Jeová é um deus falso
O contraste entre a verdade e a falsidade na Bíblia

A Bíblia destaca vários textos em que aquilo que é verdadeiro e autêntico contrasta radicalmente com
aquilo que é falso e ilusório. Assim, por exemplo, está escrito em João 1:17: "Porque a lei foi dada por meio de
Moisés, porem a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo".
Neste texto podemos ver claramente que a verdade não veio através da lei do Velho Testamento, mas
através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ora, se a verdade veio tão somente através de Jesus Cristo, tudo o que se
ouviu desde o Velho Testamento não merece crédito.
Agora lemos em outro texto da Bíblia, que está em 1 João 5:20: ... Sabemos que o Filho de Deus veio e nos
deu entendimento, para que possamos conhecer aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro,
em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Este outro texto confirma que Jesus é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Ora, se Jesus é o único Deus
verdadeiro, então podemos afirmar com segurança que existem outros deuses que não são verdadeiros.
Em minha opinião, Jeová é um falso deus, que disfarça suas verdadeiras intenções de ser superior ao Deus
absoluto e verdadeiro. Só Jesus mostrou o Pai como ele realmente é.
As atitudes e o comportamento de Jeová, conforme detalhado nas páginas do Velho Testamento, provam
que ele não é o mesmo Deus Pai revelado por Jesus Cristo no Novo Testamento.
Jesus disse em Mateus 12:33 que uma árvore é reconhecida pelos seus frutos. Os frutos que Jeová mostrou
através dos seus mandamentos no Velho Testamento, tais como aqueles que revelam incoerência ou incitam para a
violência, ou que permitem a vingança e a retaliação, ou aqueles que promovem a discriminação racial e os favores
apenas para os prediletos, são totalmente diferentes dos frutos apresentados por Jesus, os quais foram conhecidos
através de seus próprios mandamentos, os quais ele recebeu diretamente do Deus Pai cuja essência básica é o amor.
O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 8: 5-6 que, embora existam muitos falsos deuses e senhores, o
verdadeiro Deus é o Pai, cujo único e legítimo representante é seu Filho, Jesus Cristo. Este é o texto: ... Porque
embora haja supostos deuses, seja no céu ou na terra (como de fato existem muitos "deuses" e muitos "senhores"),
para nós há apenas um Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e por quem nós vivemos; e há somente um Senhor,
Jesus Cristo, por quem são todas as coisas e por quem vivemos.
Jesus disse ainda em João 8:32 ... E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, como
ele mesmo confirmou em João 14:6. Conhecer Jesus significa conhecer realmente a verdade. Portanto, somente
Jesus pode nos libertar das ilusões e mentiras apresentadas por aqueles que o precederam, ou daqueles que vieram
depois dele, e que, contudo, não revelam os frutos do seu Espírito Santo.
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