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Minä todistin Jehovasta

Tositarina

Pian sen jälkeen kun minusta tuli kristitty, kesällä 2011, minulla oli vähän tai ei lainkaan ymmärrystä 
Raamatusta tai Jeesuksesta Kristuksesta, aloin näkemään unia ennen kuin nukahdin iltaisin. Näin kahtena 
tai kolmena eri iltana unen, jossa ääni sanoi minulle: ”Sinä tulet näkemään Jehovan pian.” Kun kuulin 
tämän äänen unissani, tulin pelokkaaksi, koska ajattelin kuolevani pian ja seisovani Jumalan edessä. Minä 
järjestelin asioitani vimmalla, koska ajattelin kuolevani ja jättäväni omaisuuteni jälkeeni toisille ihmisille. 
Etsin totuutta väsymättömästi, jotta voisin jättää totuuden rakkaimmilleni, jotta hekin voisivat pelastua. 
Pian kun olin kuullut äänen sanovan unessa: ”Sinä näet Jehovan pian” nukahdin uneen eräänä iltana. 

Heräsin unessani omassa huoneessani ja kävin nukkumaan ikään kuin olisin herännyt todellisessa 
elämässäni. Ovi avautui ja Jeesus Kristus tuli kävellen sisälle huoneeseen. Heti hänet nähtyäni 
hyppäsin ylös ja kiedoin käteni Hänen ympärilleen ja halasin Häntä, ja Hän halasi minua. Kun Hän halasi 
minua, tunsin voimakkaan Jumalan läsnäolon ja rakkauden syöksyvän Hänestä minuun samalla kun Hän 
halasi minua. Sitten Hän istui alas sängylle ja puhui minulle monista asioista kasvotusten. Unen lopuksi 
minut valtasi suru, aloin itkemään, ja Hän asetti kätensä ympärilleni ja lohdutti minua. Kun suljin silmäni 
unessani, heräsin todelliseen elämääni. 

Kaksi päivää tapahtuman jälkeen kävelin ympäriinsä voimakas läsnäolo ja Jumalan rakkaus ympärilläni 
eikä mikään lannistanut minua. Pian sen jälkeen hengellinen sota jatkui. Saatana hyökkäsi minua vastaan 
käyttäen kaikkia ympärilläni olevia ihmisiä, ja sain osakseni paljon kärsimystä sisäisesti ja ulkoisesti 
vihollisen toimesta. Mutta minä jatkoin kestämistä. Tulevina vuosina kun jatkoin opiskelua Herrastani ja 
Pelastajastani Jeesuksesta Kristuksesta, Pyhä Henki näytti minulle     seuraavat kirjoitukset:

Johannnes 14:6-9

6 Jeesus vastasi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei tule Isän luokse muutoin kuin minun 
kauttani. 7 Jos sinä todella tunnet minut, sinä tunnet myös Isäni. Tästä eteenpäin sinä tunnet hänet 
ja olet nähnyt hänet.”

8 Filippus sanoi: ”Herra, näytä meille Isä ja se riittää meille.”

9 Jeesus vastasi: ”Etkö tunne minua Filippus, vaikka olen ollut kanssanne näin pitkän ajan? Jokainen 
joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka sinä voit sanoa: ’Näytä meille Isä?’

Jokainen joka on nähnyt Jeesuksen on nähnyt Isän. Me voimme nähdä Hänet sellaisena kuin Hän on, 
evankeliumeissa ja Raamatun sivuilla sen kannesta kanteen. Me voimme tuntea Jumalan tuntemalla 
Jeesuksen Kristuksen.

Johannes 8:58-59

58 ”Totisesti minä sanon sinulle”, Jeesus vastasi, ”Ennen kuin Abraham syntyi, Minä Olen!” 59 Tämän 
kuultuaan he nostivat maasta kiviä hänet kivittääkseen, mutta Jeesus piiloutui heiltä, pakeni pois temppelin 
alueelta.
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Jeesus Kristus väitti olevansa Jumala, joka puhui Moosekselle palavasta pensaasta. Juutalaiset 
tiesivät tämän, ja siksi he ottivat maasta kiviä kivittääkseen Hänet. He pitivät Hänen väitettään 
Jumalan pilkkana.

Exodus 3:13-14

13 Mooses sanoi Jumalalle: ”Ajatellaan, että menen israelilaisten luokse ja sanon heille, ’teidän isienne 
Jumala on lähettänyt minut luoksenne’, ja he kysyvät minulta, ’Mikä on hänen nimensä?’ Mitä minä 
vastaan heille?” 14 Jumala sanoi Moosekselle: ”Minä Olen Kuka Minä Olen.” Tämä sinun pitää sanoa 
israelilaisille: ”Minä Olen on lähettänyt minut luoksenne.” 

Kolossalaiskirje 1:15-20

15 Kristus on näkymättömän Jumalan näkyvä kuva. Hän oli olemassa ennen kuin mitään oli luotu ja 
on kaiken luodun yläpuolella, 16 sillä Jumala loi kaiken hänen kauttaan taivaallisissa paikoissa ja maan 
päällä.  Hän  teki  kaikki,  mitä  näemme  ja  kaiken  sen,  mitä  emme  voi  nähdä  –  kuten  valtaistuimet, 
kuningaskunnat, hallitsijat ja vallat näkymättömässä maailmassa. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä 
varten. 17 Hän oli olemassa ennen mitään muuta ja hän pitää kaiken luodun yhdessä. 18 Kristus on myös 
kirkon pää, joka on hänen kehonsa. Hän on alku, ylivertainen kaikkiin toisiin verrattuna, jotka nousevat 
kuolleista. Joten hän on ensimmäinen kaikessa.  19 Sillä Jumala kaikessa täyteydessään oli mieltynyt 
elämään Kristuksessa,  20 ja hänen kauttaan Jumala lunasti kaiken itselleen. Hän teki rauhan kaikkien 
kanssa taivaassa ja maan päällä Kristuksen veren kautta ristillä.

Jeesus Kristus on näkymättömän Jumalan näkyvä kuva. Hän on Jumala lihassa. Kun Jumala oli täällä ja eli 
kanssamme henkilönä, Jeesuksena Kristuksena, huomatkaa nöyrä asenne, joka hänellä oli eläessään lihassa 
alhaisessa asemassa ihmisenä. Tämä asenne ilmenee monissa paikoissa, kun Hän vastasi ja puhui ihmisille 
läpi kirjoitusten. Monta kertaa Hän ylisti Isä Jumalaa samalla kun alensi Itsensä vaikka Jeesus myös oli  
täysin Jumala. 

Filippiläiskirje 2:5-11

5 Suhteissanne toisiinne  pitäkää  sama asenne kuin  Kristuksella  Jeesuksella:  6 Joka,  ollessaan täysin 
Jumalan luonteinen, ei pitänyt itseään tasa-arvoisena Jumalan kanssa, jotta olisi voinut itse siitä 
hyötyä; 7 sen sijaan, hän ei tehnyt itsestään numeroa vaan otti alhaisen aseman palvelijana, ja teki 
itsestään  ihmisen  kaltaisen.  8 Ja  ollessaan  kuin  kuka  tahansa  ihminen,  hän  nöyrtyi  kuuliaiseksi 
kuolemalle – jopa ristinkuolemalle!  9 Näin ollen Jumala nosti hänet korkeimmalle paikalle ja antoi 
hänelle nimen, joka on kaikkia nimiä korkeammalla, 10 että Jeesuksen nimen edessä jokainen polvi 
polvistuu, taivaassa ja maan päällä ja maan alla, 11 ja jokainen kieli tunnustaa, että Jeesus Kristus 
on Herra, Isän Jumalan kunniaksi.

Kuten havaitaan Joh 14:6-9, Joh. 8:58-59, Kol. 1:15-20 ja Fil. 2:5-11, Jeesus Kristus on Jumala lihassa. 
Juuri  siksi  ääni  sanoi:  ”Sinä  tulet  näkemään Jehovan pian” ja  pian  sen jälkeen,  Jeesus  Kristus  käveli 
huoneeseen. Jeesus sanoi Joh. 10:30 ”Minä ja Isä olemme Yhtä.”

Tutkiessani asioita, havaitsin monta asiaa Jehovan Todistajista, joissa he ovat väärässä. He ovat erehtyneet 
monissa väärissä profetioissa ja väärissä profetioissa koskien lopun aikoja vuonna 1914 (Deuteronomia 
18:21-22), he ottavat Jeesuksen Kristuksen jumaluuden pois ja he ottavat pois kunnian, jonka Hänelle on 
antanut Isä Itse (Joh. 5:22-23, Matt. 28:18) ja lisäksi he väittävät, että Jeesus on arkkienkeli Mikael (joka 
myös ottaa pois Jeesukselta hänen Jumalan luonteen) ja paljon muuta.

Sitten havahduin siihen, että Jumala halusi minun todistavan Jehovan Todistajille sillä tavalla, kuin minä 
todistin Jehovasta.
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Jeesus sanoi apostolien teoissa 1:8 ”Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee päällenne;  ja teistä tulee 
minun todistajiani Jerusalemissa, ja kaikkialla Juudeassa ja Samariassa, ja maailman ääriin saakka.” 

Me olemme Jeesuksen todistajia. Jeesuksen todistajat ovat todellisia Jehovan todistajia, koska Jeesus on 
Jehovan näkyvä kuva. Isä valitsi Oman Poikansa, jota kautta Isä tulee täysin ylistetyksi. (Kol. 1:15, Joh. 
14:6-9).

Jeesus sanoi Joh. 5:22-23:

22 Lisäksi,  Isä  ei  tuomitse  ketään,  vaan  on  alistanut  kaiken  tuomiovallan  Pojalleen,  23 jotta  kaikki 
kunnioittavat  Poikaa aivan kuten he kunnioittavat  Isää.  Kuka tahansa ei  kunnioita  Poikaa,  hän  ei 
kunnioita myöskään Isää, joka hänet on lähettänyt.

Jeesus kertoo meille, että meidän on kunnioitettava Häntä samalla tavalla kuin kunnioitamme Isää. 
Ja kuka tahansa ei tee niin, hän ei myöskään kunnioita Isää, joka lähetti Hänet.

Antakoon Jumala sinulle katumuksen, joka johtaa totuuden tuntemiseen. Jos luet tätä lyhyttä tiivistelmää ja 
olet  asettanut lukemasi sydämeesi, olen vakuuttunut,  että olet  yksi niistä,  jota varten Jumala on tämän 
tehnyt. Siunatkoon Hän sinua.
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