
Video: https://www.youtube.com/watch?v=t5pKv3JpDBo 
 

Viisi asiaa, joita Jehovan todistajat eivät halua sinun tietävän 
 
Minun oveltani on noin kolme kilometriä valtakunnansalille. He koputtavat oveeni vähintään viisi 
kertaa vuodessa. He koputtavat oveeni viisi kertaa vuodessa ja tekevät minut hulluksi. Tilanne eteni 
siihen, että minä aloin haastamaan heitä keskustelussa. Mutta heidän kanssaan keskustelusta ei 
tule mitään. Joka kerralla kävin niin eikä asia edennyt mihinkään. Niinpä lopetin keskustelun heidän 
kanssaan.  
 
Mutta haluan näyttää teille viisi asiaa, joita he eivät halua sinun tietävän. Kun haastoin heidät näissä 
asioissa, he vetäytyivät keskustelusta nopeasti. Jehovan todistajat eivät halua sinun tietävän, että 
he uskovat: 
 
1. Arkkienkeli Mikael on Jeesus Kristus 
 
He eivät halua sinun tietävän, että he uskovat, että arkkienkeli Mikael on Jeesus Kristus. Kun sanoin 
tämän heille keskusteluissa, he sanoivat sen olevan totta. Minä kysyin heiltä, ovatko he tosissaan. 
Pyysin heitä lukemaan heprealaiskirjeen kappaleen yksi jakeet 4-6, jossa sanotaan: "Sillä kenelle 
enkeleistä hän koskaan on sanonut: 'Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin"; ja 
taas: "Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani'?" Kerroin Jehovan todistajille, 
ettei Jumala ole koskaan sanonut yhdellekään enkelille, että tämä on Poikani, johon olen mieltynyt. 
Joonan kirjassa puhutaan asiasta myös [mitkä jakeet?]. Joten Jehovan todistajat eivät halua sinun 
tietävän, että he uskovat arkkienkeli Mikaelin olevan Jeesus Kristus. Tästä päästään numeroon 
kaksi. 
 
2. Jeesus on puolijumala [demigod] 
 
Jehovan  todistajat uskovat, että Jeesus Kristus on puolijumala. He eivät usko, että Jeesus on 
Kaikkivaltias Jumala. He eivät usko lainkaan siihen. Jehovan todistajat uskovat, että Jeesus on 
puolijumala. He uskovat, että Jehova on pää-Jumala tai Kaikkivaltias Jumala. Ja sitten on olemassa 
Jeesus, joka on pieni jumala. Jeesus ei ole Jumala vaan pieni puolijumala. Puolijumala. Ja tämä 
menee vielä pitemmälle, koska he yrittivät tuoda eteeni kirjoituksia, joissa sanotaan niin. Ja minä 
ajattelin itsekseni, oletteko hulluja. Tästä pääsisimme kohtaan kolme, mutta pysytään vielä hetki 
kohdassa kaksi. Koska mitä aion sanoa, johtaa kohtaan kolme.  
 
Jehovan todistajat ottivat esille kirjoitusten kohdan Jesaja 9:6, jossa puhutaan, että meille on 
syntynyt/annettu poika, jota kutsutaan mahtavaksi Jumalaksi. He ottivat tuon kohdan esille ja 
sanoivat minulle, että siinä puhutaan mahtavasta Jumalasta eikä Kaikkivaltiaasta Jumalasta. Häntä 
tullaan kutsumaan mahtavaksi Jumalaksi, he väittivät. Minä sanoin, että hyvä on. Luetaanpa 
loputkin kirjoituksista kuitenkin. Siellähän sanotaan, että häntä tullaan kutsumaan Rauhan 
Ruhtinaaksi ja Ikuiseksi Isäksi [everlasting father]. Tästä päästään kohtaan kolme, jota he eivät 
halua sinun tietävän. 
 
3. Jehovan todistajilla on oma Raamattunsa 
 
Tämä on hulluutta. Olen puhunut monien ihmisten kanssa. Kaikki Jehovan todistajat sanovat, että 
he uskovat Raamatun Jumalaan ja he aina opettavat sitä, mitä Raamattu sanoo. Heillä on oma 
kirjansa. Heillä on pakko olla toinen kirja, joka tukee heidän väitteitään. Koska Pyhä Raamattu 
paljastaa heidät huijareiksi. Antakaa kun kerron tarkemmin. 
 
Mormonit uskovat Raamattuun, mutta heillä on oltava Mormonien kirja, joka tukee heidän 
opetustaan. He eivät voi käyttää ainoastaan Raamattua, koska se paljastaisi heidän opetuksensa ja 
oppinsa vääräksi. Se on syy siihen, miksi heillä on Mormonien kirja. Mormonien kirjassa on paljon 
sisällään ja siinä on paljon roskaa. Tämä menee vielä pitemmälle. Muslimit uskovat Vanhaan 
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Testamenttiin. He eivät kuitenkaan usko Uuteen Testamenttiin, koska heidän mielestään se on 
turmeltunut. Joten heillä on oltava oma kirjansa, joka on Koraani. He uskovat Vanhaan 
Testamenttiin, mutta eivät usko Uuteen ja siksi heillä on Koraani. Koska Koraani tukee heidän 
opetustaan. Vanha Testamentti ei tue muslimeja tai muslimina olemista. Vanha Testamentti ei puhu 
muslimeista tai mistään sen kaltaisesta.  Uusi Testamentti ei tue muslimeja lainkaan, mikä on syy 
siihen, että heillä on oltava oma kirjansa. Heillä on oltava jokin, joka tukee heitä. He eivät voi käyttää 
kirjoituksia, koska ne paljastavat heidät huijareiksi.  
 
Sitten Jehovan todistajiin. Heillä on oma Uusi maailman käännös. Näettekö, että heillä on oltava 
oma Uusi maailman käännöksensä, koska se tukee heidän opetustaan. He eivät voi käyttää KJV-
Raamattua (King James Version) ja saarnata Jehovan todistajina, koska KJV-Raamattu paljastaa 
heidät huijareiksi. Välittömästi. Välittömästi.  
 
Puhuin numero kahdessa, että Jehovan todistajat uskovat Jeesuksen olevan puolijumala [demigod 
englanniksi]. Jeesus ei heidän mielestään ole Kaikkivaltias Jumala. Jeesus on puolijumala. Heidän 
kirjassaan, Uudessa maailman käännöksessä, he saavat tukea opetukselleen, että Jeesus on 
puolijumala. Koska Johanneksen evankeliumissa 1:1, Uudessa maailman käännöksessä, sanotaan 
näin: "In [the] beginning the Word was, and the Word was with God, and the Word was a god." He 
ovat laittaneet epämääräisen artikkelin a sinne ja pienen g:n jumalalle. Tässä kohdassa he ovat 
tehneet yhdestä Jumalasta kaksi jumalaa. Alussa oli Sana ja Sana oli Jumalan luona ja Sana oli 
jumala. Siinä on kaksi jumalaa. 
 
King James Versiossa, joka kirjoitettiin vuonna 1611 eli 380 aikaisemmin kuin Uusi maailman 
käännös, sanotaan: "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was 
God." Näettekö, että siinä on yksi Jumala. Näin ollen, Jehovan todistajilla on oltava oma 
Raamattunsa, joka tukee heidän opetustaan. Uudessa maailman käännöksessä on muutettu useita 
jakeita. Miksi? Koska ne paljastaisivat heidät huijareiksi. Vääriksi. Se on hullua. Tästä päästään 
kohtaan neljä. Tämä on outoa. Tämä on niin niin outoa. 
 
4. Kaste tapahtuu Jehovan ja organisaation nimeen 
 
Kun he kastavat ihmisiä, he kastavat ihmisiä Jehovan nimeen ja organisaation nimeen - tai jotain 
vastaavaa. Sinut siis kastetaan Jehovan nimeen ja organisaation nimeen. Eräs heidän 
kysymyksistään kuuluu: "Uskotko Jumalaan ja Hänen poikaansa, jonka hän lähetti [maailmaan]." -
Kyllä. Seuraavaksi sinut kastetaan ja sinä olet yhtä mieltä heidän kanssaan, että sinut kastetaan 
organisaation nimeen tai organisaation hengessä. Ja me tiedämme, että tuo organisaatio on 
Vartiotorni [Watchtower]. Älkää laittako tätä lehteen, saatan puhua hölynpölyä. Mutta te voitte ottaa 
itse selvää yksityiskohdista. Se on outoa!  
 
Uudessa Testamentissa yksikään apostoli ei kastanut vastaavalla tavalla. Ei todellakaan. Jeesus 
Kristus sanoi, että menkää ja kastakaa heidät kaikki [kansakunnat] Isän, Pojan ja Pyhän Hengen 
nimeen. Se on siis Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Mutta sitten apostolien teoissa, kaikki 
apostolit kastoivat Jeesuksen nimeen. Koska apostolit tiesivät, että Jeesuksen nimi on yhtä kuin 
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimi. Apostolien teoissa emme näe apostolien koskaan kastavan 
ketään Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Emme näe apostolien kastavan ketään Isän, Jehovan 
ja organisaation hengen nimeen. He eivät koskaan tehneet sellaista! Uudessa Testamentissa kaikki 
ihmiset kastettiin Jeesuksen nimeen. Se on voimakasta. Olen saattanut astua tässä kohdassa 
jonkun varpaille. Olen ehkä astunut jonkun varpaille tässä kohdassa. Tämä jatkuu vielä. Tämä on 
numero viisi. On paljon enemmänkin, mutta tämä on numero viisi. He eivät halua teidän tietävän 
näitä asioita. 
 
5. Jehovan todistajat uskovat työnteon evankeliumiin [works gospel englanniksi] 
 
Miksi Jehovan todistajat ovat ovesi takana? Miksi he ovat koputtamassa oveesi? Koska he uskovat 
työnteon evankeliumiin. Tämä menee pitemmälle. Puhuin ystävälleni vuosia sitten. Hän ei ollut 
pelastunut. Tästä on aikaa noin 15 vuotta. Puhuin ystävälleni koulussa. Hän ei ole pelastunut. 



Puhuin hänelle Jumalasta, kun hän sanoi minulle: "Robert, tiedätkö miksi en koskaan usko 
Jumalaan enkä koskaan lue Raamattua enkä koskaan mene kirkkoon?" Sanoin: "No, miksi?!" Hän 
kertoi, että siskoni on Jehovan todistaja, joka on työtön ja jolla ei ole työpaikkaa eikä asuntoa eikä 
mitään eikä rahaa ja hänellä on velkaa. Ainoa asia, mitä siskoni tekee, hän koputtaa ihmisten oville 
kertoen heille Jehovasta. Minä hämmästelin tilannetta. 
 
No, minä olin yrittänyt kertoa ystävälleni eroavaisuuksista opinkappaleissa. Mutta se ei merkitse 
mitään henkilölle, joka ei tunne Raamattua. Voit aivan huoletta kertoa eroista opinkappaleissa, eikä 
se merkitse heille mitään. Siksi ihmiset sanovat, että kristityt ovat hulluja. Kun yritämme kertoa heille, 
mistä kristillisyydessä on kysymys, he eivät ymmärrä sitä. Heidän mielestään kaikki ovat 
samanlaisia, baptistit, metodistit, Jehovan todistajat, katoliset, helluntailaiset, presbyteerit, he ovat 
kaikki kristittyjä ei-uskovan mielessä. Heidän mielestään kaikki se on hulluutta. Näin ollen Jehovan 
todistajat uskovat, että jos he eivät koputa ihmisten oville ja levitä Jehovan sanaa, he eivät pääse 
taivaaseen. Se on puppua.  
 
Se on roskaa, roskaa, roskaa. Raamattu sanoo, ettei yksikään tule taivaaseen omien töittensä 
avulla, jottei kukaan pysty kerskailemaan sillä. Koska pelastus on Jumalan lahja. Se on siis meille 
annettu ilmainen lahja. Sinun ei tarvitse tehdä mitään paitsi uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen 
omana Herranasi ja Pelastajanasi. En halua tästä liian teknistä vaan pidän asian yksinkertaisena. 
Meidän on siis uskottava Jumalan Poikaan - ja siinäpä se. Usko että hän kuoli ristillä syntiesi 
puolesta. Ja sinä vastaanotat sillä tavalla pelastuksesi.  
 
Mutta Jehovan todistajat eivät usko siihen. He uskovat, että he saavat pelastuksensa ja pääsevät 
taivaaseen tekemällä kaikenlaisia töitä. Siksi he koputtavat ovellasi. Ja siksi he tekevät sitä 
jatkuvasti. He tulivat kerran ovelleni. He laittoivat Vartiotornin postiluukun kautta, se on heidän 
julkaisunsa, laitoin sen takaisin heille postiluukun kautta lattialle. Se oli hauskaa. Katsoin, kuinka he 
tulivat takaisin ovelleni ja nostivat Vartiotornin lattialta. Se oli hullunhauskaa. Hyvä on.  
 
Lopuksi vielä tiivistelmä siitä, mitä olen puhunut. Jehovan todistajat eivät halua sinun tietävän: 
 
1. Jehovan todistajat uskovat, että arkkienkeli Mikael on Jeesus Kristus 
2. Jehovan todistajat uskovat, että Jeesus on puolijumala [demigod englanniksi] 
3. Jehovan todistajilla on oma Raamattunsa [New World Translation, Uusi maailman käännös] 
4. Jehovan todistajat eivät kasta Jeesuksen nimeen [He eivät kasta edes Isän, Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen vaan Jehovan ja organisaation hengen nimeen] 
5. Jehovan todistajat uskovat työnteon evankeliumiin [works gospel englanniksi] 
 
Älkää käsittäkö minua väärin. Jehovan todistajat ovat mukavia ihmisiä. Muslimit ovat mukavia 
ihmisiä. Buddhalaiset ovat mukavia ihmisiä. Olen jutellut kaikkien edellä mainittujen kanssa ja he 
ovat mukavia ihmisiä. Mutta: heitä on huijattu. Se on niin yksinkertaista. He sanovat, että sinua on 
huijattu.  
 
Jos puhut heille kolminaisuudesta, se menee heidän ymmärryksensä yli. En aio mennä siihen nyt. 
Olen yrittänyt sitä heidän kanssaan. Se on aihe, joka saattaa suututtaa ihmisiä. Jumala on mahtava. 
Jumala on valtaistuimella. Vai onko Jeesus valtaistuimella? Vai onko Pyhä Henki valtaistuimella? 
Kuka on valtaistuimella? Luulen, että jätän asian tähän. Aivoihini sattuu.  
 
Tässä kaikki Kristuksen suurlähettiläältä tällä kertaa. Saat minut kiinni Facebookista ja kaikki 
yksityiskohdat löytyvät alapuolelta kuvausalueelta. Jos sinulla on kysymyksiä, jätä kysymyksesi. 
Yritän vastata niihin ja auttaa sinua. En ole tämän alan asiantuntija vaan yritän näyttää teille, mitä 
olen käynyt läpi. Ja mitä olen nähnyt ja mitä olen joutunut kokemaan. Se on melko hämmästyttävää. 
Se on melko mielenkiintoista. Nähdään ensi viikolla ja toivottavasti tämä auttaa jotain henkilöä. 
Olkaa siunattuja. 


