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1919 - USKOLLINEN JA YMMÄRTÄVÄINEN ORJA 
 
 Koska Jehovan todistajat opettavat Jeesuksen alkaneen hallita 1914, väärin tulkitsevat Luukkaan 
21:24:n, sekä antavat Danielin 4. luvulle suuremman täyttymyksen, he todellisuudessa toimivat 
Millerin, Barbourin ja muiden adventistien tavoin väärinä profeettoina. Perustuen virheellisiin aika-
laskelmiin, he lisäksi tulkitsevat Matteuksen 24:45-47:ssä olevan vertauksen orjan soveltuvan hei-
hin itseensä, jonka Jeesus on asettanut kaiken omaisuutensa hoitajaksi vuonna 1919. Tämä vuosi-
luku on eräänlaista jatkumoa vuodelle 1914, mutta silläkään ei ole todellista raamatullista perus-
tetta. Jeesus ei vuonna 1919 asettanut Jehovan todistajien järjestössä toimineita veljiä 'uskolliseksi 
ja ymmärtäväiseksi orjaksi'. Tämä voidaan nähdä esimerkiksi siitä, miten he itse ymmärsivät asian 
tuolloin ja pitkän aikaa sen jälkeen. Milloin järjestössä sitten ymmärrettiin, mitä olisi tapahtunut 
vuonna 1919? 

 
 Toukokuun 1. päivän Vartiotornissa (engl.) vuodelta 1921, sivulla 135 sanottiin seuraavaa: 
 
  "Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to 
 give them meat in due season? Blessed is that servant, whom his Lord when he cometh shall find 
 so doing. Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods." (Matthew 24: 
 45- 47)  Clearly, then, the Lord foretold an office that would be filled by a man. We believe that 
 almost all, if not quite all, the readers of THE WATCH TOWER will agree that the man whom the 
 Lord chose to fill that office was that modest, humble, and faithful servant, Brother Russell. If we 
 agree to this, then we should likewise unanimously reach the conclusion that the Lord directed and 
 overruled the work performed by Brother Russell. 
 
  "Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitä-
 mään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autuas se palvelija, jonka hänen 
 herransa tullessaan havaitsee näin tekevän! Totisesti minä sanon teille: Hän asettaa hänet kaiken 
 omaisuutensa hoitajaksi.” (Mt 24:45-47) Selvästikin Herra ennusti silloin viran, johon asetettaisiin 
 ihminen. Uskomme, että melkein kaikki, ellei aivan kaikki, VARTIOTORNIN lukijat ovat yhtä 
 mieltä siitä, että mies, jonka Herra päätti asettaa tuohon virkaan, oli vaatimaton, nöyrä ja uskolli-
 nen palvelija, veli Russell. Jos hyväksymme tämän, niin meidän pitäisi myös tulla yksimielisesti 
 siihen johtopäätökseen, että Herra ohjasi veli Russellin työtä. 
 
 
 Maalikuun 1. päivän Vartiotornissa (engl.) vuodelta 1922, sivuilla 72-74: 
 
  Jesus plainly said that during the time of his presence he would have a faithful and wise servant 
 whom he would use to give meat to the household (of faith) in due season. Everyone today who 
 has a knowledge of the divine plan of the ages must truthfully answer that he derived that know
 ledge from studying his Bible in connection with what Brother Russell wrote; that before such 
 time he did not even know that God had a plan of salvation. Every person who today is rejoicing 
 in the light of the truth of God's Word realizes that the Lord brought to him that truth, unfolding it 
 through the ministrations and work begun by Brother Russell shortly following the presence of 
 the Lord. 
 
  Jeesus sanoi selvästi, että hänen läsnäolonsa aikana hänellä olisi uskollinen ja ymmärtäväinen 
 palvelija, joka antaisi ruokaa hänen (hengelliselle) palvelusväelleen oikeaan aikaan. Nykyään jo-
 kaisen, jolla on tietoa jumalallisesta aikakausisuunnitelmasta, on myönnettävä totuudenmukaisesti, 
 että hän on saanut tämän tiedon tutkimalla Raamattua veli Russellin kirjoitusten avulla, ja ettei 
 hän aikaisemmin edes tiennyt, että Jumalalla oli pelastussuunnitelma. Jokainen ihminen, joka ny-
 kyään iloitsee Jumalan sanan totuuden valossa ymmärtää, että Herra paljasti hänelle tuon totuuden 
 veli Russellin palveluksen ja työn kautta pian Herran läsnäolon jälkeen. 
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  It must be conceded, then, that at the end ot the world, at the "time of the end", during the pre
 sence of the Lord, during the harvest, he [Jesus] would have in the earth a servant who would be 
 faithful and wise. The physical facts show that Brother Russell met everyone of these require
 ments. This prophetic utterance, then, has been fulfilled. Therefore fulfilled prophecy, or physical 
 facts, and the circumstantial evidence are conclusive proofs that Brother Russell filled the office 
 of that faithful and wise servant. He applied his heart unto wisdom. 
 
  On siis myönnettävä, että maailman lopulla, "lopun aikaan", Herran läsnä ollessa, sadonkorjuun 
 aikana, hänellä (Jeesuksella) olisi maan päällä palvelija, joka olisi uskollinen ja ymmärtäväinen. 
 Selvät tosiasiat osoittavat, että veli Russell täytti kaikki nämä vaatimukset. Tämä profeetallinen 
 lausunto on siis toteutunut. Siksi täyttyneet profetiat tai selvät tosiasiat ja epäsuorat todisteet ovat 
 vakuuttavia todisteita siitä, että veli Russell täytti uskollisen ja ymmärtäväisen palvelijan viran. 
 Hän sovelsi sydäntään viisauteen. 
 
 
 Joulukuun 1. päivän Vartiotornissa (engl.) 1922, sivuilla 375-377 sanottiin: 
 
  According to all the Scriptural evidence, Jesus was due to make his second appearance in 1874. 
 Since then, fulfilled prophecy furnishes the evidence conclusively showing his presence. Ag-
 reeable to his promise, he comes to claim his bride, and in due time to take her where he is. His 
 first work is a preparatory work; so he began to gather unto himself those who have made a co-
 venant with the Father by sacrifice. The time of his presence would be "due season" to give the 
 members of the bride class their meat, that they might be encouraged and strengthened. The 
 Apostle shows that greater understanding would come at the time of our Lord's presence. There
 fore it is to be expected that the church would have some special food; that is to say, a clearer un-
 derstanding of what the Father has prepared for her. Agreeable to his promise, our Lord has girded 
 himself and made the church to sit down to meat and has come forth to serve the members; and 
 during his presence these have been bountifully served. True to his promise, he appointed a faith-
 ful and wise steward through whom he has given this meat in due season. —Luke 12:42; Matthew 
 24: 45. 
 
  Pyhien kirjoitusten mukaan Jeesuksen oli tarkoitus ilmestyä toisen kerran vuonna 1874. Sittem-
 min täyttynyt profetia osoittaa lopullisesti hänen läsnäolonsa. Lupauksensa mukaan hän tulee ha-
 kemaan morsiamensa ja viemään hänet luokseen. Hänen ensimmäinen työnsä on valmistelu, joten 
 hän alkoi kerätä itselleen niitä, jotka ovat tehneet liiton Isän kanssa uhrillaan. Hänen läsnäolonsa 
 olisi "oikea kausi" antaa morsianluokan jäsenille ruokaa heidän rohkaisukseen ja vahvistuksek-
 seen. Apostoli osoittaa, että suurempi ymmärrys tulisi Herramme läsnäolon aikaan. Siksi on odo-
 tettavissa, että kirkko saisi erityistä ruokaa, toisin sanoen selkeämmän käsityksen siitä, mitä Isä on 
 valmistellut hänelle. Lupauksensa mukaan Herramme on vyöttänyt itsensä, asettanut kirkon ateri-
 alle ja tullut palvelemaan. Hänen läsnäolonsa aikana kirkkoa on palveltu anteliaasti. Lupauksensa 
 mukaan Herramme nimitti uskollisen ja viisaan taloudenhoitajan jakamaan ruokaa oikeaan aikaan. 
 - Luukas 12:42; Matteus 24:45. 
 
  For whom can this claim be made of all the men that have been on earth aside from Brother 
 Russell? In due time came forth THE WATCH TOWER announcing the presence of the Lord. In 
 due season the church was given the "Tabernacle Shadows," picturing how God has foreshadowed 
 the great sin atonement by the sacrifice of bulls and goats under the Mosaic law. Likewise in due 
 time came "The Divine Plan of the Ages," for the first time since the apostles' day beautifully 
 harmonizing the great fundamental truths contained in God's Word which have long been hidden 
 by the wrongful machinations of Satan. In due season followed each of the other volumes of 
 STUDIES IN THE SCRIPTURES, elucidating these great fundamental truths and throwing more 
 light upon them. 
 
  Keneen tätä vaatimusta voidaan kaikista maan päällä eläneistä miehistä yhdistää, ellei veli Rus-
 selliin? Ajan myötä VARTIOTORNI perustettiin ilmoittamaan Herran läsnäolosta. Kirkolle 
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 annettiin oikeaan aikaan "Tabernaakkelin varjot"1, joka kertoi, kuinka Jumala esikuvasi syntien 
 suuren sovituksen Mooseksen laissa sonnien ja vuohien uhraamisella. Samoihin aikoihin tuli "Ju-
 malan aikakausisuunnitelma", ensimmäistä kertaa apostolien ajoista lähtien ja kauniisti yhdenmu-
 kaistaen Jumalan Sanassa olevia suuria perustavanlaatuisia totuuksia, jotka Saatana juonillaan on 
 pitkään pitänyt piilossa. Oikeaan aikaan tuli kirjoja kirjasarjaan RAAMATUN TUTKIELMIA, 
 joka selvensi ja valotti suuria, perustavanlaatuisia totuuksia. 
 
  Whom has the Lord used to thus serve the church meat in due season? Everyone who desires to 
 state the facts must answer that he used Charles Taze Russell. Not that Brother Russell himself 
 discovered the truth, but that in harmony with divine arrangement, the Lord now present directed 
 him in bringing together the fundamental principles of the divine plan, that the consecrated, spirit-
 begotten ones might have a view of the beauty and harmony of that plan. Others then, in connec-
 tion with Pastor Russell, have worked on the details and for the church the light has continued to 
 shine more and more as we near the perfect day. 
 
  Ketä Herra on käyttänyt antamaan kirkolle ruokaa oikeaan aikaan? Jokaisen, joka haluaa tunnus
 taa tosiasiat, vastaa, että hän käytti Charles Taze Russellia. Ei niin, että veli Russell olisi itse löy-
 tänyt totuuden, vaan sopusoinnussa jumalallisen järjestelyn kanssa nyt läsnä oleva Herra ohjasi 
 häntä yhdistämään jumalallisen suunnitelman perusperiaatteet, jotta pyhitetyillä, hengestä synty-
 neillä olisi mahdollisuus nähdä suunnitelman kauneus ja harmonia. Sitten muut ovat yhdessä pas-
 tori Russellin kanssa työskennelleet yksityiskohtien parissa ja valo on paistanut kirkolle yhä kirk-
 kaammin lähestyessämme täyttä päivää. 
 
  What Christian today who has a knowledge of the divine plan, who understands the philosophy of 
 the ransom sacrifice and the sin-offering, the covenants, the Abrahamic promise, the mystery, and 
 the restoration blessings that will come through the seed of promise, has gotten that food anywhere 
 else than from the table prepared by the Lord and which the Lord has caused his faithful and wise 
 steward to serve during the past forty years or more? Who brought forth the evidence of the se-
 cond presence of the Lord? Who gave Scriptural proof of the time of the harvest and actively en-
 gaged in that harvest? Who made clear all the ten great fundamental doctrines of the truth hidden 
 from view, illustrated by the ten strings of the harp? Who above all men has heen used of the Lord 
 to gather together Christians from all parts of the earth and from all denominations, enabling them 
 to see eye to eye concerning the divine plan? There is but one answer to this question, and that 
 answer is, Charles Taze Russell. 
 
  Keneltä kristitty, jolla on tietoa jumalallisesta suunnitelmasta, lunastusuhrista, syntiuhrista, lii-
 toista, Abrahamin lupauksesta, pyhästä salaisuudesta ja lupauksen siemenen kautta tulevista  siu-
 nauksista, on saanut ruokaa muualta kuin Herran valmistamasta pöydästä ja uskolliselta ja ymmär-
 täväiseltä taloudenhoitajalta, jonka Herra on asettanut palvelemaan viimeisten 40 vuoden aikana? 
 Kuka antoi todisteet Herran toisesta läsnäolosta? Kuka todisti Raamatun sadonkorjuun ajan ja 
 osallistui aktiivisesti sadonkorjuuseen? Kuka paljasti kaikki piilotetut kymmenen suurta totuuden 
 perusoppia, joita harpun kymmenen kieltä kuvaavat? Ketä ennen kaikkea Herra on käyttänyt ke-
 räämään kristittyjä maan kaikista osista ja uskonnoista auttaakseen heitä ymmärtämään jumalalli-
 sen suunnitelman? Kysymykseen on vain yksi vastaus, ja tuo vastaus on Charles Taze Russell. 
 
 
 15. tammikuuta 1928 Vartiotornissa (engl.), sivulla 23, kappaleissa 36-38, puhuttiinkin jo 'uskolli-
nen ja ymmärtäväinen palvelija' -luokasta, eikä viitattu veli Russelliin enää millään tavalla: 
 
  36 Isaiah had a vision and he heard the voice of the Lord saying to him: "Who will go for us?" 
 And the response was: "Here am I, send me." That picture foreshadowed God's people at the 
 present time who make up the "faithful and wise servant" class. These are shown the conditions 
 that exist. They hear the voice calling to them: Who will go for us? and respond: Here am I, send 
 me. 
 

 
1 Charles T. Russellin julkaisema kirja vuodelta 1899. 
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  36 Jesaja näki näyn ja kuuli Herran äänen sanovan hänelle: "Kuka menee meidän puolestamme?" 
 Ja vastaus oli: "Tässä minä olen, lähetä minut." Tuo näky ennakoi nykyistä Jumalan kansaa, joka 
 muodostaa "uskollisen ja ymmärtäväisen palvelija" -luokan. Näille näytetään nykyiset olosuhteet. 
 He kuulevat äänen kutsuvan heitä: "Kuka menee meidän puolestamme?", ja he vastaavat: "Tässä 
 minä olen, lähetä minut." 
 
 37 Of course God foreknew the conditions that now exist and what shall follow. David his servant 
 spoke the words in prophecy that now are put into the mouth of the servant class. "Let God arise, 
 let his enemies be scattered: let them also that hate him flee before him." David then, as the Lord's 
 mouthpiece, describes the trouble, and then says: "Thou, O God, didst send a plentiful rain, whe
 reby thou didst confirm thine inheritance, when it was weary." Rain is a symbol of refreshing 
 truths that come in a time of refreshment and this refreshment has come to God's servant class at 
 this time. The prophet continues: 'The Lord gave the word: great is the company that publish it.' 
  —Psalm 68: 1, 9, 11. 
 
  37 Jumala tietysti tiesi ennalta nykyiset olosuhteet ja mitä jatkossa tulisi tapahtumaan. Hänen 
 palvelijansa Daavid puhui profetian sanat, jotka nyt pannaan palvelijaluokan suuhun. "Nouskoon 
 Jumala, hajotettakoot hänen vihollisensa: paetkoot myös kaikki häntä vihaavat." Sitten Herran 
 puhemiehenä Daavid kuvaa ongelmia ja sanoo: "Runsaalla sateella sinä, Jumala, kostutit perintö
 maasi; ja kun se oli näännyksissä, niin sinä virvoitit sen." Sade on virkistävän totuuden symboli, 
 joka tulee virkistyksen aikana, ja tuo virvoitus on tullut Jumalan palvelijaluokalle tänä aikana. 
 Profeetta jatkaa: "Herra antaa sanoman, suuri on voitonsanoman saarnaajien joukko." 
  —Psalmit 68:1, 9, 11. 
 
 38 This is a cryptic way of God's stating his purpose and in due time he makes announcement of 
 the meaning thereof. Now he speaks the word and his faithful ones respond: "Here am I, send me." 
 He has raised up a company to do his work. The Psalmist says: 'Great is this company.' Not great 
 in numbers, not great in power of its own, but strong in the Lord and in the power of his might. 
 The Lord announces his purpose and now he will have his "faithful and wise servant" class, the 
 ones whom he has taken out as a people for his name, to publish his purpose to vindicate his name. 
 
  38 Tämä on Jumalan salaperäinen tapa ilmoittaa tarkoituksensa ja ilmoittaa sen merkitys ajallaan. 
 Nyt hän puhuu sanan ja uskolliset vastaavat: "Tässä minä olen, lähetä minut." Hän on perustanut 
 ryhmän tekemään tuota työtä. Psalmista sanoo: "suuri on se joukko". Ei suuria lukumäärässä 
 mitattuna, ei suuria omassa voimassaan, mutta vahva Herrassa ja Hänen voimassaan. Herra ilmoit
 taa tarkoituksensa ja nyt hänellä on "uskollinen ja ymmärtäväinen palvelijaluokkansa”, ne, 
 jotka hän on ottanut kansana nimelleen, julistamaan Hänen tarkoitustaan nimensä puhdistamiseksi. 
  
 
 Ajan mittaan tulkinta muuttui Russellista (uskollisena ja ymmärtäväisenä palvelijana) kokonaiseen 
ryhmään ihmisiä, ns. voideltujen luokkaan, jotka olivat Kristuksen ruumiin jäseniä, sekä uskollisia. 
Enää ei ole sittemmin puhuttu mistään kryptisistä tavoista Jumalan ilmoittaa tahtoaan, tai vuosilu-
vuista, jotka Jehova itse olisi "kryptannut" pyramidien mittoihin. Samassa yhteydessä on alettu pu-
humaan myös jäännöksestä. Vuoden 1930 Vartiotornissa (engl.) 1. tammikuuta, sivulla 5, kappa-
leissa 13-14, tästä sanottiin seuraavaa: 
 
  To his servant Christ Jesus God committed the great work of representing him, including the testi- 
 mony that must be given concerning his name. He in turn conferred upon his faithful body 
 members a portion of this work of giving the testimony. Therefore it is written concerning the 
 remnant that such "have the testimony of Jesus Christ", and it becomes their privilege and duty in 
 obedience to God's commands to give it. Because Christ is the "servant" of the Most High, and 
 because God has anointed others as members of his body, there has been committed to the 
 remnant this work and they have been commissioned to give the testimony. (Rev. 12:17) As his 
 visible representatives on the earth, found and approved when he comes to his temple, Christ Jesus 
 makes the remnant class the "ruler over all his goods", that is to say, over all of his Kingdom 
 interests on earth, which, specifically, is the giving of the testimony that he has commissioned 
 them to give. (Matt. 24:45-47) The faithful remnant is therefore a part of the elect "servant" of 
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 Jehovah only by virtue of the fact that such are in Christ, members of his body and faithful. 
 Therefore when Jesus speaks of "a faithful and wise servant" he does not mean an individual, but 
 means the members of his body collectively who are faithful and true. 
 
  Jumala antoi palvelijalleen Kristukselle Jeesukselle suuren työn edustaa häntä ja antaa todistusta 
 Hänen nimestään. Jeesus puolestaan antoi uskollisille ruumiinsa jäsenille osan tästä todistus
 työstä. Siksi jäännöksestä on kirjoitettu, että "heillä on todistus Jeesuksesta Kristuksesta" ja heillä 
 on etuoikeus ja velvollisuus kuuliaisena Jumalan käskyille todistaa siitä muille. 
 
  Koska Kristus on Korkeimman "palvelija" ja koska Jumala on voidellut muita ruumiinsa jäse
 niksi, tälle työlle on ilmoittautunut jäännös ja heille on annettu tehtäväksi antaa todistus. (Ilm. 
 12:17) Löydettyään ja hyväksyttyään edustajansa maan päällä temppeliin tullessaan, Kristus Jee
 sus tekee jäännösluokasta "kaiken omaisuutensa hoitajan", toisin sanoen asettaa sen hallitsemaan 
 koko hänen valtakuntansa etuja maan päällä. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea on sen todistuksen 
 viemistä, jonka hän on antanut heille tehtäväksi. (Matt. 24: 45-47)  
 
  Uskollinen jäännös kuuluu siis Jehovan valittuun "palvelijaan" vain sillä perusteella, että he ovat 
 Kristuksen ruumiin jäseniä ja uskollisia. Siksi, kun Jeesus puhuu "uskollisesta ja ymmärtäväisestä 
 palvelijasta", hän ei tarkoita yksilöä, vaan kollektiivisesti hänen ruumiinsa jäseniä, jotka ovat 
 uskollisia. 
 
  Jehovah now addresses his beloved Son, Christ Jesus, the Head of his elect servant, and through 
 him the members of his body, who are therefore in the temple, and such hear and heed the mes
 sage. The almighty Jehovah graciously speaks and gives all of the "servant" full assurance that 
 now his unlimited power shall be exercised in behalf of the "servant" and that his purpose shall be 
 accomplished. No member of the "servant" who hears and understands these words of Jehovah 
 could long be discouraged, because God says to them: "I the Lord have called thee in righteous
 ness, and will hold thine hand, and will keep thee." Everyone who has the witness of the holy spirit 
 that he is in Christ and in the temple may confidently claim these words of precious promise and 
 apply them to himself; and thus doing he can not be discouraged, but must rejoice. The occasion is 
 therefore furnished for participating in the new song. 
 
  Jehova puhuu nyt rakkaalle pojalleen, Kristukselle Jeesukselle, valitun palvelijansa ”päälle”, ja 
 hänen kauttaan ruumiinsa jäsenille, jotka ovat siis temppelissä ja kuulevat ja noudattavat viestiä. 
 Kaikkivaltias Jehova puhuu ystävällisesti ja antaa kaikille "palvelijaan" kuuluville täyden va
 kuuden siitä, että hänen rajoittamatonta voimaansa käytetään nyt "palvelijan" puolesta ja että hä
 nen tarkoituksensa tulee toteutumaan. Kukaan "palvelijan" jäsen, joka kuulee ja ymmärtää nämä 
 Jehovan sanat, ei voisi olla pitkään lannistunut, koska Jumala sanoo heille: ”Minä, Herra, olen kut
 sunut sinut vanhurskaudessa ja tartuin käteesi. Ja minä varjelen sinua". Jokainen, jolla on pyhän 
 hengen todistus siitä, että hän on Kristuksessa ja temppelissä, voi luottavaisesti soveltaa näitä ar
 vokkaan lupauksen sanoja itseensä eikä häntä saa lannistaa sen tekemisestä, vaan hänen täytyy 
 iloita. Nyt on tilaisuus osallistua uuteen lauluun. 
 
 
 Näin oli uskottu yli 80 vuotta, mutta vieläkään asia ei ollut oikein ymmärretty, vaikka Jeesuksen 
valtuutuksesta oli kulunut jo lähes 100 vuotta. Vuonna 2013 vihdoin ymmärrettiin, ettei jäännös-
luokkaan, eli voideltuihin kuuluminen sinänsä muodostaisikaan 'uskollista ja ymmärtäväistä orjaa'. 
Siksi tätä uutta näkemystä selitettiin 15. heinäkuuta Vartiotornissa 2013, sivuilla 21-22, kappaleissa 
9 ja 10 seuraavasti: 
 
  Koostuuko uskollinen orja kaikista maan päällä olevista voidelluista? Ei. Tosiasiassa kaikki 
 voidellut eivät osallistu hengellisen ravinnon jakamiseen eri puolilla maailmaa asuville uskoville. 
 Jotkut voidellut veljet saattavat kyllä toimia avustavina palvelijoina tai vanhimpina omassa seura
 kunnassaan. He opettavat talosta-taloon-työssä ja seurakunnassa sekä noudattavat uskollisesti pää
 toimistosta tulevaa ohjausta. He eivät kuitenkaan ole mukana jakamassa hengellistä ravintoa maa
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 ilmanlaajuiselle veljesseuralle. Voideltujen joukossa on myös nöyriä sisaria, jotka eivät yritä ottaa 
 itselleen opettajan tehtävää seurakunnassa (1. Kor. 11:3; 14:34). 
 
  Kuka uskollinen ja ymmärtäväinen orja sitten on? Jeesuksen toimintamallin mukaan monia 
 ruokitaan muutamien välityksellä. Niinpä tuo orja koostuu pienestä ryhmästä voideltuja veljiä, 
 jotka Kristuksen läsnäolon aikana osallistuvat suoranaisesti hengellisen ruoan valmistamiseen ja 
 jakamiseen. Ne voidellut veljet, jotka muodostavat uskollisen orjan, ovat koko viimeisten päivien 
 ajan yhdessä palvelleet päätoimistossa. Viime vuosikymmeninä [1940-luvulta lähtien]2 tämä orja 
 on ollut Jehovan todistajien hallintoelin. Huomaa kuitenkin, että vaikka ”orja” koostuu useasta 
 henkilöstä, Jeesuksen vertauksessa tuo sana on yksikössä. Hallintoelin tekee siis päätökset yhtenä 
 ryhmänä, kollektiivisesti. 
 
  
 Koko näiden yli 100 vuoden ajan järjestöllä on siis ollut hakusessa, mitä oikeastaan tarkoitetaan 
'uskollisella ja ymmärtäväisellä orjalla'. Historia ei valehtele, vaan osoittaa, että näin asia todella 
on. Ainoa asia, joka tässä on ymmärretty oikein, on se, että tämä orja jakaisi hengellistä ravintoa 
uskon huonekunnalle aina siihen saakka, kun Jeesus tulee toisen kerran takaisin. Jos siis Jeesus 
olisi toiminut tämän kanavan isäntänä vuodesta 1919 lähtien, eikö tämän pitäisi olla aivan en-
simmäisiä asioita, joita heidän olisi pitänyt ymmärtää? Vuoden 1914 väärintulkinta, Nebukad-
nessarin unen suuremman täyttymyksen väärä tulkinta, kansakuntien määräaikojen väärintulkinta, 
Jerusalemin tuhon ja ajanlaskun väärä tulkinta, sukupolven väärä tulkinta, sekä täydellinen ymmär-
tämättömyys Jeesuksen vertauksesta 'uskollisesta ja ymmärtäväisestä orjasta' osoittavat, että koko 
järjestön teokraattinen historia ei perustu mihinkään. Heillä ei ole minkäänlaista valtuutusta 
Jeesukselta. Suurin osa järjestön valmistamista materiaaleista, jotka perustuvat vuoden 1914 väärin-
tulkintaan, ovat siksi 99% paperinkeräystavaraa. Tällaisia julkaisuja ovat esimerkiksi Danielin ja 
Ilmestyskirjan selitysteokset. 
 
 Entä mitä raamatullisia perusteita on löydettävissä vuodelle 1919, jolloin järjestön mukaan Jeesus 
valitsi uskollisen ja ymmärtäväisen orjan ainoaksi kanavakseen hengellisen ruuan jakamiseen? 
Kuinka päästään vuoteen 1919 Raamatun perusteella? Entä milloin järjestö ymmärsi, että vuonna 
1919 tapahtui jotain? 
 
 Kirjassa Jumalan tuhatvuotinen valtakunta on tullut lähelle s. 189–190, kpl 11: 
 
  Kaikkien noiden kovien kokemusten aikana ensimmäisen maailmansodan pimeydessä ”puhtaan 
 neitsyen” luokan kärsivä jäännös ei ymmärtänyt, että vuosi 1874, josta oli kulunut silloin yli  neljä
 kymmentä vuotta, ei ollut ollut ajankohta, jolloin Ylkä eli Sulhanen palasi ja jolloin ilmoitet-
 tiin: ”Täällä on sulhanen! Lähtekää ulos häntä vastaan.” Keskiyöllä kuuluneen huudon aika oli 
 vielä edessäpäin, mutta aivan käsillä. Aika, jonka presidentti Rutherford vietti vankilassa, ei osoit-
 tautunut kahdeksikymmeneksi vuodeksi, kuten määrättiin tuomiossa, jonka oikeusistuin oli langet-
 tanut hänelle 21. kesäkuuta 1918, vaan se osoittautui vain yhdeksäksi kuukaudeksi. Maaliskuun 
 25. päivänä 1919 hänet ja hänen seitsemän toveriaan vapautettiin Atlantan kuritushuoneesta ja he 
 palasivat Brooklyniin New Yorkiin, missä heille kaikille myönnettiin 26. maaliskuuta vapautus 
 takuita vastaan ja oikeus valittaa tuomiostaan. He olivat jälleen vapaat ryhtymään sodanjälkeiseen 
 työhönsä kaikkien muiden ”puhtaan neitsyen” luokan jäännökseen kuuluvien kanssa. Tämä jään-
 nös ei ollut kokenut kokoamista taivaallisen Isänsä valtaistuimen luo pois tämän pahan maailman 
 lisääntyvästä pimeydestä. Maanpäällisen kristillisen palveluksen uusi ajanjakso oli avautumassa! 
 

 
2 Helmikuun 2017 Vartiotorni, s. 26, kpl 10: Ilmausta ”hallintoelin” alettiin käyttää julkaisuissamme 1940-luvulla. 
Tuolloin ajateltiin, että hallintoelin ja Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseura liittyivät läheisesti toisiinsa. Vuonna 
1971 kuitenkin ymmärrettiin, että hallintoelin on eri asia kuin Vartiotorni-seura ja sen johtokunta. Jehovan todistajilta 
on siis mennyt vuosikymmeniä ymmärtää, mitä heidän itsensä käyttämät termit oikeastaan tarkoittavat. Termiä 'hallin-
toelin' sen paremmin kuin 'Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseuraakaan' ei löydy Raamatusta. 
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 Järjestön mukaan veljien vapautus vankilasta liittyi jollain tavalla heidän valintaansa Jumalan käyt-
tämäksi kanavaksi. Työ, johon he ryhtyivät, määrittää sen, miksi Jeesus valitsi heidät. Mutta mitä 
he opettivat ihmisille, koska heillä oli tämä työ? He opettivat edelleen monia vääriä näkemyksiä ja 
aikalaskelmia, joita Russell oli oppinut adventisteilta. Koska seuralla ei ole mitään raamatullisia pe-
rusteita sille, että Jeesus olisi valinnut heidät vuonna 1919, todisteeksi käytetään tuosta vuodesta 
seuranneita tapahtumia: 
 
  Taivaallisten vaunujensa päältä Jehova sanoi Hesekielille: ”Ihmislapsi [Ihmisen poika, Um], minä 
 lähetän sinut israelilaisten tykö, kapinallisten pakanain [kansakuntien, Um] tykö, jotka ovat kapi-
 noineet minua vastaan.” (Hes. 2:3) Jehovan voidellut, antautuneet todistajat olivat tällaisessa tilan-
 teessa vuonna 1919. Sen jälkeiset tapahtumat todistavat tähän päivään saakka, että he saivat 
 virkaanasetuksensa ja nimityksensä ja valtuutuksensa työhönsä tänä ”lopun aikana” itse Je-
 hovalta hänen taivaallisen vaunujen kaltaisen järjestönsä välityksellä. Siksi he ovat suhtautuneet 
 hyvin vakavasti jumalalliseen valtuutukseen, jota he ovat pitäneet todella raamatullisena, ja he 
 ovat koettaneet toimia uskollisesti sen mukaan kristikunnan papiston arvostelusta ja vastaväitteistä 
 huolimatta. 
 

”Kansat tulevat tietämään, että minä olen Jehova” – miten? s. 67–68, kpl. 26. 
 
 
 Jw.org sivustolla3 vuodesta 1919 mainitaan näin: 
 
  Mitä kuitenkin tapahtui vuonna 1919? Yllättäen tilanne muuttui aivan päinvastaiseksi! Alkuvuo-
 desta Rutherford ja hänen työtoverinsa vapautettiin vankilasta, ja he kävivät heti käsiksi työhön. 
 Pian järjestettiin käänteentekevä konventti ja alettiin julkaista uutta lehteä, Kultaista Aikaa (nyk. 
 Herätkää!). Sitä oli tarkoitus käyttää kenttäpalveluksessa. Lisäksi jokaiseen seurakuntaan nimitet-
 tiin valvoja organisoimaan ja edistämään saarnaamistyötä. Samana vuonna alettiin julkaista myös 
 Kiertokirjettä (nyk. Kristityn elämä ja palvelus – Työkirja), josta olisi apua saarnaamistyön organi-
 soimisessa. 
 
  Mitä oli tapahtunut? Kristus oli selvästikin vapauttanut palvelijansa Suuren Babylonin van-
 keudesta ja asettanut uskollisen ja ymmärtäväisen orjan tehtäväänsä. Sadonkorjuutyö oli 
 käynnissä. Merkittävästä vuodesta 1919 lähtien tämä työ on mennyt eteenpäin ja saavuttanut häm-
 mästyttävät mittasuhteet. 
 
 
 Nykyään Jehovan todistajat siis uskovat, että 'uskollinen ja ymmärtäväinen orja' on sama asia 
kuin hallintoelin. He uskovat myös, että 1. vuosisadalla Jerusalemissa oli samanlainen 'hallin-
toelin', joka koostui hengellä voidelluista miehistä, kuten apostolit ja vanhimmat.  
 
  Vuoden 33 helluntaista lähtien apostolit ottivat johdon kristillisessä seurakunnassa. - - Aikanaan 
 apostolien lisäksi myös jotkut muut voidellut vanhimmat alkoivat valvoa seurakuntien asioita. 
 Yhdessä nämä veljet muodostivat hallintoelimen, joka antoi ohjeita kaikille seurakunnille. (Apt. 
 15:2.) 
 
  Ensimmäisen vuosisadan kristityt ymmärsivät, että Jehova Jumala ohjasi hallintoelintä heidän 
 Johtajansa Jeesuksen välityksellä. Miksi he olivat siitä varmoja? Ensinnäkin hallintoelimessä 
 vaikutti pyhä henki (Joh. 16:13). Kaikki voidellut kristityt saivat pyhää henkeä, mutta pyhä henki 
 teki erityisesti apostolit ja muut Jerusalemin vanhimmat päteviksi hoitamaan valvojan tehtävää. 
 Esimerkiksi vuonna 49 pyhä henki ohjasi hallintoelintä tekemään ratkaisun kysymyksessä, joka 
 koski ympärileikkausta. 
 

 
3 https://www.jw.org/fi/kirjasto/kirjat/puhdas-palvonta/tekstiruudut/miksi-vuonna-1919/ 
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  Toiseksi hallintoelintä auttoivat enkelit. Ennen kuin ensimmäinen ympärileikkaamaton pakana
 kristitty Cornelius kastettiin, enkeli käski haetuttaa paikalle apostoli Pietarin. Sen jälkeen kun Pie-
 tari oli saarnannut Corneliukselle ja hänen sukulaisilleen, pyhä henki vuodatettiin heidän päälleen, 
 vaikka heidän joukossaan olleita miehiä ei ollut ympärileikattu. - - Lisäksi enkelit tukivat aktiivi
 sesti saarnaamistyötä, jota hallintoelin valvoi (Apt. 5:19, 20). Kolmanneksi hallintoelintä opasti 
 Jumalan sana. Kun hallintoelimeen kuuluvat voidellut vanhimmat ratkaisivat opillisia kysymyk-
 siä tai antoivat järjestöä koskevia ohjeita, he etsivät ohjausta Raamatun kirjoituksista. (Apt. 1:20–
 22; 15:15–20.) 

Vartiotorni 2017, helmikuu, s. 24-25, kpl. 4-7 
 

 
 Joten jos nykykäsitys hallintoelimestä on oikein4, tuolloinen Jerusalemin hallintoelin oli sa-
malla tavalla myös 'uskollinen ja ymmärtäväinen orja' kuin nykyään. Eli Jeesus olisi nimittänyt 
'uskollisen ja ymmärtäväisen orjan' tehtäväänsä jo tuolloin. Ja jos Jeesus oli nimittänyt orjan jo 
tuolloin, mitä enää vuonna 1919 olisi tapahtunut? 
 
 Jos siis Jeesus nimitti orjan jo ensimmäisellä vuosisadalla, silloin hänen näkymätön läsnäolonsa ja 
kuninkuutensakin olisi alkanut silloin, eikä vuonna 1914 (ei kai häntä olisi kahta kertaa kruunattu 
kuninkaaksi?). Ja jos Jeesus kerran olisi aloittanut kuninkuutensa jo tuolloin, silloin Jumalan valta-
kuntakin olisi perustettu jo silloin, ensimmäisellä vuosisadalla. Eli joko Jehovan todistajat ovat vää-
rässä selittäessään Jerusalemissa olleen hallintoelimen jo ensimmäisellä vuosisadalla, tai sitten 1914 
ja 1919 tulkinnat ovat väärin. Tässä uudessa ymmärryksessä on myös outoa se, että 'uskollista ja 
ymmärtäväistä orjaa' on alettu kutsua nimityksellä, joka ei ole edes raamatullinen. Sanaa 'hallin-
toelin' ei löydy Raamatusta kertaakaan. Miksi he tekevät tällaista? Milloin järjestö sitten alkoi alun-
perin käyttää tällaista termiä kuin 'hallintoelin' julkaisuissaan? Ensimmäisen kerran "hallintoelin" 
tiettävästi mainittiin 15. tammikuuta Vartiotornissa 1944 (engl.) sivulla 30: 
 
  The "Society" of God's anointed witnesses and servants throughout the world use as their legal 
 publishing agency and governing body the Watch Tower Bible and Tract Society, of New York 
 city; and from this servant the Lord's witnesses receive recognition and an earthly ordination to act 
 as representatives of the Watch Tower Society in preaching the Kingdom gospel. 
 
  Jumalan [hengellä] voideltujen todistajien ja palvelijoiden "yhdistys" kaikkialla maailmassa 
 käyttää heidän laillisena julkaisutoimistonaan ja hallintoelimenä New Yorkin kaupungin Vartio
 tornin Raamattu- ja traktaattiseuraa; ja tältä palvelijalta Herran todistajat saavat hyväksynnän ja 
 maallisen valtuutuksen toimimaan Vartiotorniseuran edustajina valtakunnan evankeliumin saar
 naamisessa. 
 
 
 Vielä tuolloin (1944) Vartiotorni-seuran ajateltiin olevan hallintoelin, mutta tästäkin tuli lisää ym-
märrystä vuonna 1971. Tämä lyhyt katsaus Jehovan todistajien historiaan osoittaa, ettei järjestöllä 
ollut pitkään aikaan hajuakaan, mikä on hallintoelin, ja kuka on uskollinen ja ymmärtäväinen orja, 
jonka Jeesus olisi nimittänyt vuonna 1919 läsnäolonsa aikana. Koko ajatus lähti kypsymään Charles 
Taze Russelin päässä, hänen erikoisesta Matteuksen 24:45-47, sekä Luukkaan 12:42-44 tulkinnas-
taan. Mitä raamatullisia perusteita tällaisen orjan olemassaololle on löydettävissä? Miten Jehovan 
todistajat perustelevat Raamatun avulla itselleen ja muille 'uskollisen ja ymmärtäväisen orjan' eli 
hallintoelimen olemassaolon? 
 

 
4 Vanha käsitys oli, että 'uskollinen ja ymmärtäväinen orja' on sellainen ihmisluokka, johon kuuluvat kaikki maailman 
hengellävoidellut Jehovan todistajat. Nykyinen, korjattu käsitys on, että 'uskollinen ja ymmärtäväinen orja' on sama asia 
kuin hallintoelin. Siihen kuuluu päätoimistossa muutama henkellävoideltu mies. He ovat vastuussa maailmanlaajuisesta 
saarnaamis- ja opetustyöstä. 
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HALLINTOELIMEN RAAMATULLISET PERUSTEET 
 
 Lähdettäessä tutkimaan raamatullisia perusteita hallintoelimen olemassaololle, meidän on löydet-
tävä ne suoraan Raamatusta. Pelkät historiassa sattuneet tapahtumat ja vuosiluvut eivät pelkästään 
riitä todisteeksi. Miksi eivät? Koska pelkästään niihin vedoten, mikä tahansa uskonnollinen ryhmä 
voisi väittää samaa. Historialliset tapahtumat ovat siksi vasta toissijainen todiste. Ensin on oltava 
raamatulliset perusteet koko asialle, jotta näillä muilla todisteilla olisi minkäänlaista todistusarvoa. 
Mitä Raamattu siis sanoo? Seuraavassa on esitetty kaksi keskeisintä todistetta. 
 
 1) Jehovan todistajien julkaiseman kirjan Kiinnitä huomiota Danielin profetiaan! sivulla 301 on 
taulukko, josta selviää varsin nopeasti, että 'uskollisen ja ymmärtäväisen orjan' nimittäminen kaiken 
Isännän (Jeesuksen) omaisuuden hoitajaksi tapahtui nyky-ymmärryksen mukaan jolloinkin vuonna 
1919. Sitä edelsi niin sanottu 'puhdistamisen aika'. Tämä tapahtui ensimmäisen maailman sodan 
puhjettua ja kun järjestön johdossa olevat veljet vangittiin. Alla oleva aikajana esittää muitakin pro-
fetioita Danielin kirjasta, jotka olisivat täyttyneet nykyaikana järjestön yhteydessä. 
 
 
 

 
Ks. profetioiden tarkempia yksityiskohtia: LIITE IV. 

 
 
 Haettaessa raamatullisia perusteita hallintoelimelle, eli 'uskolliselle ja ymmärtäväiselle orjalle', on 
löydettävä jokin selkeä profetia tai linkki, jolla tämä tulkinta oikeutetaan. Tässä tapauksessa se 
tehdään Danielin avulla siten, että 'seitsemän ajan' päätyttyä vuonna 1914, sitä seurasi 'kolmen ja 
puolen ajan' pituinen jakso, jonka aikana 'pyhät', eli voidellut joutuisivat ahdistelluiksi. (Daniel 
7:25; 12:7) 
 
 Tärkeä kysymys kuuluu: Kuinka he (hallintoelin ja kirjoitusosaston veljet) saavat Danielin 7. ja 12. 
luvut sopimaan 1900-luvulle? Koko Danielin profetian selitysteos (myös Ilmestyskirjan selitysteos) 
on mestarillinen näyte siitä, miten jokin ennakkokäsitys voi ohjata koko Raamatun tulkintaa tiettyyn 
suuntaan. Jos koko tämä 1900-luvulle ajoitettu sovellus Danielin 4. luvun 'seitsemästä ajan' suu-
remman täyttymyksen puuttumisesta ei vielä kaatanut tätä tulkintaa, Danielin luvut 2 ja 7 tekevät 
sen viimeistään tässä vaiheessa. Kuinka niin? 
 
 Danielin 2. luvun tarkka tutkiminen paljastaa, että siinä kuvaillaan vain neljää maailmanvaltaa. 
Näitä olivat Babylon (jae 38), Meedo-Persia (jae 39), Kreikka (jae 39) ja Rooma (jae 40). Viidettä 
maailmanvaltaa ei ole esitetty Danielin profetiassa. Pitäisi kai sanoa sen olevan mahdotonta lukea 
tekstistä jotain sellaista, mitä siinä ei ole. Mutta Jehovan todistajat onnistuvat siinä kuitenkin. Miten 
he tekevät sen? 
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 Kun 2. luvun jakeita 40-44 lukee uudelleen ja uudelleen, asia alkaa pikku hiljaa hahmottua. Mis-
sään ei puhuta viidennestä valtakunnasta. Kaikki, mikä kerrotaan jakeesta 40 eteenpäin, tapahtuu 
neljännen, eli viimeisen valtakunnan aikana tässä profetiassa. On totta, että nykyään Anglo-Ame-
rikkalainen maailmanvalta on olemassa, mutta Danielin profetia ei yllä sinne asti. Danielin profetia 
loppuu neljänteen maailmanvaltaan. Kun siis Jehovan todistajat lukevat tutun jakeen Danielin 
2:44:stä, he eivät edes ajattele tekstiyhteyttä. He lukevat sen juuri niin kuin heitä on opetettu se lu-
kemaan, ja he uskovat sen merkitsevän juuri sitä, mitä heille on opetettu sen merkitsevän. Mutta 
Raamatun tekstiyhteys on jyrkästi eri mieltä. Danielin 2:44:ssä ei puhuta nykyajasta, 1900-luvun 
asioista. Siinä puhutaan niistä kuninkaista, jotka ilmaantuivat neljännen maailmanvallan (Roo-
man) aikana. Miten voimme saada varmuuden tästä? 
 
 Näille neljälle (ja vain neljälle) maailmanvallalle esitetään rinnakkaisuudet Danielin luvussa 7. 
Siinä kultaista päätä, Babylonin maailmanvaltaa, edusti leijona, jolla oli siivet (jae 4). Hopeaa, eli 
Meedo-Persiaa, edusti karhu (jae 5). Kuparia, eli Kreikkaa, edusti leopardi, jolla oli neljä siipeä (jae 
6). Ja viimeisenä eli neljäntenä rautaa (Rooma) edusti kauhistuttavan voimakas peto, jolla oli rauta-
hampaat (jae 7). Muita petoja ei ollut eikä tullut. Siitä eteenpäin kerrotut tapahtumat (nousseet 10 
sarvea ja pieni sarvi, jotka olivat kuninkaita), ilmaantuivat neljännen maailmanvallan aikana. 
 
 Kun siis Danielin 2:44 luetaan tekstiyhteydessään, ei päästä lähellekään 1900-lukua, vaan jäädään 
ensimmäiselle vuosisadalle, Rooman maailmanvallan aikaan. Koko Danielin kirjan päähuomio on 
Messiaan ilmaantumisessa Jumalan valtakunnan edustajana. Jumalan valtakuntaa ei siis perustettu 
vuonna 1914, vaan jo ensimmäisellä vuosisadalla. Kun siis luetaan Danielin 7:25 tekstiyhteydes-
sään, huomataan heti, että jakeessa 23 puhutaan neljännestä pedosta, joka tarkoittaa neljättä valta-
kuntaa (Roomaa). Jakeessa 24 sanotaan, että 10 kuningasta nousevat siitä valtakunnasta, eli Roo-
masta. Jae 25 tapahtuu siis Rooman vallan aikana, lähellekään 1900-lukua. Joten nämä "Kolme ja 
puoli aikaa" löytyvät sieltä, ei 1900-luvulta. 
 
 "3 1/2 ajan" profetia, johon viitataan Danielin 12:7:ssä soveltuu myös Rooman valtakunnan aikaan. 
Danielin 11. luvussa kerrotaan ensin etelän ja pohjoisen kuninkaista, jotka järjestö sijoittelee sopi-
vasti ajan virtaan, mutta valitettavasti nekin ovat juuri niitä kuninkaita, joista puhutaan Danielin 
2:44:ssä, ja jotka nousevat neljännen maailmanvallan, eli Rooman aikana. Siksi Danielin luku 12 
alkaa sanoilla: "Tuohon aikaan", eli Rooman vallan aikana - ei 1900-luvulla - nousee Mikael, suuri 
ruhtinas, joka seisoo kansasi poikien puolella. Kenestä enkeli tässä puhuu Danielille? Ja mitä Daniel 
voi ymmärtää 'kansasi pojilla'? Daniel itse oli heprealainen, eli nykyisemmin sanottuna juutalainen, 
juutalaisten kansaan kuuluva. Juutalaiset olivat pääosassa silloin, kun Danielin 12. luku täyttyi en-
simmäisellä vuosisadalla. Esimerkiksi Jeesuksen ansiosta, sekä myöhemmin vuoden 33 helluntaina 
kun pyhä henki vuodatettiin, tosi tieto tuli runsaaksi, sekä monet puhdistivat ja valkaisivat itsensä, 
ja heidät jalostettiin (Da 12:4, 9, 10) Lopun ajat koittivat tuolloin juutalaiselle järjestelmälle vuonna 
70, kun Jerusalem tuhottiin, sekä suuri ahdinko kohtasi tätä kansaa. (Da 12:1 vrt. Mt 24:21; Mr 
13:19; Lu 21:23) Lisäksi Jeesuksen mainitsema 'autioittava iljetys', joka tarkoitti Rooman armeijaa 
- ei Kansainliitoa/YK:ta, joka piiritti Jerusalemin, ja löytyy Danielin kirjasta. (Da 11:31; 12:11 vrt. 
Mt 24:15; Mr 13:14; Lu 21:20). 
 
 Näistä painavista syistä Raamatun mukaan ei ole mahdollista, että Danielin 7:25:ssä ja 12:7:ssä 
mainittu "3 1/2 aikaa" (1260 päivää) olisi täyttynyt 1914 joulukuusta vuoden 1918 kesäkuuhun5. Jo-
ten linkki vuoteen 1919 puuttuu, mikäli sitä etsitään Danielin profetiasta. 

 
5 On ironista, että järjestön julkaiseman Danielin profetian selitysteoksen tulkinta tämänkin profetian osalta on lisäksi 
kirjaimellisesti pieleen laskettu. Tarkastamalla, pitääkö 1260 päivää paikkansa, saadaan tarkka profetian loppukohta dp-
kirjan sivulta 143, kappaleesta 31: 21. kesäkuuta 1918. Kun tästä ajankohdasta lasketaan taaksepäin 1260 päivää, tul-
laan päivämäärään 8. tammikuuta 1915, eikä joulukuuhun 1914. Ks. LIITE IV. 
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 2) Entäpä sitten Matteuksen 24:45-47, sekä Luukkaan 12:42-44? Eivätkö ne valtuuta hallintoelintä, 
eli 'uskollista ja ymmärtäväistä orjaa' olemaan Isäntänsä (Jeesuksen) kaiken maanpäällisen omai-
suutensa hoitajia, sekä toimimaan ainoana hengellisen ravinnon kanavana nykyaikana? Tarkastel-
laan jälleen Raamatun tekstiyhteyttä, mistä siinä puhutaan. 
 
 
 Tämä on vertaus, jonka Jeesus esitti koskien sitä tilannetta kun hän tulisi toisen kerran takaisin. On 
huomattava, että Jehovan todistajat tulkitsevat Jeesuksen asettaneen 'uskollisen ja ymmärtäväisen 
orjan' nimenomaan läsnäolonsa aikana, vuonna 1919. Tässä vertauksessa ei kuitenkaan puhuta pa-
rousiasta, eli hänen läsnäolostaan. Tässä puhutaan Jeesuksen tulemisesta toisen kerran. Parousia 
esiintyy Raamatussa kaikkiaan 24 kertaa, eikä tässä kohdassa käytetä sitä sanaa.6 Entä asettiko hän 
tuon orjan ennen vai jälkeen toisen tulemisensa? Jälkeen. Myös paha orja saa palkkansa vasta sen 
jälkeen, kun Jeesus on tullut toisen kerran. 
 
 Koska tämä vertaus ei koske Jeesuksen läsnäoloa, vaan täyttyy vasta sitten kun hän tulee takaisin, 
sitä ei voida soveltaa nykyaikaan 'uskolliseksi ja ymmärtäväiseksi orjaksi', josta Jeesus puhui. Taas 
Raamatun tekstiyhteys paljastaa väärän tulkinnan. Mistä tämä koko ajatus näkymättömästä läsnä-
olosta on peräisin? Asiaan kannattaa kiinnittää huomiota. 

 
6 Ks. tämän tutkielman LIITE V: Parousia-sana 70. eri raamatunkäännöksessä 


