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Jehovan todistajien organisaation saatanallinen väärennös

Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=2zRtXL_AP_0

Ja nämä niin kutsutut Jehovan todistajat, he ovat valehtelijoita, koska he kieltävät todellisen asian, 
josta Jumala antaa todistuksen Uudessa Testamentissa. Se on tiivistettynä tekstiin, jonka juuri luin. 
Jehovan todistajien uskonnollinen liike sanoo, että Jeesusta voidaan kutsua jumalaksi. Pienellä 
alkukirjaimella. Mutta ei siis Jumalaksi.

Jehovan todistajien saatanallinen väärennös

1. Joh.5 alkaen jakeesta kuusi. Puhuttaessa Jeesuksesta, jakeessa viisi mainitusta Jumalan Pojasta, 
Johannes kirjoittaa, että hän on se, joka tuli veden ja veren kautta - Jeesus Kristus. Ei ainoastaan 
veden kautta vaan veden ja veren kautta. Ja Henki on se, joka todistaa, koska Henki on totuus. 
Koska on kolme, jotka todistavat: Henki ja vesi ja veri. Ja nuo kolme pitävät yhtä. Jos me 
kuuntelemme ihmisten todistusta, niin Jumalan todistus on suurempi, koska se on Jumalan todistus, 
jonka hän on antanut Pojassaan. Joka uskoo Jumalan Poikaan, hyväksyy tämän todistuksen. Joka ei 
usko Jumalaan, hän on tehnyt hänestä (Jumalasta) valehtelijan, koska he eivät usko todistukseen, 
jonka Jumala on antanut Pojassaan. Ja todistus on tämä: Jumala on antanut meille ikuisen elämän. Ja
tämä elämä on Hänen Pojassaan. Jolla on Poika, hänellä on elämä; jolle ei ole Jumalan Poikaa, 
hänellä ei ole elämää. 

Tämä aloitusteksti, jonka juuri luimme, tekee hyvin selväksi, että aiheemme siinä on: Jumalan 
todistus. Joten, se on aiheemme ainakin tänään ja seuraavalla kerralla: Jumalan todistus. Se siis 
tarkoittaa Jumalan todistusta koskien Jeesusta Kristusta. Se on Jumalan todistus koskien hänen 
Poikaansa. Se on Jumalan todistus, jakeessa 10, joka uskoo Jumalan Poikaan, hyväksyy tämän 
todistuksen. Se tarkoittaa, että jos uskot Jeesuksen Kristuksen olevan sitä, mitä Isä sanoo hänen 
olevan, olet hyväksynyt silloin Jumalan todistuksen. Hän, joka ei usko, että Jeesus on sitä, mitä hän 
(Isä) sanoo hänen olevan, tekee Jumalasta valehtelijan. Joten, meillä on tässä tekstissä erittäin tärkeä
teema: Jumalan todistus.

Siinä Jumala tiivistää oman todistuksensa koskien Poikaansa. Ja Johannes täsmentää yhtä lausetta, 
jonka hän kertoo evankeliumissaan 20:31. Tämä on kirjoitettu, että uskotte Jeesuksen olevan 
Kristus, Jumalan Poika. Ja että sen uskomalla, teillä on elämä hänen nimessään. Se on syy sille, että 
Johannes kirjoitti evankeliuminsa. Se on täynnä alusta loppuun saakka Isän todistuksia. Kaikki ne 
ovat Isän todistuksia Jeesuksen Kristuksen jumaluudesta. Johanneksen evankeliumi on Isän todistus.
Ja läpi koko Johanneksen evankeliumin, tuo todistus tehdään kristallin kirkkaaksi ihmeiden kautta, 
jotka siinä kerrotaan. Ne on valtavia ihmeitä, jotka on valittu Jeesuksen elämästä ja työstä. Asia 
kerrotaan kunnianimien avulla, jotka hänelle annetaan. Suuret "I AM" -kunnianimet, jotka 
muodostavat niin paljon tuon evankeliumin sisällöstä. 
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Ja totta kai Johanneksen evankeliumi alkaa upealla määritelmällä: "Alussa oli Sana, ja Sana oli 
Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala." Hän loi kaikki asiat. Ilman häntä ei ole luotu mitään, mikä on 
luotua. Aina jakeeseen 14 asti, jossa me näemme hänen kirkkautensa. Mikä se kirkkaus oli? Se oli 
se kirkkaus, joka kuuluu Jumalalle. Täynnä armoa ja totuutta. Siinä Johannes vain yksinkertaisesti 
tiivistää sen, mistä hän kertoo yksityiskohtaisesti evankeliumissaan. Ja se on: Jumala antaa 
todistuksen Pojassaan hänen ihmeiden kautta, hänen opetuksen kautta, hänen kunnianimien kautta. 
Ja todistusten huipentumana: risti ja ylösnousemus. 

Kaikkein perustavin ja olennaisin tunnustus kristillisyydessä on tämä: Jeesus on Herra. Se on 
kaikkein perustavanlaatuisin ja olennaisin kristillisen uskon tunnustus. Ilman sitä, meillä ei ole 
olemassa kristillisyyttä. Luin aikakausilehden toimittajalle osoitettua kirjettä ja tuo toimittaja oli... 
Aikakausilehden toimittaja oli kirjoittanut jutun Jehovan todistajista. Ja toinen henkilö oli lukenut 
jutun ja hän oli Jehovan todistaja. Ilmeisesti johtaja Jehovan todistajien joukossa ja hän kirjoitti 
kirjeessään valittaen vääristelystä, jonka toimittaja oli kirjoittanut Jehovan todistajista. Hän syytti, 
että he sanoivat näin ja noin ja niin ja että he olivat väärässä. Ja että Jehovan todistajat eivät oikeasti 
olleet sellaisia eivätkä uskoneet mainittuihin asioihin. 

Ja että Jehovan todistajat uskovat Jeesukseen Kristukseen. Ja että Jehovan todistajat uskovat, että 
Jeesus kuoli. Ja että Jehovan todistajat näkevät Jeesuksen pelastajana. Ja että Jehovan todistajat 
uskovat armoon. Ja että Jehovan todistajat uskovat uskoon. He yrittivät asemoida itsensä laillisiksi 
kristityiksi. Kaikesta edellä mainitusta huolimatta on olemassa yksi asia, mihin Jehovan todistajat 
eivät usko. He eivät usko, että Jeesus on Herra. Koska he eivät usko siihen, he eivät ole kristittyjä. 
Se ei ole kristillisyyttä. 

He väittävät levittävänsä totuutta, jonka Jumala on kerran paljastanut. He väittävät kaikuvansa 
Jumalan silminnäkijätodistuksia. Mutta totuus, jonka Jumala kerran paljasti... Todellinen todistus 
Jehovasta, Jumalasta, on siinä, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika. Jumalan inkarnaatio 
(ruumiillistuma). Ja niin kutsutut Jehovan todistajat ovat valehtelijoita, koska he kieltävät todellisen 
asian, josta Jumala antaa todistuksen Uudessa Testamentissa. Joka on siis tiivistetty 
tekstikatkelmassa, jonka juuri luin. 

Jehovan todistajien uskonnollinen liike sanoo, että Jeesusta voidaan kutsua jumalaksi (a god). 
Pienellä j:llä. Mutta ei Jumalaksi (the God). He sanovat hänen olevan valtias (mighty), mutta ei 
Kaikkivaltias (Almighty). He sanovat, että Jehova loi hänet. Hän ei ole kolminaisuuden jäsen. Ei ole
olemassa kolminaisuutta. Elohim, joka on monikko tarkoittaen ylhäisyyden monikkomuotoa. Ei siis 
henkilön monikkomuotoa. He sanovat, että Poika, ennen ihmiseksi tuloaan, oli todellisuudessa 
enkeli - nimeltään Mikael. Lisäksi he sanovat, ettei Poika edes ole kuolematon. Hänet luotiin ja 
hänet luotiin kuolemaan. 

He opettavat, että kun Maria synnytti Kristuksen, hän lakkasi olemasta henkiolento - täydellisesti. Ja
hänestä tuli vain ja ainoastaan ihminen. Jeesus, joka eli maassa, hänellä oli vain yksi luonne. Ja tuo 
luonne on ihmisen luonne. Hän oli täydellinen ihminen. Aatamia vastaava - ennen 
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syntiinlankeemusta. Jehovan todistajat opettavat myös, että Jeesuksesta tuli tai hän sai Messiaan 
aseman, kun hänet kastettiin. Tuolla hetkellä Jumala teki tuosta ihmisestä oman hengellisen 
Poikansa. Joten ensiksi Jeesus oli luotu enkeli. Sitten luotu ihminen. Ja lopulta hengellinen Poika. 

Jehovan todistajat kieltävät, että Jeesus, fyysisesti, kirjaimellisesti, nousi kuolleista. Hän ei noussut 
kuolleista ihmisen poikana vaan hän nousi ainoastaan kuolemattomana henkenä. Hänen kehonsa ei 
koskaan enää herännyt kuolleista. Itse asiassa, kun hän oli uhrannut kehonsa, Jehovan todistajat 
sanovat, ettei hän koskaan enää voi saada kehoaan takaisin. "Tuomari" Rutherford, saastaisen 
hengen innoittama mies, joka keksi Jehovan todistajien uskonnon, sanoi: "Kun Jeesuksen keho 
lähetettiin, ja Jumala tietää missä se on, hän tuo sen takaisin ja asettaa sen näytteille johonkin 
vuosituhantiseen museoon (millennial museum). He sanovat, Kristus, joka kerran oli kuoleva enkeli,
ja sen jälkeen kuoleva ihminen, ja lopulta kuolematon henki, elää ikuisesti henkiolentona.

Ja mitä minä olen ymmärtänyt heidän kirjoituksistaan, hän on nyt saanut takaisin alkuperäisen 
nimensä: Mikael. Hän on nyt siis jälleen enkeli ja nauttii enkelin elämästään. No, voimme nähdä 
tästä sekasotkusta, että nämä ihmiset eivät ole Jehovan todistajia. He eivät ole todellisen Jumalan 
todistajia. He eivät ole Jumalan todistuksen kaiku. He eivät ole kaiku Jumalan todistuksesta liittyen 
hänen Poikaansa. He ovat valehtelijoita. Ja he edustavat valheiden isää. He ovat paholaisen 
todistajia. 

Ja heillä on paljon vanhoja harhaoppeja. Ne on uudelleenmuotoiltu palvelemaan heidän 
järjestelmäänsä. Ne ovat hyvin vanhoja harhaoppeja, jotka tulevat muinaisesta gnostillisuudesta. Jos 
haluat todistuksen Jumalalta. Jos haluat olla Jumalan todistaja, joka kaikuu Jumalan todistusta, ei ole
juuri parempaa paikkaa minne mennä kuin tämä tässä. Tässä on Jumalan todistus liittyen hänen 
Poikaansa, sanotaan jakeessa yhdeksän. Ja havaitsemme, että se mitä Jumala sanoo Pojastaan, on 
täysin erilaista, mitä niin kutsutut Jumalan edustajat sanovat hänen Pojastaan. Ollaksemme Jumalan 
kuningaskunnassa, meidän täytyy uskoa hänen Poikaansa. 

Jotta voittaisimme maailman, muistanette edeltävistä viidestä jakeesta, ollaksemme voittajia, meidän
täytyy uskoa, että Jeesus on Jumalan Poika. Juuri meidän uskomme häneen on se, mikä voittaa 
maailman. Meidän täytyy uskoa todelliseen Jumalan Poikaan. Todelliseen ikuiseen Kristukseen. 
Tämä viesti kerrotaan meille toistuvasti tässä kirjeessä (epistolassa), kun Johannes kertaa ja kertaa ja
kertaa samaa materiaa yhä uudelleen vain joka kerralla hieman syvemmältä ja laajemmalti. 
Kappaleessa 2 jakeessa 22, kuka on valehtelija ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus. Hän
on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. Siinä on yhdenvertaisuus (equality) Isä Jumalan ja 
Jumalan Pojan välillä. Kuka kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Kuka tunnustaa Pojan, hänellä on
myös Isä. 

Meidän kristologiamme (oppi siitä, miten ihmisyys ja jumaluus yhdistyvät Jeesuksessa 
Kristuksessa) on kriittinen, meidän oikea näkemys Kristuksesta on oleellinen pelastuksellemme. 
Uudelleen kappaleessa 3 Johannes vahvistaa saman asian jakeessa 23. Ja tämä on hänen käskynsä, 
että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen. Kappaleessa 4 jälleen 
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jakeissa 1 ja 2. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne 
Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: 
jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään 
henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki.

Ja jälleen kerran uskomisen perusolemus kuljettaa meidät kristologiamme ääreen. Se kuljettaa 
meidät perustuksen äärelle, joka on oikea näkemys Kristuksesta. Kappaleessa 4 jakeissa 9 ja 10: 
Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me 
eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että 
hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Sen ymmärtäminen ja 
uskominen, mikä on totta Kristuksesta ja hänen lunastustyöstään ehdottoman kriittistä. 

Kappaleessa 5 jakeessa 1, jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta. Ja 
kuten olen jo maininnutkin, jakeissa 4 ja 5, juuri uskomme on se, mikä voittaa maailman. Ja mitä 
meidän uskomme on, jakeessa 5, se on uskomista siihen, että Jeesus on Jumalan Poika. Ja jälleen 
kerran, kaikkein perustavin ja olennaisin kristillisen uskon tunnustus on kolmesanainen toteamus: 
Jeesus on Herra. Ja se tarkoittaa kaikkea sitä, mitä Herra sisältää. 

Kun keskustelin mormonikirkon johtajien kanssa, jotka lensivät tänne Brighamista. Ja he puhuivat 
siitä, kuinka he rakastavat Kristusta ja kunnioittavat Kristusta ja että Kristus on heidän pelastajansa. 
Ja että he antavat arvoa kirjoille, joita olen kirjoittanut ja jotka ylistävät Kristusta. Ja niin edelleen.
Kun jatkoimme keskustelua aiheesta tunteja ja he halusivat minut puhumaan BYU:hun ja puhumaan
tiedekunnille ja oppilaille, koska on olemassa yhteinen rakkaus Kristukseen. Ja he halusivat minun 
tietävän, että he ovat kristittyjä aivan kuten minäkin olen. Ja niin edelleen. Ja olimme keskustelleet 
kaikesta edellä mainitusta ja aivan lopuksi minä sanoin: "Kuka on Jeesus Kristus?" Johon he 
vastasivat, että Jeesus on luotu olento, Luciferin ja Aatamin hengellinen veli. Se ei ole kristillisyyttä.
Se ei ole kristillisyyttä. 

Tiesittekö, että tuolla ulkona on niin paljon ihmisiä, jotka eivät saa juonen päästä kiinni. On 
olemassa kristittyjä ihmisiä, kun he kuulevat ihmisten puhuvan armosta ja uskosta, me rakastamme 
Jeesusta ja Jeesus on pelastajamme ja hän kuoli puolestamme. He eivät ymmärrä hienovaraisuuksia, 
joita on meneillään. Nuo uskonlahkot, jotka ovat naamioituneet selvästikin kristillisiksi, eivät ole 
kristillisiä. Ne on saatanallisia väärennöksiä, koska kaiken sen vierellä, minkä ne vahvistavat 
todeksi, ne kieltävät sen, että Jeesus on Herra. Ja se, jälleen kerran, minä sanon, on kaikkein 
perustavanlaatuisin ja oleellisin tunnustus kristillisessä uskossa. 

Jos haluat pelastua, roomalaisille 10:9 sanoo, sinun pitää tunnustaa suullasi, että Jeesus on Herra. 
Se on yksiselitteistä. Mitä se tarkoittaa? Sen tarkoitus on sanoa, että Jeesus on Jumala ja kaikkea 
sitä, mihin sillä viitataan. Ja jos olet Jumala, se viittaa yksinvaltiuteen ja valtaan. Joten, kun 
sanotaan: Jeesus on Herra. Kun siinä sanotaan, että sinun pitää tunnustaa, että Jeesus on Herra. Teet 
silloin tunnustuksen, että hän on Jumala. Ja kaiken sen, mihin sillä viitataan. Ja se viittaa valtaan. Se 
viittaa yksinvaltiuteen. 
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Joten, hyvät uutiset on tämä. Hyvät uutiset (evankeliumi) on siinä, että on olemassa pelastuksen 
julistus (proclamation of salvation). Hyvät uutiset on siinä, että pelastuksen läsnäolo kaikkialla, 
saavuttaa jokaisen ja kaikki. Hyvät uutiset on, että tuo pelastuksen henkilö ei ole kukaan muu kuin 
Jumalan voideltu kuningas ja pappi ja profeetta, joka ei ole kukaan muu kuin Jumala itse. 

Juuri siksi, kun profeetta Jesaja puhui asiasta, ja profetoi asiasta. Hän sanoi, että on syntynyt lapsi, 
Jesaja 9:6. On annettu lapsi, jota kutsutaan nimellä Ihmeellinen Neuvonantaja, Mahtava Jumala, 
Ikuinen Isä, Rauhan Ruhtinas. Ei siis ole epäilystä siitä, kuka lapsi on. Lapsi on Jumalan voideltu 
profeetta, pappi ja kuningas, joka itse on Jumala. Hän on se, joka syntyi tuona päivänä: pelastaja, 
kuningas, pappi, profeetta, joka on Jumala. Nyt te ymmärrätte, kuka Jeesus on. Kaikki vähäisempi 
kuin edellä mainittu, jää vajaaksi kristillisyydeksi. 

Siinä on häkellyttäviä arvonimiä annettu yhden päivän ikäiselle syöttötuolissa makaavalle. Ja noiden
arvonimien runsaus ja noiden arvonimien vaikutusvaltaisuus ja noiden arvonimien ylhäisyys on 
vahvasti vastakkain haisevassa tallissa...
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