Ti spørsmål Jehovas Vitner
bør tenke over.
Hva trodde de første Bibelstudentene om hva som skulle skje i 1914?
I flere tiår har Vakttårnets litteratur hevdet at Russel og hans etterfølgere ventet
på at Jesus Kristus skulle bli innsatt som konge i himmelen og begynne sin
regjeringstid i dette året, og at dette ville markere begynnelsen på «endetiden.»
(VT66 2/15 s. 103; g73 22/1 s. 8; VT98 9/15 s. 15; VT13 2/15 s. 18). Hvis du vil vite
hva Russel egentlig trodde på, står det med hans egne ord i boken Studier i
skriften, Vol. II, s. 101 (utgitt i 1906..)

Bli ikke overrasket når det i de følgende kapitler presenteres beviser for at
Guds Rike allerede har begynt sitt virke, som det også er sagt i profetien at dette
begynte å herske i himmelen i det herrens år 1878, og at «Slaget på Gud den
Allmektiges store dag» (Åp. kap.16, vers14), vil kulminere i det herrens år 1914, da
alle de nåværende riker på jorden må underkaste seg Guds styre, og som betyr
at endetiden allerede har begynt.

Hvem var Ray Franz, og hva var grunnen til at han ble utstøtt?

Ray Franz (nevøen til Fred Franz, en av Selskapet Vakttårnets tidligere
presidenter) var medlem av Det Styrende Råd mellom 1971 og 1980. Han var en
av de viktigste bidragsyterne til bøker som Hjelp til forståelse av Skriften. Han gikk
av fra Det Styrende Råd i 1980 og ble utstøtt året etter – ikke for frafallenhet,
men fordi han spiste et måltid sammen med en person som hadde trukket seg
fra menigheten. Hans bok Crises of Consciense(Samvittighetskrise)bør leses av

alle vitner som er interessert i Vakttårnets historie. Skrevet med en rolig og fattet
ordlyd, inneholder den en rekke veldokumenterte beretninger over skandaløse
og desperate avgjørelser tatt av Vakttårnets ledere på 1960- og 1970-tallet.

Hvorfor har Jehovas Vitner et så dårlig saks-arkiv når det kommer til
seksuelt misbruk av barn?
I juni 2012 idømte en rett i California Vakttårnet en bot på 28 millioner dollar som
oppreisning for rollen de spilte i en sak angående seksuelt misbruk av den da ni
år gamle Candice Conti. Hun hadde blitt misbrukt av et medlem av
menigheten. Flere rettsaker er kommet opp siden dette, og har fått mye
presseomtale. Vakttårnet har et seriøst problem med sitt syn på misbruk av barn
når de hevder at mistanke om dette ikke ALLTID skal meldes til politiet, og når de
hevder at hvis der ikke finnes minst to vitner til slikt misbruk, eller to rett
etterfølgende ofre, så skal de etterlate saken i «Jehovas hender.»

Hvorfor var Selskapet Vakttårnet tilsluttet De Forente Nasjoner i ni år?
Det er dokumentert og bevist at Vakttårnet ble tilsluttet FN som en NGO (NonGovernmental Organization) i 1992, og at de ikke meldte seg ut av
organisasjonen før i 2001, samme år som avisen The Guardian avslørte deres
medlemskap. Gjennom hele denne perioden var Vakttårnets offisielle syn på FN
at de representerte en del av udyret som omtales i Åpenbaringen, og som all
falsk religion har et avguderisk forhold til.

Hva sier Bibelen som kan forsvare at de eldste har en hemmelig
håndbok?
Hverken i de hebraiske eller greske skrifter finnes det noen antydning til at det
fantes hemmelige dokumenter som kun var tilgjengelige for prester eller Jesu

apostler. Alle lover og prosedyrer ble gjort kjent for Guds folk. Så hvorfor har
Jehovas Vitner hemmelige bøker og brev for de eldste, som ikke vanlige vitner
har lov til å lese?

På hvilket grunnlag ble Bibelstudentene utvalgt som Guds
organisasjon i 1919?
Ifølge Vakttårnets nåværende lære, inspiserte Jesus Bibelstudentene mellom
1914 og 1919, og valgte dem så ut til å være den organisasjonen på jorden som
representerte ham. Få av vitnene vet at under den samme periode var
Vakttårnets publikasjoner (såkalt «åndelig føde») fulle av informasjon som var (1)
rasistisk (2) av meget politisk karakter, og (3) en svært fantasirik tolkning av
Bibelens profetier. The Finished Mystery hevdet blant annet at reiseavstanden
mellom der den ble skrevet og hvor den ble trykket hadde stor profetisk
betydning, og at Russel var den «syvende engel» som er omtalt i Åpenbaringen.

Hva står i Bibelen som støtter idéen om «nye forståelser» eller «nytt
lys»?

Vakttårnet hevder at de fritt kan revurdere tidligere læresetninger og innrømme
at disse ikke var korrekte fordi at «lyset blir sterkere.» Denne idéen er basert på
det som står i Ordspråkene 4:18, som ikke har noe med tolking av Bibelen å
gjøre, men kun beskriver «de rettskafnes sti» som mer fordelaktig å følge heller
enn «de ondes sti.» Vi utfordrer enhver til å finne noe sted i Bibelen som sier at
Gud «som ikke kan lyve» med vilje skulle kunngjøre usann informasjon for sine
tjenere, som en slags «forsmak» på at sannheten skal bli servert årevis etterpå. –
Titus 1:2.

Blir det gode budskap forkynt i «hele den bebodde verden?»
(Matteus 24:14)

Jehovas Vitner er representert i hundrevis av land. Likevel kan man ikke hevde
at de forkynner for «hele jordens befolkning.» Dette fordi en rekke muslimske og
kommunistiske land (de såkalte «30 andre land») har svært få Vitner, om noen.
Minst tre av disse landene har ingen Vitner overhodet. Tror du Jehova ville drepe
2 milliarder mennesker (en tredjedel av jordens befolkning) rett og slett fordi de
var født på den feile siden av jordkloden?

Finnes det noen som helst bibelsk begrunnelse for at man skal unngå
omgang med familiemedlemmer?

1. Korinterne 5:11-13 danner grunnlaget for Vakttårnets regler for å utstøte
syndere fra menigheten. Men Vakttårnet går mye lenger ved å hevde at denne
praksisen også skal gjelde familiemedlemmer seg imellom. Jesus fortalte oss
lignelsen om den bortkomne sønn (som ble ønsket velkommen hjem av sin far til
tross for at han ikke viste oppriktig anger), og fortalte fariseerne at han ønsket
«nåde og godhet, ikke ofre.» (Matteus 9:13). En nærmere gransking av ulike
skrifter, viser at Vakttårnet utøver en unødvendig streng og ukjærlig tolkning av
Paulus’ lære.

I hvilken forstand er Det Styrende Råd så vesentlig forskjellig fra
Paven?

Bladet Vakttårnet for 15. juli 2013, berettet om en ny forståelse av hvem som var
«den tro og kloke slave.» Det Styrende Råd hevder nå at DE er denne
«slaveklassen,» og at de alene har ansvaret for å «ta ledelsen» over Jehovas
Vitner verden over. Jehovas Vitner må adlyde disse mennene som om deres
instruksjoner kom fra selveste Jesus Kristus. Spør deg selv, hvordan skiller dette
seg fra Pavens krav på å være «Guds stedfortreder på jorden?»

