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Kjære medforkynnere av det gode budskap!

For et fantastisk privilegium vi har som er forent i tilbed-
elsen av den eneste sanne Gud, Jehova! Som «Guds med-
arbeidere» er vi blitt betrodd det hellige og livreddende ar-
beidet å forkynne og lære andre om det gode budskap om
hans opprettede rike. (1. Kor 3:9; Matt 28:19, 20) For å
kunne utføre dette verdensomfattende arbeidet i fred og
enhet må vi være godt organisert. – 1. Kor 14:40.
Denne boken vil hjelpe deg til å forstå hvordan den

kristne menighet fungerer i dag. Den drøfter det privilegiet
og det ansvaret du har som et av Jehovas vitner. Hvis du
verdsetter privilegiene dine og ivaretar forpliktelsene dine,
vil du «bli styrket i troen». – Apg 16:4, 5; Gal 6:5.
Vi vil derfor oppfordre deg til å studere denne boken

grundig. Se etter måter du kan anvende stoffet på i ditt
eget liv. Hvis du for eksempel nylig er blitt en udøpt for-
kynner, hvilke skritt må du da ta for å bli et døpt Jeho-
vas vitne? Hvis du på den annen side er døpt, hva kan
du da gjøre for å vokse åndelig og utvide din tjeneste for
Jehova? (1. Tim 4:15) Hvordan kan du bidra til freden i
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menigheten? (2. Kor 13:11) Se etter svarene på disse spørs-
målene i denne boken.
Hvis du er en døpt bror, hva kan du da gjøre for å bli

kvalifisert til å tjene som menighetstjener og senere som
eldste? Nå som tusener av nye stadig strømmer til Guds
organisasjon, er det stort behov for kvalifiserte brødre som
kan ta ledelsen. Denne boken vil hjelpe deg til å forstå
hva det vil si å ‘strekke seg etter’ disse åndelige målene.
– 1. Tim 3:1, fotn.
Det er vår bønn at denne boken må hjelpe deg til å finne

og verdsette din plass i Jehovas ordning. Vi er veldig glad
i dere alle og fortsetter å be om at dere må være blant dem
som vil glede seg over å tilbe vår himmelske Far, Jehova,
for evig. – Sal 37:10, 11; Jes 65:21–25.

Deres brødre

Jehovas vitners styrende råd
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RUNDT om i verden finnes det en lang rekke religiøse,
politiske, kommersielle og sosiale organisasjoner med
varierende kjennetegn, formål, standpunkter og livs-
syn. Men én organisasjon skiller seg klart ut fra alle de
andre. Guds Ord viser tydelig at det er Jehovas vitner
som er denne organisasjonen.

2 Du kan nå glede deg over at du er tilknyttet Jeho-
vas organisasjon. Ettersom du har fått en klar forstå-
else av hva Guds vilje går ut på, har du begynt å leve et-
ter den. (Sal 143:10; Rom 12:2) Du er en aktiv tjener for
Gud som samarbeider med et kjærlig, verdensomspen-
nende samfunn av brødre. (2. Kor 6:4; 1. Pet 2:17; 5:9)
På grunn av det opplever du rike velsignelser og stor
glede, slik det er lovt i Guds Ord. (Ordsp 10:22; Mark
10:30) Når du trofast gjør Jehovas vilje nå, får du dess-
uten en evig, lykkelig framtid. – 1. Tim 6:18, 19; 1. Joh
2:17.

3 Vår Store Skaper har en unik verdensomspennende
organisasjon som blir styrt på en teokratisk måte. Det
betyr at den blir styrt av Jehova, som er alles Overhode.
Vi har full tillit til ham. Han er vår Dommer, vår Lovgiver
og vår Konge. (Jes 33:22) Fordi han er en ordens Gud,
har han truffet tiltak som hjelper oss til å være ‘hans
medarbeidere’ og tjene hans hensikt. – 2. Kor 6:1, 2.

KAPITTEL 1

Organisert
for å gjøre Jehovas vilje

6 ORGANISERT FOR
˚
A GJØRE JEHOVAS VILJE



4 Etter hvert som enden for den nåværende verdens-
ordningen kommer nærmere, går vi framover under le-
delse av den utnevnte Kongen, Kristus Jesus. (Jes 55:4;˚
Ap 6:2; 11:15) Jesus forutsa at hans disipler skulle gjøre
gjerninger som var større enn dem han selv gjorde i lø-
pet av sin jordiske tjeneste. (Joh 14:12) Slik ville det
være fordi hans disipler, som skulle bli stadig flere og
forkynne i en lengre tidsperiode, ville gjennomarbeide et
mye større distrikt. De skulle kunngjøre det gode bud-
skap om Riket til jordens ender. – Matt 24:14; 28:19, 20;
Apg 1:8.

5 Dette har allerede skjedd. Jesus slo imidlertid fast
at forkynnelsen av det gode budskap skal opphøre til
Jehovas fastsatte tid. Guds profetiske Ord viser tyde-
lig at hans store og ærefryktinngytende dag er kommet
nær. – Joel 2:31; Sef 1:14–18; 2:2, 3; 1. Pet 4:7.

6 Nå som vi lever på slutten av de siste dager og for-
står hva Jehovas vilje er, må vi gå enda mer inn for
å gjøre det Gud krever av oss. For å klare det må vi
bli godt kjent med hvordan hans organisasjon fungerer,
og fullt ut samarbeide med den. Organisasjonens virke-
måte er basert på bibelske prinsipper, deriblant de bu-
dene, lovene, befalingene, forskriftene og lærepunktene
vi finner i Guds inspirerte Ord. – Sal 19:7–9.

7 Når Jehovas folk følger slik bibelsk veiledning, bor
og arbeider de sammen i fred og enhet. (Sal 133:1;
Jes 60:17; Rom 14:19) Hva er det som styrker båndene
blant våre brødre og søstre overalt? Kjærlighet. Vi kler
oss i og lar oss motivere av kjærlighet. (Joh 13:34, 35;

ORGANISERT FOR
˚
A GJØRE JEHOVAS VILJE 7



Kol 3:14) På den måten oppnår vi Jehovas velvilje og
holder følge med den himmelske delen av hans organi-
sasjon.
DEN HIMMELSKE DELEN AV JEHOVAS ORGANISASJON

8 Profetene Jesaja, Esekiel og Daniel fikk syner av den
himmelske delen av Jehovas organisasjon. (Jes, kap. 6;
Esek, kap. 1; Dan 7:9, 10) Også apostelen Johannes fikk
et syn av denne himmelske ordningen, og han ga oss et
innblikk i den i

˚
Apenbaringsboken. Han så Jehova sitte

på en herlig trone omgitt av engler som kunngjorde:
«Hellig, hellig, hellig er Jehova Gud, Den Allmektige, han
som var og som er og som kommer.» (

˚
Ap 4:8) Johan-

nes så også «et lam som sto i midten der tronen ...
var». Det var Guds Lam, Jesus Kristus. –

˚
Ap 5:6, 13,

14; Joh 1:29.
9 Dette synet av Jehova som sitter på en trone, viser

at det er han som er Hode for denne organisasjonen.
Første Krønikebok 29:11, 12 sier om ham og hans su-
verene stilling: «Din, Jehova, er storheten og makten og
skjønnheten og prakten og verdigheten, for alt i him-
melen og på jorden er ditt. Ditt er riket, Jehova. Du er
den som er opphøyd som overhode over alt. Rikdom og
ære kommer fra deg, og du hersker over alt. I din hånd
er det kraft og styrke, og du har makt til å gjøre stor
og til å gi styrke til alle.»

10 Som Jehovas medarbeider har Jesus Kristus en
opphøyd stilling i himmelen og har fått stor myndighet.
Ja, Gud «la alt under hans føtter og gjorde ham til hode
over alle ting som gjelder menigheten». (Ef 1:22) Apos-
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telen Paulus sa om Jesus:
«Gud [opphøyde] ham til en
høyere stilling og ga ham i
sin godhet det navnet som er
over alle andre navn. I Jesu
navn skal derfor alle bøye
sine knær – de som er i him-
melen, de som er på jorden,
og de som er under jorden –
og alle skal åpent erkjenne at
Jesus Kristus er Herre til ære for Gud, vår Far.» (Fil 2:
9–11) Vi kan derfor ha full tillit til Jesu Kristi rettferdige
lederskap.

11 Profeten Daniel fikk et syn av Den Gamle av Dager,
som satt på sin himmelske trone, og av engler i et an-
tall av «tusen ganger tusen [som] tjente ham, og ti tu-
sen ganger ti tusen [som] sto foran ham». (Dan 7:10)
Bibelen omtaler denne hærskaren av engler som «ån-
der som utfører hellig tjeneste, utsendt for å hjelpe dem
som skal bli frelst». (Hebr 1:14) Alle disse åndeskap-
ningene er organisert, for Bibelen snakker om ‘troner,
herredømmer, regjeringer og myndigheter’ i himmelen.
– Kol 1:16.

12 Når vi tar oss tid til å grunne over disse trekkene
ved den himmelske delen av Jehovas organisasjon, kan
vi forstå Jesajas reaksjon da han i et syn fikk se
«Jehova sitte på en høy og opphøyd trone» og ‘serafer
som sto over ham’. Jesaja sa: «Ve meg! Jeg er så godt
som død. For jeg er en mann med urene lepper, og jeg

Vi må gå inn for
å gjøre det Gud
krever av oss. For
å klare det må vi
bli godt kjent med
hvordan hans
organisasjon
fungerer
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bor blant et folk med urene lepper, og nå har jeg sett
Kongen, hærstyrkenes Jehova!» Ja, Jesaja ble fylt av
ærefrykt og følte seg ydmyk da han ble klar over om-
fanget av Jehovas organisasjon. Han ble så sterkt gre-
pet av denne opplevelsen at da det kom en innbydelse
fra himmelen til å utføre det spesielle arbeidet å kunn-
gjøre Jehovas dommer, svarte han: «Her er jeg! Send
meg!» – Jes 6:1–5, 8.

13 Vår kunnskap om Jehovas organisasjon og vår verd-
settelse av den fører til at vi reagerer på samme måte.
Etter hvert som organisasjonen går framover, anstren-
ger vi oss for å holde følge med den. Vi går inn for å
vise at vi har tillit til Jehovas organisasjon i dag.
JEHOVAS ORGANISASJON G

˚
AR FRAMOVER

14 Kapittel 1 i Esekiels profeti beskriver et syn som
viser hvordan Jehova fører en kolossal himmelvogn.
Denne praktfulle vognen symboliserer den usynlige de-
len av Jehovas organisasjon, som han leder på en kjær-
lig måte og bruker i samsvar med sin hensikt. – Sal
103:20.

15 Hvert hjul på vognen har et annet hjul inni seg – et
som har den samme diameteren og er plassert vinkel-
rett på det første hjulet. Det er derfor det sies at hjulene
kan «gå i en hvilken som helst av de fire retningene».
(Esek 1:17) Hjulene kan på et øyeblikk forandre retning.
Men denne vognen beveger seg ikke på en ukontrol-
lert måte, uten noen intelligent ledelse. Jehova lar ikke
sin organisasjon gå i en hvilken som helst retning den
måtte være tilbøyelig til å gå. Esekiel 1:20 sier: «De gikk
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dit ånden ville at de skulle gå.» Jehova får altså sin or-
ganisasjon til å bevege seg dit hans ånd leder den. Det
spørsmålet vi må stille oss selv, er: «Holder jeg følge
med den?»

16
˚
A holde følge med Jehovas organisasjon dreier seg

om mer enn bare å gå på møter og delta i felttjenesten.
Det har først og fremst med framskritt og åndelig vekst
å gjøre. Vi må ‘forsikre oss om hva som er viktigst’, og
holde oss à jour med det åndelige undervisningspro-
grammet. (Fil 1:10; 4:8, 9; Joh 17:3) Vi må også huske
at det er behov for koordinering og samarbeid i en or-
ganisasjon. I tråd med det må vi forstå hvor viktig det
er at vi gjør best mulig bruk av de åndelige og materielle
verdiene Jehova har betrodd oss for at vi skal kunne ut-
føre hans arbeid. Når vi holder følge med Jehovas him-
melvogn, lever vi i samsvar med det budskapet vi for-
kynner.

17 Med hjelp fra Jehovas organisasjon går vi framover
med hensyn til å gjøre hans vilje. Husk at det er Jehova
som er himmelvognens Fører. Det at vi holder følge
med hans himmelvogn, viser derfor at vi har respekt
for Jehova og stoler på vår Klippe. (Sal 18:31) Bibe-
len lover: «Jehova skal styrke sitt folk. Jehova skal vel-
signe sitt folk med fred.» (Sal 29:11) Fordi vi er en del
av Jehovas organisasjon i dag, får vi styrke fra ham og
nyter godt av den fred han velsigner sitt organiserte folk
med. Ja, det er ingen tvil om at vi får del i rike velsig-
nelser når vi gjør Jehovas vilje nå og for evig.
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«I BEGYNNELSEN skapte Gud himmelen og jorden», og
alt han hadde laget, var «meget godt». (1. Mos 1:1, 31)
Jehova skapte menneskene med strålende framtidsut-
sikter. Men opprøret i Eden førte til et midlertidig av-
brudd i menneskenes lykkelige tilstand. Jehovas hensikt
med jorden og menneskene ble likevel ikke forandret.
Gud gjorde kjent at lydige etterkommere av Adam skulle
få oppleve en utfrielse. Den sanne tilbedelse skulle bli
gjenopprettet, og Gud skulle tilintetgjøre den onde sam-
men med alle hans onde gjerninger. (1. Mos 3:15) Nok
en gang skulle alt bli «meget godt». Jehova skulle gjen-
nomføre dette ved hjelp av sin Sønn, Jesus Kristus.
(1. Joh 3:8) Det er derfor helt nødvendig at vi anerkjen-
ner Kristi rolle i Guds ordning. – Apg 4:12; Fil 2:9, 11.
HVA KRISTI ROLLE G

˚
AR UT P

˚
A

2 Når vi tenker på Kristi rolle i Guds ordning, forstår
vi at det er mange sider ved denne rollen. Jesus tjener
som menneskehetens Gjenløser, som Øversteprest, som
Hode for den kristne menighet og nå som Konge i Guds
rike. Ved å meditere over dette får vi større verdsettelse
av Guds ordning og dypere kjærlighet til Kristus Jesus.
Bibelen beskriver noen av sidene ved hans rolle.

3 Under Kristi jordiske tjeneste ble det tydelig at det
var gjennom ham lydige mennesker kunne bli forsonet

KAPITTEL 2

Anerkjenn Kristi rolle
i Guds ordning
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med Gud. (Joh 14:6) Som menneskehetens Gjenløser
ga Jesus seg selv som en løsepenge i bytte for mange.
(Matt 20:28) Jesus er altså noe mer enn bare et godt
eksempel når det gjelder gudfryktig oppførsel. Han er
den sentrale personen i gjennomføringen av Jehovas
hensikt med menneskene. Det er bare gjennom ham vi
kan komme i et godt forhold til Gud igjen. (Apg 5:31;
2. Kor 5:18, 19) Jesu offerdød og hans oppstandelse har
banet veien for at lydige mennesker kan få del i evige
velsignelser under Guds himmelske rikes styre.

4 Som Øversteprest kan Jesus «vise medfølelse med
oss i våre svakheter» og gjøre soning for de syndene
som blir begått av hans innviede disipler her på jorden.
Apostelen Paulus sier: «Vi har ikke en øversteprest som
ikke kan vise medfølelse med oss i våre svakheter, men
vi har en som er blitt prøvd på alle måter i likhet med
oss, men uten synd.» Paulus oppfordrer så dem som vi-
ser tro på Jesus Kristus, til å dra full nytte av denne ord-
ningen for forsoning med Gud. Han sier: «La oss der-
for komme fram for den ufortjente godhets trone med
frimodighet, så vi kan bli vist barmhjertighet og ufor-
tjent godhet når vi har behov for hjelp.» – Hebr 4:14–16;
1. Joh 2:2.

5 Jesus er også Hode for den kristne menighet. Hans
disipler i det første århundre trengte ikke noen men-
neskelig leder, og det gjør heller ikke vi i dag. Jesus
gir veiledning gjennom den hellige ånd og gjennom
kvalifiserte underhyrder, som står ansvarlige overfor
ham og hans himmelske Far for hvordan de tar seg av
Guds hjord. (Hebr 13:17; 1. Pet 5:2, 3) I en profetisk

ANERKJENN KRISTI ROLLE I GUDS ORDNING 13



omtale av Jesus sa Jehova:
«Jeg gjorde ham til et vitne
for nasjonene, til leder og be-
falingsmann for nasjonene.»
(Jes 55:4) Jesus viste hvor-
dan denne profetien gikk i
oppfyllelse, da han sa til sine
disipler: «Dere skal heller ikke la dere kalle ledere, for
dere har bare én Leder, Kristus.» – Matt 23:10.

6 Som et uttrykk for sin innstilling og sin villighet til å
hjelpe oss kommer Jesus med denne innbydelsen: «Kom
til meg, alle dere som sliter og bærer tunge byrder, så
vil jeg gi dere ny styrke. Ta mitt åk på dere og lær av
meg, for jeg er mild av sinn og ydmyk av hjerte, og dere
skal få ny styrke. For mitt åk er skånsomt, og min byrde
er lett.» (Matt 11:28–30) Ved å styre den kristne menig-
het med mildhet og på en måte som gir oss ny styrke,
har Jesus vist at han er «den gode hyrde», som etter-
ligner sin himmelske Far, Jehova Gud. – Joh 10:11; Jes
40:11.

7 I sitt første brev til korinterne beskrev Paulus en an-
nen side ved Jesu Kristi rolle: «Han skal herske som
konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føt-
ter. Men når alt er blitt lagt under ham, skal også Søn-
nen selv underordne seg Gud, som la alt under ham, for
at Gud kan være alt for alle.» (1. Kor 15:25, 28) Jesus
var den første Gud skapte, og før han kom til jorden,
var han Guds «mesterarbeider». (Ordsp 8:22–31) Da
Gud sendte Jesus til jorden, gjorde han hele tiden Guds
vilje. Han utholdt den største prøve og døde trofast mot

Jesus er den
sentrale personen
i gjennomføringen
av Jehovas hensikt
med menneskene
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sin Far. (Joh 4:34; 15:10) Fordi Jesus var trofast like
til døden, oppreiste Gud ham til himmelen og ga ham
retten til å være Konge i det himmelske rike. (Apg 2:
32–36) Som Konge har Kristus Jesus fått det storslagne
oppdrag fra Gud å lede myriader av mektige åndeskap-
ninger for å gjøre slutt på menneskers styre på jorden
og rense den for all ondskap. (Ordsp 2:21, 22; 2. Tess
1:6–9;

˚
Ap 19:11–21; 20:1–3) Guds himmelske rike med

Kristus som Konge vil da bli den eneste herskende myn-
dighet over hele jorden. –

˚
Ap 11:15.

HVA DET INNEBÆRER
˚
A ANERKJENNE HANS ROLLE

8 Jesus Kristus, vårt Forbilde, er fullkommen. Han har
fått i oppdrag å dra omsorg for oss. For å nyte godt av
hans kjærlige og årvåkne omsorg må vi forbli lojale mot
Jehova og holde følge med hans fremadskridende orga-
nisasjon.

9 Jesu disipler i det første århundre anerkjente fullt ut
Kristi rolle i Guds ordning. Det viste de ved å samar-
beide i enhet under Kristi ledelse og følge den veilednin-
gen han ga ved hjelp av den hellige ånd. (Apg 15:12–21)
Paulus henviste til enheten i den salvede kristne menig-
het da han skrev: «La oss holde oss til sannheten og
vise kjærlighet, så vi i ett og alt kan vokse opp til ham
som er hodet, Kristus. På grunn av ham blir hele krop-
pen harmonisk sammenføyd og satt i stand til å sam-
arbeide ved at hvert ledd gjør det som trengs. Når hver
enkelt kroppsdel fungerer som den skal, bidrar dette til
at kroppen vokser og bygger seg opp i kjærlighet.» – Ef
4:15, 16.
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10 Når alle i menigheten samarbeider i harmoni under
Kristi ledelse, er resultatet vekst og en atmosfære pre-
get av kjærlighet, som er «et bånd som forener på en
fullkommen måte». – Kol 3:14; 1. Kor 12:14–26.

11 Hendelser i verden som er en oppfyllelse av bibelske
profetier, viser tydelig at Jesus Kristus har hatt konge-
makt siden 1914. Han hersker nå midt iblant sine fien-
der. (Sal 2:1–12; 110:1, 2) Hva betyr dette for dem som
lever på jorden nå? Jesus skal snart bruke sin makt som
kongers Konge og herrers Herre når han fullbyrder Guds
dom over sine fiender. (

˚
Ap 11:15; 12:10; 19:16) Da vil

Jehovas løfte om utfrielse, som han uttalte den gangen
de første menneskene gjorde opprør, bli til virkelighet
for dem som har hans godkjennelse. (Matt 25:34) Vi er
virkelig takknemlige for at vi forstår hvilken rolle Kristus
har i Guds ordning! La oss i forening fortsette å utføre
en verdensomfattende tjeneste under Kristi ledelse nå i
de siste dager.
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DISSE ordene av apostelen Paulus, som står i Hebreerne
13:7, kan også oversettes: «Husk dem som styrer dere.»
Fra pinsedagen i år 33 fylte Herren Jesu Kristi trofaste
apostler denne rollen som et styrende råd som tok led-
elsen i å gi veiledning til den nyopprettede kristne me-
nighet. (Apg 6:2–4) Omkring år 49 var det styrende råd
blitt utvidet, slik at det omfattet flere enn Jesu apost-
ler. Da spørsmålet om omskjærelse ble avgjort, besto
det styrende råd av «apostlene og de eldste i Jerusa-
lem». (Apg 15:1, 2) Det var deres ansvar å behandle sa-
ker som berørte de kristne overalt. De sendte ut brev
og kunngjorde vedtak. Alt dette styrket menighetene og
gjorde det mulig for disiplene å fortsette å være forent i
tanke og handling. Menighetene var lydige og fulgte vei-
ledningen fra det styrende råd, og det førte til at Jehova
velsignet dem og ga dem vekst. – Apg 8:1, 14, 15; 15:
22–31; 16:4, 5; Hebr 13:17.

2 Etter apostlenes død begynte det store frafallet.
(2. Tess 2:3–12) Som Jesus forutsa i lignelsen om hve-
ten og ugresset, ble det sådd ugress (falske kristne)
blant hveten (salvede kristne). Opp gjennom århund-
rene fikk disse gruppene vokse side om side fram til
høsttiden, «avslutningen på en verdensordning». (Matt
13:24–30, 36–43) Salvede kristne enkeltpersoner fort-
satte å ha Jesu godkjennelse i denne perioden, men det

KAPITTEL 3

«Husk dem som
tar ledelsen blant dere»
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fantes ikke noe styrende råd, ingen tydelig kanal på jor-
den som Jesus brukte for å gi veiledning til sine disip-
ler. (Matt 28:20) Han forutsa imidlertid at det skulle skje
en forandring i høsttiden.

3 «Hvem er egentlig den trofaste og kloke slave?» Med
det spørsmålet innledet Jesus Kristus en lignelse, eller
illustrasjon, som hører med til det «tegnet» han kom
med angående «avslutningen på verdensordningen».
(Matt 24:3, 42–47) Jesus sa at denne trofaste slaven
skulle være travelt opptatt med å gi Guds folk åndelig
mat «i rette tid». Akkurat som Jesus brukte en gruppe
menn – ikke en enkeltperson – til å ta ledelsen i det
første århundre, er den trofaste slaven som Jesus bru-
ker i avslutningen på verdensordningen, heller ikke en
enkeltperson.
HVEM «DEN TROFASTE OG KLOKE SLAVE» ER

4 Hvem var det Jesus utvalgte til å gi hans disipler
åndelig mat? Det er rimelig at han ville bruke salvede
kristne på jorden. Bibelen omtaler dem som «et konge-
lig presteskap» som har fått det oppdraget at de «‘vidt
og bredt skal forkynne om de verdifulle egenskapene’ til
ham som kalte [dem] fra mørke til sitt praktfulle lys».
(1. Pet 2:9; Mal 2:7;

˚
Ap 12:17) Består den trofaste og

kloke slave av alle de salvede på jorden? Nei. Da Jesus
mirakuløst sørget for bokstavelig mat til omkring 5000
menn, foruten kvinner og små barn, delte han den ut
til disiplene, og disiplene delte den ut til folkemengden.
(Matt 14:19) Han ga mange mat gjennom noen få. I dag
sørger han for åndelig mat på en lignende måte.
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5 «Den trofaste og kloke
forvalter» består av en liten
gruppe salvede brødre som
er direkte involvert i å tilbe-
rede og dele ut åndelig mat
under Kristi nærvær. (Luk
12:42) Opp gjennom de siste
dager har de salvede brødrene som utgjør «den trofaste
og kloke slave», tjent sammen ved hovedkontoret. I dag
fungerer disse salvede brødrene som Jehovas vitners
styrende råd.

6 Kristus bruker denne gruppen for å utbre kunnskap
om oppfyllelsen av Bibelens profetier og for å gi aktuell
veiledning om hvordan Bibelens prinsipper kan anven-
des i det daglige liv. Denne åndelige maten blir formid-
let gjennom Jehovas vitners lokale menigheter. (Jes 43:
10; Gal 6:16) En betrodd slave, eller forvalter, var i bi-
belsk tid en som ledet en husholdning. Den trofaste og
kloke slave har på lignende måte fått ansvaret for å lede
troens husstand. Den fører derfor også tilsyn med mate-
rielle verdier, forkynnelsesarbeidet, stevneprogrammer,
utnevnelsen av tilsynsmenn som tjener i forskjellige stil-
linger i organisasjonen, og framstillingen av bibelsk litte-
ratur, som alt sammen er til nytte for «tjenestefolkene».
– Matt 24:45.

7 Hvem er så «tjenestefolkene»? For å si det enkelt:
Det er de som får åndelig mat. Til å begynne med var
alle tjenestefolkene salvede kristne. Senere kom tje-
nestefolkene til å innbefatte den store skare av «andre
sauer». (Joh 10:16) Begge grupper nyter godt av den

Det er viktig for oss
å være lydige mot
dem som våker over
oss for at vi skal
være åndelig friske
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åndelige maten som den trofaste og kloke slave de-
ler ut.

8 Under den store trengsel, når Jesus kommer for å
avsi og fullbyrde dommen over denne onde ordningen,
skal han sette den trofaste og kloke slave «over alt han
eier». (Matt 24:46, 47) De som utgjør denne trofaste
slaven, vil få sin himmelske belønning. Sammen med de
andre av de 144 000 vil de få del i Kristi himmelske myn-
dighet. Selv om det ikke lenger vil finnes en trofast og
klok slave på jorden, vil Jehova og Jesus gi veiledning
til det messianske rikes jordiske undersåtter gjennom
dem som blir utnevnt til å tjene som «fyrster». – Sal
45:16.
HVORFOR M

˚
A VI ‘HUSKE DEM SOM TAR LEDELSEN’?

9 Vi har mange grunner til å ‘huske dem som tar ledel-
sen’, og vise at vi har tillit til dem. Hvorfor er det bra for
oss å gjøre det? Paulus sa: «De våker over dere og skal
avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre dette med
glede og uten å sukke, for ellers ville det være til skade
for dere.» (Hebr 13:17) Det er viktig for oss å være ly-
dige og følge veiledningen fra dem som tar ledelsen, for
de våker over oss for å gi oss åndelig beskyttelse og
hjelpe oss til å være åndelig friske.

10 Paulus sa i 1. Korinter 16:14: «La alt dere gjør, skje
med kjærlighet.» Avgjørelser som blir truffet til beste
for Guds folk, er basert på den opphøyde egenskapen
kjærlighet. I en beskrivelse av kjærligheten sier 1. Korin-
ter 13:4–8: «Kjærligheten er tålmodig og vennlig. Kjær-
ligheten er ikke misunnelig. Den skryter ikke, blir ikke

20 ORGANISERT FOR
˚
A GJØRE JEHOVAS VILJE



oppblåst av stolthet, oppfører seg ikke usømmelig, er
ikke selvisk og lar seg ikke provosere. Den holder ikke
regnskap med krenkelser. Den gleder seg ikke over det
som er urett, men gleder seg ved sannheten. Den tåler
alt, tror alt, håper alt og utholder alt. Kjærligheten faller
aldri bort.» Siden kjærlighet er grunnlaget for alle de av-
gjørelsene som blir truffet til beste for Jehovas tjenere,
har vi all grunn til å føle oss trygge under en slik le-
delse. Disse avgjørelsene gjenspeiler dessuten Jehovas
kjærlighet.

11 Slik tilfellet var i det første århundre, er de som
Jehova bruker til å styre sitt folk, ufullkomne mennesker.
Også i tidligere tider brukte Jehova ufullkomne men-
nesker for å gjennomføre sin vilje. Noah bygde en ark
og forkynte om den ødeleggelsen som skulle komme på
hans tid. (1. Mos 6:13, 14, 22; 2. Pet 2:5) Moses ble ut-
nevnt til å lede Jehovas folk ut av Egypt. (2. Mos 3:10)
Ufullkomne mennesker ble inspirert av Gud til å skrive
Bibelen. (2. Tim 3:16; 2. Pet 1:21) Det at Jehova bruker
ufullkomne mennesker i dag til å lede arbeidet med å
forkynne og gjøre disipler, svekker ikke vår tillit til hans
organisasjon. Vi blir i stedet styrket, for vi vet at orga-
nisasjonen aldri kunne ha utrettet alt det den gjør, hvis
den ikke hadde hatt Jehovas støtte. Gjennom mange
vanskeligheter og erfaringer har den trofaste og kloke
slave vist at det er Guds ånd som leder tingene. Den
synlige delen av Jehovas organisasjon er blitt rikt vel-
signet i vår tid. Derfor har vi full tillit til den og gir den
vår helhjertede støtte.
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HVORDAN VI VISER TILLIT
12 De som er utnevnt til å ha ansvarsfulle stillinger i

menigheten, viser tillit ved at de med glede påtar seg
og trofast oppfyller de forpliktelsene som følger med
utnevnelsen. (Apg 20:28) Som forkynnere av Riket er vi
ivrig opptatt med å gå fra hus til hus, foreta gjenbesøk
og lede bibelstudier. (Matt 24:14; 28:19, 20) For at vi
skal dra full nytte av all den åndelige maten som kom-
mer fra den trofaste og kloke slave, forbereder vi oss til
møtene og stevnene våre og er til stede på dem. Vi har
stor nytte av den utvekslingen av oppmuntring som fin-
ner sted når vi omgås våre brødre og søstre på disse
kristne sammenkomstene. – Hebr 10:24, 25.

13 Når vi støtter organisasjonen med våre materielle
midler, viser vi at vi stoler på den. (Ordsp 3:9, 10) Når vi
ser at våre trosfeller trenger materiell hjelp, reagerer vi
straks. (Gal 6:10; 1. Tim 6:18) Det gjør vi fordi vi har bro-
derkjærlighet og er våkne for alle muligheter til å vise
Jehova og hans organisasjon at vi er takknemlige for
alt det de gjør for oss. – Joh 13:35.

14 Vi viser også at vi har tillit til organisasjonen, ved
å støtte dens avgjørelser. Det betyr blant annet at vi
ydmykt følger veiledningen fra dem som har fått til-
synsoppgaver, for eksempel kretstilsynsmennene og
de eldste i menighetene. Disse brødrene er blant dem
«som tar ledelsen», og som vi må være lydige og føye-
lige overfor. (Hebr 13:7, 17) Selv om vi ikke helt forstår
bakgrunnen for visse avgjørelser, vet vi at det alltid vil
være bra for oss å rette oss etter dem. Som følge av
det velsigner Jehova oss for vår lydighet mot hans Ord
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og hans organisasjon. Vi viser dermed at vi underord-
ner oss Herren, Jesus Kristus.

15 Ja, vi har all grunn til å stole på den trofaste og
kloke slave. Satan, denne verdensordningens gud, gjør
alt han kan for å bringe skam over Jehovas navn og
hans organisasjon. (2. Kor 4:4) Ikke la deg overliste av
Satans onde planer! (2. Kor 2:11) Han vet at han bare
har «kort tid igjen» før han blir kastet i avgrunnen, og
han går hardt inn for å få så mange av Jehovas folk som
mulig til å vende seg bort fra Jehova. (

˚
Ap 12:12) La oss,

nå som Satan intensiverer sine anstrengelser, nærme
oss Jehova mer og mer. Og la oss stole på Jehova og
den kanalen han bruker for å lede sitt folk i dag. Når vi
gjør det, kan vi glede oss over å være et forent brorskap.
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I SITT første brev til korinterne ga apostelen Paulus ut-
trykk for en viktig sannhet om Gud. Han skrev: «Gud er
ikke en uordens Gud, men fredens Gud.» Så sa han vi-
dere om menighetsmøtene: «La alt skje sømmelig og
med orden.» – 1. Kor 14:33, 40.

2 Helt i begynnelsen av det samme brevet kom Pau-
lus med noen formaninger fordi det var stridigheter i
menigheten i Korint. Han sa til brødrene der at de måtte
‘vise enighet i det de sa’, og være «fullt ut forent i
samme sinn og samme tankegang». (1. Kor 1:10, 11)
Så ga han dem veiledning i en del spørsmål som berørte
menighetens enhet. Ved å bruke menneskekroppen som
illustrasjon viste han hvor viktig det er med enhet og
samarbeid. Han oppfordret alle i den kristne menighet
til å ha kjærlig omsorg for hverandre, uansett hvilken
rolle den enkelte hadde. (1. Kor 12:12–26) Et slikt har-
monisk samarbeid blant dem som tilhørte menigheten,
forutsatte organisering.

3 Men hvordan skulle den kristne menighet være orga-
nisert? Hvem skulle organisere den? Hva slags oppbyg-
ning skulle den ha? Hvem skulle tjene i ansvarsfulle stil-
linger? Når vi lar Bibelen være vår veileder, får vi klare
svar på disse spørsmålene. – 1. Kor 4:6.

KAPITTEL 4

Hvordan menigheten
er organisert og blir ledet
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TEOKRATISK ORGANISERT
4 Den kristne menighet ble

opprettet på pinsedagen i år
33. Hva vet vi om menighe-
ten i det første århundre?
Den var teokratisk organi-
sert og ledet, det vil si un-
derlagt Guds (gresk: the �os)
styre (gresk: kr �atos). Disse to
greske ordene brukes i 1. Peter 5:10, 11. Den inspirerte
beretningen om det som fant sted i Jerusalem for nes-
ten 2000 år siden, viser tydelig at menigheten av sal-
vede kristne ble opprettet av Gud. (Apg 2:1–47) Den var
hans bygning, hans familie. (1. Kor 3:9; Ef 2:19) Den
kristne menighet i dag har samme oppbygning og fun-
gerer på samme måte som menigheten i det første år-
hundre.

5 Den første kristne menighet besto til å begynne med
av omkring 120 disipler. Den hellige ånd ble utøst over
disse først, som en oppfyllelse av Joel 2:28, 29. (Apg 2:
16–18) Men den samme dagen ble omkring 3000 andre
døpt i vann og ført inn i menigheten av de åndsavlede.
De hadde tatt imot budskapet om Kristus og «holdt seg
trofast til apostlenes undervisning». Beretningen sier vi-
dere: «Hver dag føyde Jehova til nye som ble frelst».
– Apg 2:41, 42, 47.

6 Menigheten i Jerusalem vokste så hurtig at
den jødiske øverstepresten beklaget seg over at disip-
lene hadde fylt Jerusalem med sin lære. Blant de nye

Den kristne
menighet i dag har
samme oppbygning
og fungerer på
samme måte som
menigheten i det
første århundre
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disiplene i Jerusalem var det mange jødiske prester, som
ble en del av menigheten. – Apg 5:27, 28; 6:7.

7 Jesus sa: «Dere skal være vitner om meg i Jerusa-
lem, i hele Judea og Samaria og helt til de fjerneste om-
rådene på jorden.» (Apg 1:8) Og slik gikk det. Da det
brøt ut stor forfølgelse i Jerusalem etter at Stefanus var
blitt drept, ble de disiplene som bodde der, spredt om-
kring i Judea og Samaria. Men overalt hvor de dro, fort-
satte de å forkynne det gode budskap og hjelpe flere
til å bli disipler, også blant samaritanene. (Apg 8:1–13)
Senere ble det gode budskap forkynt blant uomskårne
ikke-jøder, med godt resultat. (Apg 10:1–48) Fordi det
ble forkynt vidt og bredt, ble mange nye hjulpet til å bli
disipler, og det ble opprettet nye menigheter utenfor Je-
rusalem. – Apg 11:19–21; 14:21–23.

8 Hvilke tiltak ble truffet for at alle de nyopprettede
menighetene skulle bli organisert og ledet på Guds
måte, det vil si teokratisk? Ved den hellige ånds ledelse
ble det sørget for underhyrder som skulle ta seg av hjor-
den. I de menighetene Paulus og Barnabas besøkte på
sin første misjonsreise, utnevnte de eldste. (Apg 14:23)
Bibelskribenten Lukas forteller om Paulus’ møte med de
eldste fra menigheten i Efesos. Paulus sa til dem: «Pass
på dere selv og på hele hjorden, som den hellige ånd
har utnevnt dere til tilsynsmenn i for at dere skal være
hyrder for Guds menighet, som han kjøpte med blodet
av sin egen Sønn.» (Apg 20:17, 28) De var kvalifisert
til å være eldste fordi de oppfylte de bibelske kravene.
(1. Tim 3:1–7) Paulus’ medarbeider Titus fikk myndighet
til å utnevne eldste i menighetene på Kreta. – Tit 1:5.
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9 Etter hvert som det ble opprettet flere menigheter,
fortsatte apostlene og de eldste i Jerusalem å tjene som
de fremste tilsynsmennene i den utvidede internasjonale
kristne menighet i det første århundre. De tjente som et
styrende råd.

10 I sitt brev til menigheten i Efesos forklarte Paulus at
den kristne menighet kunne bevare sin enhet ved å la
seg lede av den hellige ånd og underordne seg Jesus
Kristus. Han oppfordret de kristne i Efesos til å utvikle
ydmykhet og bevare «åndens enhet» og et fredelig for-
hold til alle i menigheten. (Ef 4:1–6) Så siterte han fra
Salme 68:18 og anvendte det på den ordningen Jehova
hadde truffet for at åndelig kvalifiserte menn skulle tjene
menigheten som apostler, profeter, evangelister, hyrder
og lærere. Slike gaver fra Jehova skulle bygge opp hele
menigheten, så den kunne bli åndelig fullvoksen og bli
godkjent av ham. – Ef 4:7–16.
MENIGHETENE I DAG FØLGER APOSTLENES MØNSTER

11 I dag følger alle Jehovas vitners menigheter et lig-
nende organisasjonsmessig mønster. Til sammen ut-
gjør de en forent, verdensomspennende menighet som
er bygd opp omkring de åndssalvede. (Sak 8:23) Det
er Jesus Kristus som gjør dette mulig. Han har holdt
sitt løfte om å være med sine salvede disipler «alle da-
ger helt til avslutningen på verdensordningen». De som
blir ført inn i den stadig voksende menigheten, tar imot
Guds gode budskap, innvier sitt liv til ham uten forbe-
hold og blir døpt som disipler av Jesus. (Matt 28:19, 20;
Mark 1:14; Apg 2:41) De anerkjenner «den gode hyrde»,

HVORDAN MENIGHETEN ER ORGANISERT OG BLIR LEDET 27



Jesus Kristus, som Hode over hele hjorden, som består
av salvede kristne og «andre sauer». (Joh 10:14, 16; Ef
1:22, 23) Denne ‘ene hjord’ bevarer sin enhet ved at alle
lojalt anerkjenner Kristi lederskap og underordner seg
den organisasjonsmessige kanal, «den trofaste og kloke
slave», som Kristus har utnevnt. La oss fortsette å ha
full tillit til denne kanalen. – Matt 24:45.
BRUK AV JURIDISKE SELSKAPER

12 For å skaffe til veie åndelig mat i rette tid og sørge
for at det gode budskap om Riket blir forkynt før enden
kommer, er det blitt opprettet visse juridiske selskaper.
Disse selskapene fungerer i samsvar med de forskjellige
landenes lover og samarbeider med hverandre. De blir
brukt for å gjøre det lettere å forkynne det gode bud-
skap over hele verden.
AVDELINGSKONTORER

13 Når det blir opprettet et avdelingskontor, blir det
utnevnt et utvalg som består av tre eller flere eldste
som skal føre tilsyn med arbeidet i det eller de landene
som avdelingskontoret har ansvaret for. En av dem tje-
ner som koordinator for utvalget.

14 De forskjellige menighetene som er underlagt et av-
delingskontor, er organisert i kretser. Kretsene kan va-
riere i størrelse, avhengig av geografiske og språklige
forhold og av tallet på menigheter som er underlagt av-
delingskontoret. Det blir utnevnt en kretstilsynsmann
som tjener menighetene i kretsen. Avdelingskontoret gir
kretstilsynsmannen veiledning om hvordan han skal ta
hånd om ansvarsoppgavene sine.
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15 Menighetene verdsetter de organisasjonsmessige til-
takene, som blir truffet til beste for alle. De godtar ut-
nevnelsen av eldste som fører tilsyn med arbeidet på
avdelingskontorer og i kretser og menigheter. De ven-
der seg til den trofaste og kloke slave for å få åndelig
mat i rette tid. Den trofaste slave på sin side underord-
ner seg fullstendig under Kristus, holder fast ved bibel-
ske prinsipper og følger den hellige ånds ledelse. Fordi
vi alle samarbeider i enhet, opplever vi det samme som
de kristne i det første århundre: «Menighetene fortsatte
å bli styrket i troen, og de vokste fra dag til dag.» – Apg
16:5.
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UNDER sin jordiske tjeneste viste Jesus at han var
«den gode hyrde». (Joh 10:11) Da han så alle mennes-
kene som ivrig fulgte ham, «syntes han inderlig synd
på dem, for de var mishandlet og hjelpeløse som sauer
uten en gjeter». (Matt 9:36) Peter og de andre apost-
lene merket seg hans kjærlige omsorg. Så ulik Jesus
var Israels falske hyrder! De forsømte hjorden i den
grad at sauene var blitt spredt og åndelig utsultet.
(Esek 34:7, 8) Jesus underviste sauene og tok seg av
dem, ja, han gikk så langt at han ga sitt liv for dem.
Det lærte apostlene hvordan de skulle hjelpe troende
mennesker til å vende tilbake til Jehova, han som var
«hyrde og tilsynsmann for deres sjeler». – 1. Pet 2:25.

2 En gang Jesus snakket med Peter, understreket han
hvor viktig det er å sørge for mat til sauene og være
hyrde for dem. (Joh 21:15–17) Dette gjorde helt sik-
kert dypt inntrykk på Peter, og senere formante han de
eldste i den første kristne menighet: «Vær hyrder for
Guds hjord, som dere har ansvaret for. Tjen som tilsyns-
menn, ikke av tvang, men villig, for Guds øyne. Ikke gjør
det av kjærlighet til uærlig fortjeneste, men med iver.
Dere skal ikke herske over dem som er Guds eiendom,
men være eksempler for hjorden.» (1. Pet 5:1–3) Pe-
ters ord gjelder også tilsynsmenn i menigheten i vår tid.

KAPITTEL 5

Tilsynsmenn
som er hyrder for hjorden
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De eldste etterligner Jesus ved å tjene villig og med iver
som eksempler for hjorden og ved å ta ledelsen i tje-
nesten for Jehova. – Hebr 13:7.

3 Vi kan være takknemlige for at vi har slike tilsyns-
menn, som er utnevnt ved den hellige ånd. Den omsor-
gen de viser, er bra for oss på mange måter. De gir for
eksempel alle i menigheten oppmuntring og viser dem
personlig oppmerksomhet. Hver uke bruker de tid og
krefter på å lede menighetsmøter, der alle de troende
får åndelig næring. (Rom 12:8) Det de gjør for å be-
skytte hjorden mot skadelige elementer, for eksempel
ugudelige mennesker, gir oss trygghet. (Jes 32:2; Tit 1:
9–11) Ved å ta ledelsen i felttjenesten oppmuntrer de
oss til å være aktive i forkynnelsen av det gode bud-
skap hver måned. (Hebr 13:15–17) Gjennom slike ‘men-
nesker som er gitt som gaver’, har Jehova sørget for
at menigheten blir bygd opp. – Ef 4:8, 11, 12.
TILSYNSMENNENES KVALIFIKASJONER

4 For at menigheten skal bli tatt godt vare på, må
menn som blir utnevnt til å tjene som tilsynsmenn, opp-
fylle de kravene som er beskrevet i Guds Ord. Bare hvis
de gjør det, kan det sies at de er utnevnt ved den hel-
lige ånd. (Apg 20:28) Disse kravene er riktignok høye,
ettersom det å være en tilsynsmann er et stort ansvar.
Men kravene er ikke så høye at de ikke kan bli oppfylt
av kristne menn som virkelig elsker Jehova og er villige
til å la seg bruke av ham. Det må være tydelig for alle
at de er menn som anvender Bibelens veiledning i det
daglige liv.
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5 De grunnleggende bibelske kravene til tilsynsmenn
finner vi i apostelen Paulus’ første brev til Timoteus og i
hans brev til Titus. I 1. Timoteus 3:1–7 leser vi: «Hvis en
mann har som mål å bli tilsynsmann, er det en god gjer-
ning han ønsker seg. En tilsynsmann skal derfor være
en som det ikke er noe å utsette på. Han skal være én
kvinnes mann, moderat i sine vaner, sunn i sinnet, or-
dentlig, gjestfri, kvalifisert til å undervise, ikke en dran-
ker, ikke voldelig, men rimelig, ikke diskusjonslysten og
ikke glad i penger. Han skal være en som leder fami-
lien sin på en god måte, og barna hans skal være ly-
dige og respektfulle. (For hvis en mann ikke klarer å lede
sin egen familie, hvordan skal han da kunne ta seg av
Guds menighet?) Han skal ikke være en som nettopp er
blitt troende, for da kan han bli oppblåst av stolthet og
komme under samme dom som Djevelen. Dessuten skal
han ha godt ord på seg blant utenforstående, så han
ikke blir utsatt for kritikk og går i en av Djevelens feller.»

6 Til Titus skrev Paulus: «Jeg lot deg bli igjen på Kreta
for at du skulle rette på det som ikke var i orden, og
utnevne eldste i by etter by, slik jeg ga deg veiled-
ning om: En eldste må være fri for anklage, være én
kvinnes mann og ha troende barn som ikke blir an-
klaget for å leve et vilt liv eller å være opprørske. For
som en Guds forvalter må en tilsynsmann være fri for
anklage, ikke egenrådig, ikke bråsint, ikke en dran-
ker, ikke voldelig og ikke grisk etter uærlig fortjeneste.
Men han skal være gjestfri, være en som elsker god-
het, være sunn i sinnet, rettferdig og lojal og være en

32 ORGANISERT FOR
˚
A GJØRE JEHOVAS VILJE



som viser selvkontroll. Han
skal holde nøye fast ved det
pålitelige ord når han under-
viser, så han både kan opp-
muntre ved den sunne lære
og irettesette dem som sier
imot.» – Titus 1:5–9.

7 De bibelske kravene til til-
synsmenn kan i første om-
gang virke overveldende, men kristne menn bør ikke la
være å ha som mål å få et slikt ansvar. Når de viser
at de har de gode kristne egenskapene som kreves av
tilsynsmenn, oppmuntrer de andre i menigheten til å
utvikle de samme egenskapene. Paulus skrev at slike
‘mennesker som er gitt som gaver’, skal «lære opp de
hellige, utføre tjeneste og bygge opp Kristi kropp, inn-
til vi alle når fram til enheten i troen og i den nøyaktige
kunnskapen om Guds Sønn. Da vil vi bli et fullvoksent
menneske, som har oppnådd fullstendig modenhet i lik-
het med den som Kristus har». – Ef 4:8, 12, 13.

8 Tilsynsmenn er ikke unggutter eller slike som nett-
opp er blitt troende. De er erfarne kristne som har om-
fattende bibelkunnskap, dyp forståelse av Guds Ord og
oppriktig kjærlighet til menigheten. De har mot til å iret-
tesette overtredere, slik at hjorden blir beskyttet mot
alle som måtte forsøke å utnytte den. (Jes 32:2) Det
bør være tydelig for alle i menigheten at tilsynsmen-
nene er åndelig modne menn som har oppriktig om-
sorg for Guds hjord.

De eldste etterligner
Jesus ved å tjene
villig og med iver
som eksempler for
hjorden og ved å ta
ledelsen i tjenesten
for Jehova

TILSYNSMENN SOM ER HYRDER FOR HJORDEN 33



9 De som er kvalifisert til å bli utnevnt til tilsynsmenn,
viser i sitt liv at de har praktisk visdom. Hvis en tilsyns-
mann er gift, holder han seg til den kristne normen for
ekteskapet ved å være én kvinnes mann, og han le-
der familien sin på en god måte. Når han har troende
barn som er lydige og respektfulle, og som ikke blir
anklaget for å leve et vilt liv eller å være opprørske,
kan andre i menigheten tillitsfullt henvende seg til ham
for å få råd og veiledning om familieliv og kristen livs-
førsel. En tilsynsmann er dessuten en som det ikke er
noe å utsette på, han er fri for anklage, og han har
godt ord på seg også blant utenforstående. Ingen kan
med rette anklage ham for urett oppførsel, slik at det
blir ført skam over menigheten. Han kan ikke nylig ha
vært irettesatt for en alvorlig overtredelse. Andre i me-
nigheten bør få lyst til å følge hans gode eksempel og
kunne stole på at han vil hjelpe dem til å få dekket sine
åndelige behov. – 1. Kor 11:1; 16:15, 16.

10 Slike kvalifiserte menn er i stand til å tjene den
kristne menighet i en rolle som tilsvarer rollen til Israels
eldste, som ble beskrevet som «vise, kloke og erfarne».
(5. Mos 1:13) Kristne eldste er ikke syndfrie, men de er
kjent i menigheten og i lokalsamfunnet som rettskafne
og gudfryktige menn som over tid har vist at de lever
etter Guds prinsipper. Fordi det ikke er noe å utsette
på dem, kan de tale frimodig til menigheten. – Rom
3:23.

11 Menn som er kvalifisert til å bli utnevnt til tilsyns-
menn, er moderate i sine vaner og i sin omgang med
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andre. De er ikke fanatiske. Deres livsførsel er i ste-
det preget av likevekt og selvkontroll. De viser måte-
hold i forbindelse med slike ting som mat, drikke, av-
kobling, hobbyer og underholdning. De drikker alkohol
med måte, slik at de ikke kan anklages for alkoholmis-
bruk eller for å være en dranker. En som har sløvet sine
sanser med alkohol, mister lett selvkontrollen og er der-
for ikke i stand til å ta hånd om menighetens åndelige
interesser.

12 En som skal føre tilsyn med menigheten, må være
ordentlig. Det kommer til uttrykk i hans utseende, hans
hjem og hans daglige gjøremål. En slik mann har ikke
for vane å utsette ting; han forstår hva som må gjø-
res, og legger planer i samsvar med det. Han holder
fast ved bibelske prinsipper.

13 En tilsynsmann må være rimelig. Han må kunne
samarbeide godt med de andre i eldsterådet. Han bør
ha et rett syn på seg selv og ikke kreve for mye av
andre. Fordi en tilsynsmann er rimelig, er han ikke på-
ståelig – han mener ikke at hans synspunkter er bedre
enn de andre eldstes synspunkter. Andre kan utmerke
seg ved å ha egenskaper eller evner som han kanskje
mangler. En eldste viser rimelighet når han baserer
sine konklusjoner helt og holdent på Bibelen og bestre-
ber seg på å følge Jesu Kristi eksempel. (Fil 2:2–8) En
eldste er ikke diskusjonslysten eller voldelig, men vi-
ser den rette respekt for andre og setter dem høyere
enn seg selv. Han er ikke egenrådig – han insisterer
ikke på at han alltid skal få gjennomslag for sine ideer
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og synspunkter. Han er ikke bråsint, men har et frede-
lig forhold til andre.

14 En som er kvalifisert til å tjene som tilsynsmann i
menigheten, er dessuten sunn i sinnet. Det betyr at
han er nøktern og ikke trekker forhastede slutninger.
Han har god forståelse av Jehovas prinsipper og av
hvordan de skal anvendes. En som er sunn i sinnet, er
mottagelig for råd og veiledning. Han er ikke hyklersk.

15 Paulus minnet Titus om at en tilsynsmann er en
som elsker godhet. Han må være rettferdig og lojal.
Disse egenskapene kommer til uttrykk ved den måten
han behandler andre på, og ved hans faste standpunkt
for det som er rett og godt. Han er urokkelig i sin hen-
givenhet for Jehova og holder konsekvent fast ved rett-
ferdige prinsipper. Han røper ikke konfidensielle opplys-
ninger. Han er gjestfri og gir villig av seg selv og det
han eier, for å hjelpe andre. – Apg 20:33–35.

16 For å kunne tjene som tilsynsmann på en god måte
må han være kvalifisert til å undervise. Paulus skrev
til Titus at en tilsynsmann må «holde nøye fast ved
det pålitelige ord når han underviser, så han både
kan oppmuntre ved den sunne lære og irettesette dem
som sier imot». (Tit 1:9) Han har evnen til å resonnere
med andre, framlegge beviser, imøtegå innvendinger
og bruke Bibelen på en slik måte at andre blir over-
bevist og styrket i troen. Tilsynsmannen underviser på
denne måten både «i gunstige tider og i vanskelige ti-
der». (2. Tim 4:2) Han har den tålmodighet som trengs
for å kunne irettesette en overtreder med mildhet eller
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overbevise en som tviler, og motivere ham til å gjøre
gode gjerninger på grunnlag av tro. En som er kvalifi-
sert til å undervise enten i en større forsamling eller på
det personlige plan, viser at han oppfyller dette viktige
kravet.

17 Det er viktig at de eldste deltar ivrig i tjenesten.
Det bør være tydelig at de også på dette området går
inn for å etterligne Jesus, som prioriterte forkynnelsen
av det gode budskap. Jesus viste interesse for disip-
lene ved å hjelpe dem til å være dyktige evangelister.
(Mark 1:38; Luk 8:1) Når de eldste besluttsomt bruker
tid i tjenesten trass i sin travle timeplan, stimulerer det
hele menigheten til å vise den samme iveren. Og når
de eldste forkynner sammen med sin egen familie og
også andre i menigheten, fører det til «en utveksling av
oppmuntring». – Rom 1:11, 12.

18 Det virker kanskje som om dette er mye å vente av
en som tjener som tilsynsmann. Det er selvsagt ingen
tilsynsmann som til fullkommenhet oppfyller de høye
kravene i Bibelen. Men ingen av de utnevnte eldste i
menigheten må mangle noen av disse egenskapene i
så høy grad at det kunne betraktes som en alvorlig
svakhet. Noen eldste kan ha visse fremragende egen-
skaper, mens andre kan utmerke seg på andre områ-
der. Det gjør at eldsterådet som et hele har alle de gode
egenskapene som trengs for at det skal kunne føre det
rette tilsyn med Guds menighet.

19 Når eldsterådet anbefaler at en bror blir utnevnt
til tilsynsmann, må de ha Paulus’ ord i tankene: «Jeg
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[sier] til hver og en av dere
at han ikke må ha høyere
tanker om seg selv enn det
som er nødvendig. Han skal
tenke på en måte som viser
at han har et sunt sinn, hver
enkelt i samsvar med den
tro som Gud har gitt ham.»
(Rom 12:3) Hver av de eldste
bør se på seg selv som en av
de mindre. Ingen bør være
«altfor rettferdig» når en annens kvalifikasjoner blir
vurdert. (Fork 7:16) Eldsterådet bør være godt kjent
med de bibelske kravene til tilsynsmenn og vurdere om
den aktuelle broren oppfyller disse kravene i rimelig
grad. De vil ta hensyn til menneskelige ufullkommen-
heter og unngå partiskhet og hykleri. Når de kommer
med en anbefaling, vil de vise at de har den rette re-
spekt for Jehovas rettferdige normer, og at de har me-
nighetens beste i tankene. De vil vurdere hver enkelt
anbefaling under bønn og følge Guds hellige ånds le-
delse. Dette hører med til det tunge ansvaret som hvi-
ler på deres skuldre, og i den forbindelse må de følge
Paulus’ formaning: «Vær aldri for snar til å legge hen-
dene på noen.» – 1. Tim 5:21, 22.
˚
ANDENS FRUKT

20
˚
Andelig kvalifiserte menn viser at de lar seg lede

av den hellige ånd, og de legger åndens frukt for da-
gen i sitt liv. Paulus skriver at de ni trekkene ved ån-

For at menigheten
skal bli tatt godt
vare på, må menn
som blir utnevnt
til å tjene som
tilsynsmenn,
oppfylle de kravene
som er beskrevet
i Guds Ord
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dens frukt er «kjærlighet, glede, fred, tålmodighet,
vennlighet, godhet, tro, mildhet og selvkontroll». (Gal
5:22, 23) Slike tilsynsmenn har en styrkende virkning
på sine trosfeller og hjelper menigheten til å være for-
ent i sin hellige tjeneste. Deres oppførsel og resulta-
tene av deres arbeid viser at de er utnevnt ved den hel-
lige ånd. – Apg 20:28.
MENN SOM FREMMER ENHET

21 Det er viktig at de eldste samarbeider om å
fremme enhet i menigheten. De kan ha veldig forskjel-
lige personligheter, men de bevarer enheten i eldsterå-
det ved å høre respektfullt på hverandre, selv om de
ikke skulle være enige om hver eneste sak de drøfter.
Så lenge det ikke er snakk om å bryte et bibelsk prin-
sipp, bør hver enkelt være villig til å føye seg og støtte
eldsterådets endelige avgjørelse. Når en eldste har en
føyelig ånd, viser han at han lar seg lede av «visdom-
men ovenfra», som er «fredelig, rimelig». (Jak 3:17, 18)
Ingen eldste må tro at han står over de andre, og in-
gen må prøve å dominere de andre. De eldste samar-
beider i virkeligheten med Jehova når de samarbeider
som et råd til beste for menigheten. – 1. Kor, kap. 12;
Kol 2:19.
˚
A HA SOM M

˚
AL

˚
A F

˚
A STØRRE ANSVAR

22 Modne kristne menn bør ønske å bli tilsynsmenn.
(1. Tim 3:1) Men å tjene som eldste krever arbeid og
selvoppofrelse. Man må stille seg til disposisjon for å
tjene brødrene og dekke deres åndelige behov. For å
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nå det målet å bli tilsynsmann må man anstrenge seg
for å oppfylle de kravene Bibelen beskriver.
LIVSSITUASJONEN KAN FORANDRE SEG

23 En bror som har tjent trofast i lang tid, kan bli syk
eller bli redusert på andre måter. Det kan være at han
ikke lenger klarer å ta seg av en tilsynsmanns ansvars-
oppgaver, kanskje på grunn av høy alder. Likevel bør
han fortsatt bli betraktet og respektert som en eldste
så lenge han er utnevnt. Det er ikke nødvendig at han
frasier seg sin stilling på grunn av de begrensningene
han har. Han fortjener fortsatt dobbelt ære på linje med
alle de arbeidsomme eldste som etter beste evne tje-
ner som hyrder for hjorden.

24 Hvis en bror på den annen side skulle synes at det
er best å frasi seg sin stilling fordi den endrede livssi-
tuasjonen hans har begrenset de mulighetene han har
til å tjene, kan han velge å gjøre det. (1. Pet 5:2) Han
bør uansett bli respektert. Han kan utrette mye godt
i menigheten selv om han ikke lenger blir tildelt slike
oppgaver som de eldste får.
ANSVARSOPPGAVER I MENIGHETEN

25 De eldste har forskjellige ansvarsoppgaver. Menig-
heten har en koordinator for eldsterådet, en sekretær,
en tjenestetilsynsmann, en vakttårnstudieleder og en
tilsynsmann for tjenestemøtet, og mange eldste tjener
som gruppetilsynsmenn. De eldste tjener i disse stillin-
gene på ubestemt tid. Det kan naturligvis hende at en
bror flytter til en annen menighet, ikke lenger klarer å
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ta seg av oppgavene sine av helsemessige årsaker el-
ler ikke lenger er kvalifisert fordi han ikke oppfyller de
bibelske kravene. I så fall blir en annen eldste valgt ut til
å overta hans ansvarsoppgave. I menigheter som ikke
har så mange tilsynsmenn, kan det være nødvendig at
en eldste har mer enn én ansvarsoppgave inntil andre
brødre blir kvalifisert til å bli utnevnt til eldste.

26 Koordinatoren for eldsterådet tjener som ordsty-
rer på eldstemøtene. Han samarbeider ydmykt med de
andre eldste om å ta seg av Guds hjord. (Rom 12:10;
1. Pet 5:2, 3) Han bør være en god organisator og
kunne ta ledelsen med iver. – Rom 12:8.

27 Sekretæren tar hånd om menighetens opptegnel-
ser og holder de eldste informert om viktige meddelel-
ser. Om nødvendig kan en annen eldste eller en dyktig
menighetstjener få i oppdrag å hjelpe ham.

28 Tjenestetilsynsmannen fører tilsyn med frammøter
og andre ting som har med felttjenesten å gjøre. Han
legger opp et program for å besøke alle felttjeneste-
gruppene regelmessig, slik at han en helg i hver må-
ned besøker en ny gruppe. I mindre menigheter som
bare har noen få tjenestegrupper, kan han besøke hver
gruppe to ganger i året. I løpet av besøket leder han
frammøtene, samarbeider med gruppen i tjenesten og
er med forkynnere på deres gjenbesøk og bibelstudier.
GRUPPETILSYNSMENN

29 Et av de spesielle privilegiene man kan få i me-
nigheten, er å tjene som gruppetilsynsmann. Hans
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oppgaver innbefatter (1) å vise aktiv omtanke for ån-
deligheten til alle i felttjenestegruppen, (2) å hjelpe hver
enkelt i gruppen til å ha en regelmessig, meningsfylt
og glederik andel i tjenesten og (3) å oppmuntre me-
nighetstjenere i gruppen til å sette seg som mål å få
større ansvar i menigheten og hjelpe dem til å bli kva-
lifisert til det. Eldsterådet avgjør hvilke brødre som er
best kvalifisert til å ta hånd om alle disse sidene ved
ansvarsoppgaven.

30 På grunn av oppgavens natur bør gruppetilsyns-
menn om mulig være eldste. En dyktig menighetstjener
kan eventuelt ha en slik oppgave inntil en eldste kan
overta. Han kalles da gruppetjener, ettersom han ikke
fungerer som tilsynsmann i menigheten. Han arbeider
under de eldstes ledelse når han tar seg av denne opp-
gaven.

31 En viktig side ved gruppetilsynsmannens arbeid er
å ta ledelsen i felttjenesten. Det at han viser iver og
begeistring i tjenesten og deltar regelmessig i den, vil
oppmuntre forkynnerne i gruppen hans. De setter pris
på den oppmuntringen og hjelpen de får ved å være
sammen, og derfor bør det lages et fast opplegg for
gruppevitning til tider som passer for flertallet. (Luk 10:
1–16) Tilsynsmannen må sørge for at gruppen alltid har
nok distrikt. Han vil vanligvis lede frammøtet og organi-
sere forkynnerne med tanke på tjenesten. Når han ikke
selv kan være til stede, bør han ordne med at en an-
nen tar seg av dette. Det kan være en annen eldste, en
menighetstjener, eller, hvis ingen slike brødre er tilgjen-

42 ORGANISERT FOR
˚
A GJØRE JEHOVAS VILJE



gelige, en kvalifisert forkynner. På den måten kan for-
kynnerne få den veiledningen de trenger.

32 Gruppetilsynsmannen bør forberede tjenestetil-
synsmannens besøk ved å informere gruppen om tids-
punktet for besøket og skape forventning til det. Når
alle i gruppen er godt kjent med arrangementet, kan
de støtte helhjertet opp om det.

33 Alle tjenestegrupper er med hensikt små. Det gjør
at gruppetilsynsmannen kan bli godt kjent med alle
som tilhører hans gruppe. Som kjærlig hyrde er han
oppriktig interessert i hver enkelt. Han forsøker å hjelpe
og oppmuntre forkynnerne til å engasjere seg i felttje-
nesten og støtte opp om møtene. Han går også inn for
å hjelpe dem på andre måter, så de kan holde seg ån-
delig sterke. De som blir syke eller nedtrykte, vil ha ut-
bytte av et personlig besøk. Et oppmuntrende forslag
eller et råd kan motivere noen til å sette seg som mål
å få flere privilegier i menigheten, slik at de blir til større
hjelp for sine brødre og søstre. Det er naturlig at grup-
petilsynsmannen først og fremst konsentrerer seg om
å hjelpe dem som tilhører hans egen gruppe. Men som
eldste og hyrde har han kjærlig omsorg for alle i me-
nigheten og er villig til å hjelpe dem som har behov for
det. – Apg 20:17, 28.

34 En av gruppetilsynsmannens oppgaver er å hjelpe
til med å samle inn felttjenesterapportene fra dem som
tilhører gruppen hans. Disse rapportene gis videre til
sekretæren. De enkelte forkynnerne kan hjelpe gruppe-
tilsynsmannen ved å være raske til å levere rapporten.
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Det kan de gjøre ved å gi den direkte til gruppetilsyns-
mannen når måneden er slutt, eller ved å legge den i
rapportkassen i Rikets sal.
MENIGHETENS TJENESTEUTVALG

35 Noen oppgaver blir utført av menighetens tjenes-
teutvalg, som består av koordinatoren for eldsterå-
det, sekretæren og tjenestetilsynsmannen. Tjenesteut-
valget godkjenner at Rikets sal blir brukt i forbindelse
med vielser og begravelser, og det har ansvaret for å
fordele forkynnerne mellom felttjenestegruppene. Ut-
valget godkjenner også søknader om å få utføre almin-
nelig pionertjeneste eller hjelpepionertjeneste eller an-
nen spesiell tjeneste. Tjenesteutvalget arbeider under
ledelse av eldsterådet.

36 Avdelingskontoret gir informasjon om de konkrete
oppgavene til disse brødrene og til vakttårnstudielede-
ren, tjenestemøtetilsynsmannen og andre som tilhører
eldsterådet.

37 Eldsterådet i hver menighet kommer sammen med
jevne mellomrom for å drøfte saker som har med me-
nighetens åndelige framgang å gjøre. I tillegg til det
eldstemøtet som holdes under kretstilsynsmannens be-
søk, holdes det et møte omkring tre måneder etter
hvert besøk av kretstilsynsmannen. De eldste kan selv-
sagt komme sammen når som helst det måtte være be-
hov for det.
VÆR FØYELIG

38 Tilsynsmennene er ufullkomne. Likevel blir alle i me-
nigheten oppfordret til å være føyelige overfor dem
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fordi det er Jehova som står bak eldsteordningen. Han
holder tilsynsmennene ansvarlige for det de gjør. De re-
presenterer ham og hans teokratiske styre. Hebreerne
13:17 sier: «Vær lydige mot dem som tar ledelsen blant
dere, og vær føyelige, for de våker over dere og skal
avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre dette med
glede og uten å sukke, for ellers ville det være til skade
for dere.» Akkurat som Jehova bruker sin hellige ånd
til å utnevne en tilsynsmann, vil han bruke den samme
hellige ånd til å fjerne en tilsynsmann fra hans stilling
hvis han ikke viser at han har åndens frukt, og ikke le-
ver i samsvar med de bibelske kravene.

39 Er vi ikke takknemlige for tilsynsmennenes harde ar-
beid og gode eksempel? Paulus kom med denne opp-
fordringen til menigheten i Tessalonika: «Vi ber dere,
brødre, om å vise respekt for dem som arbeider hardt
blant dere, som tar ledelsen blant dere i Herren, og som
veileder dere. Dere skal vise dem kjærlighet og stor om-
tanke på grunn av det arbeidet de gjør.» (1. Tess 5:12,
13) Mye av det harde arbeidet som blir utført av menig-
hetens tilsynsmenn, gjør vår tjeneste for Gud lettere og
mer glederik. Og i sitt første brev til Timoteus nevner
Paulus hvilken innstilling menigheten bør ha til tilsyns-
mennene: «De eldste som tar ledelsen på en god måte,
fortjener å bli vist dobbel ære, særlig de som arbeider
hardt når det gjelder tale og undervisning.» – 1. Tim 5:17.
ANDRE ANSVARSOPPGAVER I ORGANISASJONEN

40 Noen eldste blir utnevnt til å tjene i pasientbe-
søksgrupper. Andre tjener i sykehuskontaktutvalg og
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besøker sykehus og leger for
å oppmuntre til fortsatt og
utvidet behandling av Jeho-
vas vitner uten bruk av blod.
Andre tilsynsmenn frem-
mer Rikets interesser ved å
hjelpe til med å bygge eller
vedlikeholde Rikets saler og
stevnehaller eller ved å tjene
i stevnekomiteer. Den store
innsatsen disse brødrene vil-
lig gjør ved å bruke sin tid og
sine krefter på denne måten, blir høyt verdsatt av alle
i organisasjonen. Ja, vi ‘setter pris på den slags menn’.
– Fil 2:29.
KRETSTILSYNSMANNEN

41 Det styrende råd sørger for at kvalifiserte eldste blir
utnevnt til å tjene som kretstilsynsmenn. De får i opp-
drag av avdelingskontoret å besøke menighetene i en
krets, vanligvis to ganger i året. Med jevne mellomrom
besøker de også pionerer i isolerte distrikter. De plan-
legger sin reiserute og gir hver menighet beskjed god
tid i forveien, slik at alle kan få størst mulig utbytte av
besøket.

42 Koordinatoren for eldsterådet tar ledelsen i å legge
ting til rette på en slik måte at besøket blir åndelig
styrkende for alle. (Rom 1:11, 12) Når han har fått vite
om besøket og har fått informasjon om behovene til
kretstilsynsmannen og hans kone (hvis han er gift),

Når vi fortsetter å
underordne oss de
utnevnte
tilsynsmennene som
har fått i oppdrag å
være hyrder for
hjorden, blir vi
forent med
menighetens Hode,
Kristus Jesus
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kontakter han forskjellige brødre for å sørge for losji
og andre nødvendige ting. Han passer på at alle, også
kretstilsynsmannen, blir informert om det som er blitt
ordnet.

43 Kretstilsynsmannen kontakter koordinatoren for
eldsterådet for å få satt opp en plan over møter og
frammøter. De arrangeres i samsvar med kretstilsyns-
mannens forslag og veiledning fra avdelingskontoret.
Alle må på forhånd få beskjed om tid og sted for me-
nighetsmøtene, møtet med pionerene og møtet med de
eldste og menighetstjenerne, og de må få vite når og
hvor frammøtene skal holdes.

44 Tirsdag ettermiddag går kretstilsynsmannen igjen-
nom forkynnernes opptegnelseskort, møtedeltagelsen,
regnskapene og tildelingen av distrikter. Det gir ham et
innblikk i de behovene menigheten måtte ha, og han
ser hvordan han kan hjelpe dem som fører disse opp-
tegnelsene. Koordinatoren for eldsterådet bør på for-
hånd sørge for at kretstilsynsmannen får disse oppteg-
nelsene.

45 Under sitt besøk tar kretstilsynsmannen seg tid til
å snakke med brødrene og søstrene personlig i den ut-
strekning det lar seg gjøre – på møtene, i felttjenes-
ten, ved måltider og i andre sammenhenger. I tillegg
har han et møte med de eldste og menighetstjenerne
der han ut fra Bibelen gir dem råd, forslag og oppmunt-
ring som hjelper dem til å ta hånd om det ansvaret de
har for å vise omsorg for hjorden. (Ordsp 27:23; Apg
20:26–32; 1. Tim 4:11–16) Han har også et møte med
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pionerene for å oppmuntre dem i deres virksomhet og
gi dem personlig hjelp til å løse problemer de måtte ha
i tjenesten.

46 Hvis det er andre saker som må vies oppmerksom-
het, vil kretstilsynsmannen hjelpe til så godt han kan
i løpet av uken. Hvis disse sakene ikke kan avgjøres
mens han er på besøk i menigheten, kan han hjelpe de
eldste eller de berørte partene til å finne aktuell bibelsk
veiledning. Hvis det er noe avdelingskontoret trenger å
gjøre for å følge opp, vil han og de eldste sende en de-
taljert rapport til avdelingskontoret om saken.

47 Mens kretstilsynsmannen besøker menigheten, er
han til stede på menighetens vanlige møter. Det kan
være at møtene fra tid til annen blir justert i samsvar
med retningslinjer fra avdelingskontoret. Han holder
taler for å oppmuntre, motivere, veilede og styrke for-
kynnerne. Han går inn for å hjelpe dem til å bli enda
mer glad i Jehova, Jesus Kristus og organisasjonen.

48 Et av formålene med kretstilsynsmannens besøk er
at han skal oppmuntre forkynnerne til å være ivrige i
felttjenesten og gi dem praktiske forslag. Mange i me-
nigheten har kanskje anledning til å forandre sin time-
plan for å kunne delta fullt ut i tjenesten den uken,
kanskje ved å være hjelpepionerer i den måneden han
besøker menigheten. De som ønsker å samarbeide med
ham eller hans kone, kan gjøre en avtale om det. Det
kan komme mye positivt ut av at kretstilsynsmannen
eller hans kone får være med på bibelstudier og gjen-
besøk. Det blir satt stor pris på at du gjør deg ekstra
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anstrengelser for å støtte opp om felttjenesten under
dette besøket. – Ordsp 27:17.

49 Hvert år blir det arrangert to kretsstevner for hver
krets. Kretstilsynsmannen er ansvarlig for stevneorga-
nisasjonens virksomhet ved disse anledningene. Krets-
tilsynsmannen utnevner stevnetilsynsmannen og vise-
stevnetilsynsmannen. De skal i nært samarbeid med
ham føre tilsyn med stevneorganisasjonen. Det gjør
at kretstilsynsmannen kan konsentrere seg mest mu-
lig om stevneprogrammet. Kretstilsynsmannen utpeker
også andre dyktige menn til å ta hånd om forskjellige
avdelinger. Han sørger dessuten for at kretsens regn-
skap blir revidert etter hvert stevne. På det ene krets-
stevnet hvert år er det en representant for avdelings-
kontoret som er gjestetaler. Store avstander eller små
stevnelokaler gjør at kretsene noen steder blir delt inn
i flere deler, slik at det blir holdt et kretsstevne for hver
del.

50 Kretstilsynsmannen sender sin felttjenesterapport
direkte til avdelingskontoret ved slutten av hver måned.
Hvis han har hatt visse utgifter – for eksempel reiseut-
gifter og utgifter til kost og losji og andre nødvendige
ting – og disse ikke er blitt dekket av den menigheten
han tjener, kan han be avdelingskontoret om å dekke
dem. Reisende representanter stoler på Jesu løfte om
at de vil få dekket sine materielle behov fordi de setter
Rikets interesser først. (Luk 12:31) Menighetene bør se
det som et privilegium å vise gjestfrihet mot disse selv-
oppofrende eldste som tjener dem. – 3. Joh 5–8.
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UTVALGET VED AVDELINGSKONTORET
51 På hvert av Jehovas vitners avdelingskontorer

rundt om i verden er det tre eller flere åndelig kvalifi-
serte, modne brødre som tjener som et utvalg. De fører
tilsyn med forkynnelsesarbeidet i det eller de landene
som hører inn under avdelingskontoret. En av dem tje-
ner som utvalgets koordinator.

52 De som tjener i utvalget ved avdelingskontoret,
tar seg av saker som berører alle menighetene i av-
delingskontorets område. Utvalget sørger for at det
gode budskap om Riket blir forkynt i hele avdelings-
kontorets område, og at det blir opprettet menighe-
ter og kretser for at det skal bli ført godt tilsyn med
behovene der. Utvalget er også interessert i virksom-
heten til misjonærene, spesialpionerene, de alminne-
lige pionerene og hjelpepionerene. Utvalget planleg-
ger dessuten stevner og tildeler oppgaver i forbindelse
med dem, slik at alt skjer «sømmelig og med orden».
– 1. Kor 14:40.

53 Det blir utnevnt et landsutvalg i enkelte land som
hører inn under et avdelingskontor i et annet land. Det
gjør at det blir lettere å føre tilsyn med arbeidet i det
landet der landsutvalget tjener. Dette utvalget tar seg
av saker på Betel-hjemmet og kontoret, tar hånd om
korrespondanse og rapporter og fører tilsyn med virk-
somheten i distriktet. Landsutvalget samarbeider med
utvalget ved avdelingskontoret om å fremme Rikets in-
teresser.
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54 Det styrende råd foretar alle utnevnelser av dem
som tjener i utvalgene ved avdelingskontorene og i
landsutvalgene.
REPRESENTANTER FOR HOVEDKONTORET

55 Fra tid til annen ordner det styrende råd med at
kvalifiserte brødre besøker de enkelte avdelingskonto-
rene rundt om i verden. En bror som utfører dette opp-
draget, blir kalt representant for hovedkontoret. Hans
viktigste arbeid er å oppmuntre Betel-familien og hjelpe
utvalget ved avdelingskontoret med å løse problemer
eller besvare spørsmål som kan oppstå i forbindelse
med arbeidet med å forkynne og gjøre disipler. Denne
broren har også møter med utvalgte kretstilsynsmenn,
og fra tid til annen har han møter med feltmisjonæ-
rer. Når han har det, snakker han med dem om deres
problemer og behov og gir dem den oppmuntringen de
trenger i sin svært betydningsfulle virksomhet, som går
ut på å forkynne om Riket og gjøre disipler.

56 Representanten for hovedkontoret er veldig inter-
essert i det som blir utrettet i forbindelse med forkyn-
nelsen av Riket og annen virksomhet i menighetene.
Han kan også besøke oversettelseskontorer, hvis tiden
tillater det. Når representanten for hovedkontoret be-
søker et avdelingskontor, deltar han også i forkynnel-
sen i den utstrekning han kan.
KJÆRLIG TILSYN

57 Vi har stort utbytte av det harde arbeidet modne
kristne menn utfører, og den kjærlige omsorgen de
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viser. Når vi fortsetter å underordne oss de utnevnte
tilsynsmennene som har fått i oppdrag å være hyrder
for hjorden, blir vi forent med menighetens Hode, Kris-
tus Jesus. (1. Kor 16:15–18; Ef 1:22, 23) Resultatet er
at Guds ånd får virke fritt i menighetene verden over,
og at Guds Ord tjener til å lede arbeidet over hele jor-
den. – Sal 119:105.
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APOSTELEN PAULUS skrev til menigheten i Filippi: «Fra
Paulus og Timoteus, som er slaver for Kristus Jesus, til
alle de hellige i Filippi, dere som er forent med Kristus
Jesus, innbefattet tilsynsmenn og menighetstjenere.»
(Fil 1:1) Legg merke til at han nevnte menighetstjenerne
i sin hilsen. Disse mennene spilte tydeligvis en viktig
rolle ved å hjelpe de eldste i menigheten den gangen.
Det samme er tilfellet i dag. Menighetstjenerne utfører
oppgaver som er til hjelp for tilsynsmennene og bidrar
til god orden i menigheten.

2 Vet du hvem som er menighetstjenere i din menig-
het? Er du klar over hvilket arbeid de gjør til beste for
deg og for hele menigheten? Deres innsats blir satt stor
pris på av Jehova. Paulus skrev: «Menn som utfører
sin tjeneste godt, får et godt omdømme og kan snakke
med stor frimodighet om troen på Kristus Jesus.»
– 1. Tim 3:13.
DE BIBELSKE KRAVENE TIL MENIGHETSTJENERE

3 Det forventes at menighetstjenere lever et rent, kris-
tent liv, er ansvarsbevisste menn og tar godt hånd om
sine tildelte oppgaver. Det ser vi tydelig når vi leser det
Paulus sa om deres kvalifikasjoner i sitt brev til Timo-
teus: «På samme måte skal menighetstjenere være se-
riøse, ikke tale med to tunger, ikke drikke for mye vin og

KAPITTEL 6

Menighetstjenerne
utfører en verdifull tjeneste
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ikke være griske etter uærlig fortjeneste. De skal være
slike som holder seg til troens hellige hemmelighet med
en ren samvittighet. Men la dem først bli prøvd så man
kan se om de er kvalifisert. Deretter kan de bli satt til
å være tjenere, hvis det ikke er noe å anklage dem for.
Menighetstjenere skal være menn som har én kone, og
som leder barna sine og familien sin på en god måte.»
(1. Tim 3:8–10, 12) Når man holder seg til denne høye
normen for menighetstjenere, blir menigheten beskyttet
mot anklager vedrørende hva slags menn som blir be-
trodd ansvarsfulle oppgaver.

4 Uansett om menighetstjenerne er unge eller eldre, er
de aktive i tjenesten hver måned. De etterligner Jesus
ved å være ivrige i tjenesten. Deres iver reflekterer
Jehovas interesse for menneskenes frelse. – Jes 9:7.

5 Menn som tjener som menighetstjenere, er også eks-
emplariske når det gjelder klær, utseende, tale, holdning
og oppførsel. De er «sunne i sinnet», noe som gjør at
de fortjener andres respekt. Dessuten tar de sitt forhold
til Jehova og sine tjenesteprivilegier i menigheten alvor-
lig. – Tit 2:2, 6–8.

6 Disse mennene er blitt «prøvd så man kan se om de
er kvalifisert». Allerede før de ble utnevnt, viste de at
de virkelig er trofaste menn. De har vist at de setter Ri-
kets interesser på førsteplassen i livet, og at de er vil-
lige til å påta seg de tjenesteprivilegiene som måtte stå
åpne for dem. De er gode eksempler som andre i me-
nigheten kan etterligne. – 1. Tim 3:10.
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HVORDAN DE TJENER
7 Menighetstjenerne utfører en rekke praktiske tjenes-

ter for sine brødre og søstre, slik at tilsynsmennene får
mer tid til å ta seg av undervisning og hyrdearbeid. Når
eldsterådet tildeler dem oppgaver, tar de hensyn til den
enkeltes evner og menighetens behov.

8 La oss se nærmere på noen av disse oppgavene: En
av menighetstjenerne kan få i oppdrag å ta hånd om
litteraturen, slik at vi kan skaffe oss den litteraturen vi
trenger til eget bruk og i felttjenesten. Andre får i opp-
drag å føre menighetens regnskap eller ta seg av di-
striktskartene. Noen kan bli brukt til å gå med mikrofo-
nene, passe høyttaleranlegget, være ordenstjenere eller
hjelpe de eldste på andre måter. Det er mye arbeid som
må gjøres for å vedlikeholde Rikets sal og sørge for at
den er ren, så menighetstjenerne blir ofte bedt om å
hjelpe til med slike oppgaver.

9 I noen menigheter kan det være mulig å tildele me-
nighetstjenerne én slik oppgave hver. Andre steder kan
en menighetstjener ta hånd om flere oppgaver. I noen
tilfeller kan flere enn én menighetstjener utføre en be-
stemt oppgave. Hvis det ikke er nok menighetstjenere
som kan ta seg av disse oppgavene, kan eldsterådet
ordne med at andre eksemplariske døpte brødre gjør
noe av det nødvendige arbeidet. Dermed får de erfaring
som kan komme til nytte når de senere blir kvalifisert
til å bli utnevnt til menighetstjenere. Hvis det ikke finnes
nok brødre, kan en eksemplarisk søster bli bedt om å
hjelpe til med enkelte ting, selv om hun selvsagt ikke blir
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utnevnt til menighetstjener.
En som er eksemplarisk, har
en oppførsel og en tilbedelse
som er verdt å etterligne.
Han eller hun er et godt eks-
empel når det gjelder møte-
deltagelse, felttjeneste, fami-
lieliv, valg av underholdning,
klesdrakt, utseende og så vi-
dere.

10 I menigheter som har svært få eldste, kan dyk-
tige menighetstjenere få i oppdrag å gjennomgå spørs-
mål av læremessig karakter med dåpskandidater. Disse
spørsmålene står i «Del 1: Den kristne lære» i tillegget.
Ettersom «Del 2: Kristen levemåte» kommer inn på føl-
somme personlige saker, bør en eldste få i oppdrag å
drøfte denne delen.

11 Eldsterådet kan komme til at det vil være bra å la
noen av menighetstjenerne skifte oppgaver fra tid til an-
nen, hvis det er gode grunner til det. Men det er en stor
fordel å la brødre ta hånd om de samme oppgavene
over en viss tid for at de skal få erfaring og bli dyktige.

12 På bakgrunn av de lokale forholdene kan det også
være andre oppgaver som blir tildelt menighetstjenere
som gjør framskritt som «alle tydelig kan se». (1. Tim 4:
15) Hvis det ikke er nok eldste, kan en menighetstjener
bli brukt som assistent for en gruppetilsynsmann eller,
i noen tilfeller, som gruppetjener under nøye tilsyn av
de eldste. Menighetstjenere kan få i oppdrag å ta hånd

Menighetstjenerne
utfører en rekke
praktiske
tjenester, slik at
tilsynsmennene får
mer tid til å ta seg
av undervisning og
hyrdearbeid
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om visse poster på tjenestemøtet, deriblant lede menig-
hetsbibelstudiet ved behov, og de kan holde offentlige
foredrag. De kan få andre privilegier når det er et spe-
sielt behov, og når de er kvalifisert for oppgaven. (1. Pet
4:10) Menighetstjenerne bør villig gi av seg selv for å
hjelpe de eldste.

13 Selv om deres arbeid er annerledes enn de eldstes
arbeid, er det like fullt hellig tjeneste for Gud og har
stor betydning for at alt skal gå ordentlig for seg i me-
nigheten. Når menighetstjenerne utfører sine plikter på
en god måte og med tiden blir kvalifisert til å tjene som
hyrder og lærere, kan det bli anbefalt at de blir utnevnt
til eldste.

14 Hvis du er en bror som er i tenårene eller nylig er
blitt døpt, har du da som mål å kvalifisere deg til å bli
menighetstjener? (1. Tim 3:1) Ettersom det er så mange
som kommer i sannheten hvert år, er det stort behov
for kvalifiserte, åndelige menn som kan påta seg ansvar
i menigheten. Du kan arbeide mot dette målet ved å ut-
vikle et ønske om å hjelpe andre.

´
En måte du kan gjøre

det på, er å meditere over Jesu fine eksempel. (Matt
20:28; Joh 4:6, 7; 13:4, 5) Du vil bli mer motivert et-
ter hvert som du erfarer hvor stor glede det bringer å
gi til andre. (Apg 20:35) Vær derfor villig til å gi andre
praktisk hjelp, til å være med på vedlikehold av Rikets
sal eller til å ta elevoppdrag på tjenestemøtet på kort
varsel. Du må også utvikle åndelige egenskaper ved å
ha en god rutine for personlig studium. (Sal 1:1, 2; Gal
5:22, 23) En bror som ønsker å bli menighetstjener, er
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dessuten pålitelig og pliktoppfyllende når han får opp-
gaver i menigheten. – 1. Kor 4:2.

15 Menighetstjenere blir utnevnt ved den hellige ånd til
beste for menigheten. Alle i menigheten kan vise at de
setter pris på den innsatsen menighetstjenerne gjør, ved
å samarbeide med dem når de tar hånd om oppgavene
sine. På den måten viser menigheten verdsettelse av de
tiltakene Jehova har truffet for at det skal være ord-
nede forhold i vår åndelige familie. – Gal 6:10.
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OPP gjennom historien har Jehovas folk kommet sam-
men på en organisert måte. I det gamle Israel reiste
alle menn til Jerusalem for å feire de tre store høy-
tidene. (5. Mos 16:16) I det første århundre kom de
kristne regelmessig sammen, ofte i private hjem. (Fi-
lem 1, 2) I vår tid har vi møter og små og store stev-
ner. Hvorfor kommer Guds tjenere sammen? Først og
fremst fordi det er en viktig del av vår tilbedelse. – Sal
95:6; Kol 3:16.

2 Møtene er dessuten til hjelp for dem som er til stede.
Med hensyn til hver sjuende løvhyttehøytid ble det sagt
til israelittene: «Kall folket sammen, mennene, kvin-
nene, barna og utlendingene som bor i byene dine, så
de kan lytte og lære om Jehova deres Gud og frykte
ham og være nøye med å følge alle ordene i denne lo-
ven.» (5. Mos 31:12) Det er tydelig at en viktig
grunn til å komme sammen er at vi skal bli «opplært
av Jehova». (Jes 54:13) Møtene gir oss også en mu-
lighet til å bli kjent med hverandre, til å bli oppmuntret
og til å bli styrket av å være sammen.
MENIGHETSMØTENE

3 De disiplene som kom sammen etter pinsedagen i
år 33, holdt seg trofast til apostlenes undervisning, og
«dag etter dag kom de alle som en til templet». (Apg 2:

KAPITTEL 7

Møter som ‘motiverer oss til
kjærlighet og gode gjerninger’
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42, 46) Senere når de kristne kom sammen for å tilbe,
leste de fra inspirerte skrifter, deriblant brev som var
skrevet av apostlene og andre kristne disipler. (1. Kor
1:1, 2; Kol 4:16; 1. Tess 1:1; Jak 1:1) De ba også sam-
men som menighet. (Apg 4:24–29; 20:36) Noen gan-
ger ble det fortalt opplevelser fra misjonærtjenesten.
(Apg 11:5–18; 14:27, 28) De drøftet bibelske lærepunk-
ter og oppfyllelsen av inspirerte profetier. De fikk lære
hvordan de kunne ha en godkjent kristen oppførsel og
vise gudhengivenhet. Alle ble oppfordret til å være iv-
rige forkynnere av det gode budskap. – Rom 10:9, 10;
1. Kor 11:23–26; 15:58; Ef 5:1–33.

4 Kristne møter i vår tid følger det mønsteret som ble
fastlagt på apostlenes tid. Vi retter oss etter den inspi-
rerte formaningen som blir gitt i Hebreerne 10:24, 25:
«La oss ha omtanke for hverandre ... Og la oss ikke
være borte fra møtene våre, slik noen har for vane, men
heller oppmuntre hverandre. Legg stadig større vekt på
dette etter hvert som dere ser at dagen nærmer seg.»
Nå i de vanskelige siste dager trenger vi den ekstra opp-
muntringen vi får ved å komme regelmessig sammen,
slik at vi kan bevare vår åndelige styrke og kristne in-
tegritet. (Rom 1:11, 12) Som kristne lever vi «midt i en
ond og vrang generasjon». Vi har avvist «ugudelighet
og verdslige lyster». (Fil 2:15, 16; Tit 2:12–14) Finnes
det egentlig noe bedre sted å være enn der Jehovas
folk er samlet? (Sal 84:10) Og er det noe som er mer
nyttig for oss enn å studere og drøfte Guds Ord? La
oss se nærmere på de forskjellige møtene vi har.
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HELGEMØTET
5 Den første delen av helgemøtet består av et bibelsk

foredrag som er spesielt beregnet på folk i sin alminne-
lighet, deriblant dem som er til stede for første gang.
Det offentlige foredraget spiller en viktig rolle med hen-
syn til å dekke det åndelige behovet både til interesserte
og til forkynnerne i menigheten. – Apg 18:4; 19:9, 10.

6 Kristus Jesus, hans apostler og deres medarbeidere
holdt offentlige taler som lignet på de foredragene som
blir holdt i Jehovas vitners menigheter i dag. Jesus er
uten tvil den største foredragsholder som noen gang
har levd. Det ble sagt om ham: «Aldri har noe men-
neske talt på denne måten.» (Joh 7:46) Jesus talte med
myndighet, så tilhørerne ble svært forundret. (Matt 7:
28, 29) De som tok imot hans budskap, fikk del i mange
goder. (Matt 13:16, 17) Apostlene fulgte hans eksempel.
I Apostlenes gjerninger 2:14–36 leser vi Peters kraftfulle
tale på pinsedagen i år 33. Flere tusen ble motivert til
å handle på grunn av det de hørte. Senere ble noen tro-
ende etter å ha hørt Paulus’ tale i Aten. – Apg 17:22–34.

7 På lignende måte har millioner i vår tid hatt utbytte
av de ukentlige offentlige foredragene som blir holdt i
menighetene, og av de talene som blir framført på stev-
ner. Slike taler hjelper oss til å leve etter Bibelens lære
og være utholdende i tjenesten for Riket. Ved å invi-
tere interesserte og folk i sin alminnelighet kan vi gjøre
mange kjent med Bibelens lære.

8 Det er mange forskjellige emner som blir behandlet
i de offentlige foredragene som blir holdt. De handler
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om bibelske lærepunkter og profetier og om bibelske
prinsipper og råd angående familieliv, ekteskap, situa-
sjoner som ungdommer kommer ut for, og kristen mo-
ral. Noen foredrag tar for seg Jehovas fantastiske ska-
perverk. Andre framhever hvordan forskjellige bibelske
personer viste tro og mot og bevarte sin integritet, og
hva vi kan lære av disse personene i dag.

9 Hvis vi skal få fullt utbytte av de offentlige foredra-
gene, må vi høre godt etter, slå opp de skriftstedene fo-
redragsholderen henviser til, og følge med når han le-
ser og forklarer dem. (Luk 8:18) Når vi på den måten
‘forsikrer oss’ om det som blir drøftet, blir vi motivert til
å ‘holde fast’ ved det vi lærer, og å bruke det. – 1. Tess
5:21.

10 Hvis det er mange nok foredragsholdere, vil menig-
heten ha et offentlig foredrag hver uke. Noe som bidrar
til at dette lar seg gjøre, er at foredragsholdere fra me-
nigheter i nærheten blir invitert til å komme på besøk.
Hvis det er mangel på foredragsholdere, blir det holdt
foredrag når det er mulig.

11 Den andre delen av helgemøtet er vakttårnstudiet,
en spørsmål-og-svar-drøftelse av artikler i studieutga-
ven av Vakttårnet. Gjennom Vakttårnet gir Jehova oss
den åndelige maten vi trenger.

12 Studieartiklene kommer ofte inn på hvordan vi kan
anvende bibelske prinsipper i det daglige liv. De styr-
ker oss til å motstå «verdens ånd» og til å unngå uren
oppførsel. (1. Kor 2:12) Vakttårnet kaster stadig mer lys
over bibelske lærepunkter og profetier, og det gjør det
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mulig for oss å være à jour med sannheten og holde
oss på «de rettferdiges sti». (Sal 97:11; Ordsp 4:18)
Ved å være til stede på vakttårnstudiet og komme med
kommentarer vil vi kunne glede oss over håpet om å
få leve i Jehovas rettferdige, nye verden. (Rom 12:12;
2. Pet 3:13) Det å være sammen med andre kristne hjel-
per oss til å utvikle åndens frukt og gir oss et sterkere
ønske om å tjene Jehova med iver. (Gal 5:22, 23) Vi
blir styrket til å utholde prøvelser, og vi blir motivert til
å legge «en god grunnvoll for framtiden», så vi kan få
«et fast grep om det virkelige liv». – 1. Tim 6:19; 1. Pet
1:6, 7.

13 Hvordan kan vi få fullt utbytte av denne ordningen
for utdeling av åndelig mat? Vi bør forberede oss til stu-
diet, enten alene eller som familie, slå opp de skriftste-
dene det er henvist til, og svare med egne ord på møtet.
Det gjør at sannheten synker ned i hjertet vårt, samti-
dig som andre blir oppmuntret av å høre at vi gir ut-
trykk for vår tro. Når vi lytter oppmerksomt til andres
kommentarer, får vi mest mulig ut av studiet hver uke.
MIDTUKEMØTET

14 Hver uke kommer menigheten sammen i Rikets sal
til møtet «Livet og tjenesten som kristne». Dette møtet
består av tre deler og skal hjelpe oss til å bli «tilstrek-
kelig kvalifisert» som tjenere for Gud. (2. Kor 3:5, 6)
Programmet og stoffet står i Livet og tjenesten som
kristne – arbeidshefte, som kommer ut hver måned.
Arbeidshefte for tjenestemøtet inneholder også samta-
leforslag til bruk i forkynnelsen.
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15 Den første delen av møtet, «Skatter fra Guds Ord»,
hjelper oss til å bli kjent med bakgrunnen for de bibel-
ske beretningene og den sammenhengen de står i, og til
å forstå hvordan stoffet kan anvendes. Møtet innehol-
der en tale, en opplesning og en drøftelse basert på den
ukentlige bibellesningen. Arbeidshefte for tjenestemø-
tet inneholder nyttige visuelle hjelpemidler og arbeids-
ark. Denne grundige drøftelsen av Bibelen er til nytte
for oss i hverdagen og i undervisningen vår, slik at vi
«kan være fullt ut kvalifisert, fullstendig utrustet til all
god gjerning». – 2. Tim 3:16, 17.

16 Den andre delen av møtet, «Opplæring i forkynnel-
sen», har som formål å gi alle muligheten til å øve seg
til felttjenesten og til å bli dyktigere til å forkynne og
undervise. I tillegg til at det blir framført elevoppdrag,
drøfter man videoer med forslag til samtaler. Ved hjelp
av denne delen av møtet ‘underviser Jehova vår tunge’,
slik at vi «kan svare den trette med de rette ordene».
– Jes 50:4.

17 Den tredje delen, «Vårt liv som kristne», tar opp den
praktiske anvendelsen av bibelske prinsipper i hverda-
gen. (Sal 119:105) Et viktig trekk ved denne delen av
møtet er menighetsbibelstudiet. I likhet med vakttårn-
studiet er menighetsbibelstudiet en spørsmål-og-svar-
drøftelse.

18 Hver måned, når det kommer et nytt Arbeidshefte
for tjenestemøtet, skal koordinatoren for eldsterådet el-
ler en eldste som hjelper ham, gjennomgå det nøye og
sette opp programmet for møtet. Hver uke vil en eldste
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som er dyktig til å undervise og godkjent av eldsterå-
det, være møtets ordstyrer. Han sørger blant annet for
at møtet begynner og slutter presist, og han gir ros og
veiledning til dem som har elevoppdrag.

19 Når vi regelmessig forbereder oss til, er til stede på
og deltar i tjenestemøtet, får vi større kunnskap om Bi-
belen og bedre forståelse av bibelske prinsipper, og vi
blir flinkere til å forkynne det gode budskap og gjøre di-
sipler. De som er til stede, men som ennå ikke er døpte
Jehovas vitner, har også nytte av hyggelig samvær og
åndelig oppbyggende drøftelser. For å forberede oss til
dette og andre møter kan vi bruke Watchtower Library,
JW Library˙, Watchtower ONLINE LIBRARY� (hvis det
finnes på ditt språk) og biblioteket i Rikets sal. Dette
biblioteket inneholder de av Jehovas vitners publika-
sjoner som det er mulig å få tak i, Indeks til Vakttår-
nets publikasjoner eller Emneguide for Jehovas vitner
og kanskje en del forskjellige bibeloversettelser, en bi-
belordbok, en ordbok og andre nyttige oppslagsverk.
Hvem som helst kan bruke biblioteket før eller etter mø-
tene.
FRAMMØTER TIL FELTTJENESTE

20 Til forskjellige tider på hverdagene og i hel-
gene samles grupper av forkynnere til korte frammø-
ter til felttjeneste. Frammøtene holdes vanligvis i pri-
vate hjem eller på andre egnede steder. Rikets sal kan
også brukes til dette. Når mindre grupper møtes på
forskjellige steder, blir det lettere for forkynnerne å
komme seg til frammøtet og til distriktet. Forkynnerne
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kan organiseres raskt og dra
ut i distriktet uten at det går
bort for mye tid. Gruppetil-
synsmannen kan også vise
forkynnerne i sin gruppe
mer oppmerksomhet. Selv
om det har sine fordeler at
grupper har frammøter hver
for seg, kan det i noen tilfel-
ler være best at flere grupper har frammøter sammen.
Hvis det er færre forkynnere som går på feltet på hver-
dager, kan det være en fordel å slå sammen grupper el-
ler å ha et felles frammøte for alle i Rikets sal eller et
annet sted. Det gjør det mulig for forkynnerne å få noen
å samarbeide med. Menigheten kan også velge å ha et
felles frammøte i Rikets sal på helligdager. Eller menig-
heten ønsker kanskje å ha et felles frammøte etter vakt-
tårnstudiet.

21 Når grupper møtes hver for seg, har gruppetilsyns-
mannen ansvaret for frammøtet. Innimellom kan han be
assistenten eller en annen kvalifisert bror om å lede det.
Frammøtelederen bør ta opp noe som er nyttig i tje-
nesten. Så blir det praktiske i forbindelse med tjenesten
ordnet, og en i gruppen ber en bønn. Deretter vil grup-
pen straks dra ut i distriktet. Slike frammøter varer fra
fem til sju minutter, men bør være enda kortere hvis de
holdes etter et møte. Meningen med dem er at forkyn-
nerne skal få oppmuntring og praktiske forslag, og at
de skal få hjelp med organiseringen. Frammøtelederen
bør sørge for at nye forkynnere eller andre som trenger

Nå i de vanskelige
siste dager
trenger vi den
oppmuntringen vi
får ved å komme
regelmessig
sammen
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hjelp, får samarbeide med erfarne forkynnere som kan
gi dem opplæring.
HVORDAN MØTENE BLIR HOLDT
I NYE ELLER SM

˚
A MENIGHETER

22 Etter hvert som det blir flere disipler, blir det også
flere menigheter. En søknad om å få opprette en ny me-
nighet blir vanligvis sendt inn av kretstilsynsmannen.
Men i noen tilfeller kan små grupper komme til at det
er bedre å være tilsluttet den nærmeste menigheten.

23 Det hender at små menigheter bare består av
søstre. Når det er slik, vil en søster som ber i menighe-
ten eller leder møter, ha noe på hodet i samsvar med
den bibelske ordningen. (1. Kor 11:3–16) I de fleste til-
fellene sitter hun, vendt mot gruppen. Søstre holder ikke
taler eller foredrag på møtene. I stedet leser og kom-
menterer de det stoffet som organisasjonen har tilrette-
lagt. For variasjonens skyld kan noe av stoffet gjennom-
gås ved hjelp av en drøftelse eller en demonstrasjon.
Avdelingskontoret vil be en av søstrene om å ta hånd
om korrespondansen med kontoret og å arrangere mø-
ter. Hvis det med tiden er noen brødre som blir kvalifi-
sert, vil de ta hånd om disse oppgavene.
KRETSSTEVNER

24 Hvert år blir det sørget for at de menighetene som
tilhører samme krets, kommer sammen på to endags
kretsstevner. Ved disse glederike anledningene får alle
som er til stede, muligheten til å ‘gjøre større plass’ i
sitt hjerte når det gjelder kristent samvær. (2. Kor 6:
11–13) Jehovas organisasjon fastsetter programmets
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bibelske tema og tilrettelegger de forskjellige postene
med et spesielt behov i tankene. Stoffet blir presentert
ved hjelp av taler, demonstrasjoner, drøftelser, rekon-
struksjoner, monologer og intervjuer. Slik aktuell under-
visning virker oppbyggende på alle som er til stede. På
disse stevnene kan nye disipler bli døpt som symbol på
sin innvielse til Jehova.
REGIONALE STEVNER

25
´
En gang i året blir det arrangert større sammen-

komster. Dette er vanligvis tredagers regionale stevner
for menighetene i en rekke kretser. På steder der det er
forholdsvis få menigheter som hører inn under et avde-
lingskontor, kan det være mest praktisk at alle menig-
hetene kommer sammen på ett sted. I noen land kan
arrangementene for slike stevner variere etter forhol-
dene eller på grunn av retningslinjer fra organisasjonen.
Av og til blir det arrangert internasjonale eller spesi-
elle stevner i noen land, der titusener av Jehovas vit-
ner fra en rekke land er til stede. I årenes løp er mange
blitt kjent med det gode budskap om Riket på grunn
av den publisiteten Jehovas vitners store stevner har
fått.

26 For Jehovas innviede folk er de regionale stevnene
glederike anledninger da de kommer sammen for å tilbe
i forening. På disse stevnene er sannhetens voksende
lys blitt åpenbart. På noen stevner blir det presentert
nye publikasjoner som man kan bruke til personlig stu-
dium, på møtene eller i felttjenesten. Også på de store
stevnene blir det arrangert dåp. Stevnene er spesielt
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viktige når det gjelder å fremme åndelig vekst. De vit-
ner om at Jehovas folk virkelig utgjør et internasjonalt
brorskap av innviede kristne som har det kjennetegnet
Jesu Kristi disipler skulle ha. – Joh 13:35.

27 Når vi er til stede på den lokale menighetens mø-
ter og på de stevnene som Jehovas folk arrangerer, blir
vi motivert til å gjøre Jehovas vilje. Vi blir også beskyt-
tet mot verdslig påvirkning, som kan undergrave vår
kristne tro. Alle slike sammenkomster er til pris og ære
for Jehova. (Sal 35:18; Ordsp 14:28) Vi kan være takk-
nemlige for at Jehova gir sitt innviede folk slike mulig-
heter til å bli åndelig styrket nå i endetiden.
HERRENS KVELDSM

˚
ALTID

28
´
En gang i året, på årsdagen for Jesu Kristi død, fei-

rer Jehovas vitners menigheter over hele verden minnet
om Kristi død, eller Herrens kveldsmåltid. (1. Kor 11:20,
23, 24) Dette er årets viktigste møte for Jehovas folk.
Vi har fått en spesiell befaling om å feire denne høyti-
den. – Luk 22:19.

29 Datoen for minnehøytiden er den samme som da-
toen for den bibelske påsken, som er angitt i Bibelen.
(2. Mos 12:2, 6; Matt 26:17, 20, 26) Påsken var en år-
lig høytid til minne om israelittenes utgang av Egypt i
1513 fvt. Den gangen fastsatte Jehova den 14. dagen
i israelittenes første månemåned som den datoen da
de skulle spise påskelammet og bli utfridd av fangen-
skapet i Egypt. (2. Mos 12:1–51) Man kommer fram til
denne datoen ved å regne 13 dager fra det tidspunktet
da den nymånen som kommer nærmest vårjevndøgn,
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er synlig i Jerusalem. Datoen for minnehøytiden faller
vanligvis på datoen for den første fullmånen etter vår-
jevndøgn.

30 Matteus 26:26–28 gjengir Jesu egen beskrivelse av
hvordan minnehøytiden skal feires. Den er ikke et ri-
tual med mystiske overtoner, men et symbolsk måltid.
De som deltar i måltidet, er de som er kalt til å være
medarvinger med Jesus Kristus i hans himmelske rike.
(Luk 22:28–30) Alle andre innviede kristne og interes-
serte blir oppfordret til å være til stede ved Herrens
kveldsmåltid som iakttakere. På den måten viser de at
de verdsetter det Jehova Gud har gjort til beste for hele
menneskeheten ved sin Sønn, Jesus Kristus. Før minne-
høytiden blir det holdt et spesielt offentlig foredrag som
er utarbeidet for å skape begeistring for dette arrange-
mentet og stimulere tilhørernes interesse for å studere
Bibelen.

31 Jehovas vitner ser med glede fram til de anlednin-
gene de har til å komme sammen på møter, der de ‘har
omtanke for hverandre, så de motiverer hverandre til
kjærlighet og gode gjerninger’. (Hebr 10:24) Den tro-
faste og kloke slave sørger for å tilrettelegge slike mø-
ter i samsvar med vårt åndelige behov. Alle Jehovas tje-
nere og også de interesserte oppfordres til å dra full
nytte av det som blir gjort for at vi skal kunne komme
regelmessig sammen. Når vi viser oppriktig verdsettelse
av det Jehova gir oss gjennom sin organisasjon, blir vi
knyttet sammen i enhet. Og noe som er enda viktigere,
er at vi lovpriser og herliggjør Jehova. – Sal 111:1.
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DA JEHOVA sendte sin Sønn, Jesus Kristus, til jorden,
ga han oss et fullkomment eksempel som vi skulle følge.
(1. Pet 2:21) En som blir en disippel av Jesus, forkyn-
ner det gode budskap som en av Guds tjenere. Jesus
viste at dette ville være åndelig styrkende, da han sa:
«Kom til meg, alle dere som sliter og bærer tunge byr-
der, så vil jeg gi dere ny styrke. Ta mitt åk på dere og lær
av meg, for jeg er mild av sinn og ydmyk av hjerte, og
dere skal få ny styrke.» (Matt 11:28, 29) Han har holdt
sitt løfte overfor alle som har reagert positivt på denne
oppfordringen.

2 Som Guds fremste tjener kalte Jesus noen til å bli
hans disipler. (Matt 9:9; Joh 1:43) Han lærte dem opp
i tjenesten og sendte dem ut for å utføre det samme
arbeidet som han selv utførte. (Matt 10:1 til 11:1; 20:
28; Luk 4:43) Senere sendte han ut 70 andre som skulle
være med på å forkynne det gode budskap om Guds
rike. (Luk 10:1, 8–11) Da Jesus sendte ut disse disip-
lene, sa han til dem: «Den som hører på dere, hører
på meg. Og den som avviser dere, avviser meg. Og
den som avviser meg, avviser også ham som har sendt
meg.» (Luk 10:16) På denne måten understreket han
det store ansvaret disiplene hadde fått. De skulle re-
presentere Jesus og Den Høyeste Gud! Slik er det også
med alle i vår tid som reagerer positivt på Jesu opp-
fordring: «Kom ... og følg meg.» (Luk 18:22; 2. Kor 2:17)

KAPITTEL 8

Forkynnere av det gode budskap
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Alle disse har fått det gudgitte oppdraget å forkynne
det gode budskap om Riket og gjøre disipler. – Matt 24:
14; 28:19, 20.

3 Fordi vi har reagert positivt på Jesu oppfordring om
å følge ham, er vi blitt velsignet med kunnskap om
Jehova Gud og om Jesus Kristus. (Joh 17:3) Vi har fått
lære om Jehovas veier. Med hans hjelp har vi klart å
fornye vårt sinn, ta på den nye personlighet og innrette
vårt liv etter hans rettferdige normer. (Rom 12:1, 2; Ef
4:22–24; Kol 3:9, 10) Av oppriktig verdsettelse har vi
innviet oss til Jehova og blitt døpt i vann som symbol
på det. Når vi blir døpt, blir vi ordinert som forkynnere,
det vil si offisielt utnevnt som tjenere for Jehova Gud.

4 Husk alltid at tjeneste for Gud må utføres med uskyl-
dige hender og et rent hjerte. (Sal 24:3, 4; Jes 52:11;
2. Kor 6:14 til 7:1) Ved vår tro på Jesus Kristus har vi
fått en ren samvittighet. (Hebr 10:19–23, 35, 36;

˚
Ap 7:

9, 10, 14) Apostelen Paulus formante de kristne til å
gjøre alt til Guds ære, for at ikke andre skulle ta an-
støt. Apostelen Peter påpekte at en eksemplarisk livs-
førsel kan være årsak til at ikke-troende blir vunnet for
sannheten. (1. Kor 10:31, 33; 1. Pet 3:1) Hvordan kan
du hjelpe en annen til å bli kvalifisert til å bli en forkyn-
ner av det gode budskap?
NYE FORKYNNERE

5 Helt fra du begynner å lede et bibelstudium med en
interessert, bør du oppfordre ham til å fortelle andre om
det han lærer. Han kan snakke med slektninger, venner,
arbeidskamerater og andre på en uformell måte. Dette
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er et viktig skritt når nye skal lære å bli disipler av Jesus
Kristus som forkynnere av det gode budskap. (Matt 9:9;
Luk 6:40) Etter hvert som den nye vokser åndelig sett
og blir flink til å forkynne uformelt, vil han utvilsomt gi
uttrykk for at han ønsker å delta i felttjenesten.
HVILKE KRAV SOM M

˚
A OPPFYLLES

6 Før du oppfordrer en person til å gå fra hus til hus
for første gang, må du være sikker på at han er kvali-
fisert. En som deltar i felttjenesten sammen med oss,
viser offentlig at han er tilknyttet Jehovas vitner. Han
blir derfor regnet som en som har begynt å leve etter
Jehovas rettferdige normer og kan være en udøpt for-
kynner.

7 Når du studerer med en person og drøfter Bibelens
prinsipper med ham, er du sannsynligvis blitt kjent med
hans livssituasjon. Du har kanskje lagt merke til at han
lever i samsvar med det han har lært. Men det er visse
sider ved hans liv som de eldste ønsker å drøfte med
dere begge.

8 Koordinatoren for eldsterådet ordner med at to
eldste (deriblant en som er i tjenesteutvalget) drøfter
dette med deg og den du studerer Bibelen med. I me-
nigheter med svært få eldste kan en eldste og en dyk-
tig menighetstjener gjøre dette. De brødrene som blir
valgt, bør gå inn for å gjennomføre drøftelsen så snart
som mulig. Hvis de får vite om den interessertes ønske
på et menighetsmøte, kan det være at de har mulighet
til å snakke med dere begge allerede etter møtet. Det
bør være en avslappet atmosfære. Før den interesserte
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kan bli godkjent som udøpt forkynner, må han oppfylle
disse kravene:
(1) Han tror at Bibelen er Guds inspirerte Ord. – 2. Tim

3:16.
(2) Han kjenner og tror på Bibelens grunnleggende

lære. Når noen stiller ham spørsmål, vil han komme
med svar som er i samsvar med Bibelen og ikke er
basert på falsk religiøs lære eller hans egne
oppfatninger. – Matt 7:21–23; 2. Tim 2:15.

(3) Han følger Bibelens påbud om å komme sammen
med Jehovas folk på menighetsmøter hvis han er i
stand til det. – Sal 122:1; Hebr 10:24, 25.

(4) Han er kjent med og lever etter det Bibelen
lærer om seksuell umoral, deriblant utroskap,
polygami og homoseksuelle handlinger. Hvis han
lever sammen med en av det annet kjønn som han
ikke er i familie med, må de to være lovformelig
gift. – Matt 19:9; 1. Kor 6:9, 10; 1. Tim 3:2, 12; Hebr
13:4.

(5) Han retter seg etter Bibelens forbud mot
alkoholmisbruk og unngår all ikke-medisinsk
bruk av naturlige eller syntetiske stoffer som er
vanedannende, eller som påvirker sinnet. – 2. Kor
7:1; Ef 5:18; 1. Pet 4:3, 4.

(6) Han forstår hvor viktig det er å unngå dårlig
omgang. – 1. Kor 15:33.

(7) Han har meldt seg ut av alle falske
religiøse organisasjoner som han kan ha tilhørt.
Han har sluttet å overvære deres møter og delta i
eller støtte deres virksomhet. – 2. Kor 6:14–18;

˚
Ap

18:4.
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(8) Han holder seg fullstendig borte fra denne verdens
politikk. – Joh 6:15; 15:19; Jak 1:27.

(9) Han tror på og lever i samsvar med det Jesaja 2:4
sier om forholdene blant nasjonene.

(10) Han ønsker virkelig å være et av Jehovas vitner.
– Sal 110:3.

9 Hvis de eldste ikke er sikre på hva den nye mener
om enkelte av disse punktene, bør de spørre ham, og
kanskje bruke de skriftstedene som det er henvist til her,
som grunnlag for drøftelsen. Det er viktig at han for-
står at de som deltar i Jehovas vitners forkynnelsesar-
beid, må leve i samsvar med disse bibelske kravene. Det
han sier, vil hjelpe de eldste til å finne ut om han vet
hva som ventes av ham, og om han i rimelig grad er
kvalifisert til å delta i felttjenesten.

10 De eldste bør straks la den interesserte få vite om
han er kvalifisert. I de fleste tilfeller kan de gjøre det
i slutten av samtalen. Hvis han oppfyller kravene, kan
de eldste si til ham at de er veldig glade for at han nå
kan være en forkynner. (Rom 15:7) De bør oppfordre
ham til å delta i felttjenesten så snart som mulig og
levere inn en felttjenesterapport ved slutten av måne-
den. De kan forklare at når noen blir kvalifisert til å være
udøpt forkynner og rapporterer felttjeneste for første
gang, blir det fylt ut et skjema med personens navn på
som blir oppbevart i menighetens arkiv. Dette skjemaet
kalles Forkynnerens opptegnelser. De eldste samler inn
disse opplysningene fra forkynneren for at organisasjo-
nen skal kunne ta hånd om Jehovas vitners religiøse
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virksomhet over hele verden, og for at forkynneren skal
kunne være med på åndelige aktiviteter og få åndelig
støtte. De eldste vil i tillegg nevne for nye forkynnere
at alle personopplysninger blir behandlet i samsvar med
«Jehovas vitners globale policy for personvern», som
finnes på jw.org.

11 Det at vi blir bedre kjent med den nye forkynneren
og viser personlig interesse for det han har utrettet, kan
ha en god virkning på ham. Det kan få ham til å levere
inn felttjenesterapporter regelmessig og gjøre seg enda
større anstrengelser for å tjene Jehova. – Fil 2:4; Hebr
13:2.

12 Så snart de eldste har kommet fram til at den nye
er kvalifisert til å delta i felttjenesten, kan han få et eks-
emplar av Organisert for å gjøre Jehovas vilje. Etter at
han har rapportert felttjeneste for første gang, blir det
gitt en kort opplysning til menigheten om at han nå er
en udøpt forkynner.
HJELP TIL BARN OG UNGE

13 Barn kan også være kvalifisert til å bli forkynnere
av det gode budskap. Jesus tok imot små barn og vel-
signet dem. (Matt 19:13–15; 21:15, 16) Selv om det først
og fremst er foreldrene som har ansvaret for barna, kan
også andre i menigheten hjelpe barn som har et opp-
riktig ønske om å være med på å forkynne om Riket.
Hvis du er en far eller en mor, vil ditt gode eksempel i
felttjenesten bidra mye til å oppmuntre barna til å være
ivrige i tjenesten for Gud. Når et barn som har en eks-
emplarisk oppførsel, oppriktig ønsker å gi uttrykk for
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sin tro overfor andre, hvilken ytterligere hjelp kan det
da få?

14 Det vil være på sin plass at en av foreldrene hen-
vender seg til en av de eldste i menighetens tjeneste-
utvalg for å drøfte om barnet er kvalifisert til å være en
forkynner. Koordinatoren for eldsterådet ordner med at
to eldste (deriblant en som er i tjenesteutvalget) har et
møte med barnet og dets troende forelder (foreldre) el-
ler verge. Hvis barnet har grunnleggende kunnskap om
Bibelens sannhet og viser at det ønsker å delta i tje-
nesten, vitner dette om fine framskritt. Etter at de to
eldste har vurdert disse og andre faktorer som tilsva-
rer det som gjelder for voksne, kan de avgjøre om bar-
net kan bli anerkjent som udøpt forkynner. (Luk 6:45;
Rom 10:10) Når dette møtet blir holdt med et barn, kan
man hoppe over punkter som vanligvis blir drøftet med
en voksen, men som helt opplagt ikke er aktuelle for et
barn.

15 Under dette møtet bør de eldste rose barnet for
de framskrittene det har gjort, og oppmuntre ham el-
ler henne til å sette seg som mål å bli døpt. Ettersom
foreldrene utvilsomt har anstrengt seg for å innprente
sannheten i barnets hjerte, fortjener de også ros. For å
hjelpe foreldrene til å gi barnet ytterligere opplæring bør
de eldste oppfordre dem til å lese «Til kristne foreldre»,
på sidene 179–181.
INNVIELSE OG D

˚
AP

16 Hvis du har lært om Jehova og fått kjærlighet til
ham ved å rette deg etter hans krav og delta i
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felttjenesten, trenger du å gå et skritt videre for å styrke
ditt personlige forhold til ham. Hvordan? Ved å inn-
vie deg til ham og bli døpt i vann som symbol på det.
– Matt 28:19, 20.

17 Innvielse vil si å bli satt til side for et hellig formål.˚
A innvie seg til Gud betyr å vende seg til ham i bønn og
avgi et høytidelig løfte om å bruke livet i hans tjeneste
og vandre på hans veier. Det innebærer å vise ham
udelt hengivenhet for bestandig. (5. Mos 5:9)

˚
A innvie

seg til Gud er en helt personlig sak. Ingen kan gjøre det
for deg.

18 Du må imidlertid gjøre mer enn bare å si til Jehova
at du ønsker å tilhøre ham. Du må vise andre at du har
innviet deg til ham. Dette gjør du kjent ved å bli døpt
i vann, slik Jesus ble. (1. Pet 2:21; 3:21) Hva skal du
gjøre hvis du har bestemt deg for å tjene Jehova og
ønsker å bli døpt? Du bør fortelle det til koordinatoren
for eldsterådet. Han vil ordne med at noen eldste snak-
ker med deg for å forsikre seg om at du oppfyller Guds
krav til dem som skal bli døpt. Du får flere opplysnin-
ger ved å lese «Til deg som er udøpt forkynner» på si-
dene 182–184 i denne boken og «Spørsmål til dem som
ønsker å bli døpt» på sidene 185–207.
RAPPORTER OM FRAMGANG I TJENESTEN

19 Rapporter som viser hvilken framgang den rene til-
bedelse har verden over, har vært til oppmuntring for
Jehovas folk i årenes løp. Helt fra Jesus Kristus fortalte
sine disipler at det gode budskap skulle bli forkynt over
hele jorden, har de sanne kristne vært sterkt interes-
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sert i hvordan dette skulle bli gjennomført. – Matt 28:
19, 20; Mark 13:10; Apg 1:8.

20 Jesu første disipler likte å høre rapporter om forkyn-
nelsesarbeidets framgang. (Mark 13:10) Ifølge Apostle-
nes gjerninger var det omkring 120 disipler til stede da
den hellige ånd ble utøst på pinsedagen i år 33. Snart
økte tallet på disipler til omkring 3000 og deretter til
omkring 5000. Det ble avlagt rapport om at ‘Jehova
hver dag føyde til nye som ble frelst’, og at «det var ...
mange prester som ble troende». (Apg 1:15; 2:5–11, 41,
47; 4:4; 6:7) Tenk så oppmuntrende det må ha vært for
disiplene å høre om denne økningen! Slike spennende
rapporter må ha motivert dem til å fortsette å utføre sitt
gudgitte oppdrag trass i den kraftige forfølgelsen som
jødenes religiøse ledere sto bak.

21 Omkring år 60–61 skrev Paulus i sitt brev til kolos-
serne at ‘det gode budskap bar frukt og vokste i hele
verden’, og at det var «blitt forkynt blant alle mennes-
ker under himmelen». (Kol 1:5, 6, 23) De første kristne
var lydige mot Ordet, og den hellige ånd ga dem kraft
til å utføre et omfattende forkynnelsesarbeid før enden
for den jødiske ordning kom i år 70. Så oppmuntrende
det var for de trofaste kristne å få høre rapporter om
det som ble utrettet!

22 På lignende måte forsøker Jehovas organisasjon i
vår tid å føre opptegnelser over det arbeidet som blir
utført som en oppfyllelse av Matteus 24:14, der det står:
«Det gode budskap om Riket skal bli forkynt på hele
den bebodde jord, slik at alle nasjonene får høre det, og
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så skal enden komme.» Som innviede tjenere for Gud
har vi et presserende arbeid å utføre. Vi må personlig
gjøre det vi kan for at tjenesten skal bli gjennomført på
en grundig måte før enden kommer. Jehova vil sørge
for at arbeidet blir fullført, og hvis vi er med på det,
kommer vi til å få hans godkjennelse. – Esek 3:18–21.
DIN PERSONLIGE FELTTJENESTERAPPORT

23 Nøyaktig hva er det vi skal rapportere? Skjemaet
Felttjenesterapport viser hva som skal tas med. Men
det kan være nyttig å merke seg de følgende generelle
retningslinjene.

24 I kolonnen «Leveringer (trykte og elektroniske)» fø-
rer du opp det samlede antall av publikasjoner – både
trykte og elektroniske publikasjoner – som du har levert
til personer som ikke er døpte vitner. Under «Videovis-
ninger» fører du opp antall ganger du har vist en av vi-
deoene våre.

25 Når du rapporterer «Gjenbesøk», tar du med det
samlede antall besøk som du har foretatt for å stimu-
lere interessen hos personer som ikke er innviede, døpte
vitner. Man kan foreta et gjenbesøk ved å besøke noen
personlig, skrive et brev, ringe, sende en tekstmelding
eller en e-post eller levere litteratur. Hver gang et bi-
belstudium blir ledet, kan det rapporteres et gjenbesøk.
En forelder som leder familiestudiet, kan regne opp-
til ett gjenbesøk hver uke hvis det er et udøpt barn til
stede.

26 Selv om et bibelstudium vanligvis blir ledet hver uke,
blir det rapportert som bare ett studium hver måned.
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Forkynnerne bør skrive det
totale antall forskjellige bi-
belstudier de har ledet i løpet
av måneden. De bibelstudi-
ene som blir rapportert, inn-
befatter studier som blir ledet
med dem som ikke er innviede, døpte vitner. Du kan
også rapportere et bibelstudium som du leder med en
uvirksom bror eller søster på oppfordring fra en av de
eldste i tjenesteutvalget, eller som du leder med en per-
son som nylig er blitt døpt, men som ennå ikke har stu-
dert ferdig boken Et håp om en lys framtid.

27 Det er viktig at du er nøyaktig når du rapporterer
tid. Under «Timer» fører du opp den tiden du har brukt
til å forkynne fra hus til hus, foreta gjenbesøk, lede bi-
belstudier eller forkynne på andre måter, enten formelt
eller uformelt, for personer som ikke er innviede, døpte
vitner. Når to forkynnere går på feltet sammen, kan
begge regne tiden, men bare én av dem kan rapportere
gjenbesøk som blir foretatt, eller bibelstudier som blir
ledet. Når begge foreldrene i en familie er med på å un-
dervise barna sine på familiestudiekvelden, kan begge
rapportere opptil én time hver uke. Brødre kan rappor-
tere den tiden de bruker på å holde et offentlig fore-
drag. En som tolker et offentlig foredrag, kan også rap-
portere tiden. Den tiden vi bruker på andre nødvendige
gjøremål i forbindelse med tjenesten, skal ikke regnes
med. Det gjelder for eksempel den tiden vi bruker på å
gjøre oss i stand til felttjenesten, overvære frammøter
og gjøre ærender.

Er du interessert
i at forkynnelsen
skal bli fullført
før enden kommer?
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28 Alle forkynnere må følge sin oppøvde samvittighet
når de vurderer hva som kan regnes som tid brukt i
felttjenesten. Noen forkynner i tett befolkede distrikter,
mens andre forkynner i distrikter med få innbyggere og
store avstander. Distriktene er forskjellige, og forkyn-
nerne har forskjellig syn på sin tjeneste. Det styrende
råd tvinger ikke sin samvittighet på den verdensomfat-
tende menighet med hensyn til hvordan tid brukt i felt-
tjenesten skal regnes, og det er heller ingen andre som
har fått myndighet til å avgjøre dette. – Matt 6:1; 7:1;
1. Tim 1:5.

29 Den tiden som blir brukt i felttjenesten, bør rappor-
teres i hele timer. Det blir gjort et unntak fra dette når
en forkynner har svært begrensede muligheter fordi han
er oppe i årene, må holde seg inne, må bo på et syke-
hjem eller er hemmet på andre måter. En slik forkyn-
ner kan rapportere 15, 30 eller 45 minutters felttjeneste.
Selv om han bare har forkynt i 15 minutter i løpet av
en måned, bør han rapportere denne tiden. Han vil fort-
satt bli regnet som regelmessig forkynner. Dette gjelder
også for forkynnere som møter midlertidige hindringer
og kanskje må holde seg i ro en måneds tid på grunn
av alvorlig sykdom eller skade. Denne ordningen er ute-
lukkende beregnet på dem som har svært begrensede
muligheter. Tjenesteutvalget avgjør hvem som kommer
inn under ordningen.
FORKYNNERENS OPPTEGNELSER

30 Din personlige felttjenesterapport for hver måned
blir ført opp på skjemaet Forkynnerens opptegnelser.
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Disse opptegnelsene tilhører den lokale menigheten.
Hvis du planlegger å flytte til en annen menighet, bør
du informere de eldste om det. Sekretæren vil sørge for
at opptegnelsene dine blir sendt til den nye menigheten.
På den måten blir det lettere for de eldste å ønske deg
velkommen og gi deg åndelig støtte. Hvis du er borte
fra din egen menighet i mindre enn tre måneder, bør du
fortsette å sende felttjenesterapportene dine dit.
HVORFOR VI RAPPORTERER FELTTJENESTEN V

˚
AR

31 Hender det at du glemmer å levere inn rapporten?
Fra tid til annen trenger vi nok alle å bli minnet om å
gjøre det. Men hvis vi har en rett innstilling til det å rap-
portere og forstår hvorfor det er så viktig, vil det kan-
skje være lettere for oss å huske å rapportere felttje-
nesten.

32 Noen har spurt: «Hvorfor behøver jeg å levere inn
en rapport til menigheten når Jehova vet hva jeg gjør i
tjenesten for ham?» Det er sant at Jehova vet hva vi
gjør. Han vet også om vi tjener ham av hele vår sjel, el-
ler om vi bare utfører et minimum av det vi egentlig kan
klare. Men husk at Jehova lot det bli nedskrevet hvor
mange dager Noah var i arken, og hvor mange år israel-
ittene vandret omkring i ødemarken. Han holdt regning
med hvor mange som var trofaste, og hvor mange som
var ulydige. Han sørget for at det ble laget en beskri-
velse av hvordan landet Kanaan gradvis ble erobret, og
av hva de trofaste dommerne i Israel utrettet. Ja, han
lot det bli nedskrevet mange detaljerte opplysninger om
det hans tjenere gjorde. Alt dette, som ble nedskrevet
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under inspirasjon, viser tydelig hvilket syn han har på
det å føre nøyaktige opptegnelser.

33 Vi finner en rekke eksempler på dette i Bibelens om-
tale av historiske hendelser nedskrevet av Jehovas folk.
I mange tilfeller ville den bibelske beretningen ha mistet
mye av sin kraft hvis det ikke var blitt oppgitt noen kon-
krete tall. Tenk over disse eksemplene: 1. Mosebok 46:
27; 2. Mosebok 12:37; Dommerne 7:7; 2. Kongebok 19:
35; 2. Krønikebok 14:9–13; Johannes 6:10; 21:11; Apost-
lenes gjerninger 2:41; 19:19.

34 Selv om rapportene våre selvfølgelig ikke omfatter
alt det vi gjør i tilbedelsen av Jehova, tjener de en prak-
tisk hensikt i Jehovas organisasjon. I det første år-
hundre, da apostlene kom tilbake fra en forkynnelses-
kampanje, fortalte de Jesus «alt de hadde gjort, og alt
de hadde lært andre». (Mark 6:30) Noen ganger kan
det framgå av rapportene at vi trenger å vie bestemte
sider ved vår tjeneste spesiell oppmerksomhet. Tallene
kan vise at det er blitt gjort framskritt i noen grener
av tjenesten, men at økningen i antall forkynnere eller
framgangen på andre områder har avtatt. Det kan være
at det er nødvendig å gi oppmuntring eller ordne opp i
visse problemer. Ansvarlige tilsynsmenn vil merke seg
rapportene og gjøre det de kan for å rette på forhold
som kanskje hindrer enkeltpersoner eller hele menighe-
ten i å gå framover.

35 Rapportene er også nyttige for organisasjonen fordi
de viser hvor det er større behov for forkynnere. Hvilke
områder er mest produktive? Hvor er det liten fram-
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gang? Hvilke publikasjoner trengs for å hjelpe folk til å
bli kjent med sannheten? Rapportene hjelper organisa-
sjonen til å finne ut hva slags litteratur det vil bli behov
for i forkynnelsen i forskjellige deler av verden, og så
dekke dette behovet.

36 For de fleste av oss betyr rapporter oppmuntring.
Blir vi ikke begeistret når vi hører om det arbeidet våre
brødre og søstre utfører i forkynnelsen av det gode bud-
skap verden over? Rapporter om økning hjelper oss til
å få et overblikk over den framgangen Jehovas organi-
sasjon har. Opplevelser varmer vårt hjerte og oppildner
oss, så vi får lyst til å gjøre mer i forkynnelsesarbeidet.
(Apg 15:3) Det at vi regelmessig leverer inn felttjenes-
terapporter, er viktig, og det viser at vi har omtanke for
våre brødre overalt. På denne enkle måten viser vi også
at vi respekterer den ordningen Jehovas organisasjon
har innført. – Luk 16:10; Hebr 13:17.
PERSONLIGE M

˚
AL

37 Det er ingen grunn til at vi skal sammenligne vår
egen tjeneste med andres. (Gal 5:26; 6:4) Vi befinner
oss i forskjellige livssituasjoner. På den annen side kan
vi oppnå mye ved å sette oss realistiske personlige mål
for å se hvilke framskritt vi gjør i tjenesten. Det er vir-
kelig tilfredsstillende å nå disse målene og føle at vi ut-
retter noe.

38 Det er tydelig at Jehova virkelig påskynder innsam-
lingen av dem han skal beskytte og bevare gjennom
«den store trengsel». Vi lever i den tiden da denne pro-
fetien av Jesaja blir oppfylt: «Den lille skal bli til tusen,
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den ubetydelige til en mektig nasjon. Jeg, Jehova, skal
påskynde det når tiden er inne.» (

˚
Ap 7:9, 14; Jes 60:

22) For et privilegium det er å være forkynnere av det
gode budskap nå i disse avgjørende siste dager! – Matt
24:14.
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JESUS var et godt eksempel for sine disipler ved å være
en ivrig forkynner av det gode budskap. Han tok initia-
tivet til å gå ut blant folk og snakke med dem og un-
dervise dem i hjemmene deres og på offentlige steder.
(Matt 9:35; 13:36; Luk 8:1) Han snakket med enkeltper-
soner, underviste disiplene sine mens han var alene med
dem, og talte til folkemengder som besto av flere tu-
sen. (Mark 4:10–13; 6:35–44; Joh 3:2–21) Han benyt-
tet enhver passende anledning til å oppmuntre andre
og gi dem håp. (Luk 4:16–19) Ikke engang når han var
sliten og sulten, lot han muligheten til å forkynne gå
fra seg. (Mark 6:30–34; Joh 4:4–34) Når vi leser de in-
spirerte beretningene om Jesu tjeneste, blir vi ikke da
motivert til å etterligne ham? Jo, det blir vi, akkurat
som apostlene ble. – Matt 4:19, 20; Luk 5:27, 28; Joh
1:43–45.

2 Tenk over de mulighetene som de kristne i dag har
til å delta i det arbeidet Jesus Kristus satte i gang for
nesten 2000 år siden.
FORKYNNELSE FRA HUS TIL HUS

3 Som Jehovas vitner er vi klar over verdien av å for-
kynne det gode budskap om Riket systematisk fra hus
til hus. Vi har gjort så omfattende bruk av denne meto-
den at den er blitt vårt varemerke. Visdommen i å bruke

KAPITTEL 9

Metoder vi kan bruke for
å forkynne det gode budskap
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denne metoden for å nå millioner av mennesker med
det gode budskap i løpet av kort tid blir tydelig bekref-
tet av de gode resultatene som er oppnådd. (Matt 11:
19; 24:14) Hus-til-hus-arbeidet har vist seg å være en
praktisk måte å vise kjærlighet til Jehova og vår neste
på. – Matt 22:34–40.

4 Forkynnelse fra hus til hus er ikke noe Jehovas vit-
ner har funnet på i nyere tid. Paulus forteller at han un-
derviste folk i deres hjem. Da han beskrev sin tjeneste
for tilsynsmennene i Efesos, sa han: ‘Fra den første da-
gen jeg kom til provinsen Asia, unnlot jeg ikke å fortelle
dere noe av det som kunne være til hjelp for dere, eller å
undervise dere fra hus til hus.’ På denne og andre måter
«vitnet [Paulus] grundig for både jøder og grekere om
at de skulle angre, vende om til Gud og tro på vår Herre
Jesus». (Apg 20:18, 20, 21) På den tiden oppmuntret de
romerske keiserne til avgudsdyrkelse, og mange hadde
«frykt for gudene». Det var viktig at folk søkte «den
Gud som skapte verden og alt som er i den», den Gud
som ‘sa til alle mennesker overalt at de skulle angre’.
– Apg 17:22–31, fotn.

5 I dag er behovet for å nå folk med det gode budskap
enda mer presserende. Enden for denne onde verdens-
ordningen nærmer seg raskt. Når vi er klar over dette
behovet, blir vi motivert til å øke vår innsats. Metoden
med å gå fra hus til hus er gjennomprøvd og den beste
måten å gå fram på for å finne dem som hungrer etter
sannheten. Den er like virkningsfull i dag som den var
den gangen Jesus og apostlene levde. – Mark 13:10.
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6 Forkynner du fra hus til hus i så stor utstrekning du
kan? Da kan du være sikker på at Jehova er fornøyd
med deg. (Esek 9:11; Apg 20:35) Men det er ikke sikkert
at det er så lett for deg å forkynne fra hus til hus. Det
kan være at du har fysiske begrensninger, eller at du
forkynner i et distrikt der de fleste ikke vil høre på deg.
Kanskje myndighetene har lagt restriksjoner på forkyn-
nelsesarbeidet. Eller kanskje du er sjenert og synes det
er vanskelig å innlede samtaler med fremmede. Hver
gang du forkynner fra hus til hus, kan det derfor være
at du er nervøs. Men mist ikke motet. (2. Mos 4:10–12)
Dine brødre og søstre mange andre steder er i omtrent
samme situasjon som deg.

7 Jesus lovte disiplene sine: «Jeg er med dere alle da-
ger helt til avslutningen på verdensordningen.» (Matt
28:20) Det løftet styrker oss i arbeidet med å gjøre di-
sipler. Vi føler det på samme måte som Paulus, som sa:
«Alt har jeg styrke til på grunn av ham som gir meg
kraft.» (Fil 4:13) Dra full nytte av menighetens arrange-
menter med tanke på forkynnelsen fra hus til hus. Ved
å samarbeide med andre får du oppmuntring og per-
sonlig hjelp. Be Jehova om hjelp til å overvinne de hind-
ringene du møter, og anstreng deg kraftig som en for-
kynner av det gode budskap. – 1. Joh 5:14.

8 Når du snakker med andre om det gode budskap, får
du anledning til å ‘forsvare håpet ditt’. (1. Pet 3:15) Du
blir mer og mer klar over kontrasten mellom dem som
har håpet om Riket, og dem som er uten håp. (Jes 65:
13, 14) Du blir glad og tilfreds over å vite at du har vært
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lydig mot Jesu befaling om å ‘la ditt lys skinne’. Det kan
også være at du får det privilegiet det er å hjelpe andre
til å bli kjent med Jehova og den sannheten som fører
til evig liv. – Matt 5:16; Joh 17:3; 1. Tim 4:16.

9 Det blir arrangert frammøter med tanke på forkyn-
nelse fra hus til hus både i helgene og på hverdagene.
I områder der det er vanskelig å treffe folk hjemme på
dagtid, har en del menigheter frammøter om kvelden.
Folk kan være mer innstilt på å få besøk sent på etter-
middagen og tidlig på kvelden enn om formiddagen.
FINN UT HVEM SOM FORTJENER

˚
A HØRE BUDSKAPET

10 Jesus sa til disiplene sine at de skulle «finne ut»
hvem som fortjente å høre budskapet. (Matt 10:11) I sin
søken etter dem som var velvillig innstilt, nøyde han seg
ikke med å forkynne fra hus til hus. Nei, han benyttet
alle passende muligheter til å forkynne, både formelt og
uformelt. (Luk 8:1; Joh 4:7–15) Apostlene forkynte også
for folk på mange forskjellige steder. – Apg 17:17; 28:
16, 23, 30, 31.

11 Situasjonen er den samme i dag. Vårt mål er å nå
så mange som mulig med budskapet om Riket. Det be-
tyr at vi må bruke de samme metodene som Jesus og
apostlene for å gjøre disipler, og at vi må huske at ti-
dene forandrer seg, og at folk i distriktet har forskjel-
lig livssituasjon. (1. Kor 7:31) Enkelte forkynnere har for
eksempel oppnådd gode resultater ved å oppsøke folk
i forretningsstrøk. Gatearbeid har vært virkningsfullt i
mange land, og det samme kan sies om forkynnelse i
parker, på parkeringsplasser og andre steder der folk er
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å treffe. Noen menigheter har satt opp bord eller tral-
ler med litteratur i distriktet sitt. I tillegg kan avdelings-
kontoret organisere spesiell offentlig forkynnelse i stor-
byer, der deltakere fra forskjellige menigheter står på
stand på steder der det er mye folk. På denne måten
kan mennesker som ikke er hjemme når forkynnerne
ringer på hos dem, også bli kjent med det gode bud-
skap.

12 Når vi treffer folk på offentlige steder som viser in-
teresse for Bibelens budskap, kan vi tilby en publika-
sjon som måtte passe. For å følge opp interessen kan
du gi kontaktinformasjonen din til den interesserte per-
sonen og avtale et gjenbesøk, vise ham jw.org eller gi
ham adressen til det nærmeste stedet der det blir holdt
menighetsmøter. Du vil kanskje oppdage at det å for-
kynne for folk på offentlige steder er en hyggelig måte
å utvide tjenesten på.

13 Men det arbeidet de kristne har fått i oppdrag å ut-
føre i dag, dreier seg ikke bare om å forkynne det gode
budskap. For å hjelpe andre til å ta imot den sannhe-
ten som fører til evig liv, må du gjentatte ganger be-
søke dem som viser interesse, slik at de kan gjøre fram-
skritt og bli modne kristne.
GJENBESØK

14 Jesus sa til sine disipler: «Dere skal være vitner
om meg ... helt til de fjerneste områdene på jor-
den.» (Apg 1:8) Men han sa også til dem: «Gå derfor
og gjør mennesker fra alle nasjoner til disipler. Dere
skal ... lære dem å holde alt det jeg har befalt dere.»
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(Matt 28:19, 20)
˚
A gå på

gjenbesøk kan bidra til glede
i tjenesten for Jehova. De
som viste interesse for det
gode budskap første gang
du besøkte dem, blir sann-
synligvis glade for at du kommer tilbake. Ved å gjøre
dem kjent med flere tanker fra Bibelen kan du styrke
deres tro på Gud og hjelpe dem til å bli klar over sitt
åndelige behov. (Matt 5:3) Hvis du forbereder deg godt
og går tilbake på et tidspunkt som passer for dem, får
du kanskje startet et bibelstudium. Det er vanligvis det
som er hensikten med å foreta gjenbesøk. Vi nøyer oss
ikke med å ‘plante’, men vi ‘vanner’ også. – 1. Kor 3:6.

15 Noen kan synes at det er en utfordring å gå på gjen-
besøk. Du er kanskje blitt dyktig til å bruke en kort pre-
sentasjon av det gode budskap og liker denne måten å
forkynne på. Men tanken på å gå tilbake for å ha en
bibelsk drøftelse med beboeren kan virke skremmende.
Når du forbereder deg godt, vil du føle deg tryggere.
Bruk de praktiske forslagene vi får på midtukemøtet.
Kanskje du også kan ta med deg en mer erfaren for-
kynner.
BIBELSTUDIER

16 Da evangelisten Filip snakket med en jødisk prose-
lytt som leste i Guds Ord, spurte han ham: «Forstår du
egentlig det du leser?» Mannen svarte: «Hvordan skulle
jeg kunne det uten at noen forklarer det for meg?»
Den bibelske beretningen i Apostlenes gjerninger, kapit-

Vårt mål er å nå så
mange som mulig
med budskapet
om Riket
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tel 8, sier videre at Filip tok utgangspunkt i det styk-
ket i Skriften som mannen hadde lest, og «forkynte det
gode budskap om Jesus for ham». (Apg 8:26–36) Vi
vet ikke hvor lang tid Filip brukte sammen med denne
mannen, men han forklarte det gode budskap så grun-
dig for ham at han ble en troende og ba om å bli døpt.
Han ble en disippel av Jesus Kristus.

17 Mange i dag kjenner ikke noe særlig til Bibelen. Det
kan derfor være at vi må foreta en rekke gjenbesøk hos
dem og lede et grundig studium med dem i noen må-
neder eller kanskje et år eller mer før de utvikler tro og
kan bli kvalifisert til å bli døpt. Men når du tålmodig og
kjærlig hjelper oppriktige mennesker til å bli disipler, har
du selv utbytte av det. Som Jesus sa: «Det er større
lykke ved å gi enn ved å få.» – Apg 20:35.

18 Du ønsker sikkert å lede et bibelstudium ved hjelp
av en av de publikasjonene som er laget spesielt for
dette. Når du følger den veiledningen vi får på midtuke-
møtet, og samarbeider med erfarne forkynnere i menig-
heten, kan du lede produktive studier og hjelpe andre
til å bli disipler av Jesus Kristus.

19 Hvis du trenger hjelp til å starte og lede et bibelstu-
dium, må du gjerne henvende deg til en av de eldste
eller til en annen forkynner som oppnår gode resulta-
ter i bibelstudiearbeidet. De forslagene som står i Ar-
beidshefte for tjenestemøtet, og som blir demonstrert
på møtet, kan også være til hjelp. Stol på Jehova, og
legg fram ønsket ditt for ham i bønn. (1. Joh 3:22)
Hvis det er mulig, kan du sette deg som mål å lede ett
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bibelstudium i tillegg til det studiet du eventuelt leder
med familien din. Ved å lede bibelstudier vil du få større
glede i tjenesten.
LED DE INTERESSERTE TIL JEHOVAS ORGANISASJON

20 Når vi hjelper folk til å bli kjent med Jehova Gud og
bli disipler av Jesus Kristus, blir de en del av menighe-
ten. De vi studerer Bibelen med, vil gjøre åndelige fram-
skritt og bli modne kristne hvis de anerkjenner Jehovas
organisasjon og samarbeider med den. Det er viktig å
lære dem hvordan de kan gjøre det. Flere videoer og
brosjyren Hvem gjør Jehovas vilje i dag? er blitt laget
spesielt med tanke på dette. Dessuten kan noe av det
som står i kapittel 4 i denne boken, være nyttig.

21 Helt fra du begynner å studere Bibelen med noen,
kan du hjelpe dem til å forstå at Jehova bruker en or-
ganisasjon for å få utført forkynnelsesarbeidet på jor-
den i dag. Framhev verdien av de hjelpemidlene til bi-
belstudium vi har, og forklar hvordan de blir framstilt og
distribuert verden over av frivillige arbeidere som er inn-
viet til Gud. Spør den du studerer Bibelen med, om han
vil være med deg på møtene i Rikets sal. Fortell hvordan
møtene blir ledet, og presenter ham for vennene der.
Du bør også hjelpe ham til å bli kjent med andre Jeho-
vas vitner på stevnene våre. Ved disse og andre anled-
ninger kan den nye selv få se hvordan Jehovas folk vi-
ser kjærlighet – kjennetegnet på de sanne kristne. (Joh
13:35) Etter hvert som han får større verdsettelse av
Jehovas organisasjon, vil han få et nærere forhold til
Jehova.
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BRUK AV BIBELSK LITTERATUR
22 De første kristne ble ivrige forkynnere av Guds Ord.

De laget avskrifter av Skriftene til eget bruk og til stu-
dium i menigheten. De anbefalte Guds sannhetsord til
andre. De få avskriftene de hadde, var høyt skattet. (Kol
4:16; 2. Tim 2:15; 3:14–17; 4:13; 1. Pet 1:1) I dag bru-
ker Jehovas vitner moderne metoder for å trykke flere
hundre millioner bibler, traktater, brosjyrer, bøker og
blad som redegjør for bibelske emner. Disse er tilgjen-
gelige på hundrevis av språk.

23 Når du gjør andre kjent med det gode budskap, bør
du bruke de hjelpemidlene til bibelstudium som vi får
av Jehovas organisasjon. Når du tenker over hvor stort
utbytte du selv har hatt av å lese og studere Jehovas
vitners publikasjoner, blir du motivert til å tilby dem til
andre. – Hebr 13:15, 16.

24 Flere og flere bruker internett som sin viktigste in-
formasjonskilde. I tillegg til bibelsk litteratur er derfor
vårt offisielle nettsted, jw.org, et effektivt redskap for
å utbre det gode budskap. Folk rundt om i verden kan
bruke en datamaskin for å lese eller høre på innspil-
linger av Bibelen og bibelsk litteratur på flere hundre
språk. De som ikke ønsker å snakke med Jehovas vit-
ner, eller som bor i områder der de sjelden kommer i
kontakt med oss, kan lese om hva vi tror, ved å gå inn
på jw.org hjemme hos seg selv.

25 Derfor forteller vi andre om jw.org så ofte som mu-
lig. Hvis en beboer stiller et spørsmål, kan vi bruke en
mobil enhet eller en datamaskin for å vise ham svaret
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der og da. Hvis noen snakker et annet språk, også hvis
noen snakker tegnspråk, kan vi vise dem at de kan finne
Bibelen og bibelsk litteratur på sitt eget språk på nett-
stedet vårt. Mange forkynnere har brukt en av videoene
på nettstedet for å starte en bibelsk samtale.

UFORMELL FORKYNNELSE
26 Jesus sa til dem som rettet seg etter hans ord:

«Dere er verdens lys ... la deres lys skinne for mennes-
kene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og
gi ære til deres Far i himmelen.» (Matt 5:14–16) Disse
disiplene gjenspeilte Guds veier ved å etterligne Jesus,
som sa om seg selv: «Jeg er verdens lys.» Jesus var et
godt eksempel for de kristne, for han lot «livets lys»
skinne til glede for alle som ville høre på ham. – Joh
8:12.

27 Paulus var også et eksempel som vi bør etterligne.
(1. Kor 4:16; 11:1) Da han var i Aten, forkynte han hver
dag på torget for dem han traff der. (Apg 17:17) De
kristne i Filippi fulgte hans eksempel. Derfor kunne Pau-
lus skrive til dem at de levde ‘midt i en ond og vrang
generasjon i en verden der de skinte som lysspredere’.
(Fil 2:15) Vi som lever nå, kan la sannheten om Riket
skinne ved det vi sier og gjør, hver gang det byr seg
en anledning til å fortelle andre om det gode budskap.
Vårt gode eksempel som ærlige og rettskafne mennes-
ker kan i seg selv hjelpe andre til å forstå at vi er an-
nerledes enn verden. Men når vi snakker med dem om
det gode budskap, får de vite hvorfor vi er annerledes.
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28 Mange Jehovas vitner forkynner det gode budskap
for dem de treffer i hverdagen – på arbeidsplassen, sko-
len, offentlige transportmidler og andre steder. Vi kan
få muligheten til å snakke med noen når vi er ute og
reiser. Vi bør alle være våkne for muligheter til å lede
samtaler om løst og fast inn på bibelske emner. La oss
være forberedt på å snakke med andre ved enhver pas-
sende anledning.

29 Vi får et ønske om å gjøre det når vi har i tankene
at vi på den måten lovpriser vår Skaper og bringer ære
til hans navn. Samtidig kan vi hjelpe oppriktige mennes-
ker til å bli kjent med Jehova, så de også kan tjene ham
og få håp om evig liv ved å vise tro på Jesus Kristus.
Jehova gleder seg over slike anstrengelser, som han be-
trakter som hellig tjeneste. – Hebr 12:28;

˚
Ap 7:9, 10.

DISTRIKT
30 Det er Jehovas vilje at budskapet om Riket skal bli

forkynt over hele verden, både i byer og i landdistrikter.
Med tanke på det blir menigheter, og også forkynnere
som tjener på isolerte steder, tildelt distrikt av avde-
lingskontoret. (1. Kor 14:40) Dette er i tråd med den
ordningen disiplene i det første århundre fulgte under
Guds ledelse. (2. Kor 10:13; Gal 2:9) Med den raske ut-
videlsen av Rikets arbeid som finner sted nå i de siste
dager, blir det utrettet mye når gjennomarbeidelsen av
menighetens distrikt er godt organisert.

31 Denne organiseringen er tjenestetilsynsmannens
ansvar. En menighetstjener kan foreta selve tildelingen
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av distriktskart. Det finnes to typer distrikter: gruppe-
distrikter og personlige distrikter. Der det er lite distrikt,
disponerer vanligvis gruppetilsynsmennene gruppedi-
strikter som forkynnerne i deres gruppe kan arbeide i.
Hvis det derimot er rikelig med distrikt, kan forkynnerne
få egne distrikter.

32 En forkynner som har et eget distrikt, har et sted
å gå på feltet når det ikke er noe frammøte, eller når
det er upraktisk å gå ut sammen med gruppen. Noen
skaffer seg for eksempel et distrikt i nærheten av ar-
beidsplassen og forkynner der i lunsjpausen eller etter
arbeidstid. Noen familier tar ut et distrikt i nabolaget
sitt og forkynner der enkelte kvelder. Det å ha et eget
distrikt med en gunstig beliggenhet kan hjelpe en for-
kynner til å få mest mulig ut av den tiden han bruker i
felttjenesten. Personlige distrikter kan selvfølgelig også
brukes til gruppevitning. Hvis du ønsker å ha et eget di-
strikt, kan du be distriktstjeneren om å få et.

33 Enten det er et gruppedistrikt som gruppetilsyns-
mannen har, eller et personlig distrikt som en forkynner
har, bør den som har tatt ut distriktskartet, gjøre seg
rimelige anstrengelser for å treffe noen i hvert hjem. Når
man gjennomarbeider distriktet, må man følge de per-
sonvernlovene som gjelder. Alle gruppetilsynsmenn og
forkynnere som tar ut et distrikt, bør gjennomarbeide
det før det har gått fire måneder. Så snart distriktet er
gjennomarbeidet, bør distriktstjeneren få beskjed. Av-
hengig av omstendighetene kan gruppetilsynsmannen
eller forkynneren enten beholde distriktskartet og gjen-

98 ORGANISERT FOR
˚
A GJØRE JEHOVAS VILJE



nomarbeide det på nytt eller levere det tilbake til di-
striktstjeneren.

34 Når det er godt samarbeid mellom alle som er til-
sluttet menigheten, kan distriktet bli gjennomarbeidet
på en grundig måte. Da unngår vi også at to eller flere
forkynnere arbeider samtidig i samme strøk, noe som
kan irritere beboerne. På den måten tar vi hensyn til
våre brødre og til folk i distriktet.

SAMARBEID FOR
˚
A FORKYNNE FOR ALLE SPR

˚
AKGRUPPER

35 Alle trenger å lære om Jehova Gud, hans Sønn og
Riket. (

˚
Ap 14:6, 7) Vi ønsker å hjelpe folk av alle språk-

grupper til å ta på den kristne personlighet og påkalle
Jehovas navn, så de kan bli frelst. (Rom 10:12, 13; Kol
3:10, 11) Hvilke utfordringer kan vi møte hvis vi forkyn-
ner det gode budskap i et flerspråklig område? Hvordan
kan vi takle disse utfordringene på en måte som gjør at
så mange som mulig får høre budskapet om Riket på
det språket de forstår best? – Rom 10:14.

36 Hver menighets distrikt blir inndelt etter språk.
I flerspråklige områder kan det derfor være slik at for-
kynnere fra forskjellige menigheter arbeider i samme
nabolag. I slike tilfeller er det best at forkynnerne i
hver menighet konsentrerer seg om å forkynne for dem
som snakker deres språk. Dette gjelder også under år-
lige invitasjonskampanjer. Men når forkynnerne utfører
uformell eller offentlig forkynnelse, kan de snakke med
hvem som helst og tilby litteratur på et hvilket som helst
språk.
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37 I noen tilfeller kan det være vanskelig for en frem-
medspråklig menighet å gjennomarbeide de fjerneste
delene av distriktet regelmessig. I så fall bør tjeneste-
tilsynsmennene i de berørte menighetene bli enige om
et system for hvordan distriktet skal gjennomarbeides.
Det gjør at alle får en mulighet til å høre budskapet
om Riket, og det forhindrer unødvendig dobbeltarbeid.
– Ordsp 15:22.

38 Hva bør vi gjøre hvis vi treffer en beboer som snak-
ker et annet språk? Vi bør ikke gå ut fra at han vil få
besøk av forkynnere som snakker hans språk. Noen for-
kynnere har lært seg en enkel presentasjon på et språk
som mange i distriktet snakker. Vi kan vise en person
at han kan gå inn på vårt offisielle nettsted, jw.org, og
lese og laste ned litteratur på sitt språk, eller vi kan tilby
oss å komme tilbake med litteratur på hans språk.

39 Hvis personen viser oppriktig interesse, bør vi prøve
å finne noen som kan følge opp interessen på et språk
han forstår. Vi kan også fortelle ham hvor det holdes
møter på hans språk. Hvis han ønsker å bli kontaktet av
noen som snakker hans språk, kan vi vise ham hvordan
han skriver inn kontaktinformasjonen sin på jw.org. Da
vil avdelingskontoret prøve å finne en forkynner, gruppe
eller menighet som kan hjelpe ham videre.

40 Vi bør fortsette å besøke den interesserte helt til
han forteller at han er blitt kontaktet av noen som snak-
ker hans språk. I noen tilfeller vil avdelingskontoret in-
formere de eldste om at det ikke var mulig å finne noen
som snakker dette språket. I så fall bør vi gjøre vårt
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beste for å følge opp interessen selv. Om mulig kan vi
studere Bibelen med ham, kanskje ved å bruke en pub-
likasjon på hans språk. Hvis vi gjør god bruk av bildene
og får beboeren til å lese de skriftstedene det er hen-
vist til, vil han få en grunnleggende forståelse av Bibe-
len. Det kan også være at en i familien hans behersker
norsk godt nok til å fungere som tolk.

41 For å lede den interesserte til Guds organisasjon bør
vi invitere ham med på møtene våre, selv om han kan-
skje ikke forstår alt som kommer fram. Når det blir lest
skriftsteder, kan vi hjelpe ham til å finne dem i en bibel
på hans språk, hvis vi har tilgang til en. Det å komme
sammen med andre i menigheten kan i seg selv være
oppbyggende og hjelpe ham til å gjøre større åndelige
framskritt.

42 Førgrupper: En førgruppe består av et visst antall
forkynnere som forkynner på et annet språk enn det
menigheten bruker, selv om den ikke har en kvalifisert
eldste eller menighetstjener som kan lede et ukentlig
møte på det språket. Avdelingskontoret vil godkjenne
at en menighet oppretter en førgruppe, hvis disse be-
tingelsene er oppfylt:
(1) Det er mange i distriktet som snakker et annet

språk enn det menigheten bruker.
(2) Det finnes i hvert fall noen få forkynnere som kan

målspråket eller er villige til å lære seg det.
(3) Eldsterådet er villig til å ta ledelsen i å organisere

forkynnelsen på det språket.
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Hvis eldsterådet ønsker at det skal bli opprettet en
førgruppe, vil de eldste rådføre seg med kretstilsyns-
mannen. Han vet kanskje om andre menigheter som
prøver å forkynne for folk som snakker det språket, og
han vil kanskje kunne gi nyttig informasjon om hvilken
menighet som har de beste forutsetningene for å være
vert for en førgruppe. Når det er avgjort hvilken menig-
het dette skal være, vil de eldste skrive til avdelingskon-
toret å be om tillatelse til å opprette en førgruppe.

43 Grupper: Avdelingskontoret vil godkjenne at en me-
nighet oppretter en gruppe, hvis disse betingelsene er
oppfylt:
(1) Det finnes tilstrekkelig interesse og muligheter for

vekst i et bestemt fremmedspråklig distrikt.
(2) Det finnes et visst antall forkynnere som kan

språket eller er i ferd med å lære det.
(3) Det finnes en kvalifisert eldste eller

menighetstjener som kan ta ledelsen og lede minst
ett møte i uken – eller en del av et møte, for
eksempel ved å holde et foredrag eller lede et
vakttårnstudium – på det språket.

Når disse betingelsene er oppfylt i rimelig grad, vil
eldsterådet sende et brev med fullstendig informasjon
til avdelingskontoret, og de vil be om å bli formelt aner-
kjent som en menighet som er vert for en gruppe. Den
eldstebroren eller den menighetstjeneren som tar ledel-
sen, vil være gruppetilsynsmann eller gruppetjener for
gruppen.

44 Når gruppen er opprettet, vil eldsterådet i verts-
menigheten avgjøre om gruppen også skal begynne å
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holde andre deler av menighetsmøter, og hvor ofte mø-
tene skal holdes i løpet av måneden. Dessuten kan det
arrangeres frammøter til felttjeneste for gruppen. Alle i
gruppen arbeider under ledelse av det eldsterådet som
støtter gruppen. De eldste bør gi likevektig veiledning
og gå aktivt inn for å dekke gruppens behov. Når en
kretstilsynsmann samarbeider med gruppen i løpet av
den uken han besøker vertsmenigheten, vil han sende
avdelingskontoret en kortfattet rapport om gruppens
framgang og nevne konkrete behov den måtte ha. Med
tiden vil det kanskje bli mulig for gruppen å bli en me-
nighet. Ved å følge teokratisk veiledning kan alle invol-
verte være med på å glede Jehova. – 1. Kor 1:10; 3:5, 6.
GRUPPEVITNING

45 Innviede kristne har et personlig ansvar for å gjøre
andre kjent med det gode budskap. Det finnes mange
måter å gjøre det på, men de fleste av oss setter pris på
å kunne gå ut i felttjenesten sammen med andre. (Luk
10:1) Av den grunn har menighetene frammøter både
i helgene og på hverdagene. Helligdager byr også på
gode anledninger til å utføre gruppevitning, for da har
mange forkynnere fri fra arbeidet. Tjenesteutvalget ar-
rangerer frammøter på passende steder og tidspunkter,
både på dagtid og på kveldstid.

46 Gruppevitning gjør det mulig for forkynnere å sam-
arbeide og erfare «en utveksling av oppmuntring».
(Rom 1:12) Nye forkynnere kan samarbeide med dyk-
tige, erfarne forkynnere og få opplæring. I noen strøk
kan det dessuten være best at to eller flere forkynnere
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arbeider sammen av hensyn til sikkerheten. Selv om du
har bestemt deg for å gå for deg selv i distriktet, kan
det være oppmuntrende for alle at du kommer sammen
med gruppen. Bare det å vite at andre er ute i tjenes-
ten og arbeider i nærheten, kan gjøre deg mer frimo-
dig. Pionerer og andre bør ikke føle at de er nødt til å
være med på alle de frammøtene som menigheten ar-
rangerer, særlig ikke hvis det er frammøter hver dag.
Men det vil sannsynligvis være mulig for dem å støtte
opp om i hvert fall noen frammøter hver uke.

47 La oss alle følge det mønsteret som ble fastsatt av
Jesus og apostlene. Vi kan være sikre på at Jehova vel-
signer de anstrengelsene vi gjør oss for å delta fullt ut
i den viktige forkynnelsen av det gode budskap om Ri-
ket. – Luk 9:57–62.
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DA JESUS skulle sende ut disiplene sine som forkyn-
nere av Riket, sa han til dem: «Høsten er stor, men ar-
beiderne få.» Det var mye arbeid som skulle gjøres, så
han tilføyde: «Be derfor høstens Herre om å sende ut
arbeidere for å høste inn det som er hans.» (Matt 9:37,
38) Jesus fortalte disiplene hvordan de skulle utføre sin
tjeneste. Det han sa, viste at arbeidet var presserende:
«Dere skal slett ikke bli ferdige med byene i Israel før
Menneskesønnen kommer.» – Matt 10:23.

2 I dag er det også mye som må gjøres i felttjenesten.
Det gode budskap om Riket må bli forkynt før enden
kommer, og tiden er i ferd med å løpe ut! (Mark 13:10)
Ettersom vi forkynner i et distrikt som omfatter hele ver-
den, er vi i en situasjon som er ganske lik den situasjo-
nen Jesus og disiplene hans var i. Vi er få sammenlignet
med verdens milliarder av innbyggere, men vi kan være
sikre på at Jehova vil hjelpe oss. Det gode budskap om
Riket skal bli forkynt over hele jorden, og enden skal
komme til den tid Jehova har bestemt. Setter vi Guds
rike først i livet, så vi kan fullføre vår tjeneste? Hvilke
teokratiske mål kan vi sette oss i den forbindelse?

3 Jesus viste hva Jehova krever av sine innviede tje-
nere, da han sa: «Du skal elske Jehova din Gud av hele
ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og

KAPITTEL 10

Hvordan du kan utvide
din tjeneste
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av hele din styrke.» (Mark 12:30) Vi må tjene Gud av
hele vår sjel. Det betyr at vi viser hvor dyp vår hengi-
venhet er, og hvor ekte vår innvielse er, ved at vi gjør
vårt ytterste i tjenesten for Jehova. (2. Tim 2:15) Det
står muligheter åpne for oss alle, avhengig av den en-
keltes livssituasjon og evner. Tenk over noen av disse
mulighetene, og bestem deg for hvilke teokratiske mål
du vil sette deg for å kunne fullføre din tjeneste.
TJENESTE SOM MENIGHETSFORKYNNER

4 Alle som tar imot sannheten, har det privilegiet å
forkynne det gode budskap. Dette er det grunnleggende
arbeidet Jesus ga disiplene sine i oppdrag å utføre.
(Matt 24:14; 28:19, 20) En disippel av Jesus Kristus
begynner vanligvis å snakke med andre om det gode
budskap så snart han blir kjent med det. Det var det
Andreas, Filip, Kornelius og andre gjorde. (Joh 1:40, 41,
43–45; Apg 10:1, 2, 24; 16:14, 15, 25–34) Betyr det at
en person kan fortelle andre om det gode budskap også
før han blir døpt? Ja! Så snart en person er kvalifisert
til å være udøpt forkynner i menigheten, har han anled-
ning til å være med på å forkynne fra hus til hus. Av-
hengig av sine evner og sin livssituasjon kan han også
delta i andre grener av felttjenesten.

5 Etter at en forkynner er blitt døpt, ønsker han uten
tvil å gjøre alt han kan for å hjelpe andre til å bli kjent
med det gode budskap. Både menn og kvinner har det
privilegiet å delta i forkynnelsesarbeidet. Vi er heldige
som kan være med på å fremme Guds rikes interesser,
uansett hvor mye eller lite vi kan gjøre. Og har vi mu-
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ligheten til å utvide vår tjeneste, kan vi oppleve spesi-
elle gleder.

TJENESTE DER BEHOVET ER STØRRE
6 Det kan være at din menighets distrikt blir gjennom-

arbeidet ofte, og at folk har gode muligheter til å høre
budskapet vårt. Da føler du kanskje at du kan utvide din
tjeneste ved å flytte til et sted der det er større behov.
(Apg 16:9) Hvis du tjener som eldste eller menighets-
tjener, kan det være at en annen menighet ville sette
pris på din hjelp. Kretstilsynsmannen har kanskje for-
slag til hvordan du kan hjelpe en annen menighet i kret-
sen. Hvis du har lyst til å tjene i en annen del av lan-
det, kan avdelingskontoret gi nyttig informasjon.

7 Kan du tenke deg å tjene i et annet land? I så fall bør
du vurdere saken nøye. Kanskje du kan drøfte dette med
de eldste i menigheten?

˚
A flytte til utlandet vil utvilsomt

innebære store forandringer for deg og dem som even-
tuelt blir med deg. (Luk 14:28) Hvis du ikke har tenkt å
bli der i lengre tid, kan det være best å vurdere å tjene
på et sted i hjemlandet.

8 I noen land er brødre som blir brukt til å føre til-
syn, forholdsvis nye i sannheten. Ydmyke lokale brødre
er villige til å la mer erfarne eldste som flytter til me-
nigheten, ta ledelsen. Hvis du er eldste og vurderer å
flytte til et slikt land, bør du huske at målet ditt ikke er
å tjene i stedet for de lokale brødrene. Tjen heller sam-
men med dem. Oppmuntre dem til å gå inn for å få an-
svarsoppgaver i menigheten. (1. Tim 3:1) Vær tålmodig
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hvis enkelte ting ikke blir gjort på samme måte som i
hjemlandet ditt. Bruk din erfaring som eldste til å være
til virkelig hjelp for brødrene. Hvis du så senere må flytte
tilbake til hjemlandet ditt, vil de lokale eldste være bedre
i stand til å ta seg av menigheten.

9 Før avdelingskontoret kan gi deg navnene på menig-
heter som kanskje kan dra nytte av din hjelp, må tjenes-
teutvalget i den menigheten du tilhører, skrive et anbe-
falingsbrev. Et slikt brev kreves enten du tjener som
eldste, menighetstjener, pioner eller menighetsforkyn-
ner. Tjenesteutvalget vil sende anbefalingsbrevet sam-
men med din forespørsel direkte til det avdelingskonto-
ret som fører tilsyn med arbeidet i det landet der du
ønsker å tjene.
FORKYNNELSE P

˚
A ET ANNET SPR

˚
AK

10 For å utvide tjenesten kan du vurdere å lære et
annet språk, deriblant tegnspråk. Hvis du har som mål
å lære å forkynne på et annet språk, kan det være
fint å snakke med de eldste og kretstilsynsmannen. De
kan komme med forslag og gi deg den oppmuntrin-
gen du trenger. Under ledelse av avdelingskontoret har
noen kretser arrangert språkkurs for å lære dyktige me-
nighetsforkynnere og pionerer å forkynne på et annet
språk.
PIONERTJENESTE

11 Alle forkynnere bør vite hvilke generelle krav man
må oppfylle for å kunne tjene som hjelpepioner, almin-
nelig pioner og spesialpioner eller utføre andre former
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for heltidstjeneste. En pioner må være en eksemplarisk,
døpt kristen som er i stand til å bruke et bestemt an-
tall timer til å forkynne det gode budskap. Søknader om
å få være hjelpepioner eller alminnelig pioner blir god-
kjent av menighetens tjenesteutvalg, mens spesialpio-
nerer blir utnevnt av avdelingskontoret.

12 Hjelpepionerer kan bli utnevnt for én måned, for
flere måneder på rad eller på ubestemt tid, alt etter
hvilke muligheter de har. Mange forkynnere av Riket li-
ker å tjene som hjelpepionerer ved spesielle anlednin-
ger, for eksempel i forbindelse med minnehøytiden eller
i den måneden da kretstilsynsmannen kommer på be-
søk. Noen velger måneder da de har ferie. Døpte for-
kynnere i skolealderen ønsker kanskje å være hjelpepio-
nerer når de har fri fra skolen. Forkynnere kan velge å
være hjelpepionerer med redusert timekrav i mars og
april hvert år og i den måneden kretstilsynsmannen be-
søker menigheten. Hvis du har god moral og gode va-
ner og kan ordne deg slik at du kan nå timekravet, og
mener at du kan være hjelpepioner i én eller flere må-
neder, vil de eldste med glede behandle din søknad om
å få del i dette tjenesteprivilegiet.

13 For å kunne være alminnelig pioner må du være i
stand til å nå det årlige timekravet. Som alminnelig pio-
ner bør du samarbeide nært med den menigheten du
hører til. Ivrige pionerer er til velsignelse for en menig-
het, for de skaper begeistring for felttjenesten og kan
også oppmuntre andre til å begynne som pionerer. Før
du kan søke om å bli alminnelig pioner, må du være en
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eksemplarisk forkynner og ha vært døpt i minst seks
måneder.

14 Spesialpionerer blir vanligvis valgt ut blant almin-
nelige pionerer som har vist at de er dyktige i tjenesten.
De må kunne tjene hvor som helst avdelingskontoret
velger å sende dem. De blir ofte sendt til isolerte om-
råder der de kan finne interesse og opprette nye menig-
heter. Noen ganger blir spesialpionerer sendt til menig-
heter som trenger hjelp til å gjennomarbeide distriktet.
Enkelte spesialpionerer som er eldste, har fått i oppdrag
å hjelpe små menigheter, selv om det ikke er noe spe-
sielt behov for flere forkynnere der. Spesialpionerene får
et beskjedent beløp i månedspenger for å kunne dekke
levekostnadene sine. Noen spesialpionerer er utnevnt
på midlertidig basis.
FELTMISJONÆRER

15 Feltmisjonærer blir utnevnt av det styrende råds tje-
nesteutvalg. De får så i oppdrag av det lokale avdelings-
kontoret å tjene i tett befolkede områder. De utretter
mye godt ved å ha en stabiliserende og styrkende virk-
ning på forkynnelsesarbeidet og virksomheten i menig-
hetene. I de aller fleste tilfellene har feltmisjonærer fått
opplæring på Skolen for kristne forkynnere. De får et
sted å bo og mottar et beskjedent beløp i månedspen-
ger for å kunne dekke levekostnadene sine.
KRETSTJENESTE

16 De som blir utnevnt til kretstilsynsmenn av det sty-
rende råd, får opplæring og skaffer seg erfaring ved at
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de først tjener som stedfortredende kretstilsynsmenn.
Slike menn er glad i tjenesten og sine trosfeller. De er
ivrige pionerer, de studerer Bibelen grundig, og de er
dyktige til å tale og undervise. Det er tydelig for alle at
de legger åndens frukt for dagen, og de viser likevekt,
rimelighet og god dømmekraft. Hvis en bror er gift, har
hans kone, som også er pioner, en eksemplarisk opp-
førsel og kommer godt ut av det med andre. Hun er en
dyktig forkynner. Hun forstår også at en kristen kone
må underordne seg, og hun lar være å dominere sam-
taler og å uttale seg på sin manns vegne. Kretstilsyns-
menn og deres koner har en stram timeplan, så de som
er villige til å utføre en slik form for tjeneste, må ha
god helse. Pionerer søker ikke om å få begynne i krets-
tjenesten, men gjør et slikt ønske kjent for kretstilsyns-
mannen, som vil gi dem gode råd.
TEOKRATISKE SKOLER

17 Skolen for kristne forkynnere: Det er behov for flere
som kan forkynne i distrikter som sjelden blir gjennom-
arbeidet, og gi menigheter åndelig støtte. Derfor kan
ektepar og ugifte brødre og søstre søke om å få spesi-
ell opplæring på Skolen for kristne forkynnere. De som
gjennomgår denne skolen, blir sendt ut for å tjene som
alminnelige pionerer på steder i hjemlandet der det er
større behov. Noen kan få andre oppdrag i hjemlandet
eller i et annet land, hvis de kan stille seg til disposi-
sjon for det. Enkelte kan bli sendt ut som midlertidige
eller faste spesialpionerer. Pionerer som er interessert i
å gjennomgå denne skolen, kan få vite om kravene på
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det informasjonsmøtet som blir holdt på det regionale
stevnet.

18 Vakttårnets bibelskole Gilead: Ektepar og ugifte
brødre og søstre som blir utvalgt til å gjennomgå denne
skolen, kan engelsk og er i spesiell heltidstjeneste. De
har evner som gjør at de kan ha en styrkende og sta-
biliserende virkning på en menighet eller virksomheten
på et avdelingskontor. De har allerede vist at de er glad
i å tjene sine brødre og søstre, og at de på en vennlig
måte kan hjelpe andre til å forstå og følge bibelsk og
teokratisk veiledning. Utvalget ved det lokale avdelings-
kontoret oppfordrer potensielle elever til å sende inn en
søknad. De som gjennomgår denne skolen, får i opp-
drag å tjene ute i distriktet eller på avdelingskontoret i
hjemlandet eller et annet land.
BETEL-TJENESTE

19
˚
A tjene på Betel er et spesielt privilegium. Navnet

Betel betyr «Guds hus», og den betegnelsen passer vir-
kelig godt på disse sentrene for teokratisk virksomhet.
Brødre og søstre som tjener på Betel, utfører et arbeid
som er helt nødvendig for at det skal bli framstilt, over-
satt og distribuert bibelsk litteratur. Deres tjeneste er
til uvurderlig nytte for det styrende råd, som fører til-
syn med menighetene over hele jorden. Mange betelit-
ter som er oversettere, bor og arbeider på steder i av-
delingskontorets område der folk snakker det språket
de oversetter til. Det gjør at de også kan høre hvordan
språket brukes i hverdagen, og selv se om folk forstår
språket i de oversatte publikasjonene.
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20 Mye av arbeidet på Betel
er fysisk krevende. De fleste
som blir innbudt til å tjene
på Betel, er derfor innviede,
døpte brødre som er unge,
har god helse og er fysisk
sterke. Hvis det skulle være
et behov ved det avdelings-
kontoret som fører tilsyn
med arbeidet i ditt land, og du kan tenke deg å begynne
på Betel, kan du få vite mer om kravene ved å snakke
med de eldste i menigheten din.
BYGGEARBEID

21 Byggearbeid for organisasjonen er også en form for
hellig tjeneste, slik arbeidet med å bygge Salomos tem-
pel var. (1. Kong 8:13–18) Mange brødre og søstre vi-
ser stor iver ved å bruke tid og krefter på dette arbeidet.

22 Har du anledning til å hjelpe til? Hvis du er en døpt
forkynner og er villig til å være med på slik virksomhet,
vil de brødrene som fører tilsyn med byggearbeidet i ditt
område, sette pris på din hjelp og gi deg opplæring hvis
du har liten erfaring med byggearbeid. Det kan være
fint å informere de eldste om at du stiller deg til dis-
posisjon. Noen døpte forkynnere som er kvalifisert, har
også kunnet melde seg frivillig til å være med på slikt
byggearbeid i andre land.

23 Det er mange muligheter til å være med på bygge-
arbeid. Eksemplariske døpte forkynnere med en viss er-
faring som kan være med på prosjekter i nærheten av

Det at du har
åndelige mål,
hjelper deg til å
bruke kreftene dine
og andre ressurser
på en fornuftig
måte
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der de bor, kan tjene som frivillige for den lokale bygge-
og prosjekteringsavdelingen. Andre kan være med på
prosjekter lenger unna i en begrenset periode og blir
utnevnt av avdelingskontoret til å tjene som byggefri-
villige i alt fra to uker til tre måneder. De som blir ut-
nevnt til å tjene i en lengre periode, kalles byggetjenere.
En byggetjener som får et oppdrag i et annet land, kal-
les byggetjener i utlandet. En byggegruppe som består
av byggetjenere og byggefrivillige, tar ledelsen i hvert
prosjekt og får hjelp av frivillige for bygge- og prosjekte-
ringsavdelingen og frivillige fra menigheter som er med
på prosjektet. Byggegrupper flytter fra prosjekt til pro-
sjekt innen avdelingskontorets område.
HVILKE

˚
ANDELIGE M

˚
AL HAR DU?

24 Hvis du har innviet ditt liv til Jehova, ønsker du å
tjene ham for bestandig. Hvilke åndelige mål har du satt
deg i den forbindelse? Det at du har åndelige mål, hjel-
per deg til å bruke kreftene dine og andre ressurser på
en fornuftig måte. (1. Kor 9:26) Slike mål fremmer ån-
delig vekst og hjelper deg til å konsentrere deg om det
«som er viktigst», og oppnå ytterligere tjenesteprivile-
gier. – Fil 1:10; 1. Tim 4:15, 16.

25 Apostelen Paulus er et godt eksempel for oss i vår
tjeneste for Gud. (1. Kor 11:1) Han anstrengte seg kraf-
tig i tjenesten for Jehova. Han var klar over at Jehova
hadde gitt ham mange muligheter. Til brødrene i Korint
skrev han: «En dør som fører til stor aktivitet, er blitt
åpnet for meg.» Gjelder ikke det samme for oss? Jo, vi
har mange muligheter til å tjene Jehova sammen med
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menigheten, særlig ved å forkynne det gode budskap
om Riket. Men det å gå gjennom en slik «dør» inne-
bærer at vi må kjempe mot «mange motstandere», slik
Paulus også måtte. (1. Kor 16:9) Han var villig til å vise
selvdisiplin. Legg merke til det han sa: «Jeg slår løs på
kroppen min og kontrollerer den som en slave.» (1. Kor
9:24–27) Har vi den samme innstillingen?

26 Alle blir oppfordret til å arbeide mot teokratiske mål,
alt etter hvilke muligheter de personlig har. Mange er
opptatt i en form for heltidstjeneste i dag fordi de satte
seg teokratiske mål tidlig i livet. Allerede som barn ble
de oppmuntret av foreldrene sine og andre til å gjøre
dette. Det har gitt dem et rikt liv i tjenesten for Jehova,
og de har aldri angret på det valget de tok. (Ordsp 10:
22) Andre verdifulle mål kan være å delta i felttjenes-
ten hver uke, starte og lede et bibelstudium eller bruke
mer tid på å forberede seg til møtene. Det viktigste er
at vi fortsetter å være trofaste og fullfører vår tjeneste.
Hvis vi gjør det, bringer vi ære til Jehova og når vårt
endelige mål, nemlig å få tjene ham for bestandig. – Luk
13:24; 1. Tim 4:7b, 8.
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JEHOVAS sanne tilbedere har fått befaling om å komme
sammen for å få undervisning og for å oppmuntre
hverandre. (Hebr 10:23–25) Det første byggverket som
Guds utvalgte folk, israelittene, brukte i tilbedelsen, var
«tabernaklet, møteteltet». (2. Mos 39:32, 40) Senere
bygde Davids sønn Salomo et hus, eller tempel, til Guds
ære. (1. Kong 9:3) Etter at templet ble ødelagt i 607 fvt.,
begynte jødene å komme sammen for å tilbe Gud i byg-
ninger som ble kalt synagoger. Med tiden ble templet
gjenoppbygd, og det tjente igjen som et senter for den
sanne tilbedelse. Jesus underviste både i synagogene
og i templet. (Luk 4:16; Joh 18:20) Han holdt også et
møte i en fjellskråning. – Matt 5:1 til 7:29.

2 Etter Jesu død kom de kristne sammen på offentlige
steder og i private hjem for å undervise i Skriftene og
være sammen med trosfeller. (Apg 19:8, 9; Rom 16:3, 5;
Kol 4:15; Filem 2) Noen ganger var de første kristne
nødt til å komme sammen på isolerte steder for å unngå
å bli oppdaget av dem som forfulgte dem. Ja, Guds tro-
faste tjenere i fortiden hadde et oppriktig ønske om å
komme sammen for å bli «opplært av Jehova». – Jes
54:13.

3 Også i dag blir offentlige steder og private hjem
brukt til kristne møter. Frammøter til felttjeneste blir ofte

KAPITTEL 11

Bruken av Rikets saler
og stevnehaller
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holdt i private hjem. De som stiller hjemmet sitt til rå-
dighet for slike møter, ser på det som et privilegium.
Mange føler at de har hatt åndelig utbytte av å åpne
hjemmet sitt på denne måten.
RIKETS SAL

4 Jehovas vitners viktigste møtested er Rikets sal.
Vanligvis kjøper man en eiendom og bygger en ny Ri-
kets sal eller pusser opp en eksisterende bygning. For
å spare penger og utnytte salen best mulig kan flere
menigheter bruke samme Rikets sal, hvis det er praktisk
gjennomførbart. Noen steder er det nødvendig å leie en
sal. I forbindelse med nye Rikets saler og større renove-
ringer er det passende å ha et innvielsesprogram. Men
hvis det bare er gjort mindre oppussingsarbeid i en eks-
isterende Rikets sal, er det ikke nødvendig å ha et inn-
vielsesprogram.

5 Rikets sal skal ikke være en rikt utsmykket bygning
som er oppført for å imponere andre. Bygningsstilen
kan nok variere fra sted til sted, men salen skal tjene
et praktisk formål. (Apg 17:24) I samsvar med de lokale
forholdene bør den være et hyggelig og egnet lokale å
holde kristne møter i.

6 Alle Jehovas vitners menigheter gir bidrag for å
dekke utgifter til bruk, drift og vedlikehold av den salen
de har møter i. Det blir ikke tatt opp kollekt eller drevet
pengeinnsamling. Det finnes en bidragsbøsse, slik at de
som er til stede på møtene, kan være med på å dekke
nødvendige utgifter i forbindelse med bruken av salen.
Dette er noe de gjør villig og av hjertet. – 2. Kor 9:7.
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7 Alle i menigheten ser det som et privilegium å støtte
Rikets sal økonomisk og å være med på å holde den
ren og i god stand. Vanligvis får en eldste eller en me-
nighetstjener i oppdrag å sette opp en plan for dette
arbeidet. Renholdet går som regel på omgang mellom
felttjenestegruppene, og gruppetilsynsmannen eller as-
sistenten hans tar ledelsen. Både innvendig og utven-
dig bør Rikets sal representere Jehova og hans organi-
sasjon på en god måte.

8 Når det er mer enn én menighet som har møter i
en sal, oppretter de eldste i de berørte menighetene et
driftsutvalg for Rikets sal som koordinerer arbeid knyt-
tet til bygningen og eiendommen. Eldsterådene velger
en bror til å tjene som koordinator for driftsutvalget.
Under ledelse av eldsterådene fører driftsutvalget tilsyn
med renholdet av salen og passer på at den blir holdt
i god stand, og at det er nok av de tingene som trengs.
Det betyr at menighetene må samarbeide godt.

9 Når det er flere menigheter som bruker samme Ri-
kets sal, kan det være at de velger å bytte om på mø-
tetidene. De eldste utarbeider en plan for dette i en ånd
som vitner om omtanke og broderkjærlighet. (Fil 2:2–4;
1. Pet 3:8)

´
En menighet kan ikke ta slike avgjørelser på

vegne av de andre menighetene. Når kretstilsynsman-
nen besøker en av de menighetene som bruker salen, vil
de andre menighetene justere sine møtetider den uken
i samsvar med det som måtte være nødvendig.

10 Rikets sal kan bli brukt ved vielser og begravelser
med tillatelse av menighetens tjenesteutvalg. Utvalget
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vurderer hver forespørsel nøye og baserer sin avgjørelse
på retningslinjer som er gitt av avdelingskontoret.

11 Det forventes at de som får tillatelse til å bruke Ri-
kets sal til slike formål, oppfører seg på en måte som
sømmer seg for sanne kristne. Det må ikke bli gjort noe
i Rikets sal som kan virke støtende på menigheten el-
ler føre vanære over Jehova og menigheten. (Fil 2:14,
15) Under avdelingskontorets ledelse kan Rikets sal bli
brukt til andre åndelige formål, for eksempel Kurs i Ri-
kets tjeneste og Pionertjenesteskolen.

12 Menighetens medlemmer vil alltid vise respekt for
sitt møtested. Deres klesdrakt og utseende bør gjen-
speile den verdighet som tilbedelsen av Jehova er for-
bundet med. (Fork 5:1; 1. Tim 2:9, 10) Når vi følger den
veiledningen vi får på dette området, viser vi at vi verd-
setter våre kristne møter.

13 Det er viktig å passe på at det er ro og orden under
møtene. Barn bør sitte sammen med foreldrene sine.
Foreldre med små barn kan oppfordres til å sette seg
der de skaper minst mulig forstyrrelser hvis det blir nød-
vendig å ta med barna ut for å roe dem ned eller for å
ordne med andre ting.

14 Kvalifiserte brødre får i oppdrag å være ordenstje-
nere under møtene i Rikets sal. De bør være oppmerk-
somme og vennlige og vise god dømmekraft. Deres
oppgave består i å hilse på nye og få dem til å
føle seg velkommen, hjelpe dem som kommer for sent,
til å finne sitteplasser, føre opptegnelser over antall
til stede og sørge for at det er behagelig temperatur

BRUKEN AV RIKETS SALER OG STEVNEHALLER 119



og god ventilasjon i salen.
Ordenstjenerne kan om nød-
vendig minne foreldre om at
de må holde øye med barna,
så barna ikke løper rundt før
og etter møtene eller leker
på scenen. Når et barn blir
svært urolig, kan en ordens-
tjener på en vennlig og takt-
full måte be en av foreldrene
om å ta med seg barnet ut, så forsamlingen ikke blir
unødig forstyrret. Det ordenstjenerne gjør, har mye å
si for at alle skal få utbytte av møtene. Man bør helst
bruke eldste og menighetstjenere som ordenstjenere.
BYGGING AV RIKETS SALER

15 I det første århundre var noen kristne mer velstå-
ende enn andre. Apostelen Paulus skrev derfor: «Det
skal skje en utjevning ved at den overflod dere har nå,
skal dekke behovene hos dem, og at den overflod de
har, skal dekke behovene hos dere. På denne måten kan
det skje en utjevning.» (2. Kor 8:14) I dag skjer det en
lignende utjevning. Bidrag fra menigheter verden over
blir slått sammen for å gi økonomisk støtte til bygging
og renovering av Rikets saler. Det verdensomspennende
brorskapets gavmilde støtte blir satt stor pris på av or-
ganisasjonen og av de menighetene som drar nytte av
disse bidragene.

16 Basert på en regional plan avgjør avdelingskonto-
ret hvilke Rikets saler de forskjellige menighetene skal

Alle i menigheten
ser det som et
privilegium å støtte
Rikets sal
økonomisk og å
være med på å
holde den ren og i
god stand
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bruke. Avdelingskontoret avgjør også når og hvor man
skal bygge nye Rikets saler og renovere eksisterende
saler. Når det skjer katastrofer, blir det sørget for nød-
vendige reparasjoner på skadede Rikets saler og noen
ganger også på brødrenes hjem.

17 Avdelingskontoret koordinerer bruken av frivillige
som hjelper til med kjøp av eiendom, prosjektering av
Rikets saler, byggetillatelser, bygging og vedlikehold. På
grunn av det store behovet for Rikets saler i de fleste
land trengs det mange frivillige. Alle døpte forkynnere
som er kvalifisert og ønsker å hjelpe til, oppmuntres til
å fylle ut en søknad og gi den til menighetens tjenes-
teutvalg. Også udøpte forkynnere kan hjelpe til med å
bygge eller renovere sin egen Rikets sal.

STEVNEHALLER
18 De første kristne kom vanligvis sammen i små grup-

per. Men noen ganger hendte det at «mange mennes-
ker» var samlet. (Apg 11:26) I dag kommer større
grupper av Jehovas folk på lignende måte sammen på
kretsstevner og regionale stevner. Det blir ofte leid mø-
testeder til dette formålet, men der det er vanskelig å
finne egnede steder, kan det være at brødrene skaffer
seg sin egen stevnehall.

19 Noen ganger blir en bygning kjøpt, pusset opp og
brukt som stevnehall. Men det er vanligere at det blir
kjøpt en tomt og bygd en ny hall. Stevnehaller varierer
i størrelse, avhengig av de lokale behovene. Avdelings-
kontoret avgjør om det skal kjøpes eller bygges en slik
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hall etter at man har foretatt en nøye vurdering av kost-
nadene og av hvor mye hallen vil bli brukt.

20 Avdelingskontoret utnevner brødre til å ta hånd om
drift og vedlikehold av stevnehallen. Det blir ordnet med
at kretsene utfører renholdet etter stevnene, det halv-
årlige renholdet og det forebyggende vedlikeholdsar-
beidet. Dette arbeidet blir utført av frivillige brødre og
søstre. Menighetene blir derfor oppfordret til å støtte
helhjertet opp om denne ordningen. – Sal 110:3; Mal
1:10.

21 Til tider kan en stevnehall også bli brukt til andre
teokratiske arrangementer, for eksempel bibelskoler og
spesielle møter for kretstilsynsmenn. I likhet med en Ri-
kets sal er en stevnehall innviet til Jehova. Når vi kom-
mer sammen i en stevnehall, bør vår oppførsel, vår kles-
drakt og vårt utseende være preget av verdighet, på
samme måte som når vi har møter i Rikets sal.

22 Mange nye strømmer til Guds organisasjon nå i den
avsluttende delen av de siste dager. Dette vitner om
Jehovas velsignelse. (Jes 60:8, 10, 11, 22) Vi ønsker
derfor å støtte opp om alt det som blir gjort for å skaffe
til veie og vedlikeholde rene og bekvemme møtesteder.
Når vi gjør det, viser vi at vi verdsetter den rollen slike
bygninger spiller ved at de gjør det lettere for oss å opp-
muntre hverandre så mye mer som vi ser Jehovas dag
nærme seg.
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SOM en oppfyllelse av Jesu profeti om de siste dager
har Jehovas vitner forkynt det gode budskap «helt til
de fjerneste områdene på jorden». (Apg 1:8; Matt 24:
14) For å kunne dele åndelige goder med andre har de
villig gitt av sin tid og sine krefter. Fordi de stoler på
at Jehova sørger for sine medarbeidere, setter de alltid
Guds rike først i livet. (Matt 6:25–34; 1. Kor 3:5–9) Re-
sultatene viser tydelig at Jehova godkjenner og velsig-
ner dem.
HVORDAN VI KAN FREMME RIKETS INTERESSER
VERDEN OVER

2 Når noen legger merke til de forkynnelsesmetodene
vi bruker og forstår at vi distribuerer bibler og bibelsk
litteratur uten å ta betalt for det, lurer de kanskje på
hvordan dette er mulig. Det koster naturligvis penger å
trykke og framstille bibler og bibelsk litteratur. Det kos-
ter også penger å bygge og vedlikeholde Betel-hjem for
dem som betjener trykkpresser, fører tilsyn med forkyn-
nelsesarbeidet og på andre måter fremmer det gode
budskap. Dessuten får kretstilsynsmenn, feltmisjonærer,
spesialpionerer og andre i spesiell heltidstjeneste øko-
nomisk støtte for at de skal kunne fortsette sin virksom-
het. Ja, arbeidet med å forkynne det gode budskap i
vår tid, enten lokalt eller internasjonalt, medfører store
utgifter. Hvor kommer alle pengene fra?

KAPITTEL 12

Økonomisk støtte til Rikets
arbeid lokalt og internasjonalt
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3 Mange som setter pris på Jehovas vitners bibelske
undervisningsarbeid, gir gjerne et bidrag til dette ver-
densomfattende arbeidet. Men arbeidet vårt blir i første
rekke støttet av Jehovas vitner selv, blant annet gjen-
nom frivillige bidrag til Jehovas vitners avdelingskonto-
rer. De viser den samme villige ånd som Guds tjenere
i fortiden, som sjenerøst støttet byggingen av et sen-
ter for tilbedelsen av Jehova. (2. Mos 35:20–29; 1. Krøn
29:9) Noen ganger kan en gave komme fra et dødsbo
som er testamentert til organisasjonen, mens andre bi-
drag består i mindre beløp som blir gitt av enkeltperso-
ner, menigheter og kretser. Alle disse gavene til sam-
men er nok til å holde arbeidet i gang.

4 Jehovas vitner ser det som et privilegium å bruke sine
penger og andre midler til å fremme forkynnelsesarbei-
det. Jesus og hans disipler hadde en pengekasse som
de tok midler fra for å dekke forskjellige utgifter. (Joh 13:
29) Bibelen forteller om kvinner som hjalp Jesus og di-
siplene hans. (Mark 15:40, 41; Luk 8:3) Apostelen Pau-
lus tok takknemlig imot kjærlig materiell hjelp fra dem
som var interessert i å fremme det gode budskap, og
som ønsket å støtte hans tjeneste. (Fil 4:14–16; 1. Tess
2:9) Jehovas vitner fortsetter å følge disse gode eksemp-
lene fra fortiden ved å være ivrige i tjenesten og vise stor
gavmildhet. Det gjør at oppriktige mennesker overalt kan
bli tilbudt å «drikke gratis av livets vann». –

˚
Ap 22:17.

DEN LOKALE MENIGHETENS BEHOV BLIR DEKKET
5 Den lokale menighetens utgifter blir også dekket av

frivillige bidrag. Det blir ikke tatt opp kollekt eller krevd
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kontingent, og det blir ikke samlet inn penger. Det blir
imidlertid satt opp bidragsbøsser på de stedene der det
holdes møter, for at hver enkelt skal kunne gi «slik som
han har bestemt seg for i sitt hjerte». – 2. Kor 9:7.

6 De pengene som blir gitt som bidrag til menigheten,
blir først og fremst brukt til drift og vedlikehold av Rikets
sal. Eldsterådet kan foreslå at menigheten sender en
del av pengene til Jehovas vitners avdelingskontor for å
støtte det verdensomfattende arbeidet. Det må da ved-
tas en resolusjon om dette av menigheten. Mange me-
nigheter sender regelmessig inn bidrag til det verdens-
omfattende arbeidet. Når alle er våkne for at det av og
til oppstår lokale behov, skulle det ikke være nødvendig
å komme med opplysninger stadig vekk om betydnin-
gen av å gi bidrag.
H
˚
ANDTERING AV BIDRAG
7 Etter hvert møte sørger to brødre for å tømme bi-

dragsbøssene og skrive en kvittering. (2. Kong 12:9, 10;
2. Kor 8:20) Eldsterådet må finne fram til en forsvarlig
ordning for hvordan disse pengene skal oppbevares inn-
til de blir overført til avdelingskontoret eller blir brukt for
å dekke menighetens behov. Den broren som fører me-
nighetens regnskap, lager en månedlig rapport for å in-
formere menigheten, og hver tredje måned sørger koor-
dinatoren for eldsterådet for at regnskapet blir revidert.
KRETSENS UTGIFTER

8 Utgifter i forbindelse med kretsstevnene og andre ut-
gifter som kretsen har, blir dekket av bidrag fra for-
kynnerne i kretsen. Det blir satt opp bidragsbøsser på
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stevnene, slik at forkynnerne kan gi frivillige bidrag til
kretsen. I tillegg kan menighetene gi bidrag på andre
tidspunkter for å dekke løpende utgifter.

9 Ideelt sett bør kretsen kunne dekke alle nødvendige
utgifter og ha et overskudd som kan bli gitt som bidrag
til det verdensomfattende arbeidet. Hvis det ikke er nok
midler på kretsens konto til å dekke utgiftene for stevnet
eller til å dekke utgifter som påløper før det neste stev-
net, for eksempel et depositum i forbindelse med leie
av et lokale, kan kretstilsynsmannen sørge for at menig-
hetene får vite om behovet for bidrag. Hvert eldsteråd
drøfter saken og avgjør hvor mye menigheten har an-
ledning til å gi kretsen. Dette blir så lagt fram for me-
nigheten i form av en resolusjon.

10 Når det blir behov for at de eldste i kretsen tar en
avgjørelse i en økonomisk sak, vil det bli holdt et elds-
temøte samme dag som det holdes et kretsstevne. Det
er nødvendig med en resolusjon vedtatt av de eldste i
enhver avgjørelse som ikke dreier seg om utvalgte utgif-
ter som kretsen har. Disse resolusjonene må angi eks-
akte beløp og må legges fram for de eldste hver gang
man bruker av kretsens midler.

11 Det må sørges for at kretsens regnskap regelmessig
blir revidert.
HJELP TIL DE FATTIGE

12 Et av formålene med den pengekassen som Jesus
og disiplene hadde, var å hjelpe de fattige. (Mark 14:
3–5; Joh 13:29) Dette er fremdeles en kristen forplik-
telse, for Jesus sa: «De fattige har dere jo alltid
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hos dere.» (Mark 14:7) Hvor-
dan tar Jehovas vitner seg av
denne forpliktelsen i dag?

13 Til tider kan noen av de
trofaste i menigheten ha be-
hov for materiell hjelp på
grunn av alderdom, sykdom
eller andre vanskeligheter
som ligger utenfor deres kon-
troll. Familiemedlemmer, slektninger og andre som blir
klar over at noen har et behov, kan bli motivert til å
gi dem hjelp. Dette er i samsvar med apostelen Johan-
nes’ ord: «Den som har de materielle tingene han tren-
ger, og ser sin bror lide nød og likevel ikke vil vise ham
medfølelse, hvordan kan han ha kjærlighet til Gud? Mine
barn, vår kjærlighet må ikke bare vise seg i ord – den
må være ekte og vise seg i handling.» (1. Joh 3:17, 18;
2. Tess 3:6–12)

˚
A utøve sann tilbedelse innbefatter å

hjelpe trofaste som trenger materiell hjelp. – Jak 1:27; 2:
14–17.

14 Apostelen Paulus forklarte i sitt første brev til Timo-
teus hvordan man kan gi materiell hjelp til dem som vir-
kelig trenger det. Du kan lese hans veiledning i 1. Ti-
moteus 5:3–21. Hver enkelt kristen har først og fremst
ansvaret for å dekke sin egen families behov. Eldre el-
ler syke bør få hjelp av sine barn, barnebarn eller andre
nære slektninger. Det kan også være at det er mulig å
få økonomisk støtte fra det offentlige, og i så fall kan
slektninger eller andre hjelpe dem som trenger det, med
å søke. Noen ganger kan det oppstå en situasjon der

Jehovas vitner
ser det som et
privilegium å bruke
sine penger og
andre midler til å
fremme forkynnel-
sesarbeidet
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menigheten som et hele må vurdere om den skal gi en
eller annen form for hjelp til brødre og søstre som har
behov for det, og som har tjent trofast i mange år. Hvis
det ikke er noen familiemedlemmer eller andre slektnin-
ger som kan hjelpe slike brødre og søstre, og hvis det
ikke er mulig å få støtte fra det offentlige, kan eldsterå-
det anbefale at de får hjelp. Kristne ser det som et pri-
vilegium å dele sine materielle eiendeler med dem som
har behov for det.

15 Mange brødre og søstre kan få det vanskelig mate-
rielt sett på grunn av forfølgelse, krig, jordskjelv, over-
svømmelse, matmangel eller andre katastrofer som er
vanlige nå i disse kritiske tider. (Matt 24:7–9) Det kan
tenkes at de lokale menighetene ikke har noe å dele
med hverandre. Da sørger det styrende råd for at det
blir gjort en innsats av brødre andre steder for å skaffe
til veie det som trengs. Noe lignende ble gjort da de
kristne i Lilleasia skaffet mat til brødrene i Judea i en
tid med matmangel. (1. Kor 16:1–4; 2. Kor 9:1–5) Ved å
følge deres eksempel viser vi at vi elsker våre brødre,
og at vi er sanne disipler av Jesus Kristus. – Joh 13:35.
DISTRIBUERING AV LITTERATUR

16 Bibler og bibelsk litteratur spiller en viktig rolle for
utbredelsen av Rikets budskap. Vanligvis får en menig-
hetstjener i oppdrag av eldsterådet å ta seg av menig-
hetens forsyning av litteratur. De brødrene som får an-
svaret for litteraturen, tar sin oppgave alvorlig. De fører
nøyaktige opptegnelser, slik at det er nok litteratur på
lager til å dekke menighetens behov.
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17 Som innviede kristne erkjenner vi at vår tid, våre
mentale og fysiske ressurser, våre evner og våre mate-
rielle eiendeler, ja også vårt liv, er gaver fra Gud som det
er meningen at vi skal bruke i tjenesten for ham. (Luk
17:10; 1. Kor 4:7) Når vi bruker alle våre ressurser på
rette måte, viser vi hvor dyp kjærlighet vi har til Jehova.
Vi ønsker å ære Jehova med våre verdifulle ting, for vi
vet at han gleder seg over enhver gave som blir gitt som
et uttrykk for helhjertet hengivenhet. (Ordsp 3:9; Mark
14:3–9; Luk 21:1–4; Kol 3:23, 24) Jesus sa: «Dere har
fått det gratis – gi det gratis.» (Matt 10:8) Når vi gir av
oss selv og våre ressurser i tjenesten for Jehova, fører
det til at vi får større glede. – Apg 20:35.

ØKONOMISK STØTTE TIL RIKETS ARBEID LOKALT OG INTERNASJONALT 129



SOM innviede tjenere for Jehova Gud er vi forpliktet til
å ære ham ved alt vi sier og gjør. Apostelen Paulus viste
hvilket prinsipp vi må følge, da han skrev: «Enten dere
spiser eller drikker eller gjør noe annet, så gjør alt til
Guds ære.» (1. Kor 10:31) Det betyr at vi må holde fast
ved Jehovas rettferdige normer, som gjenspeiler hans
fullkomne personlighet. (Kol 3:10) Vi må etterligne ham,
som et hellig folk. – Ef 5:1, 2.

2 For å gjøre de kristne oppmerksomme på dette skrev
apostelen Peter: «Som lydige barn skal dere ikke lenger
la dere forme av de lystene dere hadde før, da dere var
uvitende. Men dere må være hellige i alt dere gjør, slik
han som kalte dere, er hellig. For det står skrevet: ‘Dere
skal være hellige, for jeg er hellig.’» (1. Pet 1:14–16) Slik
tilfellet var med fortidens israelitter, må alle i den kristne
menighet være hellige. Det betyr at de ikke må la seg
tilflekke av ugudelighet og verdslighet. De er satt til side
med tanke på hellig tjeneste. – 2. Mos 20:5.

3 For å kunne bevare vår hellighet må vi holde fast
ved Jehovas lover og prinsipper, som er klart og tyde-
lig framsatt i Bibelen. (2. Tim 3:16) Ved å studere Bibe-
len lærte vi om Jehova og hans veier, og vi ble dratt til
ham. Vårt studium overbeviste oss om at vi måtte sette
Guds rike først og la det å gjøre hans vilje være det vik-
tigste i livet vårt. (Matt 6:33; Rom 12:2) Det innebar at
vi måtte «ta på den nye personlighet». – Ef 4:22–24.

KAPITTEL 13

«Gjør alt til Guds ære»
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˚
ANDELIG OG MORALSK RENHET

4 Det er ikke alltid lett å holde fast ved Jehovas rett-
ferdige normer. Vår motstander, Satan Djevelen, forsø-
ker å få oss bort fra sannheten. Dårlig påvirkning fra
denne verden og våre egne syndige tilbøyeligheter gjør
det til tider vanskelig for oss. For å kunne leve opp
til vår innvielse må vi kjempe en åndelig kamp. Bibe-
len sier at vi ikke skal bli overrasket når vi møter mot-
stand eller prøvelser. Vi er nødt til å lide for rettferdig-
hetens skyld. (2. Tim 3:12) Vi kan være lykkelige når vi
gjennomgår prøvelser, for vi vet at slike prøvelser er et
bevis for at vi gjør Guds vilje. – 1. Pet 3:14–16; 4:12,
14–16.

5 Selv om Jesus var fullkommen, lærte han lydighet
av det han led. Han ga ikke på noe tidspunkt etter for
Satans fristelser, og han begynte heller ikke å sette seg
verdslige mål. (Matt 4:1–11; Joh 6:15) Han overveide
aldri å inngå kompromiss. Selv om han ble hatet av ver-
den på grunn av sin trofaste handlemåte, holdt han fast
ved Jehovas rettferdige normer. Kort tid før sin død ad-
varte han disiplene sine om at verden ville komme til å
hate dem også. Siden den gang er Jesu disipler blitt ut-
satt for trengsler, men de er ved godt mot fordi de vet
at Guds Sønn seiret over verden. – Joh 15:19; 16:33;
17:16.

6 For ikke å være en del av verden må vi holde fast
ved Jehovas rettferdige normer, slik vår Herre gjorde.
I tillegg til å unngå å la oss engasjere politisk og sosi-
alt i denne verden må vi motstå verdens nedbrytende,
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umoralske miljø. Vi er nøye med å følge veiledningen i
Jakob 1:21: «Legg derfor av alt urent og alle spor av
ondskap, og ta med mildhet imot det ordet som blir inn-
plantet i dere, og som kan frelse dere.» Når vi stude-
rer og er til stede på møtene, tar vi imot sannhetens
ord og lar det ‘bli innplantet’ i vårt sinn og hjerte, og
vi begynner ikke engang å ønske oss det verden har å
tilby. Disippelen Jakob skrev: «Vet dere ikke at venn-
skap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil
være en venn av verden, gjør seg derfor til en fiende
av Gud.» (Jak 4:4) Det er grunnen til at Bibelen gir oss
sterke formaninger om å stå fast for Jehovas rettfer-
dige normer og holde oss atskilt fra verden.

7 Guds Ord advarer oss mot å ha en skammelig og
umoralsk oppførsel. Vi leser blant annet: «Seksuell
umoral og all slags urenhet og grådighet må ikke en-
gang nevnes blant dere, for det passer seg ikke for hel-
lige.» (Ef 5:3) I tråd med det må vi nekte vårt sinn å
dvele ved noe som er uanstendig, skammelig eller sim-
pelt, og vi må ikke la slike ting få snike seg inn i sam-
talene våre. På den måten viser vi at vi ønsker å følge
Jehovas rene og rettferdige moralnormer.
FYSISK RENHET

8 De kristne vet at de må være åndelig og moralsk
rene, men de er også klar over at det er viktig at de
er fysisk rene. I det gamle Israel krevde hellighetens
Gud at folkets leir ble holdt ren. Vi må også være rene,
så Jehova «ikke ser noe støtende» hos oss. – 5. Mos
23:14.
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9 Hellighet og fysisk renhet
er nøye forbundet i Bibe-
len. Paulus skrev for eksem-
pel: «Mine kjære, ... la oss
rense oss for alt som for-
urenser kropp og sinn, slik at
vi i ærefrykt for Gud kan bli
mer og mer hellige.» (2. Kor 7:1) Kristne menn og kvin-
ner må derfor gå inn for å holde kroppen ren ved å
vaske seg regelmessig og ved å vaske klærne sine. For-
holdene varierer fra land til land, men vi har vanligvis
tilgang på nok såpe og vann til å holde kroppen ren og
til å sørge for at barna våre holder seg rene.

10 Fordi vi forkynner, vet gjerne folk der vi bor, hvem
vi er. Det at vi har et rent og pent hjem og holder god
orden inne og ute, er i seg selv et vitnesbyrd for folk
i nabolaget. Hele familien bør være engasjert i dette.
Brødre bør være spesielt opptatt av boligen og omgivel-
sene, for en pen hage og et velholdt hjem gjør et godt
inntrykk på andre. Når familieoverhoder sørger for dette
og i tillegg tar ledelsen på det åndelige område, viser
de at de leder familien sin på en god måte. (1. Tim 3:
4, 12) Søstre har også et ansvar for å ta seg av forskjel-
lige ting, særlig i hjemmet. (Tit 2:4, 5) Veloppdragne
barn gjør sin del ved å være rene og ordentlige og ved
å holde det rent og ryddig på rommet sitt. På denne
måten samarbeider familien om å utvikle slike gode va-
ner som vil passe inn i den nye verden under Guds ri-
kes styre.

Som innviede
tjenere for Jehova
Gud er vi forpliktet
til å ære ham ved
alt vi sier og gjør
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11 Mange blant Jehovas folk i dag bruker bil når de
skal på møtene. Noen steder er bilen praktisk talt uunn-
værlig i tjenesten. Bilen bør holdes ren og i god stand.
Hjemmet vårt og bilen vår bør vitne om at vi er en del
av Jehovas rene og hellige folk. Det samme prinsippet
gjelder feltvesken og bibelen vår.

12 Klærne våre og utseendet vårt bør harmonere med
bibelske prinsipper. Vi kunne ikke tenke oss å tre fram
for en framstående person hvis klærne våre var sjuskete
eller altfor uformelle. Da bør vi være enda mer opptatt
av hvordan vi ser ut når vi representerer Jehova på fel-
tet eller på scenen i Rikets sal. Utseendet vårt og kles-
stilen vår kan ha innvirkning på hvordan andre betrakter
tilbedelsen av Jehova. Det ville absolutt ikke passe seg
å være uanstendig eller unnlate å ta hensyn til andre.
(Mi 6:8; 1. Kor 10:31–33; 1. Tim 2:9, 10) Når vi gjør oss
klare til å gå på feltet eller på møter, kretsstevner eller
større stevner, bør vi derfor ha i tankene hva Bibelen
sier om fysisk renhet og et sømmelig ytre. Vi ønsker til
enhver tid å ære og herliggjøre Jehova.

13 Det samme er tilfellet når vi skal besøke Jehovas
vitners hovedkontor eller et avdelingskontor. Husk at
navnet Betel betyr «Guds hus». Vi bør derfor kle oss og
oppføre oss på samme måte som når vi er til stede på
møter i Rikets sal.

14 Vi bør også tenke på hvordan vi kler oss og ser ut
i fritiden. Kanskje vi kan spørre oss selv: Vil utseendet
mitt gjøre meg flau hvis jeg skulle få anledning til å for-
kynne uformelt?

134 ORGANISERT FOR
˚
A GJØRE JEHOVAS VILJE



SUNN AVKOBLING OG UNDERHOLDNING
15 Hvile og avkobling er noe vi trenger for å kunne

være likevektige og holde oss friske. En gang oppford-
ret Jesus disiplene sine til å bli med ham til et øde sted
for å ‘hvile seg litt’. (Mark 6:31) Både hvile og sunn av-
kobling eller underholdning kan gi oss hyggelig avveks-
ling i hverdagen. Det kan virke oppkvikkende og gjøre
det lettere for oss å fortsette med vår vanlige virksom-
het.

16 Fordi det finnes så mange former for avkobling i
dag, må de kristne være selektive og bruke gudgitt vis-
dom når de avgjør hva de vil være med på. Selv om av-
kobling har sin plass, er det ikke det viktigste i livet. Bi-
belen advarer oss om at menneskene i «de siste dager»
skulle «elske nytelser mer enn de elsker Gud». (2. Tim
3:1, 4) Mye av det som kalles avkobling og underhold-
ning, passer seg ikke for dem som ønsker å følge Jeho-
vas rettferdige normer.

17 De første kristne måtte motstå det usunne miljøet i
den nytelsessyke verden de hadde rundt seg. I de ro-
merske sirkusene moret tilskuerne seg med å se på at
andre led. Vold, blodsutgytelser og seksuell umoral ble
brukt for å underholde folk, men de første kristne tok
avstand fra dette. Mye av underholdningen i verden i
dag har lignende ingredienser og appellerer til urette
lyster. Vi må ‘passe nøye på hvordan vi lever’, og holde
oss unna nedbrytende underholdning. (Ef 5:15, 16; Sal
11:5) Og selv om det ikke skulle være noe galt med un-
derholdningen i seg selv, kan den generelle atmosfæren
være uakseptabel. – 1. Pet 4:1–4.
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18 Det finnes sunne former for avkobling og under-
holdning som de kristne kan glede seg over. Mange har
hatt utbytte av å følge den bibelske veiledningen og
de likevektige forslagene som blir gitt i publikasjonene
våre.

19 Av og til kan flere familier bli invitert hjem til noen
for at de skal hygge seg sammen. Eller brødre og søstre
kan bli invitert til et bryllup eller et lignende sosialt ar-
rangement. (Joh 2:2) Vertskapet bør føle et personlig
ansvar for det som foregår. Det er nødvendig å være
forsiktig når store grupper kommer sammen. Den av-
slappede atmosfæren ved slike anledninger har fått
noen til å gå over grensen for hva som er sømmelig
kristen oppførsel. Noen har spist og drukket overdre-
vent mye eller begått andre alvorlige synder. Med dette
i tankene har modne kristne innsett at det er fornuftig
å passe på at slike selskaper ikke blir for store eller va-
rer for lenge. Hvis det blir servert alkohol, må man vise
måtehold. (Fil 4:5) Når man sørger for å gjøre et sel-
skap åndelig oppbyggende, vil ikke mat og drikke være
det viktigste.

20 Det er bra å være gjestfri. (1. Pet 4:9) Når vi invi-
terer andre kristne hjem til oss for at de skal få et mål-
tid eller noen forfriskninger og slappe av og glede seg
over hyggelig samvær, bør vi huske på dem som kan
være uheldig stilt. (Luk 14:12–14) Hvis vi er gjester ved
slike anledninger, bør vi oppføre oss i samsvar med det
rådet vi får i Markus 12:31. Det er alltid fint å vise at vi
setter pris på andres vennlighet.

136 ORGANISERT FOR
˚
A GJØRE JEHOVAS VILJE



21 De kristne gleder seg over de mange gavene Gud
gir dem, og over å vite at de kan «spise og drikke og
nyte fruktene av alt sitt harde arbeid». (Fork 3:12, 13)
Når vi «gjør alt til Guds ære», kan både vertskap og
gjester se tilbake på sosialt samvær med glede og føle
seg åndelig oppbygd.

SKOLE OG FRITIDSAKTIVITETER
22 Barn av Jehovas vitner har nytte av å få en grunn-

leggende utdanning. Mens de går på skolen, er de in-
teressert i å lære å lese og skrive godt. Andre fag som
det blir undervist i på skolen, kan også være av verdi
for ungdommer som setter seg åndelige mål. I skole-
årene bør de være nøye med å ‘tenke på sin Store Ska-
per’ ved å prioritere åndelige ting. – Fork 12:1.

23 Hvis du er en kristen ungdom som går på skolen,
må du passe på at du ikke er unødvendig mye sam-
men med ungdommer som ikke tjener Jehova. (2. Tim
3:1, 2) Det er mye du kan gjøre for å unngå påvirkning
fra denne verden, for Jehova har sørget for den beskyt-
telsen du trenger. (Sal 23:4; 91:1, 2) Du bør benytte deg
av hans hjelp. – Sal 23:5.

24 De fleste unge Jehovas vitner velger å ikke delta i
aktiviteter utenom skoletid fordi de ønsker å holde seg
atskilt fra verden. Dette kan være vanskelig å forstå
for klassekamerater og lærere. Men det viktigste er å
gjøre det Gud ønsker. Det betyr at du må følge din sam-
vittighet, som er oppøvd i samsvar med Bibelen, og
være bestemt på å unngå verdslig konkurranseånd og
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nasjonalisme. (Gal 5:19, 26) Når dere unge hører på bi-
belsk veiledning fra gudfryktige foreldre og er sammen
med andre i menigheten som kan påvirke dere i god ret-
ning, kan dere holde fast ved Jehovas rettferdige nor-
mer.
VERDSLIG ARBEID OG OMGANG

25 Familieoverhoder er ifølge Bibelen forpliktet til å
sørge for familien sin. (1. Tim 5:8) Likevel er de som
tjenere for Gud klar over at deres verdslige arbeid kom-
mer i andre rekke i forhold til det å fremme Rikets in-
teresser. (Matt 6:33; Rom 11:13) Ved å ha gudhengiven-
het og være tilfredse med å ha mat og klær styrer de
unna de bekymringene og fellene som hører med til en
materialistisk livsstil. – 1. Tim 6:6–10.

26 Alle innviede kristne som har verdslig arbeid, bør ha
bibelske prinsipper i tankene. Når vi skal forsørge oss
selv, ønsker vi ikke å gjøre noe som strider mot Guds lov
eller landets lov. (Rom 13:1, 2; 1. Kor 6:9, 10) Vi er opp-
merksomme på farene ved dårlig omgang. Som Kristi
soldater unnlater vi å engasjere oss i forretningsvirk-
somhet som er i strid med Guds normer, som innebæ-
rer at vi bryter vår kristne nøytralitet, eller som setter
vår åndelighet i fare. (Jes 2:4; 2. Tim 2:4) Og vi inngår
ikke forbindelser med Guds religiøse fiende, «Babylon
den store». –

˚
Ap 18:2, 4; 2. Kor 6:14–17.

27 Når vi følger Guds rettferdige normer, vil vi ikke be-
nytte oss av våre teokratiske forbindelser for å fremme
forretningsinteresser eller andre personlige interesser.
Hensikten med at vi kommer sammen med andre på
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kristne møter og stevner, er at vi skal tilbe Jehova. Vi
spiser av hans åndelige bord og får del i «en utveksling
av oppmuntring». (Rom 1:11, 12; Hebr 10:24, 25) Slikt
samvær må holdes på et åndelig nivå.
KRISTEN ENHET

28 For å holde fast ved Jehovas rettferdige normer må
hans folk også «bevare åndens enhet og fredens bånd,
som forener [dem]». (Ef 4:1–3) I stedet for å gå inn
for å gjøre seg selv til lags er alle opptatt av å gjøre
godt mot andre. (1. Tess 5:15) Du har uten tvil erfart
at det er en slik ånd i menigheten. Uansett hvilken et-
nisk, nasjonal, sosial eller økonomisk bakgrunn vi har,
eller hvilken utdanning vi har, lar vi oss alle lede av de
samme rettferdige normene. Også utenforstående har
lagt merke til at dette er et tydelig kjennetegn på Jeho-
vas folk. – 1. Pet 2:12.

29 Paulus skrev videre om grunnlaget for vår enhet:
«Det er én kropp og én ånd, akkurat som dere fikk ett
håp da dere ble kalt. Det er én Herre, én tro, én dåp,
én Gud og alles Far, som står over alle og virker gjen-
nom alle og er i alle.» (Ef 4:4–6) Dette viser hvor vik-
tig det er at vi er forent i synet på grunnleggende bibel-
ske lærepunkter og dypere bibelske sannheter, og at vi
anerkjenner Jehovas overherredømme. Jehova har gitt
sitt folk sannhetens rene språk, som gjør det mulig for
dem å tjene skulder ved skulder. – Sef 3:9.

30 Den enhet og fred som rår i den kristne menighet,
virker styrkende på alle som tilber Jehova. Vi har erfart
oppfyllelsen av Jehovas løfte: «Til enhet skal jeg føre
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dem, som sauer i en innhegning.» (Mi 2:12) Vi ønsker
å bevare vår fred og enhet ved å følge Jehovas rettfer-
dige normer.

31 De som har kommet inn i Jehovas rene menighet, er
virkelig lykkelige!

˚
A bli kalt med Jehovas navn er verdt

alle de ofre vi må bringe. Mens vi bevarer vårt dyrebare
forhold til Jehova, vil vi gjøre alt vi kan for å holde fast
ved hans rettferdige normer og anbefale dem for andre.
– 2. Kor 3:18.
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HVERT år strømmer tusener til Jehovas hus for ren til-
bedelse, som en oppfyllelse av Bibelens profetier. (Mi 4:
1, 2) Vi er svært glade for å kunne ønske dem velkom-
men til «Guds menighet». (Apg 20:28) Disse nye verd-
setter muligheten til å tjene Jehova sammen med oss
og oppleve det rene og fredelige miljøet i vårt åndelige
paradis. Guds hellige ånd og den fornuftige veilednin-
gen i hans Ord hjelper oss til å bevare freden og holde
menigheten ren. – Sal 119:105; Sak 4:6.

2 Ved å anvende Bibelens prinsipper tar vi på «den
nye personlighet». (Kol 3:10) Vi legger små konflikter
og personlige uoverensstemmelser bak oss. Ved å ha
Jehovas syn på tingene motstår vi påvirkning fra verden
som kan skape splittelse, og arbeider i forening som et
internasjonalt brorskap. – Apg 10:34, 35.

3 Likevel kan det fra tid til annen oppstå problemer
som berører freden og enheten i menigheten. Hva kom-
mer det av? I de fleste tilfellene skyldes det at noen lar
være å følge bibelske råd. Vi må fortsatt kjempe med
våre ufullkomne tilbøyeligheter. Ingen av oss er synd-
frie. (1. Joh 1:10) Noen kan begå et feiltrinn som kan
føre moralsk eller åndelig urenhet inn i menigheten. Vi
kan fornærme en annen med tankeløse ord eller hand-
linger, eller vi kan ta anstøt på grunn av det en annen

KAPITTEL 14

Bevar menighetens
fred og renhet
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har sagt eller gjort. (Rom 3:23) Hva kan vi gjøre for å
rette på tingene i slike tilfeller?

4 Jehova har i sin kjærlighet tenkt på alt dette. Hans
Ord inneholder råd om hva vi kan gjøre når det oppstår
problemer. Det er mulig å få personlig hjelp fra kjær-
lige åndelige hyrder, de eldste. Når vi følger den bibel-
ske veiledningen de gir, kan vi gjenopprette et godt for-
hold til andre og fortsette å ha Jehovas godkjennelse.
Hvis vi blir rettledet eller irettesatt fordi vi har gjort noe
galt, kan vi være sikre på at slik korrigering er et ut-
trykk for at vår himmelske Far er glad i oss. – Ordsp 3:
11, 12; Hebr 12:6.

HVORDAN MINDRE UOVERENSSTEMMELSER KAN LØSES
5 Av og til kan det oppstå personlige konflikter eller

mindre uoverensstemmelser mellom enkeltpersoner i
menigheten. Det bør raskt ordnes opp i slike problemer
i en kjærlig ånd. (Ef 4:26; Fil 2:2–4; Kol 3:12–14) Du vil
høyst sannsynlig oppdage at problemer som berører ditt
forhold til en annen i menigheten, kan løses ved at du
følger apostelen Peters råd om at vi skal ha «inderlig
kjærlighet til hverandre, for kjærligheten dekker over en
mengde synder». (1. Pet 4:8) Bibelen sier: «Vi snubler
alle mange ganger.» (Jak 3:2) Når vi følger den gylne
regel ved å gjøre mot andre som vi vil at de skal gjøre
mot oss, kan vi vanligvis tilgi og glemme mindre for-
nærmelser. – Matt 6:14, 15; 7:12.

6 Hvis du blir klar over at en annen er blitt fornærmet
over noe du har sagt eller gjort, bør du straks ta initia-
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tivet til å ordne opp i saken. Husk at dette også berø-
rer ditt forhold til Jehova. Jesus formante disiplene sine:
«Hvis du kommer med en offergave til alteret og du der
kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så
la offergaven ligge der foran alteret. Gå først bort og
slutt fred med din bror. Kom så tilbake og bær fram of-
fergaven din.» (Matt 5:23, 24) Det hele skyldes kanskje
en misforståelse. Ta i så fall initiativet til å åpne kom-
munikasjonslinjene. God kommunikasjon blant alle i me-
nigheten fører til at det blir mye lettere å hindre mis-
forståelser og løse problemer som oppstår på grunn av
menneskelig ufullkommenhet.
˚
A GI NØDVENDIG BIBELSK VEILEDNING

7 Av og til kan tilsynsmennene finne det nødvendig å
gi veiledning for å prøve å korrigere en persons tanke-
gang. Det er ikke alltid så lett å gjøre det. Apostelen
Paulus skrev til de kristne i Galatia: «Brødre, hvis noen
slår inn på en feil kurs uten å være klar over det, skal
dere som har åndelige kvalifikasjoner, prøve å korrigere
og hjelpe ham. Gjør det med mildhet.» – Gal 6:1.

8 Som hyrder for hjorden kan tilsynsmennene beskytte
menigheten mot mange åndelige farer og kanskje
hindre at det oppstår alvorlige problemer. De eldste bør
bestrebe seg på å tjene menigheten på en slik måte at
de lever opp til det Jehova lovte gjennom Jesaja: «Hver
av dem skal være som et ly mot vinden, som et skjul
mot det piskende regnet, som strømmer av vann i et
vannløst land, som skyggen fra en mektig klippe i et ut-
tørket land.» – Jes 32:2.
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˚
A MERKE SEG UORDENTLIGE PERSONER

9 Paulus advarte mot enkelte som kunne ha en usunn
påvirkning på menigheten. Han sa: «Nå gir vi dere vei-
ledning ... om å trekke dere bort fra hver bror som le-
ver et uordentlig liv og ikke retter seg etter den tradisjo-
nen dere fikk fra oss.» Han klargjorde denne uttalelsen
ved å skrive: «Hvis noen ikke er lydig mot det vi sier
i dette brevet, da skal dere merke dere ham og slutte
med å omgås ham, for at han kan skamme seg. Se li-
kevel ikke på ham som en fiende, men fortsett å rett-
lede ham som en bror.» – 2. Tess 3:6, 14, 15.

10 Det hender at en person viser grov mangel på re-
spekt for Guds normer, selv om han ikke praktiserer en
alvorlig synd som kan føre til eksklusjon. Det kan dreie
seg om slike ting som å være ekstremt lat, kritisk el-
ler urenslig. Det kan være en som «blander seg bort i
ting som [han] ikke har noe med». (2. Tess 3:11) Eller
det kan være en som er ute etter å utnytte andre ma-
terielt eller søker underholdning som helt klart er upas-
sende. Den uordentlige oppførselen er så alvorlig at den
bringer skam over menigheten og kan spre seg til andre
kristne.

11 De eldste vil først prøve å hjelpe en uordentlig per-
son ved å gi ham bibelsk veiledning. Men hvis han fort-
setter å ignorere bibelske prinsipper trass i gjentatte
formaninger, kan de eldste komme fram til at det bør
holdes en advarende tale til menigheten. De må bruke
god dømmekraft for å kunne avgjøre om en bestemt
situasjon er så alvorlig og skaper så stor uro i me-
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nigheten at det bør holdes
en advarende tale. Taleren vil
gi passende veiledning når
det gjelder uordentlig opp-
førsel, men den uordentlige
skal ikke nevnes ved navn.
De som kjenner til den situa-
sjonen som blir beskrevet i
talen, vil unngå sosialt samvær med en slik person, men
de vil fortsatt ha åndelig samvær med ham og «rett-
lede ham som en bror».

12 Det faste standpunktet som trofaste kristne tar, vil
forhåpentligvis hjelpe den uordentlige til å skamme seg
over sin oppførsel og få ham til å forandre seg. Når
det er tydelig at han har forlatt sin uordentlige kurs, vil
det ikke lenger være nødvendig å behandle ham som
en som man har merket seg.
HVORDAN MAN H

˚
ANDTERER VISSE ALVORLIGE FEILTRINN

13 Det at vi er villige til å overse feil og tilgi, betyr ikke
at vi er likegyldige til urette handlinger eller godkjen-
ner dem. Ikke alle feiltrinn kommer av nedarvet ufull-
kommenhet. Og det er ikke riktig å overse feiltrinn som
er mer alvorlige enn små forseelser. (3. Mos 19:17; Sal
141:5) Under lovpakten var noen synder mer alvorlige
enn andre, og slik er det også i den kristne ordning.
– 1. Joh 5:16, 17.

14 Jesus beskrev en bestemt framgangsmåte som
man bør følge for å løse alvorlige problemer som kan
oppstå mellom kristne. Legg merke til de skrittene han

Ved å bevare
menighetens
fred og renhet
fortsetter vi å la
sannhetens lys
skinne
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beskrev: «Hvis din bror synder mot deg, [1] så gå og
snakk med ham på tomannshånd om det gale han har
gjort. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror.
Men hvis han ikke hører, [2] ta da med deg én eller
to til, slik at man kan få klarhet i saken etter to eller
tre vitners utsagn. Hvis han ikke hører på dem, [3] så
si det til menigheten. Hvis han ikke engang hører på
menigheten, skal han være for deg som et menneske
fra nasjonene og som en skatteoppkrever.» – Matt 18:
15–17.

15 Den illustrasjonen som Jesus deretter brukte, og
som står nedskrevet i Matteus 18:23–35, tyder på at en
av de syndene som drøftes i Matteus 18:15–17, har å
gjøre med økonomiske spørsmål eller eiendomsforhold
– for eksempel at noen unnlater å betale tilbake et lån
eller gjør seg skyldig i bedrageri. Det kan også dreie seg
om baktalelse, som skader en persons gode navn og
rykte.

16 Hvis du har beviser for at noen i menigheten har
begått en slik synd mot deg, bør du ikke være for snar
til å henvende deg til de eldste for å be dem om å gripe
inn. Som Jesus sa, bør du først snakke med den du vil
komme med en klage mot. Dere to bør forsøke å løse
problemet alene, uten å blande inn noen andre. Husk at
Jesus ikke sa: ‘Gå bare én gang og snakk med ham om
det gale han har gjort.’ Hvis overtrederen ikke innrøm-
mer det gale han har gjort, og ikke ber om tilgivelse,
bør du vurdere å snakke med ham igjen senere. Hvis det
kan ordnes opp i saken på denne måten, vil han helt sik-
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kert sette pris på at du ikke har fortalt andre om hans
synd og skadet hans gode navn og rykte i menigheten.
Du vil ha «vunnet din bror».

17 Hvis overtrederen påtar seg ansvaret for det han
har gjort, ber om tilgivelse og tar skritt for å ordne opp
i det, er det ikke nødvendig å gå videre med saken. Selv
om synden var alvorlig, kan de berørte partene ordne
opp i en slik sak selv.

18 Hvis du ikke klarer å vinne din bror ved å snakke
med ham «på tomannshånd» om det gale han har
gjort, kan du gjøre som Jesus sa – ‘ta med deg én el-
ler to til’ og snakke med ham igjen. De du tar med deg,
bør også ha som mål å vinne din bror. De bør helst være
vitner til den påståtte synden, men hvis det ikke finnes
noen øyenvitner, kan du velge å be én eller to andre om
å være vitner til samtalen. De har kanskje erfaring med
det saken dreier seg om, og de kan være i stand til å
fastslå om det virkelig er begått en urett. Eldste som
blir valgt til å være vitner, representerer ikke menighe-
ten, ettersom det ikke er eldsterådet som har gitt dem
i oppdrag å være det.

19 Hvis saken ikke er blitt løst etter gjentatte forsøk
– du har snakket med ham på tomannshånd, og du har
oppsøkt ham sammen med én eller to andre – og du
føler at du ikke kan overse det hele, bør du si fra til me-
nighetens tilsynsmenn. Husk at de har som mål å be-
vare menighetens fred og renhet. Når du har henvendt
deg til de eldste, bør du overlate saken til dem og stole
på Jehova. Du bør aldri la en annens oppførsel få deg
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til å snuble eller ta fra deg gleden i tjenesten for Jehova.
– Sal 119:165.

20 Hyrdene for hjorden vil granske saken. Hvis det vi-
ser seg at den andre har begått en alvorlig synd mot
deg, ikke angrer og er uvillig til å gjøre seg rimelige an-
strengelser for å ordne opp i saken, kan det bli nødven-
dig for et domsutvalg å ekskludere overtrederen fra me-
nigheten. På den måten beskytter de hjorden og bevarer
menighetens renhet. – Matt 18:17.
BEHANDLING AV SAKER SOM GJELDER ALVORLIGE SYNDER

21 I forbindelse med noen alvorlige synder, for eksem-
pel seksuell umoral, utroskap, homoseksuelle handlin-
ger, blasfemi, frafall og avgudsdyrkelse, kreves det mer
enn at en krenket part tilgir. (1. Kor 6:9, 10; Gal 5:19–21)
Fordi menighetens åndelige og moralske renhet er truet,
må det meldes fra om slike alvorlige synder til de eldste,
så de kan ta hånd om dem. (1. Kor 5:6; Jak 5:14, 15)
Det kan hende at noen går til de eldste for å bekjenne
en synd de selv har begått, eller for å si fra om en synd
som de vet at en annen har begått. (3. Mos 5:1; Jak
5:16) Uansett hvordan de eldste får kjennskap til at et
døpt Jehovas vitne har begått en alvorlig synd, vil to
eldste først undersøke saken. Hvis det viser seg at det
er noe i det som ble sagt, og det finnes beviser for at
det er begått en alvorlig synd, vil eldsterådet utnevne et
domsutvalg som består av minst tre eldste, for at de
skal behandle saken.

22 De eldste viser aktiv omtanke for hjorden og sø-
ker å beskytte den mot elementer som kan forårsake
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åndelig skade. De bestreber seg også på å gjøre god
bruk av Guds Ord for å irettesette dem som har syndet,
og hjelpe dem til å bli åndelig friske igjen. (Jud 21–23)
Dette er i harmoni med den veiledningen Paulus ga Ti-
moteus. Han skrev: ‘Jeg pålegger deg høytidelig fram-
for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende
og døde: Du skal irettesette, advare strengt og for-
mane, med all tålmodighet og lærekunst.’ (2. Tim 4:1, 2)˚
A gjøre dette kan ta mye tid, men det hører med til de
eldstes nødvendige arbeid. Menigheten setter pris på
deres innsats og er klar over at de «fortjener å bli vist
dobbel ære». – 1. Tim 5:17.

23 I alle de tilfellene der det blir fastslått at det er be-
gått en synd, ønsker tilsynsmennene først og fremst å
hjelpe overtrederen til å gjenvinne sin åndelige helse.
Hvis han virkelig angrer og de er i stand til å hjelpe
ham, vil de gi ham en irettesettelse, enten privat eller
med eventuelle vitner i utvalgssaken, til stede. Det tje-
ner til å korrigere ham og vekke sunn frykt hos dem
som eventuelt er til stede. (2. Sam 12:13; 1. Tim 5:20)
Enhver som blir irettesatt av et domsutvalg, blir pålagt
restriksjoner. Det kan hjelpe overtrederen til å fortsette
«gå framover på rette stier». (Hebr 12:13) Restriksjo-
nene blir etter hvert opphevet når det er tydelig at han
har gjenvunnet sin åndelige helse.
OPPLYSNING OM IRETTESETTELSE

24 Hvis et domsutvalg kommer fram til at en overtre-
der angrer, men at saken sannsynligvis kommer til å
bli kjent i menigheten eller i lokalsamfunnet, eller hvis
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menigheten trenger å være på vakt overfor den ang-
rende overtrederen, vil det bli gitt en enkel opplysning
på tjenestemøtet. Den skal lyde: «[Personens navn] er
blitt irettesatt.»
HVIS DET BLIR TRUFFET EN AVGJØRELSE OM EKSKLUSJON

25 I noen tilfeller vil overtrederen ha blitt forherdet i
sin syndige handlemåte, slik at han ikke reagerer posi-
tivt på de anstrengelsene som blir gjort for å gi ham
hjelp. Det kan være at det ikke finnes tilstrekkelige tegn
til at han ‘lever på en måte som viser at han angrer’,
når domsutvalget har sitt møte med ham. (Apg 26:20)
Hva gjør man da? I slike tilfeller må den som ikke ang-
rer, utelukkes fra menigheten, slik at han ikke får ha noe
fellesskap med Jehovas rene folk. På den måten fjerner
man overtrederens dårlige innflytelse fra menigheten,
og man verner om menighetens moralske og åndelige
renhet og beskytter dens gode navn og rykte. (5. Mos
21:20, 21; 22:23, 24) Da Paulus ble kjent med den skam-
melige oppførselen til en mann i menigheten i Korint,
formante han de eldste til å ‘overgi et slikt menneske til
Satan for at ånden [menighetens ånd] skulle bli frelst’.
(1. Kor 5:5, 11–13) Paulus skrev også om andre i det
første århundre som ble ekskludert fordi de hadde gjort
opprør mot sannheten. – 1. Tim 1:20.

26 Når det er blitt avgjort at en overtreder som ikke
angrer, må bli ekskludert, skal et domsutvalg gjøre ham
kjent med avgjørelsen og tydelig oppgi den eller de bi-
belske grunnene til at han blir ekskludert. Samtidig vil
de underrette ham om at hvis han mener at det er be-
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gått en alvorlig feil under behandlingen av saken, og
han ønsker å appellere avgjørelsen, bør han gjøre det
ved å skrive et brev der han tydelig oppgir grunnene
for å appellere. Han vil få sju dager på seg til å gjøre
dette, fra det tidspunktet da han ble informert om utval-
gets avgjørelse. Hvis det blir mottatt en appell, vil elds-
terådet kontakte kretstilsynsmannen, som vil velge ut
kvalifiserte eldste til å tjene i et appellutvalg som skal
behandle saken på nytt. De vil gjøre alt de kan for å
behandle appellsaken innen én uke etter at brevet ble
mottatt. Hvis saken blir appellert, skal man vente med å
gi en opplysning om eksklusjonen til menigheten. I mel-
lomtiden har den anklagede ikke anledning til å kom-
mentere eller be på møtene, og han vil ikke få spesielle
tjenesteprivilegier.

27 Hensikten med å behandle en appellsak er å vise
den anklagede velvilje og gi ham anledning til å gi yt-
terligere uttrykk for sine synspunkter. Så hvis han med
overlegg unnlater å møte opp til behandlingen av ap-
pellsaken, vil det bli opplyst om eksklusjonen etter at
man har gjort seg rimelige anstrengelser for å få kon-
takt med ham.

28 Hvis overtrederen ikke ønsker å appellere, vil doms-
utvalget forklare for ham hvor nødvendig det er å angre,
og også hvilke skritt han må ta for å kunne bli gjenopp-
tatt senere. Det er både nyttig og hensynsfullt å gi slik
informasjon, og det bør gjøres i håp om at overtrede-
ren skal forandre innstilling og med tiden kunne vende
tilbake til Jehovas organisasjon. – 2. Kor 2:6, 7.
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OPPLYSNING OM EKSKLUSJON
29 Når det er nødvendig å ekskludere en overtreder

som ikke angrer, blir det gitt en kort opplysning som ly-
der: «[Personens navn] er ikke lenger et av Jehovas vit-
ner.» Dette vil få trofaste brødre og søstre i menighe-
ten til å slutte med å omgås den personen. – 1. Kor 5:11.
˚
A TREKKE SEG

30 Uttrykket «å trekke seg» betegner at et døpt Jeho-
vas vitne med overlegg nekter å vedkjenne seg et kris-
tent standpunkt ved å erklære at han ikke lenger øns-
ker å være kjent som et av Jehovas vitner. Eller han kan
gi avkall på sin plass i den kristne menighet ved sine
handlinger, for eksempel ved å bli en del av en verdslig
organisasjon som har formål som er i strid med Bibe-
len, og derfor blir fordømt av Jehova Gud. – Jes 2:4;˚
Ap 19:17–21.

31 Apostelen Johannes skrev om dem som ga avkall
på sin kristne tro på hans tid: «De gikk ut fra oss, men
de var ikke av vårt slag. Hvis de hadde vært av vårt
slag, ville de ha blitt hos oss.» – 1. Joh 2:19.

32 Når en person har trukket seg, står han i et helt an-
net forhold til Jehova enn en uvirksom kristen, en som
ikke lenger deltar i felttjenesten. En person kan ha blitt
uvirksom fordi han har unnlatt å studere Guds Ord re-
gelmessig. Eller han kan ha mistet gløden i tjenesten
for Jehova som følge av personlige problemer eller for-
følgelse. De eldste og andre i menigheten vil fortsette å
gi passende åndelig hjelp til en uvirksom kristen. – Rom
15:1; 1. Tess 5:14; Hebr 12:12.
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33 Men hvis en kristen person velger å trekke seg, blir
det gitt en kort opplysning til menigheten som lyder:
«[Personens navn] er ikke lenger et av Jehovas vitner.»
En slik person blir behandlet på samme måte som en
som er ekskludert.
GJENOPPTAGELSE

34 En person som er ekskludert, eller en som har truk-
ket seg fra menigheten, kan bli gjenopptatt når han ty-
delig viser at han angrer, og når han gjennom rimelig tid
har vist at han har forlatt sin syndige handlemåte. Han
viser at han ønsker å stå i et godt forhold til Jehova.
De eldste er nøye med å la det gå lang nok tid – mange
måneder, et år eller enda mer, avhengig av omsten-
dighetene – slik at han kan bevise at hans anger er
ekte. Når eldsterådet mottar et brev med en anmodning
om gjenopptagelse, vil et gjenopptagelsesutvalg snakke
med vedkommende. Utvalget vil vurdere om han ‘lever
på en måte som viser at han angrer’, og avgjøre om
han kan bli gjenopptatt på dette tidspunktet eller ikke.
– Apg 26:20.

35 Hvis den som ber om å bli gjenopptatt, ble eksklu-
dert i en annen menighet, vil et lokalt gjenopptagelses-
utvalg ha et møte med ham og vurdere anmodningen.
Hvis medlemmene av det lokale gjenopptagelsesutval-
get mener at han bør bli gjenopptatt, skal de gi sin
anbefaling til eldsterådet i den menigheten som opp-
rinnelig behandlet saken. De berørte utvalgene vil sam-
arbeide for å forvisse seg om at de har fått kjennskap til
alle fakta, slik at det blir truffet en rettferdig avgjørelse.
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Selve avgjørelsen om å gjenoppta den ekskluderte blir
imidlertid truffet av et gjenopptagelsesutvalg i den me-
nigheten som opprinnelig behandlet saken.
OPPLYSNING OM GJENOPPTAGELSE

36 Når gjenopptagelsesutvalget er overbevist om at
den ekskluderte eller den som har trukket seg, viser
ekte anger og bør bli gjenopptatt, blir det gitt en opp-
lysning om gjenopptagelsen i den menigheten som opp-
rinnelig behandlet saken. Hvis han nå er i en annen me-
nighet, blir opplysningen gitt der også. Den skal ganske
enkelt lyde: «[Personens navn] er gjenopptatt som et
av Jehovas vitner.»
SAKER SOM GJELDER DØPTE MINDRE

˚
ARIGE

37 Når døpte mindreårige begår alvorlige synder, bør
de eldste bli underrettet om dette. Når de eldste be-
handler tilfeller av alvorlige synder som er begått av
en mindreårig, er det best at den unges døpte foreldre
er til stede. De bør samarbeide med domsutvalget og
ikke forsøke å skjerme den unge overtrederen mot nød-
vendige disiplinære tiltak. Domsutvalget vil gå inn for å
irettesette ham og reise ham opp igjen, slik de gjør når
de behandler saker som gjelder voksne overtredere.
Men hvis den mindreårige ikke angrer, blir han eksklu-
dert.
N
˚
AR UDØPTE FORKYNNERE BEG

˚
AR ALVORLIGE SYNDER

38 Hva må gjøres om udøpte forkynnere begår alvor-
lige synder? Ettersom de ikke er døpte Jehovas vitner,
kan de ikke bli ekskludert. Men det kan være at de ikke
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fullt ut forstår Bibelens normer, og vennlig veiledning
kan hjelpe dem til å «gå framover på rette stier». – Hebr
12:13.

39 Hvis en udøpt overtreder ikke angrer etter at to
eldste har hatt et møte med ham og har forsøkt å hjelpe
ham, er det nødvendig å informere menigheten. Det blir
gitt en kort opplysning som lyder: «[Personens navn] er
ikke lenger anerkjent som udøpt forkynner.» Menighe-
ten vil så betrakte overtrederen som en verdslig person.
Selv om han ikke er ekskludert, vil de kristne være for-
siktige med å omgås ham. (1. Kor 15:33) Menigheten vil
ikke ta imot noen felttjenesterapporter fra ham.

40 Med tiden kan det være at en udøpt person som er
blitt fratatt sin status som forkynner, ønsker å bli en for-
kynner igjen. I en slik situasjon vil to eldste ha et møte
med ham og vurdere hans åndelige framgang. Hvis han
er kvalifisert, blir det gitt en kort opplysning som lyder:
«[Personens navn] er igjen anerkjent som udøpt forkyn-
ner.»
JEHOVA VELSIGNER FREDELIG OG REN TILBEDELSE

41 Alle som tilhører Guds menighet i dag, kan glede
seg over den åndelige velstanden som Jehova har gitt
sitt folk. Våre åndelige beitemarker er virkelig frodige,
og vi har rikelig av sannhetens forfriskende vann. Vi ny-
ter også godt av Jehovas beskyttende omsorg gjennom
hans teokratiske ordning under Kristi ledelse. (Sal 23;
Jes 32:1, 2) Det at vi befinner oss i et slikt åndelig pa-
radis nå i de vanskelige siste dager, gjør at vi føler oss
trygge.
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42 Ved å bevare menighetens fred og renhet fortsetter
vi å la sannhetens lys skinne. (Matt 5:16; Jak 3:18) Med
Jehovas velsignelse vil vi få den gleden å oppleve at
mange flere blir kjent med Jehova og begynner å gjøre
hans vilje sammen med oss.
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VI ER nødt til å underordne oss Jehova Gud, universets
Overherre, for å kunne være organisert for å gjøre hans
vilje. Vi anerkjenner hans Sønn som den kristne menig-
hets hode og følger prinsippet om lederskap på andre
områder i livet. Slik teokratisk underordning er til det
beste for alle berørte parter.

2 Prinsippet om å underordne seg rettmessig myndig-
het ble gjort kjent for menneskene i Edens hage. Det
kom til uttrykk i de budene som vi finner i 1. Mosebok
1:28 og 2:16, 17. Dyrene skulle være underordnet men-
neskene, og Adam og Eva skulle underordne seg Guds
vilje og myndighet. Lydighet mot Guds myndighet ville
føre til fred og god orden. Prinsippet om lederskap ble
senere framhevet i 1. Korinter 11:3. Apostelen Paulus
skrev: «Jeg vil dere skal vite at Kristus er hver manns
hode, at mannen er kvinnens hode, og at Gud er Kristi
hode.» Dette viser at alle i denne ordningen bortsett fra
Jehova er underlagt et hode.

3 De fleste i dag unnlater å anerkjenne eller følge prin-
sippet om lederskap. Hvorfor? Vanskelighetene begynte
i Eden, da menneskenes første foreldre med overlegg
valgte å ignorere Guds overherredømme. (1. Mos 3:4, 5)
Men de fikk ikke større frihet. De ble i stedet under-
lagt en ond åndeskapning, Satan Djevelen. Det første

KAPITTEL 15

Goder ved
teokratisk underordning
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opprøret førte til at menneskene kom langt bort fra
Gud. (Kol 1:21) Som følge av det er flertallet av men-
neskene i dag i den ondes makt. – 1. Joh 5:19.

4 Fordi vi er blitt kjent med sannheten i Guds Ord og
har handlet i samsvar med den, er vi ikke lenger un-
der Satans innflytelse. Som innviede, døpte vitner aner-
kjenner vi Jehova som Overherre i vårt liv. Vi er enige
med kong David, som anerkjente Jehova som «over-
hode over alt». (1. Krøn 29:11) Vi erkjenner ydmykt:
«Jehova er Gud. Det er han som har skapt oss, og vi
tilhører ham. Vi er hans folk og sauene på hans beite-
mark.» (Sal 100:3) Vi anerkjenner Jehovas storhet og
forstår at vi må underordne oss fullstendig under ham,
for han har skapt alle ting. (

˚
Ap 4:11) Som den sanne

Guds tjenere etterligner vi Jesus Kristus, som underord-
net seg Gud på en fullkommen måte.

5 Hva lærte Jesus av de lidelsene han gjennomgikk
mens han var her på jorden? Hebreerne 5:8 svarer:
«Enda han var sønn, lærte han lydighet av de lidelsene
han gjennomgikk.» Ja, Jesus fortsatte lojalt å under-
ordne seg sin himmelske Far selv når han opplevde mot-
gang. Dessuten gjorde han ikke noe som helst på eget
initiativ. Han talte ikke ut fra seg selv, og han søkte ikke
sin egen ære. (Joh 5:19, 30; 6:38; 7:16–18) I løpet av sin
tjeneste gledet han seg over å gjøre sin Fars vilje, også
når han møtte motstand og forfølgelse. (Joh 15:20) Han
underordnet seg Gud ved å ‘ydmyke seg’ og være ly-
dig helt til «døden på en torturpæl». Det at han under-
ordnet seg fullstendig under Jehova, brakte mange vel-
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signelser. Det banet veien for
evig frelse for menneskene,
førte til at han selv ble opp-
høyd, og ga ære til hans Far.
– Fil 2:5–11; Hebr 5:9.
TEOKRATISK UNDERORDNING P

˚
A FORSKJELLIGE OMR

˚
ADER

6 Når vi underordner oss Gud og gjør hans vilje, unn-
går vi mange av de bekymringene og skuffelsene som
rammer dem som unnlater å underordne seg Jehovas
overherredømme. Vår motstander, Djevelen, prøver hele
tiden å sluke oss. Vi kommer til å bli befridd fra den
onde hvis vi inntar et fast standpunkt mot ham og yd-
myker oss for Jehova ved å underordne oss villig under
Ham. – Matt 6:10, 13; 1. Pet 5:6–9.

7 I den kristne menighet anerkjenner vi Kristi lederskap
og den myndigheten han har gitt «den trofaste og kloke
slave». Det berører vår holdning og oppførsel overfor
hverandre. Det at vi underordner oss i menigheten, får
oss til å adlyde Guds Ord i alle sider av vår tilbedelse.
En slik lydighet berører vår felttjeneste, vår møtedelta-
gelse, vårt forhold til de eldste og vårt samarbeid med
organisasjonen. – Matt 24:45–47; 28:19, 20; Hebr 10:
24, 25; 13:7, 17.

8 Det at vi underordner oss Gud, fører til fred og
trygghet i den kristne menighet. Jehovas folk gjenspei-
ler hans egenskaper. (1. Kor 14:33, 40) Det vi selv har
erfart i Jehovas organisasjon, har fått oss til å gi uttrykk
for de samme følelsene som kong David. Etter at han
hadde lagt merke til kontrasten mellom Jehovas tjenere

Teokratisk
underordning
berører alle
sider av livet
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og de ugudelige, utbrøt han jublende: «Lykkelig er det
folket som har Jehova som sin Gud!» – Sal 144:15.

9 Innenfor ekteskapet og familieordningen ‘er mannen
kvinnens hode’. Samtidig skal mannen underordne seg
Kristus, mens Gud er Kristi hode. (1. Kor 11:3) En gift
kvinne skal underordne seg ektemannen, og barn skal
underordne seg foreldrene sine. (Ef 5:22–24; 6:1) Når
alle familiemedlemmene følger prinsippet om lederskap,
fører det til fred.

10 En ektemann må utøve sitt lederskap på en kjærlig
måte ved å etterligne Kristus. (Ef 5:25–29) Når han ikke
misbruker eller fraskriver seg sitt ansvar, er hans kone
og barn glade for å underordne seg. En gift kvinnes rolle
er å være en hjelper, eller et motstykke til sin mann.
(1. Mos 2:18) Når hun tålmodig støtter og respekterer
sin mann, får hun et godt forhold til ham og bringer ære
til Gud. (1. Pet 3:1–4) Når mann og kone følger Bibe-
lens veiledning om lederskap, er de gode eksempler for
barna med hensyn til å underordne seg Gud.

11 Det at vi underordner oss Gud, berører også vårt
syn på «myndighetene», som har «fått sin relative myn-
dighet av Gud». (Rom 13:1–7) Som lovlydige borgere
betaler de kristne skatt. De gir «keiseren det keiseren
har krav på, men [gir] Gud det Gud har krav på». (Matt
22:21) I tillegg blir gjennomarbeidelsen av distrikter or-
ganisert på en slik måte at den er i samsvar med de
personvernlovene som gjelder. Når vi underordner oss
myndighetene og adlyder dem i alt som ikke strider
mot Jehovas rettferdige lov, kan vi konsentrere oss om
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å bruke vår tid og våre krefter i forkynnelsesarbeidet.
– Mark 13:10; Apg 5:29.

12 Teokratisk underordning berører alle sider av livet.
Med troens øyne ser vi den dagen da hele menneskehe-
ten kommer til å være underordnet Jehova Gud. (1. Kor
15:27, 28) De som med glede anerkjenner Jehovas over-
herredømme, oppnår store velsignelser. De vil kunne
fortsette å underordne seg ham i all evighet!
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GJENNOM en periode på omkring 1500 år handlet
Jehova Gud med israelittene som et folk som bar hans
navn. Så ‘vendte Gud sin oppmerksomhet mot nasjo-
nene for å ta ut fra dem et folk som skulle bære hans
navn’. (Apg 15:14) Det folket som fikk bære Jeho-
vas navn, skulle være hans vitner. De skulle være forent
i tanke og handling uansett hvor på jorden de bodde.
Det at dette folket ble forent, ville være et resultat av
den befalingen som Jesus ga sine disipler: «Gå der-
for og gjør mennesker fra alle nasjoner til disipler. Dere
skal døpe dem i Farens og Sønnens og den hellige ånds
navn og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere.»
– Matt 28:19, 20.

2 Ved å innvie deg til Jehova og bli døpt er du blitt
en disippel av Jesus Kristus. Du er en del av et for-
ent, verdensomfattende brorskap av kristne, som ikke
lar nasjonale, rasemessige eller økonomiske ulikheter
skape splittelse. (Sal 133:1) Som følge av det viser du
dine kristne brødre og søstre i menigheten kjærlighet og
respekt. Noen av dem kan tilhøre en annen folkegruppe
eller nasjonalitet eller ha en annen utdanning enn deg.
Tidligere ville du kanskje ikke ha vært sammen med dem
på grunn av disse forskjellene. Dere er nå forent i bro-
derkjærlighet, et bånd som er langt sterkere enn bånd
som er basert på sosial status, på religiøs tilhørighet el-
ler på slektskap. – Mark 10:29, 30; Kol 3:14; 1. Pet 1:22.

KAPITTEL 16

Et forent brorskap
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FORANDRINGER I TANKEGANGEN
3 Hvis noen har problemer med å overvinne rasemes-

sige, politiske, sosiale eller andre inngrodde fordom-
mer, kan de tenke på hvordan de første jødekristne
måtte kvitte seg med jødiske religiøse fordommer mot
folk fra alle andre nasjoner. Da Peter ble bedt om å dra
hjem til den romerske offiseren Kornelius, viste Jehova
ham godhet ved å forberede ham på dette oppdraget.
– Apg, kap. 10.

4 I et syn fikk Peter beskjed om å slakte og spise visse
dyr som var urene for jødene, dyr som gjorde jødene
seremonielt urene. Da Peter kom med innvendinger, lød
det en røst fra himmelen som sa til ham: «Slutt med å
kalle det som Gud har renset, for urent.» (Apg 10:15)
Gud måtte gripe inn på denne måten for å hjelpe Peter
til å ha en rett innstilling til det oppdraget han skulle få,
nemlig å besøke en mann av nasjonene. Da Peter adlød
Jehovas befaling, sa han til dem som var til stede: «Dere
vet godt at det ikke er tillatt for en jøde å være sam-
men med eller besøke noen som tilhører et annet folk.
Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe men-
neske besmittet eller urent. Derfor kom jeg uten innven-
dinger da jeg ble tilkalt.» (Apg 10:28, 29) Deretter ble
Peter vitne til hvordan Jehova godkjente Kornelius og
hans husstand.

5 Saulus fra Tarsus, en høyt utdannet fariseer, måtte
ydmyke seg og omgås mennesker som han tidligere
hadde sett ned på. Han måtte til og med ta imot rett-
ledning fra dem. (Apg 4:13; Gal 1:13–20; Fil 3:4–11) Vi
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kan bare tenke oss hvordan
slike personer som Sergius
Paulus, Dionysios, Damaris,
Filemon, Onesimus og andre
må ha forandret sin tanke-
gang da de tok imot det
gode budskap og ble disip-
ler av Jesus Kristus. – Apg
13:6–12; 17:22, 33, 34; Filem
8–20.
VI BEVARER V

˚
AR

INTERNASJONALE ENHET
6 Kjærligheten mellom brødrene og søstrene i menig-

heten bidro utvilsomt til at du ble dratt til Jehova
og hans organisasjon. Du la merke til at kjærlighet
kjennetegner Jesu Kristi sanne disipler, i samsvar med
hans beskrivelse: «Jeg gir dere et nytt bud, at dere skal
elske hverandre. Slik som jeg har elsket dere, skal også
dere elske hverandre. Av dette skal alle forstå at dere er
mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» (Joh
13:34, 35) Og du fikk større verdsettelse av Jehova og
hans organisasjon da du forsto at den kjærligheten du
fant i menigheten, egentlig gjenspeiler den kjærlighe-
ten som finnes i det verdensomfattende brorskapet. Du
erfarer oppfyllelsen av en bibelsk profeti som forteller
at mennesker i de siste dager skulle bli samlet inn for
å tilbe Jehova i fred og enhet. – Mi 4:1–5.

7 I betraktning av de mange splittende faktorene i da-
gens verden kan vi med rette spørre: Hvem skulle ha

Du er en del
av et forent,
verdensomfattende
brorskap av kristne,
som ikke lar
nasjonale,
rasemessige eller
økonomiske
ulikheter skape
splittelse
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trodd at det noen gang ville bli mulig å forene «men-
nesker fra alle nasjoner og stammer og folk og språk»?
(
˚
Ap 7:9) Tenk på forskjellene mellom folk i et moderne,
høyteknologisk samfunn og folk som holder fast ved
gamle stammeskikker. Blant mennesker av samme fol-
kegruppe og nasjonalitet er det dessuten ofte religiøse
stridigheter. Etter hvert som nasjonalismen har kom-
met i forgrunnen, er det større politiske splittelser blant
folk enn noen gang. Og når du tenker på økonomiske
forskjeller og utallige andre splittende faktorer, er det
at mennesker fra alle nasjoner, språkgrupper og sam-
funnslag blir forent med et ubrytelig kjærlighetens og
fredens bånd, et mirakel som bare Den Allmektige Gud
kan stå bak. – Sak 4:6.

8 Men denne enheten er en realitet, og da du ble et
innviet, døpt vitne for Jehova, ble du en del av den.
Fordi du nyter godt av denne enheten, har du også et
ansvar for å bidra til å bevare den. Det kan du gjøre ved
å følge apostelen Paulus’ ord i Galaterne 6:10: «La oss
derfor, så lenge vi har mulighet, gjøre godt mot alle,
men særlig mot dem som er våre brødre og søstre i
troen.» Vi følger også denne veiledningen: «Ikke gjør
noe av diskusjonslyst eller av egoisme, men vær yd-
myke og sett andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare
på deres eget beste, men også på andres.» (Fil 2:3, 4)
Så lenge vi øver oss opp til å betrakte våre brødre og
søstre slik Jehova gjør, og ikke bare ser det ytre, vil vi
kunne fortsette å ha et fredelig og godt forhold til dem.
– Ef 4:23, 24.
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OMSORG FOR HVERANDRE
9 De som tilhører menigheten, er ikke splittet, men har

omsorg for hverandre, slik apostelen Paulus beskriver
i en treffende illustrasjon. (1. Kor 12:14–26) Selv om
mange i vårt verdensomfattende brorskap befinner seg
langt borte fra oss, er vi opptatt av hvordan det går
med dem. Hvis noen av våre brødre blir forfulgt, lider
vi også. Hvis noen mangler livsnødvendigheter, er blitt
offer for en katastrofe eller er berørt av krig eller uro-
ligheter i et land, gjør vi andre alt vi kan for å gi ån-
delig og materiell hjelp. – 2. Kor 1:8–11.

10 Vi bør alle be for våre brødre og søstre hver dag.
Noen blir fristet til å gjøre noe som er galt. Enkelte blir
rammet av vanskeligheter som er allment kjent. Andre
møter motstand fra arbeidskamerater eller ikke-tro-
ende familiemedlemmer som andre kanskje ikke kjen-
ner til. (Matt 10:35, 36; 1. Tess 2:14) Dette er noe som
angår oss alle, ettersom vi utgjør et verdensomfattende
brorskap. (1. Pet 5:9) Det finnes også mange blant oss
som arbeider hardt i tjenesten for Jehova ved å ta le-
delsen i forkynnelsen og i menighetene. I tillegg har
noen ansvaret for å føre tilsyn med det verdensomfat-
tende arbeidet. Alle disse har behov for at vi ber for
dem, og når vi gjør det, viser vi dem kjærlighet og opp-
riktig interesse, også når det ikke er noe annet vi per-
sonlig kan gjøre for å være til hjelp. – Ef 1:16; 1. Tess
1:2, 3; 5:25.

11 På grunn av alle urolighetene i verden og de mange
katastrofene nå i de siste dager må Jehovas folk være

166 ORGANISERT FOR
˚
A GJØRE JEHOVAS VILJE



forberedt på å hjelpe hverandre. Noen ganger kan ka-
tastrofer, for eksempel jordskjelv og flom, bety at de
må sette i verk omfattende hjelpetiltak og ordne med
store mengder materiell hjelp. De kristne i det førs-
te århundre gikk foran med et godt eksempel på dette
området. Disiplene i Antiokia husket Jesu veiledning
og sendte villig materielle gaver til brødrene i Judea.
(Apg 11:27–30; 20:35) Senere oppmuntret apostelen
Paulus de kristne i Korint til å støtte det organiserte
nødhjelpsarbeidet. (2. Kor 9:1–15) Når våre brødre i
dag blir offer for uheldige omstendigheter og trenger
materiell støtte, er organisasjonen og de enkelte kristne
snare til å reagere og skaffe det som trengs.
SKILT UT FOR

˚
A GJØRE JEHOVAS VILJE

12 Vårt forente, verdensomfattende brorskap er orga-
nisert for å gjøre Jehovas vilje. Nå i denne tiden er det
hans vilje at det gode budskap om Riket skal bli for-
kynt over hele jorden, slik at alle nasjonene får høre
det. (Matt 24:14) Det er Jehovas vilje at vi oppfører oss
i samsvar med hans høye moralnormer mens vi hol-
der på med dette arbeidet. (1. Pet 1:14–16) Vi må alle
være villige til å underordne oss hverandre og arbeide
for å fremme det gode budskap. (Ef 5:21) Dette er ikke
en tid da vi kan søke våre egne interesser, men vi må
som aldri før sette Guds rike først i livet. (Matt 6:33)
Når vi har dette klart for oss og samarbeider for det
gode budskaps skyld, blir vi glade og fornøyde og kan
se fram til å oppnå evige velsignelser.
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13 Som Jehovas vitner er vi skilt ut fra resten av men-
neskeheten som et rent folk, som med iver tjener Gud.
(Tit 2:14) Det at vi tilber Jehova, gjør oss annerledes. Vi
arbeider ikke bare skulder ved skulder med våre brødre
jorden over, men vi snakker samme språk, sannhetens
språk, og handler i samsvar med den sannhet vi forkyn-
ner. Dette ble forutsagt da Jehova kunngjorde gjennom
sin profet Sefanja: «Jeg [skal] gi folkene et rent språk,
så de alle kan påkalle Jehovas navn og tjene ham skul-
der ved skulder.» – Sef 3:9.

14 Jehova inspirerte videre Sefanja til å beskrive det
verdensomfattende brorskapet som er blitt en realitet i
dag: «De som er igjen av Israel, skal ikke handle urett-
ferdig. De skal ikke lyve eller ha en svikefull tunge. De
skal spise og legge seg ned, og ingen skal gjøre dem
redde.» (Sef 3:13) Fordi vi har fått en klar forståelse av
Jehovas sannhetsord, og fordi vi har fornyet vårt sinn
og innrettet vårt liv etter Jehovas normer, er vi i stand
til å arbeide forent. Vi utretter det som virker umulig
fra et menneskelig synspunkt. Vi er virkelig et spesielt
folk, Guds folk, som bringer ære til ham over hele jor-
den. – Mi 2:12.
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DISIPPELEN JAKOB skrev: «Nærm dere Gud, så skal han
nærme seg dere.» (Jak 4:8) Vi kan nærme oss Jehova
trass i våre ufullkommenheter. Han er verken for opp-
høyd eller for langt borte til å høre bønnene våre. (Apg
17:27) Hvordan kan vi nærme oss Gud? Vi kan gjøre
det ved å bygge opp et nært, personlig forhold til ham,
deriblant gjennom oppriktige bønner. (Sal 39:12) Vi kan
også utvikle et fortrolig vennskap med Jehova ved å stu-
dere hans Ord, Bibelen, regelmessig. På denne måten
blir vi kjent med Jehova Gud, hans hensikter og hans
vilje med oss. (2. Tim 3:16, 17) Det fører til at vi lærer å
elske ham og får dyp respekt for ham. – Sal 25:14.

2 Det er imidlertid bare mulig å nærme seg Jehova
gjennom hans Sønn, Jesus. (Joh 17:3; Rom 5:10) Ikke
noe menneske kunne ha gitt oss et bedre innblikk i
Jehovas sinn enn Jesus gjorde. Han kjente sin Far så
godt at han kunne si: «Ingen vet hvem Sønnen er, bort-
sett fra Faren. Og ingen vet hvem Faren er, bortsett fra
Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare ham for.» (Luk
10:22) Så når vi studerer evangeliene for å lære om
Jesu tanker og følelser, lærer vi i virkeligheten hvordan
Jehova tenker og føler. Slik kunnskap hjelper oss til å
nærme oss vår Gud.

3 Under ledelse av Guds Sønn utvikler vi et personlig
forhold til Jehova ved å holde oss nær til den synlige

KAPITTEL 17

Hold deg nær til
Jehovas organisasjon
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kanalen som hjelper oss til å lære hva som er hans vilje.
Som forutsagt i Matteus 24:45–47 har Herren, Jesus
Kristus, utnevnt ‘en trofast og klok slave’ for at alle
Guds tjenere skal få «mat i rette tid». I dag forsyner
denne trofaste slaven oss med en overflod av åndelig
mat. Gjennom denne kanalen formaner Jehova oss til å
lese i hans Ord hver dag, være regelmessig til stede på
kristne møter og ha en meningsfylt andel i forkynnelsen
av det «gode budskap om Riket». (Matt 24:14; 28:19,
20; Jos 1:8; Sal 1:1–3) Vi må aldri betrakte den trofaste
og kloke slave fra et rent menneskelig synspunkt. Vi bør
anstrenge oss for å holde oss nær til den synlige de-
len av Jehovas organisasjon og følge dens veiledning.
På den måten nærmer vi oss vår Gud, Jehova, og blir
styrket og beskyttet trass i prøvelser.
HVORFOR PRØVELSENE TILTAR

4 Du har kanskje vært i sannheten i mange år. I så fall
vet du utvilsomt hva det vil si å utholde trosprøver. Men
også om du nylig er blitt kjent med Jehova og har be-
gynt å komme sammen med hans folk, vet du at Sa-
tan Djevelen gjør motstand mot enhver som underord-
ner seg Jehovas overherredømme. (2. Tim 3:12) Enten
du har utholdt mye eller lite, er det ingen grunn til at du
skulle bli redd eller motløs. Jehova lover at han vil holde
deg oppe og lønne deg med utfrielse og framtidig liv.
– Hebr 13:5, 6;

˚
Ap 2:10.

5 Vi kan alle bli utsatt for prøvelser i den tiden som er
igjen av Satans ordning. Helt siden Guds rike ble opp-
rettet i 1914, har Satan vært nektet adgang til Jehovas
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himmel. Han og hans onde engler ble kastet ned til jor-
den, som deres virkeområde er begrenset til. De forver-
rede forholdene på jorden og den økte forfølgelsen av
Jehovas innviede tjenere er en følge av Satans raseri og
et bevis for at vi lever i de siste dager for hans onde
styre over menneskene. –

˚
Ap 12:1–12.

6 Satan er rasende over sin fornedrede tilstand og vet
at han har kort tid igjen. Sammen med demonene går
han iherdig inn for å hindre forkynnelsen om Riket og
for å ødelegge enheten blant Jehovas tjenere. Det inne-
bærer at vi må føre en åndelig krig, og Bibelen sier om
den: «Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot re-
gjeringene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i
dette mørket, mot de onde åndemaktene i himmelen».
Hvis vi skal kunne bli stående på Jehovas side og vinne
seier, må vi ikke slutte å kjempe, men bevare vår ånde-
lige rustning intakt. Vi må «stå imot Djevelens listige an-
grep». (Ef 6:10–17) Det betyr at vi må vise utholdenhet.
BYGG OPP DIN UTHOLDENHET

7 Utholdenhet defineres som «evne til å klare påkjen-
ninger godt». I åndelig forstand sikter utholdenhet til at
en person standhaftig gjør det som er rett, når han blir
stilt overfor vanskeligheter, motstand, forfølgelse eller
noe annet som kan få ham til å oppgi sin trofasthet mot
Gud. Kristen utholdenhet må bygges opp. Det tar tid.
Vår evne til å holde ut øker etter hvert som vi gjør ånde-
lige framskritt. Når vi utholder mindre prøver på vår tro
helt fra begynnelsen av vårt kristne livsløp, blir vi ster-
kere, slik at vi kan utholde vanskeligere prøvelser som
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helt sikkert vil komme. (Luk 16:10) Vi kan ikke tillate oss
å vente til vi blir utsatt for store prøvelser, før vi be-
stemmer oss for å stå fast i troen. Dette må vi være
fast bestemt på før prøven kommer. Peter påpekte at vi
må utvikle andre kristne egenskaper sammen med ut-
holdenhet. Han skrev: «Dere [skal] anstrenge dere opp-
riktig for å gjøre dette: Til deres tro skal dere føye god-
het, til deres godhet skal dere føye kunnskap, til deres
kunnskap skal dere føye selvkontroll, til deres selvkont-
roll skal dere føye utholdenhet, til deres utholdenhet
skal dere føye gudhengivenhet, til deres gudhengiven-
het skal dere føye broderkjærlighet, og til deres broder-
kjærlighet skal dere føye kjærlighet til alle.» – 2. Pet 1:
5–7; 1. Tim 6:11.

8 Jakob framhevet i sitt brev hvor viktig det er å bygge
opp utholdenhet. Han skrev: «Se det bare som en glede,
mine brødre, når dere møter forskjellige prøvelser. Dere
vet jo at når deres tro blir prøvd og viser seg å være
ekte, fører det til utholdenhet. Men la utholdenheten full-
føre sitt arbeid, så dere kan være fullstendige og sunne
på alle måter og ikke mangle noe.» (Jak 1:2–4) Jakob
sier at de kristne bør glede seg når de møter prøvel-
ser, ettersom prøvelsene hjelper dem til å bygge opp ut-
holdenhet. Ser du det på denne måten? Deretter viser
han at utholdenheten kan utrette noe – den kan gjøre
vår kristne personlighet fullstendig og bidra til at vi blir
godkjent av Gud. Ja, vår utholdenhet blir bygd opp et-
ter hvert som vi møter og overvinner prøvelser. Uthol-
denheten på sin side frambringer andre positive egen-
skaper som vi trenger.
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9 Vår utholdenhet er til gle-
de for Jehova og får ham
til å lønne oss med evig liv.
Jakob sa videre: «Lykkelig er
den som fortsetter å holde ut
under prøvelser. For når han
blir godkjent, skal han få livets krone, som Jehova har
lovt dem som fortsetter å elske Ham.» (Jak 1:12) Ja, det
er med liv for øye at vi holder ut. Uten utholdenhet kan
vi ikke holde oss i sannheten. Hvis vi gir etter for ver-
dens press, vil vi bli tvunget ut i verden igjen. Hvis vi
ikke holder ut, vil vi ikke fortsette å ha Jehovas ånd og
utvikle åndens frukt i vårt liv.

10 Hvis vi skal kunne fortsette å holde ut i denne van-
skelige tiden, må vi lære oss å ha det rette synet på det
å lide som kristne. Husk at Jakob skrev: «Se det bare
som en glede.» Det er kanskje ikke så lett å gjøre det,
for vi kan bli rammet av fysiske eller psykiske smerter.
Men husk at vårt framtidige liv står på spill. En opp-
levelse som apostlene hadde, hjelper oss til å forstå
at vi kan glede oss mens vi lider. Beretningen i Apost-
lenes gjerninger lyder: «De kalte inn apostlene, pisket
dem og befalte dem å slutte å forkynne på grunnlag av
Jesu navn. Så lot de dem gå. Apostlene gikk da ut fra
Sanhedrinet og gledet seg fordi de var blitt funnet ver-
dige til å bli vanæret for hans navns skyld.» (Apg 5:
40, 41) Apostlene forsto at det at de led, var et bevis
for at de hadde vært lydige mot Jesu befaling, og at
de hadde Jehovas godkjennelse. Da Peter mange år se-
nere skrev sitt første inspirerte brev, kom han inn på

Vår utholdenhet blir
bygd opp etter hvert
som vi møter og
overvinner prøvelser
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verdien av å lide for rettferdighetens skyld. – 1. Pet 4:
12–16.

11 En annen opplevelse dreier seg om Paulus og Silas.
Da de utførte sitt misjonsarbeid i Filippi, ble de arrestert
og anklaget for å skape uro i byen og forkynne ulovlige
skikker. Som følge av det fikk de mange slag og ble kas-
tet i fengsel. Den bibelske beretningen forteller hva Pau-
lus og Silas gjorde mens de satt i fengsel uten å ha fått
noen behandling for sårene sine: «Ved midnatt satt Pau-
lus og Silas og ba, og de lovpriste Gud med sang, og de
andre fangene hørte på dem.» (Apg 16:16–25) Paulus
og hans medarbeider så på det at de led for Kristi skyld,
som et bevis for sin trofasthet overfor Gud og mennes-
ker. Men ikke nok med det. De betraktet også lidelsene
som noe som kunne føre til at de fikk forkynt for dem
som kanskje var innstilt på å lytte til det gode budskap.
Andres liv var inne i bildet. Samme natt hørte fangevok-
teren og hans husstand på budskapet og ble disipler.
(Apg 16:26–34) Paulus og Silas stolte på Jehovas makt.
De stolte på at han var villig til å holde dem oppe un-
der deres lidelser, og de ble ikke skuffet.

12 Også i dag har Jehova gitt oss alt det vi trenger for
å bli holdt oppe under prøvelser. Han ønsker at vi skal
holde ut. Han har gitt oss sitt inspirerte Ord for at vi
skal få nøyaktig kunnskap om hans hensikt. Det bygger
opp vår tro. Vi har mulighet til å komme sammen med
trosfeller og utføre hellig tjeneste. Vi har også det pri-
vilegiet å kunne bevare et nært forhold til Jehova gjen-
nom bønn. Han hører på våre lovprisninger og på våre
oppriktige bønner om hjelp til å bevare en ren stilling
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framfor ham. (Fil 4:13) Og noe vi ikke må overse, er
den styrken vi får ved å meditere over det håpet som
er holdt fram for oss. – Matt 24:13; Hebr 6:18;

˚
Ap 21:

1–4.
HVORDAN VI KAN UTHOLDE FORSKJELLIGE PRØVELSER

13 De prøvelsene vi møter i dag, er stort sett de samme
som Jesu Kristi første disipler møtte. I nyere tid er Jeho-
vas vitner blitt utsatt for verbal og fysisk mishandling av
feilinformerte motstandere. Akkurat som på apostlenes
tid er det religiøse fanatikere som står bak mye av mot-
standen, fordi Guds Ord avslører deres falske læreset-
ninger og urette handlinger. (Apg 17:5–9, 13) Noen gan-
ger har Jehovas folk fått det lettere når de har gjort krav
på juridiske rettigheter som de politiske myndighetene
garanterer. (Apg 22:25; 25:11) Men det har også hendt
at myndighetene noen steder har innført et offisielt for-
bud mot vårt arbeid i et forsøk på å sette en stopper
for vår kristne tjeneste. (Sal 2:1–3) Under slike forhold
etterligner vi modig de trofaste apostlene, som sa: «Vi
må adlyde Gud mer enn mennesker.» – Apg 5:29.

14 Etter hvert som det stadig blir mer nasjonalisme
rundt om i verden, blir forkynnere av det gode budskap
utsatt for større press til å oppgi den tjenesten Gud har
gitt dem. Guds tjenere har fått en mer fullstendig forstå-
else av det som kommer fram i

˚
Apenbaringen 14:9–12,

der det advares mot å tilbe «villdyret og dets bilde». Vi
er klar over betydningen av Johannes’ ord: «Her er det
nødvendig at de hellige har utholdenhet, de som holder
Guds bud og holder fast ved troen på Jesus.»
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15 Prøver som kommer på grunn av kriger, revolusjo-
ner eller direkte forfølgelse og offisielle forbud, kan gjøre
det umulig for deg å utøve den kristne tilbedelse åpen-
lyst. Det kan være at menigheten ikke kan komme sam-
men. Kontakten med avdelingskontoret kan bli brutt.
Menigheten får kanskje ikke besøk av kretstilsynsman-
nen. Dere mottar kanskje ikke noe litteratur. Hva bør du
gjøre hvis noe av dette skjer?

16 Svaret er: Gjør det du kan, og så mye du kan, alt et-
ter omstendighetene. Det bør være mulig å foreta per-
sonlig studium. Mindre grupper kan vanligvis komme
sammen for å studere i private hjem. Bibelen og publika-
sjoner som er studert tidligere, kan bli brukt som grunn-
lag for møtene. Ikke bli bekymret eller urolig. Det sty-
rende råd vil som regel kunne opprette en eller annen
form for kontakt med ansvarlige brødre i løpet av kort
tid.

17 Selv om du skulle bli isolert fra alle dine kristne
brødre, bør du huske at du ikke er isolert fra Jehova
og hans Sønn, Jesus Kristus. Du kan bevare et sterkt
håp. Jehova kan fortsatt høre bønnene dine, og han
kan styrke deg med sin ånd. Vend deg til ham for å få
veiledning. Husk at du er en tjener for Jehova og en
disippel av Jesus Kristus. Gjør derfor god bruk av de
mulighetene du får til å forkynne. Jehova vil velsigne
de anstrengelsene du gjør deg, og det kan være at
andre snart vil slutte seg til deg i den sanne tilbedelse.
– Apg 4:13–31; 5:27–42; Fil 1:27–30; 4:6, 7; 2. Tim 4:
16–18.
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18 Hvis du i likhet med apostlene og andre skulle bli
truet med døden, bør du stole på «den Gud som opp-
reiser de døde». (2. Kor 1:8–10) Din tro på oppstandel-
sen kan hjelpe deg til å utholde selv den verste forføl-
gelse. (Luk 21:19) Kristus Jesus er vårt eksempel. Han
visste at hans trofasthet under prøver ville styrke andre
til å holde ut. Du kan på lignende måte være en kilde
til styrke for dine brødre og søstre. – Joh 16:33; Hebr
12:2, 3; 1. Pet 2:21.

19 I tillegg til forfølgelse og motstand må du kanskje
utholde andre vanskelige situasjoner. Noen er for eks-
empel blitt motløse på grunn av folks likegyldighet.
Andre har måttet kjempe med fysiske eller psykiske li-
delser eller vært nødt til å utholde andre begrensninger
som følge av menneskelig skrøpelighet. Apostelen Pau-
lus måtte også utholde en prøvelse av et eller annet slag
som hindret ham i tjenesten, eller som til tider gjorde
det vanskelig for ham. (2. Kor 12:7) Og Epafroditus,
en kristen fra Filippi, ble «nedtrykt fordi [vennene hans
hadde] hørt at han var blitt syk». (Fil 2:25–27) Våre
egne og andres ufullkommenheter kan skape problemer
som er spesielt vanskelige å utholde. Det kan oppstå
personlighetskonflikter blant trosfeller og til og med i fa-
milien. Men de som følger veiledningen i Jehovas Ord,
kan utholde og overvinne slike hindringer. – Esek 2:3–5;
1. Kor 9:27; 13:8; Kol 3:12–14; 1. Pet 4:8.
VÆR FAST BESTEMT P

˚
A

˚
A FORBLI TROFAST

20 Vi må være trofaste mot ham som Jehova har ut-
nevnt til menighetens Hode, Jesus Kristus. (Kol 2:18, 19)
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Vi må ha et nært samarbeid med «den trofaste og kloke
slave» og de utnevnte tilsynsmennene. (Hebr 13:7, 17)
Når vi holder oss nøye til teokratiske ordninger og sam-
arbeider med dem som tar ledelsen, er vi organisert for
å gjøre Jehovas vilje. Vi må benytte oss fullt ut av det
privilegiet det er å kunne be. Husk at selv ikke et opp-
hold i enecelle bak fengselsmurer kan avskjære oss fra å
kommunisere med vår kjærlige himmelske Far eller øde-
legge den enheten vi har med våre trosfeller.

21 La oss med besluttsomhet og utholdenhet gjøre alt
vi kan for å fullføre vårt forkynnelsesoppdrag. Vi må
holde ut i det arbeidet som den oppstandne Jesus Kris-
tus påla sine etterfølgere: «Gå derfor og gjør mennes-
ker fra alle nasjoner til disipler. Dere skal døpe dem i Fa-
rens og Sønnens og den hellige ånds navn og lære dem
å holde alt det jeg har befalt dere.» (Matt 28:19, 20) La
oss i likhet med Jesus holde ut. Måtte vi ha håpet om Ri-
ket og det evige liv klart for oss. (Hebr 12:2) Som døpte
disipler av Kristus har vi det privilegiet å være med på
å oppfylle hans profeti om «avslutningen på verdens-
ordningen». Han sa: «Det gode budskap om Riket skal
bli forkynt på hele den bebodde jord, slik at alle nasjo-
nene får høre det, og så skal enden komme.» (Matt 24:
3, 14) Når vi anstrenger oss helhjertet i dette arbeidet
nå i denne tiden, vil vi oppleve den gleden det blir å leve
evig i Jehovas rettferdige, nye verden.
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Som forelder ønsker du å hjelpe dine kjære barn til å
bli glad i Jehova og innvie seg til ham. Hva kan du gjøre
for å forberede dem på dåpen? Når vil de være klare
for å ta dette viktige skrittet?
Jesus sa til dem som fulgte ham: «Gå derfor og gjør

mennesker fra alle nasjoner til disipler. Dere skal døpe
dem.» (Matt 28:19) Ifølge dette er det viktigste kravet
til en som skal bli døpt, at han er en disippel. Han må
ikke bare forstå Kristi lære og tro på den, men han må
også følge den nøye. Også de som er forholdsvis unge,
kan gjøre dette.
Vær et godt eksempel for barna dine, og innprent

Jehovas lære i dem. (5. Mos 6:6–9) Det betyr at du
bør bruke boken Et håp om en lys framtid for å lære
dem grunnleggende bibelske sannheter og hjelpe dem
til å tenke over og leve etter bibelske prinsipper. Hjelp
dem også til å bli i stand til å forklare sin tro med
egne ord. (1. Pet 3:15) Den kunnskapen og oppmunt-
ringen barna dine får gjennom deg, personlig studium,
familiestudium, menighetsmøtene og god omgang, vil
bidra til at de gjør framskritt med tanke på dåpen
og tiden etterpå. Hjelp dem til å sette seg åndelige
mål.
Ordspråkene 20:11 sier: «Selv barn viser ved sine

handlinger om det de gjør, er rent og rett.» Hvilke
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gjerninger viser om en gutt eller jente er blitt en disip-
pel av Jesus Kristus og er klar for dåpen?
Et barn som gjør framskritt mot dåpen, må være ly-

dig mot foreldrene sine. (Apg 5:29; Kol 3:20) Bibelen
sier om Jesus da han var tolv år: «Han fortsatte å være
lydig mot [foreldre sine].» (Luk 2:51) Du kan selvfølge-
lig ikke forvente at barnet ditt skal være fullkomment.
Men en som ønsker å bli døpt, vil gå inn for å følge Jesu
eksempel og være kjent for å underordne seg foreldrene
sine.
Han vil også vise at han er interessert i å lære om bi-

belske sannheter. (Luk 2:46) Har barnet ditt lyst til å
være med på møtene og delta i dem? (Sal 122:1) Viser
han interesse for regelmessig bibellesning og personlig
studium? – Matt 4:4.
Et barn som gjør framskritt mot dåpen, gjør sitt beste

for å sette Rikets interesser først i livet. (Matt 6:33) Han
er klar over at han har et ansvar for å snakke med andre
om sin tro. Han deltar i forskjellige grener av tjenesten
og skammer seg ikke over å fortelle lærerne og klas-
sekameratene sine at han er et Jehovas vitne. Han tar
sine oppdrag på tjenestemøtet alvorlig.
Han vil også gå inn for å holde seg moralsk ren ved

å unngå dårlig omgang. (Ordsp 13:20; 1. Kor 15:33) Det
vil gjenspeile seg i hans valg av musikk, filmer, tv-pro-
grammer og dataspill, og i hvordan han bruker inter-
nett.
Mange har reagert positivt på det foreldrene deres har

gjort for å hjelpe dem, de har gjort sannheten til sin
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egen, og de har kvalifisert seg til å bli døpt i ung alder.
Måtte Jehova velsigne dere når dere hjelper barna deres
til å nå denne viktige milepælen i sitt forhold til Jehova.
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Til deg som er
udøpt forkynner:

Det er et privilegium å kunne tjene i menigheten som
udøpt forkynner. Du fortjener ros for de åndelige fram-
skrittene du har gjort. Du har lært Gud å kjenne ved
å studere hans Ord, og du har vist tro på hans løfter.
– Joh 17:3; Hebr 11:6.
Før du begynte å studere sammen med Jehovas vit-

ner, hadde du kanskje en viss tilknytning til en annen
religiøs organisasjon, eller du hadde ikke noen religiøs
tilknytning i det hele tatt. Kanskje du var engasjert i noe
annet som er i strid med Bibelens prinsipper. Men nå
har du vist tro ved å angre, noe som innebærer å føle
oppriktig sorg på grunn av tidligere gale handlinger, og
ved å vende om, noe som innebærer å ta avstand fra
en urett kurs og bestemme seg for å gjøre det som er
rett i Guds øyne. – Apg 3:19.
På den annen side har du kanskje ‘kjent de hellige

skrifter helt fra du var et lite barn’. I så fall er du blitt
beskyttet mot å oppføre deg på en ukristen måte og
begå alvorlige synder. (2. Tim 3:15) Du har lært å mot-
stå gruppepress og annen påvirkning som kan få en til
å gjøre det som er ondt i Jehovas øyne. Du har vist tro
ved å forsvare den sanne tilbedelse og fortelle andre
om det du tror på. Du har fått opplæring i den kristne
tjeneste. Nå har du truffet en personlig avgjørelse om
å tjene Jehova som udøpt forkynner.
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Enten du har fått lære om Jehovas veier helt fra du
var liten, eller du er blitt kjent med Jehova senere i li-
vet, kan det være at du nå vurderer å ta to nye skritt i
din åndelige utvikling – innvielse og dåp. Du innvier deg
til Jehova ved å vende deg til ham i bønn og gi uttrykk
for din personlige avgjørelse om å vise ham udelt hen-
givenhet for evig. (Matt 16:24) Som symbol på denne
innvielsen blir du så døpt i vann. (Matt 28:19, 20) Gjen-
nom din innvielse og dåp blir du ordinert som forkyn-
ner, det vil si offisielt utnevnt som en tjener for Jehova
Gud. For et fantastisk privilegium!
Som du har lært ved å studere Bibelen, kan du møte

forskjellige utfordringer. Husk hva Jesus opplevde. Like
etter dåpen «førte ånden Jesus opp i ødemarken, der
han ble fristet av Djevelen». (Matt 4:1) Når du blir døpt
som en disippel av Kristus, må du regne med ytterligere
prøver. (Joh 15:20) De kan komme fra forskjellige hold.
Du kan møte motstand fra familien. (Matt 10:36) Du kan
bli latterliggjort av skolekamerater, kolleger og tidligere
venner. Husk alltid det Jesus sa ifølge Markus 10:29, 30:
«Jeg sier dere i sannhet: Alle som har forlatt hus eller
brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkre
for min skyld og for det gode budskaps skyld, skal få
100 ganger mer nå i denne tiden – hus, brødre, søstre,
mødre, barn og åkre, sammen med forfølgelser – og i
den kommende verdensordningen evig liv.» Så fortsett
å anstrenge deg for å holde deg nær til Jehova og leve
etter hans rettferdige normer.
Når du ønsker å bli døpt, må du gi beskjed til koor-

dinatoren for eldsterådet. De spørsmålene som følger
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etter denne innledningen, danner grunnlaget for drøftel-
ser som de eldste vil ha med deg for å finne ut om du
er kvalifisert til å bli døpt. Du kan begynne å gjennomgå
disse spørsmålene for deg selv som en del av ditt pro-
gram for regelmessig personlig studium.
Når du skal forberede deg til disse drøftelsene, bør

du ta deg tid til å lese og tenke over de skriftstedene
som er sitert. Du ønsker kanskje å gjøre personlige no-
tater i denne boken eller et annet sted. Du kan bruke
disse notatene og ha denne boken åpen under drøftel-
sene med de eldste. Hvis du har problemer med å for-
stå noen av spørsmålene, bør du føle deg fri til å be om
hjelp fra den som studerer Bibelen med deg, eller fra de
eldste.
Under drøftelsene med de eldste behøver du ikke å

føle at du må gi lange eller kompliserte svar på spørs-
målene. Det er best at du formulerer et enkelt, direkte
svar med egne ord. I forbindelse med mange av spørs-
målene er det også fint om du henviser til ett eller to
skriftsteder for å få fram det bibelske grunnlaget for
svaret ditt.
Hvis du ennå ikke har tatt til deg nok kunnskap om

Bibelens grunnleggende lære, vil de eldste ordne med
at du får hjelp. Da vil du med egne ord kunne gi uttrykk
for en rett forståelse av Bibelen og bli kvalifisert til å bli
døpt på et senere tidspunkt.
[Til menighetens eldste: Retningslinjer for hvordan

drøftelser med dåpskandidater skal gjennomføres, står
på sidene 208–212.]
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Spørsmål til dem som
ønsker å bli døpt

DEL 1 DEN KRISTNE LÆRE

Det at du har studert Bibelen sammen med Jehovas
vitner, har gjort deg kjent med sannheten. Det du har
lært, har uten tvil hjulpet deg til å få et nært forhold til
Gud og gitt deg håp om å få leve på en paradisisk jord
under Guds rikes styre og oppnå framtidige velsignel-
ser. Din tro på Guds Ord er blitt styrket, og ved å komme
sammen med den kristne menighet har du allerede er-
fart mange velsignelser. Du har begynt å forstå hvordan
Jehova handler med sitt folk i dag. – Sak 8:23.
Når du nå forbereder deg til å bli døpt, vil du ha ut-

bytte av å gjennomgå den grunnleggende kristne lære
sammen med menighetens eldste. (Hebr 6:1–3) Måtte
Jehova fortsette å velsigne alt det du gjør for å lære
ham å kjenne, og måtte han gi deg den lønnen han har
lovt. – Joh 17:3.
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1. Hvorfor ønsker du å bli døpt?
2. Hvem er Jehova?

˙ «Jehova er den sanne Gud oppe i himmelen og
nede på jorden. Det finnes ingen annen.» – 5. Mos
4:39.

˙ «Du, som har navnet Jehova, du alene er Den
Høyeste over hele jorden.» – Sal 83:18.

3. Hvorfor er det viktig at du bruker Guds personlige
navn?

˙ «Slik skal dere da be: ‘Vår Far i himmelen, la ditt
navn bli helliget.’» – Matt 6:9.

˙ «Alle som påkaller Jehovas navn, skal bli frelst.»
– Rom 10:13.

4. Hvilke ord bruker Bibelen for å beskrive Jehova?
˙ «Jehova, Skaperen av hele jorden, er Gud til evig
tid.» – Jes 40:28.

˙ «Vår Far i himmelen.» – Matt 6:9.
˙ «Gud er kjærlighet.» – 1. Joh 4:8.

5. Hva kan du gi Jehova Gud?
˙ «Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte
og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av hele
din styrke.» – Mark 12:30.

˙ «Det er Jehova din Gud du skal tilbe, og det er
bare ham du skal tjene.» – Luk 4:8.
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6. Hvorfor ønsker du å være lojal mot Jehova?
˙ «Vær vis, min sønn, og gled mitt hjerte, så jeg kan
svare den som håner meg.» – Ordsp 27:11.

7. Hvem ber du til, og i hvilket navn ber du?
˙ «Jeg [Jesus] sier dere i sannhet: Hvis dere ber
min Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn.»
– Joh 16:23.

8. Hva er noe av det du kan be om?
˙ «Slik skal dere da be: ‘Vår Far i himmelen, la ditt
navn bli helliget. La ditt rike komme. La din vilje
skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss den
maten vi trenger i dag. Tilgi oss våre synder, slik
vi har tilgitt dem som har syndet mot oss. Hjelp
oss så vi ikke gir etter for fristelser, og redd oss
fra den onde.’» – Matt 6:9–13.

˙ «Vi har tillit til at uansett hva vi ber om i sam-
svar med hans vilje, så hører han oss.» – 1. Joh
5:14.

9. Hva kan være grunnen hvis Jehova ikke lytter til en
bønn?

˙ «De [skal] rope til Jehova om hjelp, men han skal
ikke svare dem ... på grunn av deres onde gjer-
ninger.» – Mi 3:4.

˙ «Jehovas øyne hviler på de rettferdige, og hans
ører hører deres inderlige bønn, men Jehova ven-
der seg imot dem som gjør det onde.» – 1. Pet 3:12.
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10. Hvem er Jesus Kristus?
˙ «Simon Peter svarte: ‘Du er Kristus, den levende
Guds Sønn.’» – Matt 16:16.

11. Hvorfor kom Jesus til jorden?
˙ «Menneskesønnen [er ikke] kommet for å bli
tjent, men for å tjene og gi sitt liv som en løse-
penge i bytte for mange.» – Matt 20:28.

˙ «Jeg [Jesus] må forkynne det gode budskap om
Guds rike i de andre byene også, for det er dette
jeg er utsendt for.» – Luk 4:43.

12. Hvordan kan du vise at du er takknemlig for Jesu
offer?

˙ «Han døde for alle, for at de som lever, ikke len-
ger skal leve for seg selv, men for ham som døde
for dem og ble oppreist.» – 2. Kor 5:15.

13. Hvilken myndighet har Jesus?
˙ «Jeg har fått all myndighet i himmelen og på jor-
den.» – Matt 28:18.

˙ «Gud [opphøyde] ham til en høyere stilling og
ga ham i sin godhet det navnet som er over alle
andre navn.» – Fil 2:9.

14. Tror du at Jehovas vitners styrende råd er «den
trofaste og kloke slave» som Jesus har utnevnt?

˙ «Hvem er egentlig den trofaste og kloke slave,
som hans herre har satt over tjenestefolkene sine
for å gi dem mat i rette tid?» – Matt 24:45.
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15. Er den hellige ånd en person?
˙ «Engelen svarte: ‘Hellig ånd skal komme over
deg, og kraft fra Den Høyeste skal omgi deg. Der-
for skal den som blir født, kalles hellig, Guds
Sønn.’» – Luk 1:35.

˙ «Når altså dere, enda dere er onde, gir barna
deres gode gaver, hvor mye mer vil ikke da deres
Far i himmelen gi hellig ånd til dem som ber
ham!» – Luk 11:13.

16. Hvordan har Jehova brukt sin hellige ånd?
˙ «Himmelen ble skapt ved Jehovas ord, alt i den
ble til ved hans munns ånd.» – Sal 33:6.

˙ «Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer
over dere, og dere skal være vitner om meg ...
helt til de fjerneste områdene på jorden.» – Apg
1:8.

˙ «Ingen profeti i Skriftene er basert på mennes-
kers tanker. For ingen profeti er noen gang blitt
uttalt fordi et menneske ville det, men mennes-
ker talte ord fra Gud mens de ble ledet av hellig
ånd.» – 2. Pet 1:20, 21.

17. Hva er Guds rike?
˙ «Himmelens Gud [skal] opprette et rike som aldri
skal bli ødelagt. Dette riket skal ikke bli overlatt
til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende
på alle disse andre rikene, og det alene skal be-
stå for evig.» – Dan 2:44.
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18. Hva vil Guds rike gjøre for deg?
˙ «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,
og døden skal ikke være mer. Sorg og skrik og
smerte skal heller ikke være mer. Det som var
før, er forsvunnet.» –

˚
Ap 21:4.

19. Hvordan vet du at Rikets velsignelser snart vil være
en realitet?

˙ «Mens han satt på Oljeberget og disiplene var
alene med ham, spurte de: ‘Si oss, når skal alt
dette skje, og hva skal være tegnet på ditt nær-
vær og på avslutningen på verdensordningen?’
Jesus svarte dem: ‘ ... Nasjon skal gå til krig mot
nasjon og rike mot rike, og det skal bli matmangel
og jordskjelv på det ene stedet etter det andre.
Og det gode budskap om Riket skal bli forkynt på
hele den bebodde jord, slik at alle nasjonene får
høre det, og så skal enden komme.’» – Matt 24:3,
4, 7, 14.

˙ «I de siste dager skal det være kritiske tider som
er vanskelige å mestre. For da skal menneskene
være egoistiske, glad i penger, skrytende, arro-
gante, spottende, ulydige mot foreldre, utakk-
nemlige, illojale, uten naturlig hengivenhet,
uforsonlige, baktalende, uten selvkontroll, vold-
somme, uten kjærlighet til det som er godt, for-
ræderske, egenrådige og oppblåst av stolthet. De
kommer til å elske nytelser mer enn de elsker
Gud. De framstår som mennesker med gudsfrykt,
men er falske, for de lever ikke i samsvar med
dens kraft.» – 2. Tim 3:1–5.
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20. Hvordan viser du at Riket er viktig for deg?
˙ «Sett derfor alltid Guds rike og hans rettferdig-
het først i livet.» – Matt 6:33.

˙ «Jesus [sa] til disiplene: ‘Hvis noen vil følge etter
meg, må han si nei til seg selv og ta opp sin tor-
turpæl og fortsette å følge meg.’» – Matt 16:24.

21. Hvem er Satan og demonene?
˙ «Deres far er Djevelen ... Han var en morder da
han begynte.» – Joh 8:44.

˙ «Den store dragen ble kastet ned, den opprinne-
lige slangen, han som kalles Djevelen og Satan,
og som villeder hele den bebodde jord. Han ble
kastet ned til jorden, og hans engler ble kastet
ned med ham.» –

˚
Ap 12:9.

22. Hva har Satan anklaget Jehova og hans tjenere
for?

˙ «Kvinnen svarte slangen: ‘Vi kan spise av frukten
på trærne i hagen. Men om frukten på det treet
som står midt i hagen, har Gud sagt: «Dere må
ikke spise av den, nei, dere må ikke røre den, for
gjør dere det, kommer dere til å dø.»’ Da sa slan-
gen til kvinnen: ‘Dere kommer slett ikke til å dø.
Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil
øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud
og få kunnskap om godt og ondt.’» – 1. Mos 3:2–5.

˙ «Satan svarte Jehova: ‘Hud for hud. Et menneske
vil gi alt det han har, for sitt liv.’» – Job 2:4.
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23. Hvordan kan du bevise at Satans anklager er
falske?

˙ «Tjen [Gud] med et helt hjerte.» – 1. Krøn 28:9.
˙ «Helt til jeg dør, skal jeg bevare min integritet!»
– Job 27:5.

24. Hvorfor dør menneskene?
˙ «Synden kom inn i verden ved ett menneske, og
ved synden kom døden. Og døden spredte seg til
alle mennesker fordi de alle syndet.» – Rom 5:12.

25. Hvilken tilstand er de døde i?
˙ «De levende vet at de skal dø, men de døde vet
slett ingen ting.» – Fork 9:5.

26. Hvilket håp er det for de døde?
˙ «Gud vil sørge for at både rettferdige og urettfer-
dige får en oppstandelse.» – Apg 24:15.

27. Hvor mange skal regjere sammen med Jesus i
himmelen?

˙ «Da så jeg Lammet stå på Sions fjell, og sammen
med det 144 000 som hadde Lammets navn og
dets Fars navn skrevet på pannen.» –

˚
Ap 14:1.
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DEL 2 KRISTEN LEVEM
˚
ATE

Ved å studere Bibelen har du lært hva Jehova vil at
du skal gjøre, og hvordan du kan leve etter hans rett-
ferdige normer. Det du har lært, har gitt deg et nytt syn
på livet og fått deg til å forandre oppførsel. Nå som du
har bestemt deg for å leve etter Jehovas rettferdige nor-
mer, kan du tjene ham på en godkjent måte som en for-
kynner av det gode budskap.
En gjennomgang av de følgende spørsmålene vil

hjelpe deg til å få et klart bilde av hva Jehovas rettfer-
dige krav går ut på. Det vil også minne deg om noe av
det du kan gjøre for å være en av hans godkjente tje-
nere. Dette stoffet vil understreke for deg hvor viktig det
er å ha en god samvittighet og gjøre alt til Jehovas ære.
– 2. Kor 1:12; 1. Tim 1:19; 1. Pet 3:16, 21.
Når du nå har kommet til dette punktet i ditt studium,

ønsker du uten tvil å underordne deg Jehovas styre og
bli en del av hans organisasjon. Spørsmålene og skrift-
stedshenvisningene vil hjelpe deg til å granske din egen
forståelse av hva det vil si å underordne seg Jehovas
ordning, enten det er i menigheten, i familien eller i
forbindelse med myndighetene i denne verdensordnin-
gen. Det vil utvilsomt gi deg større verdsettelse av det
Jehova har gjort for å lære opp og bygge opp sitt folk
åndelig sett. Han har blant annet sørget for at vi har
menighetsmøter, og du vil ønske å gå på dem og delta
i dem i den utstrekning det er mulig for deg.
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Denne delen kommer også inn på hvor viktig det er
at vi regelmessig er med på å forkynne om Riket, slik
at vi hjelper andre til å bli kjent med Jehova og til å for-
stå hva han gjør for menneskene. (Matt 24:14; 28:19,
20) Til slutt blir det understreket hvor viktig det er at
du innvier deg til Jehova Gud og blir døpt. Du kan være
sikker på at Jehova setter pris på at du oppriktig reage-
rer positivt på den ufortjente godhet han har vist deg.
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1. Hva er den kristne normen for ekteskapet? Hva er
den eneste bibelske skilsmissegrunnen?

˙ «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen
av skapte dem som mann og kvinne og sa: ‘Derfor
skal en mann forlate sin far og sin mor og holde
seg til sin kone, og de to skal være ett’? Altså er
de ikke lenger to, men ett. Og det som Gud har
forent, skal ikke noe menneske skille ... den som
skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn
seksuell umoral og gifter seg med en annen, be-
går utroskap.» – Matt 19:4–6, 9.

2. Hvorfor må de som lever sammen som mann
og kone, være lovformelig gift? Hvis du er gift, er du
da sikker på at ekteskapet ditt er registrert hos
myndighetene?

˙ «Fortsett å minne dem om å underordne seg og å
adlyde regjeringer og myndigheter.» – Tit 3:1.

˙ «La alle se på ekteskapet som noe dyrebart, og la
ekteskapet holdes rent, for Gud skal dømme dem
som praktiserer seksuell umoral, og dem som er
utro.» – Hebr 13:4.

3. Hvilken rolle har du i familien?
˙ «Hør, min sønn, på din fars rettledning, og forlat
ikke veiledningen fra din mor.» – Ordsp 1:8.

˙ «En mann er sin kones hode, slik Kristus er hode
for menigheten ... Dere menn, fortsett å elske ko-
nene deres, slik Kristus elsket menigheten.» – Ef
5:23, 25.
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˙ «Dere fedre, ikke irriter barna deres, men vis dem
omsorg ved å oppdra og rettlede dem i samsvar
med Jehovas vilje.» – Ef 6:4.

˙ «Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i alt,
for det er noe Herren gleder seg over.» – Kol 3:20.

˙ «Dere gifte kvinner [skal] underordne dere men-
nene deres.» – 1. Pet 3:1.

4. Hvorfor må vi vise respekt for livet?
˙ ‘Gud gir alle liv og pust og alle ting. Det er tak-
ket være ham at vi lever, beveger oss og er til.’
– Apg 17:25, 28.

5. Hvorfor må vi ikke ta livet av noen, heller ikke et
ufødt barn?

˙ ‘Hvis noen menn slåss med hverandre og de ska-
der en gravid kvinne og det skjer et dødsfall, skal
det gis liv for liv.’ – 2. Mos 21:22, 23.

˙ «Dine øyne så meg allerede da jeg var et foster.
I din bok sto det om alle dets deler og om de da-
gene da de ble formet, før noen av dem var til.»
– Sal 139:16.

˙ «Jehova hater ... hender som tar livet av uskyl-
dige.» – Ordsp 6:16, 17.

6. Hvilken befaling har Gud gitt når det gjelder blod?
˙ ‘Hold dere borte fra blod og fra kjøtt av dyr som
er kvalt.’ – Apg 15:29.
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7. Hvorfor må vi elske våre kristne brødre og søstre?
˙ «Jeg gir dere et nytt bud, at dere skal elske hver-
andre. Slik som jeg har elsket dere, skal også
dere elske hverandre. Av dette skal alle forstå at
dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til
hverandre.» – Joh 13:34, 35.

8. En som har en smittsom sykdom som kan være dø-
delig, må ta visse forholdsregler for å unngå å smitte
andre. (a) Hvorfor bør en smittet person la være å vise
sin hengivenhet for andre ved å klemme dem eller
kysse dem? (b) Hvorfor bør han ikke reagere negativt
hvis noen bestemmer seg for at de ikke vil invitere ham
hjem til seg? (c) Hvorfor bør en person som kan ha på-
dratt seg en smittsom sykdom, velge å ta en blodprøve
før han blir kjæreste med noen? (d) Hvorfor bør en
som har en smittsom sykdom, informere koordinatoren
for eldsterådet om dette før han blir døpt?

˙ «Dere skal ikke skylde noen noe som helst, bort-
sett fra det å elske hverandre ... ‘Du skal elske din
neste som deg selv.’ Den som har kjærlighet, gjør
ikke noe ondt mot sin neste.» – Rom 13:8–10.

˙ «Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på
andres.» – Fil 2:4.

9. Hvorfor forventer Jehova at vi tilgir andre?
˙ «Fortsett å bære over med hverandre og å tilgi
hverandre villig, selv om noen har en grunn til
å komme med en klage mot en annen. Slik som
Jehova villig har tilgitt dere, slik skal dere tilgi
hverandre.» – Kol 3:13.
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10. Hva bør du gjøre hvis en bror baktaler deg eller
bedrar deg?

˙ «Hvis din bror synder mot deg, så gå og snakk
med ham på tomannshånd om det gale han har
gjort. Hvis han hører på deg, har du vunnet din
bror. Men hvis han ikke hører, ta da med deg én
eller to til, slik at man kan få klarhet i saken etter
to eller tre vitners utsagn. Hvis han ikke hører på
dem, så si det til menigheten. Hvis han ikke en-
gang hører på menigheten, skal han være for deg
som et menneske fra nasjonene og som en skat-
teoppkrever.» – Matt 18:15–17.

11. Hva er Jehovas syn på de følgende syndene?
ˇ Seksuell umoral

ˇ Bruk av bilder i tilbedelsen

ˇ Homoseksuelle handlinger

ˇ Tyveri

ˇ Pengespill

ˇ Alkoholmisbruk

˙ «Bli ikke villedet. De som praktiserer seksuell
umoral, de som tilber avguder, de som er utro
mot ektefellen sin, menn som praktiserer homo-
seksuelle handlinger eller lar seg bruke til dette,
tyver, grådige mennesker, drankere, de som hå-
ner andre, og de som presser andre for penger,
skal ikke arve Guds rike.» – 1. Kor 6:9, 10.
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12. Hva er du bestemt på å gjøre når det gjelder
seksuell umoral, som dreier seg om forskjellige typer
seksuelle handlinger utenfor ekteskapet?

˙ «Flykt fra seksuell umoral!» – 1. Kor 6:18.

13. Hvorfor må vi unngå ikke-medisinsk bruk av stoffer
som er vanedannende, eller som påvirker sinnet?

˙ «[Bær] fram kroppen deres som et levende og
hellig offer som Gud kan godkjenne – en hellig
tjeneste med deres fornuft. Og la dere ikke len-
ger forme av denne verdensordningen, men bli
forvandlet ved å fornye deres sinn, så dere kan
undersøke og bli overbevist om hva som er Guds
gode og fullkomne vilje, og hva han godkjenner.»
– Rom 12:1, 2.

14. Kan du nevne noen handlinger knyttet til
demonisme som Gud forbyr?

˙ «Det skal ikke finnes noen hos deg som brenner
sin sønn eller datter som et offer, noen som dri-
ver med spådomskunst, noen som praktiserer
magi, noen som ser etter varsler, en trollmann,
noen som kaster en forbannelse over andre, noen
som rådspør et åndemedium eller en spåmann, el-
ler noen som henvender seg til de døde.» – 5. Mos
18:10, 11.

15. Hva må en person straks gjøre hvis han begår en
alvorlig synd, men ønsker å komme i et godt forhold til
Jehova igjen?

˙ «Jeg [bekjente] min synd for deg, jeg skjulte
ikke det gale jeg hadde gjort. Jeg sa: ‘Jeg skal
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bekjenne mine overtredelser for Jehova.’» – Sal
32:5.

˙ «Er det noen blant dere som er syk? La ham kalle
til seg menighetens eldste. De skal be for ham og
smøre ham inn med olje i Jehovas navn. Og tro-
ens bønn skal gjøre den syke frisk, og Jehova skal
reise ham opp. Hvis han har begått synder, skal
han bli tilgitt.» – Jak 5:14, 15.

16. Hva bør du gjøre hvis du vet at en annen kristen
har begått en alvorlig synd?

˙ «Hvis noen har hørt en offentlig innkalling til å
vitne og han er et vitne – enten ved at han har
sett noe eller har fått vite om noe – og han ikke
sier fra om det, da er det en synd, og han må ta
konsekvensene av sin gale handlemåte.» – 3. Mos
5:1.

17. Hvis det blir gitt en opplysning om at en person
ikke lenger er et av Jehovas vitner, hvordan skal vi da
behandle ham?

˙ «Dere skal slutte med å omgås enhver som kalles
en bror, og som likevel praktiserer seksuell umo-
ral eller er grådig, tilber avguder, håner andre, er
en dranker eller presser andre for penger. Dere
skal ikke engang spise sammen med et slikt men-
neske.» – 1. Kor 5:11.

˙ «Hvis noen kommer til dere og ikke forkynner
denne læren, så ta ikke imot ham i deres hjem og
hils ikke på ham.» – 2. Joh 10.
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18. Hvorfor bør du velge nære venner blant dem som
elsker Jehova?

˙ «Den som er sammen med de kloke, blir klok,
men det går dårlig med den som omgås de ufor-
nuftige.» – Ordsp 13:20.

˙ «Ikke bli villedet. Dårlig omgang ødelegger gode
vaner.» – 1. Kor 15:33.

19. Hvorfor er Jehovas vitner politisk nøytrale?
˙ «De er ikke en del av verden, akkurat som jeg
[Jesus] ikke er en del av verden.» – Joh 17:16.

20. Hvorfor bør du adlyde myndighetene?
˙ «Hver enkelt skal underordne seg myndighetene,
for det finnes ingen myndighet som ikke er fra
Gud. De eksisterende myndighetene har fått sin
relative myndighet av Gud.» – Rom 13:1.

21. Hva bør du gjøre hvis det oppstår en konflikt
mellom menneskers lov og Guds lov?

˙ «Vi må adlyde Gud mer enn mennesker.» – Apg
5:29.

22. Hvilke skriftsteder kan hjelpe deg til å holde deg
atskilt fra verden når du skal velge jobb?

˙ «Nasjon skal ikke løfte sverd mot nasjon, og de
skal ikke lenger lære å føre krig.» – Mi 4:3.

˙ «Gå ut fra henne [Babylon den store], mitt folk.
Ellers vil dere være medskyldige i hennes synder
og bli rammet av hennes plager.» –

˚
Ap 18:4.
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23. Hvilke typer underholdning og avkobling vil du
velge, og hvilke vil du holde deg unna?

˙ «Jehova ... hater den som elsker vold.» – Sal 11:5.
˙ «Avsky det onde, hold fast ved det gode.» – Rom
12:9.

˙ «Alt som er sant, alt som er betydningsfullt, alt
som er rettferdig, alt som er rent, alt som er
verdt å elske, alt som det snakkes godt om, alle
verdifulle egenskaper og alt som fortjener ros
– fortsett å tenke på dette.» – Fil 4:8.

24. Hvorfor vil ikke Jehovas vitner tilbe sammen med
andre religiøse grupper?

˙ «Dere kan ikke spise ved både ‘Jehovas bord’ og
demonenes bord.» – 1. Kor 10:21.

˙ «‘Skill dere ut’, sier Jehova, ‘og hold opp med å
røre det som er urent.’ ‘Da vil jeg ta imot dere.’»
– 2. Kor 6:17.

25. Hvilke prinsipper kan hjelpe deg til å avgjøre om du
vil delta i en bestemt feiring?

˙ «De blandet seg med nasjonene og begynte å leve
som dem. De fortsatte å tjene deres avguder, som
ble en felle for dem.» – Sal 106:35, 36.

˙ «De døde vet slett ingen ting.» – Fork 9:5.
˙ «De er ikke en del av verden, akkurat som jeg
ikke er en del av verden.» – Joh 17:16.

˙ «Det er nok at dere i den tiden som er gått, har
gjort nasjonenes vilje, da dere levde et liv preget
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av skamløs oppførsel, ukontrollerte lyster, over-
dreven drikking, vill festing, fyll og avskyelig av-
gudsdyrkelse.» – 1. Pet 4:3.

26. Hvordan hjelper bibelske eksempler deg til å
avgjøre om du kan feire fødselsdager?

˙ «Den tredje dagen var det faraos fødselsdag, og
han holdt en fest for alle tjenerne sine. Han førte
fram både overmunnskjenken og sjefbakeren for
øynene på tjenerne. Han ga overmunnskjenken
stillingen som munnskjenk tilbake ... Men farao
hengte sjefbakeren på en pæl.» – 1. Mos 40:20–22.

˙ «Da Herodes feiret fødselsdagen sin, danset dat-
teren til Herodias for gjestene, og Herodes ble
så begeistret at han med en ed lovte å gi henne
hva som helst hun ba om. Moren fikk henne da
til å si: ‘Gi meg hodet til døperen Johannes på et
fat.’ Han sendte da noen av sted og sørget for at
Johannes ble halshogd i fengselet.» – Matt
14:6–8, 10.

27. Hvorfor bør du følge veiledningen fra de eldste?
˙ «Vær lydige mot dem som tar ledelsen blant dere,
og vær føyelige, for de våker over dere og skal
avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre dette
med glede og uten å sukke, for ellers ville det
være til skade for dere.» – Hebr 13:17.

28. Hvorfor er det viktig for deg og familien din å sette
av tid til å lese og studere Bibelen regelmessig?

˙ «[Han] har sin glede i Jehovas lov og leser i hans
lov med dempet stemme dag og natt. Han skal bli
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som et tre plantet ved strømmer av vann, et tre
som gir frukt i rette tid, med blader som ikke vis-
ner. Og alt han gjør, skal lykkes.» – Sal 1:2, 3.

29. Hvorfor er du glad i å gå på møtene og delta i
dem?

˙ «Jeg vil forkynne om ditt navn for mine brødre,
midt i menigheten vil jeg lovprise deg.» – Sal
22:22.

˙ «La oss ha omtanke for hverandre, så vi moti-
verer hverandre til kjærlighet og gode gjernin-
ger. Og la oss ikke være borte fra møtene våre,
slik noen har for vane, men heller oppmuntre
hverandre. Legg stadig større vekt på dette etter
hvert som dere ser at dagen nærmer seg.» – Hebr
10:24, 25.

30. Hva er det viktigste arbeidet Jesus har gitt oss i
oppdrag å utføre?

˙ «Gå derfor og gjør mennesker fra alle nasjoner
til disipler. Dere skal døpe dem ... og lære dem å
holde alt det jeg har befalt dere.» – Matt 28:19, 20.

31. Hvilken innstilling er til glede for Jehova når vi gir
bidrag til Rikets arbeid eller hjelper våre brødre og
søstre?

˙ «Du skal ære Jehova med dine verdifulle ting.»
– Ordsp 3:9.

˙ «La hver enkelt gjøre slik som han har bestemt
seg for i sitt hjerte, ikke motvillig eller under
tvang, for Gud elsker en glad giver.» – 2. Kor 9:7.
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32. Hvilke vanskeligheter kan de kristne regne med å
oppleve?

˙ «Lykkelige er de som er blitt forfulgt fordi de gjør
det som er rett, for himmelens rike er deres. Lyk-
kelige er dere når folk håner dere og forfølger
dere og kommer med alle slags onde løgner om
dere for min skyld. Fryd dere og vær jublende
glade, for dere har en stor lønn i himmelen. Slik
forfulgte de jo profetene før dere.» – Matt 5:10–12.

33. Hvorfor er det et spesielt privilegium å bli døpt
som et av Jehovas vitner?

˙ «Ditt ord ble til jubel for meg og til glede for mitt
hjerte, for ditt navn er nevnt over meg, Jehova.»
– Jer 15:16.
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AVSLUTTENDE DRØFTELSE MED D
˚
APSKANDIDATER

Dåpen foregår vanligvis på Jehovas vitners stevner.
Ved slutten av dåpstalen ber taleren dåpskandidatene
om å reise seg og svare høyt på de følgende to spørs-
målene:
1. Har du angret dine synder, innviet deg til Jehova
og blitt overbevist om at han gir frelse gjennom Jesus
Kristus?
2. Forstår du at din dåp offentlig viser at du er et av
Jehovas vitner og er en del av Jehovas organisasjon?
Ved å svare bekreftende på disse spørsmålene kom-

mer dåpskandidatene med en ‘offentlig kunngjøring’ av
at de tror på gjenløsningen, og at de har innviet seg
uforbeholdent til Jehova. (Rom 10:9, 10) Dåpskandida-
tene bør på forhånd tenke over og be angående disse
spørsmålene, slik at de kan svare i samsvar med sin per-
sonlige overbevisning.
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Har du innviet deg til Jehova i bønn og lovt å tilbe bare
ham og la det å gjøre hans vilje være det viktigste i
livet ditt?
Er du nå fullstendig overbevist om at du bør bli døpt
ved første anledning?

Hva er det passende å ha på seg når man blir døpt?
(1. Tim 2:9; Joh 15:19; Fil 1:10)
Vi bør kle oss med «beskjedenhet og et sunt sinn», slik

at vi viser at vi «har kjærlighet til Gud». De som blir døpt,
må derfor ikke bruke utfordrende badetøy eller klær med
reklame eller slagord. De bør ha på seg rene og pene klær
som vitner om god smak og passer til anledningen.

Hvordan bør man oppføre seg når man blir døpt? (Luk 3:
21, 22)
Jesu dåp er mønsteret for den kristne dåp i vår tid. Jesus

var klar over at det å bli døpt er et alvorlig skritt, og det
viste han ved sin innstilling og sine handlinger. Dåpsstedet
er derfor ikke et sted for upassende humor, lek, svømming
eller annen oppførsel som ville svekke anledningens alvor.
En kristen vil heller ikke oppføre seg som om han hadde
vunnet en stor seier. Dåpen er en gledelig anledning, men
denne gleden bør komme til uttrykk på en verdig måte.

Hvordan vil det at du går regelmessig på møtene og
har nær kontakt med menigheten, hjelpe deg til å leve i
samsvar med din innvielse til Jehova?
Hvorfor er det viktig at du fortsetter å ha en god
timeplan for personlig studium og deltar regelmessig i
tjenesten etter at du er blitt døpt?
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RETNINGSLINJER FOR MENIGHETENS ELDSTE

Når en udøpt forkynner sier fra om at han ønsker å
bli døpt, bør han bli oppfordret til å gå nøye igjennom
«Spørsmål til dem som ønsker å bli døpt», som står på
sidene 185–207 i denne boken. Han bør bli gjort opp-
merksom på at det er nyttig å lese det som står un-
der «Til deg som er udøpt forkynner», som begynner på
side 182, der det blir forklart hvordan han kan forbe-
rede seg til drøftelsene med de eldste. Som det sies der,
kan dåpskandidaten bruke sine personlige notater, og
han kan ha denne boken åpen under drøftelsene. Det er
imidlertid ikke nødvendig at noen gjennomgår spørsmå-
lene med ham før de eldste har møter med ham.
En som ønsker å bli døpt, bør informere koordinato-

ren for eldsterådet om det. Etter at dåpskandidaten har
lest «Spørsmål til dem som ønsker å bli døpt», vil koor-
dinatoren for eldsterådet spørre ham om han har inn-
viet sitt liv til Jehova i bønn og lovt Ham å gjøre hans
vilje. Hvis han har innviet seg, vil koordinatoren for elds-
terådet ordne med at to av de eldste drøfter «Spørsmål
til dem som ønsker å bli døpt» med ham. To forskjellige
eldste bør få i oppdrag å lede hver av drøftelsene. Det
er ikke nødvendig å vente til det blir gitt opplysninger
om det neste stevnet, før man har disse drøftelsene.
De to delene kan vanligvis gjennomgås i løpet av to

møter som varer omkring en time hver, men det er ikke
noe i veien for å bruke mer tid hvis det er nødvendig.
Hvert møte bør bli innledet og avsluttet med bønn. Ver-
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ken dåpskandidaten eller den eldste bør ha hastverk når
spørsmålene blir gjennomgått. De eldste vil prioritere å
sette av tid i timeplanen sin til å få gjennomført disse
drøftelsene.
Det er vanligvis best å gjennomgå spørsmålene med

hver enkelt dåpskandidat og ikke samle alle i en gruppe.
Når dåpskandidaten kommenterer alle spørsmålene, får
de eldste et klarere bilde av hvor god forståelse han har,
slik at de ikke behøver å være i tvil om han er klar til å
bli døpt eller ikke. Den som ønsker å bli døpt, kan dess-
uten ha lettere for å uttale seg under slike forhold. Ek-
tefeller kan være med på disse drøftelsene sammen.
Hvis dåpskandidaten er en søster, bør drøftelsene fo-

regå på en slik måte at andre ser, men ikke hører dem.
Hvis det er nødvendig å ta med en annen person, bør
det være en eldste eller en menighetstjener, avhengig
av hvilken del som blir gjennomgått. Se neste avsnitt.
I menigheter med svært få eldste kan dyktige menig-

hetstjenere som har vist god dømmekraft og vurde-
ringsevne, gjennomgå de dåpsspørsmålene som står i
«Del 1: Den kristne lære». Bare eldste skal gjennomgå
«Del 2: Kristen levemåte». Hvis menigheten ikke har nok
kvalifiserte brødre, kan man kontakte kretstilsynsman-
nen for å høre om det er mulig å få hjelp fra en nabo-
menighet.
Hvis dåpskandidaten er en mindreårig, bør en av eller

begge hans troende foreldre være til stede under drøf-
telsene. Hvis ingen forelder kan være til stede, bør to
eldste (eller en eldste og en menighetstjener, avhengig
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av hvilken del som blir gjennomgått) være med på hvert
møte.
De eldste bør forsikre seg om at en som ønsker å bli

døpt, i rimelig grad forstår Bibelens grunnleggende
lære. De bør dessuten forsikre seg om at han virkelig
verdsetter sannheten og har den rette respekt for Jeho-
vas organisasjon. Hvis han ikke forstår Bibelens grunn-
leggende lære, vil de eldste sørge for at han får hjelp,
slik at han kan bli kvalifisert til å bli døpt senere. Andre
trenger kanskje mer tid på seg til å vise større verdset-
telse av felttjenesten eller til å rette seg etter organisa-
sjonsmessige ordninger. De eldste må bruke god døm-
mekraft når de avgjør hvor mye tid de skal bruke på
hvert spørsmål, for å finne ut om vedkommende er klar
for å bli døpt. Man kan bruke mer tid på noen spørsmål
og mindre på andre, men alle spørsmålene skal gjen-
nomgås.
Etter det andre møtet vil de eldste som har fått i opp-

drag å gjennomgå disse spørsmålene, komme sammen
for å avgjøre om han kan bli døpt eller ikke. De eldste vil
ta i betraktning den enkeltes bakgrunn, evner og andre
omstendigheter. Vi er interessert i dem som av hjertet
har vendt seg til Jehova, og som har forstått Bibelens
grunnleggende sannheter. Når eldste gir kjærlig hjelp,
vil de som blir døpt, være tilstrekkelig forberedt til den
viktige oppgaven det er å være forkynnere av det gode
budskap.
Etterpå bør en av de eldste eller begge to snakke med

dåpskandidaten og fortelle ham om han er kvalifisert
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til å bli døpt eller ikke. Hvis han er kvalifisert, bør de
eldste ha en kort samtale med ham basert på «Avslut-
tende drøftelse med dåpskandidater», som står på si-
dene 206–207. Hvis dåpskandidaten ennå ikke har stu-
dert ferdig boken Et håp om en lys framtid, bør de
eldste oppfordre ham til å fortsette studiet etter då-
pen. Informer kandidaten om at dåpsdatoen hans vil bli
ført opp på skjemaet Forkynnerens opptegnelser som
står i hans navn. Minn ham om at de eldste samler inn
disse opplysningene fra ham for at organisasjonen skal
kunne fortsette å ta hånd om Jehovas vitners religiøse
virksomhet over hele verden, og for at forkynneren skal
kunne være med på åndelige aktiviteter og få åndelig
støtte. De eldste kan i tillegg minne ham om at alle per-
sonopplysninger blir behandlet i samsvar med «Jeho-
vas vitners globale policy for personvern», som finnes
på jw.org. Denne samtalen behøver vanligvis ikke å vare
lenger enn ti minutter.
Ett år etter forkynnerens dåp bør to eldste ha et

møte med ham for å gi oppmuntring og komme med
nyttige forslag. Den ene av dem bør være forkynne-
rens gruppetilsynsmann. Hvis den nye er en mindre-
årig, bør hans troende foreldre være til stede. Atmosfæ-
ren under møtet bør være varm og oppmuntrende. De
eldste vil drøfte hans åndelige framgang og komme
med praktiske forslag til hvordan han kan fortsette å ha
gode rutiner for personlig studium og daglig bibelles-
ning, ukentlig familiestudium, trofast møtedeltagelse og
ukentlig felttjeneste. (Ef 5:15, 16) Hvis han ikke har full-
ført sitt studium av boken Et håp om en lys framtid, bør
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de eldste sørge for at noen hjelper ham med dette. De
eldste må være flinke til å gi kjærlig ros. Det er vanlig-
vis nok å komme med veiledning eller forslag på ett el-
ler to områder.
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Merk: De fleste henvisningene nedenfor er angitt med
kapittelnummer etterfulgt av avsnittsnummer. Den første
henvisningen under «Opplysninger», for eksempel, er «bidrag:
12:6». Det betyr at informasjonen om dette står i kapittel 12,
avsnitt 6.
Avdelingskontoret
ansvar: 4:13
bidrag til: 12:2–4
klesdrakt og utseende når man besøker: 13:13
når kontakten brytes: 17:15–17

Barn
aktiviteter på skolen: 13:22–24
hjelpe gamle eller syke foreldre og besteforeldre: 12:14
møter: 7:2; 11:13–14
overtredelser: 14:37
unge brødre som vil tjene: 6:14
åndelig framgang: 8:13–15; 10:26; s. 179–181

Begravelser: 11:10–11
Betel-tjeneste: 10:19–20
Bibelstudier
lede nye til organisasjonen: 9:20–21
oppmuntre nye til å forkynne uformelt: 8:5
rapportering: 8:26
viktighet: 9:16–17

Bidrag: 3:13; 11:6–7, 15; 12:2–11
Byggevirksomhet: 10:21–23
byggefrivillig: 10:23
byggegrupper: 10:23
byggetjener: 10:23
byggetjener i utlandet: 10:23
frivillig for bygge- og prosjekteringsavdelingen: 10:23
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Distrikt
flerspråklig: 9:36–37
gruppe og personlig: 9:31–34
opptegnelser: 9:31

Domsutvalg: 14:21–28, 34–37
Dåp
barn: s. 179–181
betydning av: 8:16–18
gjennomgåelse av spørsmål: s. 185–207
ordinasjon: 8:3
på stevner: 7:24, 26
udøpte forkynnere: s. 182–184

Eksemplarisk
definisjon: 6:9

Eksklusjon: 14:25–29
Eldste
ansvarsoppgaver: 5:25–36, 40
eldre eller syke: 5:23–24
grupper og førgrupper: 9:42–44
ha som mål å bli: 5:22
holde menigheten ren: 14:19–40
holdning til: 3:14; 5:38–39
hyrder: 5:1–3; 14:7–12
kvalifikasjoner: 5:4–20
møter: 5:37
samarbeid blant: 5:21
utnevnt teokratisk: 4:8

Enhet
bevare: 17:20
eldste: 5:13, 21
grunnlag: 1:6–7; 13:28–29
internasjonal: 16:6–11
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under Kristi ledelse: 2:9–11; 4:10–11
utfordringer: 14:3; 17:6
velsignelser: 4:15; 5:57; 13:30–31

Fattige: 12:12–15
Felttjenestegrupper
distrikter: 9:31, 33
fordeling mellom: 5:35
frammøter: 7:20–21
menighetstjenernes rolle: 6:12
renhold av Rikets sal: 11:7
tilsynsmenn: 5:29–34

Flerspråklige områder
beboer snakker et annet språk: 9:38–41
grupper og førgrupper: 9:42–44
språkkurs: 10:10

Forkynnelse
bruke jw.org: 9:24–25
distrikt: 9:30–34
flerspråklige områder: 9:35–44
frammøter: 7:20–21
første århundre: 8:1–2; 9:1, 4
gjenbesøk: 9:14–15
gruppevitning: 9:45–46
gudgitt oppdrag: 8:2
hus til hus: 9:3–9
klær og utseende: 13:12
kvalifikasjoner: 8:6–9, 13–15
litteratur: 9:22–23
offentlig: 9:11–12
oppmuntre nye til å forkynne uformelt: 8:5
personlig hjelp: 5:28–29, 33; 7:21; 9:7, 15, 19
rapportering: 8:19–29, 31–36

EMNEREGISTER 215



ta ledelsen: 5:3, 17, 29–33; 6:4
tjenestetilsynsmannen organiserer: 5:28
uformelt: 9:26–29
under forbud: 17:13–18
unge: 8:13–15
viktighet: 9:5–8; 10:1–2

Forkynnere
(Se Menighetsforkynnere; Udøpte forkynnere)

Forkynnerens opptegnelser: 5:44; 8:10, 30
Fritid og underholdning: 13:15–21
Gjenopptagelse: 14:34–36
Herrens kveldsmåltid: 7:28–30
Hjelpepionerer: 10:11–12
Innvielse
(Se Dåp)

Irettesettelse: 14:4, 23–24
Jehova Gud
nærme seg: 17:1–3
universets Overherre: 15:1–4

Jesus Kristus
den gode hyrde: 2:6; 5:1
Forkynner: 8:1–2; 9:1
Gjenløser: 2:3
Hode for menigheten: 1:10; 2:5
underordnet seg Jehova: 15:5
Øversteprest: 2:4

Juridiske selskaper: 4:12
JW.ORG: 9:24–25
Klesdrakt og utseende
besøke Betel: 13:13
de som får privilegier: 6:9
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felttjenesten: 13:12
fritid: 13:14
menighetstjenere: 6:5
møter: 11:12, 21

Koordinatoren for eldsterådet
dåpskandidater: 8:18; s. 208–212
generelt ansvar: 5:26
kretstilsynsmannens besøk: 5:42–44
nye forkynnere: 8:8, 14
revisjon av regnskapet: 12:7
tjenestemøtet: 7:18

Kretsstevner
organisering: 5:49
steder: 11:18
utgifter: 12:8–11

Kretstilsynsmannen
besøk: 5:41–48
gjestfrihet mot: 5:50
grupper: 9:44
nye menigheter: 7:22
snakke med om å utvide tjenesten: 10:6, 10, 16, 20

Lederskap
familien: 15:9–10
Jehovas organisasjon: 1:9–10; 2:5, 9–10; 15:1–2
menigheten: 3:14; 4:15; 15:7
myndighetene: 15:11

Litteratur
flerspråklige områder: 9:35–37
hvem som tar hånd om: 12:16
hvordan finansiert: 12:2–4
nytte i tjenesten: 9:22–23

Livet og tjenesten som kristne – arbeidshefte: 7:14–18
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Menighetens tjenesteutvalg: 5:35
Menigheter
(Se også Møter; Rikets sal)
enhet: 13:28–30
ny og liten: 7:22–23
teokratisk organisert: 1:3; 4:4–11

Menighetsforkynnere
(Se også Udøpte forkynnere)
kvalifikasjoner: 8:8
med begrensede muligheter: 8:29
nye: 8:5–6
personlig hjelp: 5:28–29, 33; 7:21; 9:7, 15, 19
som flytter: 8:30
unge: 8:13–14

Menighetstjenere
ha som mål å bli: 6:14
kvalifikasjoner: 6:3–6
oppgaver: 6:7–12; 11:14
vise at vi verdsetter: 6:1–2, 15

Merke seg uordentlige: 14:9–12
Minnehøytiden: 7:28–30
Misjonærtjeneste: 10:15, 18
Møter
barn til stede: 11:13
eldste: 5:37
frammøter: 7:20–21; 9:45
fremme forretningsinteresser: 13:27
første århundre: 7:3; 11:2
hensikt: 7:1–2
israelittene: 11:1
kretsstevner: 7:24
Livet og tjenesten som kristne: 7:14–19
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menighetsbibelstudiet: 7:17
møtesteder: 11:1–5, 18–19
når søstre leder: 7:23
offentlige foredraget: 7:5–10
ordenstjenere: 11:14
regionale stevner: 7:25–26
under forbud: 17:15–17
under kretstilsynsmannens besøk: 5:43, 47
vakttårnstudiet: 7:11–13
viktigheten: 3:12; 7:4, 27; 15:7

Mål
Betel-tjeneste: 10:19–20
byggetjeneste: 10:21–23
feltmisjonærer: 10:15
forkynnere: 10:4–5
kretstjeneste: 10:16
lære et nytt språk: 10:10
pionertjeneste: 10:11–14
realistiske: 8:37
teokratiske skoler: 10:17–18
tjene der behovet er større: 10:6–9
viktigheten av: 10:24–26

Nødhjelp: 12:15; 16:11
Offentlige foredraget: 7:5–10
Opplysninger
bidrag: 12:6
eksklusjon: 14:29
gjenopptagelse: 14:36
irettesettelse: 14:24
person som trekker seg: 14:33
udøpt forkynner: 8:12; 14:39–40

Ordenstjenere: 11:14
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Ordinasjon: 8:3
Organisasjon
himmelske del: 1:8–13

Overtredelser
(Se også Eksklusjon; Gjenopptagelse; Merke seg
uordentlige; Personlige uoverensstemmelser; Trekke seg)

alvorlige: 14:21–33
barn: 14:37
mot andre kristne: 14:5–6, 13–20
opplysninger om: 14:24, 29, 33, 39–40
udøpte forkynnere: 14:38–40

Personlige uoverensstemmelser
løse alvorlige: 14:13–20
løse mindre: 14:5–6

Pionerer: 10:11–14
Prøvelser: 13:4–5; 17:4–19
Rapportering
forkynnere: 5:34; 8:10, 23–29
kretstilsynsmannen: 5:46, 50; 9:44
når man er borte: 8:30
viktighet: 8:19–22, 31–36

Regionale stevner: 7:25–27
Renhet
fysisk: 13:8–12
moralsk, åndelig: 13:6–7
Rikets sal: 11:7–8

Representanter for hovedkontoret: 5:55–56
Resolusjoner: 12:6, 9, 11
Rikets sal
bibliotek: 7:19
bygging: 10:21–23; 11:4–5, 15–17
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flere menigheter: 11:8–9
innvielse: 11:4
renhold og vedlikehold: 11:7–8
spesiell bruk av: 11:10–11
utgifter: 11:6; 12:5–6

Sekretæren: 5:27; 8:30
Skole og fritidsaktiviteter: 13:22–24
Spesialpionerer: 10:11, 14, 17–18
Stevnehaller: 11:18–21
Stevner
(Se Kretsstevner; Regionale stevner)

Styrende råd
grunner til å følge dets ledelse: 3:9–11; 4:9–11
hvem er: 3:1–6
vise tillit til: 3:12–15

Sykehuskontaktutvalg og pasientbesøksgrupper: 5:40
Søstre
byggetjeneste: 10:21
når det ikke er noen kvalifiserte brødre til stede: 6:9; 7:23
teokratiske skoler: 10:17–18

Tilsynsmenn
(Se Eldste)

Tjeneste der behovet er større: 10:6–9
Tjenestetilsynsmannen: 5:28, 32; 9:31, 37, 45
Tjenesteutvalget
(Se Menighetens tjenesteutvalg)

Trekke seg: 14:30–33
«Trofaste og kloke slave»
ha tillit til: 3:12–15
hvem er: 3:4–6
lydighet mot: 15:7
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Udøpte forkynnere
barn: 8:13–15
kvalifikasjoner: 8:6–12
overtredelser: 14:38–40

Underordning
(Se Lederskap)

Utvalg
domsutvalg: 14:21–28, 34–37
driftsutvalg for Rikets sal: 11:8
landsutvalg: 5:53
menighetens tjenesteutvalg: 5:35
sykehuskontaktutvalg: 5:40
ved avdelingskontoret: 4:13; 5:51–54

Uvirksomme kristne: 8:26; 14:32
Vakttårnstudiet: 7:11–13
Verdslig arbeid: 13:25–26
Vielser: 11:10–11
Økonomisk støtte
krets: 12:8–11
menighet: 11:6–7; 12:5–7
verden over: 11:15; 12:2–4
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