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ORÍGENS

El naixement de la confessió religiosa dels testimonis de 
Jehovà es va produir el 1870, als Estats Units d’Amèrica. En 
aquell moment, Charles Russell, un predicador adventista, 
creà el que s’anomenà “Estudiants de la Bíblia”, un grup 
de persones que es trobaven en “classes” per a estudiar 
la Bíblia, i revisar ensenyances com la de l’inmortalitat de 
l´ànima, el torment etern després de la mort, i la trinitat 
entre d’altres. Ells entenien que la seva característica pri-
mordial era l’aplicació literal del text  bíblic, tal i com es feia 
en les primeres congregacions cristianes, i fins la mort de 
darrer apòstol, Joan,  cap a l’any 100 d.C. El 1916 el grup 
passà a anomenar-se com el coneixem avui, basant-se 
en Isaïes 43: 10-12, i des de 1879 el grup publica la revista 
“Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence”, ac-
tualment  coneguda com “La Atalaya”.

LES CONVICCIONS FONAMENTALS  
     
Els testimonis creuen en un Déu únic, Jehovà, però rebut-
gen la doctrina de la Trinitat. Creuen que Jesucrist és la 
primera criatura angèlica creada per Déu, superior a les 
altres i que l’Esperit Sant és només la força activa imper-
sonal de Déu. Creuen també que Satanàs lluita contra els 
creients.

Proclamen el retorn de Crist, com a rei, amb l’objectiu 
d’assumir el govern de la Terra i retornar al propòsit ori-
ginal de Déu. Defensen, també, que l’odi, les guerres, la 
fam, les malalties i les catàstrofes naturals, entre d’altres 
signes, són mostres que indiquen que estem vivint en els 
“últims dies” de l’ordre de coses actual.

Els testimonis rebutgen l’existència d’un infern de turment, 
el càstig pel pecat és la mort eterna i la no existència.

 

ELS VALORS ÈTICS I MORALS

L’eix central de la vida dels testimonis és servir a Déu, amb 
puresa espiritual, moral, mental, física i de paraula; s’han 
d’allunyar de tot el que Déu condemna (com la mentida, el 
robatori, la violència i l’immoralitat).

El matrimoni, la família i l’educació dels fills són essencials 
per als testimonis; tenen un estil de vida senzill i fan una 
lectura literal de la Bíblia (per exemple,  rebutgen l’absorció 
de sang i, per tant, les transfusions sanguínies, perquè no 
respecten un manament de la Bíblia, que es troba en Fets 
dels apòstols, 15: 1-41).

Tampoc no prenen part en el que anomenen les lluites 
d’aquest món, tant és així que rebutgen, per exemple, el 
servei militar, o la participació en política (de fet, els testi-
monis foren els primers objectors de consciència al servei 
militar, durant la dictadura franquista, i, durant el règim 
nazi alemany, aquesta actitud els comportà la deportació 
als camps d’extermini).

Un dels manaments dels testimonis és el de donar testi-
moni de la seva fe per ajudar el pròxim a conèixer la veritat 
per poder tenir salvació; per això practiquen el proselitis-
me actiu, sense cap mena de discriminació.

 

ELS TEXTOS FONAMENTALS 
    
Els testimonis tenen un respecte molt especial per la Bíblia 
i la prenen com a guia per a tots els aspectes de la seva 
vida. No en va, tenen una traducció pròpia de la Bíblia: la 
Versió del Nou Món de les Sagrades Escriptures, que tenen 
traduïda a molts idiomes, però encara no al català. També 
editen i distribueixen gratuïtament bíblies i d’altres publi-
cacions, com a part d’una obra mundial d’educació bíblica.

Els testimonis fan visites de casa en casa per predicar, i 
quan una persona s’interessa per la veritat bíblica que pre-
senten, ofereixen estudis gratuïts de les Escriptures.
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LA PREGÀRIA, 
EL CULTE I LES PRÀCTIQUES

La majoria de les congregacions dels testimonis de Jehovà 
es reuneixen tres vegades a la setmana, i tots els interes-
sats estan convidats a participar en qualsevol d’aquestes 
reunions. L’ensenyament que s’imparteix es basa en la Bí-
blia. Les trobades comencen i acaben amb una pregària, i 
no es fan col·lectes.

La majoria de les congregacions celebren la seves reunions 
en una Sala del Regne, en general es tracta d’un edifici sen-
zill edificat per testimonis voluntaris. En aquest lloc no hi 
ha imatges ni crucifixos, i se n’assumeixen les despeses 
mitjançant donatius voluntaris i anònims.

A cada congregació hi ha “els ancians” o “superintendents” 
encarregats  de  l’ensenyament, amb  l’ajuda  dels “servents 
ministerials”. Cap d’ells, però, no està per sobre de la resta 
de la congregació: no tenen cap títol especial, ni vesteixen 
de forma distinta dels altres; tampoc ningú no rep cap sa-
lari per la feina que pugui fer a la congregació.

Anualment, els testimonis celebren congressos multitu-
dinaris on es reuneixen moltes congregacions locals per 
escoltar programes especials d’instrucció bíblica, també 
s’aprofiten aquestes trobades per batejar les persones 
que, havent assumit uns mínims coneixements bíblics, de-
cideixen voluntàriament entrar a formar part de la comu-
nitat.

La pregària és part de l’adoració dels testimonis de Je-
hovà. Oren únicament a Jehovà Déu i en el nom de Jesús, 
marcant així el respecte a la posició de Crist i la seva fe en 
el seu sacrifici per rescatar-nos.

EL LLOC DE CULTE

El lloc de culte dels testimonis de Jehovà és la sala o saló 
del Regne. S’hi troben diverses vegades a la setmana per 
a estudiar la Bíblia, amb el suport de les reflexions teolò-
giques de les publicacions pròpies dels testimonis. L’espai 
on es fan les reunions és molt sobri: igual que les esglésies 
protestants, no té cap mena d’imatge religiosa, però en el 
cas dels testimonis, a més, no hi ha cap creu. Hi ha, això sí, 
una cita bíblica, el “text de l’any”, que es canvia anualment, 
i que és igual a tots els salons del Regne que hi ha a tot el 
món. 

Fonts: Exposició Mirades en diàleg (Associació UNESCO per al Diàleg 

Interreligiós), Mapa de la diversitat de creences i conviccions de 

Badalona (Unescocat i Ajuntament de Badalona) i Secció d’Informació 

Pública dels Testimonis Cristians de Jehovà.

TESTIMONIS CRISTIANS  
DE JEHOVÀ


