
HVA LÆRER JEHOVAS VITNER ?  Undervisning ved Arild Ove Halås 

 

1) BAKGRUNN OG HISTORIE 

 

(Mye av stoffet her er hentet fra boken ”Divine purpose (DP)” som er Vakttårnets offisielle håndbok om deres 

lære og historie. Vi henviser også til bokn ”Drømmen om det tapte paradis” av Reidar Hvalvik). 

 

Abel var som sønn av Adam og Eva for 6000 år siden det første ”vitnet”. Fra han går det en uavbrutt rekke av 

vitner via Abraham, Noa, Moses ned til de 12 apostlene og Jesus og Paulus. I det andre århundre e.Kr. setter 

forfallet inn i den kristne kirke og det finnes bare noen få vitner de neste 1800 årene. 

 

”Etter århundrer med mørke og gråt, begynte Guds ords sanne lys å skinne igjen, og budskapet om Kristi 

gjenkomst begynte å bli forkynt” (DP s.15) 

 

Midt på 1800 tallet ble redningsmannen født, Charles Taze Russel (1852-1916). Han er vitnenes gunnlegger. 

Russel var født i Pensylvania i USA og kom som 16 åring inn i en dyp åndelig krise. 18 år gammel fikk han en 

dyp religiøs opplevelse på et adventistmøte. Han forble kritisk til mange av kristendommens dogmer, og de neste 

4 årene tilbrakte han med bibelstudier sammen med noen få venner. 22 år gammel valgte vennene han til sin 

pastor og de grunnla sin egen menighet. 

 

Russel beholdt hele livet en del av Adventistkirkens sentrale lærepunkt (som at det ikke finnes en evig 

fortapelse, at nattverd bare skal feires en gang i året samt et sterkt fokus på Jesu gjenkomst). I 1879 begynte 

Russel 28 år gammel og utgi bladet ”Vakttårnet”. Fra 1925 har også vitnene utgitt bladet ”Våkn Opp”.  

 

I 1884 stifter Russel  organisasjonen ”Selskapet Vakttårnet”  (Zion’s Watch Tower Tract Society). Mye grunnet 

Russel sitt enorme forfatterskap (over 50 000 A4 sider) spredte Jehovas Vitner seg til England, Australia, 

Tyskland og Norge (1904) i løpet av bare 20 år.  

 

Russels etterfølger het Joseph Franklin Rutherford (1869 -1942). Han ble valgt til leder i 1917 og begynte nokså 

snart et arbeid for å få full kontroll over selskapet. Rutherford opp en teokratisk (gudstyrt) organisasjon og fikk 

rensket ut sine kritikere slik at han etter hvert hadde hel organisasjonen i sin ful makt. De mange som måtte 

slutte pga Rutherfords utrenskninger ble sett på som et tegn på at Jesus kom til Jehovas tempel (hovedkontoret) 

våren 1918 for å holde dom. Jesus skilte de vise (de som var enige med Rutherford) fra de onde (de som var 

uenige og måtte slutte). 

 

”Herren kom til Jehovas tempel våren 1918 for å holde dom, for å skille den tro og kloke slave klasse fra den 

onde slave klasse” Vakttårnet 01.08.55 

 

”I 1921 begynte Selskapet å bryte ned den forestilling som noen av de forskjellige menigheters valgte eldste 

hadde og som gikk ut på at de i realiteten utgjorde en lokal direksjon som kunne følge demokratiske 

framgangsmåter uavhengig av hovedkvarterets organisasjon. Dessuten ble det oppfordret til 

verdensomspennende enhet og ensartethet hos Jehovas folk i utførelsen av forkynnelsesarbeidet”   

Vakttårnet 15.09.55 

 

Alle menigheter som etter dette  ville være med i Selskapet måtte underskrive på følgende erklæring: 

 

”Vi, kretsen av Guds folk uttatt av hans navn i (navn på den lokale menighet) anerkjenner at Guds herredømme 

er et rent teokrati, og at Kristus Jesus er i templet og har fullt oppsyn med hele ledelsen av Jehovas synlige 

organisasjon så vel som den usynlige i sine hender, og at Selskapet er Herrens synlige representant på jorden. 

Vi anmoder derfor Selskapet om å organisere denne krets til arbeidet og utneven dens forskjellige tjenere, så at 

vi alle kan samarbeide i fred, rettferd, harmoni og fullstendig enhet. Vi vedlegger en liste over navnene på de 

personer i denne krets som synes oss å være modne og derfor best egnet til å utfylle de respektive tjenende 

stillinger”  

 Vakttårnet 1938 og 01.10.1955 

 

Den sammen erklæring underskriver fremdeles enhver menighet som vil tilhøre Jehovas Vitner og den danner 

grunnlaget for den organisasjonsform vitnene har i dag. Gud styrer gjennom ledelsen i USA hele bevegelsen. 

Ved Rutherfords død i 1942 var Jehovas Vitner blitt en sterk og stor organisasjon. 

 

 



Rutherfords etterfølger het Nathan Homer Knorr (1905 – 1977) og under hans ledelse ble styringen mer og mer 

delegert til et eldsteråd. I dag er det ”det styrende råd” ved hovedkvarteret i Brooklyn som avgjør alt vitnene skal 

lære og tro. Rådet består av 12 personer som alle er likestilt. 

 

 I 1990 hadde Jehovas Vitner over 60 000 menigheter fordelt på 212 land, Vakttårnet ble utgitt på 107 språk med 

et opplag på nesten 14 000 000. I 1999 var det registrert 5 912 492 vitner, og 323 439 personer ble døpt av 

vitnene i 1999. 

 

Vitnene skiller mellom et ”ordentlig vitne” (=en forkynner) og passive støttespillere/sympatisører. En forkynner 

er en som i praksis skal bruke 12 timer pr. måned på husbesøk. 

 

Vitnene dannet sin første menighet i Norge i Kristiania i 1904. I 1999 var det (i følge dem selv) 9800 vitner 

(=forkynnere) i Norge. I 1999 ble 64 døpt og det ble foretatt 1 211 134 timer med husbesøk/forkynnelse. Det 

betyr at hvert vitne i Norge i 1999 brukte i snitt 15 arbeidsdager a 8 timer på husbesøk. Hovedkontoret i Norge 

ligger i Ytre Enebakk. 

 

2)  LÆREGRUNNLAG 
 

Her går vi ikke inn i konkrete lærepunkt, men ser på hva som ligger bak deres lære (hvilket bibelsyn og hvilke 

trosbekjennelser de har). 

 

a) Det tiltagende lys 

 

Et viktig punkt for å forstå vitnenes lære er læren om ”det tiltagende lys” eller ”den fremadskridende 

åpenbaring” som den også kalles. Denne lære er tuftet på bibelordet i Ordspråkene 4, 18 

 

”Rettferdiges sti er som morgenens lysskjær, det vokser inntil det blir høylys dag”  

 

Dette betyr at Jehova åpenbarer sin vilje og sine hensikter litt etter litt etter hvert som tiden går. Det er ingen 

”fullendt åpenbaring”.  Jehova har åpenbart seg i Bibelen, men hva som egentlig står der åpenbarer han for 

vitnenes ledelse gradvis. Det er ting som vil bli åpenbart om 10 år som menneskene i dag ikke har mulighet for å 

forstå o.s.v. Dette fører også til at ting som var lære i går, kan endres i dag hvis Jehova ser at ting må justeres. 

For å formidle dette til menneskene har Jehova en organisasjon på jorden som han gradvis åpenbarer sannheten 

for. 

 

Jehovas Vitner har slik ikke noen endelig trosbekjennelse fordi ting endres over tid. Det er likevel en del 

lærepunkt som står fast.  Når Gud stadig kommer med ”nytt stoff”, og dette alltid blir publisert i Vakttårnet, så 

må jo alle vitner hele tiden følge med i Vakttårnet for å få med seg evt. endringer 

 

”Etter som Jehovas sannheter blir åpenbart gradvis, må vi gradvis tilegne oss den. Hvis vi unnlater å holde tritt 

med sannheten ved å ignorere den kunnskap Jehova tilveiebringer, eller hvis vi løpet foran ved å gi oss av med 

spekulasjoner, setter vi vårt liv på spill”  Vakttårnet 01.11.64 

 

Dette er også bakgrunn for at ting som ble lært for en generasjon siden ikke læres likt i dag, dette gjelder også 

ting som selve grunnleggeren, Russel sto for: 

 

”Hvis noen utelukkende skulle holde seg til det pastor Russel lærte, vil de dermed ligge 35 år tilbake for lyset” 

Våkn opp 22.07.51 

 

”Det som ble utgitt da C. T. Russel, den første president for Selskapet Vakttårnet levde, var ikke fullkomment, og 

det var heller ikke det som ble skrevet på den etterfølgende presidenten J.F. Rutherfords tid. Det tiltagende lys 

over Guds ord og historiske kjennesgjerninger har helt opp til vår tid gjort det nødvendig med gjentatte ganger å 

korrigere et eller annet” Vakttårnet 01.08.79 

 

”Det som ble utgitt da C. T. Russel, den første president for Selskapet Vakttårnet levde, var ikke fullkomment, og 

det var heller ikke det som ble skrevet på den etterfølgende presidenten J.F. Rutherfords tid. Det tiltagende lys 

over Guds ord og historiske kjennesgjerninger har helt opp til vår tid gjort det nødvendig med gjentatte ganger å 

korrigere et eller annet” Vakttårnet 01.08.79 

 

 



”Lyset fra Gud i styrke stadig øker, 

Til dette lys vi søker, og Guds stier vi ser. 

Gradvis vår Gud sin sannhet åpenbarer, 

med glede vi erfarer at vi lærer mer og mer”  Fra vitnenes sangbok ”Lovsanger” nr. 111 

 

”Da Vakttårnet ikke er bundet av noen trosbekjennelse, kan det holde følge med det tiltagende lys…. Når det 

kommer klarere lys over Bibelen som følge av profetienes oppfyllelse eller større forskning, er det ikke for stort 

til å la sine lesere få gagn av den økte forståelse av Guds vilje og hensikter”  Vakttårnet 01.04.54 

 

Et eksempel på dette er  noen sitater vedrørende Romerbrevet 13 som viser hvordan vitnene kan komme med en 

ny åpenbaring i 1929 om et viktig bibelsk spørsmål, for så å få en helt annen  igjen fra Gud i 1963 

 

”Gradvis begynte å åpne deres øyne for sannheten. I 1929 strålte det klare lys fram. Samme år inneholdt 

Vakttårnet den bibelske forklaring på det trettende kapittel av Romerbrevet. Den viste at Jehova Gud og Kristus 

Jesus er ’de høyere makter’ eller ’øvrigheten’, ikke de verdslige herskere og styresmenn. Denne åpenbaring av 

livsviktige sannhet gjorde Guds innvigde folks ånd fri som aldri før” Vakttårnet 15.10.55 

 

”I stedet for å ta Rom 13, 1-7 for å være instrukser fra apostelen om å gi keiseren det som tilhører keiseren, så 

har Jehovas vitner siden 1929 tatt disse skriftsteder for å være en rettleding i hvordan man skal gi Gud det som 

tilhører Gud. Hvorfor ? Fordi de nå med uttrykket ’høyere makter’ eller ’foresatte øvrigheter’ først og fremst 

forstår den høyeste Gud og hans regjerende sønn Jesus Kristus”  Vakttårnet 15.02.1956 

 

I 1963 hadde altså Gud ombestemt seg i forhold til hva som var sannheten: 

 

”Før disse artikler kom, visste og lærte vi at Jehova er den høyeste, og at Jesus Kristus er den som er nest etter 

ham i makt og myndighet. Ved å foreta en omhyggelig gransking av Bibelen er vi imidlertid blitt klar over at 

enkelte skriftsteder skal annvendes på en annen måte enn vi tidligere har annvendt dem. Vi ble for eksempel klar 

over at de ’høyere makter’ som blir omtalt i Rom 13 ikke er Jehova Gud og Jesus Kristus, men de politiske 

herskere”  Vakttårnet 15.06.67  

 

Følgende sitater viser at vi ikke kan tolke Bibelen utenom ”organisasjonen” = Vakttårnet: 

 

”Bibelen tilhører den kristne menighet som organisasjon betraktet, ikke enkeltpersoner, selv om de er aldri så 

oppriktig tror at de kan fortolke Bibelen. Av den grunn vil en ikke kunne forstå Bibelen på rett måte hvis en ikke 

er klar over at Jehova har en organisasjon på jorden”  Vakttårnet 15.02.68 

 

”Selv om du har Bibelen, og har den som din rettesnor og grunnleggende lærebok, så kan du ikke bare av den 

grunn handle uavhengig og innbille det at du har direkte forbindelse med Jehova når du går utenom den 

teokratiske organisasjon og har forakt for den”  Vakttårnet 15.10.51 

 

Vitnene bruker blant apostelen Filip som eksempel på dette (han var vistnok med i Jehovas Vitner og brukte ikke 

Bibelen på egenhånd  når han møtte den etiopiske hoffmann Ap.gj. 8,26 f.f.): 

 

”Vi må være klar over at Filip ikke var en bibelleser som har gav uttrykk for sin egen, uavhengige oppfattning 

av det som sto i Skriften. Nei, betraktningen viser at han hadde stått i nær forbindelse med apostlene i Jerusalem 

som tilhørte Jehovas synlige organisasjon. Han kunne derfor hjelpe etioperen til å høste gagn av den veiledning 

Jehova hadde skaffet tilveie gjennom organisasjonen”  Boka ”Tilbedelsen 

 

b) Bibelen som læregrunnlag ? 

 

Offisielt heter det at vitnene baserer sin tro på ”Bibelen og ikke på menneskers spekulasjoner og 

trosbekjennelser”. I praksis betyr dette den lære som Vakttårnet til enhver tid forfekter. Alt de lærer må kunne 

forstås i ”fornuftens lys”. De kan ikke tro at en slange snakket i paradiset eller at en god Gud kan dømme noen til 

evig fortapelse. 

  

”Men hvem var det som fikk Eva til å gjøre oppgjør ? Var det bare en slange, som ikke har taleorganer ? Nei det 

var en som sto bak slangen og fikk det til å se ut som om den snakket. Vi vet at enkelte mennesker som har øvd 

seg opp til å snakke med munnen nesten lukket, kan få det til å virke som et dyr eller en dukke i nærheten 

snakker. Hvor mye lettere vil det så ikke være for en overmenneskelig, usynlig person å gjøre dette”  

 Boken Sannhet s. 56 



 

Vi har bruk for ”Jehovas teokratiske organisasjon for å kunne forstå Bibelen rett” Vakttårnet 15.10.51 

 

Jehovas Vitner mener Bibelen er 100 % feilfri og at de bibelske forfattere ble diktert ord for ord når de skrev sine 

bøker. Men fortolkningen er det alltid Vakttårnet som står for ut fra ”det tiltagende lys”. 

 

Vanligvis vil de vitnene du møter har en vanlig Bibel, men de har også en egen bibleutgave (Ny verden 

oversettelsen av de hellige skrifter) som de av og til bruker. Den avviker e del fra en vanlig bibel.  

 

c) Sentraldogmet 

 

Det mest sentrale lærepunkt for vitnene er ikke at Gud vil at alle skal bli frelst og at Jesus døde for våre synder. 

Deres hovedpunkt (sentral dogmet) er mye viktigere enn Jesu frelsesverk på Golgata. Det handler om Gud 

(Jehova) har herredømme over alt, og om Jehova har rett til å avgjøre hva som er rett og galt (eller er denne 

retten forbeholdt Djevelen?). 

  

”Det oppsto et viktig stridsspørsmål: Har Gud rett til å være menneskenes suverene hersker ? Med andre ord, er 

det Jehova som skal avgjøre hva som er godt og ondt for menneskene ? Er det Jehova som skal avgjøre hva som 

er rett oppførsel og hva som ikke er det ? Eller vil menneskene få det bedre ved å styre seg selv? Hvilket styre er 

best? Kan mennesker som er underlagt Satans usynlige ledelse, herske på en vellykket måte, uten å følge Jehovas 

veiledning ? Eller er en rettferdig regjering som vil skape fred på jorden, avhengig av Gud ? Alle disse spørsmål 

oppsto i og med dette (Lucifers) angrep på Guds overherredømme, på Guds rett til å være menneskenes suverene 

hersker” Fra boka Paradisisk jord 

 

For at dette skal bli avklart lar Gud Satan utfolde seg på jorden. Men en dag skal Jehova vise at han har 

overherredømmet ved å opprette et paradisisk rike på jorden. ”Guds overherredømme” er altså sentrum i 

vitnenes lære.  

 

” I mange år betraktet bibelstudentene gjenløsningen som Bibelens viktigste lære. Bibelen viser imidlertid at det 

er noe som er langt viktigere enn vår personlige frelse. Det er det store stridsspørsmålet i tilknytning til Jehovas 

universale overherredømme”  Vakttårnet 15.06.82 

 

”I dag handler Jehova med oss gjennom sin synlige organisasjon, som Kristus er utnevnt til hode for. Derfor 

viser vår holdning overfor denne organisasjonen hvilket standpunkt vi egentlig inntar til spørsmålet om 

overherredømme”  Fra boka Tilbedelsen 

 

”Men Jehova Gud har også frembrakt sin synlige organisasjon, sin ’tro og kloke tjener’ som består av 

åndssalvede mennesker, for å hjelpe de kristne i alle nasjoner til å forstå Bibelen og anvende den på rette måte i 

sitt liv. Hvis vi ikke står i kontakt med denne kanal for meddelelse som Gud bruker, vil vi ikke gjøre fremskritt på 

livets vei uansett hvor mye vi leser i Bibelen”  Vakttårnet 15.06.82 

 

d) Et forskjøvet tyngdepunkt 

 

Det har overtid (naturlig nok) foregått en forskyvning i det som er hovedsaken og tyngdepunktet i vitnenes lære.  

Tidligere var man mer opptatt av Kristus og hans nærvær, de senere år har man fått stadig mer fokus på Jehova. 

 

”I mange år betraktet bibelstudentene gjenløsningen som Bibelens viktigste lære. Bibelen viser imidlertid at det 

er noe som er langt viktigere enn vår personlige frelse. Det er det store stridsspørsmålet i tilknytning til Jehovas 

universelle overherredømme” Vakttårnet 15.06.82 

 

”I den sangboken som Jehovas folk utgav i 1905 (på engelsk) ble Jesus lovprist i dobbelt så mange sanger som 

Jehova Gud. I den sangboken som ble utgitt i 1928 ble Jesus opphøyd i like mange sanger som Jehova. I den 

sangboken som utkom i 1984 blir Jehova æret 4 ganger så mange ganger som Jesus”  Fra boka Åpenbaringen 

 

Det sier vel det meste om vitnene når en organisasjon med et svært dårlig utgangspunkt stadig fjerner seg enda 

lengre bort fra det ved nye åpenbaringer og ny forståelse av Bibelen.  

 

 

 

 



e) Bibelstudium 

 

Under Knorr sin presidentperiode ble det lagt stadig større vekt på bibleundervisning slik at alle skal ha en felles 

læreforståelse.  Siden vitnene har en ”egen lære” nesten for hvert kapittel i Bibelen er dette et omfattende 

opplæringsarbeid. Ekstra vanskelig blir det siden det stadig kommer ”nye” åpenbaringer. 

 

Jehovas Vitner har normalt to menighetsmøter pr. uke og de har også ofte ”teokratisk tjenesteskole” en dag i uka. 

Her er det undervisning ut fra Vakttårnet som står på programmet. 

 

3) SENTRALE LÆREPUNKT 

 

a) Endetiden og årstall 

 

Vitnene har en (nesten sykelig) interesse for endetiden og dommedag. De har også sterkt fokus på konkrete 

årstall. Her er særlig 1914 det sentrale årstallet.  

 

4026 f.Kr.  verden skapes på 6 dager 

0   Jesus blir født 

33 e.Kr.   Jesus dør, pinsedag/ den store utvelgelsen (det himmelske kall avde 144 000 starter) 

200 e.Kr.  Det stor forfall / det himmelske kall begrenses kraftig 

1852   Russel blir født (lys og håp etter århundrer med mørke og gråt) 

oktober 1874  Jesus kommer usynlig igjen til jorden/er usynlig tilstede i verden fra da av 

april 1874  ”den første oppstandelse”/de hellige tas opp til himmelen/ Guds rike gjenopprettes/ 

   Jesus blir kronet til konge i himmelen/Satan drives ut av himmelen 

1879   Vakttårnet kommer ut for første gang 

1884   Jehovas Vitner starter som organisasjon 

 

1914   Jesus kommer usynlig igjen til jorden/er usynlig tilstede i verden fra da av 

”den første oppstandelse”/de hellige tas opp til himmelen/ Guds rike 

gjenopprettes/ esus blir kronet til konge i himmelen/Satan drives ut av himmelen 

 

1917   begynnelsen på den første oppstandelse 

1921 og 1938  ”Den teokratiske organisasjon” etableres 

1925   De dødes oppstandelse (skulle skje), Jerusalem skulle bli verdens hovedstad 

1950   Vitnenes egen bibeloversettelse kommer ut for første gang 

1975   ”Tusenårsriket” grunnlegges nøyaktig 4000 år etter skapelsen 

 

1914 er altså det sentrale årstallet (selv om Russel første gang sa at det som da skjedde skulle skje i 1874). 1914 

markerer slutten på Satans uavbrutte styre. Da kom Jesus igjen (riktignok usynlig) og endetiden begynte. 

Enden/dommedag skal komme før alle de som var 15 år i 1914 er døde (altså før den siste som er født i 1899 er 

død). Det store endetidsslaget ”Harmagedon” blir enden. 

 

b) Jehova og hans sønner 

 

Vitnene fremstiller Gud som en person med en menneskekropp (selv om det er en åndelig kropp). Derfor bor han 

i himmelen og kan ikke være flere steder på engang. Gud tillegges svært mange menneskelige egenskaper. 

  

”Jesu mange uttalelser om at han hadde kommet fra Faderen og vendte tilbake til ham støtter også den 

oppfattning at Gud holder til på et bestemt sted. Som følge av dette må de uttalelser i Bibelen som synes å støtte 

den oppfattning at Gud er allesteds nærværende oppfattes billedlig”  Vakttårnet 08.12.63 

 

Jehova (det er svært viktig å bruke riktig navn på Gud for å bli frelst) er den første og den øverste. Han har skapt 

alt og alle. Først skapte han Jesus (som altså ikke er Gud men en av Guds skapninger). Slik tar Jehovas Vitner 

sterkt avstand fra Bibelens treenighetslære. ”Guds enbårne sønn” i Joh 3,16 betyr at Jesus var den eneste som 

Gud skapte alene, alt som senere er skapt er skapt med hjelp fra Jesus/Ordet.  

”Hvordan skal vi forstå at Jehova Gud har født sin enbårne sønn ? Det betyr selvfølgelig ikke at Gud har et 

morsliv slik som en kvinne. Det kan ikke bety at Gud har avlet sin eneste Sønn ved en eller annen 

hunnkjønnsperson i  himmelen. I så fall måtte denne hunkjønnspersonen vært til før Guds enbårne sønn, men det 

lærer Bibelen slett ikke. Nei, den enbårne Sønn var den første som Gud skapte direkte, uten noen som helst 

medhjelp” Boka Umulig 



 

Etter et ukjent antall år i himmelen blir Jesus overført til en menneskekropp ved hjelp av jomfru Maria (her er 

det ingen tale om inkarnasjon – at Jesus er både Gud og menneske).  Jesus var bare tilsynelatende menneske. 

Han er heller ikke Gud fordi bare Jehova er Gud. Jesus er et åndevesen som i 33 år var iført en menneskekropp. 

Etter sin død for han tilbake til himmelen som en ånd. Jesu legemlige oppstandelse tar vitnene sterk avstand fra. 

 

For at den jødiske jomfruen Maria skulle unnfange, måtte imidlertid en av Guds åndesønner sendes ned til 

jorden og krype inn i den mikroskopiske eggcellen i Marias legeme og befrukte den. Det ville være ufornuftig å 

tro på det. Den allmektige Gud, den himmelske far overførte i stedet ved hjelp av sin hellige ånd sin utvalgte 

himmelske sønns livskraft fra åndeverden til eggcellen i Marias kropp og befruktet den. På den måten ble Maria 

gravid og det barn som var unnfanget var hellig.  Denne  himmelske sønn var overengelen Mikael (= Jesus) som 

ble overført til Marias eggcelle. Det betydde at denne Mikael forsvant fra himmelen”  Boka Hensikt 

 

Ved Jesu hjelp kan et menneske beseire synden (som er som en sykdom) i sitt liv og oppfylle de krav som 

Jehova setter for at vi skal få lov å leve i paradiset. 

 

Samtidig har Gud også en annen sønn, Lucifer. Han skulle vokte menneskene i Edens hage men gjorde opprør 

mot Gud og ble Guds fiende. Etter sitt opprør fikk han utfolde seg for at menneskene skulle velge og se utfallet 

av hvem som har overherredømmet. Først i 1914 jaget Gud Satan ut av himmelen. 

 

”I de tidligste tider skapte Jehova sammen med Ordet (=Jesus) en annen herlig åndesønn som ble kalt Heylel, 

som betyr den lysende morgenstjerne eller Lucifer. Da han er en av de første av Guds sønner, kalles han 

morgenrødens sønn”  Boka Frigjøre  

 

”Lucifer var ikke en heslig skapning med horn og hale som noen tror. Han var tvert imot vakker. Som en av 

Guds sønner fikk han en betrodd og ansvarsfull stilling, han ble menneskets overherre. Gud hadde satt det 

fullkomne menneskepar i Edens hage, og det var åndeskapningen Lucifers plikt å hjelpe dem til å oppfylle Guds 

krav og undervise dem om deres rette forhold til Skaperen” Boka Sanndru 

 

c) Guds ånd 

 

Jehovas Vitner tar sterk avstand fra treenighetslæren, og like sterk avstand fra at Den Hellige Ånd er en konkret 

person. Det er faktisk et vilkår for å oppnå evig liv å ta avstand fra læren om at tre skal være en. For vitnene er 

Guds Ånd er redskap Jehova bruker for å utføre visse oppgaver. 

 

”Guds ånd kan sammenlignes med elektrisisteten, en kraft som brukes til å utføre forskjellige former for arbeid”   

Boka Treenighetslæren  

 

Som en følge av dette tar de også sterk avstand fra at som har med Den Hellige Ånds gjerning å gjøre slik som 

nådegavene. At Guds Ånd skulle bo i et menneskes hjerte er for vitnene en helt umulig tanke. Guds ånd er noe 

abstrakt som Jehova bruker for å utvikle sin organisasjon. 

 

d) Frelse og fortapelse 

 

Ved første øyekast virker det som om vitnene lærer det samme om frelsen som de fleste kristne kirkesamfunn 

 

”En kan ikke gjøre seg fortjent til frelsen ved å gå på møter eller på annen måte. Frelsen er gratis, det er en 

gave fra Gud”  Vakttårnet 15.01.86 

 

Likevel er frelse for vitnene preget av krav, anstrengelser og påbud. Hele tankegangen preges av ting som krav 

og belønning, anstrengelse og lønn m.m. 

 

”Veien til frelse er ikke noen lett vei. En kan bare oppnå frelse ved å gjøre seg iherdige anstrengelser” 

Vakttårnet 15.06.68 

 

For å bli frelst må man for det første tro på Jehova og hans ord og ikke stille spørsmål ved Vakttårnets 

læresetninger. Videre må man ta avstand fra det kirken lærer om Gud og da særlig treenighetslæren.  

 

Videre må man også gjøre seg fortjent til frelsen ved å la seg døpe og siden forkynne Kristus for menneskene 

(minimum 12 timer p.r. måned). Da først oppfyller man kravene slik at man blir belønnet med frelse. Frelse på 



dødsleiet er en umulighet for vitnene fordi man da ikke kan gjøre ”trosgjerninger” (gjøre seg fortjent til frelsen) 

og en tro uten gjerninger er en død tro. 

 

Jehovas Vitner tar avstand fra læren om en evig fortapelse. De som ikke vil tro blir tilintetgjort. 

 

Frelsen for vitnene er ikke den samme som den er for kristne. Frelsen for de fleste vitner er et evig liv på denne 

jord,etter at Jehova og hans regjering har brukt 1000 år på å sette jorden i stand etter det store endetidsslaget. For 

noen få (144 000) er frelsen i Jehovas himmel. 

 

e)  De 144 000 

 

Evigheten skal tilbringes på 3 ulike nivå for menneskene. 

 

1) De som blir tilintetgjort og ikke vil eksistere i det hele tatt 

 (= alle som ikke er med i Jehovas Vitner) 

2) De som skal til himmelen (144 000) 

3) De som skal leve evig på en paradisisk jord 

 

De 144 000 skal danne en himmelsk regjering sammen med Jesus som skal styre verden i evigheten. De 144 000 

er de som opp igjennom historien har fått del i ”det himmelske kall” (svært få mellom år 200 e.Kr. og Russels 

tid). Selv om tallet 144 000 bare finnes en gang i Bibelen er det likevel dette tallet vitnene taler om når Bibelen 

omtaler Guds tempel, Kristi legeme, Guds Israel, Den Nye Jerusalem, lammes hustru, bruden, riket o.s.v. 

 

Utvelgelsen av de 144 000 begynte pinsedag, ble kraftig begrenset etter år 200 men er nå fullført. Det er med 

andre ord ikke plass til flere i himmelen. I 1990 regnet vitnene selv med at det var ca. 9000 igjen av de 144 000 

som fremdeles var i live. Det er disse Bibelen kaller ”den lille hjord”.  

 

Når vitnene feirer nattverd (en gang pr. år) er det bare de som er blant de 144 000 som drikker av vinen. Hvem 

dette er vet hver enkelt selv og hvis noen drikker vin er han /hun blant den lille hjort. 

 

”Ettersom de som kommer til himmelen skal herske over jorden, er det innlysende at de må være prøvede 

etterfølgere av Kristus. Det betyr at spedbarn eller småbarn som ikke er blitt prøvd fullt ut ved flere års kristen 

tjeneste ikke kommer til himmelen” Boka Paradisisk jord  

 

”De kravene som stilles for at man kan få liv i himmelen med Kristus Jesus, forlanger at man må være helt og 

holdent innvigd til Jehova Gud, og at innvielsen symboliseres ved vanndåp. Disse grunnleggende krav vil i seg 

selv utelukke alle spedbarn fra å komme til himmelen til tross for deres såkalte uskyld. Man må tilbe Gud med 

sin forstand før man noensinne får adgang til de himmelske saler” Våkn Opp 08.11.55 

 

f) En paradisisk jord 

 

For alle andre troende enn de 14 000 skal evigheten tilbringes her på jorden. Jorden skal forandres og bli et 

paradis. En av de viktigste bøkene til Jehovas Vitner, ”Du kan leve evig på en paradisisk jord” underviser om 

dette. Det tales om ”et jordisk håp” mens de 144 000 har et ”himmelsk håp”. 

 

Alle som får oppleve ”paradiset” får en prøvetid på 1000 år hvor de må forholde seg til Guds lov og bud før de 

dømmes ut ifra hvordan de har oppført seg. Etter denne endelige dommen vil jorden aldri mer bli forstyrret av 

noe som kan ødelegge Guds lov og bud og den fullkomne idyll. 

 

Det vil bli født barn i paradiset, men bare til det er et ”passende antall” på jorden. Etter det vil svangerskap og 

fødsler opphøre. 

 

”Det er sant at denne mannen hadde gjort mye galt. Han var urettferdig. Han hadde dessuten ikke kjennskap til 

Guds vilje. Men ville han ha vært en forbryter hvis han hadde hatt kjennskap til Guds hensikter ? For å finne ut 

av det kommer Jesus til å oppreise han. Milliarder av andre har også dødt i uvitenhet. Mange av dem har aldri 

kunnet lese eller har aldri sett en bibel. De kommer til å bli oppreist fra de døde. I det jordiske paradiset vil de 

så få lære Gud å kjenne og de vil få mulighet til å vise at de virkelig elsker Gud, ved å gjøre hans vilje”  

 Boka Paradisik Jord 

 



”Ved å lese i dem (bøkene som inneholder Guds vilje Joh. åp 20,12) vil alle folk på jorden kunne vite hva som er 

Guds vilje. Alle på jorden blir så dømt på grunnlag av de lover og befalinger som står i disse bøkene. De som 

adlyder det som står der, vil få nyte godt av Kristi gjenløsningsoffer, og gradvis oppnå menneskelig 

fullkommenhet”Boka  Paradisisk jord 

 

4) ER JEHOVAS VITNER KRISTNE? 

 

Jehovas Vitner er en trosretning som står utenfor all sann kristendom. Ingen kan være en del av Jehovas Vitner 

og samtidig være en kristen. En av hovedgrunnene til dette er at alle ”vitner” må fornekte den treenige Gud og 

Jesus som Guds sønn og verdens frelser. 

 

5) I MØTE MED JEHOVAS VITNER 

 

Hvordan skal vi forholde oss til Jehovas Vitner når vi møter de? 

 

 De er fortapte syndere som trenger vår forbønn. Be for dem! 

 De trenger å høre om Jesus som verdens frelser, hvis du vil prate med dem så fortell de om Jesus som 

har tilgitt din synd (et personlig vitnesbyrd). Det beste er å avlegge et vitnesbyrd uten å gi de tid til å 

innlede en diskusjon (vitne og gå videre – selv om det høres noe rart ut) 

 Diskuter ikke med Jehovas Vitner, du skal være ekstremt dyktig for å komme noen vei med dette. 

Sjelden utsetter du deg for større åndelig fare enn når du diskuterer tro med vitnene. 

 Slipp de aldri inn i hjemmet ditt. 

 Ta aldri imot litteratur fra dem, og les for all del ikke i deres blader/bøker. De er så listige og djevelske 

at selv den stødigste kristen kan bli lokket vekk fra Jesus. 

 Vær høflig når du avviser de slik som du skal være høflig mot alle mennesker. 


