kor-

keimman Jumalan pappi" ja otti ihmisenä ja esikuvana niin korkean ase-
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man, että hän siunasi Aabrahamia, joka myöskin antoi kymmenykset hä-

nelle. Tästä meillä on hyvin vähän tietoa, paitsi että Melkisedek oli suuri 

ja rauhaa rakastava kuningas ja että hän eli noihin aikoihin ja likellä 

sitä paikkaa, missä suuri pyramiidi sijaitsee. 

On ajateltu, että Melkisedek, vaikkei ollutkaan itse egyptiläinen, käytti 

suuren pyramiidin rakentamisessa egyptiläisiä työntekijöitä. 

s.348,349 

Mutta kuten tuon suuren rakennuksen ulkopuolinen todistus siten on täy-

dellinen ja sopusoinnussa Jumalan kirjoitetun ilmestyksen kanssa, sama-

ten on sen sisäinen rakenne vielä ihmeellisempi. Kun sen ulkonainen 

muoto valaisee täytäntöön saatetun Jumalan pelastussuunnitelman tu-

losta, niin ilmaisee ja valaisee sen sisäinen rakenne taas jokaisen tämän 

suunnitelman huomattavamman piirteen sellaisena kuin se on kehittynyt 

aikakaudesta aikakauteen aina ihanaan ja täydelliseen täytäntöönsä asti. 

s.357 

Se seikka, että pyramiidin salaisuudet ovat olleet kätketyt maailmanhis-

torian kuudennen vuosituhannen loppuun asti, mutta, että se nyt alkaa 

ilmaista todistuksiansa sen mukaan kuin tuhatvuotispäivä edistyy, on täy-

dellisesti sopusoinnussa Raamatun kanssa, jonka runsaat todistukset Ju-

malan ihmeellisestä suunnitelmasta ovat myöskin olleet salatut maail-

man perustamisesta asti ja nyt vasta alkavat loistaa täydellisyydessään 

ja ihanuudessaan. 

s.379 

Niin, mekään emme voi sanoa siitä vähempää, sillä sen todistus on täy-

delleen ja joka yksityiskohdassaan sopusoinnussa Jumalan suunnitelman 

kanssa kokonaisuudessaan; semmoisena kuin me olemme oppineet tun-

temaan tämän suunnitelman Raamatusta. Nämä ihmeelliset vastaavai-

suudet eivät anna sijaa epäillä sitä, että sama jumalallinen olento, joka 

henkeytti profeetat ja apostolit, henkeytti myöskin tämän "todistajan". 
 

- Eikö tästä ole kerrottu historiakirjassa, kysyi Johanna. 

- Siitä on lyhyt maininta otsikon alla: Tapoja joista on luo-

vuttu: 
 

Noin 35 vuoden ajan pastori Russell ajatteli, että Gizen suuri pyramidi 

oli Jumalan kivitodistaja, joka vahvisti Raamatun ajanjaksojen paikkan-

sapitävyyden (Jes. 19:19). Jehovan todistajat ovat kuitenkin luopuneet 

ajatuksesta, että jollakin Egyptin pyramidilla olisi jotain tekemistä tosi 

palvonnan kanssa. (Ks. ”Wartio-Torneja” 15.1. ja 1.2.1929.) 

(Jehovan todistajat - Jumalan valtakunnan julistajia v.1993 s.201) 
 

  



52 

- Joulun ja syntymäpäivien vieton sekä ristin käytön lisäksi tämä 

luettiin vain yhdeksi niistä tavoista, joista luovuttiin. Mutta ei-

hän tämä uskomus ollut noihin perinteisiin uskonnollisiin tapoi-

hin verrattava tapa. Peräti 35 vuoden ajan tämän uskottiin olleen 

osa sitä tietoa, jonka Jumala oli heille paljastanut. Aivan kuten 

jo aiemmin hän oli paljastanut pakanain aikojen päättyvän 

vuonna 1914: 
 

- - Siionin Vartiotorni oli julistanut maaliskuussa 1880: " 'Pakanain ajat' 

ulottuvat vuoteen 1914, eikä taivaallinen valtakunta ole täysin vallassa 

ennen sitä." Vain Jumala pyhän henkensä välityksellä voi paljastaa tämän 

noille varhaisille Raamatun tutkijoille niin paljon etukäteen. 

(Vartiotorni 15.9.1973 s.432) 
 

- Tätä uskomusta vähätellään, vaikka sen painoarvo ei suinkaan 

ollut vähäinen, kuten tuosta Raamatun tutkielmien monikym-

mensivuisesta selostuksesta voi nähdä. Pyramidin väitettiin ol-

leen ”todistajana” jopa Jumalan henkeyttämä: ”Nämä ihmeelli-

set vastaavaisuudet eivät anna sijaa epäillä sitä, että sama ju-

malallinen olento, joka henkeytti profeetat ja apostolit, henkeytti 

myöskin tämän "todistajan"”. Kovin varmoin sanoin tätä usko-

musta tuolloin julistettiin ja Raamatun tutkielmia levitettiin tuol-

loin miljoonia ympäri maailmaa useilla kielillä. 
 

Hänen kuusiosaista teostaan Studies in the Scriptures on painettu 16 mil-

joonaa kappaletta ja se on käännetty 35 kielelle. 

(Vuosisatamme Kronikka s.203 / 

Jehovan todistajien perustaja kuollut 31.10.1916) 
 

- Onko sillä mitään merkitystä, että koko uskomus osoittautui 

täysin perättömäksi? Olisiko Jumala voinut sallia, että hänen va-

litsemansa sanansaattaja julistaa hänen nimissään tällaista perä-

töntä sanomaa? Paitsi että Raamatun tutkielmia levitettiin noin 

laajalti, julkaistiin hänen saarnojaan laajalti myös sanomaleh-

dissä: 
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C.T.Russellin saarnojen arvioitiin tavoittaneen yhdessä vuodessa 2000 

sanomalehden välityksellä 15 000 000 lukijaa. (kuvateksti) 

Rusell oli vakuuttunut siitä, että Herra oli työntänyt sanomalehtisaarnaa-

misen oven apposen auki. Nämä sanomalehdissä julkaistut saarnat teki-

vät 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Russellin ja hänen tove-

reidensa julistaman Raamatun sanoman laajalti tunnetuksi. The Conti-

nent -julkaisu sanoi kerran Russellista: ”Hänen kirjoituksillaan sanotaan 

olevan suuremman sanomalehtilevikin joka viikko kuin kenenkään muun 

miehen kirjoituksilla, epäilemättä suuremman kuin kaikkien Pohjois-

Amerikan pappien ja saarnaajien kirjoituksilla yhteensä.” 

(Jehovan todistajat - Jumalan valtakunnan julistajia v.1993 s.58,59) 
 

- Historiakirja vakuutta kuitenkin Jumalan käyttäneen häntä sa-

nansaattajanaan: 
 

Käyttikö Jumala näkyvää kanavaa? 

On tietysti olemassa useita uskonnollisia järjestöjä, ja melko monet opet-

tajat käyttävät jonkin verran Raamattua. Käyttikö Jumala erityisesti 

Charles Taze Russellia? 

- - Mitä tosiasiat siis osoittavat? Kun Jehovan todistajat nykyään tarkas-

televat Charles Taze Russellin tekemää työtä, hänen opetuksiaan ja sitä, 

miksi hän niitä opetti, sekä hänen aikaansaannoksiaan, heillä ei ole epäi-

lystäkään siitä, että Jumala tosiaan käytti häntä erityisellä tavalla ja mer-

kittävään aikaan. 

(Jehovan todistajat - Jumalan valtakunnan julistajia v.1993 s.621,622) 
 

- Tuossa kysyttiin: ”Mitä tosiasiat siis osoittavat?” Osoittavatko 

tosiasiat todella, että Jumala oli tämän pyramidiopetuksenkin ta-

kana? Eihän Jumala voi olla minkään paikkaansa pitämättömän 

tiedon takana. Tästä syystä siitä juuri on luovuttu, aivan kuten 

historiakirja totesikin: ”Jehovan todistajat ovat kuitenkin luopu-

neet ajatuksesta, että jollakin Egyptin pyramidilla olisi jotain te-

kemistä tosi palvonnan kanssa.” 

- Siitä luovuttiin, vaikka sen piti olla Jumalan henkeyttämä 

”kivitodistaja”. Se ei ollut mikään vähäpätöinen asia Russellille. 

Hän oli niin tuon pyramidin lumoissa, että hänen hautapaikal-

leenkin pystytettiin pieni pyramidi, jossa oli jopa pakanallisia 

symboleja. Näitä egyptiläisiä symboleja hän käytti myös joissain 

kirjoissaan. Hänen hautakivensäkin on sinänsä kiinnostava. 

Onko sinulla siitä kuvaa, kysyi isä. 
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- Hetkinen, ... juu tässä se on, näytti Henri kuvaa hautakivestä 

Johannalle. - Katsohan mikä teksti siinä kivessä on. 
 

CHARLES T. RUSSELL 

FEBRUARY 16.1852 

OCTOBER 31.1916 

THE 

LAUDIGEAN 

MESSENGER 

(Jehovan todistajat - Jumalan valtakunnan julistajia v.1993 s.64) 
 

- ”The Laudigean messenger” eli Laudigean sanansaattaja. 

Niin siinä näyttää lukevan noiden perustietojen lisäksi. Vai 

näinkö tuon voi kääntää, kysyi Johanna. 

- Sitä se juuri tarkoittaa. Paitsi että Russellin uskottiin olleen 

Jumalan maallinen välikappale, hänen uskottiin olleen Ilmestys-

kirjassa mainittu ”Laudikean seurakunnan enkeli”, ja häneen 

sovellettiin useita muitakin Raamatun ennustamia rooleja: 
 

Heinäkuussa 1917 ilmestyi englanniksi kirja "Täyttynyt salaisuus", Raa-

matuntutkielmien 7. osa, jota sanottiin julkaisijan alkulauseessa sivulla 2 

"pastori Russellin kuoleman jälkeiseksi teokseksi". Tässä kirjassa puhut-

tiin C.T.Russellista "uskollisena ja älykkäänä palvelijana", josta 

Matt.24:45-47 (Väl) ennustaa. Ilmestyskirjan selityksissään se esitteli 

C.T.Russellin "seitsemäntenä sanansaattajana", ts. "Laodikean seurakun-

nan enkelinä", seurakunnan, joka on luettelon seitsemäs ja viimeinen. 

(Ilm.3:14) Hesekielin ennustuksen selityksissä kirja sanoi C.T.Russellin 

olleen ennustettu liinavaatteisiin puettu mies, jolla on kirjoitusneuvot lan-

teillaan. (Hes.9:4-11;10:1-7) Luonnollisesti ne, jotka hyväksyivät tällai-

sen selityksen, tunsivat tarvetta olla uskollisia Jehova Jumalan ihmeelli-

sellä tavalla käyttämää palvelijaa kohtaan. He tunsivat olevansa velvol-

liset kannattamaan häntä korkeimman Jumalan maallisena välikappa-

leena ns. "Laodikeakautena". 

("Silloin on täyttynyt Jumalan salaisuus" v.1969 s.109,110) 
 

RAAMATUN TUTKIELMIA Seitsemäs osa 

C.J.Woodworth ja G.H.Fisher v.1917 

Perustuu osaksi Russellin kirjoituksiin 

TÄYTTYNYT SALAISUUS 

Julkaisijan alkulause 

- - Ne vihkiytyneet kristityt, jotka ovat lukeneet ja antaneet täyden arvon 

totuudelle, sellaisena kuin se esiintyy RAAMATUNTUTKIELMIEN kuu-

dessa edellisessä osassa, näkevät ja tunnustavat mielellään, että Charles 
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Taze Russell oli Laodikea-seurakunnan sanansaattaja. Jokaiselle Raa-

mattuun uskovalle tulevat ne todistukset, joita esitetään tässä osassa, ko-

rottamaan tämän tosiasian yli kaiken epäilyksen varjon. 

Jumalan ennustuksen valossa, joka nyt päivittäin täytyy ja tehdään sel-

väksi "vartijoille", muodostavat seuraavat rivit pastori Russellin kynästä 

lisätodistuksia siitä, että hän oli Jumalan lähettämä tälle sukupolvelle. 

s.514 

Ihmiset eivät voi itse nostaa itseään tullakseen suuriksi ja kunnioitetuiksi 

välikappaleiksi Jumalan aikakausisuunnitelman suorittamisessa 

(Luuk.18:14; Ef.3:11); mutta silloin ja tällöin on Jehova itse 

(1.Kor.12:18) vuosisatojen kuluessa herättänyt kristittyjä viedäkseen 

eteenpäin askel askeleelta aikomuksiaan. Jumala käytti erityisesti apos-

toli Paavalia, apostoli Johannesta, Ariusta, Pietari Waldo’a, John Wyck-

liffe’ia, Martin Luther’ia ja Charles T. Russell’ia. - - Uskollisesti suorit-

taessaan lupaustansa vihkiytymisestä Jumalan palvelukseen, hyväksyttiin 

Pastori Russell Kaikkivaltiaan totiseksi papiksi. Hän uhrasi itsensä ja 

kaikki mitä hänellä oli, kunnes hän, lokakuussa 1916, kuoli rahattomana, 

mutta rikkaana Jumalan asioissa. Jumalan erikoisesti valitsemana julis-

tamaan nykyisen totuuden julistusta seurakunnan viimeiselle eli laodi-

kealaiselle ajalle, Jehovan käsi, voima, oli hänen päällään. 
 

- Yllättävää että Lutherinkin kerrotaan olleen myös Jumalan va-

litsema välikappale samoin kuin oli Russellkin. Tätä kirjaa pide-

tään muuten edelleen arvossa vertaamalla sitä nykyisin julkais-

tavaan vastaavanlaiseen tekstiin: 
 

Vuonna 1917 (suom. 1919) julkaistu kirja Täyttynyt salaisuus paljasti 

suorin sanoin kristikunnan ulkokultaisuuden. Se suututti papistoa. Hiljat-

tain Valtakunnan Uutiset nro 37, "Väärän uskonnon loppu on lähellä!", 

on saanut monet ihmiset asennoitumaan joko Jumalan valtakunnan puo-

lelle tai sitä vastaan. 

(Vartiotorni 15.12.2007 s.24,25) 
 

- Oliko Russell sitten Jumalan maallinen välikappale? Jos oli, on 

luonnollista, että häntä tuli kunnioittaa sen mukaisella tavalla. 

Tuossa ensimmäisessä lainauksessa sanottiin: ”Luonnollisesti 

ne, jotka hyväksyivät tällaisen selityksen, tunsivat tarvetta olla 

uskollisia Jehova Jumalan ihmeellisellä tavalla käyttämää pal-

velijaa kohtaan.” Mutta tuota selitystä tuollaisenaan ei kuiten-

kaan olisi tullutkaan hyväksyä. Russellille osoitettu kunnioitus 

ja hänen opetuksistaan kiinni pitäminen tulkittiinkin hänen kuo-
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lemansa jälkeen lahkolaisuudeksi. Aivan kuin Paavalin kunni-

oittaminen Jumalan välikappaleena ja hänen opetuksistaan 

kiinni pitäminen olisi tulkittu samoin lahkolaisuudeksi: 
 

Tämä pyrkimys lahkon perustamiseen Jeesuksen uskollisten seuraajien 

keskuuteen ei kuitenkaan miellyttänyt häntä, joka ”pitää niitä seitsemää 

tähteä oikeassa kädessään”, Ne, jotka vihaavat epäkristillistä lahko-

laisuutta, taistelivat hänen johdollaan tätä pyrkimystä vastaan perustaa 

sellainen uskonnollinen lahko, joka olisi muistuttanut niitä kristikunnan 

lahkoja, joista ne olivat lähteneet. Ne, jotka päättivät seurata kuollutta 

miestä, jättivät heidän rivinsä. Ne, jotka uskoivat, että Raamatun totuuden 

valo ei lakannut lisääntymästä, kun Vartiotornin Raamattu- ja Traktaatti-

seuran ensimmäinen presidentti kuoli, pitivät kiinni Jumalan näkyvästä 

järjestöstä ja jatkoivat Pyhän Raamatun tutkimista lisääntyvässä valossa. 

("Silloin on täyttynyt Jumalan salaisuus" v.1969 s.110,111) 
 

- Lahkohan se tämä teidän uskontokuntanne kuitenkin nyt on. 

Eronnut suuremmasta vakiintuneesta uskontokunnasta omaksi 

uskontokunnakseen. Näinhän ne muutkin lahkoiksi määritellyt 

uskontokunnat ovat syntyneet. Tuo teidän historiakirjanne tun-

nustaa kuitenkin Russellin erityisen suhteen Jumalaan: ”ei ole 

epäilystäkään siitä, että Jumala tosiaan käytti häntä erityisellä 

tavalla ja merkittävään aikaan.”, muistutti isä painokkaasti. - 

Jos niin todella oli, miksi niitä, jotka halusivat pitää uskollisesti 

kiinni hänen opetuksistaan, syytettiin lahkolaisuudesta ja siitä, 

että he ”päättivät seurata kuollutta miestä”. Mitä tarkoittaa se, 

että ”Jumala tosiaan käytti häntä erityisellä tavalla”? Eikö se 

tarkoittanut juuri sitä, että Jumala paljasti hänelle erityisiä ja 

merkittäviä asioita? Jos niin oli, on päivän selvä, että niistä ope-

tuksista tuli pitää visusti kiinni. Olivathan ne Jumalalta saatua 

tietoa. 

- Vartiotornikin opetti vuosien ajan, että Russell oli Matteuk-

sessa mainittu (24:45 Um) ”uskollinen ja ymmärtäväinen orja”, 

täydensi Henri lukemalla lainauksen historiankirjasta: 
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Monet tuohon aikaan pois seuloutuneet pitivät kiinni sellaisesta näkemyk-

sestä, että ihmisyksilö, Charles Taze Russell, oli Matteuksen 24:45-47:ssä 

(KJ) ennustettu "uskollinen ja viisas palvelija", joka jakaisi hengellistä 

ruokaa uskon huonekunnalle. Varsinkin hänen kuolemansa jälkeen jopa 

Vartiotornissa esitettiin vuosien ajan tällainen näkemys. Silloisista raa-

matuntutkijoista asia näytti olevan näin, koska veli Russellilla oli ollut 

niin huomattava osa. Hän ei itse edistänyt tätä ajatusta, mutta hän myönsi 

sitä kannattavien esittämien perustelujen näyttävän järkeviltä. 

(Jehovan todistajat - Jumalan valtakunnan julistajia v.1993 s.626) 
 

- Jos Vartiotornikin julkaisi tällaista tietoa, jopa vuosien ajan, 

tuli siihen uskoa ilman epäilyksiä, koska olihan tämä lehti Juma-

lan valitsema tiedotuskanava: 
 

- - Jehova oli valinnut kaikista varhaisista äänistä sen julkaisun, mitä me 

nyt sanomme Vartiotorniksi, käytettäväksi kanavana, minkä välityksellä 

ihmiskunnalle piti paljastaa Jumalan tahto - - 

(Jehovan todistajat Jumalan päätöksissä v.1959 s.22) 
 

- Mutta ne, jotka pitivät uskollisesti kiinni tästä Jumalan paljas-

tamasta tiedosta, joutuivat seulotuiksi järjestöstä pois. 

- Seuraavalla presidentillä, Rutherfordilla, oli ilmeisesti omat 

epäilynsä, osin jo toteennäytetytkin, ja siksi hän halusi kääntää 

huomion pois Russellista ja hänen opetuksistaan. Tilanne oli hie-

man kiusallinen, koska häntä voitiin sen vuoksi syyttää vääräksi 

opettajaksi, joka halusi luopua Jumalan paljastamista opetuk-

sista. Siksi oli ymmärrettävää, että joukko jakautui sekä Russel-

lin että Rutherfordin kannattajiin, päätteli isä. 

- Itseasiassa tällaisestakin mahdollisuudesta on varoitettu, ja 

sen Russellin kannattajat epäilemättä muistivat, huomautti Henri 

viittaamalla Pietarin sanoihin: 
 

Mutta kansan keskuuteen tuli myös vääriä profeettoja, niin kuin teidänkin 

keskuudessanne tulee olemaan vääriä opettajia. - - 

(2.Pietarin kirje 2:1 Um) 
 

- Vai mitä tietoa sinulla on näistä Rutherfordin opetuksista? 

Osoittautuivatko ne yhtään luotettavimmiksi, kysyi isä kääntyen 

Henrin puoleen. 
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- Vuosi 1919 piti olla kuin uuden alun vuosi, joten olisi odot-

tanut, että opetuksetkin alkavat olla enemmän luotettavia. 
 

Kristikunta havaittiin puutteelliseksi, mutta voidellun jäännöksen todet-

tiin olevan "uskollinen ja ymmärtäväinen orja", - - (Matt.24:45-47). 

- - ja vuonna 1919 se asetettiin kaiken Jeesuksen omaisuuden hoitajaksi. 

(Matteus 13:24-30, 36-43; 24:45-47; Daniel 12:4.) 

(Vartiotorni 15.5.1997 s.13,15) 
 

- - Jumalan Israel on vuodesta 1919 lähtien tottelevaisesti ja jatkuvasti 

säteillyt Jehovan valoa. - - 

Miten rohkaisevat ovatkaan Jesajan 60:10:n viimeiset sanat! Jehova sa-

noo: "Närkästyksessäni olen silloin lyönyt sinua, mutta hyväntahtoisuu-

dessani olen varmasti sinulle armollinen." Vuosina 1918-19 Jehova tosi-

aan kuritti kansaansa. Mutta nuo ajat ovat menneet. - - 

Ensimmäisen maailmansodan lopulla "Jumalan Israelista" tuli joksikin 

aikaa autio (Galatalaisille 6:16). Se tunsi itsensä "täysin hylätyksi", sillä 

sen maan päällä olevat lapset eivät tajunneet selvästi, mitä Jumala heiltä 

odotti. Sitten vuonna 1919 Jehova elvytti voidellut palvelijansa, ja sen 

jälkeen hän on siunannut heitä suurenmoisella hengellisellä hyvinvoin-

nilla. 

(Vartiotorni 1.7.2002 s.13,15) 
 

- Tuolloin vuonna 1919, jolloin ”kristikunta havaittiin puutteel-

liseksi” hoitamaan sille uskottua tehtävää, Jehovan todistajat 

”asetettiin huolehtimaan kaikesta Jeesuksen maallisesta omai-

suudesta” kun heidän havaittiin olevan ”uskollinen ja ymmärtä-

väinen orja”. Sitä ennen heitä oli kuritettu hetkellisestä toimet-

tomuudesta, mutta Jehova elvytti heidät tähän tehtävään, jossa 

se siitä lähtien on ”jatkuvasti säteillyt Jehova valoa”. 

- Alkoivatko opetukset nyt sitten tämän vastuullisen tehtä-

vänkin myötä 'säteillä Jehovan valoa' luotettavammalla tavalla, 

kysyi isä katsoen huolestuneena Johannaa, jonka hän pelkäsi pu-

toavan kärryiltä, kun aineistoa tuli esiin näin runsaasti. 

- Eipä se sen luotettavampaa ollut kuin aiemminkaan. Nyt 

odotukset kohdistettiin vuoteen 1925, jolloin vanhojen uskon-

miesten odotettiin saavan ylösnousemuksen ja tulevan Valtakun-

nan ruhtinasedustajina johtamaan tuolloin alkavaa uutta aika-

kautta, jolloin kukaan ei enää kuolisi. Niinpä Rutherfordin laa-

jalti tunnetuksi tulleen esitelmän aihe olikin: Miljoonat, jotka nyt 
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elävät, eivät kuole koskaan. Myös taivaallisen kutsun saaneet 

saisivat tuolloin taivaallisen palkintonsa. 
 

Esitelmässä ”Miljoonat, jotka nyt elävät, eivät kuole koskaan”, jonka 

J.F.Rutherford piti 21. maaliskuuta 1920 New Yorkin Hippodrome-teatte-

rissa, kiinnitettiin huomio vuoteen 1925. - - Siinä esitettyjen ajatusten pe-

rusteella monet toivoivat, että pienestä laumasta jäljellä olevat kenties 

saisivat taivaallisen palkintonsa vuoteen 1925 mennessä. Tuo vuosi liitet-

tiin myös odotuksiin, joiden mukaan esikristillisinä aikoina eläneet Juma-

lan uskolliset palvelijat herätettäisiin kuolleista palvelemaan maan 

päällä taivaallisen Valtakunnan ruhtinasedustajina. Jos näin todella kä-

visi, se merkitsisi sitä, että ihmiskunta olisi astunut aikakauteen, jolloin 

kuoleman herruus lakkaisi, ja miljoonat silloin elävät voisivat toivoa, ett-

eivät he kuole koskaan maan päältä. Ne olivat todella onnellisia näkymiä! 

Vaikka he olivatkin erehtyneet, he kertoivat odotuksistaan innokkaasti toi-

sille. 

(Jehovan todistajat - Jumalan valtakunnan julistajia v.1993 s.632) 
 

- Näitä ylösnousevia Valtakunnan ruhtinaita varten hankittiin 

Beet-Sarimiksi kutsuttu talokin. Mutta eipä toteutuneet nämä-

kään odotukset. Jälleen kerran oltiin erehdytty. Jos oli outo juttu 

tuo Russelin pyramidi uskomus, outo oli tämäkin uskomus. Eikä 

sillä tuntunut olevan vaikutusta, että heidät oli vasta juuri 'uskol-

lisena orjana' asetettu 'kaiken Jeesuksen maallisen omaisuuden 

hoitajiksi', ja sillä, että heidän vakuutettiin 'säteilevän Jehovan 

valoa'. Jälleen tämä, että Jehovan vakuutettiin olleen opetusten 

takana, unohdetaan. Historiakirja toteaa: ”Ne olivat todella on-

nellisia näkymiä! Vaikka he olivatkin erehtyneet, he kertoivat 

odotuksistaan innokkaasti toisille.” Into julistaa sanomaa onnel-

lisista näkymistä on tämän mukaan tärkeintä. Mutta se, ettei sa-

noma ollut totta ja varsinkaan se, ettei se ollut lähtöisin Jeho-

valta, ei näytä olevan kovinkaan vakava erehdys. Eikä se tuntu-

nut hillitsevän ihmisten elämää mullistavia opetuksia jatkossa-

kaan, selitti Henri jälleen ilmeistä närkästystä äänessään viita-

tessaan vielä erääseen lainaukseen, jonka oli internetistä poimi-

nut: 
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LAPSET 

J.F.Rutherford v.1941 

Harmagedon on tosiaan lähellä. Meidän toivomme on, että muutaman 

vuoden sisällä avioliittomme saatetaan panna täytäntöön, ja Herran ar-

mosta me saamme suloisia lapsia, jotka ovat kunniaksi Herralle. Me 

voimme hyvinkin lykätä avioliittoamme, kunnes pysyvä rauha tulee maan 

päälle. 
 

- Rutherfordista on tehty netin Wikipediaan mielenkiintoinen 

henkilökuvaus, joka on sen verran pitkä ettei siitä sen enempää, 

mutta voin lukea siitä joitain otteita, kertoi Henri ja selasi ky-

seistä kuvausta lukien sieltä omasta mielestään mielenkiintoi-

simpia kohtia: 
 

Joseph Franklin Rutherford 
 

- - Rutherfordin aikana Russellin perustamista löyhistä raamatuntutkijoi-

den ryhmistä muodostettiin kiinteä järjestö, Jehovan todistajat. Useat pi-

tävät Rutherfordia Jehovan todistajien oikeana perustajana. 

- - 

Rutherfordin valta kasvaa 

Pian valintansa jälkeen Rutherford julkaisi Russellin Raamatuntutkiel-

mien seitsemännen osan, "The Finished Mystery" (suomenkielinen kään-

nös on nimeltään "Täyttynyt salaisuus"). Teos, joka sisälsi Ilmestyskirjan, 

Hesekielin ja Laulujen laulun yksityiskohtaisen kommentaarin, esiteltiin 

Russellin kuolemanjälkeen julkaistuna teoksena, jonka olivat saattaneet 

painokuntoon kaksi Vartiotorniseuran nuorta virkailijaa, George F. 

Fisher ja Clayton J. Woodworth. Monet raamatuntutkijat kieltäytyivät 

kuitenkin hyväksymästä teosta Russellin kirjoittamaksi, heidän mieles-

tään se oli Rutherfordin laatima väärennös. Lisäksi kirja sisälsi harvinai-

sen voimakkaita ja suorasanaisia hyökkäyksiä kristillisiä kirkkoja ja nii-

den papistoa vastaan. Kristilliset kirkot olivat raivoissaan kirjan julkai-

susta, ja ne vaativat sen kieltämistä. Valtiovallan edustajat taas sanoivat 

kirjan lietsovat sodanvastaisuutta ja kehottavan kieltäytymiseen aseista. 

Ensimmäisen maailmansodan riehuessa tätä pidettiin hyvin pahana 

asiana. 

Täyttyneen salaisuuden julkaisemista seurasi vainon aalto. Sen huipentu-

mana Rutherford ja joukko muita Vartiotorniseuran johtavia virkailijoita 

pidätettiin. Heitä syytettiin vakoilusta vihollisen (eli Saksan) hyväksi sekä 

vehkeilystä Yhdysvaltain sotaponnistuksia vastaan. Rutherford toverei-

neen tuomittiin 1918 kahdeksaksikymmeneksi vuodeksi vankeuteen, jota 

kärsimään heidät lähetettiin Atlantaan, Georgiaan. Sodan päätyttyä ja 
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mieltenkuohun asetuttua vetoomustuomioistuin kuitenkin totesi, ettei Rut-

herfordille ja hänen kumppaneilleen ollut annettu tasapuolista ja puolu-

eetonta oikeudenkäyntiä. Tuomio kumottiin 14. toukokuuta 1919, ja van-

gitut vapautettiin. 

Rutherford kumppaneineen katsottiin siis syyttömiksi, ja heidän mai-

neensa palautettiin. Tämän osoittaa jo se, että Rutherford oli kuole-

maansa 1942 saakka Yhdysvaltain asianajajaliiton jäsen - entiselle tuo-

mitulle tämä olisi ollut mahdotonta. Vuosina 1939-1942 hän edusti Var-

tiotorniseuraa neljässätoista jutussa Yhdysvaltain korkeimmassa oikeu-

dessa. Joukossa oli kaksi suullista käsittelyä, Schneider v. State of New 

Jersey (1939) ja Minersville School District v. Gobitis (1940). Missään 

vaiheessa hänen oikeuttaan toimia asianajajana ei asetettu kyseeseen. 

Rutherfordin terveys kärsi kovin vankeusaikana. Hän sai keuhkovian, 

mikä teki hänen oleskelunsa talvisessa New Yorkissa, missä Seuran pää-

maja sijaitsi, hyvin vaikeaksi. Tämän johdosta hän vietti yleensä talvet 

San Diegossa, Kaliforniassa. Siellä hänen käytössään oli lahjoituksena 

saatu talo, jolle oli annettu nimi Beth Sarim eli Ruhtinaiden talo. Ruther-

ford antoi talon olemassaololle myös teologisen selityksen. Hän selitti 

Vanhan testamentin aikojen "vanhojen arvokkaiden" eli patriarkkojen, 

profeettojen ja vanhurskaiden israelilaisten nousevan kuolleista jo ennen 

Harmageddonia. Beth Sarim oli hänen mukaansa valittu patriarkkojen ja 

kuningas Daavidin asunnoksi, kun he nousisivat kuolleista. Rutherfordin 

kuoleman jälkeen talo myytiin vähin äänin 1948. - - 

Rutherford julkaisi vuonna 1920 kirjasen "Millions Now Living Will Ne-

ver Die" (suomeksi "Miljoonat, jotka nyt elävät, eivät koskaan kuole"). 

Siinä hän esitti vanhatestamentilliseen riemuvuosijärjestelmään perustu-

van laskelman, jonka mukaan Jumalan valtakunnan piti saapua voimas-

saan vuonna 1925. - - Vuoteen 1925 asetettujen toiveiden rauettua tyhjiin 

jäsenmäärä kääntyi ensi alkuun laskuun. - - 

Rutherford oli jo 1917 varmistanut itselleen Vartiotorniseuran taloudelli-

sen ja hallinnnollisen johdon. Hän ei kuitenkaan saanut julkaista mitä 

tahansa Vartiotorniseuran nimissä. Russell oli testamentissaan määrän-

nyt, että kaikki Seuran julkaisema materiaali piti ensin hyväksyä viisimie-

hisessä julkaisukomiteassa, jonka jäsen Rutherfordkin oli. Hän oli kuiten-

kin jatkuvissa kahnauksissa komitean kanssa, ja vuonna 1925 hän hajotti 

sen komitean asettua vastustamaan hänen kirjoittamaansa opillisesti 

käänteentekevää artikkelia "Birth of the Nation" ("Kansakunnan synty"). 

Täten Rutherford sai täyden määräysvallan myös opillisissa kysymyk-

sissä. - - 
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Oppimuutokset 

Rutherford ei ollut vain tehokas organisaattori, hän oli myös uutta luova 

ajattelija, joka muokkasi ja kehitti Russellin luomaa oppikäsitystä. Osa 

muutoksista oli epäilemättä pakon sanelemia, kuten lopun aikoja koske-

vien, vääriksi osoittautuneiden tulkintojen muuttaminen. Osa taas pyrki 

luomaan Rutherfordin johtamalla liikkeelle omaa teologista profiilia. Op-

pikäsityksensä Rutherford esitteli, paitsi Vartiotornin artikkeleissa, myös 

vuosien 1921 ja 1941 välillä julkaisemassa kahdessakymmenessä kir-

jassa. 

Tärkeimmät opilliset muutokset Russelliin verrattuna ovat seuraavat: 

1927 Rutherford selitti 1. helmikuuta Vartiotornissa, että "uskollinen ja 

ymmärtäväinen orja" ei ollut yksilö (Charles Taze Russell), vaan voidel-

tujen kristittyjen joukko. 

Samana vuonna joulun ja syntymäpäivien vietto kiellettiin pakanallisina. 

1928 selitettiin, että Gizan pyramideillä ei ole mitään tekemistä Jumalan 

tarkoituksien kanssa. Kheopsin pyramidi ei suinkaan ollut syntynyt Juma-

lan hengen ohjauksessa, vaan sen oli suunnitellut Saatana. 

Rutherford selitti 1. ja 15. kesäkuuta 1929 Vartiotornissa, että Roomalais-

kirjeen 13:1 mainitsemat "esivallat" ovat Jehova Jumala ja Jeesus Kris-

tus, eivät maalliset hallitukset, kuten Russell ja perinteinen teologia olivat 

esittäneet. Rutherfordin mukaan Jehovan todistajien tuli maksaa veronsa 

ja totella "vanhurskaita" lakeja, mutta periaatteessa he eivät olleet yh-

denkään maallisen hallituksen alaisia. He muodostivat Jumalan oman 

kansan, jota Jehova Jumala itse johti. 

Rutherford muutti vähitellen kaikki Russellin aikalaskelmat. Jeesuksen 

näkymättömän läsnäolon alku siirrettiin vuodesta 1874 vuoteen 1914. Sa-

mana vuonna Jeesus kruunattiin myös taivaalliseksi kuninkaaksi (Russel-

lin mukaan jo vuonna 1878) ja alkoivat "viimeiset päivät". Russellin mu-

kaan viimeiset päivät olivat alkaneet jo 1799. Lisäksi pyhien "ylöstem-

paaminen" eli näkymätön ylösnousemus siirrettiin vuodesta 1878 vuoteen 

1918 (tosin muitakin vuosilukuja esitettiin). Rutherfordin mukaan Har-

mageddon tulisi, ennen kuin se sukupolvi, joka on nähnyt vuoden 1914 ja 

tajunnut sen merkityksen, kuolee. 

1931 Rutherford otti käyttöön nimen "Jehovan todistajat". Samalla hän 

selitti, että Jehovan todistajien tehtävä oli "Jehovan nimen kunniaan saat-

taminen" julistamalla hänen oikeuttaan hallita. Jehova-nimen käyttämi-

nen Jumalasta tuli tärkeäksi Jehovan todistajien tunnusmerkiksi. Russell-

kin oli käyttänyt Jumalasta nimeä Jehova, mutta enemmänkin satunnai-

sesti. Hän ei käyttänyt tätä nimeä enemmän kuin Yhdysvaltain protestantit 

keskimäärin. 

Samalla Rutherford muutti muutoinkin Russellin odotuksia lopun ajoista. 

Kun Russell oli odottanut valtaosan ihmiskunnasta selviävän hengissä 

Harmageddonista ja elävän ikuisesti, Rutherford selitti nyt, että kaikki 
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muut paitsi Jehovan todistajat tultaisiin tuhoamaan. Hänen mukaansa Je-

hova Jumala saattaisi täten oman nimensä kunniaan. - - 

Vuonna 1935 Rutherford selitti, että Ilmestyskirjan 7. luvun "suuri 

joukko" ei ole toisarvoinen taivaallinen luokka, kuten Russell oli esittänyt. 

Kyseessä oli hänen mukaansa luokka, jolla oli "maallinen toivo", jotka 

siis toivoivat saavansa elää ikuisesti maan päällä. He eivät olleet hen-

gestä siinneitä. 

Samana vuonna Rutherford piti radioesitelmän "Salute the Flag!", jossa 

hän kielsi Jehovan todistajia tervehtimästä lippua, nousemasta seiso-

maan kansallislaulun aikana tai ottamasta ylipäänsä osaa kansallisiin se-

remonioihin. Tulevina vuosina tämä tuli johtamaan Jehovan todistajien 

vastaisiin mellakoihin ja kieltoihin sekä useissa maissa suoranaiseen vai-

noon. 

Ristin käyttö uskonnollisena symbolina kiellettiin vuonna 1936. Ruther-

fordin mukaan Jeesus naulittiin suoraan paaluun eikä ristiin, sitä paitsi 

ristin symboli oli hänestä pakanallinen. 
 

Rutherfordin henkilökohtainen elämä 

- - Rutherford oli jo nuorena solminut avioliiton, ja liitosta Mary-vaimon 

kanssa hänellä oli yksi poika, Malcolm. Rutherfordin tultua Vartiotorni-

seuran presidentiksi hänen ja Maryn välit viilenivät ja katkesivat lopulta 

kokonaan, vaikka pariskunta ei koskaan ottanutkaan virallista avioeroa. 

Syytä välien katkeamiseen ei tiedetä, mutta todennäköisesti Rutherfordin 

kiivaalla ja ankaralla luonteella oli osuutta asiaan. Mahdollisesti myös 

Rutherfordin runsas alkoholin käyttö on vaikuttanut asiaan. 

Jehovan todistajat ovat tehneet parhaansa salatakseen Rutherfordin al-

koholiongelmat, mutta siitä kertovat todisteet ovat yksinkertaisesti liian 

selvät, jotta ne voitaisiin jättää huomiotta. Monet Beetel-perheen jäse-

nistä ovat kertoneet hänen alkoholinkäytöstään, ja sekä Vartiotorniseuran 

erotettu lakimies Olin Moyle että Kanadan työstä vastuussa ollut maan-

palvelija Walter Salter ovat kertoneet yksityiskohtia Rutherfordin alkoho-

linkäytöstä sekä niistä suurista alkoholimääristä, joita Rutherfordin käyt-

töön kuljetettiin kieltolain aikaan Kanadasta. Myös San Diegossa, jossa 

Rutherford vietti talvensa, tiedettiin hänen käyttävän suuria määriä alko-

holia. 
 

Rutherfordin viimeiset vuodet 

Rutherfordin viimeisiä vuosia leimasivat kansallismielisyyden nousu, Eu-

roopassa jalansijaa saaneet fasismi ja kansallissosialismi sekä toisen 

maailmansodan syttyminen vuonna 1939. - - 

Rutherford, joka tuohon aikaan oli jo vakavasti sairas, näki maailmanso-

dassa välittömästi edessä olevan Harmageddonin tunnusmerkit. Hän en-

nusti, että fasismi saa haltuunsa koko maailman, Yhdistynyttä kuningas-
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kuntaa ja Yhdysvaltoja myöten, ja että fasistit aloittavat Jehovan todista-

jien maailmanlaajuisen vainon, joka päättyy Jumalan väliintuloon ja pa-

hojen ihmisten tuhoon. Vuonna 1941 hän kirjoitti Vartiotornissa, että ai-

kaa Harmagedonniin on enää muutama kuukausi, ilmiselvästi uskoen sii-

hen itsekin. 

Rutherford toimi Vartiotorniseuran presidenttinä aina kuolemaansa asti. 

Hän menehtyi syöpään Beth Sarimissa, San Diegossa 8. tammikuuta 

1942. 

(Wikipedia) 
 

- Kyllä minäkin näistä asioista olen historiakirjasta lukenut, 

mutta en kuitenkaan antaisi niille näin suurta painoarvoa kuin te 

nyt annatte. Ja tuo Wikipedian kuvaus on ulkopuolisten laatima, 

joten voiko siihen täysin luottaa, puolustautui Johanna. 

- Kyllä nämä ovat vakavia ja painoarvoltaan huomioon otet-

tavia asioita, koska niistä näkee millaiselle perustalle tämä us-

kontokunta on rakennettu. Jos Russell oli todella Jumalan maal-

linen välikappale ja hänen opetuksensa olivat Jumalan paljasta-

mia totuuksia, on perusta tällöin luotettava, eikö niin, kysyi isä. 

- Nuo Wikipedian tiedot on kyllä tarkistettavissa. 

- Aivan kuten nykyiset Russellin kannattajat sanovatkin, täy-

densi Henri lukien seuraavan lainauksen: 
 

Raamatuntutkijat opettavat, että puhdas totuus Jumalan sanasta pysyy 

muuttumattomana, että opit, jotka olivat tosia 80 vuotta sitten, ovat tosia 

myös tänään. Me uskomme, että ymmärryksemme kehittyy Jumalan suun-

nitelman eri opeista, mutta ei oppien jatkuvan muutoksen kautta. 

(Raamatuntutkijat) 
 

- Kuinka yksinkertaista tämä lopulta onkaan. Se mikä oli totta 

80 vuotta sitten, on tietysti totta nytkin. Ja vastaavasti, jos se 

mikä ei ole totta nyt, ei ollut totta 80 vuotta aiemminkaan. Jos 

joku todella on Jumalan käyttämä välikappale, on asia tällöin 

hyvin mustavalkoinen. Hän joko on sitä niin, että häneen voi to-

della luottaa, tai hän ei ole sitä. Sellainen välimuoto ei voi olla 

mahdollinen, että vain joka toinen tai vain joka viides tulkinta 

Raamatusta on Jumalan paljastama, muiden ollessa vain tämän 

välikappaleen omia tulkintoja, jotka myöhemmin osoittautuvat 

vääriksi. Jos tällaista todella väitetään, annetaan Jumalasta täl-
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löin hyvin epäluotettava ja outo kuva, päätteli isä. - Koska oppi-

historia viittaa kuitenkin tuohon välimuotoon, jolloin kaikkeen 

opetukseen ei voi täysin luottaa, heikentää se vakavasti luotta-

musta siihen, onko mukana ollut lainkaan Jumalan käyttämää 

välikappaletta. Epäilyksiä herättävä havainto on myös se, että 

nyt myöhemmin pyritään vahvistamaan kuitenkin sellaista käsi-

tystä, että tämä uskontokunta olisi perustettu Jumalan paljasta-

mien tietojen varaan, vaikka niin ei ole, koska merkittävä osa 

niistä on osoittautunut vain erehtyvien ihmisten vääriksi tulkin-

noiksi ja teorioiksi. 

- Näitä vanhoja opetuksia ei saa unohtaa? Itseasiassa meidän 

velvollisuutemme on tuntea uskontokuntamme historia. Hyvin 

pinnallista se vaan minullakin on ollut, koska luottamus opetus-

ten jumalalalliseen alkuperään on ollut niin vahva, ettei tarvetta 

tutkia oppihistoriaa sen paremmin ole ollut, tunnusti Henri. 

- Näin kehotti Vartiotorni silloin kun julkaistiin tämä uusi histo-

riakirja: 
 

Sadoissa konventeissa, joita pidettiin eri puolilla maailmaa vuosina 

1993-94, ilmoitettiin uuden kirjan, Jehovan todistajat - Jumalan valta-

kunnan julistajia, julkaisemisesta. - - Mikä tekee tuosta kirjasta ajankoh-

taisen? Viime vuosina on miljoonista ihmisistä eri puolilla maailmaa tul-

lut Jehovan todistajia. Kaikkien heidän pitäisi olla hyvin selvillä sen jär-

jestön historiasta, jonka yhteydessä he ovat. 

(Vartiotorni 1.5.1994 s.16) 
 

- Miksi järjestön historiasta tulee sitten olla selvillä, ja miksi 

näitä vanhoja opetuksia ei saa unohtaa? Nyt juuri tutkittava Var-

tiotorni vastaakin sopivasti: 
 

Vaalimme aarteita menneiltä ajoilta 

Jehovan kansalla on pitkä ja kiinnostava menneisyys. - - Mutta miksi on 

hyödyllistä - - syventyä menneisyyteen? Muinaisessa Israelissa perheen-

päiden tuli tehdä Jumalan lait ja hänen ihmeelliset tekonsa tunnetuiksi 

pojilleen, jotta nämä "panisivat luottamuksensa Jumalaan" (Ps.78:1-7) 

 - - 
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Hallintoelin on hyvin kiinnostunut teokraattisesta historiastamme. Eräs 

sen jäsen sanoi tarpeesta vaalia, dokumentoida ja välittää eteenpäin hen-

gellistä perintöämme: "Tietääksemme, mihin olemme menossa, meidän 

on tiedettävä, mistä olemme tulleet." - - 

Ajan kuluessa menneisyys painuu vähitellen unohduksiin, ja luultavasti 

useimmat meistä toivovat, että olisivat tallentaneet huolellisemmin su-

kunsa historiaa. - - 

Perhealbumin tavoin arkiston kokoelma kertoo paljon meistä ja hengelli-

sistä esi-isistämme - - sekä Jumalan kansalleen antamasta opastuksesta 

ja pettämättömästä tuesta (5.Moos.33:27). 

(Vartiotorni 15.1.2012 s.31,32) 
 

- Tämän mukaan on hyödyllistä syventyä menneisyyteen, jotta 

se lisäisi luottamustamme Jumalaan, koska se kertoo ”Jumalan 

kansalleen antamasta opastuksesta ja pettämättömästä tuesta”. 

Mutta kertooko menneisyyden opetukset Jumalan opastuksesta 

ja pettämättömästä tuesta, kysyi Henri Johannaa vetoavasti kat-

soen, mutta Johanna ei sanonut mitään. 

 

Paluu nykyaikaan 
 

Henri oli tuonut mukanaan myös muistivihkonsa haettuaan tie-

tokoneen huoneestaan. Nyt hän selasi siihen tekemiään muistiin-

panoja, joita kokouksessa oli tehnyt. 

- Entäs sitten se, mitä esitelmän pitäjä meille tänään opetti. 

- Mitä siitä? Eikö se nyt ainakin ollutkin tosi hyvä ja selkeä 

puhe, totesi Johanna reippaammin aivan kuin olisi saanut voi-

maa tästä havainnostaan. 

- Paitsi että siitä hyvin lähellä olevasta maailman lopusta 

muistutettiin jälleen kerran, puhui hän Nooan suorittamasta saar-

naamistyöstä, jota Jumala oli hänen käskenyt tehdä arkin raken-

tamisen lisäksi. 

- Silloin oli aivan samanlainen tilanne kuin nyt. Nooan piti 

varoittaa ihmisiä lähestyvästä vedenpaisumuksesta ja kutsua 

heitä arkkiin, jossa vain voi pelastua, innostui Johanna kertaa-

maan kuulemaansa esitelmää. 
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- Käskikö Jumala Nooaa varoittaa ihmisiä ja kutsua heitä ark-

kiin, kysyi Henri terävästi Johannaa silmiin katsoen. 

- Käski! Niinhän esitelmän pitäjäkin sanoi. 

- Katsotaanpa mitä Jumala käski Nooan tehdä. Siitä on ker-

rottu tässä 1.Mooseksen kirjan 6:ssa luvussa. 14. jakeessa on 

käsky tehdä arkki, mutta missä on käsky ihmisten varoittami-

sesta, kysyi Henri antaen Raamatun Johannalle. 

- Ei sitä tässä kohtaa ainakaan näytä olevan, tunnusti Johanna 

tekstiä hetken silmäiltyään. 

- Eikä sitä ole muuallakaan, valisti Henri. 

- Kyllä minä olen aina luullut, että tuossa samassa yhteydessä 

sekin käsky on kerrottu. 

- Niin olen minäkin, kunnes tämä meidän salapoliisi paljasti 

syyllisen, totesi Henri isäänsä viitaten. - Tai siis paljasti tämän 

väärän uskomuksen. 

- Arkin tilat oli tarkkaan suunniteltu, jotta sinne sopii kaikki 

pelastettavat maaeläimet. Nooan perheen lisäksi sinne ei suun-

niteltu lainkaan tiloja muille ihmisille, selitti isä. - Mikä se kohta 

olikaan, josta tämä käy hyvin ilmi? 

- Se oli kirjeessä Heprealaisille 11:7:ssä, kertoi Henri alkaen 

etsiä tätä kyseistä kohtaa. - Siinä sanotaan näin: 
 

 7 Uskon vaikutuksesta osoitti Nooa, kun hänelle oli annettu jumalallinen 

varoitus siitä, mitä ei vielä nähty, jumalan pelkoa ja rakensi arkin huone-

kuntansa pelastamiseksi, ja tämän uskon välityksellä hän langetti maail-

malle tuomion, ja hänestä tuli uskon mukaisen vanhurskauden perillinen. 

(Heprealaisille 11:7 Um) 
 

- Hän rakensi arkin oman huonekuntansa pelastamiseksi. Ei sa-

nota, että hän olisi rakentanut arkin ihmisten pelastamiseksi 

yleensä. Huomaa myös, että tämä rakennushanke oli uskon osoi-

tus, jonka välityksellä hän langetti maailmalle tuomion. Hän ei 

siis langettanut ihmisille tuomiota saarnaamistyön välityksellä, 

selitti Henri innostuneesti. 

- Mutta kutsuuhan Pietari häntä saarnaajaksi, kuten puhuja 

kertoi, muistutti Johanna. 

- Katsotaanpa sekin kohta. Siinä sanotaan näin: 
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 5 eikä pidättynyt rankaisemasta muinaista maailmaa, mutta varjeli 

Nooan, vanhurskauden saarnaajan, sekä seitsemän muuta tuottaessaan 

vedenpaisumuksen jumalattomien maailmalle, 

(2.Pietarin kirje 2:5 Um) 
 

- Häntä sanotaan ”vanhurskauden saarnaajaksi”, joka ilmeisesti 

tarkoittaa sitä, että hän uskollisena Jumalan palvelijana oli saar-

nannut aikalaisilleen Jumalan antamia elämänohjeita. Tämän 

vuoksi hän erottautui aikalaisistaan, jotka olivat läpeensä pahoja 

kuten tuo äsken lainattu Mooseksen kohta sanookin: 
 

 5 Silloin Jumala näki, että ihmisen pahuus maan päällä oli hyvin suuri 

ja että hänen sydämensä ajatusten kaikki taipumukset olivat kaiken aikaa 

ainoastaan pahat. 

(1.Mooseksen kirja 6:5 Um) 
 

- Hän oli siis vanhurskauden saarnaaja, ei varoitussanoman saar-

naaja, saati että hän olisi kutsunut näitä läpeensä pahoja ihmisiä 

arkkiin, päätteli Henri. 

- Mutta eikös Matteus kerro Nooan varoittaneen ihmisiä, 

mutta he eivät välittäneet tästä varoituksesta, muistutti Johanna. 

- Hyvä että muistutit tästäkin kohdasta. Se on itseasiassa 

kohta, joka viimeistään kumoaa väitteen, että Nooa olisi varoit-

tanut ihmisiä. 

- Miten niin, kysyi Johanna ihmeissään. 

- Luetaanpa tuo kohta ensin Uuden maailman käännöksen 

mukaan. Se kääntää tämän asian näin: 
 

 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, en-

nen kuin vedenpaisumus tuli ja pyyhkäisi heidät kaikki pois, niin tulee Ih-

misen Pojan läsnäolo olemaan. 

(Matteus 24:38,39 Um) 
 

- ”Eivätkä panneet merkille” Nooan varoitusta. Niinhän siinä 

aivan selvästi sanottiin, toisti Johanna hyvin painokkaasti. 

- Näinhän minäkin tämän asian olen aiemmin ymmärtänyt. 

Mutta katsohan miten muut käännökset tuon kohdan kääntävät 

ja ennen kaikkea, miten tuo kohta tulisi aivan sanatarkasti kään-
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tää, kääntyi Henri Johannan puoleen ja nosti tietokoneensa soh-

vapöydälle hänen eteensä. 

Johanna alkoi mietteliäänä lukea näkemäänsä: 
 

"eivätkä tienneet, ennen kuin vedenpaisumus tuli - -" 

Vanha kirkkoraamattu v.1938 
 

"Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli - -" 

Uusi kirkkoraamattu v.1992 
 

"eivätkä panneet merkille, ennen kuin vedenpaisumus tuli - -" 

"and they took no note until the flood came …" 

Uuden maailman käännös v.1995 / v.1985 
 

"and not they knew until came the cataclysim …" 

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures v.1985 

(Sanatarkka käännös) 
 

He "eivät välittäneet" (Um) Nooan - - sanomasta. 

Uuden maailman käännös. Vartiotorni 15.10.1962 s.478 
 

- Kuten huomaat, sanatarkan käännöksen mukaan kohta tulee 

kääntää kuten vanha kirkkoraamattu sen kääntää: ”eivätkä tien-

neet” tai sitten niin kuin uusi kirkkoraamattu: ”Kukaan ei aavis-

tanut”. Uuden maailman käännös kääntää kuitenkin tämän koh-

dan tarkoituksellisesti niin, että se saadaan tukemaan Nooan va-

roitustyötä. Se käänsi sen jopa joskus aiemmin sanoilla: ”eivät 

välittäneet”, mutta se todettiin liian selvästi alkukielen vas-

taiseksi ja muutettiin muotoon: ”eivätkä panneet merkille”, jolla 

edelleen voidaan tukea uskomusta Nooan suorittamasta varoi-

tustyöstä. Koska täsmällisen käännöksen mukaan he eivät tien-

neet vedenpaisumuksen tulosta, ei Nooa niin ollen varoittanut 

heitä. 

- Tuo isäsikö se nämä asiat näin tarkoin on tutkinut, kysyi Jo-

hanna ilmeisen hämmästyneenä. 

- Kunhan vain kannustin poikaa tutkimaan uskonsa perus-

teita. Se kun tuo teidän vakaumuksenne on niin totaalisesti elä-

mää hallitseva, tulee se minun mielestäni sitäkin varmemmin pe-

rustua tosiasioihin ja nimenomaa varmoihin todistettuihin tosi-

asioihin, huomautti isä. 
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- Juu, myönsi Henri. - Hän tämän tutkimisen aloitti, mutta 

sitten kun minäkin aloin niihin paremmin perehtyä olen löytänyt 

lisää hyvin kiinnostavaa aineistoa. Kuten ne Vartiotornin lai-

naukset, mitkä ovat siinä seuraavana, osoitti Henri tietokoneensa 

näyttöä, jota Johanna alkoikin lukea: 
 

Jumala oli kertonut Nooalle, että tulisi vedenpaisumus, ja käskenyt tätä 

kaiuttamaan varoitusta. 

(Vartiotorni 15.11.2004 s.12) 
 

Palvontamuotomme on vapaa valheista ja vääristelyistä, joita kristikun-

nan väärät opetukset ovat tuottaneet. 

(Vartiotorni 15.11.2004 s.20) 
 

- Jos samassa lehdessä väitetään, että Jumala käski Nooaa 

kaiuttamaan varoitusta ja että palvontamuotomme on vapaa val-

heista ja vääristelyistä, ei minun omatuntoni voi tällaista epäre-

hellisyyttä hyväksyä, selitti Henri tietokoneen näyttöä tuijotta-

valle Johannalle. - Aiemmassa laulukirjassa oli laulu, jossa väi-

tettiin tätä samaa. Lainaus siitäkin on siinä seuraavana: 
 

Kerran Jehova päätöksen lausui, että väärät hän pois hukuttaa. 

Silloin Nooalle tehtävän antoi: ’Arkki tee, kerro myös sanomaa!’ 

Koskaan ennen ei sellaista tehty, Nooa hylkääkö työmääräyksen? 

Ei, vaan Luojansa armoon hän turvaa, arkin valmistaa myös saarnaten. 

(Laulakaa ylistystä Jehovalle v.1986 Laulu 215) 
 

- Kyllä minä siihen uskon, että rehellinen sinä yrität olla, tun-

nusti Johanna edelleen näyttöä tuijottaen. 

- Tuntui suorastaan pahalta, kun juuri Vartiotornin tutkiste-

lussa tutkittiin aihetta: Tosi kristityt kunnioittavat Jumalan sa-

naa, jota sitten kuitenkin näinkin selvästi vääristellään. Mutta se 

oli rohkaisevaa huomata, niin kuin Vartiotorni totesi, ”että aina 

on ollut joitakuita, jotka ovat rohkeasti puolustaneet Jumalan 

sanaa ja paljastaneet - - epäraamatullisia opetuksia”. Rohkeut-

tahan se tosin kysyy, mutta jos me aidosti uskomme Jumalaan ja 

luotamme siihen, että hän tukee rehellisiä ihmisiä, ei ole mitään 

pelättävää. Kuulkaa nyt mitä tuon kirjoituksen lopussa oikein 

vakuutettiin, pyysi Henri ja luki Vartiotornista: 
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Uskonkäsityksemme perustuvat yhä edelleen Raamattuun. Niinpä Jeho-

van todistajien hallintoelin on valinnut vuoden 2012 vuositekstiksi Jee-

suksen esittämän varman toteamuksen. ”Sinun sanasi on totuus.” 

(Joh.17:17.) Kaikkien, jotka haluavat saada Jumalan hyväksynnän, täy-

tyy vaeltaa totuudessa. Pyrkiköön siis kukin meistä ottamaan jatkuvasti 

vastaan Jumalan sanasta saatavaa opastusta! 

(Vartiotorni 15.1.2012 s.8) 
 

- ”Uskonkäsityksemme perustuvat yhä edelleen Raamattuun.” 

Miten kummassa voidaan sanoa, ”yhä edelleen”, kun varsin hy-

vin tiedetään, että korjauksia on jouduttu tekemään juuri siksi, 

kun on havaittu, ettei moni opetus olekaan perustunut Raamat-

tuun. Saati ne opetukset, joissa tietoisesti vääristellään Raamat-

tua. ”Kaikkien, jotka haluavat saada Jumalan hyväksynnän, täy-

tyy vaeltaa totuudessa.” Nämä olivat kuin loppusanat minun 

uralleni Jehovan todistajissa. Kerroin jo Johannalle, että olen 

päättänyt erota koko porukasta, julisti Henri isäänsä katsoen. 

- Vai niin. No jopas nyt. Omapa on asiasi ja kaipa olet pää-

töksesi tehnyt sovussa omantuntosi kanssa. Ilmankos tuo aina 

niin iloinen ja hymyilevä Johanna onkin ollut niin kovin vaka-

van oloinen. Jotain vakavaa siksi aavistelinkin tapahtuneen, ta-

paili yllättynyt isä sanojaan. - No mitäs mieltä sinä tuosta Henrin 

päätöksestä olet? Loppuuko teidän ystävyytenne nyt tämän 

vuoksi? 

- Kyllä kai, vastasi Johanna apeana. - Tai en minä nyt oikein 

tiedä, kun kuulin näistä syistä. Vaikka nämä kertomanne asiat 

olivatkin ikävää kuultavaa, toisaalta ne kuulostivat hyvinkin pe-

rustelluilta ja ymmärrettäviltäkin. Paitsi että tämä on minulle hy-

vin kipeä ja uskoanikin järkyttävä asia, tekee tämä kipeää senkin 

vuoksi, kun tuo Henri on ... 

- Tulkaapa nyt välillä kahville, kutsui äiti hiljaisella äänellä. 

Hän oli jo tovin ollut esittämässä kutsua, mutta jäänytkin sitten 

oven suuhun seuraamaan keskustelua. 

Keskustelu loppui kaikkien kääntyessä katsomaan totisen 

oloista äitiä, jonka he nyt vasta huomasivat kuunnelleen heidän 

keskusteluaan. 
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Äidin huoli ja isän opastus 
 

Kaikki asettuivat katetun kahvipöydän ääreen entisille paikoil-

leen. Äiti oli vaihtanut pöytään kauniin kirjaillun liinan. Herkul-

linen vadelmapiirakka kermavaahdolla höystettynä odotti syöji-

ään. Erityisesti Henri odotti jännittyneenä äitinsä reaktiota, tie-

täen äidin kuulleen hänen päätöksestään erota. 

- Siellähän puhuttiin vallan vakavia, totesi äiti totisena ym-

märtäen kaikkien odottavan hänen sanovan jotain. - Otathan sinä 

Johanna kahvia, vai otatko mieluummin teetä, kuten tuo meidän 

isä? Sitäkin kyllä löytyy montaakin sorttia, jatkoi äiti ystävälli-

seen sävyyn. 

- Kiitos, kahvi taitaa nyt sopia paremmin tuon herkullisen nä-

köisen piirakan kanssa. 

Kaikki keskittyivät maistelemaan piirakkaa. Sitä maisteltiin 

hiljaisuuden vallitessa. Keskustelun avaus oli nyt äidin vallassa, 

sen kaikki tajusivat ja sitä odotettiin häntä syrjäsilmin vilkuillen. 

- Henri, olet siis päätynyt tuollaiseen kamalaan ratkaisuun. 

Sitä minä tässä olenkin pelännyt, kun tuon isän kanssa nuo yötä 

myöten kestäneet keskustelut aloitit. Katsos kun tuo isäsi ei ole 

mikään tyhmä mies, niin tietäähän sen, että hän sai puhuttua si-

nut pussiin ja puolelleen. Minkäpä minä teille voin, mutta kyllä 

sinä äitisi nyt maahan löit. Kaikkeni sinun hyväksesi olen yrittä-

nyt tehdä ja kunnon poika sinusta on tullutkin. Mutta että nyt 

sitten kaikki valuu hukkaan. Menetät vielä tuon Johannankin ys-

tävyyden. Ei tuollaisia kunnon tyttöjä ole niin vain löydettävissä. 

Minä kun olen ollut siinä käsityksessä, että sinä pidät hänestä ja 

olen jopa toivonut …, keskeytti äiti äänensä sortuessa. 

- Äiti, haluathan sinä, että minä teen elämänratkaisuni rehel-

lisesti omantuntoni mukaan, kysyi Henri vetoavasti. 

- Tottakai, mutta pelkään, että sinut on nyt johdettu harhaan 

”filosofialla ja tyhjällä petoksella”, kuten Paavali varoitti 

(Kol.2:8 Um), vai mitä mieltä sinä olet, kääntyi äiti Johannan puo-

leen. 
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- Kuten tuolla aiemmin jo sanoin, kipeää kuultavaa tämä on 

ollut minullekin. Mutta hyvin perusteltuja asioita he kyllä kiel-

tämättä esittivät, ainakin näin ensikuulemalta. Olisi hyvin vaikea 

uskoa, että he tietoisesti olisivat epärehellisiä. Miksi olisivat, ky-

syi Johanna. 

- Kyllä kai tuo Henri rehellinen poika on, sitä en epäile, mutta 

myös helposti johdateltavissa, epäili äiti. 

- Sallitteko minunkin sanoa jotain puolustuksekseni, kun mi-

nut nyt leimataan näytelmän roistoksi, pyysi isä. - Kuten äiti ja 

Henri hyvin tiedätte, en ole koskaan vastustanut teidän uskon-

nonharjoittamistanne. Se olen ollut minä, joka olen mukautunut 

teidän vaatimuksiinne kaikkien juhlapyhien, syntymäpäivien, 

konventtimatkojenne ja muiden vakaumukseenne liittyvien asi-

oiden suhteen. Olemme äidin kanssa sopineet, että jos hän hoitaa 

Henrin uskonnollisen kasvatuksen, minä saan hoitaa hänen 

maallisen kasvatuksensa, kuten koulutuksen. Ja hyvin on men-

nyt aina tähän asti. Kuten Johannalle kerroin, kyllä nämä asiat 

ovat aina minuakin jossain määrin kiinnostaneet. Niinpä olen 

mielenkiinnolla seurannut erästä ex- Jehovan todistajien sivus-

toa netissä, jossa on aika-ajoin hyvin kiinnostavia kirjoitelmia. 

Tallensin niistä muutamia ja vertasin niitä siltä teidän CD-le-

vyltä löytämääni aineistoon. Annoin tämän aineiston Henrille 

kuullakseni hänen mielipiteensä. Siihen jäin minun osuuteeni. 

Henri on sen jälkeen itse etsinyt lisää häntä kiinnostavaa aineis-

toa, josta sitten olemme joitakin kertoja keskustelleetkin. En ole 

painostanut Henriä sen paremmin puoleen tai toiseen. Sitä vain 

olen yrittänyt hänelle sanoa, että varmistuisi huolella niistä pe-

rusteista, johon hänen vakaumuksensa perustuu. Hänellä on 

koko elämä edessään, joten siinä ei pitäisi olla mitään väärää, 

kun varmistuu millaiselle perustalle elämänsä rakentaa. Ettei 

vain tulisi rakennettua hiekalle, kuten Raamattu varoittaa. Ja ku-

ten tuolla jo totesimme, kehottaa Raamattu myös koettelemaan 

ja varmistumaan opetuksista, ennen kuin niihin uskoo, totesi isä 

sanojaan painottaen ja erityisesti äitiä vetoavasti katsoen päättä-

essään puolustuspuheensa. 
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- Kyllä sinä hyvä ja rehti mies olet, ja hyvä isä olet Henrille 

ollut. Anteeksi jos loukkasin sinua. Mutta ymmärräthän sinä, 

että tämä on minulle kova paikka, kun oma poika luopuu totuu-

desta. Vaikka onhan hän jo aikamies, ja tuleehan hänen itse 

saada valita oma uskonnollinen vakaumuksensa, sen tunnustan, 

mutta silti tämä tuntuu hyvin pahalta, totesi äiti sovittelevaan sä-

vyyn. 

- Kyllä me sinua äiti hyvin ymmärretään. Muistahan kuinka 

kova paikka se oli sinun äidillesi, kun sinusta tuli Jehovan todis-

taja. Vuoroin siinä itkettiin, huudettiin ja murjotettiin, mutta vä-

lit mummuun ovat nyt oikein hyvät, paitsi äitienpäivän jälkeen 

kun ei ole saanut sinulta korttia. Mutta senkin hän taas pian 

unohtaa. Nämä uskonnolliset asiat ovat aina olleet tällaisia arka-

luontoisia. Vanhemmat kun ovat olevinaan oikeassa, niin lapsille 

ei annattaisi omaa valinnan vapautta. Jehovan todistajat eivät 

varsinkaan suvaitse sitä. Mutta jos luterilaisen perheen lapsesta 

tulee Jehovan todistaja, se vanhempien tulisi suvaita. Jos he syr-

jivät lastaan sen vuoksi, sitä pidetään julmana, mutta jos Jehovan 

todistajat syrjivät eronnutta lastaan, se on hyväksyttävä kuri-

toimi. Minäkin menin kasteelle 12-vuotiaana, ja senkö tulisi si-

toa minua koko elämäni ajan? Eihän tuon ikäinen lapsi voi tehdä 

koko elämäänsä koskevaa sitoumusta. Jos hän sitten eroaa kun 

hänelle paljastuu asioita, joihin hän ei voikaan uskoa, häntä syy-

tetään luopumuksesta ja hänelle langetetaan kuolemantuomioon 

verrattava tuomio, vaikka hän haluaa olla vain rehellinen ja toi-

mia omantuntonsa mukaan, selitti Henri äitiään vetoavasti kat-

soen. 

- Saahan olla lisää. Syödäänpä tuo piirakan loppukin pois, ke-

hotti äiti nousten hakemaan kahvipannua. - Saahan olla, kysyi 

hän Johannalta. 

- No jos nyt puolikuppia. Olipa suussa sulavaa tuo piirakka, 

kehui Johanna. 

- Tuleehan siitä pikkupalat vielä kaikille. Antakaapa lauta-

senne, niin minä jaan tämän lopun kaikille. 

- Henrille ensin tästä kahvia. Ja isukille tuon vesipannun. 
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Hetki vain, mutisi äiti tarjoillessaan. 

Piirakan loppua syötiin jälleen hiljaisuuden vallitessa, kunnes 

isä keskeytti hiljaisuuden rykäisten. 

- Jos sallitte, niin sanoisin vielä muutaman sanan näille mei-

dän nuorille. Ymmärrän varsin hyvin, kuten taitaa äitikin ym-

märtää, että teidän välillänne on enemmän kuin vain ystävyyttä. 

Minulla ei sinänsä ole mitään sitä vastaan, eikä sinuakaan vas-

taan Johanna. Jos pidin sinusta jo aiemmin, pidän sinusta entistä 

enemmän tämän käymämme keskustelumme jälkeen. Sinä olet 

henkisesti hyvin vahva ja järkevä tyttö. Tämä on rehellinen mie-

lipiteeni, enkä halua sillä sinun suosiotasi voittaa. En sano tätä 

sen vuoksi. Sanon tämän siksi, että haluan vedota sekä sinun että 

Henrin vastuuseen toisistanne. Tuossa iässä jossa te nyt olette, 

ohjailee tunteet elämäänne hyvin voimakkaasti. Vaikka onkin 

jopa loukkaavaa sanoa, te ajattelette ensisijaisesti vain itseänne 

ja omia tunteitanne, joiden vallassa te olette. Se on luonnon laki, 

eikä siinä sinänsä mitään pahaa eikä moitittavaa ole, kunhan ette 

antaudu liiaksi vain tunteittenne valtaan. Tuossa vaiheessa pu-

hutaan rakastumisesta, joka on usein vain ihastumista ja viehty-

mystä toista sukupuolta kohtaan. Aito rakkaus on kuitenkin 

epäitsekkyyttä, aivan kuten äidin rakkaus lastaan kohtaan. Aito 

rakkaus parisuhteessa kehittyy vasta ajan myötä. Kuten kerroin, 

minä olen joutunut mukautumaan täysin heidän vakaumuksensa 

mukaiseen elämään. Olen tehnyt sen rakkaudesta heihin. Haluan 

heidän parastaan, sen on ollut minulle tärkeintä. Tuire on hyvä 

vaimo, jota minä syvästi rakastan, vaikka en häntä tämän hänen 

vakaumuksensa vuoksi aina täysin ymmärräkään. Toista lastakin 

toivoin silloin kun Henri oli vielä pieni, mutta Tuire ei halunnut, 

koska odotti, että ahdistavat ajat ja maailman loppu oli tuolloin 

jo niin lähellä. Hänestä oli juuri tuolloin tullut Jehovan todistaja, 

selitti isä rauhallisen verkkaisesti vuoroin Johannaa ja vuoroin 

Henriä katsoen. 

- Mutta paremminkin asiat meidän perheessämme voisivat olla. 

Tarkoitan sitä, että parasta olisi se, että meillä kaikilla olisi sama 

vakaumus, sama päämäärä elämässä. Henri on ilmaissut useasti 
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huolensa minun tulevaisuudestani. Minä kun tulen tuhoutu-

maan, jos en liity teidän uskontokuntaanne. Niin hän ja Tuire 

uskovat. Se on kuin musta pilvi, joka vakavasti varjostaa meidän 

perheonneamme. Siksi neuvoisinkin teitä vakavasti. Jos te suun-

nittelette yhteistä tulevaisuutta, rakentaa se yhteiselle perustalle. 

Jos teillä ei ole yhteistä perustaa, yhteistä vakaumusta ja pää-

määrää elämässä, tulee se olemaa ainainen uhka onnelliselle 

perhe-elämällenne. Ottakaa niin sanotusti järki käteen ja pitäkää 

tunteet taka-alalla, ainakin siihen asti, kunnes ensin olette sopi-

neet yhteisestä perustasta. Tuntekaa vastuuta toinen toisenne 

elämästä. Nyt tekemänne ratkaisut vaikuttavat paitsi omaan elä-

määnne, niin myös toisen koko edessä olevaan elämään. Se tei-

dän kummankin tulisi muistaa, vetosi isä sekä Johannaan, joka 

vakavana tuijotti häntä, että Henriin, joka hermostuneena pyö-

ritteli lusikkaa kupissaan. 

- Tuo oli kauniisti sanottu. … Kiitos siitä. Kiitos myös sinulle 

vieraanvaraisuudestasi, sanoi Johanna kyynelehtivää äitiä kat-

soen. - Kyllä minun nyt pitää lähteä kotiin. Venähti tämä vierailu 

näinkin pitkäksi. Mutta puhuttiinhan me kuitenkin tärkeistä asi-

oista. 

- Saanhan autoa vielä, että heitän Johannan kotiinsa, pyysi 

Henri isäänsä katsoen. 

- Kunhan vain viet hänet turvallisesti perille, sanoi isä vaka-

vana ja hieman liikuttuneen oloisena, koska arveli näkevänsä Jo-

hannaa viimeisen kerran. 

 

Entä yhteinen tulevaisuus? 
 

Johanna istui auton etuistuimelle kiinnittäen turvavyön. Henri 

astui kuljettajan paikalle hieman hänen jälkeensä. Hän oli vielä 

poikennut huoneessaan ja tuli siksi autoon jonkin verran Johan-

nan jäljessä. Hänellä oli kädessään valkoinen kirjekuori, jonka 

pisti häikäisysuojan taakse autoon astuessaan. 

- Minulla on tässä se eroilmoitukseni. Annan sen isällesi nyt 

tällä samalla reissulla, kertoi Henri huolettomasti aivan kuin asia 
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olisi ollut vain jokin luonnollinen ilmoitusasia. 

Henri peruutti auton autotallin edestä talon pihamaalle, jossa 

hän käänsi sen kadulle vievälle pihatielle. Kadulle päästyään hän 

alkoi kiihdyttää autoa sallittuun ajonopeuteen. Koska elettiin ke-

vättalvea oli autossa nastarenkaat, joiden ropina sulaa asfalttia 

vasten kuului vaimeana auton sisälle. Matkaa Johannan kotiin 

oli vain muutama kilometri, joten jos esillä olleen asian tiimoilta 

halusi jotain vielä toiselle sanoa, tuli se tehdä mahdollisimman 

pian. Sen kumpikin nyt tajusi, tietämättä kuitenkaan sitä, kum-

man velvollisuus olisi aloittaa. 

- Olipas tämä melkoinen vierailu. Paitsi tuo eroilmoituksesi, 

niin ne teidän kertomanne asiat olivat sellaista tykitystä, että vie-

läkin olen kuin puulla päähän lyöty. Vaikka te saittekin ne kuu-

lostamaan järkeviltä ja uskottavilta, niin olivat ne kuitenkin sen 

verran uskomattomia juttuja, ettei niihin noin vain voi uskoa. Jo-

kin selitys niihin varmasti on. Täytyy olla. Onhan nämä ristirii-

dat ja epäkohdat kaikkien muidenkin saatavilla ja tiedossa, 

mutta ei niillä heille noin dramaattista merkitystä ole. Ei kai ih-

miset tässä järjestössä sentään niin tyhmiä ja tietämättömiä voi 

olla ja jopa epärehellisiä aina hallintoelintä myöten, niin kuin te 

syytitte, aloitti Johanna vuodattaa tuntemuksiaan ilmeisen kiih-

tymyksen vallassa. 

- Kuten huomasit isä yllätti, paitsi keskustelussa tiedoillaan, 

niin myös hienolla opastuksellaan. Siitä jäi mieleen se kun hän 

muistutti meitä vastuustamme toisiamme kohtaan. Jos tuo kuu-

lemasi kuulosti sellaiselta johon et voi etkä halua uskoa, en minä 

halua missään nimessä ottaa tunnolleni sitä, että painostaisin si-

nua siihen. Sinun on uskottava ja toimittava rehellisesti oman 

omantuntosi mukaan. Mutta minä en voi puhtaalla omallatun-

nolla olla enää Jehovan todistaja, joka Jumalan nimissä julistaa 

muille sellaista sanomaa, johon en itse usko. Jopa sellaista, että 

heidät teloitetaan kohta ja vain siksi, etteivät he liity tähän us-

kontokuntaan, jonka opetukset eivät kuitenkaan ole luotettavasti 

Jumalan paljastamia totuuksia, vaikka niin vakuutetaan, selitti 

Henri yrittäen säilyttää puheensa rauhallisena. 
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- Sinulla on kieltämättä hyvä isä. Lähestyykö hän kuitenkin 

tätä asiaa liian järkiperäisesti. En epäile hänen rehellisyyttään, 

mutta asiat voi nähdä niin monella tavalla. Ja asiat saa näyttä-

mään siltä, miltä niiden haluaa näyttävän. 

- Tarkoitatko sitä, että minä haluan nähdä nämä opetukset 

väärinä jopa epärehellisinä? En minä sitä halua. Miksi haluaisin? 

Minä haluan nähdä asiat totuuden mukaisesti, niin kuin ne todis-

tetusti on, ilman että jokin ihmissuhde tai jokin muu syy estäisi 

minua tekemästä niin. Minä haluan olla rehellinen, vaikka se ei 

helppoa tässä meidän uskontokunnassamme olekaan. 
 

Vääryyden paljastajaa arvostellaan usein ankarammin kuin vääryyden 

tekijää. - - 

Jonkin uskontojärjestön opit ja menot saattavat olla tunnetusti vääriä ja 

esittää väärin tosi kristillisyyttä, mutta kuitenkin niiden paljastamista pi-

detään epäkristillisenä. Olet epäilemättä havainnut asian olevan siten. - 

- 

Pitäisikö totuus tukahduttaa siksi, että se paljastaa vääryyden ja turme-

luksen? Ei koskaan. Jeesus ei milloinkaan empinyt puhua totuutta, vaikka 

hänet surmattiin vihastuneitten uskonnollisten johtajien kiihotuksesta sen 

takia. - Joh.17:14: Jaak.4:4. - - 

Tuomitsetko heti paljastuksen tehneen henkilön tai järjestön? Ajatteletko, 

että on aivan oikein opettaa valheita ja esittää väärin Jumalan sanaa, 

mutta väärin paljastaa erehdys? - - 

Muista Jeesuksen esimerkki. - - Ihmisten oli tiedettävä totuus saadakseen 

Jumalan hyväksynnän. - Matt.23:15. 

On sen tähden oikein puhua voimakkaasti vääryyttä ja turmelusta vas-

taan. 

(Vartiotorni 15.5.1966 s.227,228) 
 

- Kieltämättä ensin tuli mieleen, että sinä haluat miellyttää 

isääsi ja haluat nähdä asiat hänen tavallaan. Mutta sitten kun 

kuuntelin niitä esittämiäsi asioita niin … en minä tiedä. 

- Mutta Johanna, eikö tämä päde juuri sinuun. Sinä haluat 

epäilemättä miellyttää vanhempasi. He ovat kasvattaneet sinut 

Jehovan todistajaksi ja sinun arvo- ja ajatusmaailmasi ja koko 

todellisuutesi on luonnollisesti sen mukainen. 
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- - pohjoiskorealaiselle on turha esittää kysymystä siitä, haluaisiko hän 

asua jossain muualla kuin Pohjois-Koreassa. Länsimaisena sananva-

paususkovaisena luulee helposti, että ihminen valehtelee, jos hän väittää 

asuvansa mieluummin Pohjois-Koreassa kuin Hongkongissa. - - Tätä se-

litetään aivopesulla, joka on aivan väärä sana. Parempi on puhua erilai-

sista todellisuuksista, kielistä ja maailmoista, joissa ihmiset kasvavat ja 

elävät. Ei heitä ole aivopesty mihinkään, koska he ovat aina olleet sellai-

sia kuin ovat. 

(Iloisen talon kellareissa s.17,18) 
 

- Sinä haluat nähdä nämä opetukset Jumalan hengen ohjaamana 

totuutena, joka kirkastuu jatkuvasti, koska sinut on kasvatettu 

uskomaan siten. Sinä et halua nähdä niitä tosiasioita, jotka osoit-

tavat ettei tämä ”totuus” ole kuitenkaan totta, vaikka niin vakuu-

tetaan. Sinä et halua nähdä niitä selviä epärehellisyyksiä, joita 

tässä opetuksessa on aivan liian paljon. Miksi et halua? Miksi 

suurin osa muistakaan ei halua? Koska se loukkaa teidän uskon-

nollisia tunteitanne, sitä todellisuutta jossa te elätte ja niitä pyhiä 

oletusarvoja, joita ei saa eikä voi kyseenalaistaa. Te syytätte 

muita uskovaisia siitä, että heidän uskonsa on vain tunteen va-

rassa. Mutta niinpä se taitaa olla teidänkin uskonne. Tunne mer-

kitsee enemmän kuin tosiasiat. Näinkö se on Johanna sinunkin 

uskosi laita? 

- Kuule, voisitko pysähtyä hetkeksi, vaikka tuonne marketin 

parkkipaikalle, pyysi Johanna. 

Mitään vastaamatta Henri ohjasi auton Johannan osoittaman 

marketin pysäköintialueelle ja pysäköi auton alueen reunimmai-

seen ruutuun. 

- Henri, tämä ei voi päättyä näin. Ymmärrän sen, että tunteet 

alkaa nousta pintaan, koska sinä olet ollut minulle niin tärkeä 

ihminen jo kauan. Ehkä se on vain sitä isäsi kertomaa ihastusta, 

mutta uskon kuitenkin siinä olevan jotain enemmänkin. Vaikka 

tunteeni sinua kohtaan olisi pitänyt sammua tuon kamalan pom-

mituksen seurauksena, … niin ei kuitenkaan tapahtunut. En saisi 

sanoa tätä sinulle, mutta sinä aloit näyttää minun silmissäni en-

tistäkin … , nyyhkytti Johanna pystymättä jatkamaan. 

Henri tarttui Johannan käteen odottaen hänen rauhoittuvan ja 

kääntäen katseensa hänen puoleensa. 
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- Ei meidän tarvitse tehdä lopullista päätöstä suhteestamme 

nyt. Tämä on sen verran vakava asia, että se vaatii aikaa ja har-

kintaa. Kiire ei ole minnekään. Minä annan sinulle aikaa aivan 

niin paljon kuin vain haluat. Ja jos sitten päädyt siihen, ettei suh-

teemme voi jatkua, ymmärrän sen vallan hyvin. Niin paljon kuin 

sinusta välitänkin, haluan kuitenkin sinun parastasi. Kuten isä 

muistutti, yhteinen tulevaisuuteemme ei ole mahdollinen, jos 

meillä ei ole samaa vakaumusta, kertoi Henri pala kurkussa Jo-

hannan kyyneleisiin silmiin katsoen ja hänen kädestään tiukasti 

kiinni pitäen. 

- Tehdään niin, sanoi Johanna hiljaa. - Ei sinun tarvitse tulla 

antamaan tuota ilmoitustasi isälle. Minä voin sen hänelle antaa. 

Henri käynnisti auton ja lähti ajamaan kohti Johannan kotia. 

 

Johanna palaa kotiin 
 

Johanna havaitsi pihassa vieraan auton ja muisti äidin mainin-

neen heille tulevista vieraista. Vieraat olivat hänen kenttäpalve-

luksessa löytämänsä keski-ikäinen pariskunta, joka oli muuta-

mien äitinsä kanssa tehtyjen uusintakäyntien jälkeen alkanut 

osoittaa kiinnostusta kuulemiaan asioita kohtaan. Äiti oli kutsu-

nut heidät vierailulle, jotta he voisivat tutustua myös isään. He 

olivat olleet heti halukkaita tulemaan, koska ilmeisesti halusivat 

tutustua Jehovan todistajiin myös ihmisinä. Tavoite oli aloittaa 

heidän kanssaan raamatuntutkistelu kirjasta: Mitä Raamattu to-

della opettaa. Tämän kirjan he olivat hankkineet ja lukeneetkin 

sitä suurella mielenkiinnolla. Johanna oli heidän suhteensa hy-

vin toiveikas. Hän oli toivonut voivansa aloittaa raamatuntutkis-

telun heidän kanssaan kuten monien muidenkin kanssa, koska se 

helpottaisi päivittäistä kenttäpalvelusta ja erityisesti siksi, koska 

se tekisi kenttätyöstä paljon mielekkäämpää. Siinä näkisi konk-

reettisesti työn hedelmän, kun tutkisteluoppilas alkaa edistyä to-

tuuden omaksumisessa. Hänellä ei ollut kuin yksi tutkistelu. Se 

oli erään vanhan mummun kanssa. Mummu oli kyllä hyvin ys-

tävällinen ja odotti aina hänen tuloaan, mutta välillä tuntui, ettei 



81 

hän ymmärtänyt lainkaan koko asiaa. Oliko hän vain yksinäinen 

ja siksi halusi seuraa itselleen, sitä Johanna aika-ajoin epäili. Tä-

män pariskunnan tutkistelua tulisi johtamaan kuitenkin isä ja 

äiti. Siitä hän oli hieman harmissaan, mutta parempihan se on 

kuitenkin niin, kun pariskunnan mieskin on mukana tutkiste-

lussa ja isä saa häneen varmaan paremman kosketuksen, pohdis-

keli Johanna. 

Mutta sitten hän aivan kuin heräsi toiseen todellisuuteen. Hä-

nen mieleensä palautui Henrin luona kuulemansa asiat, jotka sai-

vat hänet pysähtymään ja kysymään itseltään, jospa totuus ei 

olekaan totuus. Miten suuren vastuun me otammekaan opettaes-

samme ihmisille totuutta, joka ohjaa heidän elämänsä aivan uu-

sille raiteille, josta ei ole enää kunniallista paluuta. Jos me joh-

datammekin heidät täysin harhaan? Ei voi olla totta, että minä, 

joka olen omistautunut täysin tämän totuuden julistamiseen, nyt 

pohdin ja jopa epäilen, onko totuus lainkaan totuus. Ja vain yh-

den keskustelun jälkeen. Millaisella pohjalla minun uskoni to-

dellisuudessa oikein on, kun sitä voi näinkin helposti järkyttää, 

pohti Johanna vakavana avatessaan kotinsa ovea. 

- No malttaahan tämä sananjulistaja sentään vähän taukoakin 

pitää, totesi häntä eteisessä vastaan tuleva pariskunnan mies. - 

Ei meinattu osata lainkaan kotiin lähteä, kun nuo jutut kävivät 

jälleen niin kovin kiinnostaviksi. 

- Meillä on ollut vallan mukava ja mielenkiintoinen vierailu 

täällä teidän luonanne, vakuutti puolestaan pariskunnan vaimo. 

- Mukava kuulla, että olette viihtyneet, vastasi Johanna hie-

man hämillään. - Anteeksi kun en ollut kotona, mutta oli tuossa 

yksi tärkeä asia hoidettavana. 

- Niin sinulla sitä taitaa kiirettä pitää tuossa julistustyössäsi. 

On se vaan hienoa nähdä kun nuori käyttää aikansa tällaiseen 

hyvään työhön. No löytyikö sieltä yhtään kuulevaa korvaa? Vai 

kiinnostaako ihmisiä lainkaan nämä uskonasiat, kysyi pariskun-

nan mies. 
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- Kyllä Johannalla on paljon kiinnostavia kokemuksia, joita 

hän aina sitten meille kentältä palattuaan kertoo. Ja ollaan me 

yhdessäkin tavattu kiinnostusta, vaikka välinpitämättömyyttäkin 

paljon on, selitti äiti puuttuen näin keskusteluun. 

- Niin monenlaista ihmistä siellä tulee tavattua, totesi Johanna 

tuntien hieman huonoa omaatuntoa tästä liiallisesta myönteisyy-

destä, koska aidosti kiinnostuneet ihmiset olivat todella har-

vassa. 

- Kiitos teille mielenkiintoisesta illasta, nyökyttelivät paris-

kunnan mies ja vaimo ulko-ovea avatessaan. - Tervetuloa sitten 

meille keskiviikkona tutkistelemaan. 

- Oli oikein mukava kun poikkesitte. Nähdään sitten keski-

viikkona, hyvästeli tyytyväisenä hymyilevä isä. 

Pariskunnan lähdettyä, riisui Johanna kenkänsä ja takkinsa 

eteisen naulakkoon ja meni huoneeseensa. Sytyttämättä valoa 

hän istahti sängylleen. Hetken istuttuaan oikaisi hän siihen it-

sensä. Pää tuntui täysin tyhjältä. Hän ei pystynyt ajattelemaan 

mitään, makasi vain hiljaa. Ajan taju katosi, eikä hän tiennyt 

kuinka kauan oli maannut, kun ovi avautui ja valot syttyivät 

häikäisten hänen silmiään. 

- Johanna, oletko sinä sairas, kysyi äiti huolestuneena. 

- Alkoi vaan niin väsyttää. 

- Mitä sinne Haapalahdelle kuuluu? Onko siellä kaikki hyvin? 

- On ja ei. 

- No mikä vastaus se tuo on? Oliko teillä Henrin kanssa jotain 

erimielisyyttä vai? 

- Niinkin voi sanoa. 

- Oliko se jotain vakavaa? 

- Niinkin voi sanoa. 

- Johanna, mikä sinun oikein on? Kerrohan nyt, äiti kyllä ym-

märtää nuo nuoruuden huolet. 

- Ei ne mitään nuoruuden huolia ole. 

- Mitä sitten? 

- Minä menen nyt isän luo. Tule sinäkin niin sittenhän kuulet. 
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- No johan on salaperäistä, mutisi äiti huolestuneena seura-

tessaan Johannaa, joka oli ottanut laukustaan valkoisen kirjekuo-

ren. 

- Olisiko sinulla hetki aikaa, kysyi Johanna tultuaan isänsä 

huoneeseen. 

Isä oli löysännyt solmion ja avannut kauluksen napin ja istui 

kirjoituspöytänsä ääressä. Pikkutakki oli tuolin selkämyksellä. 

Pöydällä oli tukku kirjekuoria, ilmeisesti hänen yrityksensä las-

kuja. Pöydällä oli aukaistuna myös kannettava tietokone, jonka 

näyttöä hän tutkisteli samalla näppäillen siihen joitain tietoja. 

- Hetki vaan. Maksan tässä ensin joitain erääntyviä laskuja. 

Johanna jäi odottamaan istuutuen kirjoituspöydän vieressä 

olevalle tuolille. Äiti seisoi ovensuussa huolestunut ilme kas-

voillaan. Laskuja tuntui olevan runsaasti. Kun aikaa oli kulunut 

jonkin aikaa ja isä huomasi Johannan edelleen odottavan ja huo-

masi myös äidin ovensuussa, kääntyi hän kysymään. 

- Tässä taitaa mennä vielä jonkin aikaa. Voitaisiinko jutella 

myöhemmin, vai oliko se jotain kovinkin tärkeää? 

- Tämä on hyvin tärkeää, vastasi Johanna sellaisella äänen-

painolla, että isä kääntyi hämmästyen katsomaan totista tytär-

tään. 

- No mutta, sydänsurujako sitä isin tytöllä on? 

- Henri lähetti tämän sinulle, vastasi Johanna antaen kirjekuo-

ren. 

- Vai että pyytää poika tytön kättä oikein kirjallisesti, kiusoit-

teli isä. 

Isä avasi kirjekuoren paperiveistä käyttäen teennäisen teat-

raalisesti. Äiti pidätti hengitystään arvellen kirjeen liittyvän jol-

lain tavalla Johannan ja Henrin suhteeseen. Isän teatraalisuus ka-

tosi kuin salaman iskusta hänen alkaessaan lukea kirjettä. 

- Mitä se Henri kirjoittaa, kyseli äiti malttamattomana. 

- Vai sillä lailla. Ja tämän Henri halusi sinulle kertoa, niinkö, 

kysyi isä kalpeaa Johannaa katsoen. 

- Niin halusi. Hän kertoi myös syyn tähän ratkaisuunsa. Hän 
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haluaa vain olla rehellinen, koska ei voi enää uskoa näihin ope-

tuksiin. 

- Mikä ratkaisu? Kertokaa nyt selvästi mistä oikein on kysy-

mys, vaati äiti jo ilmeisen hermostuneena. 

- Henri eroaa seurakunnasta, vastasi isä päätään pyöritellen. 

- Henri eroaa. Ei voi olla totta. Ja niin innokas ja kunnollinen 

poika kun hän on ollut. Onko syy joku tyttö vai tupakka vai 

mikä, tivasi äiti. 

- Niin kuin äsken jo sanoin, hän haluaa olla vain rehellinen, 

koska ei enää usko näihin opetuksiin, toisti Johanna. 

- Hänen isänsä se on hänet saanut uskomaan noihin interne-

tissä olevien luopioiden valheisiin, eikö niin, kysyi äiti. 

- Kyllä hän isänsä kanssa on paljon näistä asioista puhunut. 

Niistä me siellä nytkin puhuttiin. 

- Kuinka sinä voit sellaista saastaa kuunnella! Eihän sinun 

olisi ollut pakko sitä kuunnella. Olisit vaikka soittanut kotiin, 

niin olisin tullut hakemaan sinut pois sieltä pilkkaa ja valheita 

kuulemasta, torui isä. 

- En kyllä olisi tätä Henristä uskonut. Niin vilpittömältä ja 

kunnolliselta pojalta hän on vaikuttanut. Oma osansa tähän on 

varmasti myös sillä, kun hänen isänsä pakotti hänet jatkamaan 

opiskelua. Huonoa seuraa se siellä koulussa on, ja kun sen vai-

kutuksessa on jatkuvasti jättää se tietysti jälkensä ja usko alkaa 

vähitellen heiketä, analysoi äiti. 

- No oli onni onnettomuudessa se, että paljasti todelliset kar-

vansa nyt, ennen kuin sai tuon Johannan täysin valtaansa, huo-

kaisi isä. - Se on sitten tuo teidän suhteenne lopullisesti poikki, 

ja saatkin olla tosi onnellinen, että pääsit hänestä eroon, moisesta 

valheveljestä. Pikkuisen voi sinua kirpaista, mutta kukapa tuol-

laisen Saatanan kätyrin perään kaipaisi. 

- Kyllä Henri rehellinen on, eikä se mitä hän kertoi mitään 

valhetta ollut, puolusti Johanna. 

- Muista aina, että Saatana on erittäin ovela. Me ihmiset 

emme kykene kumoamaan hänen järkeilyjään. Meillä täytyy 

siksi olla ehdoton luottamus Jehovaan. Jos Eeva muinoin ei olisi 



85 

ryhtynyt kuuntelemaan Saatanan järkeilyjä ei häntä olisi voitu 

pettää. Mutta miten kävikään kun hän kuunteli. Muista tämä! Se 

on kerrottu meille varoittavana esimerkkinä, ettemme me menisi 

samaan ansaan. Silmäilin tuossa kokouksesta tultuamme juuri 

tulleita uusia lehtiä. Opetus on aina ruokaa oikeaan aikaan. Nyt-

kin Vartiotornissa oli sopivasti kirjoitus: Luota Jehovaan – ”ai-

kojen ja ajanjaksojen” Jumalaan. Kuulehan kun luen sinulle 

sieltä pari kohtaa. Hetkinen, tämä se oli joka jäi mieleen: 
 

Nyt ei ole aika ”horjua epäuskossa” vaan aika ”tulla voimalliseksi uskon 

vaikutuksesta” (Room.4:20). Jumalan viholliset – Saatana ja ne, joita hän 

pitää otteessaan – yrittävät lopettaa työn, jonka Jeesus antoi seuraajil-

leen, myös meille (Matt28:19,20). Vaikka Panettelija hyökkääkin meitä 

vastaan, tiedämme Jehovan olevan ”elävä Jumala, joka on kaikenlaisten 

ihmisten Pelastaja, varsinkin uskollisten”. Hän ”tietää, miten vapauttaa 

jumalisen antaumuksen ihmiset koettelemuksesta”. (1.Tim.4:10; 

2.Piet.2:9.) 

(Vartiotorni 15.5.2012 s.21) 
 

- Kuten tuossa sanottiin: ”Hän 'tietää, miten vapauttaa jumali-

sen antaumuksen ihmiset koettelemuksesta'”, eli Jehovalla on 

keinonsa pelastaa meidät epäuskosta ja Saatanan hyökkäyksiltä. 

Yksi keino on … se oli tässä seuraavassa luvussa: 
 

On hyödytöntä yrittää kumota luopioiden tai muiden Jehovan järjestöä 

arvostelevien väitteitä. Todellisuudessa on hengellisesti vaarallista ja so-

pimatonta perehtyä heidän aineistoonsa, onpa sitä tarjolla painetussa 

muodossa tai internetissä. 

(Vartiotorni 15.5.2012 s.26) 
 

- Tämä on selvää ja yksinkertaista opastusta. Meidän ei tule al-

kaa lainkaan kuunnella eikä perehtyä noihin luopioiden juttui-

hin. Ei meillä ole mitään tarvetta alkaa niitä kumoamaan. Miksi 

me kuuntelisimme Saatanaa, jonka ainut tarkoitus on saada mei-

dät otteeseensa pettämällä meidät. Jos me emme halua noudattaa 

tätä Jehovan opastusta, seurauksista saamme tällöin moittia vain 

itseämme. Itse asiassa tämän neuvon hylkääminen osoittaisi suo-

ranaista halveksintaa itseään Jehovaa kohtaan. Oli siksi erittäin 

tyhmää ja vaarallista jäädä kuuntelemaan noita ”Jehovan järjes-

töä arvostelevia väitteitä”. Ne on nyt syytä unohtaa ja jättää 
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omaan arvoonsa tai siis omaan arvottomuuteensa, opasti isä to-

tista tytärtään. - Tulee sen sijaan pitää mielessä se mitä uudessa 

vuosikirjassa sanotaan: 
 

Miten kiitollisia voimmekaan olla siitä, että rakastava taivaallinen 

Isämme on paljastanut meille totuuden! Hänen Sanansa osoittaa, mikä on 

paras elämäntapa ja miten elämästä voi saada mahdollisimman paljon 

iloa ja tyydytystä. Se suojelee turhilta hankkeilta, vapauttaa uskonnollis-

ten valheiden orjuudesta ja johtaa todelliseen mielenrauhaan. Se antaa 

elämällemme tarkoituksen ja tarjoaa suurenmoisen tulevaisuudentoivon. 

(Jehovan todistajien vuosikirja 2012 s.2) 
 

- Niin kai sitten. Vaikka Seuran omaa aineistoa se oli mitä 

minulle esitettiin, puolustautui Johanna. 

- Lainasihan se Saatanakin Raamattua, eikä se hänestä silti 

hyvää tehnyt. Muistathan sitten sen, että Henrin kanssa ei tule 

olla enää missään tekemisissä. Ei edes tervehtiä, vaikka kaupun-

gilla vastaan tulisi, opasti isä. - Erotettujen kohtelusta oli Vartio-

tornissa juuri hiljattain opastusta. Se taisi olla viime kesän nu-

merossa. Odotahan hetki. 

Isä lähti hakemaan olohuoneesta Vartiotornin vuosikertaa. 

Palattuaan hän selasi sitä tovin kunnes löysi etsimänsä kohdan. 

- Tässä se on. Tutustuhan siihen huolella, kehotti isä. - Minun 

täytyy nyt kyllä jatkaa näiden laskujen maksamista. 

Johanna otti isältään vuosikerran ja lähti lukemaan sitä huo-

neeseensa. Äiti seurasi tytärtään sanomatta mitään ja jäi keitti-

öön laittamaan perheelleen iltapalaa. 

 

Miten eronneisiin ja erotettuihin tulee suhtautua? 
 

Johanna alkoi lukea Vartiotornin tekstiä, jota hän muisti luke-

neensa viime kesänä valmistautuessaan kokoukseen, jossa sitä 

oltiin yhdessä tutkittu. Hän oli tallettanut omat lehtensä parilta 

viimeiseltä vuodelta, vaikka hänellä oli CD-levykin, josta julkai-

sut olivat luettavissa. Nyt hän halusi lukea tämän tekstin omasta 

lehdestään, jossa saattoi olla joitain merkintöjä, joita hän oli 

saattanut aineistoon valmistautuessaan tehdä lehden marginaa-

liin. Lehti löytyikin kansiosta, johon hän oli viime vuoden lehdet 
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tallettanut. Aineisto alkoi palautua entistä selvempänä hänen 

mieleensä nähdessään alleviivaamansa kohdat. 
 

Epäilemättä me kaikki hyväksymme periaatteen, jonka mukaan meidän 

tulee Jumalaa miellyttääksemme olla fyysisesti, moraalisesti ja hengelli-

sesti puhtaita. (Tim.2:14.) Joissakin tilanteissa uskollisuutemme tälle Ju-

malan tarkoituksen piirteelle voi kuitenkin joutua kovalle koetukselle. 

(Vartiotorni 15.7.2011 s.30) 
 

Marginaalissa oli hänen piirtämänsä iso huutomerkki muis-

tuttamassa, että tämä on periaate, jonka me kaikki hyväksymme. 

Jumalaa miellyttääksemme meidän tulee olla myöskin hengelli-

sesti puhtaita, kertaili Johanna alleviivaamaansa kohtaa. Eikö 

Henri sitten ole enää hengellisesti puhdas, kun hän haluaa oman-

tuntonsa mukaan olla rehellinen, kysyi Johanna. Ilmeisesti ei, 

hän luottaa enemmän itseensä kuin Jehovaan. 
 

Kuvitellaanpa, että esimerkillisen kristityn avioparin ainoa poika hylkää 

totuuden. Tämä nuori mies pitää "synnistä saatavaa tilapäistä nautintoa" 

tärkeämpänä kuin suhdettaan Jehovaan ja jumalisiin vanhempiinsa, ja 

niinpä hänet erotetaan seurakunnasta (Hepr.11:25). 

Vanhemmat ovat surun murtamia. He tietävät hyvin, että Raamatussa 

neuvotaan erotetuista: "Lakatkaa olemasta jokaisen sellaisen veljeksi kut-

sutun seurassa, joka on haureellinen tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai 

herjaaja tai juoppo tai kiristäjä, älkää edes syökö sellaisen kanssa." 

(1.Kor.5:11,13.) He ymmärtävät myös, että tässä jakeessa sanaan "jokai-

nen" sisältyvät sellaiset perheenjäsenet, jotka eivät asu samassa talou-

dessa. 

(Vartiotorni 15.7.2011 s.30,31) 
 

Sivulla oli kuva, jossa poika lähtee kotoaan vanhempien jää-

dessä suremaan hänen lähtöään. Kuvan päälle Johanna oli kir-

joittanut ”Kamalaa!” Hän muisti hyvin sen, miltä hänestä oli 

tuolloin tuntunut. Poika oli tehnyt valintansa, sitä hän ei ollut 

niinkään surrut kuin vanhempia, joita hänen oli käynyt sääliksi. 
 

Mutta syvä rakkaus poikaa kohtaan voisi saada heidät järkeilemään tä-

hän tapaan: "Emmehän voi auttaa poikaamme palaamaan Jehovan luo, 

jos rajoitamme jyrkästi yhteydenpitoa häneen. Saisimme varmasti aikaan 

paljon enemmän olemalla häneen säännöllisesti yhteydessä." 
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Meidän on helppo eläytyä näiden vanhempien tunteisiin. Heidän pojal-

laan oli valinnanvapaus, ja hän valitsi epäkristillisen elämäntavan en-

nemmin kuin läheisen yhteyden vanhempiinsa ja muihin seurakunnan jä-

seniin. Toisaalta vanhemmilla ei ollut asiassa sanan sijaa. Ei ihme, että 

he tuntevat avuttomuutta! 

(Vartiotorni 15.7.2011 s.31) 
 

Tätä hänkin oli tuolloin pohtinut. Voiko se olla oikein, että 

vanhemmat katkaisevat kaiken yhteydenpidon poikaansa, joka 

nyt tarvitsisi erityisen kipeästi apua? Jos välit katkaistaan lopul-

lisesti, paatuu poika vain entisestään tai ainakin katkeroituu tä-

män tylyn kohtelun vuoksi. 

Jos pojalla todella oli valinnanvapaus elämäntavastaan, eikö 

se hänelle pitäisi suoda ilman, että se katkaisee hänen läheistä 

suhdettaan vanhempiinsa. Eihän se ollut pojan valinta, vaan se 

on nyt vanhempien valinta, kun he katkaisevat yhteydenpidon 

häneen. Se että vanhemmilla ei ollut sanan sijaa pojan valintaan 

on varmaankin niin, mutta nyt heillä on sanan sijaa siihen, miten 

suhtautuvat poikaansa tämän jälkeen. Näitä seikkoja hän oli 

tuolloin pohdiskellut, ja nyt nämä ajatukset nousivat jälleen hä-

nen mieleensä. Koska poika tässä tapauksessa kuvattiin katu-

mattomaksi synnintekijäksi valittuaan epäkristillisen elämänta-

van, ei hän saanut osakseen minkäänlaista myötätuntoa. Mutta 

kun tuon pojan asemaan asettaa Henrin, näyttää tilanne aivan 

toiselta, huomasi Johanna. Eihän Henri ole sinänsä mitään syntiä 

tehnyt, kun hän haluaan olla rehellinen. Tosin hän on nyt valin-

nut Jehovan järjestön ulkopuolisen elämäntavan, joka ei voi olla 

kristillinen elämäntapa. Vai voiko? Ja mikä vakavinta, hän hyl-

käsi itse Jehovan. Vai hylkäsikö, kysyi Johanna. 
 

Mutta miten nämä vanhemmat menettelevät? Tottelevatko he Jehovan sel-

vää ohjetta? Vai järkeilevätkö he voivansa pitää säännöllisesti yhteyttä 

erotettuun poikaansa "välttämättömien perheasioiden" varjolla? Ratkai-

sua tehdessään heidän on otettava huomioon, mitä Jehova ajattelee hei-

dän toiminnastaan. Hänen tarkoituksensa on pitää järjestö puhtaana ja 

auttaa väärintekijöitä tulemaan järkiinsä, mikäli mahdollista. Millä ta-

voin kristityt vanhemmat voivat toimia tämän tarkoituksen hyväksi? - - 
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Sanoma on selvä. Meidän täytyy rakastaa Jehovaa enemmän kuin uskot-

tomia perheenjäseniämme. 

(Vartiotorni 15.7.2011 s.31) 
 

Tämä on siis uskollisuuskysymys Jehovan selvää ohjetta koh-

taan. ”Meidän täytyy rakastaa Jehovaa enemmän kuin uskotto-

mia perheenjäseniämme.”, kertasi Johanna lukemaansa. Entä 

jos perheessä on kaksi jo pois kotoaan muuttanutta poikaa, joista 

toinen on kastettu Jehovan todistaja, mutta toinen ei ole ollut 

kasteella. Vaikka kastamattoman pojan elämäntapa on selvästi 

epäkristillinen, hänen suhteensa Jehovan todistaja vanhempiinsa 

on kuitenkin kunnossa. Jos kastettu poika eroaa uskontokunnas-

taan, hänen suhteensa vanhempiin katkeaa, vaikka hänen elä-

mäntapansa senkin jälkeen on kristillisempi kuin veljensä elä-

mäntapa. Miksi veljekset ovat näin eriarvoisessa asemassa suh-

teessa vanhempiinsa? Toinen, joka ei ole koskaan halunnut tulla 

toimintaan mukaan, on paremmassa asemassa kuin se, joka 

omantunnon syistä erosi uskontokunnastaan. Onko tämä selitet-

tävissä niin, että toinen rikkoi Jehovalle antamansa lupauksen, 

ja siksi häntä tulee kohdella ankarammin kuin sitä, joka tällaista 

lupausta ei ole koskaan tehnyt? Mutta onko se lupauksen rikko-

mista, jos haluaa toimia rehellisesti omantuntonsa mukaan? Itse 

asiassa eikös se ollut niin, että se joka toimii vastoin omaatunto-

aan syyllistyy syntiin? 
 

 23 Mutta jos hänellä on epäilyksiä, niin hänelle on jo langetettu tuomio, 

jos hän syö, koska hän ei syö uskosta. Kaikki, mikä ei ole uskosta, onkin 

syntiä. 

(Roomalaisille 14:23 Um) 
 

Tässä koko asiassa on jotain outoa, vaikka nuo veljekset nyt 

olikin vain tuollaista teoreettista järkeilyä. Onko minun ajatus-

maailmani jotenkin saastunut, kun kuuntelin noita Henrin ja hä-

nen isänsä juttuja? Alanko minä ymmärtää luopumusta ja alanko 

minä jopa puolustaa sitä? Onko isä sittenkin oikeassa siinä, ettei 

olisi pitänyt lainkaan kuunnella heitä? Mutta en minä mitään 

valheita heidän puheissaan kuitenkaan havainnut. Seuran omia 
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tekstejä he minulle vain lukivat. Mutta Saatana on ovela, em-

mekä me kykene omin voimin vastustamaan hänen juoniaan, ku-

ten isä sanoi, muisti Johanna. 
 

Jehova ei nykyään surmaa heti niitä, jotka rikkovat hänen lakejaan. Rak-

kaudessaan hän antaa heille mahdollisuuden katua epävanhurskaita te-

kojaan. Mutta miltä Jehovasta tuntuisi, jos katumattoman väärintekijän 

vanhemmat panisivat Hänet koetukselle pitämällä tarpeettomasti yhteyttä 

erotettuun poikaansa tai tyttäreensä? 

(Vartiotorni 15.7.2011 s.32) 
 

Erottaminen on sama kuin kuolemantuomio, joka pannaan 

täytäntöön Harmagedonissa, jos ei tule takaisin järjestöön. Har-

magedonissa kuolema tulee joka tapauksessa kaikkien Jehovan 

järjestön ulkopuolella olevien osaksi. Ja niiden järjestössäkin 

olevien osaksi, jotka eivät halua noudattaa Jehovan ohjeita, 

koska sehän on ilmeistä tottelemattomuutta ja kapinointia hänen 

määräysvaltaansa vastaan. Jos eivät edes vanhemmat saa pitää 

yhteyttä erotettuun poikaansa, en minäkään silloin saa pitää yh-

teyttä enää Henriin, päätteli Johanna surullisena. 
 

Monet erotettuna olleet myöntävät, että heidän ystäviensä ja perheen-

jäsentensä lujuus auttoi heitä tulemaan järkiinsä. - - 

Meidän on taisteltava, jottei epätäydellinen sydämemme saisi meitä kapi-

noimaan Raamatun neuvoja vastaan. Meidän täytyy luottaa ehdottomasti 

siihen, että Jumala tietää aina, miten ongelmamme on parasta käsitellä. 

(Vartiotorni 15.7.2011 s.32) 
 

Jospa Henrikin tulee järkiinsä ja palaa järjestöön takaisin, kun 

minä ja kaikki muutkin pidämme uskollisesti kiinni tästä Jeho-

van ohjeesta, innostui Johanna. Into sammui kuitenkin saman 

tien, kun hän muisti ne Henrin niin järkeviltä kuulostavat syyt 

eroamiseensa. Itse asiassa jospa asia onkin aivan päinvastoin. 

Sen sijaan, että Henri tulisi järkiinsä ja palaisi takaisin, hän on-

kin tullut nyt järkiinsä huomatessaan, ettei hänelle olekaan ope-

tettu totuutta, ja siksi halusi erota järjestöstä. 
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Johanna alkoi turhautua koko asiaan huomatessaan ajatus-

tensa heiluvan laidasta laitaan. Välillä hän kapinoi mielessään 

koko karttamista vastaan, koska tuleehan kaikille antaa valin-

nanvapaus elämäntavastaan. Välillä hän taas tunsi pelkoa, ettei 

vain kapinoisi Jehovaa vastaan, joka tietää mikä meille on pa-

rasta. Henri tai Jehova, kumman hän valitsee? Vai onko se sit-

tenkin niin, että on valittava Henri tai Seura? Onko Seura sama 

kuin Jehova? Onko Seura varmasti Jehovan viestintäkanava? 

Ovatko kaikki Seuran opetukset olleet opetusta Jehovalta? Niin, 

siinä se onkin se tärkein kysymys. Jos Henrin esittämät asiat 

ovat todella totta, on tätä merkittävintä kysymystä syytä pohtia 

vakavasti. Voidaanko ilmeiset virheet ja väärät opetukset selittää 

sillä, että valo kirkastuu vähitellen, koska Jehova paljastaa to-

tuuksia edistyvästi, kuten meille on vakuutettu? 
 

Maltammeko odottaa kärsivällisesti, että Jehova paljastaa tarkoituksensa 

aikataulunsa mukaisesti? - - 

Meille ei pitäisi olla yllätys, että jumalallisen totuuden valo on aina pal-

jastunut edistyvästi (Sananl.4:18; Room.16:25,26). 

(Vartiotorni 1.10.1999 s.27) 
 

Tästä asiasta täytyy puhua vielä isän kanssa, jotta pääsee edes 

jonkinlaiseen henkiseen tasapainoon, päätti Johanna. Hän lähti 

viemään vuosikertaa omalle paikalleen olohuoneessa olevaan 

hyllyyn ja katsomaan mitä iltapalaa äiti on heille laittanut. 

 

Huoli maapallon tulevaisuudesta 
 

Henrin lähdettyä viemään Johannaa kotiinsa vetäytyi Henrin isä 

Asko olohuoneeseen nimikkotuoliinsa lukemaan päivän leh-

destä kesken jäänyttä artikkelia, jossa käsiteltiin WWF:n teke-

mää selvitystä ekologisesta jalanjäljestä. 

Asko luki silmälasejaan kohentaen: ”Jos kaikki maailmassa 

kuluttaisivat kuten keskiverto yhdysvaltalainen, tarvitsisimme 

neljä maapalloa”. Suomalaisten kulutuksen mukaan tarvittai-

siin kolme ja puoli maapalloa tuottamaan vuodessa kulutta-
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mamme varat. Koko ihmiskunnan ekologinen jalanjälki on puo-

litoista kertainen maapallon kantokykyyn nähden. Jos jatkamme 

samaan tahtiin, vuonna 2030 tarvitsemme kaksi maapalloa tyy-

dyttämään tarpeemme. Vedestä alkaa olla pula. Ylikalastus ja 

saastuminen uhkaavat maailman valtameriä. Pohjois-Atlantin 

turska uhkaa hävitä maapallolta. Myös tonnikala on kärsinyt ra-

justa kalastuksesta. Senkin kanta on romahtanut. Luonnon mo-

nimuotoisuus on vaarassa. Monet lajit ovat jo romahtaneet. Mo-

nien lajien kohdalla tapahtuneita suuria muutoksia voidaan pitää 

merkittävänä viestinä maapallon tilasta. Metsät tuhoutuvat ja 

heikentyvät. 2000-luvulla tuhottiin 13 miljoonaa hehtaaria met-

sää joka vuosi. Se on yhtä kuin koko Kreikan pinta-ala. Maapal-

lon metsät sitovat hiilidioksidia, ja jos metsät hakataan, ilmas-

tonmuutos kiihtyy entisestään. Ilmastonmuutoksesta ollaan oltu 

asiantuntijapiireissäkin erimielisiä, muisteli Asko, mutta taitaa 

vaaka kuitenkin kallistua niiden puolelle, joiden mielestä todel-

liseen huoleen on aihetta. Heidän mukaansa tämä ei ole sitä 

luonnollista vaihtelua, mitä vastapuolen mukaan ilmastossa on 

aina tapahtunut. Tämän selvityksen mukaan ilmastonmuutos on 

totta, koska viimeiset kaksi vuosikymmentä ovat olleet lämpi-

mämpiä kuin mikään muu vastaava aika 400 vuoteen. 

Asko laski lehden syliinsä, otti silmälasit käteensä ja alkoi 

katsella ikkunasta näkyvää harmaata taivasta. Jopas on ikävää 

luettavaa, huokaisi hän silmälasin sangalla leukaansa hivellen. 

Onko mitään tehtävissä? Tovin taivasta tuijotettuaan ja luke-

maansa sulateltuaan laittoi hän lasit takaisin silmilleen ja jatkoi 

artikkelin lukemista. 

Tämän selvityksen mukaan välttämätöntä muutosta kohtaan 

tulee olla avoin. Haaste on suuri, mutta siihen kannattaa tarttua. 

Kun tarpeeksi moni tekee yhden yksittäisen teon, sillä on valtava 

vaikutus. Parhaassa tapauksessa lapsenlapsillamme on elettävä-

nään hyvinvoiva maapallo. 

Selvityksen mukaan niitä yksittäisiä tekoja, joita kukin voi 

tehdä on moniakin. Tulee asua viisaasti energiaa tuhlaamatta tur-

hien neliöiden lämmittämiseen. Ikkunat ja ovet tulee tiivistää. 
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Kodin lämpötilaa tulee laskea asteella. Hanat ja suihkut tulee 

olla vettä säästäviä. Sähkö tulee vaihtaa vihreään sähköön, joka 

tuotetaan uusiutuvilla luonnonvaroilla. Lämmönlähteeksi tulee 

valita maalämpö, vaikka se onkin kallis investointi, mutta se 

maksaa itsensä takaisin seitsemässä vuodessa. Mutta jo pelkillä 

käyttötottumusten muutoksillakin voi säästää 30 prosenttia ener-

giaa. Myös päivittäinen liikkuminen tulisi tehdä kävellen, pyö-

rällä tai julkisilla liikennevälineillä, jos se on vain mahdollista. 

Suurin yksittäinen ilmastoteko on valita lomakohteensa niin, 

ettei sinne tarvitse lentää. Lentämisen päästöt ovat 15-kertaiset 

junaan verrattuna. Töitäkin pitäisi tehdä kotona etätyönä, jos työ 

on sellaista, että se on mahdollista. Ruokaa ei tule myöskään tuh-

lata. Suomalainen heittää joka vuosi 60 kiloa ruokaa roskiin. Li-

han syönti tulisi lopettaa tai ainakin vähentää puoleen. Jos 

syömme kasvit kasveina, emmekä syötä niitä ensin eläimille, 

ruokaa riittää useammalle. Lihan sijaan tulisi syödä palkokas-

veja. Maitotuotteidenkin kulutusta tulisi vähentää. Noin 30 pro-

senttia maailman kasvihuonepäästöistä aiheutuu maataloudesta. 

Syömämme kala tulee olla kestävästi kalastettua kalaa, kuten 

kotimaista kuhaa, haukea, särkikaloja ja ahventa. Ei tule ostaa 

uhanalaisesta sademetsäpuusta tehtyä puutarhakalustoa. Tulee 

ostaa tuotteita, joissa on ekologisesta tuotteesta kertova FSC-

merkitä. 
 

(WWF Living Planet Report 2012 

julkaistu Aamulehdessä 16.5.2012 A13) 
 

Pitäisi ja pitäisi, tietysti pitäisi, mutta ei tämä ongelma näin 

ratkea, tuhahti Asko harmistuneena ja otti silmälasit jälleen kä-

teensä. Nykyisen yhteiskunnan toimivuus perustuu kuluttami-

seen. Jos ihmiset lomaillessaan lakkaavat lentämästä, kuihtuu jo 

muutenkin talousvaikeuksissa oleva Kreikka lopullisesti, koska 

turismi on sen huomattavin tulon lähde. Jos lihan syönti lopete-

taan tai vaikka vain puolitetaankin ja maitotuotteiden kulutusta-

kin vähennetään, kuihtuu loputkin maatilat Suomesta. Jos me 

alamme karttaa kehitysmaiden tuotteita, joita ei ole luokiteltu 
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ekologiseksi tuotteeksi, pysähtyy heidänkin yrityksensä kohen-

taa talouttaan. Ihmisille pitää saada työtä, jotta toimeentuloa ja 

elintasoa maailmassa voidaan parantaa. Työ tuottaa tuotteita, 

joita meidän tulee kuluttaa. Jos me alamme kovasti säästää ja 

pihistää kaikessa, loppuu ihmisiltä työ, ja sen myötä toimeen-

tulo. Jos me taas jatkamme tähän malliin ja vielä jopa lisäämme 

kulutusta, ei tämä maapallo kestä sitä. Tämähän on täysin toivo-

ton tilanne, päätteli Asko. Vai liioitellaanko tätä asiaa? 

Asko alkoi muistella aikaisempia vastaavia uhkakuvia. Ve-

sien saastuminen sekä täällä Suomessa, että muuallakin maail-

massa oli hyvinkin huolestuttavaa jolloinkin 60-70-luvuilla. Sil-

loin aloitettiin mittavat puhdistuslaitosten suunnittelu- ja raken-

nustyöt, ja tulokset ovat olleet varsin hyviä. Pahoin saastuneet 

sellu- ja paperitehtaiden alapuoliset vesistöt ovat puhdistuneet 

niin, että niiden kaloja voidaan jälleen syödä. Rooman klubina 

tunnettu asiantuntijaryhmä maalaili tuolloin varsin synkkiä tule-

vaisuudenkuvia raaka-aineiden loppumisesta. Mutta eipä ne 

raaka-aineet loppuneetkaan, kun kierrätystä on kehitetty, eikä 

tuosta klubista ole kuulunut enää vuosikausiin mitään. Tuomio-

päivän kello oli pahimmillaan vain muutamaa minuuttia vaille 

keskiyön, kun pelättiin ydinsodan syttymistä, mutta senkin vii-

saria on käännetty melkoinen tovi taaksepäin. Ei silti, etteikö 

huoleen ole syytä ja etteikö suuret muutokset ole välttämättö-

miä. Totesihan tuo WWF:n selvitys, että asia on korjattavissa ja 

lastenlapsillamme on tulevaisuudessa elettävänään hyvinvoiva 

maapallo. Mutta vain siinä tapauksessa, että nykyinen suunta 

saadaan muuttumaan. 

Vai onko nämä ongelmat sittenkin niitä maailman lopun en-

teitä, joista Tuire ja Henri ovat hänelle kovasti halunneet kertoa? 

Jotain muutosta tulee joka tapauksessa tapahtumaan ja vielä lä-

hitulevaisuudessa, koska maapallo ei yksinkertaisesti kestä täl-

laista elämää kuin jokusen vuosikymmenen, jos nyt tähän 

WWF:n selvitykseen on luottaminen, pohdiskeli Asko. Hän 

muisti aivan hiljattain lukeneensa maailman lopusta jotain. Tuire 
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laittoi aina uusimmat Vartiotorni ja Herätkää! -lehdet olohuo-

neen hyllyyn aivan ilmeisesti juuri häntä varten. Ei hän niitä sen 

kummemmin hänelle koskaan tyrkyttänyt, mutta saattoi ohimen-

nen mainita jostakin asiasta, josta uudessa lehdessä oli kirjoi-

tettu. Ei silti, mielenkiintoisia kirjoituksia niissä aika-ajoin oli-

kin, sen hän tunnusti, ja olivat ne muutenkin laadukkaista julkai-

suja kaikin puolin. Asko nousi selaamaan näiden lehtien kasaa, 

jossa näytti olevan lehtiä aina vuoden alusta asti. Helmikuun 

Vartiotornin kannessa oli kuvattuna tulipatsas ja suurilla mus-

tilla kirjaimilla sana HARMAGEDON. Sen alla oli kysymykset: 

Mikä se on? ja Milloin se tulee?. Tämä se lehti on, jossa tästä 

asiasta kirjoitettiin, muisteli Asko ja alkoi lukea sitä: 
 

Jumala ei salli ihmisten tuhota maata. Raamattu vakuuttaa, että Jehova 

”ei luonut sitä turhaan” vaan hän tarkoitti sen ”asuttavaksi” (Jesaja 

45:18). Sen sijaan että hän antaisi ihmisten pilata maapalloa lopullisesti, 

hän ”saattaa turmioon ne, jotka turmelevat maata” (Ilmestys 11:18). 

(Vartiotorni 1.2.2012 s.4) 
 

Jumala ei siis salli ihmisten pilata maapalloa asuinkelvotto-

maksi. Hän tulee puuttumaan asioihin tuhoamalla maata turme-

levat ihmiset. Mutta emmekö me kaikki korkean elintason ihmi-

set ole juuri näitä turmelijoita? Vai ovatko niitä vain nuo suur-

yritysten omistajat, joita ovat myös kaikki niihin varojaan sijoit-

taneet? Siinä tapauksessa heihin kuuluu myös Vartiotorniseura, 

joka kuulemma omistaa näitä suuryritysten osakkeita. Eivätkä 

he sen luontoa säätäväisempiä ole kuin muutkaan, ei yksilöinä, 

eivätkä yhteisönäkään, muisteli Asko sitä valtavaa käytettyjen 

kertakäyttöastioiden määrää, jonka hän sattumalta näki eräässä 

kesäkonventissa käydessään. Tarkoittaakohan tuo Ilmestyskir-

jan kohta sittenkään maan saastuttamista, alkoi Asko epäillä. 

Näkemys tulevaisuudesta on useimmilla ihmisillä tämän mu-

kaan seuraava: 
 

Ihmisiä ei ole tarkoitettu elämään maan päällä ikuisesti, eikä maata ole 

suunniteltu pysymään loputtomasti. Jumala loi ihmiset elämään vain jon-

kin aikaa ja sitten kuolemaan. 

(Vartiotorni 1.2.2012 s.4) 
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Asko alkoi muistella Henrin kertoneen, ettei ”ikuisesti” tar-

koitakaan kirjaimellisesti ikuista, vaan se tulee täsmällisemmin 

kääntää muotoon ”ajan hämärään asti” eli toistaiseksi. Itse asi-

assa mikään materia luomakunnassa ei ole ikuista, se on luonnon 

laki, Jumalan luoma laki. Näin ollen tuolla tavalla ajattelevat ih-

miset ovat aivan oikeassa. Eikä ihmiset niin usko, että kaikki 

loppuu kuolemaan. Taivaaseen he uskovat pääsevänsä tai aina-

kin ne, joilla on uskonnollinen vakaumus. Miten sitten Raama-

tun mukaan tulisi uskoa: 
 

Raamattu sanoo selvästi, että Jumala ”on perustanut maan pysyville pai-

koille; horjumatta se pysyy ajan hämärään asti eli ikuisesti” (Psalmit 

104:5). Maapallon asukkaista se kertoo: ”Vanhurskaat saavat omistaa 

maan, ja he asuvat siinä ikuisesti.” (Psalmit 37:29.) 

(Vartiotorni 1.2.2012 s.5) 
 

No siinähän se olikin, ”ajan hämärään asti eli ikuisesti”. 

Mutta eihän tuota noin voi sanoa. Eivät ne samaa suinkaan tar-

koita. Tuo onkin lainattu heidän omasta Uuden maailman kään-

nöksestään, joka tietysti on käännetty tukemaan heidän omia us-

komuksiaan. Vai miten tuon kohdan kääntää Kirkkoraamattu? 

Asia alkoi kiinnostaa Askoa niin, että hän nousi hakemaan Raa-

matun hyllystä. Eikö se jossain täällä keskivaiheilla ole tuon 

Psalmien kirja, muisteli hän Raamattua selatessaan. Lopulta et-

sitty kohta löytyikin: 
 

 5. Sinä perustit maan lujasti paikoilleen, horjumatta se pysyy ajasta ai-

kaan. 

(Psalmit 104:5 KR92) 
 

Tätä minä vähän epäilinkin. Eihän tässä sanota, että maa py-

syisi ikuisesti. Maa pysyy tämän mukaan ”ajasta aikaan” eli 

toistaiseksi, totesi Asko. Jos maasta ei voi sanoa, että se pysyy 

ikuisesti, eivät ihmisetkään tällöin voi siinä ikuisesti asua. Vai 

miten Kirkkoraamattu kääntää tuon toisen Psalmien kohdan: 
 

 29. Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä aina. 

(Psalmit 37:29 KR92) 
 

”Asuvat siinä aina” kertasi Asko. ”Aina” sanan merkitystä 

selvittääkseen selasi hän Psalmien kirjaa ja huomasi seuraavan  
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kohdan, joka osoitti, että ”aina” ja ”ikuisesti” ovat kaksi eri kä-

sitteitä: 
 

 17. Pysyköön hänen nimensä ikuisesti, muistettakoon se aina auringon 

alla. - - 

(Psalmit 72:17 KR92) 
 

Löydöstään innostuneena hän jatkoi etsimistä ja löysi vielä  

toisen kohdan, jossa selvästi kerrottiin, ettei maa ole ikuinen: 
 

 26. Jo ammoin sinä laskit maan perustukset, sinun kättesi työtä ovat tai-

vaat. 

 27. Ne katoavat, mutta sinä pysyt. Ne kuluvat loppuun kuin vaate, sinä 

vaihdat niitä kuin vaatekertaa, ja ne vaihtuvat uusiin. 

(Psalmit 102:26,27 KR92) 
 

 Itse asiassa se kirkon uskomus, että ikuinen elämä on mah-

dollista vain taivaassa henkiolentona taitaakin olla varsin oike-

ansuuntainen ja tieteellisesti kestävä uskomus. Mutta mikä se 

Harmagedon Raamatun mukaan on, sitähän tässä oltiin selvittä-

mässä. Asko jatkoi kirjoituksen lukemista: 
 

Sanalla "Harmagedon" on siksi tärkeä vertauskuvallinen merkitys. Se 

viittaa tilanteeseen, jossa kaksi suurta mahtia ottaa yhteen. - - 

Harmagedon ei ole Jumalan aloittama hyökkäyssota. Päinvastoin hän tu-

lee puolustamaan hyviä ihmisiä niitä vastaan, jotka voisivat murskata 

heidät. Tuon konfliktin aloittavat "koko asutun maan kuninkaat" eli maa-

ilman johtajat. He tekevät niin siksi, että Saatana ohjailee sekä hallinto- 

että sotilasviranomaisia kuin marionettejä suureen hyökkäykseen Jehova 

Jumalan palvelijoita vastaan. (Ilmestyskirja 16:13,14; 19:17,18.) 

(Vartiotorni 1.2.2012 s.6) 
 

Asko alkoi muistella Jehovan todistajien julkaisemaa vanhaa 

aineistoa, jota he Henrin kanssa olivat keränneet. Aiemmin oli 

uskottu, että Harmagedon alkaa kommunistisen Neuvostoliiton 

hyökkäyksellä Jehovan todistajia vastaan. Mutta kun se ei toteu-

tunut, uskotaan nyt, että hyökkääjiä ovatkin hallinto- ja sotilas-

viranomaiset kautta maailman: 
 

Raamattu varoittaa, että kun Saatana ja hänen ohjauksessaan toimivat 

ihmiset hyökkäävät Jumalan kansaa vastaan tulevaisuudessa, tämä puut-

tuu jälleen asiaan ja vastaa samalla mitalla. Jehova on Sanassaan ennus-
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tanut jo kauan sitten, että hän hävittää pahat (Sananlaskut 2:21,22; 2.Tes-

salonikalaisille 1:6-9). Silloin ei hyökkääjille jää epäselväksi, että he ovat 

kääntyneet itse Kaikkivaltiasta vastaan (Hesekiel 38:21-23). - - 

Tiedämmekö milloin Jumalan kansaa vastaan hyökätään? 

(Vartiotorni 1.2.2012 s.7) 
 

Kyllä tällä porukalla on uskomattoman itsekeskeinen näke-

mys. He ja vain he ovat Jumalan valitsemia. Kielteinen ja tuo-

mitseva suhtautuminen heihin on asettumista itse Jumalaa vas-

taan. Ja jälleen kerran pohditaan tuota kysymystä: Milloin? Sitä 

on pohdittu ja eri ajankohtia julistettu aina Russellin ajoista läh-

tien, mutta pieleen ne ovat kaikki menneet, vaikka Jumalan on 

väitetty olleen niiden tietojen takana: 
 

Pian Saatana kokoaa joukkonsa ja käynnistää kaikkein suurimman hyök-

käyksensä noita rauhaa rakastavia ja näennäisesti puolustuskyvyttömiä 

ihmisiä vastaan (Hesekiel 38:8-12; Ilmestys 16:13,14,16). Miten voimme 

olla tästä varmoja? Raamatussa kuvaillaan joitakin tapahtumia ja olo-

suhteita, joiden perusteella voidaan tietää, milloin Harmagedonin tais-

telu käydään. Monet niistä ovat jo todellisuutta. 

(Vartiotorni 1.2.2012 s.8) 
 

Vastaus kysymykseen: Milloin? on siis ”pian”, joka tarkoit-

tanee ilmeisesti vain muutamaa vuotta, korkeintaan vuosikym-

mentä. Muuten se ei ole pian. ”Miten voimme olla tästä var-

moja?” Näin kysyttiin 60- ja 70-luvullakin, kun uskottiin vuo-

den 1914 tapahtumien nähneiden ihmisten näkevän myös nykyi-

sen maailman lopun. Mutta varmuus kääntyikin varmuudeksi 

siitä, ettei Jumala ollutkaan näiden opetusten takana. Mitä ovat 

nyt ne syyt, miksi jälleen ollaan niin varmoja lopun läheisyy-

destä: 
 

Ennustuksia jotka täyttyvät pian 

1. Raamatun mukaan kansakunnat tulevat esittämään tärkeän julistuksen, 

joka koskee "rauhaa ja turvallisuutta". - - (1.Tessalonikalaisille 5:1-3.) 

2. Seuraavaksi hallitukset päättävät ryhtyä toimiin maailman uskonnolli-

sia järjestöjä vastaan. - - (Ilmestys 17:3,15-18.) - - 

3. Väärää uskontoa vastaan suunnatun onnistuneen hyökkäyksen jälkeen 

Saatana panee kansakunnat hyökkäämään Jehova Jumalan palvojia vas-

taan. (Ilmestys 7:14; Matteus 24:21.) 
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Miten tämä vaikuttaa sinuun? 

Jos sinulla ei ole ollut tilaisuutta tutkia Raamattua tarkemmin, sinusta voi 

olla vaikea uskoa, että edellä kuvaillut tapahtumat todella toteutuisivat. 

On kuitenkin olemassa hyviä perusteita luottaa siihen, että ennustukset 

täyttyvät yksityiskohtia myöten lähitulevaisuudessa. Siitä ovat takeena ne 

lukuisat Raamatun profetiat, jotka ovat jo täyttyneet. 

Mitä jos käyttäisit hieman aikaa ottaaksesi selvää siitä, miksi Jehovan 

todistajat ovat varmoja, että "Jumalan, Kaikkivaltiaan, suuren päivän 

sota" on lähellä, ja miksi sitä ei tarvitse pelätä? 

(Vartiotorni 1.2.2012 s.9) 
 

Asiaan tarkemmin perehtymättömiin ihmisiin tällainen teksti 

tekee epäilemättä vaikutuksen. Siitä näkyy varmuus ja asiantun-

temus, tai siltä se saadaan ainakin näyttämään. Siinä vedotaan 

ihmisiin tavalla, joka jää mieleen, jos vain nämä Raamatun en-

nustukset yhtään kiinnostavat. Jos joku todella haluaa tietää, 

miksi Jehovan todistajat ovat Harmagedonin läheisyydestä niin 

varmoja ja kutsuu heitä luokseen, on hyvin todennäköistä ettei 

paluuta enää ole. Ei varsinkaan vilpittömän rehellisillä ihmisillä. 

Nämä koulutetut opettajat hurmaavat ystävällisellä käytöksel-

lään ja vankan tuntuisella Raamatun ja tosiasioiden tuntemuk-

sellaan tällaiset ihmiset, jotka haluavat tietää Raamatun totuu-

den. Koska useimmiten heidän oma Raamatun tuntemuksensa 

on hyvin heikkoa, eivät he kykene muuta kuin nielemään kaiken 

saamansa opetuksen. Jehovan todistajien oppihistoriasta he eivät 

tiedä yhtään mitään, kuten eivät nuoremmat opettajatkaan. Ai-

van ihmeissään se näytti Johannakin olevan. Ei ilmeisesti ollut 

koskaan kuullutkaan niistä vanhoista opetuksista, joista me hä-

nelle kerroimme, muisteli Asko keskustelua, jota he olivat juuri 

käyneet. Hän havahtui ajatuksistaan huomatessaan, että oli ka-

dottaa varsinaisen alkuperäisen syyn lukea tätä Harmagedonista 

kertovaa lehteä. 

WWF:n selvityksen mukaan maapallon ekologinen tila on 

huolestuttava. Kuinka huolestuttava, siitä ollaan ilmeisesti mon-

taakin mieltä, mutta niin huolestuttava se joka tapauksessa on, 

ettei tätä asiaa voi sivuuttaakaan. Jotain täytyy tehdä, eikä se jo-

tain tule olemaan mitään pikkunäpertelyä. Mutta liittyykö tuo 

Vartiotornin kertoma Harmagedon tämän ongelman ratkaisuun? 
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Ei tuo kirjoitus kyllä minua vakuuttanut. Tätä samaa puuroa he 

joutuvat vuodesta toiseen lämmittämään. Rauhan ja turvallisuu-

den julistushan annettiin jo 70-luvulla ja YK:ssa suunniteltiin 

muka jo tuolloin joitain uskonnon vastaisia toimia. Vaikka YK 

leimataan Ilmestyskirjan pedoksi, joka toimii yhdessä Saatanan 

tarkoitusperien kanssa, liittyi Vartiotorniseura erääseen sen alai-

sista järjestöistä ja kirjoitti sen toiminnasta hyvin myönteiseen 

sävyyn. (Herätkää! 22.11.1998 s.3-, 8.12.2000 s.3-) Asian tultua julki, 

joutui se eroamaan siitä. Myötähäpeää tämä kaikki ennemmin 

herättää kuin luottamusta näihin opetuksiin, vaikka uskonto-

kunta onkin muuten kaikin puolin hieno ja hyvin organisoitu. 

On se vaan isälle melkoisen suuri helpotus, kun poika pääsi 

eroon tällaisesta koko elämää vääristävästä ideologiasta, huo-

kaisi Asko. 

 

Eläminen jakautuneessa huonekunnassa 
 

Isän pohdiskellessa maapallon ekologisia ongelmia olohuo-

neessa kaipasi Henrin äiti Tuire lohtua suruunsa, jota hän nyt 

tunsi erittäin raskaana ja musertavana. Korjattuaan ruokailun ja 

kahvittelun jälkeiset astiat tiskikoneeseen ja siistittyään keittiön 

meni hän yläkerran makuuhuoneeseen ja oikaisi itsensä sängylle 

vetäen torkkupeiton jalkojensa suojaksi. Vaikka hän tunsi itsensä 

henkisesti täysin uupuneeksi, karkotti mielessä pyörivät ristirii-

taiset asiat unen. 

Tuleeko hänen nyt tämän seurakunnasta eroamisen jälkeen 

muuttaa suhtautumistaan Henriin? Onneksi hän kuitenkin vielä 

asuu kotona, joten seurakunnan taholta hänen ja Henrin välisiin 

suhteisiin ei voi puuttua. Mutta jos Henri muuttaa pois kotoa, 

enkö minä sitten enää saa edes tavata häntä? Mutta saahan hän 

onneksi tavata isäänsä, joten ei meidän välit täysin katkea sil-

loinkaan. Mutta jos Asko olisi mukana, silloin emme voisi tavata 

häntä lainkaan. Onneksi Asko ei ole tullut mukaan, huokaisi 

Tuire samalla kuitenkin pelästyen tätä ajatustaan. Onko se muka 
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onni, ettei Asko ole mukana totuudessa? Mitä minä oikein ajat-

telen, torui Tuire itseään ja nousi ylös sängystä. Hän muisteli, 

että melko hiljattain tätä erotettuihin suhtautumista oli käsitelty 

Vartiotornissa. Omat henkilökohtaiset lehdet olivat hänen kaa-

pissaan, josta hän niitä nyt lähti selaamaan. Lopulta lehti löytyi. 

Sitä hän nyt alkoi lukea: 
 

Meidän on punnittava seuraavia kysymyksiä: Olenko säännöllisesti jon-

kun sellaisen seurassa, joka on erotettu tai eronnut kristillisestä seura-

kunnasta? Entä jos tuo henkilö on lähisukulainen eikä enää asu kotona? 

Tällainen tilanne voi panna vanhurskauden rakkautemme ja uskollisuu-

temme Jumalaa kohtaan kovalle koetukselle. 

Esimerkiksi eräällä sisarella oli aikuinen poika, joka oli aikanaan rakas-

tanut Jehovaa. Myöhemmin elämässään poika ryhtyi kuitenkin harjoitta-

maan laittomuutta eikä katunut. Siksi hänet erotettiin seurakunnasta. Si-

saremme rakasti Jehovaa, mutta hän rakasti myös poikaansa, ja hänestä 

oli äärimmäisen vaikeaa noudattaa Raamatun käskyä karttaa tämän seu-

raa. 

(Vartiotorni 15.02.2011 s.31,32) 
 

Tuire tunsi pulssin nousevan ja kurkkua kuristavan ahdista-

van tunteen. Voiko tämä olla oikein, että äidin tulee hylätä oma 

lapsensa? Vaatiiko Jumala todella tätä, pohti hän kuumeisesti 

kuin huutaen kysymyksensä Jumalalle. Vastausta etsien hän jat-

koi lukemista: 
 

Miten olisit neuvonut tätä sisarta? Muuan vanhin auttoi häntä tajuamaan, 

että Jehova ymmärsi hänen tuskansa. Tämä veli kehotti häntä ajattele-

maan, millaista tuskaa Jehovan on täytynyt tuntea, kun jotkut hänen en-

kelipojistaan kapinoivat. Vanhin sanoi sisarelle, että vaikka Jehova tietää 

tällaisten olosuhteiden aiheuttavan suurta tuskaa, hän vaatii erottamaan 

katumattomat synnintekijät. Sisar painoi nämä muistutukset sydämeensä 

ja tuki uskollisesti erottamisjärjestelyä. Tällainen uskollisuus ilahduttaa 

Jehovan sydämen (Sananl.27:11). 

(Vartiotorni 15.02.2011 s.31,32) 
 

Tuskaa tämä todella tuottaa ja kyllä tämän voi ymmärtää, jos 

kyse on todella synnintekijästä. Vai voiko? Eikö silloinkin täl-

laista lasta pitäisi ennemmin auttaa kuin hylätä? Henri ei ole teh-

nyt mitään syntiä. Hän haluaa toimia vain rehellisesti omantun-

tonsa mukaan. Sehän se syntiä on jos toimii vastoin sitä, minkä 
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kokee oikeaksi. Tuire alkoi muistella äitinsä moitteita ja syytök-

siä aidon kristillisyyden hylkäämisestä, kun hänestä oli tullut Je-

hovan todistaja. Tuolloin hän oli vedonnut äitiinsä, että kaikkien 

tulee saada vapaasti valita vakaumuksensa sen mukaan, minkä 

oikeaksi uskoo. Uskonnon ja omantunnon vapaus on kaikkien 

perusoikeus, oli hän tuolloin äitiään valistanut, ja vähitellen äiti 

sen oli sitten hyväksynytkin. Teinkö minä silloin oikean ratkai-

sun ja tekikö Henri nyt erotessaan oikean ratkaisun? Ehkä siinä 

tärkeintä on se, että on rehellinen itselleen ja toimii sen mukaan 

minkä omassatunnossaan oikeaksi tuntee, päätteli Tuire ja jatkoi 

lukemista: 
 

Jos joudut samanlaiseen tilanteeseen, muista, että Jehova suhtautuu si-

nuun myötätuntoisesti. Lakkaamalla pitämästä yhteyttä erotettuun tai 

eronneeseen osoitat vihaavasi asenteita ja tekoja, jotka ovat johtaneet hä-

net tuohon tilaan. Osoitat kuitenkin myös rakastavasi väärintekijää niin 

paljon, että teet sen, mikä on hänen parhaakseen. Uskollisuutesi Jehovaa 

kohtaan saattaa lisätä sen todennäköisyyttä, että kuria saanut katuu ja 

palaa Jehovan luo. 

Eräs sisar, joka erotettiin ja otettiin myöhemmin takaisin seurakunnan yh-

teyteen, kirjoitti: "Olen onnellinen havaitessani Jehovan rakastavan kan-

saansa niin paljon, että hän huolehtii järjestönsä puhtaana pysymisestä. 

Sen tekeminen, mikä ulkopuolisista voi tuntua ankaralta, on välttämä-

töntä mutta myös todella rakkaudellista." Olisikohan hänen ollut helppo 

tulla tähän päätelmään, jos seurakuntalaiset - hänen perheenjäsenensä 

mukaan lukien - olisivat edelleen pitäneet häneen säännöllisesti yhteyttä 

hänen ollessaan erotettuna? Tukemalla raamatullista erottamisjärjeste-

lyä todistamme, että rakastamme vanhurskautta ja tunnustamme Jehovan 

oikeuden asettaa käytösnormit. 

(Vartiotorni 15.02.2011 s.31,32) 
 

Minun tulisi siis mykkäkoulua pitämällä painostaa Henri luo-

pumaan omantuntonsa mukaisesta ratkaisusta, niinkö? Mikä 

johti Henrin tuohon ratkaisuun? Puhuiko isä hänet ympäri niin 

kuin häntä päivällä syytin? Pettikö isä hänet joillakin perättö-

millä ja pahansuopaisilla valheilla? Ei se voi niin olla. Asko on 

rehellinen periaatteen mies, eikä Henri ole mikään tyhmä poika, 

jota voitaisiin pettää näissä asioissa. Kyllä Henrin ratkaisu epäi-

lemättä perustuu tosiasioihin, sitä on aivan turha mennä kiistä-

mään. Mutta tuleeko tähän asiaan suhtautua lainkaan siten kuin 
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Henri ja Asko suhtautuvat? He suhtautuvat siihen kuin johonkin 

insinööritieteeseen, jossa asiat ovat hyvin mustavalkoisia. He ot-

tavat pullat uunista ennen kuin ne ovat kypsyneet ja sitten näitä 

puoliksi raakoja pullia tutkimalla päätyvät siihen, ettei uunissa 

ollutkaan herkullisia pullia, vaikka niin väitettiin. Totuus kypsyy 

myös vähitellen kuten pullat uunissa. Jehova paljastaa kypsyvää 

totuutta edistyvästi. Jospa Henri ja Askokin tämän vielä tulevat 

ymmärtämään, huokaisi Tuire rauhoittuneena päättäen osoittaa 

uskollisuutta jumalalleen Jehovalle siinä määrin kuin se vain hä-

nelle nyt on mahdollista. Äskeiset jo hieman kapinalliset ajatuk-

set kaduttivat häntä nyt. 

Eläminen tällaisessa perheessä, jossa on epäuskoinen isä ja 

eronnut poika vaatiikin nyt erityistaitoa, jota moni ei lainkaan 

ymmärrä, muistutti Tuire itseään. Laittaessaan lehden takaisin 

kaappiin selasi hän samalla päällimmäisiä uusimpia tutkittavia 

lehtiä. Hänen silmäänsä osui aihe, jossa käsitellään juuri tätä hä-

nen ongelmaansa. Jehova varaa aina ruokaa oikeaan aikaan, to-

tesi Tuire liikuttuneena ja esitti lyhyen kiitoksen hänestä huoleh-

tivalle jumalalleen. 

Otsikko, jonka hän oli huomannut lehden kannessa, oli: Ja-

kautuneessa huonekunnassa voi olla onnellinen. Sitä hän nyt kii-

tollisena ja suurella mielenkiinnolla alkoi lukea. Teemaraama-

tunkohta oli jo heti rohkaiseva: 
 

”Mistä tiedät, vaimo, ettet tule pelastamaan miestäsi? Tai mistä tiedät, 

mies, ettet tule pelastamaan vaimoasi?” (1.Kor.7:16) 
 

Voisiko todella olla mahdollista, että minä voisin myötävai-

kuttaa siihen, että Asko tulisi mukaan ja Henri palaisi takaisin? 
 

Erityisen tuskalliselta saattaa tuntua omien perheenjäsenten kielteinen 

suhtautuminen Valtakunnan sanomaan (Matt.10:34-36.) 

Merkitseekö tämä sitä, että uskonnollisesti jakautuneessa huonekunnassa 

elävät kristityt eivät voi olla onnellisia? Ei merkitse. Joskus perheen vas-

tustus saattaa olla ankaraa, mutta ei aina. - - Jehova siunaa niitä, jotka 

ovat hänelle uskollisia, ja auttaa heitä säilyttämään ilonsa epäsuotuisista 

olosuhteista huolimatta. 

(Vartiotorni 15.2.2012 s.26) 
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Siihen on jo niin tottunut, ettei Asko ole mukana. Mutta nyt 

Henrin erottua alkaa senkin merkitys nousta mieleen. Asko on 

kyllä muuten ollut mitä parhain aviomies. Onnellinen minä olen 

ollut, sitä en voi kiistää, mutta onko Askokin ollut, sitä en ole 

tullut ajatelleeksi sen paremmin. Jäi hiukan mieltä kaivelemaan 

se, mitä hän päivällä sanoi. Hänen mukaansa tämä uskonto on 

kuin musta pilvi, joka vakavasti varjostaa meidän perheonne-

amme. Henri on ainakin ollut huolissaan isästään, mutta enkö 

minä ole osannut asettua hänen asemaansa? Ehkä olen ollut liian 

itsekäs enkä ole lainkaan huomioinut hänen tunteitaan. 
 

Jakautuneessa huonekunnassa elävä kristitty voi yleensä jollain tavoin 

olla mukana seurakunnan toiminnassa. Esimerkiksi Enza, jonka aviomies 

on kiihkeä vastustaja, lähtee usein saarnaamistyöhön hoidettuaan kotias-

kareensa. Hän sanoo: "Jehova siunaa minua hyvillä tuloksilla aina kun 

pyrin kertomaan hyvää uutista toisille." Tällaiset siunaukset saavat toti-

sesti aikaan mielenrauhaa, tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. 

(Vartiotorni 15.2.2012 s.27) 
 

Asko ei ole koskaan rajoittanut minun toimintaani. Päinvas-

toin, hän on vienyt meitä kokouksiin ja konventteihin ja muu-

tenkin mukautunut meidän toivomuksiimme tai todellisuudessa 

suoranaisiin vaatimuksiimme, muisteli Tuire tuntien hienoisen 

piston sisimmässään. Jos tuossa mainittu sisar on miehensä kiih-

keästä vastustuksesta huolimatta hoitanut tunnollisesti vas-

tuunsa saarnaamistyössä, ei minulla olisi pitänyt olla mitään to-

dellista syytä olla ainakin kerran vuodessa osa-aikainen tienrai-

vaaja, päätteli Tuire hieman huono omaatuntoa tuntien, koska oli 

aina vedonnut siihen, ettei se ole hänelle mahdollista Askon 

vuoksi. Ehkä sen vuoksi minua ei ole siunattu hyvillä tuloksilla-

kaan kenttätyössä. 
 

Meidän täytyy vilpittömästi pyrkiä edistämään rauhaisia suhteita per-

heemme ei-uskoviin jäseniin. Tämä saattaa olla haastavaa, sillä joskus 

he ehkä haluavat meidän tekevän sellaista, mikä on ristiriidassa Raama-

tun kanssa. Se että pidämme lujasti kiinni oikeista periaatteista, voi suu-

tuttaa ei-uskovia perheenjäseniä, mutta pitkällä aikavälillä asenteemme 

edistää rauhaa. 

(Vartiotorni 15.2.2012 s.27) 
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Miten voi edistää rauhaisia suhteita ei-uskoviin perheenjäse-

niin, jos niiden kanssa ei saa olla lainkaan missään tekemisissä? 

Erotetut ja eronneet ovat siis eri asemassa kuin muut ei-uskovat 

perheenjäsenet. Asko ei ole koskaan halunnut minun tekevän 

mitään Raamatun vastaista. Ei varsinkaan sen jälkeen, kun kiel-

täydyin lähtemästä hänen isänsä syntymäpäiville. Silloin Asko 

suuttui ja murjotti jokusen päivän, mutta eipä ole puhunut siitä 

sen jälkeen, eikä pyytänyt enää mihinkään tuollaisiin Raamatun 

vastaisiin juhliin, muisteli Tuire. 
 

Voidaksemme rakentaa huonekunnan rauhaa meidän täytyy luottaa Jeho-

vaan ja yrittää ymmärtää ei-uskovien perheenjäsenten tunteita (Sa-

nanl.16:20). - - Howard, joka ei aluksi olisi antanut vaimonsa tutkia Raa-

mattua, huomauttaa: "Moni aviomies pelkää, että hänen vaimonsa huija-

taan liittymään johonkin uskonlahkoon. Mies ei ehkä tiedä, miten suhtau-

tua tähän oletettuun uhkaan, ja saattaa panna vastaan." - - 

Hänen vaimonsa selittää: "Howard vaati minua lopettamaan Raamatun 

tutkimisen. Hän sanoi, että minua yritetään aivopestä. En väittänyt vas-

taan vaan sanoin, että hän saattoi olla oikeassa, mutta etten tosiaankaan 

ymmärtänyt, miten kysymys voisi olla siitä. Siksi pyysin häntä lukemaan 

kirjan, jota parhaillaan tutkin. Hän luki sen eikä löytänyt siitä mitään 

huomauttamista. Tällä oli häneen ratkaiseva vaikutus." 

(Vartiotorni 15.2.2012 s.27,28) 
 

Olenko minä luottanut Jehovaan siinä, että Asko omaksuu lo-

pulta totuuden jos hän on vilpittömän rehellinen sydämeltään? 

Onko hän rehellinen vai karttaako hän vain vastuuta? Olenko 

minä todella yrittänyt tehdä parhaani hänen auttamisekseen? 

Ymmärränkö minä hänen tunteitaan? Onhan me näiden vuosien 

varrella keskusteltu paljon totuudesta ja on hän lukenut paljon 

Seuran kirjallisuuttakin, mutta keskustelut päättyvät aina hänen 

esittämiinsä vaikeisiin kysymyksiin, joihin minä en osaa vastata 

häntä tyydyttävällä tavalla. Jos hän ei nyt suoranaisesti ole syyt-

tänyt aivopesusta, väittää hän minun uskovan vain siksi, kun 

minä haluan uskoa näihin opetuksiin. Ehkä hän jossain määrin 

on oikeassakin, sillä eihän tavallinen maallikko voi kaikkea ym-

märtää. Eikä sitä voi edes vaatia. Täytyy vain luottaa Jehovaan 

ja hallintoelimeen, joka hänen ohjauksessaan jakaa meille ”ruo-

kaa oikeaan aikaan” aivan niin kuin Raamatussa on kerrottu. 
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On hyvä muistaa, että ei-uskova saattaa tuntea itsensä hylätyksi tai uha-

tuksi, kun hänen puolisonsa lähtee kristillisiin toimiin. 

(Vartiotorni 15.2.2012 s.28) 
 

Onhan Asko joskus leikillään itkua vääntänyt ja valittanut 

kun hänet jälleen yksin jätämme, kun Henrin kanssa olemme 

lähteneet kokoukseen. Enpä tuota ole koskaan tullut sen parem-

min ajatelleeksi. Ennemminkin olen luullut, että mukavahan hä-

nen on kodin lämpöön jäädä kun me olemme lähteneet tuuleen 

ja tuiskuun. Mutta ettei siinä itkussa vaan olisi ollut hitunen tot-

takin, arveli Tuire asiaa nyt ajatellessaan. 
 

Olin surullinen ja säälittelin itseäni. Kerrottuani sisarelle, mitä oli tapah-

tunut ja miltä minusta tuntui, hän pyysi minua lukemaan 1.Korinttilais-

kirjeen 13:4-7:n. Lukiessani sitä aloin selittää, että Steve ei koskaan 

osoittanut tällä tavoin rakkautta minua kohtaan. Mutta yllätyksekseni si-

sar kysyi minulta: 'miten monilla noista tavoista sinä osoitat rakkautta 

miestäsi kohtaan?' Vastasin: 'En yhdelläkään, sillä hänen kanssaan on 

niin vaikea elää.' Sisar kysyi lempeästi: 'Selma, kuka tässä yrittää olla 

kristitty? Sinä vai Steve?' Havaitsin ajattelussani olevan korjaamisen va-

raa - - 

(Vartiotorni 15.2.2012 s.29) 
 

Helppoahan minulla sittenkin on ollut, vaikka itsesääli on tu-

pannut välillä lannistaa, kun kokouksessa on katsellut aviopa-

reja, jotka yhdessä ohjelmasta nauttivat. Erityisen vaikeana het-

kenä hän muisti ne kerrat, kun Henri pienenä poikana tivasi, 

miksi isä ei tule kokoukseen. Oli hän sitä usein isältään kysynyt-

kin, ja oli se ollut Askollekin kiusallista, kun syyksi täytyi keksiä 

milloin mitäkin. Hellä ja rakastava mies Asko on toisin kuin 

tuossa kerrottu öykkäri, joka kohteli vaimoaan tylysti. Mutta 

siitä huolimatta tuo sisar näytti olevansa kristitty osoittamalla 

rakkautta miestään kohtaan. Olisikohan minullakin tässä asiassa 

korjaamisen varaa, pohti Tuire hieman hämillään. 
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"Veljieni ja sisarteni rakkaus auttoi minua pysymään lujana totuudessa", 

sanoo Brasiliassa asuva Elvira. 

Toisten seurakuntaan kuuluvien huomaavaisuus ja kiinnostus voivat kos-

kettaa ei-uskovan perheenjäsenen sydäntä. 

(Vartiotorni 15.2.2012 s.29,30) 
 

Tämä muiden tuki ja huomaavaisuus on tärkeä asia. Ehkä he 

seurakunnassa eivät sitä aina kuitenkaan täysin ymmärrä. Kyllä-

hän Erikssonit ovat meitä perheenä usein kylään kutsuneet, ja 

ovat he käyneet meilläkin muutaman kerran. Eikä Askolla si-

nänsä mitään heitä vastaan olekaan. Mutta Asko ja Hannu eivät 

vain tule oikein hyvin toimeen keskenään. Ehkä se johtuu siitä, 

että Asko on niin perusteellinen näissä uskonasioissakin. Hän 

haluaa tietää perusteet kaikille asioille ja nuo 70-luvun opetuk-

set, jotka eivät toteutuneet odotetulla tavalla, on hänelle erityisen 

kipeä asia. Hannu pitää Askoa saivartelijana, joka haluaa vain 

etsiä virheitä. Hänen mielestään Asko ei halua omaksua Raama-

tun totuutta. Hän haluaa vain välttää vastuuta näiden näennäisten 

virheiden vuoksi, sanoi hän kerran minulle kun kysyin mitä 

mieltä hän Askosta on. 
 

Vaikka kristitty käyttäytyisi nuhteettomasti ja todistaisi tahdikkaasti vuo-

sienkin ajan, kaikki ei-uskovat puolisot - - eivät tietenkään omaksu tosi 

palvontaa. - - Siitä että kristityt ilmaisevat jumalisia ominaisuuksia, voi 

kuitenkin olla erittäin hyvät tulokset. 

(Vartiotorni 15.2.2012 s.30) 
 

Ehkä se on näin meilläkin. Vaikka usein olen kyllä syyttänyt 

itseäni, etten vain osaa kertoa totuudesta Askolle oikealla ta-

valla. Nyt kun Henrikin otti tuon isänsä kannan, taitaa tilanne 

olla täysin toivoton, huokaisi Tuire surullisena. 
 

Kristitty voi olla onnellinen, vaikka hänen perheenjäsenensä eivät ottai-

sikaan totuutta vastaan. - - 

Jos olet jakautuneessa huonekunnassa elävä uskollinen kristitty, älä luovu 

toivosta. - - 

Pyydä Jehovalta, että hänen pyhä henkensä auttaisi sinua edistämään 

rauhaa kotona (Hepr.12:14). On tosiaan mahdollista luoda hyvät suhteet 

ei-uskoviin perheenjäseniin, mikä saattaa lopulta koskettaa heidän sy-

däntään. Kun "teet kaiken Jumalan kunniaksi", saat onnellisuutta ja rau-
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han mieleesi ja sydämeesi (1.Kor.10:31). Voit samalla iloita siitä, että si-

nulla on kristillisessä seurakunnassa veljiesi ja sisartesi rakkaudellinen 

tuki. 

(Vartiotorni 15.2.2012 s.30) 
 

Sehän se olisi vasta täyttä onnea, jos koko perhe olisi mukana 

totuudessa ja selviytyisi paratiisiin. Mutta tilanne on nyt se mikä 

on ja siihen pitää tyytyä. Kyllä kai minä voin kuitenkin sanoa 

olevani onnellinen siinä määrin kuin se tällaisessa tilanteessa on 

mahdollista. Eikä toivosta tule luopua. Kuka tietää, vaikka pa-

henevat olosuhteet maailmassa saisivat Askon ja Henrin huo-

maamaan, että vain Jehova voi ratkaista nämä ongelmat. Minulla 

on nyt tärkeä rooli tässä asiassa. Kunpa vain osaisin toimia oi-

kein, niin että ”teen kaiken Jumalan kunniaksi”, silloin hän var-

maan siunaa yritykseni tehdä parhaani. Silloin voin tuntea hy-

vällä omallatunnolla onnellisuutta ja saan rauhan mieleeni ja sy-

dämeeni. Suhde Jehovaan on kuitenkin kaikkein tärkein, vaikka 

Asko ja Henri eivät hänen puolelleen tulisikaan. Koska kaikkien 

on lopulta alistuttava hänen valtansa alle, on täysin ymmärrettä-

vää, että Jehova tulee surmaamaan kaikki hätä vastustavat. 

Mutta se hetki ei ole vielä, eikä toivosta tule siksi luopua. 

Kylläpä olikin rohkaiseva kirjoitus, ja juuri nyt kun olo tuntui 

niin täysin maahan lyödyltä, huokaisi Tuire kiitollisena ja huo-

jentuneena. 

 

Jatka saarnaamista hellittämättä 
 

Keskusteltuaan isänsä kanssa Henrin eroamisesta ja luettuaan 

erotettuihin ja eronneisiin suhtautumisesta oli Johannan mieliala 

vaihdellut laidasta laitaan. Iltapalan jälkeen hän oli toivottanut 

hyvät yöt ja mennyt huoneeseensa. Mieli oli vielä sen verran 

kiihtynyt, ettei nukkuminen ollut mahdollista. Hän pani soimaan 

mielimusiikkiaan, joka ensin tuntuikin rauhoittavalta. Henri ja 

hänen kertomansa asiat pyörivät kuitenkin mielessä niin voi-

makkaana, että musiikin kuuntelu jäi näiden ajatusten varjoon, 

joten hän sulki soittimen. Nyt täytyy saada jotain muuta ajatel-

tavaa, päätti hän ja alkoi selata Vartiotorni ja Herätkää! -lehtien 
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kasaa. Jatka saarnaamista hellittämättä, oli otsikko, jonka hän 

huomasi yhden Vartiotorni -lehden kannessa. Juuri tätä hän us-

koi nyt tarvitsevansa ja alkoi lukea: 
 

Ne joiden työnä on pelastaa ihmishenkiä, ymmärtävät yleensä tehtävänsä 

tärkeyden. - - 

Me Jehovan todistajat haluamme auttaa ihmisiä pelastumaan. Siksi suh-

taudumme vakavasti tehtäväämme saarnata Valtakunnan hyvää uutista. - 

- 

Kun ajattelemme, miten ratkaiseva merkitys saarnaamistyöllämme on, 

tunnemme luultavasti pakottavaa tarvetta kertoa toisille hyvää uutista 

(Room. 10:13,14). 

(Vartiotorni 15.3.2012 s.15) 
 

Voiko olla sen tärkeämpää työtä kuin pelastaa ihmishenkiä? 

Ja minulla on etu olla mukana tässä tärkeässä työssä. Tämä en-

siarvoisen tärkeä asia oli jäädä vallan taka-alalle noiden Henrin 

esittämien vanhojen ja taakse jääneiden asioiden vuoksi, torui 

Johanna itseään. 
 

Jotta ymmärtäisimme, miksi Paavali kehotti Timoteusta saarnaamaan 

hellittämättä, tarkastelemme teemajakeemme [2.Tim.4:2] tekstiyhteyttä. 

Paavali kirjoitti: "Saarnaa sanaa, pysy siinä hellittämättä suotuisaan ai-

kaan, tukalaan aikaan, ojenna, nuhtele, kehota täysin pitkämielisesti ja 

kaikella opetustaidolla. Sillä tulee olemaan ajanjakso, jolloin he eivät 

kestä terveellistä opetusta, vaan omien halujensa mukaan haalivat itsel-

leen opettajia kutkuttamaan heidän korviaan, ja he kääntävät korvansa 

pois totuudesta." (2.Tim.4:2-4.) Jeesus oli ennustanut, että vähitellen ke-

hittyisi luopumus (Matt.13:24,25,38). Koska tuo aika lähestyi, Timoteuk-

sen oli tärkeää hellittämättä "saarnata sanaa" jopa seurakunnan sisäpuo-

lella, jotteivät petolliset väärät opetukset johtaisi kristittyjä harhaan. 

Kyse oli heidän elämästään. - - 

Paavali oli hyvin selvillä tehtävänsä tärkeydestä. - - Ei ole tarkoitus, että 

hänen kehotuksensa saarnata hellittämättä lannistaisi meidät. Saarnaa-

mistyön tulisi kuitenkin olla ensi sijalla elämässämme. 

(Vartiotorni 15.3.2012 s.15-17) 
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Saarnaamistyö on ollut jo varhaiskristillisyydestä alkaen tär-

keässä asemassa kristittyjen elämässä, aivan ensisijalla. Paavali 

kehotti Timoteusta saarnaamaan, koska oli tulossa luopumus, ai-

dosta kristillisyydestä ja sen opetuksista luopumista. Se olisi siis 

odotettavissa jo tuohon aikaan. Koska tärkein syy oli saarnata 

luopumusta vastaan, voisi niin ollen päätellä, että saarnaaminen 

koski varsinaisesti seurakunnan sisäpuolella tehtävää saarnaa-

mista? Koska siihen sisältyi ojentamista ja nuhtelemista osoittaa 

sekin sen. Tämä saarnaaminen ei siis tarkoitakaan ulkopuolisille 

saarnaamista, jotta heidät saataisiin kääntymään kristityiksi, 

huomasi Johanna. 
 

Millainen on tilanne nykyään? 

Tosi palvonnasta luopuminen on nykyään entistä räikeämpää ja laajamit-

taisempaa (2.Tess.2:3,8). Mitkä vaarat opetukset kutkuttavat ihmisten 

korvia tänä aikana? Evoluutioteoriaa on monin paikoin opetettu suoras-

taan kiihkomielisesti. 

- - Suosittu opetus on myös se, ettei Jumala ole kiinnostunut meistä - - on 

luvallista tehdä mitä tahansa, koska siitä ei vaadita tilille. Tämä sanoma 

on totisesti kutkuttanut monien korvia. (Ps.10:4.) 

Ihmisten korvia kutkutetaan muillakin tavoin. Jotkut yhä kirkossa käyvistä 

haluavat kuulla papeiltaan, että Jumala rakastaa heitä, tekevätpä he mitä 

tahansa. Joidenkuiden korvia kutkutetaan vakuuttamalla, että Jumala hy-

väksyy uskonnolliset juhlat, seremoniat ja messut sekä pyhimyksenkuvat. 

Nämä kirkossakävijät eivät tajua tilanteen vaarallisuutta. (Ps.115:4-8.) 

Mutta jos saamme heidät heräämään hengellisesti ja ymmärtämään Raa-

matun todellisen sanoman, he voivat hyötyä Jumalan valtakunnasta. 

(Vartiotorni 15.3.2012 s.16) 
 

Mitä tänä aikana tarkoittaa ”tosi palvonnasta luopuminen”? 

Jos kirkkoon kuuluva uskoo evoluutioteoriaan tai siihen, ettei 

Jumala ole kiinnostunut meistä ja siksi on luvallista tehdä mitä 

tahansa, ei voida sanoa, että hän on luopunut tosi palvonnasta. 

Jos hän viettää perinteisiä uskonnollisia juhlia ja osallistuu us-

konnollisiin seremonioihin ja messuihin kunnioittaen pyhimys-

tenkuvia, ei hän tällöinkään ole luopunut tosi palvonnasta, koska 

eihän hän tosi palvontaa ole koskaan harjoittanutkaan. Tosi pal-

vonnasta voi luopua vain luopumalla tosipalvontaa harjoitta-
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vasta uskontokunnasta. Eikö näin ollen Paavalin kehotus saar-

nata tarkoita seurakunnan sisäpuolella tehtävää saarnaamista, 

jonka tarkoitus on vastustaa tosipalvonnasta luopumista? Ulko-

puolisille saarnaaminen käännyttämistarkoituksessa on sitten 

toinen asia, eikä tätä Paavalin Timoteukselle antamaa kehotusta 

saarnata voida soveltaa siihen, jos aivan tarkkoja ollaan, päätteli 

Johanna. 
 

Kiireellisyyden tunteen arvoa valaisee myös sen pienen raamatuntutkijoi-

den ryhmän esimerkki, joka ennen vuotta 1914 alkoi saarnata hyvää uu-

tista. Vaikka heitä oli vain muutamia tuhansia, he ymmärsivät elävänsä 

merkittävää aikaa ja ryhtyivät innokkaasti Valtakunnan saarnaamistyö-

hön. He julkaisivat saarnoja sadoissa sanomalehdissä - - Näin he veivät 

hyvää uutista miljoonille ihmisille. Moniko meistä olisi kuullut Valtakun-

nan sanoman, ellei kiireellisyyden tunne olisi innostanut heitä työhän? 

(Ps.119:60.) 

(Vartiotorni 15.3.2012 s.17) 
 

No jopas nyt. Tässähän on juuri siitä, mistä Henri kertoi. En-

sinnäkin he eivät saarnanneet siinä tarkoituksessa kun me nyt. 

Tuolloin oli tarkoitus koota vain taivaallisen joukon jäsenet. Se 

jätetään nyt kuitenkin kertomatta. Kiireellisyyden tunne heillä 

epäilemättä oli, mutta ei siksi, että oli kiire pelastaa ihmisiä, 

koska se ei ollut heidän saarnaamisensa tarkoitus. Mutta kiireel-

lisyyskin osoittautui turhaksi, kun maailman loppu ei tullutkaan 

vuonna 1914 niin kuin he uskoivat. Oliko perusteeton kiireelli-

syyden tunne Jehovan keino saada heidät saarnaamaan? Eihän 

se nyt niin voi olla, harmitteli Johanna. Tältä osin Henri ainakin 

oli aivan syystä huolissaan, kun meidät aivan selvästi johdatel-

laan uskomaan sellaista näistä vanhoista tapahtumista jotka eivät 

ole totta. 
 

Saatanan järjestelmä yrittää saada meidät uppoutumaan henkilökohtai-

siin pyrkimyksiin ja toisarvoisiin asioihin. (1.Piet.5:8; 1.Joh.2:15-17.) 

Jotkut, joiden elämässä Jehovan palvelus on aiemmin ollut ensi sijalla, 

ovat kadottaneet kiireellisyyden tunteensa. - - 

Jotta voisimme jatkaa työtämme hellittämättä, meidän on vastustettava 

halua elää mukavampaa elämää. - - mahdollisuus auttaa toisia selviyty-

mään elossa Harmagedonista on avoinna vain tänä aikana. 
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- - meidät on herätetty ja Kristus on valaissut meitä. Nyt saamme toimia 

valon kantajina. (Ef.5:14.) 

(Vartiotorni 15.3.2012 s.17) 
 

Miksi sitten jotkut ovat kadottaneet kiireellisyyden tun-

teensa? Minusta kyllä tuntuu, että niin on tainnut käydä aika mo-

nelle. Kuten tuossa aiemmin todettiin, kiire oli jo ennen vuotta 

1914, mutta myös 20-luvulla sekä 70-luvulla, ehkä ennen vuosi-

tuhannen vaihtumistakin, koska saarnaamistyön sanottiin olevan 

suoritettu ennen sitä. Mutta kaikki nämä kiireet osoittautuivat 

turhiksi. Ei siis ihme, että niin moni näistä turhista kiireistä tie-

toinen on menettänyt kiireellisyyden tunteensa. Nuoremmat var-

sinkin eivät tunne tätä historiaa, eivätkä tunne siihen mitään tar-

vettakaan, kuten en ole tuntenut minäkään. Vastustavatko Jeho-

van todistajat todella ”halua elää mukavampaa elämää”? Tai-

taapa jäädä se joukko hyvin pieneksi. Ei silti etteikö niitäkin 

olisi, kuten minä ja kaltaiseni, jotka heti koulun jälkeen ovat 

aloittaneet tienraivauksen. Onko Kristus todella valaissut meitä 

koko järjestön historian ajan ja voidaanko siihen luottaa, että me 

varmasti olemme häneltä tulleen valon kantajia, pohti Johanna 

huonoa omaatuntoa tuntien, koska havaitsi sitä nyt epäilevänsä 

muistaessaan Henrin kertomia asioita järjestön alkuajoilta. 
 

Kristillinen sananpalvelus on aina ollut tärkeää, mutta nyt se on kiireel-

lisempää kuin koskaan. Jumalan sanassa kuvailtu moniosainen tunnus-

merkki on tullut ilmeiseksi vuodesta 1914 lähtien (Matt.24:3-51). Ihmis-

kunta on suuremmassa vaarassa kuin milloinkaan ennen. - - 

Koskaan aiemmin ei ole ollut yhtä monia tunnusmerkin piirteitä nähtä-

vissä yhtä selvästi. Ihmisten on aika herätä hengellisestä unesta. Sanan-

palveluksemme voi herätellä heitä. 

(Vartiotorni 15.3.2012 s.17,18) 
 

Saarnaamistyö on nyt kiireellisempää kuin koskaan, koska 

”ihmiskunta on suuremmassa vaarassa kuin milloinkaan en-

nen”, kertasi Johanna lukemaansa. Henrin kertomat asiat alkoi-

vat jälleen palata hänen mieleensä. Näinhän on vakuutettu jo 

monesti aiemminkin. Aika on todella herätä unesta, mutta kei-

den on herättävä? Jospa se onkin niin, että meidän on herättävä 

varmistumaan siitä, ovatko nämä opetukset todella Kristuksen 



113 

valaisemia, kuten edellä vakuutettiin. Vai onko tuo luopiohenki 

jo tarttunut minuunkin, pelästyi Johanna. Hän muisti kuitenkin 

tähän liittyvän raamatunkohdan, jota Henri oli lainannut: 
 

Rakkaat, älkää uskoko jokaista henkeytettyä ilmausta, vaan koetelkaa 

henkeytetyt ilmaukset nähdäksenne, ovatko ne Jumalasta, koska monta 

väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. 

(1.Johanneksen kirje 4:1 Um) 
 

Ei siinä pitäisi olla mitään moitittavaa, jos varmistuu siitä, 

onko nämä opetukset varmasti lähtöisin Jumalalta. Kehottaahan 

Raamattu tekemään niin, huokaisi Johanna helpottuneena huo-

matessaan, ettei hänen päätelmänsä olleetkaan luopiohenkisiä. 
 

Meillä on enää vähän aikaa osoittaa rakastavamme Jehovaa ja saattaa 

päätökseen viimeisille päiville määrätty saarnaamistyö. Sillä, mitä Paa-

vali sanoi Rooman kristityille ensimmäisellä vuosisadalla, on vielä enem-

män merkitystä nykyään: "Tunnette ajan, että on jo hetki teidän herätä 

unesta, sillä nyt meidän pelastuksemme on lähempänä kuin siihen aikaan, 

jolloin meistä tuli uskovia." (Room.13:11.) 

(Vartiotorni 15.3.2012 s.18) 
 

”Sinäkö, joka opetat toista, et kuitenkaan opeta itseäsi?” 

(Room. 2:21 Um), muisteli Johanna Paavalin sanoja. Joten sinäkö, 

joka kehotat muita varmistumaan uskonsa perusteista, et kuiten-

kaan varmistu niistä itse, kysyi hän itseltään. Itse asiassa minulla 

opettajana on vastuu siitä, että opetukseni on varmasti totta, Ju-

malan paljastamaa totuutta. Minähän edustan häntä ja julistan 

hänen sanomaansa ihmisille tuolla kentällä. Jos sanoma ei ole-

kaan häneltä ja sitä hänen nimissään kuitenkin julistan, eikö se 

ole silloin aika vakava synti, jopa kuolemansynti? Onko sillä 

muuten meille mitään merkitystä, mitä Paavali sanoi Rooman 

kristityille ensimmäisellä vuosisadalla? Se oli silloin kun juuta-

laisen järjestelmän loppu oli lähellä, joten millä perusteella sillä 

olisi merkitystä meille tänä aikana, palasi Johanna lukemansa 

tekstin synnyttämiin kysymyksiin. 
 

Kiireellisyyden tunne on saanut monet kristityt lisäämään sananpalve-

lusta. Esimerkiksi eräs nuori ecuadorilainen aviopari päätti yksinkertais-

taa elämäänsä oltuaan vuoden 2006 yksipäiväisessä konventissa, jonka 

teema oli "Pidä silmäsi yksinkertaisena". He - - muuttivat neljän huoneen 
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asunnostaan kaksioon, myivät osan omaisuudestaan ja hankkiutuivat 

eroon veloistaan. Pian he aloittivat osa-aikaisen tienraivauksen ja siirtyi-

vät - - palvelemaan seurakunnassa, jossa tarvittiin apua. 

(Vartiotorni 15.3.2012 s.18,19) 
 

Niinpä niin. Kiireellisyyden tunne ei saa olla vain tunne. Sille 

pitää olla todellinen syy. Melkoisen vastuun ottaa Seurakin kan-

nustaessaan ihmisiä tekemään näin suuria ratkaisuja elämässään. 

Johanna muisteli kuulleensa pariskunnasta, joka 70-luvulla myi 

omaisuuteensa ja aloitti tienraivauksen, uskoen lopun tulevan 

tuolloin. Katkeroituneena, köyhyydessä ja ilmeisesti yhteiskun-

nan tukien varassa he kuolivat. Kuka otti vastuun heidän vää-

rästä ratkaisustaan? Ei ainakaan Seura. Oliko heidän uhrauk-

sensa ollut turha? Johanna havaitsi tämän samaisen Vartiotornin 

kirjoittavan tästäkin aiheesta. Kirjoituksen otsikko oli: Älä katso 

'siihen mikä on jäänyt taakse'. Ilmeisesti Seura on saanut pa-

lautetta tulevaisuuden odotuksissaan pettyneiltä ihmisiltä. Asiaa 

käsiteltiin kappaleissa, joiden otsikko oli: Menneet uhraukset: 
 

Valitettavasti jotkut kääntävät katseensa menneisyydessä tekemiinsä uh-

rauksiin ja ajattelevat menettäneensä jotakin. Kenties sinulla olisi ollut 

mahdollisuus hankkia korkeakoulutusta ja saada vaikutusvaltaa tai talou-

dellista turvallisuutta, mutta päätit olla tavoittelematta niitä. Monet vel-

jistämme ja sisaristamme ovat jättäneet taakseen hyvän aseman liike-elä-

mässä tai viihde-, koulu- tai urheilumaailmassa. Aikaa on kulunut, ja 

loppu ei ole vielä tullut. Unelmoitko siitä, mitä olisi voinut tapahtua, ellet 

olisi tehnyt noita uhrauksia? 

(Vartiotorni 15.3.2012 s.27) 
 

Johanna vakavoitui alkaessaan miettiä, mitä mahdollisuuksia 

hänellä olisi ollut, jos hän ei olisi aloittanut tienraivausta. Kou-

lutyttönä hän oli halunnut tulla sairaanhoitajaksi kuten äitinsä-

kin. Opettajat olivat kannustaneet häntä hyvän todistuksensa 

vuoksi jatkamaan ylioppilaaksi ja olivat kovasti ihmetelleet, kun 

oli kuitenkin päättänyt lopettaa koulun pakollisten luokkien jäl-

keen. Vanhempiinkin he olivat ottaneet yhteyttä, mutta isä oli 

selittänyt antavansa minun toteuttaa haaveeni kokoaikaisesta 

palveluksesta Jumalan valtakunnan hyväksi. Se tuntui silloin ai-

noalta oikealta ratkaisulta, kun meitä nuoria siihen niin kovasti 
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kannustettiin aina kierrosviikolla kierrosvalvojan toimesta ja 

konventtiohjelmissakin. Ja onhan Vartiotornissa ollut koko ajan 

siihen kannustavia kirjoituksia ja kokoajanpalvelijoiden koke-

muksia. Johanna muisti Henrin isän kysyneen, miten aion elättää 

itseni tulevaisuudessa, koska isän elätettävänä en voi olla koko 

ikääni. Nyt vasta alan ymmärtää tätä hänen kysymystään. Olen 

aina luottanut siihen, että loppu tulee niin pian, ettei minun tar-

vitse pohtia tuollaista kysymystä. Mutta jos loppu ei tulekaan 

niin kuin se ei tullut 70-luvulla eikä jo aiemminkaan niin kuin 

uskottiin. Juuri siksi Vartiotornin pitää nyt kirjoittaa näin lohdut-

taakseen näitä uhrauksia tehneitä: 
 

Apostoli Paavali luopui paljosta voidakseen tulla Kristuksen seuraajaksi 

(Fil.3:4-6). Mitä hän ajatteli taakse jättämistään asioista? Hän kirjoittaa: 

"Niitä asioita, jotka olivat minulle voittoja, olen pitänyt tappiona Kristuk-

sen vuoksi." Miksi hän sanoi näin? Hän jatkaa: "Minähän muuten pidän-

kin kaikkea tappiona Herrani Kristuksen Jeesuksen tuntemuksen verrat-

toman arvon vuoksi. Hänen takiaan olen menettänyt kaiken ja pidän sitä 

paljona roskana, jotta voittaisin Kristuksen." (Fil.3:7,8.) 

Samoin kuin jätteitä pois heittävä ihminen ei myöhemmin valittele mene-

tystään, Paavali ei kaivannut maailman tarjoamia mahdollisuuksia, 

joista hän oli luopunut. Hän ei enää pitänyt niitä arvokkaina. 

(Vartiotorni 15.3.2012 s.27,28) 
 

Paavalilla ei ollut mitään syytä epäillä etteikö hän ollut Juma-

lan ohjauksessa. Hänellä oli siitä vankat todisteet ja siksi kaikki 

muu oli hänelle toisarvoista. Mutta onko meillä yhtä vankat to-

disteet siitä, että mekin olemme Jumalan ohjauksessa ja julis-

tamme varmasti hänen sanomaansa, kysyi Johanna tuntien epäi-

lyksiensä vain vahvistuvan. 
 

Entä jos mieltäsi alkavat vaivata ajatukset "menetetyistä mahdollisuuk-

sista"? Noudata Paavalin esimerkkiä. Mieti sen arvoa, mitä sinulla nyt 

on. Olet saanut kallisarvoisen suhteen Jehovaan, ja hän tuntee sinut us-

kollisena palvelijanaan (Hepr. 6:10). Mitkä maailmassa tarjolla olevat 

aineelliset edut vetäisivät vertoja niille hengellisille siunauksille, joista 

voimme nauttia nyt ja tulevaisuudessa? (Mark.10:28-30.) 

Paavali mainitsee seuraavaksi jotakin, mikä auttaa meitä jatkamaan us-

kollista vaellusta. Hän "unohti sen, mikä oli takana, ja kurottautui sitä 

kohti, mikä oli edessä" (Fil.3:13). Huomaa, että Paavali korostaa kahta 

tarpeellista seikkaa. Ensinnäkin meidän täytyy unohtaa taakse jääneet 
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asiat eikä tuhlata kallisarvoista aikaa ja energiaa niiden liialliseen miet-

timiseen. Toiseksi meidän täytyy - - keskittää huomio siihen, mikä on 

edessä, ja kurottautua sitä kohti. 

(Vartiotorni 15.3.2012 s.28) 
 

Kyllä ne vaan mieltä alkaa vaivata ajatukset ”menetetyistä 

mahdollisuuksista” jos huomaa, etteivät tulevaisuuden odotuk-

set olekaan perustuneet Jumalan paljastamaan tietoon. Petetyk-

sihän ihminen silloin itsensä tuntee. Jos julistamamme sanoma 

ei olekaan ollut Jumalalta, onko silloin lainkaan perusteita puhua 

mistään ”kallisarvoisesta suhteesta Jehovaan” ja siitä, että hän 

tuntee meidät uskollisina palvelijoinaan. Eikö asia itse asiassa 

ole aivan päinvastainen. Mitä uskollisia palvelijoita me muka 

olemme olleet, jos olemme hänen nimissään julistaneet vain 

omia vääriä tulkintojamme. Häpeäähän me näillä perättömillä 

totuuksilla olemme vain hänelle tuottaneet. Emmekä me saa 

suinkaan unohtaa näitä menneisyyden vakavia virheitä, vaikka 

Vartiotorni niin nyt kehottaa tekemäänkin. Siinä olen Henrin 

kanssa kyllä aivan samaa mieltä, tunnusti Johanna ja kävi nuk-

kumaan. Tavanomaisen iltarukouksen esitettyään painoi hän 

päänsä tyynyyn ja yritti saada unenpäästä kiinni. 

Seuraavana aamuna huonosti nukutun yön jälkeen Johanna 

tunsi voimakasta henkistä krapulaa, joka sai hänet katumaan il-

taisia kriittisiä ajatuksiaan. 

 

Johanna haluaa varmistua kuulemastaan 
 

Johanna palasi päivärutiiniinsa jatkaen seuraavana päivänä kent-

tätyötään tienraivaustoverinsa Marketan kanssa. Henrin eroami-

sesta hän ei puhunut mitään. Siitä ei ollut lupa puhua ennen kuin 

se ilmoitetaan julkisesti seurakunnassa. Siitä isä oli häntä erik-

seen vielä illalla muistuttanut. Alkaneen viikon torstaina ko-

kouksessa sitten ilmoitettiin, ettei Henri ole enää Jehovan todis-

taja. Tyrmistys oli ollut suuri, koska kaikki pitivät Henriä hyvin 

mukana olevana kunnon poikana. Henrin äiti ei ollut kokouk-

sessa, koska tiesi tästä ilmoituksesta. Vain joku hyvin läheinen 

hänen ystävänsä uskaltautui myöhemminkään lohduttamaan 
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häntä. Yksi heistä oli Johannan äiti. 

Mitä pahaa Henri oli tehnyt kun hänet oli erotettu? Tätä ky-

symystä pohdittiin nyt varsinkin seurakunnan nuorten keskuu-

dessa. Koska Johannan ja Henrin läheinen ystävyys oli kaikkien 

nuorten tiedossa, käännyttiin nyt Johannan puoleen. Aluksi Jo-

hanna kieltäytyi vastaamasta kysyjille mitään. Mutta kun Mar-

ketta sitä häneltä yhä uudelleen kysyi, ja koska hän halusi oi-

kaista sen väärän käsityksen, että Henri olisi erotettu, kertoi hän 

Henrin itse eronneen, koska hän ei enää usko näihin opetuksiin. 

Tämä tieto levisi nopeasti muillekin ja siitä seurasi lisää kysy-

myksiä. Haluttiin tietää, miksei hän usko ja onko hän huomannut 

jotain erityistä, johon hän ei voi uskoa. Johanna oli näistä kysy-

myksiä hyvin hämillään, eikä tiennyt olisiko lainkaan sopivaa 

lähteä kertomaan asiasta sen laajemmin. Erityisen hämmentävää 

oli kuulla, miten jotkut alkoivat purkaa sydäntään ja kertoa 

omista havainnoistaan, jotka olivat alkaneet ihmetyttää, jopa 

epäilyttää heitä. 

Marketalle hän kertoi Henrin esittämistä asioita laajemmin-

kin, kun he eräänä päivänä olivat pitäneet taukoa kenttätyöstä ja 

olivat menneet syömään pitsaa heidän kenttäalueellaan olevaan 

pitseriaan. Marketta oli tällöin alkanut syyttää Henriä suoranai-

sesta tyhmyydestä, kun hän tuollaisiin valheisiin uskoo ja siksi 

totuudesta luopuu. Hän ilmaisi myös syvän pettymyksensä Hen-

riin, jota hän aina oli pitänyt viisaana ja rehellisenä poikana ja 

tunnusti olleensa Johannalle jopa hieman kateellinen Henrin 

kiinnostuksesta häntä kohtaan. Nyt hän ilmaisi tyytyväisyyttään 

siitä, että oli itse kuitenkin pystynyt vastustamaan Henrin petol-

lista viehätysvoimaa. Tämä Marketan puhe satututti Johannaa 

siinä määrin, että hän ei voinut olla puolustamatta Henrin rehel-

lisyyttä, jopa puolustaen joitain hänen esittämistään asioistakin. 

Tämä oli saada aikaan niin vakavan erimielisyyden, että suora-

nainen riita oli jo syntymässä. Hetken hiljaisuuden jälkeen Jo-

hanna pyysi kiihtymystään anteeksi vedoten siihen, miten kipeä 

asia tämä hänelle oli ollut. Asia sovittiin Marketan ilmaistua ym-

märtävänsä Johannan tunteita. 



118 

Kotiin palattuaan Johanna päätti lähettää Henrille sähköpos-

tia, jossa hän pyysi häntä tekemään yhteenvedon niistä asioista, 

joita hänelle oli esitetty. Kertoessaan niistä asioista Marketalle 

ja jopa puolustaessaan joitain Henrin näkemyksiä, olivat ne al-

kaneet tuntua hänestä sittenkin jossain määrin ymmärrettäviltä. 

Paitsi että hän halusi vielä itse perehtyä niihin oikein kunnolla, 

päätti hän antaa tämän yhteenvedon isälleen kuullakseen hänen 

mielipiteensä niistä. Tosin isä oli kyllä selvästi kertonut, ettei täl-

laisiin luopioiden esittämiin asioihin tule lainkaan tutustua. 

Mutta se ei Johannan mielestä ollut oikein, että asia tuomitaan 

jo ennakkoon ilman että siihen ensin tutustuttaisiin. Joutuuhan 

hän kuulemaan kentälläkin vaikka minkälaisia mielipiteitä. Ih-

misiä tulee jopa kannustaa avoimesti kertomaan mielipiteensä 

Raamatusta ja Jehovan todistajista, muisteli hän sitä opastusta, 

jota kenttätyötä varten oli saanut. Olisi vain hyödyksi, että jo en-

nakkoon kuulisi näitä mielipiteitä ja vastaväitteitä, jotta niihin 

osaisi valmistautua ja sitten vastata asianmukaisesti. Eikö tuol-

lainen ennakkoon tuomitseminen enneminkin vahvista epäilyk-

siä kuin lopeta niitä, päätteli Johanna. 

Henrin vastaus ja hyvin laadittu yhteenveto tuli muutaman 

päivän kuluttua. Johanna ehti sitä jo odottaa. Hän kävi aina heti 

kotiin tultuaan tarkistamassa sähköpostinsa ja vielä uudelleen 

ennen nukkumaan menoakin. Vaikka Henrin viesti oli vain kyl-

män asiallinen, sai se Johannan sydämen sykkimään kiivaam-

min. Aivan kuin hän tuntisi Henrin läsnäolon sitä lukiessaan. 

Yhteenveto oli viestin liitteenä. Johanna huomasi sen olevan 

useiden sivujen pituinen, kun sitä isänsä työhuoneessa tulosti. 

Isä ei ollut tullut vielä kotiin, joten hän sai tulostaa sen ilman 

isän mahdollisia kysymyksiä tulostettavasta materiaalista. Hän 

halusi tutustua siihen ensin perusteellisesti ennen kuin antaa sen 

isälleen. 
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Tulostettuaan yhteenvedon Johanna palasi lukemaan Henri 

viestiä: 
 

Johanna hei 
 

Kiitos viimeisestä eli siitä, että kuuntelit minua, vaikka ei se sinulle var-

maan helppoa ollut. Ei se ollut helppoa minullekaan kertoa tästä päätök-

sestäni erota seurakunnasta. Vaikka sinulle sydämeni tuntoja vuodatinkin, 

älä anna näiden tunteitteni sinua kohtaan vaikuttaa vakaumukseesi. Pidä 

kiinni siitä minkä omassatunnossasi oikeaksi hyväksyt. Meillä on koko 

elämä vielä edessämme ja se tulee rakentaa sellaiselle perustalle, johon 

itse vankasti uskomme. Minun uskoni tähän järjestöön petti, mutta se on 

vain minun uskoni. Sinulla on oma uskosi, josta sinun tulee pitää kiinni. 

Perusteista tulee kuitenkin varmistua ja siksi olinkin hyvin onnellinen 

siitä, että haluat vielä varmistua niistä asioista ja niiden merkityksestä, 

joista sinulle kerroin. Pyytämäsi yhteenveto on tämän viestini liitteenä. 

Huomatessani tuossa lehtiä kaappiini laittaessani, että yhden Vartiotor-

nin kannessa oli sopivasti kysymys: Mikä on tunnusomaista tosi kristilli-

syydelle? niin en voinut olla lukematta sitä vielä uudestaan, vaikka sen jo 

aiemmin olenkin lukenut. Siinä oli sellaista tekstiä, etten voinut olla ker-

tomatta siitä sinullekin. Sinä niin kuin minäkin haluamme tietysti tietää, 

mikä on aitoa tosi kristillisyyttä, eikö niin? 
 

Vartiotorni 1.3.2012 s.4 

"Jos te pysytte minun sanassani, niin te olette todella minun opetuslap-

siani, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus vapauttaa teidät." (Jo-

hannes 8:31,32) 

Mitä tarkoittaa käytännössä? Jeesuksen "sanalla" tarkoitetaan hänen 

opetuksiaan, jotka ovat peräisin korkeammasta lähteestä. "Isä itse, joka 

on lähettänyt minut, on antanut minulle käskyn siitä, mitä minun pitää 

sanoa ja mitä puhua", Jeesus selitti (Johannes 12:49). 

- - Tämän vuoksi tosi kristityt "pysyvät hänen sanassaan", eli he pitävät 

Jumalan sanaa Raamattua "totuutena" ja ylimpänä auktoriteettina us-

konkäsityksiä ja tapoja koskevissa kysymyksissä. 
 

Tosi kristityt pitävät kiinni Raamatusta. Mutta pitävätkö Jehovan todis-

tajat? Muista, miten he kertovat Nooan saaneen käskyn saarnata varoitus-

sanomaa, vaikka Raamatussa ei sanota niin. 
 

Vartiotorni 1.3.2012 s.7 

"Olen tehnyt sinun nimesi ilmeiseksi niille, jotka annoit minulle maail-

masta. - - olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja olen tekevä sen 

tunnetuksi." (Johannes 17:6,26) 

Mitä tarkoittaa käytännössä? Jeesus teki Jumalan nimen tunnetuksi 

käyttämällä sitä palveluksessaan. Hän luki usein Raamatun kirjoituksia 
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ja lausui silloin Jumalan nimen ääneen (Luukas 4:16-21). Hän opetti 

seuraajiaan rukoilemaan: "Isä, olkoon sinun nimesi pyhitetty." (Luukas 

11:2.) 

Oliko tunnusomaista varhaiskristityille? Apostoli Pietari selitti Jerusa-

lemin vanhimmille, että Jumala oli ottanut kansakuntien joukosta "kan-

san nimelleen" (Apostolien teot 15:14). Apostolit ja muut saarnasivat, 

että "jokainen, joka huutaa avukseen Jehovan nimeä pelastuu" (Apos-

tolien teot 2:21; Roomalaisille 10:13). He käyttivät Jumalan nimeä 

myös kirjoituksissaan. 
 

Se että Jeesus teki isänsä nimen tunnetuksi, ei tarkoita erisnimeä vaan 

Jumalaa itseään. Jeesus ei käyttänyt puheissaan Jehova nimeä. Ainoastaan 

lukiessaan vanhantestamentin kirjoituksia hän saattoi lausua tuon nimen, 

mutta sekin on epätodennäköistä, koska hän ei omissa puheissaan sitä 

käyttänyt. Jonkun ottaminen nimelleen tarkoittaa sitä että ottaa jonkun 

omakseen. Apostolit ja muut eivät huutaneet avukseen Jehovan nimeä. He 

huusivat Herran eli Jeesuksen nimeä. 
 

1.Korinttilaisille 1:2 Um 

 2 - - jotka kaikkialla huutavat avukseen Herramme Jeesuksen Kristuk-

sen nimeä, hänen joka on heidän Herransa ja meidän. 
 

He eivät myöskään käyttäneet Jumalan nimeä kirjoituksissaan. Ainoas-

taan lainatessaan heprealaisia kirjoituksia saattoivat he merkitä tetragram-

min niin kuin se heprealaisessakin tekstissä oli. 
 

Vartiotorni 1.3.2012 s.11 

Mutta miten reagoimme silloin, kun huomaamme tehneemme täysin 

väärän johtopäätöksen? Jos olemme rehellisiä, meidän tulisi luopua 

ennakkokäsityksestämme ja kiinnittää huomiota tosiasioihin. - - 

Esimerkiksi ensimmäisellä vuosisadalla monet juutalaiset kieltäytyivät 

harkitsemasta sitä mahdollisuutta, että Jeesus olisi luvattu Messias, 

sillä he kiinnittivät huomiota ainoastaan ulkoiseen ja näkivät siksi edes-

sään pelkän maalaispuusepän pojan. Vaikka Jeesuksen viisas opetus ja 

voimalliset teot tekivät heihin vaikutuksen, he eivät halunneet uskoa, 

että hän olisi mitään muuta kuin miksi he olivat hänet jo luokitelleet 

ennakkokäsitystensä perusteella. 
 

Me emme ole tehneet tämän uskonnon opetuksista koskaan mitään joh-

topäätöstä hyväksyäksemme sen opetukset ja sitten liittyäksemme siihen, 

koska meidät on kasvatettu siihen. Meihin on kasvatettu vankka ennak-

kokäsitys siitä, että saamamme opetus on totuutta, koska se on Jumalalta. 

Kuten myös se ennakkokäsitys, että muut ovat Saatanan sokaisemia ja 

siten täysin väärässä. Mutta entä jos tosiasiat osoittavat, että nämä ennak-

kokäsityksemme ovatkin vääriä. Kuten Vartiotorni kirjoittaa: ”Jos 
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olemme rehellisiä, meidän tulisi luopua ennakkokäsityksestämme ja kiin-

nittää huomiota tosiasioihin.” Näin juuri tulee tehdä. Mutta haluammeko 

me uskoa tosiasioihin? Haluatko sinä Johanna? 
 

Vartiotorni 1.3.2012 s.12 

Joillakin Jeesuksen aikalaisilla oli nöyryyttä muuttaa näkemystään to-

siasioiden edessä (Johannes 7:45-52). - - Samoin vuosia myöhemmin 

Roomassa jotkut juutalaiset olivat halukkaista kuuntelemaan apostoli 

Paavalia itseään sen sijaan että olisivat luottaneet kristillisyyden vihol-

listen levittämiin huhupuheisiin. Kuunneltuaan häntä jotkut alkoivat us-

koa. (Apostolien teot 28:22-24.) 

Nykyään monilla on kielteinen käsitys Jehovan todistajista. Useimmiten 

se ei johdu siitä, että he olisivat ottaneet selvää tosiasioista tai pysty-

neet osoittamaan, että todistajien uskonkäsitykset ja tavat olisivat epä-

raamatullisia. Sen sijaan he eivät yksinkertaisesti voi uskoa, että juuri 

todistajilla olisi uskonnollinen totuus. 
 

Tosiasiat nöyryyttävät meitä. Näin oli Jeesuksenkin aikana ja niin on 

ollut myöhemminkin. Monet uskovat mieluummin huhupuheisiin kuin ot-

taisivat asioista selvää itse. Monilla on kieltämättä kielteinen käsitys Je-

hovan todistajista siksi, että he uskovat mieluummin noihin huhupuhei-

siin, joita vastustajat levittävät. Mutta vastaavasti Jehovan todistajilla on 

kielteinen näkemys niistä, jotka ovat eronneet heistä, koska he uskovat 

Seuran väitteisiin siitä, että näiden luopioiden näkemykset ovat vääriä ja 

perustuvat valheisiin. He luottavat ennemmin Seuraan kuin ottaisivat asi-

oista selvää itse, aivan samoin kuin Jehovan todistajiin kielteisesti suh-

tautuvat luottavat mieluummin vain huhupuheisiin. 

Vaikka tämä kuulostaa sinusta ehkä hyvin itsekeskeiseltä, niin minä 

voin osoittaa, etteivät kaikki todistajien uskonkäsitykset ole Raamatun 

mukaisia, eikä heidän oppihistoriansa osoita heidän olevan Jumalan oh-

jauksessa. Sen sijaan he eivät pysty osoittamaan, että minun näkemykseni 

olisi Raamatun vastaisia tai että esittämäni asiat heidän historiastaan olisi 

valhetta. 

Oli suorastaan järkyttävää lukea uudesta Vartiotornista seuraavaa: 
 

Vartiotorni 15.5.2012 s.26 

On hyödytöntä yrittää kumota luopioiden tai muiden Jehovan järjestöä 

arvostelevien väitteitä. Todellisuudessa on hengellisesti vaarallista ja 

sopimatonta perehtyä heidän aineistoonsa, onpa sitä tarjolla paine-

tussa muodossa tai internetissä. 
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Jehovan todistajat, jotka ovat aina luottaneet puhutun ja kirjoitetun sa-

nan voimaan, pelkäävät nyt tätä sanan voimaa. Suoraan kielletään otta-

masta itse asioista selvää. Mutta mitä mieltä ollaan niistä kentällä tava-

tuista ihmisistä, jotka kieltäytyvät ottamasta vastaan mitään kirjallisuutta, 

koska heidän uskontokuntansa ei pidä sitä sopivana? Eikö tällöin vedota 

juuri heidän vastuuseensa ottaa asioista selvää itse uskomatta sokeasti hei-

dän opettajiinsa. Muita siis kehotetaan ottamaan itse asioista selvää, mutta 

itse emme saa niin tehdä. Eikö tämä jo sinänsä ole hyvin epäilyttävää. Itse 

asiassa tuossahan aivan suoraan tunnustetaan, ettei luopioiden väitteitä 

voi kumota. Jos ne voisi kumota, olisihan se todistajien suoranainen vel-

vollisuus. Vain siten todistettaisiin ”että juuri todistajilla olisi uskonnol-

linen totuus”, muuten se jää todistamatta ja siksi epäilyksen alaiseksi. 
On tullut luettua viime aikoina monenlaista asiaan liittyvää. Eräs kirja, 

joka käsitteli kaikenlaisia yliluonnollisia ilmiöitä, osoitti, miten suuri osa 

niistä on selitettävissä luonnollisista syistä johtuviksi. Siinä osoitettiin mi-

ten helposti asiansa osaavat ihmiset voivat ohjailla ajatuksiamme, jopa 

huijata meitä, ja miten monet meistä ovat vaikutuksille alttiita ja suoras-

taan halukkaita uskomaan yliluonnollisiin ilmiöihin. Siinä opastettiin 

myös miten voimme välttää aivopesun. 
 

Yliluonnollinen ilmiö 

Mielenhallinta s.276 

Varo kaikkia sellaisia organisaatioita, jotka yrittävät pitää sinut kau-

kana eriävistä näkemyksistä. Yrittävätkö he erottaa sinut ystävistäsi tai 

perheestäsi? Murskataanko eriävä ja avoin keskustelu järjestön si-

sällä? Jos vastaus jompaankumpaan kysymykseen on kyllä, mieti tark-

kaan osallistumistasi. 
 

Jouduin vastaamaan kumpaankin kysymykseen kyllä, kun tätä luin ja 

suhdettani Jehovan todistajiin pohdiskelin. Se osaltaan sai epäilykseni 

vahvistumaan. 
 

Vartiotorni 15.3.2012 s.11 

- - sananpalveluksemme on elintärkeää. 

Muista, että saamastamme vastaanotosta riippumatta saarnaamis-

työmme tuo kunniaa Jehovalle ja sillä on osansa hänen tarkoituksensa 

toteutumisessa. Pian ne, jotka eivät tottele hyvää uutista, joutuvat kär-

simään "rangaistustuomion". Se miten ihmiset suhtautuvat saarnaami-

seemme, tulee olemaan tuomion peruste. (2.Tess.1:8,9.) Kristityn olisi 

myös erehdys järkeillä, että koska "tulee olemaan ylösnousemus, sekä 

vanhurskaiden että epävanhurskaiden", ei ole tarpeen ponnistella kovin 

paljon saarnaamistyössä (Apt.24:15). Jumalan sanan perusteella ym-

märrämme, että "vuohiksi" tuomittavat menevät "ikuiseen pois karsiin-

tumiseen". Saarnaamistyömme on Jumalan armon ilmaus, ja se avaa 
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ihmisille mahdollisuuden muuttua ja saada "ikuinen elämä". 

(Matt.25:32,41,46; Room.10:13-15.) Ellemme saarnaisi, miten ihmiset 

saisivat kuulla sanoman, joka voi merkitä elämää? 
 

Tämä muistutti, miten vakavasta asiasta onkaan kysymys. Ajattele, että 

pelastuvien ja tuhoutuvien suhde on 7 / 7000. Ja meistä se on aivan oikein, 

että vain me pelastumme. Kuinka itsekeskeisiksi tämä opetus onkaan mei-

dät tehnyt. Ja suorastaan surkuhupaista on se, että ei tarvitse perehtyä ko-

vinkaan syvällisesti näihin opetuksiin ja oppihistoriaan kun huomaa, ettei 

meillä ole mitään perusteita tuomita muita. Ja tämä tuo muka kunniaa Je-

hovalla. Alkoi oikein hävettää, että on ollut näin sokea. 
 

Vartiotorni 1.3.2012 s.14 

Sukulaisesi elämässä tai asenteessa voi kuitenkin tapahtua muutoksia. 

Tai ehkä olet oppinut selittämään totuutta taitavammin ja voit siksi 

päästä parempaan tulokseen. 
 

Tässä pisti silmään tuo, että julistajan taito voi ratkaista sen, että epäus-

koinen sukulainen omaksuu ”totuuden”. Tällaiset vihjaukset saattavat olla 

hyvinkin kipeitä meidän kaltaisille perheille, joissa on epäuskoinen isä tai 

äiti. Uskova perheenjäsen voi tämän vuoksi alkaa syyttää itseään siitä, että 

epäuskoinen ei tule mukaan, koska on niin huono selittämään ”totuutta” 

hänelle. Itse asiassa, tällainen ajatus minulle on tullutkin aika-ajoin isän 

suhteen. Eikö meille toisaalta ole opetettu, että Jehova vetää puoleensa 

kaikki lampaankaltaiset ihmiset tavalla tai toisella, eikä se ole kiinni ju-

listajan taidoista. Aivan kuten uudempi Vartiotorni kertookin: 
 

Vartiotorni 15.4.2012 s.28 

Jeesus sanoi: ”Kukaan ei voi tulla minun luokseni, ellei Isä, joka on 

lähettänyt minut, vedä häntä.” (Joh.6:44.) Me tarvitsemme siis Juma-

lan apua voidaksemme tulla Kristuksen opetuslapsiksi. Miten Jehova 

vetää lampaankaltaisia ihmisiä Poikansa luo? Hyvän uutisen saarnaa-

misen ja pyhän hengen toiminnan välityksellä. - - 

Jos olet vihkiytynyt kristitty, Jumala on vetänyt sinuakin tosi palvon-

taan. - - Kun aloit kuunnella hyvää uutista, Jehova auttoi pyhän hengen 

välityksellä sinua ymmärtämään sitä (1.Kor.2:11,12). 
 

Tämän mukaan Jumala pyhän hengen välityksellä vetää puoleensa 

kaikki lampaankaltaiset ihmiset ja auttaa heitä ymmärtämään hyvää uu-

tista. Tämä ei johdu siis julistajan opetustaidosta, joten parempaan tulok-

seen pääseminen epäuskoisen perheenjäsenen auttamisessa ei voi olla 

kiinni uskovan parantuneesta taidosta selittää totuutta taitavammin. 
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Vartiotorni 1.3.2012 s.14 

Joka kuukausi keskimäärin yli 20 000 uutta kastetaan Jehovan todista-

jiksi. 
 

Täytyy tunnustaa, että onpa aikamoinen luku. Se tekee 240 000 kastet-

tua vuodessa. Tuo on 3,2 prosenttia 7,5 miljoonasta julistajasta. Kasvu-

prosentti ei ole kuitenkaan näin suuri. Kuolleet ja poislähteneet pudottavat 

sitä noin prosentin verran. Länsimaissa kasvu on kuitenkin hiipumassa. 

Suomessakin julistajien keskimäärä putosi hiukan. Toimintaa ollaan koko 

ajan supistamassa, vaikka luulisi, että lopun lähestyessä se päinvastoin li-

sääntyisi. Kirjantutkistelu jäi pois. Yleisöesitelmä lyheni. Toinen numero 

Herätkää! -lehdestä jäi pois. Eikä lehtiä voi tilata enää postin kautta. Vii-

meisimmän tiedon mukaan yleisölle tarkoitetun Vartiotorni -lehden sivu-

määrä puoliutuu. Ja mikä oudointa, haaratoimistoja ollaan joissakin 

maissa lopettamassa, ja jopa seurakuntien yhdistämisistä ja salien myyn-

neistä huhutaan. No nämä asiat ovat kuitenkin pieniä sen rinnalla, että 

tämä vakaumus mullistaa koko ihmisen elämän lopullisesti. Normaali 

elämä jää elämättä, ja ihmisiä piinaa jatkuva huonommuuden tunne. 

Enemmän ja enemmän pitäisi tehdä ollaksesi kokosydäminen. Tästä 

muistutetaan jatkuvasti, mutta siitä huolimatta yhä useampi yrittää elää 

normaalia elämää. Todistajista on tullut kaksoiselämää eläviä, jolloin ei 

voi tuntea hyvää omaatuntoa muulloin kuin hetkittäin vastentahtoista 

kenttätyötä tehtäessä. Ja sekin alkaa lopulta tuntua vain ihmisten kiusaa-

miselta. 
Luin hiljattain virolaisten historiasta kertovan kirjan. Ei voinut olla tu-

lematta mieleen se samankaltaisuus, mitä näissä vahvoissa ideologioissa 

on. 
 

Kaiken takana oli pelko 

s.169 

- - Neuvostoliitossa laajalti käytetyillä käsitteillä demokratia, sosia-

lismi ja vaalit ei ollut mitään yhteyttä alkuperäiseen todellisuuteen. - - 

Vaalit, joiden piti olla demokraattiset ja vapaat, eivät sitä olleet - - 

Huomionarvoista oli se, että sekä hallitsijat että alamaiset tiesivät, että 

he käsittelivät sepitettyjä tietoja, mutta he kohtelivat niitä kuin faktoja. 

Koko neuvostoelämä oli sepitettyä, kuvitteellista. Esimerkiksi Neuvos-

toliiton perustuslaissa oli taattu "sanan-, paino- ja kokoontumisvapaus 

sekä oikeus perustaa järjestöjä". Se oli silkkaa sepitettä, mutta sitä tois-

tettiin koulunpenkiltä hautaan. 
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s.184 

Neuvostojärjestelmä edisti propagandallaan ja käytännön politiikal-

laan ihmisten kaksinaista ajattelua ja käyttäytymistä. 

s.218 

Entinen KGB:n agentti Juri Bezmenov sanoo vuonna 1985 videoidussa 

haastattelussa, että asenteiden muokkaus oli tärkeä osa heidän järjes-

tönsä työstä ulkomailla. Tärkeintä oli "suojella" ihmisiä tosiasioilta, 

muuttaa ideologian avulla heidän totuudentajuaan niin, etteivät he us-

koisi tosiasioihin edes kovien todisteiden valossa: "Demoralisoitu ih-

minen ei kykene omaksumaan informaatiota. Tosiasiat eivät kerro hä-

nelle mitään. Vaikka hänet hukutettaisiin asiakirjojen ja kuvien alle, 

hän ei suostu uskomaan sitä, mitä hän näkee". 

s.319 

Käyttäytymisohje Neuvostoliitossa: 

1. Älä ajattele! 

2. Jos ajattelet, älä puhu! 

3. Jos puhut, älä kirjoita! 

4. Jos kirjoitat, älä allekirjoita! 

5. Jos allekirjoitat, älä ihmettele! 
 

No, taisi mennä vähän liian pitkälle tämä vuodatus. Mutta nämä ovat 

nyt minun tuntemuksiani. Sinun tuntemuksesi ovat ehkä täysin vastakkai-

sia. Avoimen rehellisiä meidän kuitenkin minun mielestäni tulee olla, ettei 

meistä vain tulisi ulkokultaisia kaksoiselämää eläviä ja vain omaa etu-

amme ajavia ihmisiä, jotka todellisuudessa eivät täysin usko näihin ope-

tuksiin ja joille tosiasiat eivät merkitse mitään. Sinua velvoitetaan kuiten-

kin suhtautumaan minuun seuraavalla tavalla: 
 

Vartiotorni 15.4.2012 s.12 

Muutamat ovat toimineet siten, että heidät on täytynyt erottaa seura-

kunnasta. Kuri on auttanut ”sen avulla valmennettuja” elpymään hen-

gellisesti (Hepr.12:11). Entä jos joku sukulaisemme tai läheinen ystä-

vämme on erotettu? Tällainen tilanne koettelee, olemmeko uskollisia 

tuolle henkilölle vai Jumalalle. Jehova tarkkailee meitä nähdäkseen, 

noudatammeko hänen käskyjään pidättyä kanssakäymisestä jokaisen 

kanssa, joka on erotettu. (1.Kor.5:11-13.) 
 

Minua ei tosin täytynyt erottaa seurakunnasta, koska erosin siitä itse, 

mutta minuun tulee kuitenkin suhtautua kuin erotettuun. Tämä karttami-

nen on kuria, jolla minua nyt yritetään auttaa elpymään hengellisesti. Mi-

ten minä voin elpyä, jos kukaan ei edes saa keskustella kanssani osoit-

taakseen, että syyt erooni ovat perusteettomat. Aivan kuten jo edellä lai-

naamani Vartiotorni toteaa: 
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Vartiotorni 15.5.2012 s.26 

On hyödytöntä yrittää kumota luopioiden tai muiden Jehovan järjestöä 

arvostelevien väitteitä. 
 

Miten niin on hyödytöntä yrittää kumota näitä syitä erooni? Eikö se olisi 

jokaisen todistajan velvollisuus auttaa minua elpymään ja osoittaa muil-

lekin, että olen väärässä, jos todella olen väärässä Mutta se on hyödytöntä 

juuri siksi, koska eihän esittämilleni tosiasioille kukaan mitään voi. Tä-

män Seura tuossa näin epäsuorasti tunnustaakin, ja siksi se kieltää pereh-

tymästä näihin eroni syihin. Se olisi vaarallista sille uskolle, joka todista-

jilla on. Pohdihan tätä ja sitä, mikä on todellista uskollisuutta Jumalalle. 
 

Kirjoitellaan, jos sen vain katsot sopivaksi. 
 

Terveisin Henri 

 

Miten näihin Henrin näkemyksiin oikein tulisi suhtautua, 

pohdiskeli Johanna luettuaan tekstin vielä uudelleen. Kovaa kri-

tiikkiähän se on, mutta jospa se onkin oikeutettua kritiikkiä. 

Siinä Henri on ainakin aivan oikeassa, että me uskomme näin 

siksi, koska meidät on kasvatettu uskomaan niin. Meihin on kas-

vatettu vahva ennakkokäsitys siitä, että kaikki muut ovat vää-

rässä. Tämä ennakkokäsitys on niin vahva, ettei tule edes mie-

leen, ettemmekö me ja vain me olisi oikeassa ja ainoa Jumalan 

hyväksymä uskontokunta. Mutta entä sitten jos tosiasiat alkavat 

osoittaa yhä vahvemmin, ettei tämä ennakkokäsityksemme ole-

kaan oikea? Kuten Henri oli huomannut, Vartiotornissa pohdit-

tiin juuri tätä kysymystä: ”Mutta miten reagoimme silloin, kun 

huomaamme tehneemme täysin väärän johtopäätöksen? Jos 

olemme rehellisiä, meidän tulisi luopua ennakkokäsitykses-

tämme ja kiinnittää huomiota tosiasioihin.” Näin kehotetaan, 

mutta samalla kuitenkin kielletään perehtymästä niihin tosiasi-

oihin, joita luopioiksi leimatut ovat tuoneet esiin. 

Johanna pysähtyi tuijottamaan Henrin kirjoittamia viimeisiä 

sanoja: ”Kirjoitellaan, jos sen vain katsot sopivaksi”. Voidaan-

han me pitää yhteyttä näin kirjoittelemalla, vaikka ei voidakaan 

tavata. Vai olisiko se sopivaa? Jos Henri Jumalalle uskottomana 

luopiona täytyy kuitenkin unohtaa, miksi kiusaisin itseäni pitä-
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mällä häneen yhteyttä tällä tavalla. Eihän se olisi sopivaa sen-

kään vuoksi, mitä Vartiotorni sanoi eronneisiin suhtautumisesta. 

Kun he olivat Marketan kanssa puhuneet Henristä, oli hän muis-

tuttanut yhdestä kohdasta, jonka eräs kiinnostunut oli huoman-

nut aiemmin hankkimastaan kirjasta ja oli siihen takertunut: 
 

Entä jos sukulainen erotetaan? Perheenjäsenien läheisten siteiden vuoksi 

uskollisuutemme Jehovan lakeja kohtaan voi joutua kovalle koetukselle. 

Miten meidän tulisi suhtautua erotettuun sukulaiseen? - - 

Vaikka jonkin välttämättömän perheasian hoito voikin joissakin harvinai-

sissa tilanteissa vaatia yhteydenpitoa, tällainen kanssakäyminen tulisi pi-

tää mahdollisimman vähäisenä. Uskolliset kristityt perheenjäsenet eivät 

etsi tekosyitä voidakseen olla tekemisissä erotetun sukulaisen kanssa, 

joka ei asu kotona. Uskollisuus Jehovalle ja hänen järjestölleen saa hei-

dät sen sijaan tukemaan raamatullista erottamisjärjestelyä. Heidän us-

kollinen menettelynsä koituu väärintekijän parhaaksi ja voi auttaa häntä 

hyötymään saamastaan kurituksesta (Heprealaisille 12:11). 

("Pitäkää itsenne Jumalan rakkaudessa" v.2008 s.208,209) 
 

Eivät edes lähisukulaiset saa olla kanssakäymisissä heidän 

kanssaan muuten kuin aivan välttämättömissä asioissa, jotka ne-

kin tuon mukaan ovat hyvin harvinaisia, niin miten se sitten 

voisi olla luvallista minulle. Joten jos minä alkaisin kirjoitella 

Henrin kanssa joutuisin silloin rikkomaan tätä kieltoa, aivan ku-

ten Henrikin oli huomannut. Tällöin joutuisin siis rikkomaan Je-

hovan asettamaa kieltoa. Tämä on minulle nyt uskollisuuskysy-

mys, vaikka en tätä asiaa täysin ymmärräkään. En yhtään ihmet-

tele, että tuo kiinnostunut takertui tähän asiaan. Julmalta tämä 

epäilemättä sivullisista näyttääkin, jopa ristiriitaiselta, huomasi 

Johanna selattuaan Vartiotornia, johon Henri oli viitannut: 
 

Kun ihmiset näkevät meidän käytännössä osoittavan samankaltaista rak-

kautta kuin Kristus, he haluavat päästä lähemmäksi sekä häntä että Isää 

(Ef.5:1,2). 

(Vartiotorni 15.4.2012 s.7) 
 

Mutta jospa katumattomat väärintekijät saadaan näin nope-

ammin katumaan väärintekoaan ja palaamaan takaisin järjes-

töön. Tosin tämä ei sovellu Henriin. Hänenkö pitäisi katua rehel-

lisyyttään ja alkaa toimia omaatuntoaan vastaan, alkoi Johanna 
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jälleen pohtia tätä jo niin moneen kertaan pohtimaansa vaikeaa 

ja kipeää asiaa. Kuten myös Henrin esittämää kysymystä, ”mikä 

on todellista uskollisuutta Jumalalle”. 

 

Janin huoli 
 

Johannan veli Jani oli yrittänyt keskustella sisarensa kanssa ja 

lohduttaa häntä, tietäessään miten paljon Henri hänelle merkitsi, 

mutta Johanna oli vain tokaissut, ettei hän kuitenkaan ymmärrä 

tätä asiaa. Tämä loukkasi häntä, kun häntä pidetään aina vain 

ymmärtämättömänä pikkupoikana. Mutta hän jos kuka tässä per-

heessä kuitenkin tiesi todellisen tilanteen heidän suhteestaan. Jo-

hanna oli siitä hänelle kertonut ja vannottanut häntä kertomasta 

siitä kenellekään. Tai oli ollut pakotettu kertomaan, kun hän oli 

yllättänyt heidät kerran kaupungilla menemässä kaksistaan pit-

salle, muisteli Jani. Tuntiessaan nyt sääliä alakuloista sisartaan 

kohtaan nieli hän tämän loukkauksen ja yritti ymmärtää häntä. 

Ja kyllä kai sen nyt jo olivat huomanneet muutkin tuon heidän 

ihastuksensa, arveli hän alkaen epäillä, ettei taida sittenkään tie-

tää siitä sen enempää kuin muutkaan. 

Janilla oli myös oma ongelma, joka oli jo aiemmin vaivannut 

häntä, mutta nyt lukiessaan sitä käsittelevää Vartiotornia alkoi 

se suorastaan ahdistaa häntä. Hänellä oli oma kannettava tieto-

kone, jolla hän surffaili myös internetissä melko usein. Sieltä 

hän oli löytänyt kauniita tyttöjä esittelevän sivuston. Tytöt teki-

vät häneen kauneudellaan ja vähäpukeisuudellaan, jopa täydellä 

alastomuudellaan, hyvin suuren vaikutuksen. Hänelle oli tullut 

oikein tapa käydä tällä kyseisellä sivustolla katselemassa näitä 

kuvia, joita oli melko paljon ja jotka vaihtuivat aika-ajoin. Ei kai 

kauniin ihmisen ihaileminen voi olla syntiä, oli hän itselleen se-

littänyt, vaikka ei aivan täysin luvalliseksikaan tätä katselua ko-

kenut. Nyt hän luki hämillään jopa pelonsekaisin tuntein Luki-

joiden kysymyksiä, jossa tätä asiaa käsiteltiin: 
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Voisiko pornografisen aineiston katselemisesta tulla kristitylle niin paha 

tapa, että se johtaisi hänen erottamiseensa kristillisestä seurakunnasta? 

Kyllä voisi. Tämä korostaa sitä, miksi on hyvin tärkeää karttaa päättäväi-

sesti kaikkea pornografiaa - sekä kirjallista aineistoa että lehdissä, elo-

kuvissa, videoissa ja internetissä olevia kuvia. 

(Vartiotorni 15.3.2012 s.30) 
 

 Voitaisiinko minut todella erottaa näiden kuvien katselemi-

sen vuoksi, pohti Jani kauhuissaan. 
 

Pornografiaa on saatavissa kaikkialla maailmassa. Internetin välityk-

sellä siihen on entistä helpompaa päästä käsiksi, ja siksi tämä hirvittävä 

vitsaus vaikuttaa yhä useampiin ihmisiin. Jotkut, niin nuoret kuin vanhat-

kin, ovat vahingossa joutuneet pornografisille internetsivustoille. Toiset 

ovat menneet niille tietoisesti, sillä kynnys pornografisen aineiston luke-

miseen tai katselemiseen on madaltunut, kun sen voi tehdä salassa kotona 

tai työpaikalla. Miksi kristittyjen tulisi suhtautua tähän asiaan vakavasti? 

(Vartiotorni 15.3.2012 s.30) 
 

Ja mikä tekee tästä asiasta vielä vakavamman on se, että minä 

varta vasten oikein etsin tuon sivuston, kun kuulin siitä koulussa 

pojilta. Ei se ollut siis mikään vahinko, tunnusti hän tuntien it-

sensä entistä syyllisemmäksi. 
 

Yksi perussyy käy ilmi Jeesuksen varoituksesta: "Jokainen, joka jatkuvasti 

katsoo naista niin että tuntee intohimoa häneen, on jo sydämessään tehnyt 

aviorikoksen hänen kanssaan." (Matt.5:28.) Normaalit aviopuolisoiden 

väliset sukupuolisuhteet ovat tietenkin sopivia ja tuottavat heille mielihy-

vää (Sananl.5:15-19; 1.Kor.7:2-5). Mutta pornografia ei keskity niihin. 

Sen sijaan siinä kuvataan luvatonta seksiä, ja se ruokkii moraalittomia 

ajatuksia, joista Jeesus varoitti. Pornografisen aineiston lukeminen tai 

katseleminen on selvästikin vastoin seuraavaa jumalallista varoitusta: 

"Kuolettakaa sen tähden maan päällä olevat ruumiinjäsenenne haureu-

teen, epäpuhtauteen, sukupuoliseen himoon, vahingolliseen haluun ja ah-

neuteen katsoen, joka on epäjumalanpalvelusta." (Kol.3:5.) 

(Vartiotorni 15.3.2012 s.30,31) 
 

Niin no tunsinko minä sitten oikein intohimoa, tiedä siitä, 

mutta enhän minä mitään aviorikosta voi tehdä, kun en ole avios-

sakaan. Olihan siellä kuvia oikein seksistäkin, mutta minusta ne 

olivat kyllä ällöttäviä kuvia. Eipä silti, olisihan sellaista nättiä 

tyttöä mukava pitää hyvänä. Mutta kai tuollainen ajatus on sitten 

juuri tuota sukupuolista himoa, joka on syntiä. 
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Kristityn, joka on joutunut tämän pahan tavan otteeseen, tulisi havahtua 

ja tunnustaa tarvitsevansa hengellistä apua. Sitä on saatavissa seurakun-

nasta. - - Yksi tai kaksi vanhinta voi antaa tarvittavaa apua muun muassa 

esittää "uskon rukouksia", jotka "tekevät huonovointisen terveeksi". Näin 

synnintekijälle voidaan antaa anteeksi. (Jaak.5:13-15.) - - ne, jotka ovat 

etsineet apua puhdistautuakseen pornografian tahrasta, voivat iloita pa-

remmasta suhteesta Jehovaan. (Ps.73:28.) 

(Vartiotorni 15.3.2012 s.31) 
 

Pitäisiköhän tästä asiasta puhua oikein isän kanssa? Mutta 

suuttuuhan se vähemmästäkin. Nytkin se on tuon Henrin tapauk-

sen vuoksi niin hermona, että antaa nyt olla ainakin toistaiseksi. 
 

Paavali kuitenkin sanoi, että jotkut synnintekijät eivät olleet katuneet 

"epäpuhtauttaan ja haureuttaan ja irstauttaan" (2.Kor.12:21). - - Valitet-

tavasti pornografisessa aineistossa saatetaan kuvata jotakin paljon pa-

hempaa kuin alastomuutta tai miestä ja naista harjoittamassa haureutta. 

Tarjolla on saastaista, iljettävää pornografiaa, johon sisältyy homosek-

suaalisuutta, ryhmäseksiä, eläimiin sekaantumista, lapsipornografiaa, 

joukkoraiskauksia, naisten pahoinpitelyä, masokismia tai sadistista kidu-

tusta. - - 

Niinpä jos jollekulle kehittyisi piintynyt tapa katsella iljettävää, seksuaa-

lisesti alentavaa pornografiaa ja hän kenties jatkaisi sitä pitkähkön aikaa 

eikä katuisi ja kääntyisi, hän ei voisi jäädä kristilliseen seurakuntaan. Hä-

net täytyisi erottaa seurakunnasta sen puhtauden ja hengen suojele-

miseksi (1.Kor.5:5,11). 

(Vartiotorni 15.3.2012 s.31) 
 

Jaa tämä tarkoittaakin tällaisia sairaita juttuja joiden katsele-

misesta voidaan erottaa. Ei tämä varsinaisesti tarkoitakaan noi-

den tyttöjen katselemista, huokaisi Jani helpottuneena. 
 

Jotkut niistä, jotka ovat langenneet katselemaan iljettävää pornografiaa, 

ovat onneksi menneet vanhinten puheille ja saaneet hengellistä apua voi-

dakseen tehdä perinpohjaisia muutoksia. - - Ne jotka katuvat, voidaan 

ikään kuin siepata tulesta (Juud.22,23). 

Kunkin meistä on tietysti paljon parempi pysyä kaukana näistä vaaroista. 

Meidän tulisi tosiaankin päättää ehdottomasti karttaa kaikenlaista por-

nografiaa. 

(Vartiotorni 15.3.2012 s.31) 
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Tuollainen iljettävä pornografia on siis eri asia kuin nuo tyt-

töjen kuvat, vaikka kai nekin kuitenkin on pornografiaa. Mutta 

ei kai niiden katselemisesta kuitenkaan eroteta. Kai se kuitenkin 

olisi parempi ettei niillä sivuilla enää kävisi. Tuossakin kun sa-

notaan, että tulisi karttaa kaikenlaista pornografiaa, jota nuo tyt-

töjen kuvatkin sitten ilmeisesti on. No onhan se tunnustettava, 

että hieman se on omaatuntoa kolkuttanut noiden kuvien katselu 

ja salassahan se siksi on täytynytkin tehdä. Katsotaan nyt sitten 

mikä jatkossa on sopivaa, mutta isälle en tästä kyllä mitään 

kerro, suuttuu vaan, onhan se nähty aiemminkin ettei hänen 

kanssaan mistään tällaisista asioista voi puhua, päätti Jani oman-

tuntonsa kanssa painiskellessaan. 

 

Kun nuori kyseenalaistaa vanhempiensa uskon 
 

Johanna vaipui syviin ristiriitaisiin mietteisiin luettuaan Henrin 

viestin useaan kertaan. Onko Henri kartettava ja uskolle vaaral-

linen luopio, vai onko hän sittenkin aivan oikeassa näissä esittä-

missään asioissa? Sitä ei voi tietää muuten kuin perehtymällä tä-

hän hänen lähettämäänsä yhteenvetoon. Se ei voi olla oikein, 

että hänen näkemyksensä tuomitaan vääräksi ja perusteetto-

maksi, vaikka niihin ei olla edes tutustuttu. Kuten Henri kirjoitti: 

”Eikö se olisi jokaisen todistajan velvollisuus auttaa minua el-

pymään ja osoittaa muillekin, että olen väärässä, jos todella 

olen väärässä.” Tässä hän on minun mielestäni aivan oikeassa, 

totesi Johanna ja alkoi käydä kohta kohdalta läpi Henrin yhteen-

vetoa heidän keskustelustaan. 

Yhteenvedossa oli useita sivuja ja sen perusteellinen läpikäy-

minen vei useita tunteja. Johanna uppoutui aineistoon niin, että 

menetti ajantajunsa. 

- Mitäs täällä puuhataan, kun ei tunnu iltapalakaan kiinnosta-

van, kysyi äiti ovelle ilmestyessään. 
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- Ai jaa, onko kello jo niin paljon. En yhtään huomannut, kun 

tutkistelin tuossa yhtä kiinnostavaa juttua. 

- Pidähän nyt kuitenkin taukoa ja tule iltapalalle. Jäät pian 

vallan ilman pannukakkua, joka tuntuu niin kovin maistuvan 

isälle ja Janille. 

- Oletko tehnyt sitä herkullista pannaria? Sitten täytyykin 

kyllä tulla pitämään puolensa. 

- Keitin myös oikein maitokaakaota, joka tuntuu noille mie-

hille myös maistuvan. 

- Teillähän on täällä oikein juhlat ja minut meinataan jättää 

vallan paitsi kaikista herkuista, huomautti Johanna teennäisen 

topakasti tultuaan keittiöön muiden seuraan. 

- Ajateltiin, että sinä et kuitenkaan pidä pannarista ja kaaka-

osta. Ettei hyvää pannaria joutuisi roskiin ja ettei äidin mieltä 

pahoitettaisi, päätettiin isän kanssa syödä sinunkin osuutesi, kiu-

soitteli Jani. 

- Ihanko totta, pelästyi Johanna. 

- Ei nyt sentään. On sitä sinulle siinä uuninpellillä vielä, tyyn-

nytteli äiti. 

- Ovat muuten vallan innokkaita tutkimaan se kiinnostunut 

pariskunta. Käytiin siellä tänään äidin kanssa, eikä meinattu 

saada tutkistelua lainkaan loppumaan, kertoi isä innostuneena. 

- Kyselivät myös internetistä löytämästään luopioaineistosta. 

Näyttivätkin tietokoneeltaan erästä sivua, joka oli kyllä laadittu 

taitavasti, mutta johdatti kokemattoman lukijan täysin harhapo-

luille puolitotuuksineen. Rauhoittuivat kuitenkin kun kerroin, 

että niiden takana on entisiä vallanhaluisia todistajia, jotka ovat 

loukkaantuneet kun heidän kykyjään ei ole riittävästi huomioitu, 

eivätkä he ole saaneet mielestään riittävän vastuullisia tehtäviä. 

Jotkut heistä ovat loukkaantuneet siitä, kun eivät ole saaneet 

omasta mielestään oikeampia näkemyksiään hyväksytyiksi. 

Eipä silti etteikö menneisyydessä ole virheitäkin tehty, epätäy-

dellisiä ihmisiä kun olemme. Mutta on typerää alkaa kaivele-

maan niitä vanhoja asioita. Vartiotornissa olikin sopivasti kirjoi-

tus: Älä katso 'siihen, mikä on jäänyt taakse'. Luin siitä heille 
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joitain otteita, ja sen he tuntuivat kyllä ymmärtävän ja hyväksy-

vän, jatkoi isä kertomistaan tyytyväisenä. 

- Voitaisiinko huomenna tai sitten kun sinulle sopii, keskus-

tella niistäkin asioista, joita Henri esitti syyksi eroonsa, kysyi 

Johanna arastellen. 

- No niistä ei taida paljon puhumista olla, ilmeisesti täyttä 

soopaa se oli mitä sinulle syötti. 

- Minä pyysin Henriltä yhteenvedon siitä keskustelustamme, 

kun siinä tuli niin paljon sellaistakin asiaa joka jäin hiukan kiu-

saamaan. Pyysin sen siksi, että voisin perehtyä siihen tarkemmin 

selvittääkseni ovatko ne asiat todella totta, ja myös siksi, että 

sinä auttaisit minua ymmärtämään, miksi niillä asioilla ei ole 

merkitystä, vaikka ne olisivat tottakin. 

- Vai niin olet tehnyt, mutta olikohan se nyt oikein viisasta, 

murahti isä alta kulmiensa. 

- No, ratkaise sinä se asia. Minä tulostin sen siksi sinua var-

ten. Se on minulla tuolla huoneessani. Saat sen kunhan tutustun 

siihen ensin itse, niin keskustellaan siitä sitten yhdessä, mumisi 

Johanna pannukakkua suussaan. 

- Jaha vain niin, no katsotaan nyt sitten, kun sen kerran nyt 

olet pyytänytkin ja sitä kai sitten jo kovasti olet tutkistellutkin, 

lupasi isä ilmeisen vastentahtoisesti. 

- Sitäkö sinä siellä niin tiiviisti oletkin koko illan tutkinut, 

hämmästeli äiti. 

- Sitä niin. Haluan selvittää tämän asian perin pohjin, ettei jää 

suotta tuonne mieleen kummittelemaan, tunnusti Johanna. 

- Minua kun kiusaa tämä asia siksi kun uskon, että Henri on re-

hellinen, eikä hän eroa vain joidenkin pahansuopaisten ja ilkeä-

mielisten juttujen vuoksi. Minuun suorastaan sattuu ne puheet, 

kun häntä syytetään nyt epärehelliseksi, vaikka kaikki varsin hy-

vin tietävät hänen olevan rehellinen ja kaikin puolin rehti. 

- Johannan sydämeen sattuu ja taitaa nyt sattua jokin muukin 

eroaminen kuin tuo seurakunnasta eroaminen, huomautti Jani. 

- No mutta Jani, miten sinä nyt tuolla tavalla sisartasi louk-

kaat, torui äiti. 
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- Tietysti se sattuu, kun menettää hyvän ystävän, tunnusti Jo-

hanna. 

- Vain hyvän ystävän, niinkö, jatkoi Jani. 

- Annahan nyt jo olla, komensi isä puuttuen tähän kiusoitte-

luun, jonka vakavuutta Jani ei täysin ymmärtänyt. - Mutta tuo-

hon äskeiseen sen verran vielä, että rehellinen Henri saattaa 

kyllä olla, mutta liian niin sanotusti sinisilmäinen, joka on 

helppo saalis Saatanalle kuten Eeva muinoin, vaikka rehellinen 

oli hänkin. Mutta puhutaan siitä sitten myöhemmin enemmän. 

- Äiti, kiitos tästä herkkuhetkestä. Oli tosi hyvää tuo pannari 

kaakaon kanssa ja tuo mansikkahillo täydensi sitä tosi herkulli-

sesti, kiitti Johanna äitiään muidenkin yhtyessä äidille osoitet-

tuihin kiitoksiin. 

Johanna palasi huoneeseensa jatkamaan vielä keskenjäänyttä 

perehtymistään Henrin yhteenvetoon. Hän alkoi tulla siihen joh-

topäätökseen, että kyllä kaikki tiedot todennäköisesti ovat tosia, 

eikä sitä ollut syytä epäillä. Mutta mikä merkitys näillä tosiasi-

oilla tulee olla, siitä on nyt tarpeen kuulla isän mielipide, totesi 

hän ja oli hyvillään siitä, että isä oli luvannut tutustua asiaan ja 

ennen kaikkea siitä, että hän oli luvannut keskustella hänen 

kanssaan siitä. Aamulla hän vie tämän tulosteen isänsä työpöy-

dälle. 

 

Keskustelun jälkeen Hannu meni makuuhuoneeseen paneutuak-

seen levolle Nooran jäädessä olohuoneeseen katsomaan vielä 

TV-uutisia. Työpäivä oli ollut kiireinen, ja kun vielä oli ollut tut-

kistelukin sen kiinnostuneen pariskunnan kanssa alkaa tässä jo 

väsy painaa, mutisi hän itsekseen alkaessaan sonnustautua yö-

asuun. 

Hänellä oli tapana lukea uusimmat lehtijulkaisut sängyssä 

nukkumaan mennessään. Hän alkoi tuntea lisääntyvää huolta 

tyttärestään keittiössä juuri kuulemansa perusteella ja siksi hä-

nen mieleensä nousikin jo aiemmin lukemansa kirjoitus: Kun 

nuori kyseenalaistaa vanhempiensa uskon. Nuo Henrin esittä-
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mät asiat ovat ilmeisesti tehneet häneen jonkinmoisen, ehkä suu-

renkin vaikutuksen, ja siksi tähän asiaan tuleekin suhtautua va-

kavasti, aprikoi hän ja alkoi lukea etsimänsä Vartiotornin kirjoi-

tusta. Miten erilaiselta tällaisen aineiston lukeminen tuntuukaan, 

kun se koskee omaa tytärtä, huomasi hän entistäkin huolestu-

neempana: 
 

Olet varma siitä, että uskontosi opettaa totuuden Jumalasta, ja uskot, että 

Raamattu viitoittaa parhaan elämäntavan. Siksi on täysin luonnollista, 

että yrität juurruttaa lapseesi omia arvojasi (5.Mooseksen kirja 6:6,7). 

Mutta entä jos lapsesi kiinnostus hengellisiä kysymyksiä kohtaan sammuu 

teini-iässä? Mitä jos hän alkaa kyseenalaistaa juuri niitä uskonkäsityksiä, 

jotka näyttivät olevan hänelle selviä pienempänä? (Galatalaisille 5:7.) 

(Vartiotorni 1.2.2012 s.18) 
 

 Johannan kanssa ei ole ollut koskaan mitään ongelmia, niin 

kuin monen muun nuoren kanssa on ollut. Innokas hän aina on 

ollut, tienraivauksessakin ollut jo useamman vuoden. Ja sinnik-

käästi on pysynyt tuntitavoitteessa. Koskaan hän ei ole osoitta-

nut minkäänlaista kapinahenkeä, saati että olisi kyseenalaistanut 

saamaansa opetusta. Sitä en pelkää, että hänen kiinnostuksensa 

hengellisiä kysymyksiä kohtaan sammuisi, mutta nyt pelkään 

sitä, että hänellä on vähän liikaa tuota kiinnostusta kaikenlaisia 

vanhoja asioita kohtaan. Ilmeisesti juuri niitä Henri on kaivanut 

esille, pohdiskeli Hannu. 
 

Jos näin käy, älä ajattele, että olisit epäonnistunut kristittynä vanhem-

pana - - On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että suhtautumisesi lapsen ky-

symyksiin voi hyvinkin ratkaista, päättääkö hän tutkia tarkemmin uskon-

käsityksiäsi vai ottaa etäisyyttä niihin. Jos julistat nuorelle sodan tämän 

kiistakysymyksen johdosta, taistelusta tulee raskas - ja häviät sen lähes 

varmasti. (Kolossalaisille 3:21.) 

(Vartiotorni 1.2.2012 s.18) 
 

Eihän tässä vielä mitenkään ole käynyt, eikä tässä nyt mistään 

epäonnistumisesta voi puhua, ei ainakaan vielä. Mutta mitä mah-

taa siinä Henrin lähettämässä aineistossa olla, siitä tulee riippu-

maan minun suhtautumiseni. Mitään soopaa minä en ala lukea, 

sehän on varma. Mutta jotain siitä Johannalle täytyy tietysti sa-

noa. Mitään riitaa ja taistelua tästä ei saa tulla ”häviät sen lähes 
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varmasti” sanoo Vartiotorni. Se nyt on kyllä oudosti sanottu. 

Miten niin muka häviän sen lähes varmasti. Eikös se ole isän 

sana laki tyttärellekin ja sitä hänen on toteltava. Menettäähän isä 

auktoriteettinsa, jos ei saa sanoa, mikä perheessä on sallittua ja 

mikä ei. Ei sitä lapsilta kysellä, tuhahti Hannu. 
 

On paljon viisaampaa noudattaa apostoli Paavalin neuvoa: "Herran or-

jan ei tarvitse taistella, vaan hänen täytyy olla hellävarainen kaikkia koh-

taan, pätevä opettamaan, itsensä hillitsevä." (2.Timoteukselle 2:24.) Mi-

ten opettaa pätevästi, jos nuori kyseenalaistaa uskosi? 

Yritä aivan ensimmäiseksi ymmärtää, mitä lapsesi ajattelutavan taustalla 

on. - - 

Mistä kenkä mahtaa puristaa sinun lapsesi kohdalla? Paras keino saada 

se selville on kysyä sitä suoraa. Älä kuitenkaan anna keskustelun muuttua 

väittelyksi, vaan ole "nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihastu-

maan" (Jaakobin kirje 1:19). 

(Vartiotorni 1.2.2012 s.18,19) 
 

Nuo Paavalin sanat on kyllä tarkoitettu seurakunnan vanhim-

mille. Mutta mikseipä niitä voida soveltaa perheen isäänkin per-

heensä opettajana. Miksi Johanna tuntee aivan ilmeistä sympa-

tiaa noita Henrin esityksiä kohtaan? Ettei vaan päällimmäisenä 

ole tuo hänen ihastuksensa Henriin, jonka hän näkee niin kovin 

rehtinä ja rehellisenä ja ennen kaikkea tietysti komeana. Ei silti 

etteikö minullakin ole ollut tuo käsitys hänestä ja komeakin 

poika kieltämättä on, mutta komea ulkonäkö on pettänyt ennen-

kin. Hänen mieleensä tuli komea, mutta ovela Absalom, kunin-

gas Daavidin poika, joka kapinallisuutta lietsovilla juonillaan ai-

heutti vakavia seuraamuksia monille. 
 

Raamatussa kerrotaan monista ihmisistä, joilla oli huono vaikutus toisiin. 

Yksi heistä oli Absalom, kuningas Daavidin poika. Absalom oli ulkonäöl-

tään poikkeuksellisen kaunis. Aikaa myöten hän kuitenkin - - antoi ahneen 

kunnianhimon kasvaa sydämessään ja alkoi tavoitella isänsä valtais-

tuinta, vaikkei hänellä ollut siihen oikeutta. Saadakseen kuninkuuden Ab-

salom teeskenteli olevansa hyvin kiinnostunut israelilaistovereistaan ja 

vihjaili ovelasti, ettei heistä välitetty kuninkaan hovissa. - - 

  



137 

Onnistuiko Absalomin juoni? Hän pääsi melko pitkälle, sillä Raamatussa 

sanotaan: "Absalom varasti Israelin miesten sydämiä." (2.Sam.15:6.) Ab-

salomin röyhkeys johti kuitenkin lopulta hänen kukistumiseensa. Traa-

gista kyllä se koitui myös kuolemaksi hänelle ja tuhansille ihmisille, jotka 

hän oli viekoitellut puolelleen. (2.Sam.18:7,14-17.) 

Miksi Absalomin oli helppo pettää noita israelilaisia? Kenties he halusi-

vat sitä, mitä hän heille lupasi. Tai ehkä hänen ulkonäkönsä teki heihin 

vaikutuksen. Olipa syynä mikä tahansa, he eivät varmastikaan pysyneet 

uskollisina Jehovalle eivätkä hänen nimittämälleen kuninkaalle. Nykyään 

Saatana käyttää edelleen Absalomin kaltaisia ihmisiä varastaakseen Je-

hovan palvelijoiden sydämiä. 

(Vartiotorni 15.7.2012 s.13) 
 

Kyllähän tuo, että eroaa seurakunnasta, on kapinallisuutta ja 

uskottomuutta pahimmillaan. Itsehän Henri näin paljasti, mitä 

hänen sydämessään on. Kunpa Johannakin ymmärtäisi tämän. 
 

Jumala käskee vanhempia opettamaan lapsille häntä koskevia asioita ja 

lapsia taas tottelemaan vanhempiaan (Efesolaisille 6:1). Et kuitenkaan 

halua, että lapsesi noudattaa perheen hengellistä ohjelmaa sokeasti ja 

lähtee kokouksiin vastentahtoisesti. Toivoisit, että jos suinkin mahdollista, 

hänen mielensä ja sydämensä olisivat mukana. 

(Vartiotorni 1.2.2012 s.19) 
 

Aivan oikein, näin se juuri tulee olla. Vanhemmat tottelevat 

Jumalaa opettamalla lapsiaan ja lasten tulee totella vanhempi-

aan. Tuosta nyt en ole aivan samaa mieltä, ettei lapsia saisi pa-

kottaa kokouksiin. Eihän lapsi vielä ymmärrä omaa parastaan, ja 

siksi hänen tulee luottaa vanhempiinsa. Eihän lapset aina vapaa-

ehtoisesti kokouksiin haluaisi lähteä, jos aivan rehellisiä ollaan, 

ja siksi täytyy aika-ajoin käyttää pakkokeinojakin. Niin se on ol-

lut meilläkin, niin kuin epäilemättä muissakin lapsiperheissä. 

Olisihan se tietysti toivottavaa, ettei niin tarvitsisi tehdä, mutta 

se on juuri sitä kasvattamista ”Jehovan kurissa ja mielenohjauk-

sessa” (Ef.6:4 Um). Kyllä se mieli ja sydän siitä sitten ajan myötä 

tulee mukaan. Niin se on ollut Johannankin kohdalla ja tulee var-

masti olemaan Janinkin kohdalla, jolla tämä prosessi tuntuu ole-

van vielä hieman kesken. Ehkä Noora on siinä aivan oikeassa, 

että hänen kanssaan tulisi keskustella enemmän ja kuunnella hä-

nen mietteitään. Millaisia mietteitä ja haaveita siellä miehenalun 
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päässä mahtaa oikein olla? Ties vaikka hänelläkin on omat epäi-

lyksensä, ei vain niistä uskalla puhua, alkoi Hannu epäillä. 
 

Voit onnistua tässä paremmin, jos pyrit ymmärtämään, mitkä tekijät ovat 

vaikuttaneet hänen asenteeseensa. 

(Vartiotorni 1.2.2012 s.19) 
 

Onko Johannalla syynä vain ihastus Henriin, kun hän aivan 

ilmeisesti yrittää puolustella häntä ja hänen eroaan seurakun-

nasta, vai onko sen takana jotain muutakin? No, se selviää kun 

saan häneltä sen yhteenvedon siitä heidän keskustelustaan. 
 

Kannustamalla nuorta puhumaan isä saa selville ongelman ytimen - - 

mutta lisäksi hän kasvattaa luottamuksen ilmapiiriä, jolloin ovi jää auki 

jatkokeskusteluille. Keskusteleminen murrosikäisen kanssa saattaa kysyä 

vanhemmilta äärimmäistä kärsivällisyyttä, mutta se maksaa vaivan, sillä 

näin voi voittaa nuoren luottamuksen. 

(Vartiotorni 1.2.2012 s.20) 
 

Onko se lopulta niinkään hyvä kannustaa nuoria puhumaan 

niin sanotusti suunsa puhtaaksi. Sieltähän voi tulla mitä vain. 

Aletaan kaivella kaikkia vanhojakin asioita ja vanhempien vir-

heitä. Lapset päästetään näin nöyryyttämään vanhempiaan. 

Päinvastoin että tämä kasvattaisi luottamusta, luottamus van-

hempiin vain heikkenee. Kukapa ei virheitä tekisi, huokaisi 

Hannu muistellessaan asioita, joista ei haluaisi lastensa häntä 

muistuttavan. Vanhempien tulee toimia tavalla, jolla säilytetään 

heidän auktoriteettinsa lasten silmissä. Käsky kunnioittaa isää ja 

äitiä ei voi muuten toteutua. Ei silti etteikö nämä ohjeet hyviä 

ole, mutta niitä tulee osata soveltaa sopivalla tavalla. 
 

Vanhemmat ja asiantuntijat ovat panneet merkille, että pienten lasten ja 

nuorten ajattelutavoissa on selvä ero (1.Korinttilaisille 13:11). Siinä 

missä lasten ajattelu on yleensä mustavalkoista ja koskee konkreettisia 

asioita, nuoret alkavat miettiä käsitteellisempiä asioita. - - nuorella herää 

paljon kysymyksiä - - 

Vanhemmista voi tuntua, että tällaiset kysymykset merkitsevät askelta 

taaksepäin nuoren hengellisyydessä, mutta todellisuudessa kyse voi hy-

vinkin olla askeleesta eteenpäin. Kysymysten esittäminen voi olla tärkeä 

osa kristityn hengellistä kasvua (Apostolien teot 17:2,3). 
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Lisäksi nuorena ihminen opettelee käyttämään ajattelukykyään (Rooma-

laisille 12:1,2). Sen ansiosta on mahdollisuus ymmärtää kristillisen uskon 

”leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys” aivan toisella tavalla kuin lapsena 

(Efesolaisille 3:18). Nyt jos koska on aika auttaa nuorta pohtimaan us-

konkäsityksiään, jotta hänen voi muuttua lujaksi vakaumukseksi. (Sanan-

laskut 14:15; Apostolien teot 17:11.) 

(Vartiotorni 1.2.2012 s.20) 
 

Mitä näihin oppikysymyksiin tulee, niin tietysti kysyä aina 

saa, jos jokin asia tuntuu vaikealta ymmärtää. Mutta rajansa on 

siinäkin. Luottamus Jehovalta tuleviin opetuksiin tulee olla pääl-

limmäisenä. Vanhempien tulee osata erottaa aidot kysymykset 

kritiikkiä sisältävistä kysymyksistä. Aivan kuten eräs sivuun jää-

nyt veli, joka aina kyseli, onko tämä todella Jehovalta, voiko sii-

hen todella luottaa, ja miksi täsmennyksiä ja muutoksia tulee 

niin usein. Nämä kysymykset eivät olleet aitoja vilpittömiä ky-

symyksiä. Ne olivat kysymyksiin piilotettua kritiikkiä. Aito va-

kaumus on ehdotonta luottamusta Jehovan opetuksiin ja sellai-

nen vakaumus tulee lapsille jo pienestä pitäen kasvattaa. Sen si-

jaan että kotona pohdittaisiin jatkuvasti kaiken maailman epä-

luottamusta herättäviä kysymyksiä, vanhempien tulee kasvattaa 

luottamusta Jehovaan. Aivan samoin kuin israelilaiset vanhem-

mat muinoin erämaassa vaeltaessaan opettivat lapsiaan luotta-

maan Mooseksen johtoon, sen sijaan että pohdittaisiin, onko vii-

sasta ohittaa edessä oleva vuori vasemmalta tai oikealta. 
 

Ehkä sinunkin lapsesi on syntymästään asti saanut opetusta Raamatun 

periaatteista, mutta nyt sinun täytyy auttaa häntä vakuuttumaan niistä, 

niin että niistä tulee hänen oma vakaumuksensa. 

Kirjan Nuoret kysyvät - käytännöllisiä vastauksia 1.osassa sanotaan: 

"Niin kauan kuin lapsi asuu kotona, vanhemmilla on oikeus vaatia häntä 

noudattamaan perheen hengellistä ohjelmaa. Tavoitteena ei kuitenkaan 

ole vain saada häntä toistamaan mekaanisesti rutiineja vaan juurruttaa 

hänen sydämeensä rakkautta Jumalaan." Kun pidät tämän tavoitteen mie-

lessä, voit auttaa nuorta tulemaan "vahvaksi uskossa", niin että kristilli-

sestä elämäntavastasi tulee myös hänen elämäntapansa (1.Pietarin kirje 

5:9). 

(Vartiotorni 1.2.2012 s.21) 
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Kun lapset olivat pieniä, meillä oli hyvinkin säännöllinen per-

hetutkistelu tai palvontailta, joksi sitä nyt kutsutaan Sitten kun 

Janikin meni kasteelle, jäi se vähitellen pitämättä siinä muodos-

saan, että kaikki kokoontuisimme yhteen tutkimaan viikoittaista 

Vartiotornin tutkittavaa kirjoitusta. Minusta on ollut tarkoituk-

senmukaisempaa, että kukin tutkii tuon aineiston silloin kun kul-

lekin parhaiten sopii. Perheen pakottaminen yhteen kaikille so-

pivana aikana ei oikein sovellu meille, eikä sillä saada aikaan 

oikein hyvää tutkimiselle ja keskustelulle sopivaa ilmapiiriä-

kään. Tulihan sitä silloin kokeiltua, kun tästä palvontaillasta 

alettiin puhua, mutta eiköhän kunkin perheen tule valita se tapa, 

joka sille parhaiten soveltuu, päätteli Hannu tuntiessaan hienoi-

sen piston tunnossaan, kun huomasi laiminlyöneensä ainakin 

jossain määrin lastensa opettamisen. Mutta tuosta olen täysin sa-

maa mieltä, että ”niin kauan kuin lapsi asuu kotona, vanhem-

milla on oikeus vaatia häntä noudattamaan perheen hengellistä 

ohjelmaa”. Vanhemmilla on tietysti myös oikeus vaatia lasta 

alistumaan siihen, mitä aineistoa kotiin saa tuoda ja mistä täällä 

saa puhua. Eiväthän vanhemmat voi sallia mitään luopioiden 

propagandaa kodissaan, saati että sitä vielä yhdessä eriteltäisiin 

ja pohdittaisiin onko se totta vai ei. Koska se on Saatanasta, on 

vanhempien sen sijaan suojeltava lapsiaan sellaiselta myrkyltä. 

Se on vaarallista, koska se saattaisi alkaa turmella heidän usko-

aan ja luottamustaan Jehovaan, päätteli Hannu pohtiessaan, 

mikä on oikea suhtautumistapa siihen Henrin lähettämään ai-

neistoon, josta hän lupasi Johannan kanssa keskustella. 
 

Aivopesua? 

Yleinen harhakäsitys: Jehovan todistajiin kuuluvat vanhemmat pakotta-

vat lapsensa omaksumaan heidän uskonkäsityksensä. 

Miten asia todellisuudessa on: Todistajavanhemmat pyrkivät juurrutta-

maan lastensa sydämeen rakkauden Jumalaan, aivan kuten Raamattu 

käskee heitä tekemään (Efesolaisille 6:4). He kuitenkin ymmärtävät, että 

kasvaessaan aikuiseksi lapsi tekee omat uskontoa koskevat vallintansa 

(Roomalaisille 14:12; Galatalaisille 6:5). 

(Vartiotorni 1.2.2012 s.19) 
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Kaikenlaisiahan syytöksiä sitä on tullut kuultua. Vai että ai-

vopesuksi tätä meidän lasten kasvattamistamme väitetään. Jos 

aivan rehellisiä ollaan, niin kyllähän lapsi ohjelmoidaan aivan 

samoin kuin tietokonekin toimimaan halutulla tavalla. Kasvatus-

han on eräänlaista ohjelmointia. Näin se on kaikkien lasten koh-

dalla. Aivopesu on sitten toinen asia. Siinä ohjelmointi suorite-

taan uudelleen, jolloin aiempi kasvatus ja sen mukaiset arvot 

pestään pois. Lasta ei siis voi aivopestä niin kuin aikuisen voi. 

Ei tuo sinänsä mikään harhakäsitys ole, että ”Jehovan todistajiin 

kuuluvat vanhemmat pakottavat lapsensa omaksumaan heidän 

uskonkäsityksensä.” Kas kun Vartiotorni menee tällaista väittä-

mään. Kyllähän lapsen kasvatukseen liittyy pakottaminen hy-

vinkin suurelta osin. Kouluun on pakko mennä, läksyt on pakko 

tehdä, pakko on myös olla kotona ruoka-aikaan ja syödä ainakin 

jotain, nukkumaan on pakko mennä tiettynä aikana, kokouksiin 

on pakko tulla ja niihin on pakko valmistautua, perhetutkiste-

luun on pakko osallistua, talvella on pakko pukeutua lämpimästi 

ja myöhemminkin pakko hallitsee elämää aika kovalla otteella. 

Pakko se vaan ajaa minutkin jälleen huomenaamuna perheelle 

elantoa hankkimaan. Kyllä se vaan niin on, että me pakotamme 

lapsemme omaksumaan omat uskonkäsityksemme. Me teemme 

niin, koska tiedämme sen olevan lastemme parhaaksi. Emmekä 

suinkaan ymmärrä sitä, jos lapsi aikuiseksi kasvettuaan luopuu 

näistä uskonkäsityksistä. Oudosti on tuokin sanottu, että van-

hemmat ”kuitenkin ymmärtävät, että kasvaessaan aikuiseksi 

lapsi tekee omat uskontoa koskevat vallintansa”. Eihän se näin 

ole. Jos lapsi aikuiseksi tultuaan eroaa seurakunnasta, katkaisee 

vanhemmat kaiken kanssakäymisen hänen kanssaan, eikä suin-

kaan ilmaise ymmärtävänsä häntä. Vartiotornihan antaa aivan 

väärän kuvan tästä asiasta ulkopuolisille. Kai tälläkin on oma 

tarkoituksensa. Ehkäpä näin estetään ulkopuolisia tarttumasta 

epäoleellisiin asioihin, sellaisiin, jotka saattaisivat estää heitä 

omaksumasta varsinaista Raamatun totuutta, pysähtyi Hannu 

pohdiskelemaan kunnes Noora tuli huoneeseen ja katkaisi hänen 

pohdiskelunsa. 



142 

- Lueskelin tässä kirjoitusta: Kun nuori kyseenalaistaa van-

hempiensa uskon. Katsoin josko siitä löytyisi joitain hyviä aja-

tuksia tuon Johannan varalle, kun minusta on alkanut tuntua, että 

hän ainakin jossain määrin on ymmärtävinään tuota Henrin rat-

kaisua erota seurakunnasta. 

- Ei se sitä ole. Sydänsurua se vain on. Ero Henristä tuntuu 

hänestä nyt vain kivuliaalta, poika kun oli Johannan ensirakkaus. 

Niin hän ilmeisesti heidän suhteensa on kokenut, vaikka tuol-

laista ihastumista se tuossa vaiheessa tietysti on vain ollut. Aika 

parantaa haavat, usko pois. On kuitenkin hyvä, että keskustelet 

asiasta hänen kanssaan. Kyllä hän sinuun luottaa, sellainen isin 

tyttöhän hän aina on ollut, selitti Noora omaa näkemystään huo-

lettomana. - Isäpappa taitaa olla huolissaan tyttärestään ja niin 

pitääkin, jos siihen on todellista aihetta. Mutta tuskinpa tästä nyt 

tulee liiaksi huolestua. Ihmeen helpolla me Johannan kanssa on 

päästykin, kun kuulee niistä ongelmista, mitä monilla muilla on 

lastensa kanssa ollut, jatkoi Noora miestään olalle taputtaen. 

- Nämä meidän ihanat lapset mutta nuo naapurin kamalat ka-

karat, tämäkö se on meidän äidin näkemys lapsistaan, kiusoitteli 

Hannu. 

- Eipä heistä huolia ole ihmeemmin ollut, vai onko sinun mie-

lestäsi? 

- No eipä ole, kilttejä ja tottelevaisia ja ennen kaikkea hyvin 

kasvatettuja lapsiahan ne ovat. Siis hyvin kasvatettuja, toisti 

Hannu kurkkuaan rykien. 

- Mutta kenen ovat kasvattamia? Pohdihan sitä ennen kuin 

siinä rykimään alat, jatkoi Noora sanailua. 

- Niin no juu, onhan se tunnustettava, että sinähän se suurim-

man työn siinä olet tehnyt, minun kun on pitänyt tuo leipä pöy-

tään hankkia, tunnusti puolestaan Hannu. 

- Mutta ihan noin totta puhuen, kuten sinulle silloin autossa 

Janin kanssa puhuttaessa sanoin, toivoisin että kuuntelisit enem-

män Janin mietteitä. Hän kun on nyt juuri tuollaisessa pahassa 

iässä. Oletko esimerkiksi koskaan kertonut hänelle sukupuoli-

asioista, jotka alkavat häntä varmaan kohta kiinnostaa, ettei vaan 
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jo ole alkanutkin. Silloin kun Johanna alkoi tulla siihen tiettyyn 

ikään, minä keskustelin hänen kanssaan paljonkin naiseuteen 

liittyvistä asioista. 

- Tuota tuota, on sitä joskus sivuttu, mutta enpä ole pitänyt 

sitä vielä niin ajankohtaisena hänen kohdallaan, kertoi Hannu 

kiusaantuneena. 

- Nyt tartut kyllä itseäsi niskasta ja hoidat tämän velvollisuu-

tesi isänä heti ensi tilassa. Et kai sinä sentään omaa poikaasi 

ujostele! Vai onko näistä asioista puhuminen vaikeampaa mie-

hille kuin naisille? 

- Hyvä on, olet aivan oikeassa, täytyypä ottaa asia puheeksi 

kunhan tämä Johannan juttu saadaan alta pois, lupasi Hannu. 

 

Johanna saa lisää pohdittavaa 
 

Seuraavana aamuna Johanna vei tulosteen Henrin yhteenvedosta 

isänsä työpöydälle ja lähti kenttäpalvelukseen tienraivaustove-

rinsa Marketan kanssa. Alueelle jolle he suunnistivat oli paljon 

opiskelija-asuntoja. Aiemman kokemuksen mukaan odotetta-

vissa olisi runsaasti mielenkiintoisia keskusteluja. Opiskelijat 

olivat yleensä kiinnostuneita kaikista uusista ja poikkeavista tie-

donaloista. Jehovan todistajien teologia koettiin sellaiseksi eri-

tyisesti teologian opiskelijoiden keskuudessa. Johanna kaivoi 

laukustaan muistiinpanovihkonsa, johon hän oli merkinnyt jo-

tain kaikista alueen asukkaista. Erityisen huomion sai ne, joita ei 

oltu tavattu edellisellä kerralla ja ne, jotka olivat osoittaneet kiin-

nostusta, joko ottamalla vastaan kirjallisuutta tai suostuneet kes-

kustelemaan. Useat niistä, joita ei oltu tavattu eivät olleet tavat-

tavissa tälläkään kertaa. 

- Muistatko sen pitkätukkaisen ja parrakkaan teologiaa opis-

kelevan pojan, joka oli kiinnostunut ajanlaskusta ja erityisesti 

vuodesta 607 eaa., kysyi Johanna muistivihkoaan selatessaan. 

- Kyllähän se jäi mieleen. Hauskan oloinen heppuhan tuo oli. 

Se taitaa asua juuri tässä talossa jos en väärin muista. 
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- Sitä juuri tässä katselen. On näköjään tuossa seuraavassa C-

rapussa. Otti silloin sen Vartiotornin (1.10.2011), jossa oli aineis-

toa tuosta vuodesta 607 eaa. Siitä oli toinenkin osa seuraavassa 

lehdessä (1.11.2011) ja senkin hän halusi saada. Vein sen kun 

olimme täällä Henrin kanssa, mutta hänellä oli vieraita, eikä kes-

kustelusta tullut silloin mitään. Henri kun oli perehtynyt parem-

min tähän aiheeseen niin toivoin, että hänestä olisi ollut apua, 

jos keskustelu alkaa mennä kovin syvällisiin yksityiskohtiin. 

Meidän on nyt yritettävä selvitä omin päin, Henristä kun ei ole 

enää apua, selitti Johanna häivähdys haikeutta äänessään. 

- Henri olikin oikein haka kaikissa tällaisissa vaikeammissa 

asioissa. Mutta mikä sen oikein tuli, kun sitten niin täysin pimeni 

ja totuuden jätti, ihmetteli Marketta. 

- Antaa sen nyt olla. Mennyt on mennyttä ja kukin tekee omat 

ratkaisunsa, jonka syistä me emme useinkaan ole selvillä. Mutta 

katsotaan jospa partapoika on kotona ja ottaa meidät vastaan. 

- Päivää. Olemme Jehovan todistajia ja poikkesimme kuule-

maan mielipiteesi sinulle aiemmin jättämästämme kirjallisuu-

desta, aloitti Johanna opiskelijapojan avattua oven ja jatkoi heti 

epävarmasti, koska ovenavaaja ei näyttänytkään aiemmin tava-

tulta. - Vai olemmeko me tavanneet aiemmin? 

- Muistanhan minä toki noin nätit tytöt. Tervetuloa vaan ju-

tustelemaan. Sattuikin sopivasti, että menen luennolle vasta ilta-

päivällä, joten meillä on tässä hetki aikaa, vastasi poika. 

- Kun tässä vallan jo tutuiksi aletaan tulla, niin on varmaan so-

pivaa esitellä toisemme. Minä olen Rami Kaira, kertoi hän ojen-

taessaan kätensä tytöille, jotka myös kertoivat nimensä. 

- Sinulla on tainnut tuo muoto muuttua sitten viime tapaami-

sen kun en meinannut ensin tuntea, totesi Johanna ollen vieläkin 

hieman hämillään äskeisestä epävarmuudestaan. 

- Taisi tosiaan vielä silloin olla tuota tukkaa ja partaa hieman 

enemmän. Ajatin kaikki pois kun on tuo kesäkin tulossa, selitti 

Rami silittäen täysin paljasta päälakeaan. 
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- No miten ne opiskelut edistyy, kysyi Marketta. 

- Ihan mukavasti, vaikka onhan sitä vielä tässä sarkaa pitkäksi 

aikaa. Mutta varsin mielenkiintoista opiskeltavaa tämä teologia 

sinänsä on. Minua on aina kiinnostanut nämä asiat. Itse asiassa 

sielunhoito on minun mielestäni se ensimmäinen asia johon tu-

lisi huomio kiinnittää. Sen avulla ihmisestä tehdään henkisesti 

vahva ja sosiaalinen, joka on edellytys hyvälle elämälle ja toi-

mivalle yhteiskunnalle. Kun ihmisen perusta on vahva, voi hän 

rakentaa sen päälle sitten kunkin ominaisuuksia hyödyntävän 

elämän. Ja paitsi tämä sielunhoito, niin onhan ihmisen tarpeen 

saada vastaukset elämää ja olemassaoloa koskeviinkin kysy-

myksiin. Ne kiinnostavat kaikkia, vaikka eivät sitä aina niin tun-

nustakaan. Evoluutioteorialla, johon Jumala ei kuulu lainkaan, 

yritetään sammuttaa tämä tiedon nälkä, mutta se jättää kuitenkin 

vastaamatta siihen tärkeimpään kysymykseen, miten elämä on 

saanut alkunsa. Elottomasta kun ei synny elämää, se on minun 

mielestäni se ehdoton totuus, joka sivuutetaan ja silloin koko 

evoluutioteoria jää vain uskon varaan, joka on huomattavasti 

heppoisemmalla pohjalla kuin usko Jumalaan, joka on kaiken 

luoja. Uskosta on siis lopulta kyse kummassakin näkemyksessä, 

innostui Rami selittämään näkemystään. 

- Tuo on mukavaa kuultavaa. Tässä asiassa me ollaan kans-

sasi täysin samaa mieltä, tunnusti Johanna. 

- Toit minulle ne kaksi teidän lehteänne, joissa oli kirjoitukset 

vuoden 607 eaa. puolesta. Täytyy tunnustaa, että ne olivat hie-

nosti laaditut kirjoitukset, totesi Rami ja nouti lehdet kirjahyl-

lystään. - Tutkimme niitä oikein porukalla ja päädyimme ensin-

näkin pohtimaan sitä, voisiko olla mahdollista, että Jehovan to-

distajat amatööreinä lyövät laudalta alan asiantuntijat. Se tuntuu 

aika vaikealta uskoa, mutta eihän se mahdotontakaan ole. Alan 

asiantuntijat ovat joutuneet aiemminkin perääntymään kannois-

taan. Maapallo ei ollutkaan kaikkeuden keskus, saati että se olisi 

ollut litteä, niin kuin silloiset asiantuntijat väittivät. 

- Se on myönnettävä, etteivät Jehovan todistajat ole arkeolo-

geja eivät historioitsijoita. Mutta me pitäydymme vain siinä, 
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mitä Raamattu kertoo, huomautti Marketta. 

- Siitä tullaankin siihen toiseen asiaan, jota pohdimme hyvin-

kin perusteellisesti. Tuo edellinen epäily onkin vain tuollainen 

tunnetason asia, vaikka ei sitäkään saa täysin unohtaa. Nykyiset 

asiantuntijat perustavat sentään tutkimuksensa tosiasioihin, kun 

sitä vastoin nuo litteän maan kannattajat perustivat kantansa vain 

uskomuksiin. Itse asiassa juuri Raamattuun, jonka mukaan maa 

oli kaikkeuden keskus. Se oli kirkonmiesten tulkinta, jota sen 

ajan tiedeyhteisö ei voinut kiistää. 

- Mutta Raamatusta olisi jo tuolloin voinut lukea, että maa on 

pyöreä, huomautti Johanna ja luki seuraavan kohdan: 
 

 22 - - Hän, joka asuu maan piirin yllä - - 

(Jesaja 40:22 Um) 
 

- ”Piiri” viittaa selvästi pyöreään muotoon. 

- No jaa, piiri se on pyöreällä kiekollakin, mutta se siitä. Olin 

tulossa siihen, että vaikka tänä aikana onkin vaikea uskoa, että 

amatöörit päihittäisivät asiantuntijat, niin tosiasiat ratkaisevat 

kuitenkin sen kuka on oikeassa. 

- Me lähdemme siitä, että ensisijaiset tosiasiat löytyvät Raa-

matusta. Ihmisten tosiasioihin tulee suhtautua sillä varauksella, 

että ne ovat tosiasioita vain tämän päivän käsityksen mukaan. 

Huominen käsitys saattaa täysin kumota tämän päivän tosiasiat, 

huomautti Marketta. 

- Arkeologisia todisteita näihin kirjoituksiin on kuitenkin ke-

rätty kovinkin runsaasti, joten kyllä tekin vaan niihin pyritte kä-

sityksenne perustamaan. 

- Täytyy muistaa järjestys. Ensin katsotaan mitä Raamattu sa-

noo ja sitten katsotaan löytyykö sille tukea näistä arkeologien 

löydöksistä, täsmensi Marketta. 

- Ja mielestänne tukea löytyy, eikö niin? 

- Kuten noista kirjoituksista huomasit, tukea Raamatun ker-

tomille tiedoille siitä, että Jerusalem tuhottiin vuonna 607 eaa. 

löytyy hyvin runsaasti, muistutti Johanna. 

- Tässähän se ristiriita juuri on. Samat todisteet asiantuntijoi-

den mielestä osoittavat, että Jerusalem tuhottiin vuonna 587 eaa. 
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Todisteitakin on monenlaisia ja niitä voidaan ilmeisesti tulkita 

myös monella tavalla kuten näistä kirjoituksista voi nähdä. Eikä 

tämä asia ole suinkaan niin selvä kuten nämä kirjoitukset antavat 

ymmärtää. Te ette taidan lainkaan tietää, että yksi teidän järjes-

tönne hallintoelimen jäsenistä ei ollut tätä mieltä. Hän oli kuu-

lemma se, joka kokosi sen teidän tietosanakirjanne. Laatiessaan 

tätä Jerusalemin tuhoa ja sen ajankohtaa koskevaa tekstiä heräsi 

hänen epäilynsä vuodesta 607 eaa. Hän kirjoitti kirjankin jota 

eräs suomalainen tutkija kommentoi. Minulla on tässä pari tu-

lostetta hänen kommenteistaan: 
 

Raymond Franz, Crisis of conscience. 

Atlanta: Commentary Press 1983. 

Raymond Franz työskenteli noin 15 vuotta Vartiotorniseuran pääma-

jassa Brooklynissä, New Yorkissa. Hän toimi kokoaikaisena todistajana 

ja kuului yli 40 vuotta Jehovan todistajien seurakuntaan. Viimeksi lähes 

9 vuotta hän kuului hallintoelimeen, josta liikkeen maailmanlaajuista toi-

mintaa johdetaan. Hallintoelimeen kuuluessaan hän joutui kasvokkain 

eräiden sellaisten tosiasioiden kanssa, joita hän ei ollut odottanut mil-

loinkaan kohtaavansa. Hän sai tehtäväkseen laatia Raamatun hakusa-

nateoksen Aid to Bible understanding (lyh. Aid). Projekti osoittautui kui-

tenkin liian työlääksi yhdelle miehelle, joten kirjoittajien määrää joudut-

tiin lisäämään. 

Franzin osaksi tuli laatia mm. kronologiaa käsittelevä hakusana, josta 

tuli kirjan laajin käsittäen 27 sivua. Erityisen ongelmalliseksi osoittautui 

Jerusalemin hävityksen ajankohta, jonka Jehovan todistajat ovat sijoitta-

neet vuoteen 607 eKr, mutta jonka kaikki historioitsijat sijoittavat 20 

vuotta myöhemmäksi eli 587/586 eKr. Franz antoi sihteerilleen tehtäväksi 

tutkia kaikki New Yorkin kirjastot löytääkseen tukea seuran esittämälle 

vuosiluvulle 607 eKr. Kun tukea ei löytynyt, Franz matkusti yhdessä sih-

teerinsä Ploegerin kanssa Rhode Islandiin tapaamaan professori Sachsia 

(Brown University, Providence), joka on tähtitieteellisten tekstien ja Uus-

Babylonian ajan ekspertti. 

Vuodelle 607 eKr ei kuitenkaan löytynyt minkäänlaista historiallista tu-

kea. Kronologian hakusanaa laatiessaan Franz pyrki tämän jälkeen hei-

kentämään arkeologisen todistus aineiston historiallista luotettavuutta. 

Myöhemmin Franz itse hylkäsi kokonaan Vartiotorniseuran tulkinnan 

koskien mm. vuosia 607 eKr ja 1914 jKr. Hän sanoo, että jos historialli-

nen todistusaineisto olisi ollut ristiriidassa Raamatun kanssa, hän ei olisi 

epäillyt pitää kiinni Raamatun esityksestä kaikkein luotettavimpana. Ky-

symyksessä ei kuitenkaan ollut vastakohta selvälle Raamatun lausunnolle 
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vaan ristiriita tulkinnalle, jota on sovellettu tiettyihin raamatunkohtiin ja 

joille on annettu sellainen merkitys, jota Raamattu ei itse tue. 

Tämänkaltaisiin inhimillisiin tulkintoihin liittyvät epävarmuudet ovat 

varmasti yhtä suuria kuin muinaisten aikojen kronologiset selonteot. 

Franz sanoo edelleen, että ennakolta omaksutut käsitykset vaikuttivat lii-

kaa toimitustyöhön. 

(Tutkielmia Raamatun aikalaskelmista s.4,5) 
 

- Kuten huomasitte, asia ei taida ollakaan niin selvä kuin noi-

den kirjoitusten perusteella voisi luulla. Minusta tässä on erityi-

sen huomionarvoista se, että Franz asettaa Raamatun edelleen 

ylimmäksi auktoriteetiksi, vaikka hylkääkin vuoden 607 eaa. 

Raamattua on hänen mukaansa tulkittu väärin. Vuosi 587 eaa. 

taitaa sittenkin olla oikeampi vuosi, jota sekä asiantuntijat että 

Raamattukin tukee. Koska vuosi 607 eaa. ja siitä johtuva vuosi 

1914 on teidän teologiassanne niin keskeinen oppi, ei Franzin 

havaitsemilla tosiasioilla ollut mitään merkitystä ja niinpä hän 

joutui eroamaan tehtävästään ja lopulta hänet erotettiin koko us-

kontokunnasta. Tätä asiaa oli tutkinut eräs toinenkin Jehovan to-

distaja. Hänkin kirjoitti kirjan, jota tämä samainen tutkija myös 

kommentoi: 
 

Carl Olof Jonsson, Slutade hedningamas tider 1914? 

Ruotsalainen Carl Olof Jonsson, erään Jehovan todistajien paikallis-

seurakunnan vanhin ja koko aikainen evankelista, tutki Uus-Babyionian 

historiaa ja Jerusalemin hävityksen ajankohtaa, joka Jehovan todistajien 

mukaan tapahtui 607 eKr. - - 

Carl Olof Jonsson kuului yli 26 vuotta Jehovan todistajiin. Eräs hen-

kilö, jonka kanssa hän tutki Raamattua, asetti kyseenalaiseksi väitteen, 

että Nebukadnessar hävitti Jerusalemin jo 607 eKr. sekä esitti, että kaikki 

historioitsijat ajoittavat tapahtuman joko vuodeksi 587 tai 586 eKr. Jons-

son paneutui asiaan huolellisesti ja tutki sitä vuodesta 1968 aina vuoteen 

1975. Jonsson kertoo myöhemmin, että todistusaineisto vuotta 607 eKr. 

vastaan oli niin vahva, että hän joutui hyväksymään tosiasiat - vastoin 

tahtoaan ja toivomuksiaan. 

(Tutkielmia Raamatun aikalaskelmista s.3) 
 

- Oletteko te tietoisia näistä henkilöistä ja heidän tutkimuk-

sistaan, kysyi Rami tyttöjä katsoen. 
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- Kyllä me on kuultu tuosta erotetusta hallintoelimen jäse-

nestä, tunnusti Marketta. - Hänellä taisi tuo näennäinen oma vii-

saus nousta päähän ja hän alkoi kuvitella olevansa viisaampi 

kuin kaikki muut hallintoelimen jäsenet. 

- Näinkö te todella ajattelette ja tuomitsette hänet heti näin 

suoralta kädeltä, kuten ilmeisesti tuon toisenkin? 

- Raamatussa on lukuisia esimerkkejä siitä kuinka yksilöt 

ovat alkaneet kuvitella olevansa viisaampia kuin Jumalan aset-

tama ja tukema johtaja tai hallintoelin, puolusti Johanna Market-

taa. 

- Siellä on myös kyllä esimerkkejä siitä kuinka enemmistö, 

jopa hyvin arvovaltainen ja jopa Jumalan antamilla valtuuksilla 

toimiva enemmistö on ollut väärässä. Jeesuksen edustama vä-

hemmistö oli oikeassa ja joutui väärässä olevan papiston vai-

noamiksi ja tuomittaviksi. Vähemmistö, jopa vain yksilötkin, 

voivat siis aivan hyvin olla oikeassakin, väitti Rami. 

- Nuo lukemasi kohdat kertoivat heidän näkemyksistään, 

mutta mikä on sinun henkilökohtainen näkemyksesi, vai perus-

tatko sinä näkemyksesi vain noihin heidän näkemyksiinsä tutki-

matta asiaa itse sen syvällisemmin, kysyi Marketta. 

- Luin nuo kohdat jotta huomaisitte, miten teikäläistenkin 

usko vuoteen 607 eaa. alkaa pettää, kun he ovat perehtyneet tä-

hän asiaan henkilökohtaisesti, antamatta uskontokuntanne joh-

dattaa heitä haluamaansa suuntaan. Ja se on varma, etteivät he 

luopuneet uskostaan heppoisin perustein. Mutta mitä tulee mi-

nun henkilökohtaiseen näkemykseeni, niin kyllä se kääntyy vuo-

den 587 eaa. kannalle. Liian monet asiat osoittavat, ettei vuosi 

607 eaa. ole oikea vuosi. Menemättä sen syvällisemmin niihin 

moniin todisteisiin kerron vain muutaman hyvin selvän todis-

teen, joka sen jo osoittaa. 

- Odotahan hetki niin minä kaivan täältä muistiinpanovih-

koni, jotta voin merkitä muistiin nämä esittämäsi todisteet. … 

No niin olemme sitten pelkkänä korvana, ilmoitti Johanna muis-

tiinpanovihko sylissään. 
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- Aloitetaan vaikka tuosta lehdestä. Siinä sanottiin seuraa-

vasti: 
 

KUMPANA VUONNA JERUSALEM TUHOTTIIN VAT 4956:N PERUS-

TEELLA, VUONNA 587 EAA. VAI 607 EAA.? 

* Savitaulussa VAT 4956 kuvaillaan tähtitieteellisiä ilmiöitä, jotka sattui-

vat kuningas Nebukadnessar II:n 37.hallitusvuotena. 

* Nebukadnessar II tuhosi Jerusalemin 18. hallitusvuotenaan (Jeremia 

32:1). 

(Vartiotorni 1.11.2011 s.25) 
 

- Kuten Vartiotorni toteaa tätä samaista savitaulua käytetään 

myös todisteena vuoden 587 eaa. puolesta. Mutta sen mukaan se 

soveltuu vielä paremmin tukemaan vuotta 607 eaa. Tässä todis-

telussa on kuitenkin eräs kohta, joka kaipaa tarkempaa tarkaste-

lua. Vartiotorni toteaa: "Nebukadnessar II tuhosi Jerusalemin 

18. hallitusvuotenaan” ja viittaa todisteeksi Jeremian kirjaan 

32:1:een: 
 

 1. Juudan kuninkaan Sidkian kymmenentenä hallitusvuotena - se oli sa-

malla Nebukadnessarin kahdeksastoista hallitusvuosi - Jeremialle tuli 

sana Herralta. 

 2. Babylonian kuninkaan sotajoukko piiritti silloin Jerusalemia. - - 

(Jeremian kirja 32:1,2 KR92) 
 

- Jeremia kertoo Jerusalemin olleen vasta piiritettynä tuolloin 

Nebukadnessarin 18. hallitusvuotena. Tuho tapahtui vasta seu-

raavana vuonna hänen 19. hallitusvuotenaan. Sama asia käy ilmi 

myös Sidkian hallitusvuosista. Hänen 10. hallitusvuotenaan oli 

piiritys meneillään ja se jatkui hänen 11. hallitusvuoteensa 

saakka, jolloin tuho toteutui: 
 

Sidkia nousi kapinaan Babylonian kuningasta vastaan. 

 1. Niinpä sitten hänen yhdeksäntenä hallitusvuotenaan, kymmenennen 

kuun kymmenentenä päivänä, Babylonian kuningas Nebukadnessar tuli 

sotajoukkoineen Jerusalemin edustalle, ja joukot leiriytyivät kaupungin 

luo. Sen ympärille rakennettiin piiritysvallit, 

 2. ja kaupunki oli saarroksissa kuningas Sidkian yhdenteentoista halli-

tusvuoteen saakka. 

 8. Viidennen kuun seitsemäntenä päivänä, Babylonian kuninkaan Nebu-

kadnessarin hallitessa yhdeksättätoista vuottaan, kuninkaan henkikaartin 

päällikkö Nebusaradan tuli Jerusalemiin. 
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 9. Hän poltti Herran temppelin ja kuninkaan palatsin ja kaikki Jerusale-

min talot, jokaisen suuren rakennuksen hän sytytti tuleen. 

(Toinen kuninkaiden kirja 25:1-9 KR92) 
 

- Tämä on sinänsä vakava havainto tuota Vartiotornin todistelua 

ajatellen. Jos nimittäin vuosi 607 eaa., jolloin tuhon sanotaan ta-

pahtuneen, ei ollutkaan Nebukadnessarin 18. hallitusvuosi, ei 

vuosi 588 eaa. tällöin myöskään ole hänen 37. hallitusvuotensa. 

Kaikki ne savitaulun kuvaukset, jotka Vartiotorni sanoo sopivan 

juuri vuoteen 588 eaa., menettää merkityksensä kun 37. hallitus-

vuosi onkin vuosi 589 eaa. 

- Oletpa tarkasti asiaa tutkinut kun tällaisen yksityiskohdan-

kin olet huomannut. Näin heti en osaa tuohon mitään sanoa, 

mutta me tutkimme asiaa ja palaamme siihen myöhemmin, lu-

pasi Johanna. 

- Ymmärrän, en vastausta heti odottanutkaan. Mutta sitten 

toinen asia. Se ei tullut kylläkään ilmi näissä kirjoituksissa. Huo-

masimme sen kun tätä asiaa tutkimme porukalla. Sakarja kirjoit-

taa seuraavasti: 
 

 7. Dareioksen toisena hallitusvuotena, yhdennentoista kuukauden eli se-

bat-kuun kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä, tuli Herran sana 

profeetta Sakarjalle, Berekjan pojalle, Iddon pojanpojalle. Profeetta ker-

too: 

 12. Sen kuultuaan enkeli lausui: ”Herra Sebaot, kuinka kauan kestää, 

ennen kuin armahdat Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja? Olethan ollut 

niille vihoissasi jo seitsemänkymmentä vuotta.” 

(Sakarjan kirja 1:7,12 KR92) 
 

- Persian kuningas Dareios tuli kuninkaaksi vuonna 522 eaa., jo-

ten hänen toisena hallitusvuotenaan oltiin vuodessa 521 eaa. 

Huomatkaa että tuolloin kerrottiin Jeruselemin tuhosta kuluneen 

70 vuotta. Kuten myös tässä seuraavassa kohdassa: 
 

 1. Kuningas Dareioksen neljäntenä hallitusvuotena, yhdeksännen kuu-

kauden eli kislev-kuun neljäntenä päivänä, tuli Herran sana Sakarjalle. 

 5. ”Sano koko kansalle ja papeille näin: - Te olette kyllä paastonneet ja 

pitäneet valittajaisia viidennessä ja seitsemännessä kuussa jo seitsemän-

kymmenen vuoden ajan. Mutta oletteko paastonneet minun kunniakseni? 

(Sakarjan kirja 7:1,5 KR92) 
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- Dareioksen neljäntenä hallitusvuotena oltiin vuodessa 519 eaa. 

Silloinkin kerrotaan Jerusalemin tuhosta johtuvia valittajaisia pi-

detyn jo 70 vuoden ajan. Jos tuho oli tapahtunut vuonna 607 eaa. 

olisi aikaa kulunut jo 88 vuotta. Mutta jos tuho olisi tapahtunut 

587 eaa. olisi aikaa kulunut vasta 68 vuotta, jolloin voitiin puhua 

70:stä vuodesta. 

- Ja sitten lopullinen tyrmäys vuodelle 607 eaa.: 
 

 15. Temppeli oli valmis adar-kuun kolmantena päivänä kuningas Darei-

oksen hallituskauden kuudentena vuotena. 

 16. Israelilaiset, papit ja leeviläiset ja muut pakkosiirtolaisuudesta pa-

lanneet, viettivät riemuiten temppelin vihkiäisjuhlaa. 

(Esran kirja 6:15,16 KR92) 
 

- Dareioksen kuudentena hallitusvuotena oltiin vuodessa 517 

eaa. Ja mikä mielenkiintoisinta, silloin tuli kuluneeksi tasan 70 

vuotta Jerusalemin tuhosta jos se tuhoutui vuonna 587 eaa. 

Mutta jos se tuhoutui jo vuonna 607 eaa. oli aikaa kulunut jo 90 

vuotta. Joten eihän tästä voi mitenkään tulla muuhun johtopää-

tökseen kuin siihen, että oikea Jerusalemin tuhon vuosi on 587 

eaa. kuten Raamattukin muiden todisteiden ohella osoittaa. Jo-

ten sen sijaan, että te osoittaisitte nämä seuraavat Vartiotorni -

lehden tutkielman toisen osan lopussa olleet sanat minulle, osoi-

tan minä nyt vuorostani ne teille: 
 

Raamattuun voidaan luottaa hyvästä syystä, sillä sen historiallisesta, tie-

teellisestä ja profeetallisesta täsmällisyydestä on todisteita. Tämän todis-

tusaineiston perusteella voidaan uskoa, että Raamattu on Jumalan hen-

keytetty sana, kuten se itse väittää (2.Timoteukselle 3:16). Haluaisitko tut-

kia henkilökohtaisesti noita todisteita? Saatat hyvinkin tulla samaan joh-

topäätökseen. 

(Vartiotorni 1.11.2011 s.27) 
 

- Aivan samoin kun te velvoititte minua muodostamaan tästä asi-

asta oman henkilökohtaisen näkemyksen, velvoitan minä nyt 

teitä, vedoten näihin edellisiin Vartiotornin sanoihin, muodosta-

maan myös oman henkilökohtaisen näkemyksen. Uskallan ni-

mittäin väittää, että tämä Vartiotornin tutkielma ei ole teidän 

henkilökohtainen näkemyksenne. Se on teidän uskontokuntanne 

näkemys, jota teidän tulee julistaa totuutena, vaikka ette itse ole 
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sen esittämiin todisteisiin edes perehtyneet. Saati niihin todistei-

siin, jotka on täysin sivuutettu kuten esimerkiksi tuo mitä luin 

teille Sakarjan kirjasta. Vai mitä mieltä te olette, kysyi Rami tyt-

töjä kysyvästi katsoen ja peläten, ettei vain olisi loukannut heitä. 

- Mitäpä siihen on sanomista. Hyvin kantasi perustelit, mutta 

aikalisän me tähänkin kyllä tarvitsemme. Vaikka tämä kuulosti-

kin tyrmäävältä meidän kannaltamme, kiitämme kuitenkin sinua 

vilpittömästi näin perusteellisesta asiaan perehtymisestä, totesi 

Johanna hieman hämillään muistaessaan Henrin vastaavat tyr-

määvät todistelut. - Nyt meidän on kyllä jatkettava matkaa, ett-

emme sotke sinun aikatauluasi enempää. 

- Teidän kanssanne on kyllä kiinnostavaa keskustella, ja nyt 

on jatkossa erityisen kiinnostavaa kuulla teidän vastauksenne 

näihin esittämiini pariin yksityiskohtaan. Mutta palataan niihin 

sitten myöhemmin, kunhan ensin tutkitte asiaa tarkemmin. Kii-

tos teille käynnistä, sanoi Rami vielä tyttöjä ovelle saattaessaan. 

 

Isä perehtyy Henrin näkemyksiin 
 

Johanna tuli kotiin henkisesti uupuneena tehtyään pitkän päivän 

julistustyössä toverinsa Marketan kanssa. He olivat tavanneet 

muitakin asiasta kiinnostuneita opiskelijoita, mutta tuo Ramin 

kanssa käyty keskustelu oli jäänyt päällimmäiseksi hänen mie-

leensä. Sitä kerratessaan monet jo aiemmatkin kysymykset nou-

sivat uudelleen hänen mieleensä. Ovatko nämä totuudet, joita 

päivittäin julistan, todella myös minun oma henkilökohtainen 

näkemykseni ja todella myös minun oma vakaumukseni? Muita 

me velvoitamme muodostamaan oman näkemyksen uskomatta 

suoralta kädeltä uskontokuntansa opetuksiin, mutta teemmekö 

itse niin? Nyt tuo Ramin vetoomus muodostaa oma henkilökoh-

tainen näkemys vuodesta 607 eaa. oli suorastaan yllättänyt hä-

net. Avuttomuutta tuntien hän huomasi, että juuri tuollaiset vai-

keat ja monitahoiset asiat ovat sellaisia, joihin vain uskotaan 

luottaen siihen, että ne ovat oikeita tulkintoja, Jehovan paljasta-

mia tulkintoja. Ei niistä tavallinen ihminen pysty muodostamaan 
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aidosti henkilökohtaista näkemystä. Rahkeet kun eivät siihen 

vaan yksinkertaisesti riitä, päätteli Johanna hieman nolona aja-

tellen seuraavaa käyntiä Ramin luokse. 

Ramilta kuulemansa asiat alkoivat vaivata häntä Henrin teke-

män yhteenvedon tutkimisen lisäksi. Hän oli jatkanut tuon yh-

teenvedon tutkimista vielä edellisenä iltana ollakseen valmis 

keskustelemaan siitä isänsä kanssa. Nukkumaanmenokin oli 

siirtynyt myöhemmäksi. Henrin esittämät asiat olivat alkaneet 

tosissaan huolestuttaa häntä. Vanhat virheelliset opetukset hän 

sai ensialkuun suljettua pois mielestään päätellen, että totuus ei 

voi ollakaan heti täysin kirkasta ja selvää, vaan se kirkastuu vä-

hitellen. Mutta vaikeasti ymmärrettäviä kohtia niissä kuitenkin 

oli, varsinkin ne, joissa vakuutettiin Jehovan olleen näiden ope-

tusten takana, vaikka oli täysin selvää, etteivät sellaiset täysin 

väärät ja sitten unohdetut opetukset voineet olla lähtöisin Jeho-

valta. Joten täysin irti hän ei näistäkään asioista päässyt. Myö-

hemmät maailmanlopunennustukset alkoivat myös entistä var-

memmin näyttää siltä, ettei Jehova voinut niidenkään takana 

olla. Ilmeisen väärät tulkinnat Raamatusta oli kaiken tämän li-

säksi sellaista luettavaa, että se sai Johannan suorastaan epätoi-

voiseksi. Onneksi isä oli luvannut auttaa häntä ymmärtämään, 

miksi tämä Henrin luoma kuva on kuitenkin väärä tai ainakin 

vääristynyt. Miksi näihin asioihin ei tule suhtautua siten kuin 

Henri on niihin suhtautunut? Mitä isä mahtaa sanoa luettuaan 

tämän yhteenvedon, sitä Johanna oli hieman huolestuneena vielä 

pohtinut ennen nukahtamistaan. 

 

Perhe kokoontui syömään päivällistä isän tultua kotiin. Äiti oli 

valmistanut päivälliseksi perunamuusia ja silakkapihvejä val-

koisen tillillä maustetun kastikkeen kera. 

- Mitä noi on, kysyi Jani ilmeistä ennakkoluuloa äänessään. 

- Silakkapihvejä ne on, vastasi äiti. 

- Onko niissä ruotoja? 
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- Toki kaloissa ruotoja on, vai etkö sinä ole muka kalaa ennen 

syönyt, huokasi äiti. 

- Olen syönyt ja sitä en kyllä unohda, kun meinasin niihin 

ruotoihin tukehtua. 

- Vai että oikein tukehtua meinasi meidän pikkuinen. Mutta 

nyt niistä ei tarvitse välittää, ne on perattu pois ja vaikka siellä 

joku haiven olisikin, sitä et edes huomaa, vakuutti äiti. 

- No maltetaanpa nyt hetkeksi hiljentyä kuulemaan päivän 

tekstiä, huomautti isä avatessaan päiväntekstivihkosta. Hän luki 

tälle päivälle tarkoitetun tekstin ja siihen kuuluvan selityksen: 
 

Älkäämme siis enää nukkuko niin kuin muut, vaan pysykäämme valveilla 

ja pysykäämme järkevinä. (1.Tess. 5:6) 
 

Arvostatko näitä ajankohtaisia muistutuksia? Otatko ne huomioon, kun 

päätät asioiden tärkeysjärjestyksestä elämässäsi? Kysy itseltäsi: Onko 

hengellinen näkökykyni hyvä, niin että voin nähdä Jumalan Pojan hallit-

sevan taivaassa? Näenkö hänen olevan valmiina panemaan täytäntöön 

Jumalan tuomion Saatanan järjestelmälle? Jotkut nykyään Jehovan kan-

san yhteydessä olevat ovat antaneet hengellisen näkökykynsä heikentyä. 

Puuttuuko heiltä ehkä kärsivällisyyttä tai kestävyyttä? Ovatko heihin vai-

kuttaneet elämän huolet, materialismi tai vaino? (Matt. 13:3–8, 18–23; 

Luuk. 21:34–36.) Joidenkuiden voi toisinaan olla vaikea ymmärtää us-

kollisen orjaluokan julkaisemaa aineistoa. Jos sinulle on tapahtunut jo-

tain tällaista, kehotamme sinua tutkimaan Jumalan sanaa uusin innoin ja 

pyytämään Jehovalta, että saisit jälleen lujan, läheisen suhteen häneen 

(2. Piet. 3:11–15). - w 15.1.05 20,21a 

(He tutkivat Raamattua päivittäin 2006 15.12.) 
 

- Ajankohtaisia ovat muistutukset jälleen tänäänkin. Kuten 

tuokin: ”Joidenkuiden voi toisinaan olla vaikea ymmärtää us-

kollisen orjaluokan julkaisemaa aineistoa.”, kertasi isä vielä lu-

kemaansa. - Luottamusta, ehdotonta luottamusta, se on se, mitä 

tänä aikana tarvitaan. Jos se pettää, pettää koko usko, näin se 

vain on. Hiljennytään vielä kiittämään Jehovaa tästä ateriasta, 

pyysi isä painaen päänsä kumaraan ja esitti lyhyen rukouksen. 
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Ruokailun alettua kyseli isä perheeltään päivän tapahtumista. 

Äiti kertoi sairaalaan tuodusta tapaturman uhrista, joka oli louk-

kaantunut mopoautonsa suistuttua tieltä. Hän oli väistänyt liian 

pitkälle tien sivuun takana tullutta rekka-autoa. Loukkaantuneen 

tila oli ensin näyttänyt hyvin huonolta, tajuttomana kun oli en-

siapuun tuotu, mutta lopulta hän selvisi vain aivotärähdyksellä. 

Se oli ollut helpotus kaikille, varsinkin nuorukaisen vanhem-

mille, jotka oli hälytetty sairaalaan. Äiti kertoi tapahtunutta vie-

läkin siitä hieman liikuttuen. 

- Siinä kuulit Jani jälleen yhden tapauksen, jossa mopoauto 

oli viedä ajajaltaan hengen, huomautti isä, koska Jani oli yrittä-

nyt saada isää suostumaan mopoauton hankintaan. 

- Mikä lie tohelo kuski siinä vain oli ollut. Ei siitä puukkoa 

voi syyttää, jos sormeensa haavan saa. Aivan sama se on auto-

jenkin kanssa. Et sinä autoja syytä, kun kolarista kuulet, mutta 

jos kyseessä on mopoauto, niin niitä alat heti mollata, vaikka syy 

on tietysti kuljettajan eikä mopoauton, selitti Jani itsetietoisesti. 

- Kyllä se vaan niin on, että niille tuntuu sattuvan haavereita 

poikkeuksellisen usein. Näin oli ainakin lehdessä jokunen päivä 

sitten. 

- Pääsyy on tietysti se, kun ne on lisääntyneet niin lyhyessä 

ajassa ja kaikilla kuskeilla ei ole vielä oikein homma hanskassa. 

- Olisikos sitten sinulla tuo homma paremmin hanskassa, jos 

mopoauton saisit, kysyi isä hymyn virne silmäkulmassaan. 

- Tottakai olisi! Onhan minulla jo mopokorttikin, enkä ole pa-

hemmin liikenteessä törttöillyt. 

- Jaaha vai niin, mutta harkitaan nyt vielä kuitenkin sitä mo-

poauton hankintaa, tyynnytteli isä poikaansa, joka oli jälleen 

kerran innostunut tästä haaveestaan. - Miten se tämän meidän 

kolporteeraajan päivä on mennyt? Onko löytynyt kuulevia kor-

via, kyseli isä kääntyen nyt vuorostaan Johannan puoleen. 

- Oltiin Marketan kanssa sillä alueella, jossa on niitä opiske-

lija-asuntoja. Useitakin kiinnostavia keskusteluja meillä oli, ja 

kirjallisuuttakin meni oikein mukavasti. Uusintakäyntipaikkoja 

on siellä nyt useampiakin. Muuten kyselivät niitä asioita, joita 
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aina enimmäkseen kyselevät kun meikäläisiä tapaavat, mutta 

yksi teologian opiskelija oli vähän hankalampi tapaus. Olin 

aiemmin vienyt hänelle ne lehdet, joissa oli se tutkielma vuo-

desta 607 eaa., ja hän oli yhdessä ystäviensä kanssa perehtynyt 

niihin oikein perusteellisesti. Hän esitti meille pari sellaista ky-

symystä, joihin emme osanneet sanoa yhtään mitään muuta kuin 

kiittää häntä kiinnostuksesta asiaa kohtaan. Kirjoitin oikein 

muistiin ne hänen esittämänsä kohdat ja täytyy niihin nyt val-

mistautua, jotta osataan antaa hänelle jokin vastaus. Velvoitti 

meitä itse perehtymään asiaan uskomatta suoralta kädeltä siihen, 

mitä Vartiotorni kirjoitti. Se voi olla kyllä vaikeaa, sillä on se 

sen verran monitahoinen asia kaikkine savitauluineen. Sitten 

kun ehdit, niin voisit minua hieman auttaa, vai mitä, kysyi Jo-

hanna isäänsä katsoen. 

- Juu katsotaan vaan, mutta se on juuri hyvä esimerkki siitä 

uskollisen orjaluokan julkaisemasta aineistosta, johon meidän 

tulee luottaa, vaikka se saattaisi tuntua vaikealta ymmärtää. Ai-

van kuten päiväntekstissä muistutettiin. Me emme kykene pe-

rehtymään niin syvällisesti ja siinä laajuudessa kaikkiin niihin 

tieteellisiin ja arkeologisiin todisteisiin, joihin hallintoelin on 

kyennyt perehtymään. Olihan siinä Vartiotornin kaksiosaisessa 

tutkielmassa niin vankat todisteet asian puolesta, ettei meillä yk-

silöinä ole mitään tarvetta lähteä niitä uudelleen pöyhimään. 

Tämä järjestö on siinäkin suhteessa ainutlaatuinen, kun meidän 

ei tarvitse valmistaa hengellistä ruokaamme itse. Uskollinen orja 

valmistaa sen meille Jehovan ohjauksessa, ja nimenomaan juuri 

meitä varten ja vielä oikeaan aikaan eli silloin, kun me sellaista 

ravintoa tarvitsemme. Olisihan se melkoinen loukkaus äitiäkin 

kohtaan, jos meille ei kelpaisi hänen laittamansa ruoka, vaan me 

kukin alkaisimme kokata omia pöperöitämme. Niin se on tämän 

valmiin hengellisenkin ruoan kanssa. Siihen meidän on tyytymi-

nen, ja ravitsevaa se onkin ollut, innostui isä selittämään suhdet-

taan uskontokuntansa opetuksiin. 

- Ei vaan taidan tuo opiskelijapoika tyytyä tällaiseen vastauk-

seen. Ei varsinkaan siksi, kun hän esitti Raamatusta sellaisia 
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kohtia, jotka olivat ristiriidassa Vartiotornin tekstin kanssa, huo-

mautti Johanna. 

- Vartiotorni ristiriidassa Raamatun kanssa! Sinähän nyt val-

lan levottomia puhut. Voisi olla jopa parempi unohtaa tuollaiset 

viisastelijat kokonaan, jos ne tosissaan alkaa tuollaista väittää. 

No, ... katsotaan sitäkin sitten, kun katsotaan sitä toistakin ”ris-

tiriitaa”, murahti isä ja kehaisi silakkapihvien herkullisuutta äi-

din puoleen kääntyen. 

Jälkiruoka, hedelmäkiisseli, syötiin hiljaisuudessa odotellen 

vielä isän mahdollisia lisäkommentteja. Kun niitä ei enää tullut, 

päätettiin ruokailu äidille osoitettuihin kiitoksiin. Johanna jäi 

auttamaan äitiään laittamalla astiat tiskikoneeseen ja siistimällä 

pöydän. Johannan jäätyä kahden äitinsä kanssa, opasti äiti tytär-

tään: 

- Kuule Johanna, on oikein mukava, että pyydät isältä apua, 

mutta älä suotta ala väitellä hänen kanssaan tuollaisista toisar-

voisista asioista. Ärsytät vain häntä aivan suotta. 

- Ei ollut tarkoitus ärsyttää. Täytyyhän minun jotain yrittää 

vastata tälle opiskelijapojalle, kun kerran lupasin. 

- Toisaalta niiden kanssa on turha lähteä väittelemään. Eivät 

ne tosissaan ole totuudesta kiinnostuneita kuitenkaan. Kunhan 

vain saivartelevat ja ovat olevinaan hyvinkin viisaita, opasti äiti 

antaen näin tukensa isän samansuuntaiselle toteamukselle. 

 

Hannu oli nähnyt Johannan tuoman tulosteen pöydällään ja oli 

selannut sitä ylimalkaisesti ennen päivällistä. Silmään oli pistä-

nyt heti joitakin kiinnostusta herättäviä kohtia. Illalla hoidetta-

vien pakollisten asioiden jälkeen hän päätti tutustua tarkemmin 

tähän Henrin tekemään yhteenvetoon voidakseen keskustella 

siitä Johannan kanssa. Koska ei ollut kokousilta ja ruoka alkoi 

raukaista, päätti hän ottaa pienet torkut olohuoneen sohvalla en-

nen illaksi suunniteltuja tehtäviään. 

Runsaan puolentunnin kuluttua Hannu heräsi Nooran tultua 

olohuoneeseen. 

- Silakkapihvit vai muusiko se vei tajun meidän työn raskaan 
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raatajalta, kysyi Noora leikillään huomatessaan miehensä herän-

neen. 

- Alkoi niin raukaista syönnin jälkeen. Mutta maistuipa ma-

koiselta nämä pikku torkut. Ei, mutta hommiin sitä on tästä taas 

alettava, vilkaisi Hannu kelloaan. - Pitäisi alkaa vähitellen val-

mistella sitä konventtiohjelmaakin ja sitä näytettä siitä perheen 

palvontaillasta. Pääseepä meidän mammakin taas estradille. Mi-

täs siitä sanot? 

- Kateellisten huomautuksia siitä vaan taas seuraa. Oman per-

heensä se aina ohjelmiinsa ottaa, kuulin huomauteltavan viimek-

sikin. Voisithan sinä välillä ottaa jonkun muunkin perheen noi-

hin näytteisiin. Oikein sellaiseen perheen, jossa todella on tuo 

perheen palvontailta. Olisi tuo näyte siten vähän uskottavampi-

kin, kun meillä sitä ei ole, huomautti Noora. 
 

Kirje hallintoelimeltä 

- - Eri puolilta maailmaa tulleet raportit osoittavat, että monet teistä suh-

tautuvat vakavasti perheen palvontailtaan. - - Yksilöt ja perheet tosiaan-

kin hyötyvät tästä Jumalan sanan syvälliseen tutkimiseen tarkoitetusta 

ajasta (Joos.1:8,9). 

(Jehovan todistajien vuosikirja 2012 s.3) 
 

- Näytehän on vain tarkoitettu opiksi ja malliksi muille, eikä 

se ole näyte siitä, mitä nämä nimenomaiset ihmiset tekevät. 

- Niin kuin se entinen pappi, joka sanoi, että tehkää niin kuin 

minä sanon, eikä niin kuin minä teen. Tätä malliako tarkoitat? 

- Älä nyt viitsi. Tiedäthän sinä, miten kiireinen minä olen, ja 

nämä ohjeet ja opastukset on tarkoitettu sovellettavaksi siten, 

mikä kullekin perheelle on tarkoituksenmukaisinta. 

- Sanotko tuon myös siinä ohjelmassasi? 

- Annahan nyt jo olla tuo irvailu. Teidät minä siihen näyttee-

seen nyt kuitenkin otan. Harjoittelu on helpompi järjestää, ja tei-

hin voi luottaa niin, että näyte menee siten kuin on tarkoitus. 

Muiden suhteen saa aina jännittää sitä, muistaako ne vuorosa-

nansa. Kyllä sekin on nähty, tokaisi Hannu ilmeisen loukkaantu-

neena ja lähti tukkaansa haroen työhuoneeseensa. 

Maksettuaan muutaman laskun ja vastattuaan pariin yrityk-

selleen tulleeseen tarjouspyyntöön Hannu sulki tietokoneensa ja 
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alkoi perehtyä Henrin yhteenvetoon. 

Heti alussa Henri vetosi rehellisyyteen ja siihen, että tärke-

ämpää on se, mikä on oikein ja totta, kuin se, minkä me halu-

amme olevan oikein ja totta. Näinhän se tietysti on, mutisi 

Hannu. 
 

Rehellisyys merkitsee ennen muuta sitä, että olemme rehellisiä itsel-

lemme. Usein uskomme ennemmin sen, mitä haluamme uskoa, kuin sen, 

mikä on oikein tai totta. 

(Vartiotorni 1.12.2006 s.18) 
 

Sitten seurasi tekstiä ja lainauksia Seuran kirjallisuudesta, 

koskien 70-luvulla kuluneeksi tullutta 6000 vuotta Aadamin 

syntymästä. Odotusta tuhatvuotiskauden alkamisesta silloin ja 

sitä varmuutta, miten näihin odotuksiin suhtauduttiin. Olivathan 

ne Jehovan paljastamia totuuksia. Sitä Henri näytti painottavan 

erityisesti. Kuten sitäkin, että siitä tulee myös koko ajan varmis-

tua. Hän viittasi myös 60-luvun alkuun, jolloin 70-lukua koske-

via opetuksia ei oltu vielä julkaistu. Silloin opetettiin, että saar-

naamistyö saadaan tehtyä ja Harmagedon tulee 1900-luvun ai-

kana. Tämäkin oli Jehovan opastamaa tietoa ja siksi uskottiin, 

ettei oltu pimeydessä tämänkään asian ymmärtämisen suhteen. 

Vanhoista uskomuksista hänen mukaansa annetaan nykyisin 

väärä harhaanjohtava kuva. Russellin aikaisen saarnaamistyö 

tarkoitus ei ollut se, mikä sillä on nykyään, vaikka nyt niin an-

netaan ymmärtää. Silloin oli tarkoitus koota vain taivaallinen 

luokka. Muiden tulevaisuus ratkeaisi vasta tuhatvuotiskautena. 

Myös vuoden 1914 merkitys väitetään ymmärretyn jo tuolloin, 

vaikka silloin odotettiin nykyisen maailman loppua. Kun loppua 

ei tuolloin tullut, muutti Russell vuoden 1914 vuodeksi 1915. 

Nyt pidetään kuitenkin kiinni vuodesta 1914, jonka merkityksen 

Russellin kerrotaan ymmärtäneen Jehovan ohjauksessa. Edel-

leen vakuutetaan, että Russell oli Jehovan käyttämä välikappale, 

hänen sanansaattajansa. Usean vuoden ajan Vartiotornissakin 

esitettiin näkemys, että hän on Raamatussa mainittu ”uskollinen 

ja ymmärtäväinen orja”. Koska Vartiotornin opetusten kerrot-

tiin olevan Jehovan ohjauksessa, oli tämä näkemys sen mukaan 
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myös Jehovan näkemys. Tämän välikappaleensa välityksellä Je-

hova myös paljasti Kheopsin pyramidin olevan hänen henkeyt-

tämänsä kivitodistaja, jonka mitoissa hän paljasti aikakausisuun-

nitelmansa. Se kerrottiin rakennetun Jumalan palvelijan Saale-

min kuninkaan Melkisedekin valvonnassa, joka käytti egypti-

läistä työvoimaa. Jeesuksen kertomien Valtakuntavertausten ha-

pate oli ymmärretty jo 1800-luvun lopulla oikein. Mutta se muu-

tettiin Jehovan ohjauksessa vääräksi tulkinnaksi, joka sitten taas 

oikaistiin takaisin jo aiemmin ymmärretyksi oikeaksi tulkin-

naksi, ja sekin tapahtui Jehovan ohjauksessa. Jos ei Jehovan oh-

jaus tunnu oikein uskottavalta Russellin aikaisissa opetuksissa, 

ei tilanne näyttänyt sen uskottavammalta Rutherfordin aikana-

kaan. 20-luvulla odotettiin jälleen nykyisen maailman loppua. 

Entisajan profeettoja odotettiin palaavaksi haudoistaan johta-

maan ennallistamistyötä. Heille hankittiin jo talokin. Rutherford 

piti tuolloin kuuluisaksi tulleen esitelmänsä: Miljoonat, jotka nyt 

elävät, eivät kuole koskaan. Mutta eivät toteutuneet nämäkään 

odotukset, ei, vaikka Jehovan vakuutettiin olevan näidenkin 

opetusten takana. 

Kieltämättä on poika löytänyt kohtia joihin tarttua, tunnusti 

Hannu närkästyneenä pysähtyen kertailemaan välillä luke-

maansa, koska asiaa oli niin runsaasti. Se että Russellilla on 

edelleen kannattajia, jotka eivät ole Jehovan todistajia, yllätti 

Hannun. Sen hän muisti, että heitä oli jonkin aikaa Russellin 

kuoleman jälkeen, mutta se, että heitä on edelleen, jopa Suo-

messa oli yllättävää. Heidän toteamuksensa Russellin opetuk-

sista myöskin pysäytti hänet pohtimaan sitä pidempään: 
 

Raamatuntutkijat opettavat, että puhdas totuus Jumalan sanasta pysyy 

muuttumattomana, että opit, jotka olivat tosia 80 vuotta sitten, ovat tosia 

myös tänään. Me uskomme, että ymmärryksemme kehittyy Jumalan suun-

nitelman eri opeista, mutta ei oppien jatkuvan muutoksen kautta. 

(Raamatuntutkijat) 
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Aivan kuten Henri toteaa, se mikä oli totta 80 vuotta sitten, 

on tietysti totta nytkin. Ja vastaavasti, jos se mikä ei ole totta nyt, 

ei ollut totta 80 vuotta aiemminkaan. Jos joku todella on Jumalan 

käyttämä välikappale, on asia tällöin hyvin mustavalkoinen. Hän 

joko on sitä niin, että häneen voi todella luottaa, tai hän ei ole 

sitä. Sellainen välimuoto ei voi olla mahdollinen, että vain joka 

toinen tulkinta Raamatusta on Jumalan paljastama, muiden ol-

lessa vain tämän välikappaleen omia tulkintoja, jotka myöhem-

min osoittautuvat vääriksi. Jos tällaista todella väitetään, anne-

taan Jumalasta hyvin epäluotettava ja outo kuva, kirjoitti Henri, 

eikä Hannu sitä kovin vääräksikään päätelmäksi voinut väittää. 

Mutta miksi tulisi rasittaa itseään tällaisilla vanhoilla asioilla, 

jotka ovat olleet ja menneet. Jehovalla on kaikelle tapahtuneelle 

oma tarkoituksensa, jota me emme aina täysin ymmärrä. Niin 

täytyy suhtautua näihin vanhoihin asioihinkin. Tällä tavalla esi-

tettynä ne kieltämättä tuntuvatkin hämmentäviltä, kun emme 

tiedä niiden todellista tarkoitusta. Nämä asiat on revitty irti ke-

hyksistään, ja siksi ne saadaan näyttämään kummallisilta. Siksi 

ne on syytä unohtaa, päätteli Hannu tuntien olevansa tyytyväi-

nen tähän päätelmäänsä kunnes jatkoi lukemista. 

Henri vakuutti kuitenkin, ettei näitä asioita saa unohtaa, 

koska se on juuri se keino, jolla varmistumme siitä ovatko nämä 

opetukset varmasti Jumalalta. Tämän tueksi hän viittasi Raama-

tun kehotukseen: 
 

Rakkaat, älkää uskoko jokaista henkeytettyä ilmausta, vaan koetelkaa 

henkeytetyt ilmaukset nähdäksenne, ovatko ne Jumalasta, koska monta 

väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. 

(1.Johanneksen kirje 4:1 Um) 
 

Hannun juuri tekemä päätelmä, jonka mukaan nämä Henrin 

esiin kaivamat asiat voi aivan hyvällä omallatunnolla unohtaa, 

alkoi pettää luettuaan vielä seuraavan Henrin käyttämän lai-

nauksen: 
 

Vaalimme aarteita menneiltä ajoilta 

Jehovan kansalla on pitkä ja kiinnostava menneisyys. - - Mutta miksi on 

hyödyllistä - - syventyä menneisyyteen? Muinaisessa Israelissa perheen-

päiden tuli tehdä Jumalan lait ja hänen ihmeelliset tekonsa tunnetuiksi 
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pojilleen, jotta nämä "panisivat luottamuksensa Jumalaan" (Ps.78:1-7) 

 - - 

Hallintoelin on hyvin kiinnostunut teokraattisesta historiastamme. Eräs 

sen jäsen sanoi tarpeesta vaalia, dokumentoida ja välittää eteenpäin hen-

gellistä perintöämme: "Tietääksemme, mihin olemme menossa, meidän 

on tiedettävä, mistä olemme tulleet." 

- - arkiston kokoelma kertoo paljon meistä ja hengellisistä esi-isistämme 

- - sekä Jumalan kansalleen antamasta opastuksesta ja pettämättömästä 

tuesta (5.Moos.33:27). 

(Vartiotorni 15.1.2012 s.31,32) 
 

Tämän mukaan on hyödyllistä syventyä menneisyyteen, jotta 

se lisäisi luottamustamme Jumalaan, koska se kertoo ”Jumalan 

kansalleen antamasta opastuksesta ja pettämättömästä tuesta”. 

Mutta kertooko menneisyyden opetukset Jumalan opastuksesta 

ja pettämättömästä tuesta, kysyi Henri tekstissään. Ovela on 

poika, kuten on henkeyttäjänsä Saatanakin, enkä nyt yhtään ih-

mettele, miksi tämä teki Johannaan vaikutuksen ja ilmeisesti hy-

vinkin suuren vaikutuksen, harmitteli Hannu, koska tajusi, ettei 

tätä lukemaansa pystyisi muuksikaan muuttamaan. 

Harmissaan Hannu oli jo lopettaa koko tekstin lukemisen, 

mutta uteliaisuus sai hänet vielä kuitenkin jatkamaan. Seuraa-

vaksi esiin tuli Nooalle annettu käsky saarnata varoitussanomaa. 

Tätä käytetään usein kannustimena ja perusteena nykyäänkin 

tehtävälle varoitussanoman julistamiselle. Tämäkin oli Hannulle 

uusi asia, ettei tuollaista käskyä Nooalle Raamatun mukaan an-

nettukaan. Kuinka usein Vartiotorni on kuitenkin niin väittänyt 

ja kuinka usein minäkin siten olen puheissani kertonut, muisteli 

hän hämmentyneenä. Kyllä tässä täytyy olla jokin väärinkäsitys, 

mutta osaapa Henri sitäkin käyttää taitavasti Seuraa vastaan, tu-

hahti hän entistäkin harmistuneempana ja lopetti lukemisen. 

Miten tämä asia olisi nyt viisainta käsitellä Johannan kanssa 

niin, että hänet saa suosiolla unohtamaan tällaiset uskoa tuhoa-

vat vaaralliset asiat. Ensinnäkin se on selvä, että tätä aineistoa ei 

ole syytä lähteä hänen kanssaan sen tarkemmin tutkimaan. Hä-

net täytyy saada unohtamaan se, vaikka jyrkästi kieltämällä, jos 

muu ei auta, päätti Hannu asiaa tovin pohdittuaan. 
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Isän antama apu tyttärelleen 
 

Hannu päätti hoitaa tämän asian heti sen ollessa nyt selvänä hä-

nen mielessään ja lähti etsimään Johannaa. Johanna oli huonees-

saan kirjoituspöytänsä ääressä Raamattu ja pari Vartiotorni -leh-

teä (1.10. ja 1.11.2012) avoimena. 

- Sopisiko sinulle nyt hetki jutustella näistä sinua vaivaavista 

asioista, kysyi Hannu kurkistaessaan ovelta Johannan huonee-

seen. 

- Sopii oikein hyvin. Sattuipa sopivasti, olin juuri tutkimassa 

sitä 607 -kysymystä, vastasi Johanna iloisen yllättyneenä. 

- Eikö vain olekin hieno tutkielma, kysäisi Hannu istuutuen 

pöydän päässä olevalle tuolille. - On siinä veljet tehneet todella 

perusteellista työtä tutkiessaan tuota todistusaineistoa, joka niin 

vahvasti osoittaa jälleen kerran meikäläisten, tai siis Raamatun 

olevan oikeassa. Sehän se tietysti tuon tutkielman tarkoitus on. 

On se varmaan ollut jälleen piikkinä lihassa noille maailmalli-

sille asiantuntijoille ja tutkijoille, jotka kuvittelevat voivansa ku-

mota Raamatun kertomuksen omalla viisaudellaan, selitti hän 

innokkaana helpotusta tuntien, koska havaitsi puitteet aikomal-

leen keskustelulle mitä parhaaksi. 

- Vakuuttavan oloiseltahan tämä tutkielma kuvineen ja aika-

janoineen ainakin minun silmääni näyttää. Mutta onko tämä to-

della sopusoinnussa Raamatun kanssa, sitä tässä varsinaisesti 

tutkin. 

- Sekö se opiskelijapoika todella sellaista väitti, ettei olisi? 

- Väitti se, ja pari kohtaa Raamatusta näyttikin. Tosin se toi-

nen kohta ei ollut tässä kirjoituksessa, mutta sekin näytti olevan 

ristiriidassa tämä tutkielman kanssa. 

- Mitä ne sellaiset kohdat sitten muka ovat? 

- Se tässä tutkielmassa mainittu kohta on tämä: 
 

* Nebukadnessar II tuhosi Jerusalemin 18. hallitusvuotenaan (Jeremia 

32:1). 

(Vartiotorni 1.11.2011 s.25) 
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- Jerusalem oli kuitenkin vasta piiritettynä tuolloin Nebukadnes-

sarin 18. hallitusvuotena. Aivan kuten sanotaan tuossa Jeremian 

kohdassa, johon viitataan. Tosin siinä lainataan vain ensim-

mäistä jaetta ja jätetään pois juuri tämä ajankohtaa selventävä 

toinen jae. Katso vaikka itse, kehotti Johanna: 
 

 1 Sana, joka tuli Jeremialle Jehovalta kuninkaan Sidkian kymmenentenä 

vuonna eli Nebukadnessarin kahdeksantenatoista vuonna. 2 Ja siihen ai-

kaan Babylonin kuninkaan sotajoukot piirittivät Jerusalemia; - - 

(Jeremia 32:1,2 Um) 
 

- Tuho tapahtui vasta seuraavana vuonna hänen 19. hallitusvuo-

tenaan. Niin sanotaan toisessa kuninkaiden kirjassa: 
 

 8 - - kuningas Nebukadnessarin, Babylonin kuninkaan yhdeksän-

tenätoista vuonna, tuli henkivartioston päällikkö Nebusaradan, Babylo-

nin kununkaan palvelija, Jerusalemin luo. 9 Ja hän ryhtyi polttamaan Je-

hovan huonetta ja kuninkaan taloa ja kaikkia Jerusalemin taloja, ja jo-

kaisen mahtavan miehen talon hän poltti tulella. 10 Ja koko kaldealaisten 

sotajoukko, joka oli henkivartioston päällikön mukana, hajotti Jerusale-

min muurit joka puolelta. 

(2.Kuninkaiden kirja 25:8-10 Um) 
 

- Eikö vaan ole kummallista, että Vartiotorni kertoo tuhon tapah-

tuneen Nebukadnessarin 18. vuonna, vaikka se aivan selvästi ta-

pahtui vasta hänen 19. vuotenaan? 

- Onko tuolla nyt niin merkitystä. Vaikka varsinainen tuho ta-

pahtuikin tuolloin 19. vuonna, niin kyllä se tuhoprosessi alkoi jo 

silloin 18. vuonna, kun alkoi kaupungin piiritys. 

- On sillä merkitystä. Kuulehan, mitä Vartiotorni kirjoittaa: 
 

Jos Nebukadnessar II:n 37. vuosi oli 588 eaa., niin hänen 18. vuotensa 

oli 607 eaa.- juuri se vuosi, jona Raamattu osoittaa Jerusalemin tuhoutu-

neen! Tarjoaako VAT 4956 lisätodisteita vuoden 607 eaa. puolesta? 
 

KUMPANA VUONNA JERUSALEM TUHOTTIIN VAT 4956:N PERUS-

TEELLA, VUONNA 587 EAA. VAI 607 EAA.? 

* Savitaulussa VAT 4956 kuvaillaan tähtitieteellisiä ilmiöitä, jotka sattui-

vat kuningas Nebukadnessar II:n 37. hallitusvuotena. 

(Vartiotorni 1.11.2011 s.25) 
 

- Kun Jerusalemin tuho vuonna 607 eaa. ei ollutkaan Nebukad-

nessarin 18. vuosi, ei tällöin vuosi 588 eaa. ole myöskään hänen 
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37. hallitusvuotensa. Kaikki ne savitaulun kuvaukset, jotka Var-

tiotorni sanoo sopivan juuri vuoteen 588 eaa. menettää merki-

tyksensä, kun Nebukadnessarin 37. hallitusvuosi onkin vuosi 

589 eaa., johon nämä kuvaukset eivät sovi. Näin ollen tuota sa-

vitaulua ei voidakaan käyttää tukemaan vuotta 607 eaa., mutta 

sen sijaan sitä voidaan edelleen käyttää tukemaan vuotta 587 

eaa., jota sen tiedot tukevat kuitenkin paremmin, vaikka siinä 

joitain ongelmia Vartiotornin mukaan onkin: 
 

Mitä tekstit osoittavat? 

Katsomme esimerkin savitaulusta VAT 4956. Sen ensimmäisellä rivillä sa-

notaan: "Babylonin kuninkaan Nebukadnessarin 37.vuonna. Sen jälkeen 

taulussa kuvaillaan yksityiskohtaisesti kuun ja planeettojen asemia joi-

denkin tähtien ja tähdistöjen suhteen. Tekstissä mainitaan myös yksi kuun-

pimennys. Tutkijoiden mukaan taivaankappaleet olivat tekstin mukaisissa 

asemissa vuonna 568-567 eaa., joten Nebukadnessar II:n 18. vuosi, jol-

loin hän tuhosi Jerusalemin, olisi ollut 587 eaa. Mutta viittaavatko nuo 

tähtitieteelliset tiedot kiistattomasti ainoastaan vuotaan 568-567 eaa.? - 

- 

Noista 13 kuvauksesta vain osa sopii vuoteen 568-567 eaa., mutta ne 

kaikki sopivat sijainteihin, jotka laskettiin 20 vuotta aikaisemmaksi eli 

vuoteen 588-587 eaa. - - 

Jotta savitaulu olisi tukenut vuotta 568 eaa., he olettivat, että kirjuri oli 

kirjoittanut numeron 8 sijasta vahingossa numeron 9. Rivillä kolme ku-

vailtu kuun asema kuitenkin sopii täydellisesti nisanun 9. päivään vuonna 

588 eaa. 

Savitaulussa VAT 4956 olevat tähtitieteelliset tiedot sopivat siis selvästi-

kin suurelta osin siihen, että Nebukadnessar II:n 37. hallitusvuosi olisi 

ollut 588 eaa. Tämä tukee sitä, että Jerusalem tuhottiin vuonna 607 eaa., 

aivan kuten Raamattu osoittaa. 

(Vartiotorni 1.11.2011 s.25-27) 
 

- Enpä ole tutustunut tähän tutkielmaan näin perusteellisesti. 

Eikä kyllä ole ollut tarvettakaan, sillä ei meidän amatöörien tule 

sekaantua asioihin, joita me emme kuitenkaan riittävällä laajuu-

della tunne. Nämä ovat lopulta hyvin monitahoisia asioita, joita 

vain asiaan täysin perehtyneet Seuran veljet ymmärtävät, totesi 

Hannu kiusaantuneena ja ilmeisen yllättyneenä tyttärensä ha-

vainnosta. 
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- Nyt kun tätä lähdin oikein tosissani selvittämään, huomasin 

että tämähän on hyvinkin yksinkertainen asia. Jerusalemia ei tu-

hottu Nebukadnessarin 18. vuonna. Sen Raamattu selvästi ker-

too. Niin ollen hänen 37. vuotensakaan ei ole vuosi 588 eaa., 

johon savitaulun tekstit sopivat. Joten, niin yllättävää kuin se on-

kin, tältä osin Vartiotornin esittämät todisteet vuoden 607 eaa. 

puolesta kaatuvat, selitti Johanna haastavasti isäänsä katsoen. 

- No no, älähän nyt vaan tee liian pikaisia johtopäätöksiä. 

- Jos tämä epäily perustuisikin vain tähän yhteen kohtaan, 

niin ehkä sen voisi jättääkin omaan arvoonsa toivoen, että ky-

seessä on jokin sellainen asia, jota emme vain täysin ymmärtä-

neet. Mutta kun on toinenkin, ehkä vieläkin vakavampi kohta. 

Sakarjan kirjassa sanotaan seuraavasti: 
 

 7 - - Dareioksen toisena vuonna, tuli Jehovan sana profeetta Sakarjalle, 

- - 

 12 Niin Jehovan enkeli vastasi ja sanoi: ”Oi armeijoiden Jehova, kuinka 

kauan sinä olet osoittamatta armoa Jerusalemille ja Juudan kaupun-

geille, joiden olet antanut olla tuomiojulistuksen alaisina nämä seitse-

mänkymmentä vuotta? 

(Sakarja 1:7,12 Um) 
 

- Ja vielä toinen kohta, jossa kerrotaan 70:stä vuodesta: 
 

 1 - - kuningas Dareioksen neljäntenä vuonna Sakarjalle tuli Jehovan 

sana - - 

 5 ”Sano kaikelle maan kansalle ja papeille: ’Kun te paastositte ja kun 

valitettiin viidennessä kuussa ja seitsemännessä kuussa ja te teitte niin 

seitsemänkymmentä vuotta, - - 

(Sakarja 7:1,5 Um) 
 

- Tuolloin Dareioksen toisena vuonna Jerusalem on ollut tuo-

miojulistuksen alaisena 70 vuotta. Ja hänen neljäntenä vuote-

naan oli paastottu ja valitettu Jerusalemin tuhon vuoksi myös 70 

vuotta. Koska molempina vuosina, sekä toisena että neljäntenä, 

ei voi 70 vuotta täyttyä, tarkoittaa se sitä ennustettua 70:n vuo-

den aikaa, josta Jeremia oli ennustanut, ja josta Daniel kirjoitti 

seuraavasti Kirkkoraamatun mukaan: 
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 2. - - minä, Daniel, kirjoituksia tutkiessani havaitsin, että Herra oli il-

moittanut profeetta Jeremialle niiden vuosien määrän, jotka Jerusalem 

oli oleva raunioina, ja se luku oli seitsemänkymmentä vuotta. 

(Danielin kirja 9:2 KR92) 
 

- Temppeli oli tietysti se jota tässä tarkoitetaan, joka oli tuolloin 

vielä rauniona tai jota ei voitu vielä käyttää, koska sen uudelleen 

rakentaminen oli vielä kesken. Mutta kun ennustetut 70 rauniona 

olon vuotta tulivat täyteen, vihittiin temppeli jälleen käyttöön, 

kuten Esra kertoo: 
 

 15 Ja he saivat tämän huoneen valmiiksi adarkuun kolmantena päivänä, 

nimittäin kuningas Dareioksen kuudentena hallitusvuonna. 16 Ja Israelin 

pojat, papit ja leeviläiset ja muut entiset pakkosiirtolaiset viettivät tämän 

Jumalan huoneen vihkiäisiä iloiten. 

(Esra 6:15,16 Um) 
 

- Mitä ihmeellistä tässä nyt sitten muka on, kysyi Hannu hie-

man närkästyneenä tyttärensä innokkaasta selittämisestä. 

- Se onkin vielä kertomatta. Kun temppeli vihittiin, silloin oli 

Dareioksen kuudes hallitusvuosi, kuten tuosta Esran kohdasta 

huomasit. Silloin oli vuosi 517 eaa. ja silloin tuli kuluneeksi 70 

vuotta vuodesta 587 eaa. Vuodesta 607 eaa. oli kulunut jo 90 

vuotta, joten tämäkin osoittaa, että Jerusalemin tuhon vuosi on 

587 eaa. eikä vuosi 607 eaa., kuten Vartiotorni väittää. 

- Taisit kuitenkin unohtaa yhden tärkeän asian, huomautti 

Hannu itsevarmasti. 

- Siis minkä, kerrohan kun en sitä ehkä ole huomannut. 

- Tuo edellinen perusuu siihen, että Dareioksen kuudes vuosi 

oli todella vuonna 517 eaa. Se on vain maailmallisten tutkijoiden 

näkemys, eikä suinkaan Raamattua puoltavien meikäläisten nä-

kemys. Aivan samoin kuin se, kun he väittävät Nebukadnessasin 

tulleen kuninkaaksi vuonna 605 eaa., vaikka hän tuli kunin-

kaaksi jo vuonna 624 eaa. Raamatun mukaan. Ja Raamattua mei-

dän tulee pitää ylimpänä auktoriteettina, eikö niin? 

- Tietysti niin, mutta siinä olet aivan oikeassa, että meinasin 

unohtaa kertoa sen yhden tärkeän asian. Nimittäin sen, että kyllä 

meikäläiset ovat muiden kanssa aivan samaa mieltä siitä, että 
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Dareioksen kuudes vuosi oli vuonna 517 eaa. Hänen kuninkuu-

tensa alkoi vuonna 522 eaa., jolloin kuudes vuosi on vuosi 517 

eaa. Tätä kun minä myös epäilin kaivoin CD-levyltä Dareiosta 

koskevan seuraavan tiedon: 
 

- - kuningas Dareios I Persialainen, joka alkoi hallita valtakuntaa vuonna 

522 eaa. 

(Paratiisi ennallistetaan ihmiskunnalle - teokratian toimesta! v.1974 

s.224) 
 

- No, eipä kai sitä sitten kiistääkään voi, tunnusti Hannu no-

lona. 

- Oletko kuullut siitä hallintoelimen jäsenestä, joka on ollut 

kokoamassa Opas -kirjan tietoja? Hän tutki tätä asiaa niin perus-

teellisesti kuin vain voi ja päätyi siihen, ettei vuodelle 607 eaa. 

ole historiallisia, ja mikä yllättävintä, ei myöskään raamatullisia 

perusteita. Niinpä hän joutui eroamaan hallintoelimestä ja lo-

pulta hänet erotettiin. 

- Olen kuullut juu. Sitä tosin en ole kuullut, että hän olisi tuol-

laiseen johtopäätökseen tullut tuosta vuodesta 607 eaa. 

- Pitäisiköhän meidän itsekin tutkia näitä opetuksia hieman 

perusteellisemmin, eikä vain sokeasti luottaa siihen mitä Seura 

sanoo. Onhan Seura erehtynyt aiemminkin jo useasti, kuten 

Henri siinä yhteenvedossa keskustelustamme kertoo. Vai mitä 

mieltä siitä olit? Olethan tutustunut siihen, katsoi Johanna 

isäänsä kysyvästi. 

- Kyllä minä sitä katsoin ja huolestuin kovasti sinun puoles-

tasi, kun itsesi annoit tuollaisella luopioaineistolla myrkyttää. 

Meitä on nimenomaan varoitettu tuollaisista mieltä myrkyttä-

vistä luopioiden puheista: 
 

Luopiopropagandaan täytyy suhtautua yhtä torjuvasti kuin myrkkyyn, 

sillä myrkkyä se on! Se perustuu kateuteen ja vihaan, kun taas Jeesus ra-

vitsee seurakuntaansa vanhurskailla, siveellisesti puhtailla ja rakastetta-

villa totuuksilla. 

(Ilmestyksen suurenmoinen huipentuma on käsillä! v.1988 s.44,45) 
 

- Muistathan sinä sen, mitä sinulle uudesta Vartiotornista luin: 
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On hyödytöntä yrittää kumota luopioiden tai muiden Jehovan järjestöä 

arvostelevien väitteitä. Todellisuudessa on hengellisesti vaarallista ja so-

pimatonta perehtyä heidän aineistoonsa, onpa sitä tarjolla painetussa 

muodossa tai internetissä. 

(Vartiotorni 15.5.2012 s.26) 
 

- On hyödytöntä perehtyä sen syvällisemmin siihen Henrin ai-

neistoon. Se olisi hengellisesti vaarallista, kuten olet huomannut. 

Epäuskon siemenet ovat aivan ilmeisesti jo alkaneet itää sinun-

kin mielessäsi. Eikö näin ole ... tunnusta vaan. 

- Jos siellä jotain on alkanut itää, niin se on sitä, että haluan 

itse henkilökohtaisesti varmistua näistä asioista. Ei siinä pitäisi 

olla mitään pahaa. Kehottaahan Raamattukin meitä siihen: 
 

Rakkaat, älkää uskoko jokaista henkeytettyä ilmausta, vaan koetelkaa 

henkeytetyt ilmaukset nähdäksenne, ovatko ne Jumalasta, koska monta 

väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. 

(1.Johanneksen kirje 4:1 Um) 
 

- Tuo on kohta, jota voidaan käyttää juuri puolusteluna epäillä 

Jehovalta saamaamme kulloistakin ajankohtaista opetusta. 

Muistatko, miten kävi niiden, jotka eivät luottaneet Jeesuksen 

opetuksiin, koska niitä eivät heti täysin ymmärtäneet. Sinulla on 

varmaan siinä lähellä huhtikuun tutkittava Vartiotorni. Annahan 

kun luen siitä sinulle yhden kohdan: 
 

Raamattu kuvailee myös monien uskollisten ihmisten elämää. - - 

Hyvää esimerkkiä näytti myös apostoli Pietari, joka julisti olevansa us-

kollinen Jeesukselle. Kun Jeesus korosti havainnollisella kuvakielellä 

sitä, miten tärkeää oli uskoa hänen lihaansa ja vereensä, jotka tultaisiin 

pian uhraamaan, monet opetuslapset järkyttyivät hänen sanoistaan ja jät-

tivät hänet (Joh.6:53-60,66). Silloin Jeesus kääntyi 12 apostolinsa puo-

leen ja kysyi: "Ette kai tekin tahdo mennä?" Pietari vastasi: "Herra, ke-

nen luo menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat, ja me olemme tul-

leet uskomaan ja tietämään, että sinä olet Jumalan Pyhä." (Joh.6:67-69.) 

Ymmärsikö Pietari siis täysin kaiken, mitä Jeesus oli juuri sanonut tule-

vasta uhristaan? Luultavasti ei. Hän oli silti päättänyt pysyä uskollisena 

Jumalan voidellulle Pojalle. 

Pietari ei järkeillyt, että Jeesus oli varmastikin väärässä ja peruisi sa-

nansa, jos hänelle annettaisiin aikaa. Sen sijaan Pietari tunnusti nöyrästi, 

että Jeesuksella oli "ikuisen elämän sanat". Miten me nykyään rea-
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goimme, jos huomaamme "uskolliselta taloudenhoitajalta" tulevissa jul-

kaisuissa sellaisen seikan, jota on vaikea ymmärtää tai josta emme ole 

samaa mieltä? Meidän tulisi vilpittömästi pyrkiä tajuamaan sen merkitys 

eikä vain olettaa, että jokin tuleva muutos vahvistaa oman näkemyk-

semme oikeaksi. (Luuk.12:42.) 

(Vartiotorni 15.4.2012 s.10,11) 
 

- Huomasitko, että ne, jotka eivät täysin luottaneet Jeesukseen 

jättivät hänet. Sen sijaan Pietari ei ryhtynyt järkeilemään, että 

Jeesus olisi väärässä ja oikaisisi sanansa myöhemmin. Hän luotti 

täysin Jeesukseen ja oli päättänyt pysyä uskollisena hänelle, joka 

todistetusti oli Jumalan poika, ja jolla oli ”ikuisen elämän sa-

nat”. Ei se ole tänäkään aikana mikään uskoa kaatava yllätys, 

jos emme heti kaikkea opetusta ymmärrä. Kuten Vartiotorni ke-

hottaa: ”Meidän tulisi vilpittömästi pyrkiä tajuamaan sen mer-

kitys eikä vain olettaa, että jokin tuleva muutos vahvistaa oman 

näkemyksemme oikeaksi.” 

- Jeesus ja hänen opetuksensa on nyt sentään hieman eri asia 

kuin Seuran opetukset, jotka jo niin monesti ovat osoittautuneet 

vain erehtyvien ihmisten tulkinnoiksi. Jehovan paljastamina to-

tuuksina ne meille on kuitenkin aina ensin kerrottu, joka on ai-

nakin minun mielestäni hyvin vakava asia, ja siitä meidän Jo-

hanneksen mukaan juuri tulisi varmistua. Sitä tässä juuri nyt 

olen yrittänyt tehdä, ja kuten luit, sanoohan Vartiotornikin, että 

meidän tulisi vilpittömästi pyrkiä tajuamaan näitä vaikeasti ym-

märrettäviä opetuksia. Joten ei kai minua tästä moittia voi, kun 

sitä olen yrittänyt, ja siksi sinultakin olen apua pyytänyt. 

- Moittia ei voi, ei tietysti, jos se olisikin vain sitä. Mutta tuo 

sinun asenteesi kertoo, että takana on jotain muutakin. 

- Mitä tarkoitat? Mitä muuta? 

- Aivan ilmeistä kapinahenkeä, jonka olet omaksunut tuolta 

Henriltä, joka nyt yrittää saada sinutkin mukaansa tuohon kapi-

naan Jehovan järjestöä vastaan. Sinä et taida oikein ymmärtää, 

mitä Henri on tehnyt, kun hän jätti järjestön. Hän petti Jehovan. 

Ei mikään voi olla pahempaa. Tämä Vartiotorni sanookin suo-

raan: 
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Kaikenlainen pettäminen on pahuutta, jonka ei tule antaa häiritä kristityn 

perheen tai seurakunnan rauhaa ja ykseyttä. 

(Vartiotorni 15.4.2012 s.11) 
 

- Sinä olet käsittänyt minut nyt täysin väärin. Minä vain ... 

- Minä olen käsittänyt tarkoituksesi aivan oikein. Nyt saa nuo 

selitykset riittää! Koska minä olen vastuussa meidän perheemme 

rauhasta ja ykseydestä, niin asia on nyt sillä lailla, että minä si-

nun isänäsi kiellän sinua enää tuomasta kotiimme mitään luopi-

oiden tuottamaa aineistoa, kuten myös perehtymästä mihinkään 

sellaiseen. Onko selvä! 

- No, mutta isä. Emmehän me voi tuomita tuota Henrinkään 

esitystä vääräksi, jos emme itse siihen tutustu ja näytä mikä siinä 

on väärää. Näinhän me sanomme kentälläkin niille fanaatikoille, 

jotka eivät suostu lukemaan meidän esittämäämme aineistoa, 

mutta silti tuomitsevat sen vääräksi. Eikä se opiskelijapoika ollut 

mikään luopio. Mitä minä hänelle vastaan? Hän osoitti nämä 

seuraavat Vartiotornin sanat meille, ja on todella noloa, jos 

emme hänelle mitään vastaa: 
 

Raamattuun voidaan luottaa hyvästä syystä, sillä sen historiallisesta, tie-

teellisestä ja profeetallisesta täsmällisyydestä on todisteita. - - Haluai-

sitko tutkia henkilökohtaisesti noita todisteita? Saatat hyvinkin tulla sa-

maan johtopäätökseen. 

(Vartiotorni 1.11.2011 s.27) 
 

- Unohda vaikka koko poika. Sellaisten kanssa on turha ryh-

tyä väittelemään. Ei niitä totuus todellisuudessa kiinnosta, kun-

han vain yrittävät pönkittää omia babylonialaisia oppejaan. … 

Johanna sinä olet vielä niin nuori, ja nuoret tuppaavat olemaan 

mielipiteissään usein niin kovin mustavalkoisia. Tämä elämä ja 

siihen liittyvät ratkaisut eivät kuitenkaan ole niin mustavalkoi-

sia. Yhteisössä eläminen ja siellä hyväksytyksi tuleminen vaatii 

usein kompromisseja ja jossain määrin myös omantunnon ve-

nyttämistä. Jos tätä emme ymmärrä, me menetämme ystävyys-

suhteemme, jotka ovat meille elintärkeitä. Yksin me emme tässä 

elämässä pärjää, niin se vaan on. Tämän sinä aikanaan kyllä tulet 

ymmärtämään. Toivottavasti minun ei tarvitse tähän asiaan enää 
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palata ... muistathan nyt sitten sen, mitä sinulle sanoin luopioai-

neistosta, muistutti Hannu ja nousi lähteäkseen. 

- Hyvää yötä, sanoi hän vielä ovea sulkiessaan. 

 

Johtopäätökset 
 

Isänsä lähdön jälkeen Johanna oli tovin aivan hiljaa ja tuijotti 

jonnekin näkemättä kuitenkaan mitään. Hänelle alkoi nousta 

mieleen vahva epäily siitä, ettei isälle todellisuudessa merkitse 

tosiasiat eikä Raamattukaan mitään. Hyväksytty asema järjes-

tössä on hänelle se tärkein asia. Se tulee säilyttää kompromisseja 

tekemällä ja omaatuntoa venyttämällä. Jopa itse Jehova tuntuu 

olevan jossain kaukaisuudessa järjestön mahtavien muurien ta-

kana, koska Vartiotorni näyttää syrjäyttävän Raamatun. Keskus-

telu näistä asioista on siis aivan turhaa, riitaa siitä vain tulee, 

päätteli Johanna tajuten olevansa nyt yksin jumalansa edessä. 

Rehellisyys on tärkeintä, jotta voi puhtaalla omallatunnolla kat-

soa Jumalaa silmiin, muisteli hän Henrin sanoja. 
 

Epärehellisyys voi turmella suhteemme toisiin ja - mikä tärkeintä - itse 

Jehovaan (Sananl.12:22). 

(Vartiotorni 15.9.2002 s.20) 
 

Silmänsä sulkien hän kääntyi rukouksessa Jumalan puoleen 

pyytäen viisautta tehdäkseen nyt oikeita ratkaisuja. Hetken asiaa 

vielä pohdittuaan hän oli tehnyt päätöksensä. Päättäväisenä hän 

avasi tietokoneensa ja alkoi kirjoittaa viestiä Henrille. Hän ker-

toi keskustelleensa isänsä kanssa hänen tekemästään yhteenve-

dosta. Mihin keskustelussa päädyttiin, siitä hän haluaisi Henrille 

kertoa, jos se häntä vain kiinnostaisi. 

Seuraavana päivänä hän oli sopinut menevänsä kenttäpalve-

lukseen äitinsä kanssa, koska se ei ollut hänen työpäivänsä. Äi-

dillä oli joitain tuttavia, joiden luona he kävivät aika-ajoin kuin 

kyläilemässä. He olivat yksinäisiä vanhoja ihmisiä, jotka olivat 

aina iloisen yllättyneitä heidän vierailustaan. Kahvit keitettiin tai 

olisi keitetty useammassakin paikassa, jos siitä ei olisi kohteli-
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aasti kieltäydytty. Kuulumisia kerrottiin puolin ja toisin. Ter-

veystilanne käytiin läpi niiden kanssa, joihin äiti oli sairaalassa 

työnsä puolesta tutustunut. Äiti oli valmistautunut esittämään 

keskustelun lomassa myös aina joitain Raamatun kertomia asi-

oita. Joidenkin kanssa pidettiin jopa niin sanottua raamatuntut-

kistelua, kun luettiin siihen tarkoitukseen soveltuvaa kirjaa luku 

luvulta jatkaen aina siitä, mihin edellisellä kerralla oli päästy. 

Johanna piti erityisesti näistä kenttäpäivistä, koska tunsi te-

kevänsä näille ihmisille todella jotain hyvää, vaikka hänen 

osansa olikin olla enimmäkseen taustalla. Poikkeuksetta hänet 

kuitenkin myös huomioitiin ja hänelle annettiin tunnustusta te-

kemästään arvokkaasta työstä. 

Johanna ihaili äitinsä kykyä olla aidosti kiinnostunut näistä 

ihmisistä, heidän hyvinvoinnistaan ja elämästään muutenkin. 

Taitavasti hän osasi myös välttää riidat ja väittelyt, vaikka jou-

tuikin oikaisemaan heidän uskonnollisia näkemyksiään, ja jopa 

suoraan kertomaan, miten heidän pappinsa ovat väärässä syr-

jäyttäessään Raamatun totuudet. 

Tämän moitteen jälleen tälläkin kertaa kuullessaan, sai se Jo-

hannan pulssin kohoamaan. Millä perusteella me voimme tuo-

mita tuolla tavalla muita, kun itsekin syrjäytämme Raamatun to-

tuudet, jos ne vain ovat ristiriidassa Vartiotornin kanssa, kysyi 

hän itseltään. Me uskomme kuitenkin julistavamme Raamatun 

totuutta ja uskomme olevamme Jehovan edustajia, joille hän 

nämä totuudet on paljastanut. Johanna alkoi tajuta kuinka vaka-

vasta asiasta tässä julistustyössä on todellisuudessa kyse. Hän 

havahtui muistelemaan saamaansa opetusta siitä, miten heille on 

vakuutettu, että he edustavat itseään Jehovaa tässä julistus-

työssä: 
 

Jehova vakuutti Hesekielille, että kun tämän julistamat tuomiot pantaisiin 

täytäntöön, Israelin kapinallinen huone tulisi "varmasti tietämään, että 

heidän keskuudessaan on ollut profeetta" (Hes.2:5). Vastaavasti kun Ju-

mala panee toimeen tuomionsa nykyistä asiainjärjestelmää vastaan, ih-

misten on pakko tunnustaa, että sanoma, jota Jehovan todistajat saarna-

sivat julkisilla paikoilla ja talosta taloon, oli lähtöisin ainoalta tosi Juma-

lalta, Jehovalta, ja että todistajat tosiaan toimivat hänen edustajinaan. 
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Miten suuri kunnia onkaan edustaa hänen nimeään ja julistaa hänen sa-

nomaansa näinä merkittävinä aikoina! 

(Vartiotorni 15.7.2008 s.11) 
 

Täytyyhän minun ensin itse ymmärtää nämä muille kerto-

mani asiat, ja olla niistä täysin vakuuttunut, ennen kuin niitä 

muille voin Jehovan nimissä julistaa, tajusi hän tämän nyt hä-

nelle itsestään selvän asian: 
 

Voidaksemme kertoa toisille selkeästi, mitä Raamatussa sanotaan, mei-

dän on itse ymmärrettävä se hyvin. 

(Vartiotorni 15.2.2010 s.11) 
 

Tämä merkitsee sitä, että … Johanna oli niin vaipunut ajatuk-

siinsa, ettei havainnut äitinsä kehotusta lukea seuraava kappale 

kirjasta, jota nyt yhdessä olivat lukemassa. Vasta äitinsä kyynär-

pään töytäisy sai hänet havahtumaan ja lukemaan seuraavan 

kappaleen. 

Kenttätyön päätyttyä oli äidillä tapana viedä Johanna kaupun-

gille erääseen suureen ostoskeskukseen. Siellä kiertely ja kau-

niiden vaatteiden katselu oli sekä äidille että tyttärelle mitä suu-

rinta huvia. Nyt varsinkin äiti katsoi tämän hyvinkin tarpeel-

liseksi havaittuaan jo pidempään jatkuneen tyttärensä alakulon. 

Ostoskeskuksessa oli viihtyisä ja tasokas kahvila, jossa he myös 

aina poikkesivat. Tarjolla oli mitä herkullisimpiä leivonnaisia, 

leivoksia, pasteijoita ja monenlaatuista kahvia ja teetä. Tällä ker-

taa äiti päätti yllättää tyttärensä ja tilasi heille muiden herkkujen 

lisäksi myös lasilliset valkoviiniä. Johannan mieliala paranikin 

ja hän unohti hetkeksi sen päätöksensä, jonka oli tehnyt nyt kent-

täpalveluksessa ollessaan, ja josta oli päättänyt kertoa äidilleen. 

Äidin iloinen olemus sai hänet kuitenkin empimään. Hän aivan 

kuin nyt vasta oikein tajusi, kuinka paljon äiti merkitsikään hä-

nelle. Hän tunsi äidin katseessa aitoa rakkautta, sitä aitoa äidin 

rakkautta, jota äiti lastaan kohtaan tuntee. Pala nousi hänen 

kurkkuunsa, ja hänen olisi tehnyt mieli halata äitiään ja unohtaa 

kaikki murheensa. Äiti havaitsi Johannan liikutuksen ja alkoi pe-

lätä kohta kuulevansa jotain ikävää. Välttyäkseen siltä sanoi hän 

huolettomasti: 
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- Se keltainen satiinipuseroko sinua jäi kiusaamaan? 

- Niin ... olihan se nätti, mutta aika kallis, nieli Johanna liiku-

tuksensa ja yritti vastata mahdollisimman luontevasti. 

- Mitäs jos mennään vielä sen kautta ja otetaan se. Se sopi 

sinulle niin kovin hyvin. 

- Jos vaan raaskit minulle sen ostaa, minulla ei kyllä ole siihen 

varaa. 

- Juu juu, eiköhän me se nyt kuitenkin sinulle oteta, lupasi 

äiti. 

 

Johanna tapaa Henrin 
 

Kotiin palattiin bussilla, jonka reitti kulki läheltä heidän kotiaan. 

Sillä oltiin myös aamulla kentälle lähdetty, ja sillä Johanna pää-

asiassa päivittäin kulkikin, jos päivän kenttäalue ei sattunut ole-

maan lähellä heidän asuinaluettaan. Silloin polkupyörä, varsin-

kin kesäaikaan, oli sopivin kulkuväline. 

Ostoskeskuksesta oli samalla ostettu ruokatarpeet, joista äiti 

Johannan avustama alkoi valmistaa perheelle päivällistä. Jo-

hanna mieliala oli korkealla, ja äiti oli siitä hyvin helpottunut. 

Syy oli kuitenkin muu kuin äiti luuli. Kotiin tultuaan Johanna oli 

pikaisesti tarkistanut sähköpostinsa. Siellä oli ollut viesti Hen-

riltä. Se oli saanut hänen sydämensä sykkimään ilosta. Henri oli 

kiinnostunut kuulemaan, mitä mieltä isä oli hänen tekemästään 

yhteenvedosta. Hän ehdotti tapaamista erääseen kebabravinto-

laan, jota käyttivät pääasiassa vain opiskelijat. Johanna lupasi 

tulla sinne päivällisen jälkeen alkuillasta. 

Päivällisen jälkeen Johanna kertoi lähtevänsä käymään vielä 

eräässä sovitussa uusintakäyntipaikassa. Mukaansa hän otti 

kenttälaukkunsa, jotta lähtö olisi näyttänyt siltä minne hän kertoi 

lähtevänsä. Omaatuntoa tämä tosin hieman riipaisi, sen hän huo-

masi, mutta vakuutettuaan itselleen, ettei hän näin sanoessaan 

kuitenkaan valehdellut, pääsi hän sopuun omantuntonsa kanssa. 

Uusintakäyntihän tämä on, vaikka ei aivan tavanomainen, hy-
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mähti hän kotiovea sulkiessaan. Mutta onko tämä luvallinen uu-

sintakäynti, se onkin sitten jo toinen asia. 

Henri odotti häntä sovitun kebabravintolan ulkopuolella. 

- Osasit sentään, vaikka ei taida tämä seutu olla sinulle kovin-

kaan tuttua, tervehti Henri yrittäen olla mahdollisimman luon-

teva, vaikka sydän sykki riemusta. 

- Tottahan minä nyt kotikaupunkini tunnen, vastasi Johanna 

hämillään punan alkaessa nousta poskille. 

- Sopiihan, että mennään sisäpuolelle? 

- Mennään vaan onhan siellä sitten mukavampi puhua. 

- Tämähän on oikein viihtyisän oloinen paikka. Nämä loosit 

ovat kuin pieniä huoneita, totesi Johanna ripustaessaan takkiaan 

loosin reunassa olevaan vaatekoukkuun. 

- Juu niinpä on, täällä me poikien kanssa iltaa istumme ja tyt-

töjä jahtaamme, vitsaili Henri heti kuitenkin sanojaa katuen huo-

matessaan Johannan hämmästyneen katseen. 

- Niinkö, vastasi Johanna kysyvästi kulmiaan rypistäen. 

- No, ei tietystikään. Anteeksi, yritin vaan olla vitsikäs. Mi-

nun on ollut sinua ikävä ja siksi puhun nyt mitä sylki suuhun tuo. 

Olen ollut pois tolaltani siitä lähtien, kun sen sinun viestisi sain, 

selitti Henri hätääntyneenä. 

- Kyllä minäkin sinua olen paljon ajatellut. Olen tosissani 

yrittänyt unohtaa sinut ja ne esittämäsi syyt eroamiseesi, mutta 

se ei ole ainakaan vielä onnistunut. Mitä enemmän sitä olen yrit-

tänyt, sitä varmemmin siinä olen epäonnistunut. Olen oikein 

käynyt itseäni niskasta kiinni ja yrittänyt tajuta, kumpi minua 

kiusaa enemmän, järki vai tunteet. 

- Saako teille olla jotain, kysyi pöydän päähän tullut tarjoilija. 

- Pieni hetki vielä. Emme ole vielä päättäneet, vastasi Henri. 

- Voinko tuoda sitä ennen jotain juotavaa, kysyi tarjoilija 

edelleen. 

- No, jos sitten vaikka siiderit, omena siiderit, vai sopiiko se 

sinulle, kysyi Henri Johannalta. 
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- Kiitos, kyllä se sopii. 

- Kai me jotain hyvää vähän syödäänkin, vai mitä, selasi 

Henri pöydällä ollutta menua. 

- Lähdin juuri ruokapöydästä, mutta jospa sitten vähän myö-

hemmin. 

- No tehdään sitten niin. 

- Olkaa hyvät, sanoi tarjoilija tuotuaan siiderit ja juomalasit. 

- Palataan tuohon syömäpuoleen sitten myöhemmin, sanoi 

Henri tarjoilijalle. 

- Oikein viihtyisää iltaa teille, toivotti tarjoilija. 

- Kiitos, vastasi Henri Johannan yhtyessä siihen päätään nyö-

käten. 

- Onpa raikasta tämä kylmä siideri. … Niin, sitä olin sano-

massa, että isäsi sanat jäivät mieleeni, kun hän varoitti jäämästä 

täysin tunteiden valtaan. Se vaara tässä meidänkin suhtees-

samme on. Järki tulee nyt kuitenkin pitää päällimmäisenä, on 

tämä sen verran vakava asia, vai mitä, kysyi Johanna Henriä sil-

miin katsoen. 

- No, kun sinua katsoo jälleen näin pitkästä aikaa, niin järki 

tässä kyllä väkisinkin sumenee, vitsaili Henri voimatta peittää 

vilpitöntä iloaan. 

- Kuulkaapas nyt nuori mies, pysytäänpä asiassa, komensi Jo-

hanna teennäisen vihaisesti ollen kuitenkin sisimmässään hel-

pottunut alkaessaan vakuuttua siitä, että Henrin tunteet häntä 

kohtaan ovat säilyneet ennallaan. 

- Anteeksi, pyysi Henri alkaen puolestaan huolestua siitä, 

onko Johannan tunteet häntä kohtaan enää lainkaan entiset. 

- No, saat vielä tämän kerran, vastasi Johanna Henrin epävar-

maa katsetta huvittuneena katsoessaan. Hän tunsi mielihyvää 

siitä, että oli saanut Henrin valtaansa viehätysvoimallaan, jota 

hänen mielestään lisäsi myös hänen uusi keltainen satiinipu-

seronsakin. 

- Halusit kertoa siitä, miten isäsi suhtautui siihen tekemääni 

yhteenvetoon, muistutti Henri totisen asiallisesti. 

- Kyllä isä sen oli läpikäynyt, siitä olen aivan varma, mutta ei 
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hän siitä kuitenkaan halunnut sen paremmin keskustella. Mi-

nulla olisi ollut esittää paljonkin kysymyksiä, mutta hän kuittasi 

sen luopiomateriaaliksi, joka on vaarallista, ja johon ei tule pe-

rehtyä. Niin sanottiin Vartiotornissa ja siitä hän piti kiinni. Ku-

ten olit sinäkin huomannut, siinä sanottiin jotenkin epäilyttä-

västi, että 'on hyödytöntä yrittää kumota luopioiden väitteitä'. 

Tästä ei voinut olla tulematta mieleen, että siinähän aivan suo-

raan tunnustetaan, ettei niitä voi kumota. Miksi ei? Siksi, koska 

ne ovat täysin paikkansa pitäviä väitteitä. Tämä epäilys vahvis-

tui, kun isä ei halunnut kertoa, mikä siinä sinun yhteenvedossasi 

oli väärää ja vahingollista, jopa vaarallista tietoa. 

- Ja jos se todella on tietoa, joka ei pidä paikkaansa, olisihan 

heillä velvollisuus osoittaa se siksikin, että voisivat siten opastaa 

sen vuoksi harhaan joutuneen takaisin laumaan, lisäsi Henri. 

- Kuten myös siksi, että niiden tietojen vuoksi vaaravyöhyk-

keeseen joutuneille voitaisiin osoittaa, ettei huolestuminen ole 

lainkaan aiheellista. Tarkoitan tällaisia kuin minä nyt, joka on 

myrkyttynyt näistä sinun kertomistasi tiedoista. Isä nimittäin 

väitti, että sinä olet myrkyttänyt minun mieleni. 

- Vai olen myrkyttänyt sinut tosiasioilla. Eihän totuudessa 

olevia voi tosiasioilla myrkyttää. Mutta sen sijaan valheessa elä-

ville tosiasiat ovat myrkkyä. 

- Itse asiassa tuo sinun hyvin tehty yhteenvetosi jäi keskuste-

lussamme erään toisen asian varjoon. 

- Mikä se sellainen asia oli? 

- Muistatko, kun oltiin siellä opiskelija-asuntoalueella ja ta-

vattiin se teologian opiskelija, joka oli kiinnostunut vuodesta 

607 eaa.? 

- Muistan kyllä. Mutta eihän se meidän käynti silloin onnis-

tunut, jos nyt en vallan väärin muista. 

- Ei onnistunut ei, kun hänellä oli silloin vieraita, mutta saa-

tiinhan me kuitenkin jättää hänelle se Vartiotorni, jossa oli sen 

tutkielman toinenkin osa. 

- Oletko sinä sitten käynyt hänen luonaan sen jälkeen? 

- Käytiin me siellä Marketan kanssa, ja hän olikin perehtynyt 
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tuohon asiaan ystäviensä kanssa niin perusteellisesti, ettei meillä 

ollut enää mitään sanottavaa. Oli suorastaan noloa, kun hän Var-

tiotornin sanoja käyttäen kehotti meitä tutkimaan asiaa henkilö-

kohtaisesti kunnioittaen enemmän sitä, mitä Raamattu sanoo 

kuin sitä, mitä Vartiotorni sanoo. 

- On tunnustettava, että minusta ne kirjoitukset olivat kyllä 

hienosti tehdyt ja perusteellisen tuntuiset. Olin silloin valmis 

puolustamaan niiden todistelua. Tosin en minä niihin todisteisiin 

sen paremmin ollut perehtynyt. Saati että Raamattuun sitä olisin 

verrannut. Mitä hän teille sitten kertoi, se olisi tosi kiinnostavaa 

kuulla. 

- Hän oli huomannut Vartiotornin väittävän, että Jerusalem 

tuhottiin Nebukadnessarin 18. vuotena, vaikka Raamatun mu-

kaan se tapahtui 19. vuotena. Hän ihmetteli myös, että Vartio-

torni sivuutti sen merkittävän asian, että uudelleen rakennettu 

temppeli vihittiin Dareioksen 6. vuonna, jolloin temppelin tu-

hosta tuli kuluneeksi Sakarjan mainitsemat 70 vuotta. Tuho ta-

pahtui sen mukaan vuonna 587 eaa., eikä vuonna 607 eaa., jota 

Vartiotorni yrittää todistella tuhon vuodeksi, selitti Johanna in-

nokkaasti täydentäen kertomustaan vielä Henrin esittämien usei-

den kysymysten mukaan. 

- No, tuohan olikin tosi kiinnostavaa kuultavaa. Varsinkin se, 

että jopa hallintoelimen jäsen joutui tunnustamaan vuoden 607 

eaa. vääräksi vuodeksi. Eikä vain historiallisten todisteiden 

vuoksi, vaan myös siksi, mitä Raamattu kertoo. Tämähän kaataa 

kaiken sen, mikä perustuu vuoteen 1914, ja se kun on juuri yksi 

niitä perusasioita, johon nämä lopunajan uskomukset perustu-

vat, ihmetteli Henri Johannaa tuijottaen. 

- Hämmästynyt oli isäkin, sen kyllä huomasin, vaikka hän 

hämmästystään yrittikin peitellä. Se oli minusta kuitenkin jär-

kyttävää, kun hän tunnusti, että meidän täytyy tehdä kompro-

misseja, jopa venyttää omaatuntoamme. Sillä mitä Raamattu sa-

noo ei siis ole merkitystä, jos se on ristiriidassa sen kanssa, mitä 

Vartiotorni sanoo. Vartiotorni nousee siis Raamatun yläpuolelle, 

ja suhteemme Seuraan on tärkeämpi kuin suhteemme Jumalaan. 
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Omatunto täytyy tällöin täysin tukahduttaa. Vaikka nämä ilmei-

set ristiriidat eivät todellisuudessa ristiriitoja olisikaan, minun 

omatuntoni ei voi hyväksyä tällaista Seuran ja Vartiotornin eh-

dotonta ylivertaisuutta Raamattuun ja tosiasioihin nähden. Ei 

varsinkaan sen vuoksi, kun tiedämme ne lukuisat virheet, joita 

Seura on opetuksissaan historiansa aikana tehnyt, aivan kuten 

sinä silloin kerroitkin, selitti Johanna ilmeistä uhmaa äänessään. 

- Mitä tämä merkitsee nyt sinulle, kysyi Henri edelleen häm-

mästyneenä tästäkin kuulemastaan. 

- Kunpa sen tietäisinkin. Sen tänään kuitenkin päätin, että lo-

petan tienraivauksen. Enhän minä voi julistaa ihmisille sellaista, 

mitä itse olen alkanut epäillä. En varsinkaan Jumalan nimissä. 

On se sentään sen verran vakava asia, jopa vakavin synti mitä 

voimme tehdä, jos sanoma ei olekaan lähtöisin häneltä. Oli tar-

koitus kertoa tästä päätöksestäni äidille, mutta ei minusta vielä 

siihen kuitenkaan ollut. Äiti tulee järkyttymään, ja isälle se tulee 

olemaan kova paikka, kun hänen malliperheessään tapahtuu täl-

laista. Miten käy hänen konventtiohjelmansakin, jossa meidän 

pitäisi esiintyä malliperheenä. Seuran veljienkin kanssa hän on 

ollut hyvää pataa, ja se on ollut hänelle erityinen ylpeyden aihe. 

Kyllä tämä tulee nöyryyttämään häntä heidänkin silmissään, 

sääliksi käy, mutta tämä on minun omantuntoni ratkaisu. Minun 

asiani on hoitaa oma suhteeni Jumalaan niin, että voin häntä puh-

taalla omallatunnolla silmiin katsoa. Näin sinäkin silloin sanoit, 

ja se oli minun mielestäni hienosti sanottu ja jäi siksi mieleeni. 

- Lopetatko sinä sitten kenttätyön kokonaan, kysyi Henri ih-

meissään. 

- Tienraivauksen ainakin lopetan, mutta että lopettaisin koko 

kenttätyön, … sitä en tullutkaan ajatelleeksi, tunnusti Johanna 

hämillään. 

- Ja mitä sinä sitten päivisin meinaat tehdä, kun et kentälle 

enää lähde, jatkoi Henri ihmettelyään. 

- En minä tiedä, vastasi Johanna nolona huomattuaan kerto-

neensa päätöksestään liian pikaisesti. 
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- Kuule, eiköhän tilata välillä jotain syötävää, ehdotti Henri 

ja alkoi selata menua Johannan suostuttua tähän ehdotukseen. 

Yhdessä menua selatessa ja tilausta suunniteltaessa tunnelma 

alkoi parantua. Kumpikin kertoi mieltymyksistään ja joskus 

aiemmin syömästään annoksesta, josta oli erityisesti pitänyt. Lo-

pulta valinta oli tehty ja Henri vinkkasi tarjoilijaa tehdäkseen ti-

lauksen. 

Ruokailu sujui iloisissa tunnelmissa. Henri hyvänä seuramie-

henä sai Johannan unohtamaan murheensa. Pitkiä katseita luo-

tiin puolin ja toisin. Silmät loistivat ja hymy oli herkässä. Ruo-

kailun päätyttyä, ja sen yhteydessä juotujen oluiden jälkeen ti-

lattiin vielä siideriä. Kuplivaa kylmää siideriä maistellessa kes-

kustelu palasi päivän aiheeseen. 

- Onko tämä unta, niin epätodelliselta kaikki nyt tuntuu, kysyi 

Johanna kuin puoliksi itsekseen. 

- Onko tämä unta vai viinien huumaa … alkoi Henri hyräillä 

tuota tuttua sävelmää. 

- Taitaa sittenkin olla sitä viinien huumaa ja kohta on sitten 

herääminen jälleen todellisuuteen. 

- Tai olisiko sopivampi sanoa, että herääminen vihdoin todel-

lisuuteen. 

- Herääminen vihdoin todellisuuteen, niin mutta sanoitpa 

osuvasti, toisti Johanna Henrin sanoja. - Mutta helppoa se ei tai-

dakaan olla. Tästä huumasta heräämistä taitaa seuratakin mel-

koisen kova krapula. 

- Tiedän sen ja taidat alkaa sinäkin sen vähitellen huomata. 

Mutta hädässä ystävä tunnetaan, joten jos apu kelpaa niin ... 

- Enhän minä tästä yksin selviäisikään. Kyllä sinun apusi nyt 

on todella tarpeen. 

- Jos aivan rehellisiä ollaan, niin ethän sinä taitaisi nyt mitään 

apua tarvita, jos minä en olisi yrittänyt sinua alkujaankaan aut-

taa. Tai siis olisi sinua tähän kriisiin johdattanut, ja siten rikkonut 

sinun unelmiasi. 

- Seura tekee kaltaisekseen, niin se vaan taitaa olla ja tämäkin 

totuus paikkansa pitää, totesi Johanna veikeästi hymyillen. 
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- Itse asiassa tässä taitaa jälleen toteutua se, mitä avun anta-

minen näissä uskon asioissa on kautta historian saanut aikaan. 

Mitä innokkaammin apua on yritetty antaa, sitä suurempaa va-

hinkoa on saatu aikaan. Innokkuus on johtanut jopa fanaattisuu-

teen ja julmiin hirmutekoihin. Olenko minäkin siis hyvää tar-

koittaessani saanutkin aikaan vain pahaa, alkoi Henri pohtia va-

kavana ja syyllisyyttä tuntien tajutessaan, mitä kaikkea ikävää 

tästä saattaa Johannalle lopulta seurata. 

- No älähän nyt. Tosiasioitahan sinä vain esiin olet kaivanut. 

Tosiasiat tekevät joskus hyvinkin kipeää. Ja aikuinen ihminen 

minä olen ja vastuussa itsestäni. Etkä sinä minua ole mitenkään 

pakottanut tai painostanut. Minähän se sinulta sitä yhteenvetoa 

pyysin ja nyt tätä tapaamista. Ei sinulla ole mitään syytä itseäsi 

syyttää siitä, mitä minulle tulee tapahtumaan. Ennemmin tai 

myöhemmin nämä tosiasiat tulevat eteen kuitenkin. Ja kuten olet 

sanonut ja sitä mieltä minäkin olen, että rehellisyys on se kaik-

kein tärkein asia, ja sen myötä puhdas omatunto. Se on vielä tär-

keämpi asia kuin se, mikä näissä oppikysymyksissä on nyt juuri 

pilkuntarkasti se täsmällinen ja oikea tulkinta. Eihän esimerkiksi 

sillä lopulta ole mitään merkitystä, onko Jumala yksi-, kaksi- tai 

kolmiyhteinen. Emmehän me ymmärrä häntä muutenkaan, ku-

ten sitä, että hän on ollut aina olemassa. Tärkeintä siinä on vain 

se, että tunnustamme hänen jumalallisen valtansa. Kuinka type-

rältä se hänestäkin näyttää, kun me olemme täällä tukkanuotta-

silla ja tuomitsemme toisiamme tämän asian vuoksi, jota emme 

täysin muutenkaan ymmärrä. Nyt oikein alkaa tajuta, miten vää-

ristynyt ja itsekeskeinen tämä teologia onkaan, kun se pitää to-

tuutta näistä kaikista yksityiskohtaisista oppikysymyksistä tär-

keimpänä asiana, joka ratkaisee Jumalan hyväksynnän. Ja se to-

tuus on sitten muka vain tällä uskontokunnalla, jolle Jumala sen 

on paljastanut, vaikka jo niin monesti on nähty, ettei totuus ol-

lutkaan Jumalan paljastama totuus. Muut on Saatanasta ja sietää 

tulla tuhotuiksi, ja sen vakuutetaan olevan aivan oikein ja oikeu-

denmukaista. Sen sijaan, että osoitettaisiin lähimmäisenrak-

kautta, tuomitaan lähimmäinen, kun hän ei ymmärrä, eikä usko 
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näihin moninaisiin oppikysymyksiin juuri siten, kun joku ereh-

tyvien ihmisten muodostama hallintoelin kulloinkin velvoittaa 

uskomaan. Olisitpa kuullut, miten isä sinuakin nyt manaa ja tuo-

mitsee, vaikka sinä toimit vain rehellisesti omantuntosi mukaan, 

selitti Johanna liioitellun innokkaasti yrittäessään saada Henriä 

unohtamaan syyllisen olonsa. 

Samalla hän itsekin hämmästyi sitä, mitä tuli sanoneeksi. 

Olenko minä todella tätä mieltä, pysähtyi hän itsekseen pohti-

maan. 

- Noinhan se on, aivan kuten sanoit. Mutta oletko sinä todella 

tuota mieltä, kysyi Henri ihmetellen kuulemaansa. 

- Sitä tässä pysähdyin itsekin vielä pohtimaan, vastasi Jo-

hanna ensin hieman epävarmasti, mutta sitten varmalla äänen-

painolla lisäten: - Kyllä minä näitä asioita viime päivinä olen 

niin paljon tutkinut ja pohtinut, että tuota mieltä minä alan en-

tistä varmemmin olla. 

- Entäs jos minä en halua sekoittaa sinun elämääsi enää tämän 

enempää, enkä halua enää tavata sinua, kysyi Henri totisena yl-

lättäen Johannan täysin 

Johanna jäi tuijottamaan Henriä pystymättä peittämään kau-

histunutta ilmettään. Hetken tuijotettuaan hän painoi päänsä alas 

ja sanoi hiljaa: 

- Tätä minä pelkäsin. Pelkäsin, että sinä sanoisitkin noin. 

Mutta se ei muuta kuitenkaan minun mielipiteitäni, ei sitä mitä 

sanoin, eikä päätöstäni lopettaa tienraivaus, vastasi Johanna kuin 

alistuneena kohtaloonsa. 

- Tämän vain halusinkin kuulla. Kuten itse sanoit isän sano-

misiin viitaten, että tämä on sen verran vakava asia, että tunteet 

tulee pitää taka-alalla. Niiden ei tule vaikuttaa näihin päätöksiin. 

Tämän painin minäkin jouduin painimaan silloin, kun päätin 

erota järjestöstä. Tiesin silloin menettäväni sinut, mutta en anta-

nut sen kuitenkaan vaikuttaa päätökseeni, koska halusin olla re-

hellinen Jumalalle. Yritin kuitenkin selittää sinulle mahdollisim-

man perusteellisesti syyt erooni toivoen, että sinä ymmärtäisit 

ne, ja jopa hyväksyisit ne. Niin epärealistiselta kuin se tuntuikin, 
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toivoin sisimmässäni tätä … niin juuri tätä, ettei ystävyytemme 

katkeaisikaan lopullisesti, tunnusti Henri katsoen lempeästi Jo-

hannan surullisiin silmiin. 

Johannan silmät kirkastuivat sumentuakseen kuitenkin heti 

hänen kalvenneille poskilleen valuvista kyynelistä. 

- Ettei ystävyytemme katkeaisikaan, toisti Johanna. - Tämä 

oli ihaninta, mitä olen kuullut, nyyhkytti hän ja tarttui Henrin 

käteen. 

Henri muutti Johannan otteen kättelyksi, sellaiseksi kun teh-

dään jokin sopimus ja julisti teennäisen juhlallisesti: 

- Täten me tunnustamme uskovamme siihen Raamatun totuu-

teen, että 'totuus vapauttaa meidät' (Joh.8:32) valheista, jotka oli-

vat orjuuttamassa meidät koko elämämme ajaksi. 

- Ja jotka olivat erottamassa meidät toisistamme, lisäsi Jo-

hanna silmät onnesta loistaen. 

- Oletko lukenut tai kuullut George Orwellin kirjoittamasta 

kirjasta: Vuonna 1984? 

- Kyllä muistan tuon nimen kuulleeni, mutta tuota kirjaa en 

ole lukenut. 

- Siinä kuvataan hyvin sitä henkistä valtaa, johon tämänkal-

taiset järjestöt eli ”iso veli” väkensä alistaa. 

Henri ja alkoi luetella lainauksia tuosta kirjasta: 
 

Oikeaoppisuus on sitä ettei ajatella - ettei tarvitse ajatella. Oikeaoppisuus 

on tiedostamattomuutta. - - 

Kaikki häipyi sumuun. Menneisyys pyyhittiin pois, pyyhkiminen unohdet-

tiin, valhe muuttui totuudeksi. - - 

Puolue vaati ihmistä hylkäämään omien silmiensä ja korviensa todistuk-

sen. Se oli se viimeinen ja tärkein määräys. - - Sitä mikä on päivänselvää, 

hullua ja totta oli puolustettava. - - 

Jos ihminen oli kerran sortunut ajatusrikokseen, oli varmaa että tiettyyn 

päivään mennessä hän oli kuollut. 

- - kuinka helppoa oli näytellä oikeaoppista, vaikka oikeasta opista ei mi-

tään ymmärtänytkään. Tavallaan puolueen maailmankatsomus upposikin 

parhaiten ihmisiin, jotka eivät pystyneet sitä käsittämään. He suostuivat 

hyväksymään mitä räikeimmät totuudenvääristelyt, koska eivät milloin-

kaan täysin tajunneet, mitä asiattomuuksia heiltä vaadittiin, eivätkä olleet 

riittävän kiinnostuneita yleisistä asioista huomatakseen, mitä samalla 
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hetkellä tapahtui. Ymmärryksen puutteessa he säilyttivät mielentervey-

tensä. He vain nielivät kaiken - - 

Me olemme ajatusrikollisia. 

(Vuonna 1984 s.58,79,85,86,108,165,180) 
 

- Meidän tulee nyt kuitenkin edetä varovasti ja harkiten. Van-

hempiesi tunteet tulee ottaa huomioon. Tienraivauksen lopetta-

minen on heille jo sinänsä kova paikka. Mutta mitä sen jälkeen 

seuraa, se sinun on suunniteltava hyvin huolella. 

- Minähän voisin alkaa opiskella. 

- Tuolla sinun koulupohjallasi on vaikea saada opiskelupaik-

kaa. 

- Perushoitajaksi saattaisi olla mahdollista opiskella tälläkin 

koulutuksella. Ja olihan minulla sentään hyvä päästötodistus, 

niin hyvä, että lukioon olisin päässyt. Sitä ne opettajatkin ihmet-

telivät, kun lopetin silti kouluni. 

- Ja jos halua riittää, niin eikö sen jälkeen voi pyrkiä oikein 

sairaanhoitajakoulutukseenkin? 

- Täytyypä ottaa selvää, onko se on mahdollista. 

- Ajattelehan, miten suuren vastuun Seura ottaa kannustaes-

saan nuoria tienraivaukseen, jota useat eivät kuitenkaan jatka 

kuin jonkin aikaa, alkoi Henri pohdiskella tajutessaan millaiseen 

tilanteeseen Johanna ja muut hänen kaltaisensa sitten joutuvat. 
 

Jos toisaalta tavoittelet teokraattista uraa, niin pyrit kohti jotain todella 

arvokasta ja kestävää. - - ratkaisu tuo sinulle onnellisuutta - - 

(Vartiotorni 15.6.2012 s.23) 
 

- Sitten yritetään palata normaaliin elämään. Perustetaan perhe 

ja aletaan etsiä kokopäiväistä työpaikkaa, kunnes huomataankin, 

ettei koulutus riitä kuin johonkin pienipalkkaiseen aputyöhön. 

Sitten lähdetään uudelleen koulunpenkille tai perustetaan oma 

yritys, joka vie kaiken ajan ja jossa toimeentulo on koko ajan 

epävarmaa. Silti hankitaan vielä lapsiakin ja oma asunto velaksi 

jo aiemmin hankitun autovelan lisäksi. Niiden lyhennyksistä sel-

vitään sitten nipin napin, jopa välillä vain korkoja maksellen. Ja 

nämä hankinnat on tehty, vaikka uskotaan lopun olevan juuri tu-
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lossa. Tämän lisäksi Seura syyllistää heitä koko ajan kyseen-

alaistamalla heidän kokosydämisyytensä näiden epäuskoa osit-

tavien valintojen vuoksi ja siksi, kun kenttäaika tuppaa jäämään 

vain muutamaan tuntiin kuukaudessa. 
 

Valitettavasti jotkut ovat kuitenkin antaneet ensi rakkautensa Raamatun 

totuuteen viilentyä (vrt. Ilm.2:4). He eivät enää vaella Jehovaa miellyttä-

vällä tavalla (Jes.30:21). 

(Vartiotorni 15.6.2012 s.25) 
 

Ihminen, joka ei luota lopun läheisyyteen, saattaisi alkaa tehdä vaihtoeh-

toisia järjestelyjä sen varalta, etteivät asiat sujuisikaan Jehovan ilmoitta-

malla tavalla. Hän saattaisi toisin sanoen jäädä seuraamaan, onko Je-

hova tosiaan sanansa mittainen. Sitten hän voisi yrittää luoda itselleen 

nimeä tässä maailmassa, panna taloudellisen turvallisuuden Jumalan 

valtakunnan etujen edelle tai hankkia korkeakoulutusta taatakseen itsel-

leen mukavan elämän tänä aikana. Tällainen ihminen osoittaisi todelli-

suudessa uskon puutetta. 

(Vartiotorni 15.9.2012 s.22) 
 

- Ja tämän synkän yksinpuhelun esitti ajatusrikollinen Henri 

Haapalahti, nauroi Johanna. 

Henri katsoi kelloaan ja hätkähti sitä, miten nopeasti aika oli 

kulunut. Johanna täytyi päästää lähtemään kotiinsa, etteivät hä-

nen vanhempansa tulisi epäluuloisiksi hänen myöhäisestä pa-

luustaan ”uusintakäyntipaikastaan”. Hän kutsui tarjoilijan ja 

maksoi laskun. 

Henri lähti saattamaan Johannaa keskustan pysäkille, josta he 

kumpikin pääsevät omiin busseihinsa. Kävellessään käsikädessä 

kohti keskustaa tuli heitä vastaan auto, jonka Johanna tunnisti 

Marketan vanhempien autoksi. 

- Nyt kävi käry, pelästyi Johanna. 

- Mikä käry? 

- Tuo auto oli Järvisten auto, ja he huomasivat meidät. 

- Oletko aivan varma? 

- Aivan varma. Päät siellä kääntyivät sillä tavalla, että kyllä 

he meidät tunnistivat. 

- Asiat alkavat vyöryä eteenpäin nyt sitten nopeammin kuin 

luulimmekaan. Ei tämä nimittäin tähän jää. 
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- No, se joka leikkiin on alkanut se leikin nyt myös kestäköön. 

Tai taitaa tästä leikki kohta olla hyvinkin kaukana, totesi Jo-

hanna varmalla jopa uhmakkaalla äänellä puristaen entistä lu-

jemmin Henrin kättä. 

 

Tilinteonhetki koittaa 
 

Johannan myöhäistä kotiintuloaikaa hieman ihmeteltiin, mutta 

hän kuittasi sen huolettomasti kertomalla tavanneensa vain yh-

den tuttavansa, jonka kanssa kuulumisia vaihdettaessa aikaa 

meni niin, että täytyi jäädä seuraavaan bussiin. Näiden puolito-

tuuksien kertominen tuntui Johannasta vastenmieliseltä, mutta 

kohta sitten päästään kertomaan täysiäkin totuuksia, tyynnytteli 

hän syyttävää omaatuntoaan. Ajatus siitä, että tilinteonhetki lä-

hestyy ja on ehkä jo huomenna, alkoi kauhistaa häntä. Katumuk-

sen häivähdyskin pyyhkäisi mielen sopukoita, niin että jälleen 

kerran täytyi kerrata mielessä ne syyt, jotka ovat suistaneet hänet 

tälle sivuraiteelle. Mutta kertaus vain vahvisti päätöstä pysyä 

rohkeasti sen takana, jonka hän omassatunnossaan koki oike-

aksi. Juuri kun hän oli aikeissa soittaa Marketalle ja perua seu-

raavan päivän kenttäsopimuksen, tuli äiti hakemaan häntä puhe-

limeen, jossa Marketta ilmoitti joutuvansa perumaan tämän so-

pimuksen. Äänensävystä ja Marketan poikkeuksellisesta lyhyt-

sanaisuudesta hän tajusi Marketan jo tietävän hänen ja Henrin 

tapaamisesta. Ehkä Marketta oli ollut autossa ja nähnyt heidät, 

sillä hänen isänsä ei olisi saanut puhua tästä havainnostaan ke-

nellekään muulle kuin vanhimmiston puheenjohtajalle, jonka 

asia on käynnistää tarkemmat tutkimukset havaitusta väärinte-

osta, päätteli Johanna. 

Isä ei tullut muiden seuraan iltapalalle. Se sai Johannan epäi-

lemään, että isälle oli jo ilmoitettu hänen väärinteostaan. Epäilys 

osoittautuikin aivan oikeaksi, kun isä silmät leimuten tuli hänen 

huoneeseensa. 

- Johanna, onko se totta, että sinä olet tavannut Henrin ja kul-

kenut hänen kanssaan käsikädessä? 
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- Kyllä se on totta. 

- Tiedätkö sinä, että se ei ole hyväksyttävää ja sinut voidaan 

sen vuoksi erottaa seurakunnasta? 
 

Kaikkien uskollisten kristittyjen tulee suhtautua vakavasti siihen totuu-

teen, jonka Jumala henkeytti Johanneksen kirjoittamaan: ”Joka sanoo 

hänelle [erotetulle synnintekijälle, joka kannattaa erheellistä opetusta tai 

jatkaa jumalatonta käyttäytymistä] tervehdyksen, on osallinen hänen pa-

hoihin tekoihinsa.” – 2.Joh.11. 

- - Jos kristitty kuitenkin liittyisi väärintekijän seuraan, jonka Jumala on 

hylännyt ja joka on erotettu tai joka on itse eronnut, niin se olisi samaa 

kuin sanoisi: 'En minäkään halua sijaa Jumalan pyhällä vuorella.' Jos 

vanhimmat näkisivät hänen kulkevan siihen suuntaan pitämällä jatkuvasti 

seuraa jonkun erotetun kanssa, niin he yrittäisivät rakkaudellisesti ja kär-

sivällisesti auttaa häntä saamaan takaisin Jumalan näkemyksen. 

(Matt.18:18; Gal.6:1) He neuvoisivat häntä vakavasti ja tarvittaessa 

'ojentaisivat häntä ankarasti'. He haluavat auttaa häntä pysymään 'Ju-

malan pyhällä vuorella'. Mutta jos hän ei lakkaa seurustelemasta erotetun 

kanssa, hän tekee siten itsestään "osallisen hänen pahoihin tekoihinsa" 

(kannattamalla niitä tai osallistumalla niihin), ja hänet täytyy poistaa 

seurakunnasta, eli erottaa. 

- Tiit.1:13; Juud.22,23; vrt. 4.Moos.16:26. 

(Vartiotorni 15.11.1981 s.25,26) 
 

- Kyllä minä tämän tiedän. 

- Miten sinä voit tehdä tällaista minulle, isällesi! Olen yrittä-

nyt tehdä kaikkeni sinun hyväksesi, ja tämäkö on palkka? 

- Isä, olen hyvin pahoillani tästä sinulle tuottamastani petty-

myksestä ja mielipahasta. … Isä, minullakin on omatunto ja 

minä haluan vain toimia rehellisesti sen mukaan, minkä koen oi-

keaksi. 

- Mutta tyttö hyvä, mitä sinä oikein puhut. Kanssakäyminen 

petturin kanssako on sinun omantuntosi mukaista? 

- Kysymys ei ole siitä, vaan siitä, miksi sinä pidät Henriä pet-

turina, jopa Saatanan kätyrinä, vaikka hän haluaa vain olla re-

hellinen ja tuoda esiin tosiasiat. Se, miten sinä suhtauduit hänen 

yhteenvetoonsa selvistä tosiasioista, ja se miten suhtauduit sen 

opiskelijan Raamatulla vahvistamiin tosiasioihin, järkytti mi-

nua. Sinä painotit tarvetta kompromisseihin, ja kehotit venyttä-

mään omaatuntoa, kun törmäämme tällaisiin tosiasioihin. Minun 
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omatuntoni ei veny tosiasioiden edessä. Siitä tässä on kysymys, 

ja siksi tästä vielä Henrin kanssa halusin keskustella. 

- Sinä pidät siis tuota Henriä ja sitä opiskelijapoikaa viisaam-

pina kuin Seuraa, niinkö? 

- Ei ole kyse heidän viisaudestaan, vaan siitä, mitä tosiasioita 

he ovat tuoneet esiin. Ja vaikka ne asiat eivät tosia olisikaan, ei 

niitä tule vääriksi tuomita ennen kuin ne vääriksi osoitetaan. 

Tuollainen tosiasioiden maton alle lakaisu vain siksi, että säily-

tämme kasvomme tässä järjestössä ei ole oikein, eikä minun 

omatuntoni sitä hyväksy. 

- Kuten sinulle jo aiemmin kerroin, eihän opetuslapsetkaan 

aina ymmärtäneet Jeesusta. Ne, jotka hänet siksi jättivät, tekivät 

elämänsä pahimman virheen. Tämän varmaan kuitenkin tunnus-

tat? 

- Tunnustan, tottakai tunnustan. Mutta se, mitä he eivät heti 

ymmärtäneet, osoittautui sitten myöhemmin täysin oikeaksi, ja 

silloin he sen sitten ymmärsivätkin. Mutta miten on käynyt mo-

nien niiden Seuran opetusten, joita jotkut myös ovat saattaneet 

ensin epäillä? Osoittautuivatko ne myöhemmin oikeiksi? Eivät 

osoittautuneet, vaan epäilijät olivatkin aivan oikeassa. Tässä on 

vissi ero siihen, mitä Jeesus opetti. Hänen opetuksensa osoittau-

tuivat myöhemmin aina oikeiksi toisin kuin Seuran monet ope-

tukset, vaikka ne Jumalan paljastamina totuuksina ensin kerrot-

tiinkin. Ja juuri tästä Johannes (1.Joh.4:1) kehottaakin meitä var-

mistumaan, kuten tuon kohdan muistat. 

- No, itsehän tiesi olet valinnut. Tällä teollasi olet nyt kuiten-

kin lyönyt äitisi ja minut täysin maahan. Se on pahinta, mitä 

meille voit tehdä. 
 

Miksi lapsen tai jonkun muun läheisen menettäminen hengellisessä mie-

lessä aiheuttaa niin syvää surua kristityille perheenjäsenille ja sukulai-

sille? Koska he tietävät, että ikuinen elämä paratiisimaassa luvataan 

Raamatussa niille, jotka pysyvät uskollisina Jehovalle (Psalmi 37:29; 

2.Pietarin kirje 3:13; Ilmestys 21:3-5). He odottavat saavansa nauttia pa-

ratiisin siunauksista yhdessä puolisonsa, lastensa, vanhempiensa, sisa-

rustensa ja lastenlastensa kanssa. Heistä tuntuu todella pahalta ajatella, 

että heidän rakkaansa, jotka ovat lakanneet palvelemasta Jehovaa, saat-

tavat jäädä niistä osattomiksi. - - 
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Ihmisen, joka ei ole koskaan itse kokenut tällaista menetystä, voi olla vai-

kea ymmärtää, kuinka musertavalta se voi tuntua. 

(Vartiotorni 1.9.2006 s.17,18) 
 

- Toivottavasti sen vielä tulet huomaamaan, että se tie, jolle nyt 

olet poikennut, johtaa tuhoon, ja ymmärrät palata takaisin oike-

alle totuuden tielle. Oikeuskomitea tästä nyt seuraa. Siihen minä 

en sinun isänäsi vain voi osallistua, mutta sen koolle kutsumi-

sesta minun on nyt kuitenkin veljien kanssa sovittava, havait-

tuani nyt tämän sinun luopiohenkisen ja kapinallisen asenteesi. 

Toivottavasti osoitat edes sitten siellä katumusta ja palaat heti 

takaisin oikealle tielle. 
 

Heitä ei kuitenkaan eroteta, jos he ovat lopettaneet epäraamatullisen toi-

mintansa ja katuvat aidosti (2.Kor. 7:10,11). 

(Vartiotorni 15.11.2008 s.14) 
 

- Tienraivaajaksi sinua ei nyt kuitenkaan voida enää hyväksyä, 

mutta sittenhän sinulla on aikaa pohtia tekojasi ja sen seurauksia. 

… Voi mikä murheen päivä, huokaisi isä noustessaan ja lähti 

oven sulkien. 

Johanna pidätteli kyyneleitään nähtyään isänsä liikutuksen ja 

tuskan. Hän ei ollut nähnyt isäänsä koskaan näin lyötynä ja mur-

heissaan. Hänen tuli isäänsä sääli, ja hänen olisi tehnyt mieli ha-

lata ja lohduttaa häntä. Mutta toisaalta hän oli isälleen vihainen. 

Vihainen siksi, kun hän huomasi jälleen sen, ettei tosiasiat mer-

kitse hänelle mitään. Mutta miksi ne eivät merkitse hänelle mi-

tään? 
 

Tärkeintä oli "suojella" ihmisiä tosiasioilta, muuttaa ideologian avulla 

heidän totuudentajuaan niin, etteivät he uskoisi tosiasioihin edes kovien 

todisteiden valossa: "Demoralisoitu ihminen ei kykene omaksumaan in-

formaatiota. Tosiasiat eivät kerro hänelle mitään. Vaikka hänet huku-

tettaisiin asiakirjojen ja kuvien alle, hän ei suostu uskomaan sitä, mitä 

hän näkee". 

(Kaiken takana oli pelko s.218) 
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Isä pelkää ajatella näitä asioita omilla aivoillaan. Hän pelkää 

syyllistyvänsä ”ajatusrikokseen”, kuten se Henrin lainaama 

kirja osuvasti sanoi. Ja tämän rikoksen seuraamukset hän varsin 

hyvin tietää. Kaiken tämän takana on siis pelko, jolla isää kuten 

muitakin uskollisia todistajia hallitaan. Millään puheella ei ole 

siis mitään merkitystä. Se on täysin turhaa ja vain pahentaa ti-

lannetta, se tässä on jo nähty, totesi Johanna pelonsekaisin tun-

tein tajutessaan millaisessa henkisessä orjuudessa nämä ihmiset 

ovat, ja josta he eivät halua vapautua pelätessään seurauksia. 

Onko tämän takana jopa suurempia voimia, jotka saavat ihmisen 

valtaansa, jos tämä ei ole täysin vilpitön, pelästyi hän nyt tosis-

saan pohtiessaan tätäkin mahdollisuutta: 
 

 11 - - Jumala antaa erheen mennä vaikuttamaan heihin, että he päätyisi-

vät uskomaan valheen, 12 jotta heidät kaikki tuomittaisiin, koska he eivät 

uskoneet totuutta, vaan mielistyivät epävanhurskauteen. 

(2.Tessalonikalaisille 2:11,12 Um) 
 

 41 Jeesus sanoi heille: ”Jos olisitte sokeita, teillä ei olisi syntiä. Mutta 

nyt te sanotte: 'Me näemme.' Teidän syntinne pysyy. 

(Johannes 9:41 Um) 
 

Valheiden vähättely ja tosiasioiden suoranainen pelkääminen 

ei voi olla lähtöisin Jumalasta. Se, että ihmiset orjuutetaan täl-

laiseen, on henkistä väkivaltaa pahimmillaan. Se varjostaa hei-

dän koko elämäänsä ja saattaa turmella heidän perhesuhteensa-

kin pysyvästi. Tämä ajatus pysäytti Johannan. Hylkäävätkö isä 

ja äiti minut, kun minut erotetaan? No, se on sitten heidän valin-

tansa, ei minun, vaikka se niin halutaan nähdäkin, muisteli hän 

erästä niistä teksteistä, joita hän oli erotettuihin suhtautumisesta 

hiljattain lukenut: 
 

Kuvitellaanpa, että esimerkillisen kristityn avioparin ainoa poika hylkää 

totuuden. Tämä nuori mies pitää "synnistä saatavaa tilapäistä nautintoa" 

tärkeämpänä kuin suhdettaan Jehovaan ja jumalisiin vanhempiinsa, ja 

niinpä hänet erotetaan seurakunnasta (Hepr.11:25). 

Vanhemmat ovat surun murtamia. He tietävät hyvin, että Raamatussa 

neuvotaan erotetuista: "Lakatkaa olemasta jokaisen sellaisen veljeksi kut-

sutun seurassa, joka on haureellinen tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai 

herjaaja tai juoppo tai kiristäjä, älkää edes syökö sellaisen kanssa." 
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(1.Kor.5:11,13.) He ymmärtävät myös, että tässä jakeessa sanaan "jokai-

nen" sisältyvät sellaiset perheenjäsenet, jotka eivät asu samassa talou-

dessa. - - 

Meidän on helppo eläytyä näiden vanhempien tunteisiin. Heidän pojal-

laan oli valinnanvapaus, ja hän valitsi epäkristillisen elämäntavan en-

nemmin kuin läheisen yhteyden vanhempiinsa ja muihin seurakunnan jä-

seniin. Toisaalta vanhemmilla ei ollut asiassa sanan sijaa. Ei ihme, että 

he tuntevat avuttomuutta! 

(Vartiotorni 15.7.2011 s.30,31) 
 

Toimiessani omantuntoni mukaan siten kuin oikeaksi ymmär-

rän, väittää Vartiotorni minun siten hylkäävän vanhempani. Var-

tiotorni kyllä tunnustaa, että kaikilla on valinnanvapaus, jopa 

väittää, että vanhemmat ”ymmärtävät, että kasvaessaan ai-

kuiseksi lapsi tekee omat uskontoa koskevat valintansa”, mutta 

se merkitsee kuitenkin sitä, että samalla valitsee myös sen, että 

läheinen suhde vanhempiin katkeaa. 
 

Todistajavanhemmat pyrkivät juurruttamaan lastensa sydämeen rakkau-

den Jumalaan, aivan kuten Raamattu käskee heitä tekemään (Efesolaisille 

6:4). He kuitenkin ymmärtävät, että kasvaessaan aikuiseksi lapsi tekee 

omat uskontoa koskevat vallintansa (Roomalaisille 14:12; Galatalaisille 

6:5). 

(Vartiotorni 1.2.2012 s.19) 
 

Mutta eihän se ole minun valintani, se on vanhempieni va-

linta. He päättävät siitä katkeaako suhteemme, enkä minä. Mutta 

jos he eivät päätä toimia siten, vaarantuu heidän arvostettu ase-

mansa ja heitäkin uhkaa jopa erottaminen. Tämä jos mikä on 

henkistä väkivaltaa pahimmillaan. Ihmisoikeuksia kunnioitta-

valla yhteiskunnalla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta puuttua tä-

hän. Yhteiskunta ei voi pakottaa rakastamaan aikuista lastaan, 

joka on luopunut vanhemmiltaan perimästä vakaumuksesta. 
 

Nuoret kysyvät: 

Miksi vanhempani ei rakasta minua? 

- - Harva asia haavoittaa enemmän kuin se, että tulee oman isän tai äidin 

torjumaksi. ”Se sai minut tuntemaan itseni ei-toivotuksi ja laimin-

lyödyksi”, sanoo Karen. - - Voit luottaa siihen, että vaikket saisikaan tu-

kea vanhemmiltasi, voit menestyä elämässäsi! 

Ensinnäkin sinulla on oikeus odottaa vanhempiesi rakastavan sinua. Van-

hempien rakkaus lapseen tulisi olla yhtä luonnollista ja luotettavaa kuin 
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auringon nousu. Jumala odottaa heidän osoittavan lapsilleen tällaista 

rakkautta (Kolossalaisille 3:21; Titukselle 2:4). - - 

Muista aina pitää kiinni Raamatun periaatteista ja normeista. Tähän si-

sältyy vanhempiesi kunnioittaminen (Efesolaisille 6:1,2). Tällainen kun-

nioitus estäisi sinua omaksumasta kostonhaluista asennetta. Muista, että 

vaikka vanhempasi toimisivat sinua kohtaan kuinka väärin tahansa, se ei 

voi koskaan oikeuttaa sinua toimimaan siten heitä kohtaan. Jätä siis asiat 

Jehovan käsiin. (Roomalaisille 12:17-21.) Hän ”rakastaa oikeutta” - - 

Ei ole epäilystäkään siitä, että isän tai äidin rakkauden puuttuminen voi 

aiheuttaa tuskaa. Mutta vanhempiesi epäonnistumisen ei tarvitse määrätä 

sitä, millainen ihminen sinusta tulee. - - 

”Kasvaessamme aikuisiksi näimme selvän eron ’Jumalaa palvelevan ja 

häntä palvelemattoman välillä’”, Joan sanoo (Malakia 3:18). 

(Herätkää! 22.9.2002 s.20,22) 
 

Johanna muisti useita sellaisia tapauksia, joissa perheen lapsi 

oli kiinnostunut Jehovan todistajien sanomasta. Eräskin nuori, 

kun oli kertonut kuulemastaan vanhemmilleen, oli saanut jyrkän 

kiellon tutustua siihen sen enempää. He olivat jopa hävittäneet 

tämän nuoren hankkiman kirjallisuuden. Kun hän jälleen tavat-

taessa oli kertonut tästä, oltiin häntä vanhempien kiellosta huo-

limatta kannustettu jatkamaan keskusteluja. Oltiin vedottu nuo-

ren omaan vastuuseen ottaa asioista selvää uskomatta sokeasti 

siihen, mitä hänelle oli opetettu. Kun asia oli selvinnyt vanhem-

mille, oli siitä seurannut vakava riita. Siitä huolimatta nuorta 

kannustettiin jatkamaan Raamatun totuuden oppimista todista-

jien kanssa vetoamalla uskollisuuteen Jumalaa kohtaan. Tämän 

kerrottiin olevan uskon koetus, jolla hänen sydämensä vilpittö-

myys nyt koetellaan. Vanhempien jyrkkää kielteistä kantaa pi-

dettiin hyvin pahana, jopa fanaattisuutena. 

Johanna muisteli lukeneensa tämänkaltaisen kertomuksen: 
 

Lähdin kotoa mukanani vain ylläni olevat vaatteet. - - 

Mikä voisi saada isän raivostumaan niin paljon, että hän ajaisi oman poi-

kansa pois kotoa? Antakaahan minun kertoa, miten kaikki alkoi. 

Vanhempani kuuluivat Armenian apostoliseen kirkkoon - - Nuorena olin 

päättänyt taistella oikeuden toteutumisen puolesta. 
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1980-luvulla, kun olin teini-ikäinen, enoni kertoi minulle kuitenkin jotain, 

joka alkoi muuttaa ajattelutapaani. Hän sanoi, että Kaikkivaltias Jumala 

tulisi pian korjaamaan kaikki epäoikeudenmukaisuudet. - - Olin haltiois-

sani. Koska halusin tietää enemmän, aloin tehdä hänelle koko ajan kysy-

myksiä. Tämä johti raamatuntutkisteluun, jota pidettiin erään todistajan 

kotona. - - 

Lopulta äiti sai kuulla, että olin tekemisissä Jehovan todistajien kanssa. 

Hän oli hyvin järkyttynyt ja käski minua lopettamaan Raamatun tutkimi-

sen. - - 

Kun isä sai tietää, että olin yhteydessä Jehovan todistajiin, hän raivostui. 

Hän uhkasi ajaa minut pois kotoa, ellen lopettaisi Raamatun tutkimista. 

Sanoin hänelle, etten aikonut tehdä sitä, koska se, mitä opin, oli totuus. 

Lopetettuaan huutamisen, karjumisen ja kiroilun hän alkoi itkeä kuin 

lapsi. - - 

En kestänyt sitä painetta. Sanoin isälle, että tekisin kuten hän halusi, jär-

keilin itsekseni, että jatkaisin tutkistelua ja tulisin todistajaksi vanhem-

pana. Olin silloin vasta 17-vuotias. 

Seuraavien päivien aikana häpesin sitä, mitä olin tehnyt. Tunsin, että Je-

hova ei ollut hyvillään - - Olin kuitenkin vielä koulussa, ja vanhempani 

maksoivat koulunkäynnistäni aiheutuvat kulut. 

Yli kahteen vuoteen en käynyt enoni luona enkä ollut missään yhteydessä 

todistajiin, koska tiesin vanhempieni seuraavan jokaista liikettäni. 

Eräänä päivänä vuonna 1989, kun olin 20-vuotias, tapasin sattumalta 

erään tutun todistajan. Hän kysyi hyvin ystävällisesti, halusinko tulla käy-

mään hänen luonaan. Koska hän ei maininnut mitään Raamatun tutkimi-

sesta, menin lopulta hänen luokseen. 

Ajan mittaan aloin tutkia Raamattua ja käydä Jehovan todistajien ko-

kouksissa valtakunnansalissa. - - Tuon saman vuoden elokuussa aloin 

myös kertoa toisille oppimistani asioista. 

Siihen asti perheeni ei ollut tiennyt mitään. Muutamaa päivää myöhem-

min seisoin kuitenkin jälleen isäni kanssa kasvotusten, mutta tällä kertaa 

olin paremmin valmistautunut yhteenottoon. Hän yritti kysyä tyynesti: 

"Poika, onko totta, että olet edelleen tekemisissä Jehovan todistajien 

kanssa?" Kyyneleet silmissä hän odotti vastaustani. Äiti ja sisareni itkivät 

hiljaa. 

Selitin, että olin vasta hiljattain taas alkanut olla todistajien seurassa ja 

että olin päättänyt tulla itsekin todistajaksi. Sitten asiat etenivät hyvin no-

peasti. Isä huusi: "Et ole enää minun poikani! Ulos tästä talosta heti, 

äläkä tule takaisin, ennen kuin olet jättänyt tuon uskonnon!" - - 

Kuukautta myöhemmin lähdin maasta ja matkustin Kreikkaan. Sinne saa-

vuttuani vihkiydyin Jehovalle ja minut kastettiin vihkiytymiseni vertaus-

kuvaksi. - - 
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Seuraavat kolme vuotta asuin Kreikassa. Vaikka kirjoitin isälle useita ker-

toja, hän ei vastannut kirjeisiini. - - 

Muutin takaisin - - vuonna 1992 - - Ilmoitin isälleni erään ystävän väli-

tyksellä, että haluaisin palata kotiin. Hän vastasi, että olin tervetullut, 

mutta vain, jos olin luopunut uskostani. Niinpä asuin seuraavat kolme 

vuotta vuokra-asunnossa. Sitten marraskuussa 1995 isä - - pyysi saada 

tavata minut. - - Aluksi minun oli vaikea uskoa sitä. Meninkin hyvin em-

pien tapaamaan häntä. Se oli herkkä jälleennäkeminen. Hän sanoi, ettei 

enää välittänyt siitä, että olin todistaja, ja toivoi minun tulevan takaisin 

kotiin! - - 

Ymmärrän, että isä uskoi vilpittömästi tekevänsä oikein vastustaessaan 

palvontatapaani. - - 

Toivon, että jonakin päivänä isäni ja muut perheeni jäsenet omaksuisivat 

Raamattuun perustuvan toivoni tulevasta paremmasta maailmasta. 

- - silloin ihmisten ei tarvitse valita kahden heille niin kovin rakkaan asian 

välillä. 

(Herätkää! 8.6.1998 s.18-20) 
 

Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä 

oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen. (Ih-

misoikeuksien yleismaailmallinen julistus 18. artikla) 

(Herätkää! 22.11.1998 s.9,10) 
 

Näin myönteisesti kerrotaan nuoresta, joka uhmaa perheensä 

uskonnollista vakaumusta, mutta kun kyse on todistajaper-

heestä, jossa nuori tekee samoin, kääntyy asia täysin päinvas-

taiseksi. Silloin vanhemmilla on oikeus kieltää lapseltaan vapaus 

omaan vakaumukseen. Ja jos hän sellaisen kuitenkin valitsee ja 

luopuu vanhemmiltaan perimästä vakaumuksesta, katkeaa välit 

lopullisesti toisin kuin muissa uskontokunnissa, joissa suhteet 

useimmiten palaavat ennalleen, kun alkujärkytyksestä on sel-

vitty ja lapsen oikeus omaan vakaumukseen on tunnustettu. 
 

Entä jos saa selville jotain, mikä näyttää olevan ristiriidassa omien sy-

vään juurtuneiden näkemysten kanssa? Pitäisikö se sivuuttaa? Ei tieten-

kään. Joskus voi olla erityisen järkevää harkita sellaisia voimakkaita to-

disteita, jotka näyttävät olevan vastoin sitä, mihin uskoo. - - 

Monet ovat perineet uskonnolliset käsityksensä vanhemmiltaan, eivätkä 

he ole koskaan toden teolla tutkineet, onko niillä vankat perusteet. Ei kui-

tenkaan ole epäkunnioittavaa eritellä omia uskonkäsityksiään, jotta voisi 

”koettelemalla todeta”, onko oma ajattelu sopusoinnussa Jumalan sanan 
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kanssa (Roomalaisille 12:2). Raamatussa kehotetaan: ”Koetelkaa hen-

keytetyt ilmaukset nähdäksenne, ovatko ne Jumalasta.” (1.Johanneksen 

kirje 4:1.) 

(Herätkää! Tammikuu 2011 s.29) 
 

Uskollisuus Jumalalle voi joskus merkitä sellaisten ratkaisujen tekemistä, 

joista jotkut omaiset eivät pidä. - - Ketään ei saisi pakottaa palvomaan 

tavalla, jota hän itse ei voi hyväksyä, tai valitsemaan uskonnon ja perheen 

välillä. 

(Herätkää! Heinäkuu 2009 s.29) 
 

Vedotaan ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauteen, kun 

on kyse Jehovan todistajiin liittymisestä, mutta toiseen suuntaan 

menoa suunnittelevilta nämä perusoikeudet kielletään uhkaa-

malla heitä ystävistä ja sukulaisista, jopa Jumalasta erottami-

sella. Muille julistetaan: ”Ketään ei saisi pakottaa palvomaan 

tavalla, jota hän itse ei voi hyväksyä, tai valitsemaan uskonnon 

ja perheen välillä”, mutta tämä ei kuitenkaan velvoita Jehovan 

todistajia toimimaan itse tämän julistuksensa mukaan. 

Kunka itsekeskeisiä ja ulkokultaisia todistajat ovatkaan, pu-

hisi Johanna suutuksissaan ja alkoi valmistella puolustuspuhetta 

edessä olevaa oikeuskomitean istuntoa varten. 

 

Johanna kutsuttiin oikeuskomitean kuultavaksi jo seuraavan päi-

vän iltana. Valmistamaansa puolustuspuhetta hänen ei sallittu 

esittää kokonaisuudessaan, koska jo kuultua pidettiin osoituk-

sena kapinallisuudesta ja luopumuksesta, sekä yrityksenä mus-

tamaalata Jehovan järjestöä ja tuoda seurakuntaan Raamatun 

vastaisia opetuksia. Koska hän oli myös hakeutunut seurakun-

nasta eronneen seuraan, katsottiin hänen hyväksyvän hänenkin 

kapinallisen asenteensa. Johanna erotettiin seurakunnasta katu-

mattomana väärintekijänä vetoamalla seuraavaan raamatunkoh-

taan: 
 

 9 Kenelläkään, joka tunkeutuu edelle eikä pysy Kristuksen opetuksessa, 

ei ole Jumalaa. Joka pysyy tässä opetuksessa, sillä on sekä Isä että Poika. 

10 Jos joku tulee luoksenne eikä tuo tätä opetusta, niin älkää koskaan 

ottako häntä vastaan kotiinne tai sanoko hänelle tervehdystä. 11 Sillä se, 

joka sanoo hänelle tervehdyksen, on osallinen hänen pahoihin tekoihinsa. 

(2.Johanneksen kirje 9-11 Um) 
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Johannan kaltaisten opetuksia epäilevien ja niitä kyseenalais-

tavien erottamista Vartiotorni perustelee seuraavasti: 
 

LUKIJOIDEN KYSYMYKSIÄ 

Miksi Jehovan todistajat ovat erottaneet luopumuksen vuoksi joitakuita 

sellaisia, jotka yhä uskovat Jumalaan, Raamattuun ja Jeesukseen Kris-

tukseen? 

Ne jotka esittävät sellaisen huomautuksen, viittaavat siihen, että monet 

kristityiksi tunnustautuvat uskonnolliset järjestöt sallivat eriäviä näke-

myksiä. - - koska heidän mielestään ei voida olla varmoja siitä, mikä on 

Raamatun totuus. - - 

Jehovan todistajien yhteyteen hyväksyminen edellyttää sitä, että henkilö 

hyväksyy kaikki Raamatun tosi opetukset, myös ne raamatulliset käsityk-

set, joita vain Jehovan todistajat opettavat. - - 

Jos joku kristitty (joka väittää uskovansa Jumalaan, Raamattuun ja Jee-

sukseen) edistäisi katumusta ilmaisematta vääriä opetuksia, saattaisi näi-

den raamatullisten esimerkkien mukaisesti olla tarpeellista erottaa hänet 

seurakunnasta. (Ks. Tiit.3:10,11.) Tietenkin jos kyse on siitä, että jolla-

kulla on epäilyksiä tai riittämättömästi tietoa jostakin asiasta, pätevät sa-

nanpalvelijat antavat hänelle rakkaudellisesti apua. Tämä on sopusoin-

nussa seuraavan neuvon kanssa: "Osoittakaa myös jatkuvasti armoa 

muutamille, joilla on epäilyksiä; pelastakaa heidät sieppaamalla heidät 

tulesta." (Juudas 22,23) 

(Vartiotorni 1.4.1986 s.30,31) 
 

Jehovan todistajia velvoitetaan hyväksymään kaikki uskonto-

kuntansa opetukset. Toisin kuin useimmissa muissa kristillisissä 

uskontokunnissa, eriäviä näkemyksiä ei sallita, koska he ovat 

varmoja siitä, että opetukset ovat Jumalan heille paljastama Raa-

matun totuus. Epäilijöitä luvataan kyllä auttaa, mutta kun autta-

jat kuulevat epäilijän esittämät perusteet epäilyksilleen loppuu 

auttaminen siihen ja epäilijä leimataan luopiohenkiseksi, jonka 

seuraa tulee karttaa: 
 

LUKIJOIDEN KYSYMYKSIÄ 

Onko 2.Tessalonikalaiskirjeen 3:14:ssä mainittu 'merkitseminen' jokin 

muodollinen toimenpide seurakunnassa vai jotain, minkä kristityt tekevät 

yksilöinä karttaessaan niskoittelijoita? 

- - Paavali osoitti, että olisi ryhdyttävä tiettyihin toimiin. Niihin ryhdyttiin 

sen jälkeen, kun vanhimmat olivat jo neuvoneet vakavasti näitä häiritsi-

jöitä. Paavali kirjoitti: "Me käskemme teitä, veljet, - - vetäytymään pois 

jokaisesta veljestä, joka vaeltaa häiritsevästi - - pitäkää häntä merkittynä 
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ja lakatkaa seurustelemasta hänen kanssaan, jotta hän häpeäisi. Älkää 

kuitenkaan pitäkö häntä vihollisena, vaan neuvokaa yhä häntä vakavasti 

niin kuin veljeä." (2.Tessalonikalaisille 3:6,13-15) 

- - häiritsijät toimivat itsepintaisesti tavalla, joka tuotti häpeää seurakun-

nalle ja joka saattoi tarttua toisiin kristittyihin. - - 

Paavali teki myös seurakunnalle tiettäväksi, että heidän olisi sopivaa 

'merkitä' häiriön aiheuttajat. Heidän tuli siis yksityisesti panna merkille 

ne, joiden toiminta vastasi sitä, mistä seurakuntaa oli julkisesti varoitettu. 

Paavali neuvoi heitä "vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa 

häiritsevästi". Tämä ei tietenkään voinut merkitä sitä, että sellaista ih-

mistä kartettaisiin täysin, sillä heidän piti 'neuvoa yhä häntä vakavasti 

niin kuin veljeä'. - - 

Missä mielessä he 'vetäytyisivät' hänestä? Tämä soveltui ilmeisestikin so-

siaaliseen kanssakäymiseen. Se että he lakkaisivat seurustelemasta ja vir-

kistäytymästä häiritsevästi käyttäytyvän kanssa, saattaisi osoittaa hä-

nelle, että periaatteelliset ihmiset eivät pidä hänen menettelystään. Ja 

vaikka hän ei häpeäisikään käytöstään ja muuttuisi, niin olisi silti vähem-

män todennäköistä, että toiset jäljittelisivät häntä ja tulisivat hänen kal-

taisekseen. - - 

Tämä apostolinen neuvo ei selvästikään ole mikään peruste ylenkatsoa 

tai tuomita veljiämme, jotka tekevät joitakin pieniä virheitä tai erehdyk-

siä. Sen päämääränä on pikemminkin auttaa sellaista ihmistä, jonka toi-

minta sotii huomattavasti kristillisyyttä vastaan. - - 

Seurakunnan kristityt, joita on näin varoitettu, voivat yksilöinä päättää 

rajoittaa kaikenlaista kanssakäymistä sellaisten kanssa, jotka selvästi 

käyttäytyvät häiritsevästi mutta ovat kuitenkin vielä veljiä. 

(Vartiotorni 15.7.1999 s.29-31) 
 

Johanna ihmetteli, miten hän pystyi hallitsemaan tunteensa 

oikeuskomiteassa. Eikä tunteet saaneet häntä valtaansa vielä sil-

loinkaan, kun hän kuuli saamansa tuomion, joka oli verrattavissa 

kuolemantuomioon. Mutta kotimatkalla bussissa tunteet saivat 

vallan ja kyyneleet alkoivat virrata valtoimenaan hänen poskil-

leen. Huomatessaan joidenkin tuttujen katsovan häntä pitkään 

yritti hän lavastaa kyyneleensä nuhaksi nenäliinaa käyttämällä. 

Hän tunsi itsensä nyt marttyyriksi, koska oli entistä vakuuttu-

neempi siitä, ettei ollut tehnyt mitään väärää. 
 

 



200 

Inkvisitio oli kirkon erityistuomioistuin, jonka tarkoitus oli tehdä loppu 

kerettiläisyydestä eli sellaisista mielipiteistä ja opeista, jotka poikkesivat 

katolisesta puhdasoppisuudesta. - - 

Inkvisitio ei taannut syytetyille oikeutta. Inkvisiittorilla oli käytännössä 

rajattomat valtuudet. "Epäilys, syytökset, jopa kuulopuhe, riittivät inkvi-

siittorille perusteeksi kutsua joku eteensä." - - "syytetyt olivat käytännössä 

puolustuskyvyttömiä. Asianajaja ei voinut muuta kuin neuvoa syyllistä 

tunnustamaan!" (Encyclopedia Cattolica) - - 

Se että sekä katolilaisilla että protestanteilla oli tapana vainota ja teloit-

taa kerettiläisiä, ei suinkaan ole mikään puolustus näille teoille. Mutta 

uskonnollisilla hierarkioilla on vieläkin raskaampi vastuu. Ne ovat nimit-

täin väittäneet, että tällaisella tappamisella on raamatullinen perusta, ja 

antaneet sen kuvan, että Jumala itse oli antanut käskyn tällaisiin tekoihin. 

Eikö tämä tuota suunnatonta häpeää Jumalan nimelle? 

(Herätkää! 8.5.1997 s.18-21) 
 

Kotimatkallaan, saatuaan tunteensa hallintaan, Johanna ker-

tasi vielä keskustelua oikeuskomiteassa. Hänen mieleensä jäi 

erityisesti se, mitä hänelle vastattiin, kun hän kysyi tuomion 

kuultuaan, onko oikein tuomita hänet kuolemaan vain siksi, että 

hän haluaa olla rehellinen ja säilyttää puhtaan omantunnon Ju-

malan edessä. Esko Järvinen, joka toimi puheenjohtajana, vas-

tasi hyvin närkästyneenä syyttäen häntä tämänkin asian vääris-

telemisestä. Kyse ei hänen mukaansa ollut suinkaan kuoleman-

tuomiosta, vaan vain rakkaudellisesta kurista, jotta väärintekijä 

ymmärtäisi, ettei Jehova voi hyväksyä tällaista kapinallisuutta 

hänen järjestössään. Väärintekijää estetään näin myös turmele-

masta muidenkin uskoa seurakunnassa. Jehova on se, joka päät-

tää siitä koituuko tämä väärinteko lopulta kuolemaksi, emmekä 

me voi mennä sellaista sanomaan, oli hän painokkaasti vakuut-

tanut. Johanna oli kuitenkin perehtynyt asiaan kaikilta puolin ja 

muisti, miten Vartiotorni selvästi kertoi erottamisen merkitsevän 

kuolemaa, jos erotettu ei palaa takaisin seurakuntaan. Aivan sa-

moin kuin maallisessakin tuomioistuimessa kuolemantuomion 

saaneen tuomio merkitsee kuolemaa, jos häntä ei armahdeta tai 

todeta syyttömäksi. Mutta nämä opettajat ja tuomarit ”eivät voi 

mennä sellaista sanomaan”, vaikka Vartiotorni niin sanookin, 

ihmetteli hän muistellessaan näitä tekstejä: 
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Kristillisestä seurakunnasta eristäminen ei merkitse välitöntä kuolemaa 

- - 

(Vartiotorni 15.4.1988 s.28) 
 

Entä jos joku seurakunnan jäsen "eksyy totuudesta", poikkeaa oikeasta 

opetuksesta ja käytöksestä? Saatamme pystyä käännyttämään hänet ta-

kaisin hänen erheestään muun muassa raamatullisten neuvojen ja ru-

kouksen avulla. Jos onnistumme, hän pysyy Kristuksen lunnaiden alai-

suudessa ja pelastuu hengelliseltä kuolemalta ja tuhotuomiolta. 

(Vartiotorni 15.11.1997 s.24) 
 

Olisi varmasti toivottavaa, että ketkä tahansa, jotka tekevät syntiä katu-

matta sitä ja jotka täytyy sulkea seurakunnan ulkopuolelle, tajuavat mitä 

he ovat menettäneet - sekä Jumalan hyväksynnän että uskollisten kristit-

tyjen lämpimän toveruuden ja sosiaalisen kontaktin heihin - ja tulevat sit-

ten järkiinsä. 

(Vartiotorni 15.10.1999 s.22) 
 

”- - Olen kiitollinen siitä, että lapseni eivät ole kirjaimellisesti kuolleet ja 

että Jehova pitää heille edelleen ovea auki, jotta he voisivat palata hänen 

luokseen." 

(Vartiotorni 1.9.2006 s.20) 
 

Jehova ei nykyään surmaa heti niitä, jotka rikkovat hänen lakejaan. Rak-

kaudessaan hän antaa heille mahdollisuuden katua epävanhurskaita te-

kojaan. 

(Vartiotorni 15.7.2011 s.32) 
 

Johanna muisti myös, miten katolisen kirkon paavia oltiin pil-

kattu siitä, että hänellä oli muka valta erottaa ihminen Jumalasta 

tuomitsemalla hänet kirkonkiroukseen. Vaikka Jehovan todista-

jat pitävätkin tätä suoranaisen pilkan aiheena, uskovat he kuiten-

kin, että heillä on tämä valta. 
 

- - jotka täytyy sulkea seurakunnan ulkopuolelle, tajuavat mitä he ovat 

menettäneet - - Jumalan hyväksynnän - - 

(Vartiotorni 15.11.1981 s.25) 
 

Paitsi että erotettu heidän mukaansa menettää heti Jumalan 

hyväksynnän, tulee hän kuolemaan viimeistään Harmage-

donissa aivan kuten kaikki ne muutkin, joista sitä ennen ei ole 

tullut Jehovan todistajia. 
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Talosta-taloon-palveluksen tärkeys voidaan havaita profeetta Hesekielille 

annetusta näystä. - - (Hes.9:1-6) - - 

Voideltu luokka panee saarnaamis- opetustyön välityksellä kuvaannolli-

sen merkin - - joka osoittaa, että nämä "lampaat" ovat Jeesuksen Kristuk-

sen vihkiytyneitä, kastettuja opetuslapsia - - Kyse on ihmisten elämästä. 

Jehovan taivaalliset teloitusjoukot, joita asein varustautuneet kuusi 

miestä edustavat, tuhoavat pian ne, joilla ei ole kuvaannollista merkkiä. 

- - (Hes.3:17-19.) 

(Vartiotorni 15.7.2008 s.5,6) 
 

Näin ei kuitenkaan useimmat tunnusta uskovansa, kuten eivät 

nyt nämä oikeuskomitean tuomaritkaan, mutta ovat silti valmiit 

tuomitsemaan ne, jotka epäilyksensä avoimesti kertovat, ihmet-

teli Johanna. 
 

Vanhimmilla on seurakunnan opettajina painava vastuu ja suuri tilivel-

vollisuus Jumalan edessä. - - Vanhinten täytyy nojautua neuvoissaan Raa-

mattuun. 

(Vartiotorni 15.11.1997 s.16) 

 

Tuomion seuraukset 
  

Johannan palattua kotiinsa oli hänen erottamisestaan jo ilmoi-

tettu isälle. Olohuoneen ovelta kurkatessaan hän tyytyi vain sa-

nomaan: 

- Vai niin siinä sitten kävi. Surullista, hyvin surullista. 

Mitään vastaamatta Johanna meni huoneeseensa. Muita per-

heenjäseniä hän ei sinä iltana tavannut, eikä olisi halunnutkaan 

tavata. Hän halusi ensin rauhoittua ja saada henkisen tasapainon, 

jotta pystyisi kertomaan tapahtuneesta ja vastaamaan heidän ky-

symyksiinsä kiihkottomalla tavalla. Henrille hän soitti kertoen 

erottamisestaan. He sopivat tapaamisesta seuraavan päivän il-

tana. Talon hiljennettyä lähti hän vielä kuin salaa keittiöön syö-

däkseen iltapalaksi jotain, mitä onnistuisi löytämään. Pöydällä 

oli äidin kirjoittama lappu: ”Johanna! Jääkaapissa on iltapala 

ja pöydällä on kaakaota”. Jääkaapissa oli folioon kääritty lauta-

nen, jossa oli salaatilla ja juustolla höystetty kinkkusämpylä. 

Pöydällä termospullossa oli kuumaa kaakaota. Kuinka ihana äiti 
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minulla onkaan, totesi hän liikutusta tuntien syödessään sämpy-

lää ja hörppiessään kuumaa kaakaota. Mutta millaiseksi suh-

teemme tulee tästä eteenpäin muodostumaan? Jospa hän ei ole-

kaan niin jyrkkä ja tuomitseva kuin isä, jonka kanssa välit me-

nevät varmasti poikki, pohdiskeli hän nyt toiveikkaana, kun ha-

vaitsi tämän äitinsä ystävällisen eleen. 

Seuraavana aamuna, kun isä oli lähtenyt työhön ja Jani kou-

luun, oli Johanna kahden äitinsä kanssa, koska hänellä ei ollut 

työpäivä. Herättyään ja mentyään keittiöön aamiaiselle, oli äiti 

siellä kahvikupin ääressä lukemassa päivän lehteä. 

- Huomenta, sanoi Johanna mahdollisimman huolettomasti. 

- No huomenta, vastasi äiti hyvin painokkaasti. 

- Oletko saanut kuinka hyvin nukuttua tuon eilisen jälkeen, 

kysyi Johanna arkana tunnustellen äidin mielialaa. 

- Eipä tahtonut uni tulla. Kyllä sinä Johanna nyt äitisi olet 

maahan lyönyt. Selviänkö minä tästä enää lainkaan. Oli tuo niin 

kova isku minulle. Oman lapsen menettämien on pahimpia is-

kuja, mitä ihminen voi kokea. Sitä sinä et vielä täysin ymmärrä. 

- Mutta äiti, ethän sinä minua ole menettänyt. Tässähän minä 

olen ihka elävänä edelleen. Äiti, älä nyt loukkaannu, mutta jos 

minä en aivan täysin ymmärrä sinua, et sinäkään ymmärrä sitä, 

että lapset kasvat lopulta aikuisiksi ja lähtevät kotoaan elämään 

omaa elämäänsä, omaa itsenäistä elämäänsä ja tekevät omat us-

kontoakin koskevat valintansa. Aivan kuten sinäkin olet tehnyt. 

Lapsilla on aikuisina ihmisinä vastuu omasta elämästään, josta 

he aikanaan tulevat tekemään tiliä aivan kuten vanhempansakin. 

Kun lopullista tiliä tehdään, en minä voi mennä sinun selkäsi 

taakse. Minun täytyy vastata itse omasta elämästäni tuomarini 

edessä. 

- Mitähän siitäkin tulee! Sinä olet menossa tuomarin eteen it-

sevarmana suotuisasta tuomiosta, vaikka olet noussut kapinaan 

tämän tuomarin valtaa vastaan. Lapsi hyvä, eihän siitä voi seu-

rata suotuisaa tuomiota, ei, vaikka kuinka kovasti oikeassa väi-

tätkin olevasi. 
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- Minä yritän vain olla rehellinen itselleni ja säilyttää puhtaan 

omantunnon Jumalan edessä. Rehellisyyttä sinäkin aina olet ar-

vostanut ja minuakin olet rehellisyyteen aina kehottanut. Jaa 

mutta nyt vasta huomasin, että ethän sinä tiedä tästä asiasta 

muuta kuin sen, mitä isältä olet kuullut. Ja hän on tietysti kerto-

nut vain oman näkemyksensä. Haluathan sinä tietää, mitkä syyt 

ovat minut tähän ratkaisuun johtaneet, vai haluatko? 

- Onko siihen sitten muka muitakin syitä kuin tuo Henri? 

- On, kyllä on, vaikka Henrillä siihen on myös osuutensa. 

Vaikkakaan ei sellaista osuutta, jota sinä luulet. Ei sinulle taida 

olla oikein selvillä sekään, miksi Henri erosi seurakunnasta. Sii-

hen minä en ainakaan ollut syyllinen, ennemminkin jopa päin-

vastoin, kuten hän minulle kertoi. Henri teki yhteenvedon siitä 

keskustelustamme, jossa hän nämä syynsä kertoi. Tulostin sen 

isälle, jotta hän osoittaisi minulle, mitä väärää ja perusteetonta 

siinä on, mutta vaikka hän siihen tutustui ei hän kuitenkaan suos-

tunut siitä sen paremmin keskustelemaan. Se sai minut epäile-

mään, että isä pelkää niitä ikäviä tosiasioita, joita Henri toi esiin. 

Se ei ole minun mielestäni rehellistä, että hänet tuomitaan alim-

paan manalaan, mutta ei kuitenkaan osoiteta, missä hän on vää-

rässä. Odotahan hetki, niin minä tulostan sen sinullekin, niin tie-

dät sitten hieman paremmin, miksi tyttäresi tuomittiin väärinte-

kijäksi ja erotettiin. Tulostan samalla sen lyhyen puolustuspu-

heeni, jota en sitten kuitenkaan saanut esittää muuten kuin hie-

man alkua. 

- Katsotaan nyt sitten. Tästä ei sitten puhuta isälle, ettei tule 

enempää sanomista. Tämä on ollut hänellekin kova paikka. Täy-

tyy yrittää ymmärtää häntäkin, pyysi äiti. 

Johanna lähti tulostamaan aineistoa, jonka sitten antoi äidil-

leen luettavaksi. Äidin jäädessä sitä lukemaan lähti hän huonee-

seensa etsiäkseen internetistä tietoja työvoimatoimistosta ja 

mahdollisista opiskelupaikoista. Työvoimatoimiston sivulta löy-

tyi ilmoitus sairaalaan otettavista kesätyöntekijöistä. Voisikohan 

äiti auttaa häntä pääsemään sinne? Sitä hän päätti äidiltään ky-

syä, jos hän ei vaan menetä täysin malttiaan luettuaan nyt nuo 
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tulosteet. Palattuaan takaisin keittiöön oli äiti jo muissa askareis-

saan. 

- No, miltä nuo kuulostivat, kysyi Johanna viitaten pöydällä 

oleviin tulosteisiin. 

- Niin no … olihan siinä syitä jos jonkinmoisia, vastasi äiti 

vältellen jatkaen tovin hiljaa oltuaan kuin sopivia sanoja etsien: 

- Näin meidän kesken sanoen, olen minäkin noita asioita jonkin 

verran itsekseni pohtinut. Varsinkin nuo 70-luvun pettymykset 

olivat useinkin mielessä, kun ihmiset kentällä niihin useasti viit-

tasivat. Mutta aika parantaa haavat ja tällaiset asiat jäävät uusien 

asioiden varjoon, eikä niitä sitten enää edes muisteta, eikä halu-

takaan muistaa. 

- Ei niitä saisi kuitenkaan unohtaa. Uskottiinhan noiden ope-

tusten olleen Jehovan meille paljastamia totuuksia, joita vain 

meillä oli etu ymmärtää. Johannes kehottaa varmistumaan juuri 

tästä asiasta, onko opetus Jumalalta vai ei. Jos se ei ole, on silloin 

kyse väärästä profeetasta, joka julistaa Jumalan nimissä sel-

laista, joka ei ole häneltä lähtöisin. Tämä on minun ymmärryk-

seni mukaan hyvin vakava asia, jota ei saa missään tapauksessa 

unohtaa. 

- Kyllähän sinä tämän kantasi siinä puolustuspuheessasi hy-

vin selität. Olisivat komitean veljet voineet sen aivan hyvin 

kuullakin, mutta ei se sinun tilannettasi olisi kuitenkaan yhtään 

parantanut. Malttinsa vain olisivat saattaneet menettää. Oli hyvä, 

että edes siltä vältyit. 

- Äiti, kiitos siitä, että yrität ymmärtää minua. Olen pitänytkin 

sinua aina hyvin järkevänä ja ymmärtäväisenä. Viimeksi kun 

olimme niiden vanhusten luona kentällä, huomasin, miten ym-

märtäväinen sinä olit heitä ja heidän mielipiteitään kohtaan. 

- No älähän nyt yritä imarrella. Jos todella olet sitä mieltä, 

että äitisi on järkevä, merkitsee se sitä, että vaikka tunnustan ym-

märtäväni, jopa hyväksyväni sinun ratkaisusi, en ole niin tyhmä, 

että antaisin tämän asian rikkoa omaa elämääni enää tämän 

enempää. Sinut minä tulen menettämään, niin se vaan on, koska 

minun on valittava, menetänkö sinut vai isän. Kuten sanoit, sinä 
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lähdet joka tapauksessa elämään omaa elämääsi, joten miksi va-

litsisin sinut. On siis järkevämpää valita isä ja säilyttää avioliitto 

ja koti ehjänä. Tämä on sitä äitisi järkevyyttä, jota sinä sanoit 

ihailevasi. Meidän on vain alistuttava osaamme elämässä. Tuo 

sinun ihanteellisuutesi on kyllä ymmärrettävää nuoruudessa, jol-

loin asiat näyttävät mustavalkoisilta, mutta saatuasi sitten elä-

mällesi tietynlaiset kehykset alat huomata, että nämä kehykset 

vaikuttavat elämääsi enemmän kuin varsinainen sisältö. Sisältöä 

liikaan ruotimalla on vaara, että kehykset rikkoutuvat ja rikkou-

tuu koko elämä. Tämä on se realismin ja idealismin ikuinen ris-

tiriita, selitti äiti viileän asiallisesti. 

- Jotain tällaista yritti isäkin minulle selittää, ja se oli minusta 

varsin outoa kuultavaa. Mutta että sinäkin näet nämä asiat tuolla 

tavalla, se vaatii kyllä nyt sulattelua, tunnusti Johanna ihmeis-

sään. 

- Tämä on sitten luottamuksellista. Halusin tämän sinulle ker-

toa, jotta ymmärrät, että kaikki ei ole aina aivan sitä miltä näyt-

tää ja kullakin meistä on oma taistelumme sopeutuaksemme val-

litseviin olosuhteisiin. Jospa tämä helpottaa ainakin hieman nyt 

tätä sinun sopeutumistasi tähän uuteen elämääsi, jossa kaikki en-

tiset ystäväsi karttavat sinua, ja jossa meidänkin välinen kanssa-

käyminen tulee ehkä kokonaan loppumaan. 

- Mutta eihän se voi olla oikein, että lasta rangaistaan näin 

julmasti vain siksi, että hän haluaa toimia omantuntonsa mukaan 

oikein. Lapsella on oikeus omaan vakaumukseen aivan kuten si-

nullakin on ollut, vaikka vanhempasi eivät siitä pitänetkään, kun 

sinusta tuli Jehovan todistaja. Jehovan todistajat sanovat tunnus-

tavansa sen, mitä ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuk-

sessa sanotaan. Ja maailmalle julistetaan vielä muitakin kauniita 

sanoja, joita ei itse kuitenkaan noudateta. Kuulehan nyt vielä 

näitä kauniita sanoja, joita puolustuspuheeseeni lainasin: 
 

Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä 

oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen. (Ih-

misoikeuksien yleismaailmallinen julistus 18. artikla) - - 

Luojaa syvästi kunnioittava ihminen ei koskaan loukkaisi lähimmäisensä 
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oikeuksia, koska ne ovat Jumalalta saatu perintö. Ihmisoikeuksien louk-

kaaja on perinnön riistäjä. 

(Herätkää! 22.11.1998 s.9,10,12) 
 

Harva asia haavoittaa enemmän kuin se, että tulee oman isän tai äidin 

torjumaksi. - - 

Ensinnäkin sinulla on oikeus odottaa vanhempiesi rakastavan sinua. Van-

hempien rakkaus lapseen tulisi olla yhtä luonnollista ja luotettavaa kuin 

auringon nousu. Jumala odottaa heidän osoittavan lapsilleen tällaista 

rakkautta (Kolossalaisille 3:21; Titukselle 2:4). 

(Herätkää! 22.9.2002 s.20) 
 

Uskollisuus Jumalalle voi joskus merkitä sellaisten ratkaisujen tekemistä, 

joista jotkut omaiset eivät pidä. - - Ketään ei saisi pakottaa palvomaan 

tavalla, jota hän itse ei voi hyväksyä, tai valitsemaan uskonnon ja perheen 

välillä. 

(Herätkää! Heinäkuu 2009 s.29) 
 

Entä jos saa selville jotain, mikä näyttää olevan ristiriidassa omien sy-

vään juurtuneiden näkemysten kanssa? Pitäisikö se sivuuttaa? Ei tieten-

kään. - - 

Monet ovat perineet uskonnolliset käsityksensä vanhemmiltaan, eivätkä 

he ole koskaan toden teolla tutkineet, onko niillä vankat perusteet. Ei kui-

tenkaan ole epäkunnioittavaa eritellä omia uskonkäsityksiään - - 

(Herätkää! Tammikuu 2011 s.29) 
 

Todistajavanhemmat pyrkivät juurruttamaan lastensa sydämeen rakkau-

den Jumalaan, aivan kuten Raamattu käskee heitä tekemään (Efesolaisille 

6:4). He kuitenkin ymmärtävät, että kasvaessaan aikuiseksi lapsi tekee 

omat uskontoa koskevat vallintansa (Roomalaisille 14:12; Galatalaisille 

6:5). 

(Vartiotorni 1.2.2012 s.19) 
 

- Eikö tämä ole selvää kaksinaismoraalia, kun toista sanotaan, 

mutta toisin toimitaan, kovisti Johanna äitiään. 
 

21 niin sinäkö, joka opetat toista, et kuitenkaan opeta itseäsi? - - 

23 Sinä, joka olet ylpeä laista, häpäisetkö itse Jumalaa rikkomalla Lain? 

(Roomalaisille 2:21,23 Um) 
 

- Kyllä minä nuo lainaukset tuosta puheestasi luin. Mutta älä 

sinä minulle saarnaa, äläkä ole minulle vihainen. Kuten sanoin, 

kaikki ei ole sitä miltä se saadaan näyttämään. Ei tämä ole mi-

nunkaan mielestäni oikein, mutta minkä minä tälle voin. En voi 

tehdä muuta kuin sen, ettei perheemme menisi enempää rikki. 
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Se on nyt minun tärkein tehtäväni. Näitä epäkohtia pohtimalla 

myrkyttää vain mielensä. Sinä olet tehnyt nyt oman valintasi ai-

van kuten minä silloin, kun tämän vakaumuksen yhdessä isän 

kanssa valitsimme. Minä en tuomitse sinua ja toivon, että myös 

sinä et tuomitse minua. Älä tuomitse isääkään. Tiedät varsin hy-

vin, mitä nämä kehykset hänelle merkitsee. Ei hän näistä kehyk-

sistä luovu, vaikka hänelle mitä tahansa näyttäisit tai kertoisit. 

Niin se vaan on. Oli nyt kuitenkin hyvä, että puhumme tästä asi-

asta. Tiedämme nyt enemmän toistemme motiiveista, ja se on 

erinomaisen hyvä asia. Muistutan kuitenkin vielä, että tämä oli 

sitten luottamuksellista, vain äidin ja tyttären välistä. Ota sinä 

nuo paperit itsellesi, minä en niillä enää mitään tee, pyysi äiti 

vielä ennen kuin kääntyi askareisiinsa osoittaen keskustelun 

päättyneen. 

- Minustakin oli oikein hyvä ja helpottavaakin, että saimme 

näin avoimesti puhua tästä kipeästä asiasta. Enhän minä sinua ja 

isää tuomitse. Mikä minä olen ketään tuomitsemaan. Te saatte 

pitää oman vakaumuksenne, kunhan vain antaisitte minunkin pi-

tää omani ilman tällaisia epäinhimillisiä sanktioita. Kiitos kui-

tenkin siitä, että kuuntelit minua ja tutustuit näihin tulosteisiin. 

Mutta jos vielä yhden pyynnön voisin esittää, kysyi Johanna hie-

man arasti. 

- No, mikähän se on, kääntyi äiti askareistaan Johannan puo-

leen. 

- Katsoin netistä työvoimatoimiston sivuja ja huomasin, että 

sinne sairaalaan etsitään kesätyöntekijöitä. Mitä mieltä olet siitä, 

jos minä hakisin sinne? 

- Sellaistako olet suunnitellut? No, voinhan minä huomenna 

kysellä olisiko sinulla mahdollisuutta päästä sinne. 

- Se olisi tosi hieno palvelus, jos vain sitä viitsit kysyä. 

- Mitäpä äiti ei tyttärensä hyväksi tekisi sellaista, jota nyt 

vielä voi tehdä. 

- Olen nimittäin suunnitellut lähteväni opiskelemaan perus-

hoitajaksi. Tuosta työstä saattaisi saada hiukan etuakin opiske-

lupaikkaa haettaessa. 
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- Niinkö? Vai minun jalanjäljilleni sinä olet lähdössä. Ei ol-

lenkaan hassumpi ajatus. Sehän antaisi mahdollisuuden vaikka 

sitten jatkaa vielä eteenpäinkin, totesi äiti ilmeisen innostu-

neena. 

- Mitä te minun tulevaisuudestani oikein silloin ajattelitte, 

kun heti pakollisen koulun jälkeen minua tienraivaukseen kan-

nustitte. 

- Se oli Seuran suositus ja sitä yritimme noudattaa. Kyllä siinä 

oli mielessä sekin, että tämän maailma loppu on jo niin lähellä, 

ettei koulun jatkamiseen ollut perusteita. Koska sinä muutenkin 

olit niin innokas ja kyvykäs kenttätyössä, päädyimme tuohon 

ratkaisuun. Olithan sinä itsekin sitä mieltä. Ei sinua vastentah-

toisesti siihen pakotettu. Janin kanssa tilanne on hieman toinen. 

Hän ei ole sellainen kenttämies, että jaksaisi tienraivaajana, jo-

ten päätimme antaa hänen jatkaa koulua. Myöskin kyllä siksi, 

kun Seura suosittelee hankkimaan jonkin käytännönammatin, 

koska oman perheensä huoltajana hän tulee sitä ehkä myöhem-

min tarvitsemaan. 
 

Kenties olet nuori, joka saa pian koulunkäyntinsä päätökseen ja jolla on 

hyvä terveys ja vain vähän velvollisuuksia. Oletko vakavasti harkinnut 

vakituisen tienraivauksen aloittamista? Opinto-ohjaajat epäilemättä us-

kovat vilpittömästi, että sinun kannattaa hankkia korkeakoulutusta ja 

luoda ura tässä maailmassa. He panevat kuitenkin luottamuksensa yhteis-

kunta- ja talousjärjestelmään, jolla ei ole pysyvää tulevaisuutta. Jos toi-

saalta tavoittelet teokraattista uraa, niin pyrit kohti jotain todella arvo-

kasta ja kestävää. Silloin jäljittelet Jeesuksen täydellistä esimerkkiä. Täl-

lainen viisas ratkaisu tuo sinulle onnellisuutta ja suojelee sinua. Lisäksi 

se osoittaa, että olet päättänyt elää Jehovalle vihkiytymisesi mukaan. 

(Matt.6:19-21; 1.Tim.6:9-12.) 

(Vartiotorni 15.6.2012 s.23) 
 

- Uskotko sinä, että loppu on todella niin lähellä, että lasten 

tulevaisuus voidaan rakentaa sen varaan? Eihän aiemmatkaan... 

- No antaapa nyt näiden asioiden vatvominen jo olla, kes-

keytti äiti Johannan ja kääntyi jälleen askareidensa puoleen. 

Johanna otti äitinsä pöydälle jättämän tulostenipun ja lähti 

huoneeseensa. 
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Päivällistä syötäessä, isän ja Janin tultua kotiin, oli tunnelma 

kiusallisen jännittynyt. Isä ja äiti vaihtoivat vain jonkun merki-

tyksettömän sanan. Tavanomaista päiväntekstiä ei käsitelty, eikä 

ruokarukousta pidetty. Jani vilkuili Johannaa alta kulmiensa sa-

nomatta kuitenkaan mitään. Johanna oli hiljaa. Hänelle ei ku-

kaan sanonut mitään, eikä hänellä ollut mitään sanottavaa kenel-

lekään. Ainoastaan kiitoksen ruuasta hän äidilleen sanoi ruokai-

lun päätyttyä. Noustuaan pöydästä kääntyi isä hänen puoleensa. 

- Johanna, minulla olisi sinulle hieman asiaa. Tule tuonne mi-

nun huoneeseeni, vaikka nyt aivan heti. 

Johanna noudatti isänsä kutsua ja seurasi häntä hänen huo-

neeseensa. Isä istuutui kirjoituspöytänsä ääreen ja viittasi Johan-

naa istumaan sen vieressä olevaan tuoliin. 

- Ymmärrät varmaan nyt sen, että meidän täytyy sopia siitä, 

miten me tätä yhteiseloamme jatkamme tästä eteenpäin. Sinä 

voit asua ja saada elannon vielä toistaiseksi täällä kotonasi. 

Mutta sinun tulee nyt alkaa etsiä itsellesi työtä, jolla elätät itsesi 

siirtyäksesi sitten omaan talouteesi. Minä lupasin huolehtia toi-

meentulostasi vain niin kauan, kun olet tieraivaajana. Hengelli-

nen yhteytemme sinuun katkeaa kaikkien meidän osalta. Me 

emme siis puhu sinun kanssasi hengellisistä asioista, emmekä 

mistään hengellisiin asioihin liittyvästä, ja rajoitamme muunkin 

kanssakäymisemme sinun kanssasi vain aivan pakolliseen. Si-

nun ei tule pyrkiä seuraamme, eikä yrittää puhua hengellisistä 

asioista ja näkemyksistäsi. Jos sitä yrität, silloin en voi enää sal-

lia sinun asuvan kodissamme. Mahdolliset ystäväsi eivät ole ter-

vetulleita kotiimme. Silloin kun meille tulee vieraita, sinä et saa 

tulla heidän seuraansa, etkä puhua heidän kanssaan. Sinun tulee 

pysyä omassa huoneessasi häiritsemättä millään tavalla meitä ja 

vieraitamme. 
 

Meidän pitäisi tukea erityisesti niitä perheenjäseniä, jotka ovat uskollisia 

kristittyjä. He saattavat jo joutua kokemaan tuskaa ja hankaluuksia, 

koska he asuvat erotetun kanssa, joka voi käytännössä lannistaa heitä hei-

dän hengellisissä pyrkimyksissään. Erotettu ei ehkä halua kristittyjen vie-

railevan kodissaan, tai jos he tulevat tapaamaan uskollisia perheenjäse-

niä, hän ei ole kyllin kohtelias pysyäkseen poissa vierailijoiden luota. - - 
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voimme havaita voivamme vierailla heidän luonaan olematta tekemisissä 

erotetun kanssa. Jos erotettu sattuu olemaan kotona, kun käymme vierai-

lulla tai soitamme, me voimme yksinkertaisesti kysyä sitä kristittyä suku-

laista, jota tavoittelemme. 

(Vartiotorni 15.4.1991 s.24) 
 

Tämä mitä nyt sanoin, astuu voimaa nyt heti, enkä keskustele 

tästä asiasta sinun kanssasi enää. Nämä ovat ehtoni sille, että sal-

lin sinun asua vielä toistaiseksi täällä kodissamme. Sinusta riip-

puu nyt se, tuleeko se olemaan mahdollista. Vaikka tämä kuu-

lostaa sinusta kovalta puheelta oman isäsi suusta, on tämä rak-

kautta, koska aiheellinen kuri on rakkautta, kuten Raamatussa 

sanotaan: 
 

 5 - - ”Poikani, älä väheksy Jehovalta tulevaa kuria äläkä lannistu, kun 

hän ojentaa sinua, 6 sillä jota Jehova rakastaa, sitä hän kurittaa; oikeas-

taan hän ruoskii jokaista, jonka hän ottaa poikanaan vastaan.” 

(Heprealaisille 12:5,6 Um) 
 

- Toivon, että tämä rakkaudellinen kuri herättää sinut tuosta har-

haisesta lumouksesta, ja saamme siepattua sinut Saatana otteesta 

takaisin Jehovan huomaan. Oletko ymmärtänyt? 

- Kyllä olen. Kiitos siitä, että et kuitenkaan aja minua heti 

pois kotoa, vastasi Johanna vakavan kalpeana katsoen vielä 

isänsä surullista katsetta ymmärtäen hänenkin tietävän tämän ol-

leen jäähyväiset heidän suhteelleen. 

Palattuaan huoneeseensa alkoi Johannalle valjeta vielä sel-

vempänä jo aiemmin havaitsemansa asia. Sen sijaan, että isä sa-

noi katkaisevansa kaiken hengellisen kanssakäymisen, eikö hä-

nen tulisi nyt tehdä kaikkensa saadakseen minut heräämään tästä 

”harhaisesta lumouksesta”. Miksi hän ei kuitenkaan halua tehdä 

mitään? Kuvitteleeko hän, että minä herään omia aikojani ilman, 

että minua siinä kukaan auttaa? Siinä se on koko ongelman ydin. 

Sen sijaan, että erotettua tai eronnutta yritettäisiin saada takaisin 

selvin asiaperustein, häneen kohdistetaankin henkistä väkivaltaa 

eristämällä hänet eli laittamalla hänet eristysselliin kuin nisku-

roivan vangin, jossa hän aikansa yksin oltuaan pehmenee ja alis-

tuu lopulta nöyränä vankilan sääntöihin. Johannalle tulikin mie-

leen Vartiotorni, joka aivan suoraa tämän tunnustaakin: 
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Se että perhe kannattaa uskollisesti Jehovan määräystä karttaa erotettu-

jen sukulaisten kanssa seurustelemista, voi johtaa hyviin tuloksiin. Tätä 

valaisee seuraava esimerkki. Eräs nuori mies oli ollut erotettuna yli kym-

menen vuotta, - - Kun tämä mies oli otettu takaisin seurakuntaan, hän 

kertoi kaivanneensa aina perheenjäsentensä seuraa, varsinkin ollessaan 

yksin iltaisin. Hän kuitenkin myönsi, että jos perhe olisi vähänkin seurus-

tellut hänen kanssaan, se olisi riittänyt hänelle. Mutta koska perheenjä-

senet eivät pitäneet häneen minkäänlaista yhteyttä, palava halu olla hei-

dän kanssaan kannusti osaltaan häntä korjaamaan suhteensa Jehovaan. 

(Vartiotorni 15.4.2012 s.12) 
 

Sen sijaan, että tämä erotettu olisi kaivannut Jehovalta saata-

vaa opetusta, sitä raamatullista totuutta, jota voi oppia vain Je-

hovan todistajilta, hän kaipasikin vain perhettään, joka oli hänet 

hylännyt. Aivan kuten äitikin totesi, kehykset ovat tärkeämmät 

kuin itse sisältö. Minulle on kuitenkin sisältö se tärkein asia. Tai 

on ainakin vielä, jos tämä eristysselli ei sitten saa minua pehme-

nemään ja alistumaan siihen, että suhde perheeseen ja ystäviin 

onkin tärkeämpi asia kuin suhde omaantuntoon ja Jumalaan. 

 

Edessä uusi elämä 
 

Johanna havahtui ajatuksistaan vilkaistessaan kelloa. Hänen täy-

tyi ehtiä seuraavaan bussiin, jotta ei myöhästy tapaamisesta 

Henrin kanssa. Kotivaatteet vaihtuivat nopeasti edustavampiin. 

Tavanomainen ehostus peilin edessä ja vilkaisu rahakukkaroon, 

josta pilkistävällä kaksikymppisellä selviäisi hyvin matkaku-

luista. Nyt ei ollut kukaan kyselemässä minne hän menee, sen 

he nyt tiesivät kysymättäkin, että ”uusintakäynnille” hän jälleen 

menee. Ja nyt täysin luvalliselle uusintakäynnille, hymähti Jo-

hanna kiiruhtaessaan pysäkille. 

Pysäkillä bussia odottaessaan hän kertaili vielä isänsä sanoja. 

Siitä viikkorahasta, jota isä hänelle oli maksanut hänen henkilö-

kohtaisia kulujaan varten, hän ei nimenomaisesti sanonut mi-

tään. Jos hän lakkaa sitä maksamasta jo ennen kuin saan työtä ja 

omaa rahaa, en sitä kyllä häneltä kehtaa pyytääkään. Omille sii-

ville tästä on vaan noustava. Sanoihan isä sen aivan suoraan, että 
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voin asua kotona vain toistaiseksi. Jospa pääsisinkin sinne sai-

raalaan töihin, niin alkaisin saamaan itse ansaitsemaani omaa ra-

haa. Siitä voisin antaa äidille hieman ruokarahaakin. Mutta jos 

sinne en pääse, täytyy silloin ilmoittautua työnhakijaksi työvoi-

matoimistoon, ja kai sieltä sitten saa jotain työttömyyskorvausta. 

Vai maksaakohan ne niille, jotka vielä asuvat kotona? Mutta en-

hän minä sitten enää ehkä saa asuakaan kotona, kun alan itse 

ansaita. Mistä minä oman asunnon sitten saan? Nämä asiat täy-

tyy selvittää heti huomenna, päätti hän pelon ja turvattomuuden 

tunteen alkaessa ahdistaa hänen mieltään. Mitähän Henri suun-

nitellut täksi illaksi, alkoi hän pohdiskella työntäen mielestään 

nämä ahdistavat ajatukset. Henriä ajatellessaan mieliala alkoi 

parantua ja jännittävä odotus hänen tapaamisestaan alkoi työntää 

huolia taka-alalle. 

Bussin tullessa pysäkille huolet oli jo unohdettu, ja ilo oli val-

lannut sydämen. Iloisesti hymyillen hän ojensi kaksikymppi-

sensä kuljettajalle, joka tämän iloisen hymyn kohdattuaan vas-

tasikin siihen omalla hymyllään vaihtorahoja antaessaan. 

Vaikka he olivat sopineet tapaamisesta samaisessa kebabra-

vintolassa kuin viimeksi, Henri oli Johannaa vastassa jo pysä-

killä, johon tiesi hänen bussinsa tulevan. Hän oli pysäkillä ole-

van katoksen vieressä niin, ettei Johanna nähnyt häntä. Johannan 

lähdettyä kävelemään kohti sovittua tapaamispaikkaa lähti Henri 

seuraamaan häntä. Päästyään Johannan rinnalle, kysyi hän 

muina miehinä ääntään madaltaen: 

- Kuulkaapas kaunis neiti, sopiiko että liityn seuraanne? 

Johanna katsoi sivulleen pelästyneenä ja oli sanoa vihaisesti 

jotain, jolla torjuisi tämän tunkeilijan, kun helpottuneena huo-

masikin tämän tunkeilijan olevan Henri. 

- Ai mutta sehän oletkin sinä. Ettäs kehtaat säikytellä viatto-

mia tyttölapsia tuolla tavalla, sanoi Johanna teennäisen vihai-

sesti puristaen lujasti Henrin kättä, joka oli samanaikaisesti tart-

tunut hänen käteensä. 
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- Olet sentään vielä hengissä. Kuolemantuomiota ei siis pan-

tukaan heti täytäntöön. 

- Eihän tässä nyt sentään mistään kuolemantuomiosta ollut 

kyse, niin minulle kovasti vakuuttivat. Hieman rakkaudellista 

kuria vain tuhmalle tytölle antoivat, vitsaili Johanna. - Mutta 

noin totta puhuen, on tämä ollut melkoisen rankka kokemus. Ko-

toa ei sentään heti pois ajettu, mutta tiukat ehdot isä kotona asu-

misen ehdoksi kuitenkin esitti. 

- Kuule Johanna, minulla olisi sinulle yksi juttu. Mennäänpä 

tuon puiston kautta, niin kerron sen sinulle siellä hieman rauhal-

lisemmassa paikassa. 

- Vai jälleen vain yksi juttu. Alkaa nämä sinun yhdet juttusi 

jo pelottaa. Vai muistatko vielä, mikä oli se sinun edellinen yksi 

juttusi? 

- No, se on ollutta ja mennyttä. Olisihan se eroaminen var-

maankin pitänyt kertoa hieman pehmeämmin, eikä heittää nis-

kaasi kuin ämpärillinen kylmää vettä. Mutta jos niin olisin teh-

nyt, niin olisitkohan sinä siinä nyt. Uskallan sitä epäillä. 

- Joten tuleeko tämä seuraava yksi juttu nyt sitten pehmeäm-

min, vai tuleeko jälleen ämpärillinen kylmää vettä niskaan, jat-

koi Johanna vitsailua alkaen kuitenkin vakavoitua arvellen mis-

tähän nyt on kyse. 

Käsikädessä he jatkoivat kävelyä kummankaan osaamatta 

enää sanoa mitään. Henri keskittyi kertomaan tätä yhtä juttua, ja 

Johanna alkoi entisestään jännittää sitä, mikä tämä uusi ilmeisen 

salaperäinen yksi juttu nyt oikein on. Puisto oli kauneimmillaan 

nyt tänä alkukesän iltana auringon vielä paistaessa puiden leh-

vistön lomasta. Kaupungin puutarhuri apulaisineen oli saanut 

mitä moninaisimmat kukat esittämään herkkää kauneuttaan kau-

punkilaisten iloksi. Suihkulähde solisi rauhoittavasti. Sen lähei-

syydessä olevalle penkille Henri ohjasi Johannan istumaan. Itse 

hän jäi seisomaan kumartuen sitten kuin etsiäkseen penkin alta 

jotain. Kumarruttuaan hän nosti päänsä ylös kohti Johannaa, 

joka oli täysin ihmeissään näistä Henri liikkeistä ja erityisesti 

hänen häkeltyneestä katseestaan. 
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- Johanna, tuletko sinä minun vaimokseni, sai Henri vihdoin 

sanottua. 

Johanna oli kuin puulla päähän lyöty. Hän ei pystynyt sano-

maan mitään, tuijotti vain Henrin kysyviä silmiä. 

- Ssss, sai Johanna vihdoin sanottua ja nosti etusormensa pys-

tyyn huuliaan vasten. - Henri, älä herätä minua tästä ihanasta 

unesta. 

Hetken Johannan vastausta odotettuaan sanoi Henri hiljaa: 

- Niin minun on ikävä kyllä kuitenkin nyt tehtävä. 

Johanna ojensi kätensä Henrin niskan taakse, veti hänen 

päänsä syliinsä ja silitti hänen hiuksiaan. 

- Että sinä hupsu poika tuollaista menet näin yllättäen kysy-

mään. Mutta se oli ihaninta, mitä vain olisin voinut kuvitella, 

nyyhkytti Johanna ja painoi kyyneleiset kasvonsa Henrin hius-

ten sekaan. 

Oltuaan hetken polvillaan pää Johannan sylissä nousi Henri 

ja otti Johannan pään käsiensä väliin, suuteli häntä otsaan ja is-

tuutui hänen viereensä. Ennen kokematonta onnen huumaa tun-

tien, kauniin puiston ja suihkulähteen solinan sitä vielä täyden-

täessä, istuivat he tovin käsikädessä, kunnes Henri kääntyi Jo-

hannan puoleen. 

- Nyt meidän täytyy lähteä, ettei vaan myöhästytä seuraavasta 

vaiheesta, joka varmistaa tämän minun epävarman kosintani. Se 

kun ei mennyt oikein hyvin, kun oli aivan ensimmäinen kerta, 

yritti Henri vitsailla vielä kuitenkin ujosti hymyillen. 

- Menihän se oikein hyvin ja suorastaan erinomaisesti, jos tar-

koitus oli yllättää. Ja sehän oli vain sellainen yksi juttu, jonka 

sinä tosin hoidit jälleen sillä ”ämpärillä kylmää vettä niskaan” -

tekniikalla, jonka tekniikan sinä tunnutkin osaavan erinomaisen 

hyvin, piikitteli Johanna tökäten sormellaan Henriä kylkeen. 

- Niin, mikä se tämä seuraava vaihe sitten mahtaa olla. Ettei vaan 

taas jokin yksi juttu. 

- Niin, voihan sitä niinkin sanoa. Tuolla ostoskeskuksessa on 

sellainen pieni koru- ja kelloliike, joka on vielä auki. Kävin sen 
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varmistamassa. Nyt menemme sinne ostamaan sormukset. Lu-

pasivat, että saamme kaiverruksetkin sormuksiin vielä tänään. 

Tosin sillä varauksella, että sinä suostut kosintaani. Niin sovittiin 

tämän liikkeenpitäjän kanssa. 

- Sinähän olet suunnitellut jo kaiken valmiiksi minun pääni 

menoksi, hämmästeli Johanna intoa ja iloa pursuten. 

Ostoskeskus oli jo hiljenemässä sulkemisajan lähestyessä. 

Koru- ja kelloliikkeessä ei ollut enää asiakkaita Henrin ja Johan-

nan sinne saavuttua. 

- Sieltähän se ritari neitonsa kanssa saapuu. Neito suostui siis 

ritarin kosintaan. Kyllä minäkin sitä täällä olen jännittänyt, mi-

ten tuon ritarin oikein käy, mutta hyvinhän siinä sitten näyttää 

käyneen, vitsaili hyväntuulinen kauppias. - Mutta noin vakavasti 

puhuen, vakava asiahan tämä yhteiselle elonpolulle lähteminen 

on, mutta se kenen kanssa sille lähtee on kuitenkin se tärkein 

asia. Kyllä sinä tyttö hyvän miehen tästä pojasta saat. Sitä kun 

on tässä hommassa oppinut sellaiseksi ihmistuntijaksikin. Mutta 

siis katsotaanpa nyt sitten niitä sormuksia, totesi kauppias kello-

aan vilkaisten ja haki samettisia tarjottimia, joissa sormukset oli-

vat. Hän asetti ne sivummalla olevalle pienelle pöydälle, jonka 

vieressä oleville tuoleille Henri ja Johanna istuutuivat sormuksia 

valitsemaan. 

Mieleiset ja sopivan kokoiset sormukset löytyivät nopeasti. 

Kaiverrukset saatiin valmiiksi vielä hieman ennen sulkemisai-

kaa. Henri maksoi sormukset pankkikortillaan. Kauppiaan on-

nittelut olivat aidon sydämelliset. Hän halusi antaa Johannalle 

vielä lahjaksi kultaisen kaulaketjun, jossa oli pieni risti. Ristiä 

Johanna katsoi pitkään. 

- Olettehan te kristittyjä, kysyi kauppias huomatessaan Jo-

hannan oudoksuvan ristiä. 

- Kyllä me ollaan kristittyjä ja itse asiassa yritetään vieläpä 

olla oikein aitoja sellaisia, vastasi Henri. 

- Puuttumatta tässä nyt sen enempää teidän vakaumukseenne, 

niin sen kyllä sanon, että se on erinomaisen hyvä perusta onnel-

liselle yhteiselolle. Kun vaan noudatatte sitä kultaista sääntöä, 
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mitä tahdot toisen tekevän itsellesi, tee itse sitä hänelle, vai mi-

ten se nyt oikein meni, selitti kauppias katsoen lempeästi vuo-

roin kumpaakin. 

- Eipä sitä suotta kultaiseksi säännöksi sanotakaan, lisäsi 

Henri. - Mutta nyt meidän täytyy päästää teidät sulkemaan liik-

keenne. Kiitos teille erinomaisen hyvästä palvelusta ja tuosta 

lahjasta, joka muistuttaa meitä kristillisistä elämänarvoista. Tu-

lemme muistamaan teitä aina lämmöllä. Te olette nyt osa meidän 

historiaamme, jota me emme unohda koskaan. 

- Kiitos näistä sanoista, tämä olikin hieno päätös tälle päi-

välle. Hyvää jatkoa teille ja tervetuloa sitten uudelleen, kun 

tuosta morsiamestasi vaimon itsellesi kruunaat, hyvästeli kaup-

pias. 

Henri ja Johanna lähtivät kiiruhtamaan kohti kauppakeskuk-

sen ulko-ovea kaiuttimien muistuttaessa asiakkaita lähestyvästä 

sulkemisajasta. Päästyään kadulle kääntyi Henri Johannan puo-

leen. 

- Ja sitten seuraava vaihe, sanoi Henri liioitellun monotoni-

sesti. 

- Onko tämä jotain uudenlaista peliä? Eli siirrymme tässä pe-

lissä nyt seuraavaan ruutuun, niinkö, kysyi Johanna nauraen. 

- Peliä tämä tosiaan on, mutta ei mitään uudenlaista. Tämän 

pelin nimi on ELÄMÄ. Me olemme nyt aloittaneet tämän pelin, 

jonka lopputulosta emme vielä tiedä. Mutta jos osaamme pelata 

tätä peliä oikein, on lopputulos hyvä. Se riippuu nyt meistä. Tuo 

saamasi risti on erinomainen muistutus meille siitä, että meillä 

on yhteinen aito kristillinen vakaumus, joka tulee ohjaamaan 

elämäämme. Risti on kristillisyyden symboli ja logo, aivan ku-

ten torni on Jehovan todistajien symboli ja logo. Tämä tuli mie-

leen siellä liikkeessä, kun olit niin hämmentynyt tuon ristin 

vuoksi. Aloin muistella siihen liittyvää raamatunkohtaakin. En 

saanut sitä millään mieleeni. Mutta nyt muistan sen. Siinä sano-

taan jotenkin niin, että ristillä voidaan ymmärtää olevan symbo-

linen merkitys kristityille: 
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 18. Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, 

mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. 

(Ensimmäinen kirje korinttilaisille 1:18 KR92) 
 

- Jehovan todistajat ovat tärvelleet tämän ristin symbolisen mer-

kityksen, se on heille suorastaan hulluutta, vain teloitusväline. 

- Henri, sinä hämmästytät minua yhä vain enemmän. Mikä 

mies ja hengenjättiläinen sinä oikein olet, vakavoitui Johanna 

puristaen Henrin kättä entistä tiukemmin. 

- Minä olen sinun sulhasesi, joka alkaa olla vastuussa sinun 

elämästäsi. Sinä olet nyt läheisin ja tärkein ihminen minulle, ja 

minun on nyt opittava ansaitsemaan sinun rakkautesi, kuten 

myös kunnioituksesi. Joten mennäänpä puiston kautta, niin voi-

daan pitää ensimmäiset sulkeiset. Mars eteenpäin, komensi 

Henri sotilaallisen jämäkästi pystymättä kuitenkaan pidättämään 

nauruaan. 

- Hengenjättiläisiäkin on siis monenlaisia, vitsaili Johanna. 

- Mutta mikä se olikaan sitten se seuraava vaihe? 

- Ajattelin, että mennään vielä sinne missä meidän alun pitäen 

piti tavata, sinne kebabravintolaan. Emme ehdi nyt sen kum-

memmin juhlistaa tätä kihlaustamme, mutta olisi nyt kuitenkin 

mukava istua iltaa vielä hetki sinun kanssasi. Voidaan samalla 

suunnitella, jos vaikka pitäisimme pienimuotoiset kihlajaisetkin 

sitten meillä. 

Johannalle jo tutuksi tulleesta ravintolasta löytyi vapaa loosi, 

johon he asettautuivat ja alkoivat heti innolla selata menua tila-

takseen nyt jotain poikkeuksellisen hyvää juhlapäivänsä kunni-

aksi. Tilauksensa lopulta tehtyään, ja sen saatuaan alkoivat he 

sitä nautiskellessaan tehdä suunnitelmiaan. 

Henri yllätti Johannan jälleen kerran kertomalla, että hän oli 

keskustellut aikeistaan vanhempiensa kanssa kuultuaan hänen 

erottamisestaan. Hieman nolona hän tunnusti, ettei se ehkä kui-

tenkaan ollut oikein sellainen aikuisen miehen teko. 

- Kertoa nyt kosinta-aikeistaan vanhemmilleen, toisti hän 

vielä nolona. - Mutta en minä sitä heille siksi kertonut, että olisi 

heiltä lupaa siihen pyytänyt. Kerroin sen siksi, että osaisin toi-
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mia oikein sinun kannaltasi. Kosia olin joka tapauksessa päättä-

nyt, mutta milloin se olisi sopivaa, siitä halusin heidän kanssaan 

keskustella. Olithan sinä juuri kokenut henkisesti hyvin raskaan 

asian, tuon erottamisen, ja tiesit sen seuraukset myös omassa 

perheessäsi ja ystäväpiirissäsi. Sinä olit niin maahan lyöty kuin 

vaan ihminen maahan lyöty voi olla, henkisesti täysin pois tolal-

tasi. Niin uskoin ja niin se varmaan olikin. Ja minäkö sitten kai-

ken tämän jälkeen lisäisin henkistä kriisiäsi kosimalla sinua het-

kenä, jolloin sinä et ole siihen valmis, etkä voi siihen suostua. 

Olisin saattanut vain pahentaa kriisiäsi, jopa pelästyttää sinut ja 

tärvellä tämän suhteemme. Isän mielestä, jota näkemystä äitikin 

sitten puolsi, olisi parasta mitä voisin nyt hyväksesi tehdä, että 

kosisin sinua nimenomaan juuri nyt. Nyt jos koskaan sinä tarvit-

set ihmisen, joka rakastaa sinua, kun oma perheesi on hylkää-

mässä sinut. 

- Olenhan minä sinut lapsesta asti tuntenut, mutta kyllä sinä 

vaan hämmästytät minua yhä enemmän. Kyllä tämä oli parasta 

mitä minulle nyt voisi tapahtua, siitä voit olla varma, nieleskeli 

Johanna liikutustaan. 

Kihlajaiset päätettiin järjestää seuraavan viikon lopulla Haa-

palahdella, jos vain Henrin vanhemmat siihen suostuisivat. 

- Siihen he suostuvat ilman muuta. Äitikin suostuu ilomielin, 

vaikka ei saisikaan, mutta hän katsoo, että isän vuoksi hän voi 

tinkiä vakaumuksestaan, arveli Henri ollen siitä kuitenkin täysin 

varma. 

Vieraaksi kutsuttaisiin vain Henrin äidin vielä elossa oleva 

äiti, joka läheisen asuinpaikkansa vuoksi on tullut Henrille hyvin 

läheiseksi. Muita Henrin sukulaisia ei katsottu sopivaksi kutsua, 

koska hänen äitinsä joutuisi vakaumuksensa vuoksi hyvin kiu-

salliseen asemaan, kun selviäisi, miksi mukana ei ole ketään 

morsiamen sukulaista. 

Johanna hypisteli lahjaksi saamaansa ristiä, jonka kauppias 

oli laittanut hänen kaulaansa. 

- Sanoit niin mieleenpainuvasti, että tämä risti on nyt meille 

muistutuksena aidosta kristillisestä vakaumuksestamme. Mitä se 
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sinun mielestäsi merkitsee tässä meidän suhteessamme? 

- Ainakin sitä, että olemme rehellisiä toisillemme ja kunnioi-

tamme toistemme siveellistä puhtautta ja koskemattomuutta. 

Tämä on meille nyt erityisen tärkeä asia, koska emme halua an-

taa enää mitään lisäsyitä oikeutukselle karttaa meitä epäkristilli-

sen elämäntapamme vuoksi. 

- Tuon juuri halusinkin kuulla, vai osaatko sinä jo lukea mi-

nun ajatuksenikin, hymähti Johanna hieman hämillään. 

- Meillä on koko elämä edessämme, joten kaikki aikanaan. 

Vaikka olisikin houkuttelevaa syödä tuollainen söpöläinen heti 

yhtenä suupalana, tulee kaunista perhosta kohdella hyvin varo-

vasti, ettei sen kauniit siivet vain tärveltysi. 

- Olipa tuo jälleen kauniisti sanottu, tunnusti Johanna katsoen 

lempeästi Henriä, jota kohtaan hän tunsi entistä suurempaa kun-

nioitusta. 

Johanna pelästyi katsoessaan kelloaan. Viimeisen bussin läh-

töön oli enää vajaa puolituntia. Henri maksoi laskun ja askeleita 

kiiruhtaen lähdettiin kohti keskustan pysäkkiä, josta myös Henri 

pääsisi bussilla kotiinsa. Hellien jäähyväisten saattelemana Jo-

hanna nousi bussiin. Matkalla kotiinsa hän kertaili vielä illan ta-

pahtumia, jotka tuntuivat hänestä nyt niin epätodellisilta, vain 

kauniilta unelta. Sormusta tunnustelemalla hän aivan kuin va-

kuutti itselleen sen olleen sittenkin totta. Kaulaketju risteineen, 

vaikka olikin nyt muisto illan tapahtumista ja muistutus heidän 

aidosta kristillisestä vakaumuksestaan, tuntui Johannasta kuiten-

kin siltä, että se olisi viisainta pitää piilossa ainakin kotona olta-

essa. Niinpä hän otti sen kaulastaan ja laittoi laukkuunsa, rasi-

aan, jonka kauppias oli antanut. Mitähän siitä nyt seuraa, kun 

kihlaus tulee julki, mietti hän tuntien jännityksen kouraisevan 

sydänalaa. Jospa on viisaampaa laittaa sormuskin tuohon rasi-

aan, ettei se vain pahenna tilannetta enempää. Ties vaikka isä 

menettää täysin malttinsa ja ajaa minut heti pois kotoa. Kaikki 

aikanaan, niinhän Henrikin viisaasti sanoi, hymähti hän onnen-

tunteen vallatessa hänet jälleen. Vaikka tämä tuntuukin pahalta, 

kun menettää vanhempiensa rakkauden, niin eihän minun tule 
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siitä syyllisyyttä tuntea. Minulla on oikeus omaan vakaumuk-

seen, joten minä en ole tehnyt mitään väärää ja olen siksi täysin 

puhtaalla omallatunnolla Jumalan edessä. 

Kautta historian periaatteenihmisiä on arvostettu, mutta sen 

sijaan vääryyteen alistuneita ja omaa etuaan ajavia on halvek-

sittu ja heidät on unohdettu. Itse asiassa, kuinka kiitollinen mi-

nun tuleekaan olla. Silmäni ovat avautuneet näkemään todelli-

suuden. Aivan kuin olisin herännyt jostakin lumouksesta. Puhu-

mattakaan Henristä, jollaisen ystävän toivoisin muillekin minun 

asemassani oleville. 

Johanna tunsi olevansa nyt henkisesti niin vahva, että pystyy 

kohtaamaan sen todellisuuden, että hän on vihollinen omassa 

kodissaan. 
 

 36 Tosiaankin, ihmisen vihollisia tulevat olemaan hänen omat huonekun-

talaisensa. 

(Matteus 10:36 Um) 
 

Sen sijaan että tämä olisi katkeroittanut häntä, alkoi hän tun-

tea sääliä vanhempiaan kohtaan. He ovat uhreja, uskontonsa uh-

reja, joka oli tuhonnut heidän kykynsä rakastaa omaa lastaan. 

Äidinrakkautta sanotaan rakkaudeksi, jota mikään voima ei voi 

sammuttaa. Mutta tälläkö uskonnolla se voima kuitenkin on? 

Sitä hän epäili ainakin oman äitinsä suhteen, jonka rakkauteen 

hän kuitenkin edelleen uskoi, ymmärtäen sen vaikean tilanteen 

missä hän on ja miksi hänen on rakkauttaan vaikea osoittaa. 

Päästyään kotiinsa meni Johanna suoraan omaan huonee-

seensa muita näkemättä. Hänen ikimuistoinen päivänsä oli päät-

tymässä. Iltatoimet tehtyään hän asettui nukkumaan. Painaes-

saan päänsä tyynyyn alkoivat tunteet purkautua itkun sekaisena 

nyyhkytyksenä. Toisaalta hän tunsi suurta onnea, mutta toisaalta 

syvää surua, koska kaipasi kodin lämpöä ja turvaa sekä vanhem-

piensa rakkautta. Turvattomuuden tunne sai hänet rukoilemaan 

Jumalalta henkistä voimaa, viisautta ja tukea tähän uuteen elä-

määnsä, joka hänelle Henrin kanssa oli nyt alkamassa. 
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Uusi elämä alkaa 
 

Asiat lähtivät vyörymään eteenpäin edelleen suotuisissa tuu-

lissa. Vaikka Johannan julkitullutta kihlautumista ei huomioitu 

kotona millään tavalla, eikä kihlajaisiin osallistuttu kutsusta 

huolimatta, sai äiti järjestettyä hänelle kesätyöpaikan sairaalasta. 

Puheyhteys äidin kanssa elpyi hieman, tosin vain yhteisellä työ-

matkalla ja silloin, kun kukaan muu perheestä ei ollut sitä kuu-

lemassa. Johanna oli myös hyvin toiveikas siitä, että opiskelu-

paikkakin järjestyisi syksyllä alkavaan perushoitajakoulutuk-

seen. Sairaalassa tehty työ saattaisi auttaa tämän opiskelupaikan 

saamisessa, kuten myös hänen koulusta saamansa hyvä päästö-

todistuskin. 

Henrin isä oli kihlajaisissa kertonut yllätyksestä, joka sai suo-

tuisat tuulet puhaltamaan entistäkin voimakkaammin nuorenpa-

rin elämässä. Hän kertoi tehneensä sijoituksen ja ostaneensa pie-

nen kaksion, johon nyt kertoi etsivänsä luotettavaa vuokralaista. 

Jos Henri ja Johanna vain jonkun asunnon tarpeessa olevan tie-

täisi, pyysi hän siitä kertomaan hänelle. Ilo oli ylimmillään, kun 

Henri kertoi tietävänsä sellaisen, mutta luotettavuudesta isän 

täytyisi kuitenkin itse ottaa selvää, oli hän vitsaillut. 

Henrin äiti oli ollut ensin alkuun hieman hämillään ja pidät-

tyväinen, vaikka juhlan olikin valmistellut mitä moninaisimmin 

tarjoamisin. Isän kertoman yllätyksen jälkeen oli äitikin vapau-

tunut ja yhtynyt muiden riemuun. 

Henrin mummu, paikalla olevana suvun vanhimpana, oli val-

mistanut oikein juhlapuheen, jossa hän kertoi oman elämänsä 

vaiheet saaden kuulijat liikuttumaan. Hän kertoi myös siitä jär-

kytyksestä, jonka hän oli kokenut tyttärensä erottua perheensä 

perinteistä liittyessään Jehovan todistajiin. Myöhemmin hän oli 

kuitenkin oppinut sen elämän lain, että lapsille tulee antaa va-

paus siinäkin asiassa viimeistään sitten, kun he tulevat omasta 

elämästään vastaaviksi aikuisiksi. Niin kuin kaikkien muidenkin 

elämänsä ratkaisujen seurauksista, kantavat he senkin ratkai-

sunsa seuraukset itse. Vaikka ratkaisu ei olisikaan vanhempien 
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mieleinen, ovat lapset silti edelleen heidän lapsiaan, joita he ra-

kastavat ja pyrkivät auttamaan ja tukemaan. Jos seuraukset ovat 

huonot, niin kuin seuraukset joidenkin ratkaisujen vuoksi saat-

tavat olla, tulee vanhempien silti auttaa ja tukea lastaan. Sellaiset 

vanhemmat ovat varsin julmia, jotka tyytyvät vain tuomitse-

maan ja sanomaan, että siitähän sait, sen sijaan että tuntisivat ai-

toa rakkautta lastaan kohtaan ja auttaisivat häntä siten kuin vain 

voivat. Mummo oli lopuksi katsonut tytärtään merkitsevästi en-

nen kuin kääntyi nuorenparin puoleen. Hän ojensi Henrille lah-

jan, joka oli hopeinen taskukello. Pappa oli perinyt sen aikanaan 

isältään, joka oli perinyt sen myös isältään, joka oli saanut sen 

jäätyään eläkkeelle oltuaan jossain valtion virassa keisarin val-

lan aikaan. Henri on nyt vanhimpana hänen lastenlapsistaan oi-

keutettu saamaan tämän sukukalleuden antaakseen sen sitten 

edelleen omalle pojalleen, oli mummo vielä todennut ja Henriä 

evästänyt. 

Nuoripari alkoi innokkaana kalustaa ja sisustaa tulevaa koti-

aan. Kirpputoreilta ja huonekaluliikkeistä hankittiin käytettyjä 

kalusteita. Henrin kotoa saatiin joitain vanhoja astioita ja mat-

toja. Johanna sai myös lainaksi ompelukoneen, jotta hän sai om-

meltua ikkunoihin verhot saamiaan vanhoja verhoja hyväksi 

käyttäen. Asunto sinänsä ei tarvinnut remonttia, koska se oli 

vielä niin uusi ja siinä oli asunut vain yksi asukas ennen heitä. 

Henri oli myös saanut kesätyöpaikan opiskelun tauottua kesän 

ajaksi. Kun Johannakin oli päivät omassa työssään, oli heillä 

vasta iltaisin töiden päätyttyä aikaa kunnostaa kotiaan. Koti al-

koikin vähitellen valmistua asuttavaan kuntoon, ja he olisivat jo 

voineet muuttaa sinne. He olivat kuitenkin päättäneet muuttaa 

sinne vasta häiden jälkeen. He halusivat siten osoittaa Henrin äi-

dille ja Johannan vanhemmille, etteivät he syyllisty synnissä elä-

miseen, kuten he sen olisivat kokeneet. 

Johanna oli siirtänyt vaatteitaan ja henkilökohtaisia tavaroi-

taan vähin erin uuteen kotiinsa. Hänen muuttopuuhistaan van-

hemmat eivät osoittaneet olevansa millään tavalla kiinnostu-
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neita. Hän odotti jonkinlaista kannanottoa ja lupaa sille, mitä hä-

nelle hankituista tavaroista hän voi viedä mukanaan. Koska ha-

vaitun muuton myötä suhtautuminen häneen alkoi olla entistäkin 

välttelevämpää, ei hän uskaltanut sitä isältään kysyä. Viimeisenä 

aamuna kotoa lähtiessään hän jätti puhelimensa tietokoneensa 

viereen, josta hän oli siirtänyt henkilökohtaiset tietonsa muisti-

tikulle. Myös polkupyörä, jonka hän olisi mielellään ottanut, jäi 

varastoon. Kirjoituspöydälleen hän jätti lapun, jossa hän kiitti 

vanhempiaan saamastaan huolenpidosta ja esitti toivomuksen 

heidän suhteensa palaamisesta sellaiseksi, jollainen se rakasta-

vien vanhempien ja lasten välillä tulee olla. Lopuksi hän kirjoitti 

vielä uuden kotinsa osoitteen ja toivotti heidät sinne tervetul-

leiksi lisäten vielä, että hänen kotinsa ovi tulee aina olemaan 

avoinna heille. 

Vihkiminen tapahtui maistraatissa vain Henrin isän ja äidin 

ollessa todistamassa tapahtumaa. Henrillä oli tumma puku, val-

koinen paita ja rusetti. Hän seisoi kalpeana Johannan vieressä, 

joka vaaleassa laajahelmaisessa puvussaan, valkoinen nauha 

hiuksissaan ja kaunis morsiuskimppu kädessään, suorastaan tyr-

mäsi hänet. Hän ei ollut nähnyt koskaan mitään kauniimpaa, 

kuin nyt tämän enkelin vierellään. Henrin äiti oli auttanut Johan-

naa puvun hankinnassa ja kampaamossa käynnissä. Henri vil-

kaisi vielä äitiään ennen vihkimisen alkamista. Katseitten koh-

dattua äiti tajusi heidän välillään olevan siteen, jota mikään 

voima maailmassa ei tule koskaan katkaisemaan. Henri nielaisi 

nähtyään äitinsä hellän katseen ja kääntyi vihkitoimitusta aloit-

tavan tuomarin puoleen Johannan käsi kädessään. 

Lyhyen vihkitoimituksen päätyttyä lähdettiin Henrin isän aja-

mana ensin valokuvaan ja sitten tervehdyskäynnille mummon 

luo. Mummo oli äidin avustamana valmistanut juhlakahvit, jotka 

hän nimenomaisesta vaatimuksesta oli halunnut tarjota. Kahvit 

pienten suolaisten makupalojen ja mummon salaperäisen resep-

tin mukaan valmistetun kakun kera nautittiin iloisessa ja vapau-

tuneessa tunnelmassa. Mummo ihasteli yhä uudelleen sukunsa 
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nuorta vesaa Henriä, kuten myös sukunsa uutta tulokasta Johan-

naa, jonka suloista kauneutta hän suorastaan ylisti niin, että puna 

nousi Johannan poskille saaden hänet näyttämään entistäkin su-

loisemmalta. Isä oli tuonut kameran mukanaan, ja hän tallensi 

tämän ikimuistoisen hetken suvun kuva-arkistoon useilla otok-

sillaan. Leppoisa kahvihetki poisti viimeisenkin pelonsekaisen 

jännityksen tunteen, jota kaikki olivat jossain määrin tunteneet, 

kuka omasta ja kuka läheisensä puolesta. Tilalle alkoi nousta 

uusi jännitys, salaperäisyyden sävyttämä odotus, kun koko seu-

rueen voimin lähdettiin viettämään iltaa ravintolaan, josta oli jo 

etukäteen tilattu pöytä. Matka tehtiin Henrin kodin kautta, jossa 

siirryttiin taksiin, joka heitä jo pihassa odotti. Tämä oli isän te-

kemä järjestely, joka kaikkia ensin kummastutti, kunnes oival-

lettiin isän haluavan jättää autonsa kotiin voidakseen myös kai-

kilta osin osallistua juhlaillalliseen, joka sitten aloitettiinkin pe-

rinteisellä morsiusmaljalla. 

Illallinen, alku- ja jälkiruokineen sekä viineineen nautittiin 

kiirehtimättä iloisen keskustelun, mummon kertomien hausko-

jen kaskujen ja isän leppoisan leikinlaskun lomassa. Henrin ja 

Johannan katseet kohtasivat yhä useammin. Henri näki Johan-

nan silmissä paitsi onnen hehkua, niin myös haikeutta, jopa häi-

vähdyksen surua. Hän puristi lujemmin Johannan kättä ymmär-

täessään ja kuin lukiessaan hänen ajatuksiaan, jotka olivat hänen 

omien vanhempiensa luona lohduttoman ikävän vallatessa mie-

len. Hän etsi lohtua katsomalla ympärillä olevaa uutta perhet-

tään, joka ei kuitenkaan tuntunut hänen perheeltään. Henrin ym-

märtävä katse ja alkanut musiikki sai hänet palaamaan todelli-

suuteen, onnelliseen todellisuuteen, muistutti hän itseään. Hänen 

on mukauduttava nyt siihen tosiasiaan, siihen surulliseen tosi-

asiaan, että hänen vanhempansa ovat kuolleet häntä aidosti ra-

kastavina vanhempina. 

Henri ja Johanna olivat oppineet valssin ja tangon perusaske-

leet koulussa, jossa sitä joillakin urheilutunneilla oli epäviralli-

sesti tanssista innostuneiden opettajien toimesta opetettu. Isä oli 
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vihjannut, että niitä taitoja olisi syytä nyt hieman kerrata ja mie-

luistahan se kodin kunnostamisen ohessa oli nuorelleparille ol-

lutkin. Nyt musiikin alettua pokkasi isä äidille ja vei hänet tans-

siparketille samalla katsoen ja nyökäten merkitsevästi myös 

Henrille. Niinpä Henri seurasi isänsä esimerkkiä nousten ja po-

katen Johannalle ja vei hänet vanhempiensa seuraan parketille. 

Alun epävarmojen askelten jälkeen tanssi lähti sujumaan Johan-

nan antautuessa Henrin vietäväksi. Aivan kuin Johannan lumou-

tuneita ajatuksia lukien orkesterin solisti lauloi: ”Sun kanssasi 

tanssin mä taivaisihin, onnen seitsemäs taivas on meidän ...”. 

Isä ja Henri tanssittivat vielä myös mummoa, joka osoittau-

tuikin hyväksi tanssijaksi ja oli erityisen iloinen osakseen saa-

mastaan kohteliaisuudesta. Myös äitiä ja Johannaa tanssitettiin 

niin, että lopulta kaikki olivat saaneet kokea toistensa tanssitai-

toa. Illan mittaan nautittujen juomien määrää ja niiden vaiku-

tusta kuhunkin isä seurasi tarkalla silmällä valvoen, ettei niiden 

liiallinen määrä vain pääsisi vaurioittamaan heidän suurta juh-

laansa. 

Juhlaillan päätyttyä palattiin kotiin taksilla. Ensin mummo 

omaansa, sitten nuoripari omaansa ja lopulta isä ja äiti omaansa. 

Ilta oli ollut onnistunut kaikkien mielestä. Isää ja äitiä kiiteltiin 

vuolaasti. Nuorelleparille toivotettiin onnea yhä uudestaan. Isän 

ja äidin päästyä kotiinsa ja isän vielä maksaessa kyydistä, oli 

taksikuskikin todennut, miten mukavaa onkaan kuljettaa onnel-

lisia ihmisiä. Isä oli jäänyt seuraamaan kesäiseen yöhön loitto-

nevia taksin perävaloja tuntien syvää onnea poikansa puolesta, 

jonka hyvä ja onnellinen elämä oli aina ollut hänelle yksi elämän 

tärkeimmistä asioista. 

Henrin aukaistua uuden kotinsa oven kaappasi hän Johannan 

syliinsä ja kantoi hänet kynnyksen yli. Hän ei huomannut paket-

tia, joka oli kynnyksellä ja oli vähällä kompastua siihen. Lasket-

tuaan Johannan sohvalle ja palattuaan sulkemaan ovea huomasi 

hän paketin. Se oli osoitettu Johannalle. Paketista löytyi kehys-

tetty valokuva, jossa Johanna pienenä tyttönä kukkamekko yl-

lään istui äitinsä sylissä. Mukana oli kortti, jossa luki: ”'Rakkaus 
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ei koskaan häviä.' - 1.Kor.13:8. Sinua ikuisesti rakastava äitisi”. 

Johanna painoi kuvan rintaansa vasten ja alkoi hiljaa nyyhkyt-

tää. Se vanhempien ikävöinti, jota hän juhlapäivänsä aikana oli 

useaan kertaan tuntenut, valtasi hänet nyt täysin. Nyyhkytyk-

sensä lomassa hän sopersi: 

- Tämä ei voi olla oikein. Ei voi! Miten voi olla mahdollista, 

että vanhemmat pakotetaan hylkäämään omat lapsensa. 

Henri istuutui hänen viereensä, nosti kätensä hänen vapise-

ville hartioilleen ja mitään sanomatta odotti kunnes Johannan 

nyyhkytys vähitellen vaimeni. 

 

Toivo elää 
 

Johanna jatkoi työtään sairaalassa. Äitiään hän näki siellä vain 

ohimennen. Mitään hän ei sanonut, vain nopealla pään nyök-

käyksellä tervehti. Johanna tiesi kyllä varsin hyvin sen, ettei ero-

tettuja saa edes tervehtiä, mutta että äitikin alistuu siihen nyt näin 

tunnollisesti hänen kotoa muuttamisensa jälkeen, se sai Johan-

nan jälleen surullisena säälimään äitiään. 

Jani tuli yllättäen heidän luokseen kertomaan kuulumisia ko-

toaan. Tunnelma siellä hänen mukaansa oli hyvin apea. Äiti oli 

oudon hiljainen, eikä ruokapöydässäkään paljon mitään puhuttu. 

Päiväntekstin isä kyllä luki, mutta ei siitäkään sen enempää kes-

kusteltu. Joitain kertoja hän oli kuullut äidin itkuista ja isän kii-

vasta puhetta. Mistä he olivat puhuneet, sitä hän ei ollut kuullut, 

mutta arveli sen koskeneen Johannan heille lähettämää vihkiku-

vaa. Äidin ja Henrin äidin välit ovat menneet täysin poikki. Au-

tossa kerran kokousmatkalla hän kuuli, miten äiti oli häntä moit-

tinut siitä, miten hän muka miehensä vaatimuksesta oli osallis-

tunut kihlajaisiin ja vihkiäisiin. Se on hänen mukaansa periaat-

teetonta sovittelua, jossa hän käyttää epäuskoista miestään vain 

tekosyynä tähän kanssakäymiseen. 

Jani olisi kovasti halunnut tietää, mikä oli aiheuttanut Henrin 

eroamisen ja oliko Johannan erottamisen syy vain se, että hän oli 
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tavannut Henrin. Sitä isä ja äiti eivät hänelle sen paremmin ha-

lunneet kertoa, vaikka hän sitä useasti oli heiltä kysynyt. Jo-

hanna tyytyi vain kannustamaan veljeään valmistautumaan kaik-

kiin kokouksiin tunnollisesti ja pohtimaan sitä, mihin hän uskoo 

ja miksi uskoo. Jos hän ei ymmärrä jotain asiaa, kehotti hän ky-

symään sitä isältään. Sitten kun hän alkaa itse oikein tosissaan 

perehtyä saamiinsa opetuksiin ja hänelle alkaa tulla todellinen 

halu laajentaa tietämystään ja ymmärrystään, lupasi Johanna 

kertoa hänelle enemmän erottamiseensa liittyvistä syistä. Tämä 

Jania kovasti kummastutti, jopa hieman loukkasikin. Koska hän 

kuitenkin huomasi olevansa tervetullut ja siskonsa jopa ikävöi-

neen häntä hänen hellästä halauksestaan päätellen, unohti hän 

tämän loukkauksen. Vierailu tuntui hänestä kuin jossain agentti-

romaanissa kerrotulta tapahtumalta. Se täytyi tehdä salaa eri-

tyistä varovaisuutta tuntien. Kukaan tuttu ei saanut nähdä hänen 

tuloaan eikä lähtöään. Sen julkituleminen olisi vienyt hänet si-

sarensa tavoin tuomioistuimen eteen. Tätä Jani ei tosin täysin 

ymmärtänyt, ja siksi Johanna toistuvasti muisti varoittaa häntä 

ja kehottaa varovaisuuteen vastaisenkin varalle, ettei isälle ja äi-

dille tuotettaisi enempää huolta ja murhetta. Sen syyn Jani kyllä 

hyvin ymmärsi. 

Nuorenparin kesä kului onnenhuumassa. Viikonloput vietet-

tiin Haapalahtien mökillä saunoen ja uiden. Henrin äiti ei mil-

lään tavalla rajoittanut suhdettaan nuoreenpariin, jopa päinvas-

toin, siitä muodostui hyvin lämmin ja läheinen. Hän ja Johanna 

hoitivat yhdessä yhteistä taloutta mökillä oltaessa, isän ja Henrin 

hoitaessa ulkotyöt. Iltasella saatettiin pelata jotain seurapeliä, jo-

hon äitikin innolla osallistui. Uskonnosta puhumista varottiin 

erityisellä huolellisuudella kaikkien ymmärtäessä sen ristiriitai-

sen tilanteen, missä äiti nyt oli. Isä oli tilanteesta kuitenkin eri-

tyisen iloinen, koska jo niin monta vuotta heidän perhettään ja-

kanut juopa alkoi vähin erin poistua. Aivan kuin Berliinin mur-

tunut muuri, joka oli jakanut kansan moniksi vuosiksi kahteen 

ideologisesti erilaiseen ja toisiaan vieroksuvaan osaan. 
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Eräänä lauantai-iltana auringon laskiessa tyynen järvenselän 

taakse värjäten taivaanrannan pilviverhon punahehkuiseksi nau-

tiskeli perhe grilliherkkuja mökin terassilla. Kylmä olut maistui 

saunomisen jälkeen, ja radiosta hiljaa kuuluva toivekonsertin 

musiikki täydensi tunnelmaa. Kaikki olivat hiljaa aivan kuin ei-

vät olisi hennoneet rikkoa tätä heidät täysin lumonnutta epäto-

dellista hetkeä. Radiosta alkoi kuulua laulua, joka sai Johannan 

tarttumaan Henrin käteen: 
 

Toivotaan, toivotaan, toivotaan 

Että joskus luomme toisenlaisen maan 

Että antaisimme kaiken 

Auttaisimme ystävää 

Ehkä kaukana se on, mut toivo jää 

En usko minkään muun nyt auttavan 

En usko minkään muun nyt auttavan 

Siis lyökää kättä viholliset, lyökää jokainen 

Mä luulen silloin onnistuvan sen 

(Che sara) 
 

Tästä tuli Johannalle laulu, joka tuli aina hänen mieleensä, 

kun hän pysähtyi katsomaan kotinsa kirjahyllyssä olevaa kuvaa 

hänestä äitinsä sylissä. Hän ei voinut olla uskomatta siihen, että 

toivo, jota hän sydämessään hautoi, olisi ollut turha. Toivo oli 

ainoa, mistä hän enää voi pitää kiinni, ja mikä auttoi häntä voit-

tamaan kaipauksensa ja ikävänsä. Vaikka se oli vain hento oljen-

korsi, oli se kuitenkin jotain mihin tarttua. Muuta ei ollut tehtä-

vissä kuin toivoa – toivoa, että hänen vanhempansa oppisivat 

ymmärtämään kristillisen vapauden merkityksen ja vapautuisi-

vat henkisestä orjuudestaan. 
 

 32. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita. 

(Evankeliumi Johanneksen mukaan 8:32 KR92) 
 

Vapauden laki paitsi suojelee meitä myös antaa meidän tyydyttää kaikki 

sopivat halumme, kunhan emme vahingoita itseämme emmekä loukkaa 

toisten oikeuksia ja vapauksia. - - jotka ovat sopusoinnussa Jehovan per-

soonallisuuden ja normien kanssa. 

(Vartiotorni 15.7.2012 s.8) 
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Johannalle oli hyvin kipeää katsoa TV-ohjelmaa, jossa etsit-

tiin läheisiä sukulaisia, joihin yhteys oli jostain syystä katkennut 

useiksi vuosiksi. Sukulaisen lopulta löydyttyä oli liikuttava jäl-

leentapaaminen saanut hänet haaveilemaan, että hekin vielä jos-

kus löytäisivät toisensa. 

Henri ja Johanna päättivät seurata entisen uskontokuntansa 

opetuksia Henrin äidiltä saamiensa lehtien ja muunkin uuden 

kirjallisuuden välityksellä. Sen he tekivät paitsi omien jo teke-

miensä havaintojen vahvistukseksi myös siksi, että he voisivat 

näillä uusimmilla ”Jumalan paljastamilla totuuksilla” auttaa 

muita kriisissä olevia näkemään opetusten muutokset ja ristirii-

taisuudet aiempiin ”Jumalan paljastamiin totuuksiin” verrattuna. 

Internetin keskustelupalsta, jota Henri jo aiemminkin oli seuran-

nut ja sieltä monia tietoja tutkittavakseen kopioinut, antoikin nyt 

hyvän mahdollisuuden vastavuoroisen avun antamiseen. Sinne 

muodostunut ja laajeneva vertaistukiryhmä oli osoittautunut 

suureksi avuksi monelle antamalla heille lisää varmuutta 

eroamispäätöksensä oikeutuksesta, kuten myös voimaa kestää se 

musertava hylätyksi ja kartetuksi tulemisen kokemus, jota he nyt 

järjestön ulkopuolella joutuivat kokemaan. Myös järjestöstä ka-

tumattomina väärintekijöinä erotetut alkoivat nähdä totuuden 

”totuudesta” ja sen myötä sen, ettei heidän tylylle kohtelulleen 

ollutkaan todellisia perusteita. 
 

On ilmeistä, että tosi Jumala, joka itse on ”totuuden Jumala” ja joka vi-

haa valheita, ei katso suopeasti niitä, jotka pitävät kiinni valhetta opetta-

vista järjestöistä. (Ps.31:6; Sananl.6:16–19; Ilm.21:8) Ja haluaisitko sitä 

paitsi edes kuulua uskontoon, joka ei ole ollut rehellinen sinua kohtaan? 

(Nykyinen elämämme - siinäkö kaikki? v.1975 s.45) 
 

Myös havaitut viimeaikaiset muutokset ja toiminnan yllättä-

vät supistamistoimet oli kaikkien luettavissa ja kommentoita-

vissa. Koska ne saattoivat enteillä vielä suurempia muutoksia, 

kuten jotkut kommenteissaan arvelivatkin, herätti se toivoa tor-

nin murtumisesta ja vankien vapautumisesta. Se lisäsi myös Jo-

hannan toivoa erityisesti isänsä silmien avautumisesta näke-

mään, että sisältö on kehyksiä tärkeämpi, ja hyväksymään hänen 
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oikeutensa omantuntonsa mukaiseen vakaumukseen. Se vapaut-

taisi äidinkin osoittamaan avoimesti rakkauttaan lapselleen, 

jonka hylkäämistä hän sisimmässään ei voinut hyväksyä, mutta 

oli siihen kuitenkin pakotettu. 
 

 1. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puut-

tuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. 

 2. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salai-

suudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin 

siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. 

 3. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin 

polttaa itseni tulessa mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voit-

taisi. 

 4. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei 

kersku, ei pöyhkeile, 

 5. ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei 

muistele kärsimäänsä pahaa, 

 6. ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. 

 7. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. 

 8. Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta profetoiminen vaikenee, kielillä pu-

huminen lakkaa, tieto käy turhaksi. 

(Ensimmäinen kirje korinttilaisille 13:1-8 KR92) 
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***** 
 

Harva asia haavoittaa enemmän kuin se, että tulee oman isän tai äidin torju-

maksi. - - 

Ensinnäkin sinulla on oikeus odottaa vanhempiesi rakastavan sinua. Van-

hempien rakkaus lapseen tulisi olla yhtä luonnollista ja luotettavaa kuin au-

ringon nousu. Jumala odottaa heidän osoittavan lapsilleen tällaista rak-

kautta (Kolossalaisille 3:21; Titukselle 2:4). 

  Herätkää! 22.9.2002 s.20 

 

Uskollisuus Jumalalle voi joskus merkitä sellaisten ratkaisujen tekemistä, 

joista jotkut omaiset eivät pidä. - - Ketään ei saisi pakottaa palvomaan ta-

valla, jota hän itse ei voi hyväksyä, tai valitsemaan uskonnon ja perheen vä-

lillä. 

  Herätkää! Heinäkuu 2009 s.29 

 

Todistajavanhemmat - - ymmärtävät, että kasvaessaan aikuiseksi lapsi tekee 

omat uskontoa koskevat vallintansa (Room.14:12; Gal.6:5). 

  Vartiotorni 1.2.2012 s.19 

 

- - tarkkailijat saattavat ajatella, etteivät he toimi sen mukaan mitä saarnaa-

vat (Room. 2:21-24). 

  Vartiotorni 15.5.2012 s.9 
 

 21. Kun siis opetat muita, etkö opetakaan itseäsi? Varastatko itse, vaikka 

julistat, ettei saa varastaa? 

 22. Teetkö itse aviorikoksen, vaikka kiellät muita tekemästä? Anastatko 

itsellesi temppelien aarteita, vaikka inhoat epäjumalia? 

 23. Kuinka sinä, joka ylpeilet laista, häpäiset Jumalaa rikkomalla lakia? 

 24. On kirjoitettu: ”Teidän vuoksenne pakanakansat pilkkaavat Jumalan 

nimeä.” 

  Kirje roomalaisille 2:21-24 KR92 

 

ÄITINI 

Miss´ onkaan rakkaus, jonka valta 

voi meidät temmata kuolemalta, 

mi niinkuin enkeli kaitsee, kantaa, 

ei mitään vaadi, vaan kaikkens´ antaa? 

Maan päällä yksi on voimakkain, 

on äidin rakkaus suuri vain. 

Z.Topelius 
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 Esko Järvisen tytär, Jehovan todistaja, Johanna Eriksonin tienraivaus- 
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Raamatun tutkielmia Toinen osa, C.T.Russell / v.1889 

 (painos v.1921 ja 1923) Raamatuntutkijat, Siionin Vartiotorni ja 

 Traktaattiseura 

Raamatun tutkielmia Kolmas osa, C.T.Russell / v.1890 

 (painos v.1920) Raamatuntutkijat, Siionin Vartiotorni ja Traktaattiseura 

Raamatun tutkielmia Seitsemäs osa, C.J.Woodworth ja G.H.Fisher / v.1917 

 Raamatuntutkijat, Siionin Vartiotorni ja Traktaattiseura 

Raamatuntutkijat / www 

"Silloin on täyttynyt Jumalan salaisuus" / v.1969 Jt-uy 
Sinä voit elää ikuisesti paratiisissa maan päällä / v.1990 Jt-uy 

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures / v.1985 Jt-uy 

Tosi rauha ja turvallisuus - mistä lähteestä? / v.1973 Jt-uy 

Tutkielmia Raamatun aikalaskelmista, Unto Vapalahti / v.1993 Turku 

Vartio-torni / Joulukuu v.1912 Raamatuntutkijat, Siionin Vartiotorni ja 

 Traktaattiseura 

Vartiotorni / vv. Jt-uy 

Vuonna 1984, George Orwell / v.1999 WSOY 

Vuosisatamme kronikka / v.1987 Gummerus Oy 

Wikipedia / www 
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Yliluonnollinen ilmiö, Richard Wiseman / v.2012 Atena Kustannus Oy 

Äitini, Z.Topelius / Ikuisia ajatuksia s.458 v.1947, 2000 WSOY 

  

 vv. lainauksia useilta vuosilta 

 Jt-uy, Jehovan todistajat -uskonnollinen yhdyskunta 

 www, Internet 
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