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Jehovan todistajien väärät opetukset

Neljä vaaraa Jehovan todistajissa

Jehovan todistajien organisaatio väittää olevansa ainoa oikea kristillinen ryhmä 
koko maailmassa. Se sanoo, että kaikki muut kirkot, olkoon katolinen tai 
protestanttinen, opettaa virheellisesti ja että jokainen, joka ei ole Jehovan todistaja, 
tulee kuolemaan Jumalan toimesta. Kuitenkin, todisteet osoittavat, että tämä ryhmä 
on petoksellinen lahko. Seuraavassa neljä syytä, miksi heitä on syytä välttää.

1. Jehovan todistajat kieltävät Raamatun keskeiset 
opetukset

Jehovan todistajien organisaatio kieltää, että Jeesus on Jumala. Sen sijaan he 
opettavat, että Jeesus Kristus on luotu enkeli.

”Totuus osoittaa, että tämä ryhmä on petoksellinen lahko.”

Kuitenkin, Raamattu selvästi opettaa, että Jeesus Kristus, Poika, on Jumala. 
Esimerkiksi, heprealaiskirjeessä 1:8 sanotaan: ”Mutta Pojasta hän sanoo, ’Sinun 
valtaistuimesi, Oi Jumala, kestää ikuisesti ja ikuisesti...’” Monet muutkin jakeet 
opettavat myös tämän saman asian – Joh. 1:1, 14, 20:26-28; Ap.t. 20:28; room. 
9:5, hepr. 1:3, 8-9; 2.Piet. 1:1.

Jehovan todistajat kieltävä Jeesuksen Kristuksen kehollisen ylösnousemuksen. Sen 
sijaan he opettavat, että Jeesuksen keho liukeni kaasuiksi. Charles Taze Russell, 
organisaation perustaja opetti: ”Mies Jeesus on kuollut, ikuisesti kuollut” 
(Tutkimuksia kirjoituksista, Vol. 5, 1899, s. 454).

Kuitenkin Raamattu selvästi opettaa, että Jeesuksen keho nostettiin takaisin 
elämään; esimerkiksi Luukas 24:39 - ”Katsokaa käsiäni ja jalkojani. Se olen Minä 
itse. Koskettakaa minua ja katsokaa; haamuilla ei ole lihaa ja luita kuten näette 
minulla olevan.” Katso myös – Joh. 2:19-21, Joh. 20:26-28; 1. Kor. 15:6, 14.

Jehovan todistajat kieltävät, että Pyhä Henki on Jumala. Sen sijaan he opettavat, että
Pyhä Henki on persoonaton voima kuten sähkö.

Kuitenkin Raamattu selvästi opettaa, että Pyhä Henki on Jumala: Ap.t. 5:3,4 - 
”Sitten Pietari sanoi, Ananias, kuinka Saatana on täyttänyt sydämesi niin, että 
valehtelet Pyhälle Hengelle… Sinä et ole valehdellut ihmisille vaan Jumalalle.” 
Katso myös Joh. 14:16-17; 16:13-15; Room. 8:26-27; 2. Kor. 3:6,17-18; Ef. 4:30.

Jehovan todistajat kieltävät, että pelastus on Jumalan ilmainen lahja. Sen sijaan he 
opettavat, että pelastus täytyy ansaita tai saavuttaa. Saadakseen pelastuksen ja 
välttääkseen tuomion, henkilön täytyy liittyä Jehovan todistajien organisaatioon ja 
tehdä heidän mainitsemiaan töitä [works gospel englanniksi ts. työnteon 
evankeliumi].

http://wit.irr.org/four-dangers-of-jehovahs-witnesses


Kuitenkin Raamattu selvästi opettaa, että pelastusta ei voi ansaita tai saavuttaa – se 
on Jumalan ilmainen lahja: Ef. 2:8-9 - ”Armon kautta te olette pelastuneet, uskon 
kautta – eikä siinä ole mitään teidän omaanne, se on Jumalan lahja – ei töillä, ettei 
kukaan ylpeilisi.” Katso myös: Room. 4:1-4; Gal. 2:16; Titus 3:5.

Jehovan todistajat kieltävät pahojen ikuisen rangaistuksen. Sen sijaan he opettavat, 
että ei-vanhurskaat ihmiset (jumalattomat, syntiset) tuhotaan ja heidän 
olemassaolonsa lopetetaan.

Kuitenkin Raamattu selvästi opettaa, että pahat joutuvat ikuiseen rangaistukseen. 
Matt. 25:41, 46 - ”Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois 
luotani, te ketkä olette kirottuja, ikuiseen tuleen joka on valmistettu paholaiselle ja 
hänen enkeleilleen… Sitten he joutuvat pois ikuiseen rangaistukseen, mutta 
vanhurskaat ikuiseen elämään.” Katso myös: Matt. 18:8; 2. Tes. 1:8-9; Ilm. 14:10, 
11; 20:10, 15.

Jehovan todistajat kieltävät, että ihmisellä on henki, joka on olemassa kuoleman 
jälkeenkin. Sen sijaan he opettavat, kuten eläimillä, henkilön elämä loppuu 
kuolemaan.

Kuitenkin Raamattu selvästi opettaa, että ihmisen henki jatkaa tietoista 
olemassaoloaan kuoleman jälkeen. 2. Kor. 5:8 - ”Me olemme varmoja, sanon minä,
ja olisin mieluummin pois kehostani ja kotona Herran kanssa.” Katso myös: 
Luukas 16:19-31; Fil. 1:23-24; Ilm. 6:9-11.

Jehovan todistajat opettavat, että ikuinen elämä Jumalan läsnäolossa on vain 
muutamia valittuja varten.   He väittävät, että vain erityinen ryhmä, 144 000 Jehovan 
todistajaa, voivat syntyä uudelleen ja elää ikuisesti Jumalan kanssa taivaassa; kaikki
muut Jehovan todistajat pysyvät maan päällä.

Kuitenkin Raamattu selvästi opettaa, että kaikki jotka laittavat uskonsa Jeesukseen 
Kristukseen saavat ikuisen elämän Jumalan läsnäolossa. Raamattu viittaa tähän 
ryhmään lukemattomana määränä: 

Johanneksen ilmestys 7: 9, 15 - ”Sen jälkeen katsoin ja näin edessäni 
lukemattoman määrän, sellaisen jota ei voi laskea, jokaisesta kansasta, heimosta, 
ihmisiä ja kieliä, seisomassa edessäni valtaistuimen edessä Lampaan edessä… he 
ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat hän päivästä yöhön hänen 
temppelissään.” Katso myös Joh. 3:15; 5:24; 12:26; Ef. 2:19; Fil. 3:20; Kol. 3:1; 
12:22; 2. Piet. 1:10, 11.

Jehovan todistajat kieltävät kolmiyhteisen Jumalan (  k  olminaisuus) ja opettavat, että 
Saatana keksi     kolminaisuusopin. He hylkäävät kaikki kirjoitukset, jotka tunnistavat 
Jeesuksen Kristuksen Jumalana ja
Pyhän Hengen Jumalana.

Kuitenkin Raamattu selvästi opettaa, että Poika ja Pyhä Henki, aivan kuten Isä on 
Jumala (Joh. 1:1; 20:28; 1. Joh. 5:20; Ap.t. 5:3, 4). Se myös selvästi ja 
voimakkaasti opettaa, että on olemassa vain yksi Jumala (Jesaja 43:10; 44:6, 8; 
jne.). Se opettaa, että kolme ovat yksi – kolminaisuus (Matt. 28:19; 1. Kor. 12:4-6;
2. Kor. 13:14; 1. Piet. 1:2).

Eikö ole vaarallista liittyä organisaatioon, joka kieltää Raamatun keskeiset 
opetukset?



2. Jehovan todistajat peukaloivat Raamattua

Jehovan todistajien organisaatio on tuottanut oman väärennetyn version 
Raamatusta. Sitä sanotaan Uudeksi maailman käännökseksi (New World 
Translation, NWT). Se sisältää hienovaraisia muutoksia moniin kirjoitusten 
jakeisiin. Nämä muutokset yrittävät piilottaa totuuden, että Jehovan todistajien 
opetukset ovat Pyhän Raamatun vastaisia ja väärässä.

Raamattu ja petollinen Uusi maailman käännös (NWT) rinnakkain

Pyhä Raamattu

John 1:1 — "Alussa oli Sana ja Sana oli Jumalan luona ja
Sana oli Jumala."

Tämä on selvä määritelmä, että Jeesus (Sana) on Jumala.

Kolossalaiskirje 1:16 — "Hänen kauttaan [Jeesus] kaikki asiat
luotiin… kaikki asiat luotiin hänen kauttaan ja häntä
varten."

Tämä opettaa, että Jeesus on kaiken Luoja, eikä hän itse ole
luotu olento.

Heprealaiskirje 1:8 — "Mutta Pojasta hän sanoo, Sinun
valtaisuimesi, Oi Jumala, kestää ikuisesti ja ikuisesti.”

Huomatkaa, että Isä Jumala kutsuu Jeesusta, Poikaa,
”Jumalaksi”.

Petollinen Uusi maailman käännös (NWT)

John 1:1 — "Alussa Sana oli ja Sana oli Jumalan luona ja
Sana oli jumala."

Tämä muutos tehtiin tukemaan Jehovan todistajien väärää
väitettä, että Jeesus ei ole Jumala.

Kolossalaiskirje 1:16 — "koska hänen kauttaan kaikki [muut]
asiat luotiin… Kaikki [muut] asiat on luotu hänen kauttaan ja
häntä varten."

Sana ”muut” on lisätty tukemaan Jehovan todistajien
väärää opetusta, että Jeesus itse on luotu enkeli. (1955)

Heprealaiskirje 1:8 — "Mutta viitatessaan Poikaan: ”Jumala on
valtaistuimesi ikuisesti ja ikuisesti...”

Jehovan todistajien organisaatio on muuttanut sanojen järjestyksen 
piilottaakseen totuuden, että Jeesusta (Poikaa) kutsutaan Jumalaksi.



Eikö ole vaarallista liittyä organisaatioon, joka peukaloi Pyhiä kirjoituksia?

3. Jehovan todistajilla on historiassa vääriä profetioita

Jehovan todistajien johtajat väittävät puhuvansa Jehova Jumalan nimessä ja 
profeetallisessa vallassa, mutta he ovat antaneet monia vääriä profetioita, jotka eivät
ole toteutuneet. Esimerkiksi he ennustivat, että maailmanloppu tulee ja maailma 
tulee päättymään vuonna 1975. Tämän virheen korjaamiseksi suurin osa Jehovan 
todistajista tänään kieltää, että he ennustivat niin, vaikka se on helposti 
todistettavissa heidän oman kirjallisuuden kautta.

Jehovan todistajien organisaatio myös ennusti, että maailmanloppu tulee vuonna 
1914, 1915, 1918, 1925 ja 1942. He ennustivat, että Aabraham, Iisak ja Jaakob 
herätettäisiin kuolleista ja että he palaavat maailmaan vuonna 1925. He ovat olleet 
väärässä joka kerralla. Raamattu määrittelee, että epäonnistunut profetia on merkki 
väärästä profeetasta (Deuteronomia 18: 21-22).

Eikö ole vaarallista liittyä organisaatioon, jolla on historia täynnä vääriä 
profetioita?

4. Jehovan todistajien organisaatio käyttää  valtaansa väärin

Huolimatta monista vääristä profetioista Jehovan todistajien organisaatio opettaa, 
että se on ainoa oikea uskonto ja että vain sen jäsenet ovat todellisia kristittyjä. Se 
väittää, että kukaan ei voi oppia hengellistä totuutta muualta kuin heiltä. He 
opettavat, että pelastuksen voi saada vain liittymällä heidän organisaatioonsa ja että 
kaikki muut, lukuunottamatta Jehovan todistajia, tuhoutuvat maailmanlopussa. 

Jehovan todistajien organisaatio vaatii jäseniään noudattamaan ja hyväksymään, 
kyseenalaistamatta, jokaisen käskyn ja raamatullisen [NWT, Uusi 
maailmankäännös] tulkinnan, jonka organisaatio on antanut. 

Jehovan todistajien organisaatio esimerkiksi kieltää verensiirtojen tekemisen. 
Yksittäisen Jehovan todistajan on kuoltava noudattaessaan tätä käskyä tai heidän 
lapsensa on annettava kuolla sen sijaan, että tätä käskyä rikottaisiin. Vaikka missään
kohdassa kirjoituksia ei opeteta, että verensiirto on väärin. Jokaiselle tätä käskyä 
rikkovalle Jehovan todistajalle kerrotaan, että hän tulee tuhoutumaan tulevassa 
Armageddonissa (maailmanlopun taistelussa)  viimeisen tuomion aikaan. 

Tällä tavalla johtajat käyttävät pelkoa ja pelottelua pitääkseen jäsenet kuuliaisina 
organisaatiolle. Jehovan todistajien johtajat ovat käyttäneet ennustuksiaan 
maailmalopusta laittaakseen pelon seuraajiensa sydämiin. 

Eikö ole vaarallista liittyä organisaatioon, joka käyttää valtaansa väärin? 

Oheiset neljä kohtaa osoittavat hengelliset vaarat, jotka liittyvät Jehovan todistajien 
organisaatioon. Ehkä sinä mietiskelet: "Mikä on Raamatun hyvät uutiset 
(evankeliumi)?" Seuraavassa neljä kohtaa, jotka esittävät todellisen Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumin kuten se Pyhästä Raamatusta löytyy. 

Kuinka löydät rauhan Jumalan kanssa 



Raamatun viesti voidaan tiivistää neljään yksinkertaiseen kohtaan: 

1. Me olemme erossa todellisesta ja elävästä Jumalasta syntiemme takia. 

"Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja jäävät vajaaksi Jumalan kirkkaudesta." (Room. 
3:23) "Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan lahja on ikuinen elämä 
Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme." (Room. 6:23)

2. Me emme voi pelastaa itseämme 

"Hänen katseensa alla ketään ei julisteta vanhurskaaksi pitämällä lain; sen sijaan, 
lain avulla me tulemme tietoiseksi synnistä." (Room. 3:20) "Hän pelasti meidät, ei 
omien vanhurskauden tekojemme takia, vaan hänen armonsa kautta." (Tiitus 3:5) 

3. Jeesus Kristus on Jumalan lääke synnin ongelmaamme 

"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainoan Poikansa, ettei kukaan 
häneen uskova joudu kadotukseen vaan saisi ikuisen elämän." (Joh. 3:16) "Sillä 
Kristus kuoli syntiemme vuoksi yhden ainoan kerran, vanhurskas syntisten sijaan, 
tuodakseen teidät Jumalan luokse." (1. Piet. 3:18a) 

4. Meidän on henkilökohtaisesti vastaanotettava Kristus uskon kautta saadaksemme 
syntimme anteeksi ja ikuisen elämän 

"Kuitenkin kaikille jotka vastaanottivat hänet, he, jotka laittoivat uskonsa hänen 
nimeensä, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi." (Joh. 1:12)  "... jos tunnustat 
suullasi, 'Jeesus on Herra', ja uskot sydämessäsi, että Jumala nosti hänet kuolleista, 
sinä pelastut." (Room. 10:9) 

Jos nämä Jumalan totuudet ovat koskettaneet sydäntäsi, voit vastata nyt heti ja 
pyytää Häntä antamaan anteeksi syntisi ja antamaan sinulle uuden elämän 
Kristuksessa. Tämä yksinkertainen rukous ohjatkoon sinut ilmaisemaan uskosi 
Jeesukseen Kristukseen pelastuaksesi. 

Rukous: Kaikkivaltias ja armollinen Jumala, minä tunnustan, että olen tehnyt syntiä
sinua vastaan ajatuksin, teoin ja sanoin. Jään vajaaksi sinun vanhurskaudestasi enkä 
voi pelastaa itseäni. Kiitos, että lähetit Poikasi, Jeesuksen Kristuksen, vuodattamaan
verensä puolestani. Pyydän sinua antamaan anteeksi kaikki syntini. Minä laitan 
uskoni Jeesukseen Kristukseen, joka kuoli puolestani ja joka nousi kuolleista. 
Aamen. 
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