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JEHOVAS VITNER 
' 

Den kult som i dag kaller seg Jehovas vitner, har under 
sin snart hundreårige historie båret flere navn. Bevegel
se n utspringer fra det selskap som i 1884 ble grunnlagt 
som Sions Vakttårn , senere oftest bare kalt Vakttårnet. 
I årenes løp ble flere underselskaper opprettet og nye 
navn ble tatt i bruk, såsom tilhengere av Millenniets 
Daggry, Internasjonal forening for bibelstudium. I tid
ligere år var bevegelsen best kjent under benevnelsen 
russellianere etter kultens stifter, Charles Taze Russell. 

Sjelden har en bevegels.es stifter blitt så grundig 
fornektet av sine etterfølgere som »pastor» Russell. Og 
aldri med mindre grunn. Ettersom russellismens historie 
er en eneste lang rekke med feilslagne profetier og 
beregninger, har det vært meget on1 å gjøre for bevegel
sens nåværende leder å frigjøre seg fra denne misære. 
Det er vanlig taktikk av bevegelsens talsmenn å benekte 
enhver forbindelse med Russen. En går engod så langt at 
en påstår at »russellistene» er de verste motstandere 
Jehovas vitner har. En må regne med at mange tro
skyldige »vitner» ikke er mer orientert enn at de selv tror 
dette. Den ufrakommelige sannhet er likevel at Charles 
T. Russen var selskapets grunnlegger og første president, 
og at hans læresetninger stort sett til denne dag er 
grunnleggende i Jehovas vitners læresystem. 
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Charles T. Russen ble født i 1852 i Pittsburgh, 
Pennsylvania, USA. Faren var en større manufaktur
handler, og han tok tidlig gutten inn som medeier i 
forretningen. Allerede som en ung mann på 30 år hadde 
Russell samlet seg en betydelig formue - og forretnings
sans var også det mest fremtredende trekk ved ham i 
hans religiøse virke. 

Det vil ofte være en viss sammenheng mellom en 
manns karakter og hans teologi, og en får et vink om 
Russells karakter når det kan konstateres at han i sin 
forretningsvirksomhet ikke engang vek tilbake for ren 
svindel. Så sent som i 1911 , da Russen var ·...,n veletablert 
leder av sitt samfunn, gikk han igang med å selge 
»mirakelhvete» til tro sky Idige men nesker. Prisen var 
seksti ganger høyere enn vanlig hvetepris - men så 
skulle den også gi seksti ganger større avling! Saken 
endte med et nederlag i retten. 

Likeså tjener det Russell tilliten ære at han nektet 
å betale sin fraskilte hustru det underholdningsbidrag . 
hun hadde krav på, til tross for at han selv levde i luksus 
og overflod. Ved rettens hjelp ble hun imidlertid tilkjent 
det hun hadde rett til. Russell overklaget dommen fem 
ganger inn for forskjellige rettsinstanser u ten å få med
hold. Til sist ble han idømt en bot for rettsbrudd og ble 
satt under fonnyndere for resten av sin livstid. En mann 
med så tvilsom bakgrunn og en så frynset moral var det 
altså som trådte fram og spilte den store Herrens profet. 

Etter at Russen i meget unge år hadde brutt med sitt 
kirkesamfunn, han tilhørte den kongregasjonalistiske 
kirke, på grunn av at han ikke ville god ta kirkens lære 
om evig fortapelse, kom den unge mannen i forbindelse 
med adventistiske kretser og samarbeidet en tid med 
disse. Som vi skal se har denne ad ven tistiske bakgrunn 
fått en stor innflytelse på utformingen av russellismens 
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læresystem. Imidlertid brøt også Russell med sine 
adventistvenner på grunn av en uenighet om Kristi 
forsoning, og begynte i 1879 å utgi bladet »Sions 
Vakttårn». Utbredelsen av dette blad må ha overgått 
Russells dristigste drømmer. Fra et opplag på 6.000 i 
1879 har det nå nådd et årlig opplag på over 60 
millioner, og utkommer på omkring 5O språk. 

En av de ting som særpreger russelistenes arbeids
metoder, er at deres lære først og fremst utbredes ved 
hjelp av det trykte ord. Russell selv utfoldet en 
utrettelig virksomhet. Det sies at han holdt 30.000 taler 
og prekener, skrev 50.000 sider »bibelfortolkning» og at 
han ledet en organisasjon som beskjeftiget 700 talere. 
Hans bøker og skrifter er spredt i millionopplag. 

Russells hovedarbeid er hans seksbindsverk »Mellen
niets daggry», senere kalt »Studier i Skriften». Verket er 
en »bibelnøkkel» og er tilegnet »kongenes Konge og 
herrenes Herre». Det er neppe for meget sagt at vi her 
står overfor den mest fantastiske og mest fantasifulle 
bibelutlegning som noensinne har sett dagens lys. Et 
syvende bind av »Studier i Skriften» utkom i 1917 etter 
Russells død. Det er dog tvilsomt hvor meget av dette 
siste bind som virkelig kan tilskrives ham. 

Russell hersket over sin organisasjon med nænnest 
uinnskrenket diktatorisk makt så lenge han levet. Etter 
hans død i 1916 tok J .F. Rutherford straks opp kampen 
for å vinne den ledige tronen. »Dommer» Rutherford, 
som han kaltes, fordi »han kunne vært dommer», var 
opprinnelig sakfører. Han vikarierte også en tid som 
dommer. Etter en del splittelser og stridigheter hadde 
Rutherford befestet sin maktstilling. Ettersom årene 
gikk vokste han i makt og popularitet blant russellistene. 

o o 

Til sist ble det slik at å gå imot ham på noe punkt 
nærmest ble betraktet som opposisjon mot Jehovah selv. 
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Russell og Rutherford er de to hovedmenn i russel
lismens historie. At Russen er sektens grunnlegger er like 
uomtvistelig som det er benektet av »vitnene», men 
Rutherford ble den store strateg som førte bevegelsen 
fram til den verdensvide innflytelse den siden har 
oppnådd. I løpet av 60 år var Russells skrifter distribuert 
i bortimot tyve millioner eksemplarer. På bare halv
parten av tiden ble Ru therfords mer enn hundre bøker 
og brosjyrer spredt i det mangedobbelte antall millioner. 

Etter Russells død så J .F. Rutherford at hans for
gjengers mange skrifter og forutsigelser egentlig utgjorde 
en dødelig fare for bevegelsen. Russen hadde fastlagt 
Herrens gjenkomst til året 1874. Senere hadde han 
forutsagt at de troendes opprykkelse skulle finne sted i 
1878. Endelig profeterte han at i 1914 skulle fredsriket 
opprettes - i stedet brøt verdenskrigen ut! Så ble det 
sagt at »vredens dag>> skulle slutte i 1915. Så ble det sagt 
at den store trengsel ville vare i tre år til l 91 7. Endelig 
prøvde Vakttårnet å bevise at riket først kunne være 
endelig opprettet i .1918. 

Selv om Rutherford til en tid faktisk fortsatte 
Russells »profetvirksomhet», forstod han jo snart at 
denne veritable rekke av feilslagne profetier ville bli en 
utålelig belastning for bevegelsen dersom en ikke på en 
eller annen måte kunne frigjøre seg fra ansvaret. Han 
gikk så i gang med å løse bevegelsen fra Russell og hans 
navn. Mens en før faktisk hadde akseptert benevnelsen 
russellister, ble nå dette navn bannlyst. For å skille 
Vakttårnets folk ·fra disse som ennå holdt fast ved 
Russell, proklamerte Rutherford i 1931 at bevegelsens 
navn nå skulle være Jehovas Vitner. 

Selv om nå Russells skrifter ble byttet ut med 
Rutherfords, er det helt åpenbart Russells teologi som 
er grunnvollen for Jehovas vitners tro og forkynnelse. 
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Dette framgår også med all tydelighet av den kjens
gjeming at Rutherford selv har henvist til Russells 
skrifter: »Fordi det var Herrens velbehagelige time for å 
gjenreise disse sannheter, brukte han Charles T. Russell 
til å skrive og utgi de bøker som er kjent som Studier i 
Skriften. Gjennom disse er de store fundamentale 
sannheter av den guddommelige plan klargjort. Satan 
har gjort sitt beste for å ødelegge disse bøker, fordi de 
forklarer Skriften.» Klarere kunne vel ikke den nye 
president godkjenne sin forgjengers verk og lære. Med 
visse mellomrom blir da også Russells skrifter sitert i 
bevegelsens organer. 

Walter R. Martin har foretatt en jevnføring med 
Russells skrifter og de bøker som utgis av Jehovas vitner 
i dag, og det viser at i det store og hele er det her ett og 
samme læresystem vi står overfor. 

Russell skrev om treenighetslæren: »Dette syn passet 
vel for de mørke tidsaldre det var med på å frembringe. 
Denne teori er like uskriftmessig som den er ufornuftig, 
hvis det ikke var for det faktum at dette treenighets
nonsens var lurt inn i oss fra vår tidligste barndom, og 
det faktum at det er så utholdende lært av gråhårede 
professorer ved våre teologiske skoler, ville ingen gi 
læren et øyeblikks alvorlig oppmerksomhet. Hvordan 
den store fiende lykkedes å få dette inn blant Guds folk 
for å forville og mystifisere dem, er et virkelig myste
rium.» Senere skrifter fra Vakttårnet er ikke mindre klar 
når det gjelder fornektelse av treenigheten: »Den klare 
konklusjon er derfor at Satan er oppfinneren av tre
enighe tslæ ren.» 

Om Jesu guddom skriver Russell: »Vår Herre Jesus 
Kristus er. en Gud. Likevel forsikrer Skriftel) med en røst 
at der er bare en allmektig Gud, alles Fader. - Som 
leder for englene og nest etter Faderen, var han (Kristus) 
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kjent som erkeengelen Mikal.» I de skrifter som i dag 
distribueres fra Jehovas Vitner heter det : »Skriften taler 
om Guds Sønn , Ordet , som en Gud. Han er en mektig 
Gud, men ikke den allmektige Gud som er Jehova - i 
sin tjeneste bar han (Kristus) e t annet navn i himn1elen, 
navnet Mikal.» 

Om Jesu oppstandelse sier Russell : »De t k an ikke 
være slik at mennesket Jesus er den annen Adam, den 
nye stamfar for slekten istedenfor Adam. For m annen 
Jesus er død, død for evig - vår Herres menneskelige 
legeme ... hvorvidt det ble oppløst i gassarter eller om 
det fremdeles ble oppbevart noe sted , er det ingen som 
vet.» 

Samme læ re hevdes av Jehovas Vitner i d ag : »De 
legemer i hvilke Jesus åpenbarte seg selv for sine disipler 
etter hans tilbakekomst til livet , var ikke det legeme i 
hvilket han ble naglet til treet. De var bare materialisert 
for anledningen og lignet ved ett eller to tilfeller de t 
legeme i hvilke t han døde.» 

Om den evige fortapelse skrev Russell: »Evig pine er 
intet sted antydet i Det gamle testamentes skrifter, og 
bare et par utsagn i Det nye t estamente kan bli så 
miskonstruert at det kan synes som om de læ rer de t.» 
Nyere. bøker fra Jehovas Vitner sier: »Læren om et 
brennende helvete hvor de onde vil lide evig e tter døden, 
kan ikke sann, hovedsakelig av fire årsaker: fordi det er 
helt uskriftsmessig, fordi det er ufornuftig, fordi det er i 
strid med Guds kjæ rlighet, og fo rdi det er i strid med 
rettferdigheten. Og n å, hvem er ansvarlig for de tte for 
Gud så vanærende dogme? Den som kunngjør det er . 
Satan selv.» 

Som en ser er russellismen den samme i dag som for 
et halvt århundre siden. Den er et sy stem av fornektelse, 
hvor næ r sagt alle hovedsannheter i Skriften og den 
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kristne tro fornektes. Pastor J .J. Ross har treffende 
karakterisert Russells læresystem som »anti-rasjonelt , 
anti-vitenskapelig, anti-bibelsk, antikristelig, og en sør
gelig perversjon av evangeliet». 

Russellismen karakteriseres av to ting: For det første 
fornektelsen av den kristne tros frelsessannhe ter. For 
det annet av et utrolig teologisk fantasisystem, først og 
fremst utarbeidet av Charles T. Russell. Det er e t 
læresystem så fullt av selvmotsigelser og åpen bare 
urimeligheter at det stadig må underkastes forandringer 
og rettelser. W.J. Schnell som i mange år hadde en høy 
stilling innenfor Jehovas vitner , opplyser at Vakttårnet i 
løpet av en tiårsperiode hadde foretatt ikke mindre enn 
148 endringer i samfunnets lære . Når situasjonen er slik 
kan en naturlig nok, når en gjengir vitnenes lære etter 
deres egne skrifter, aldri være helt sikker på at en er helt 
up to date i alle saker. 

Noe som tydelig preger det russellske læresystem er 
dets adventistiske bakgrunn. Det første frø til russel
lismen ligger i den adventistiske lære som går ut på at 
det ikke finnes noen evig fortapelse. Det var på qette 
punkt Russell først brøt med den historiske kristne tro 
og begynte å samarbeide med adventistene. Senere har 
Jehovas vitner ytterligere korrumpert den adventistiske 
lære på dette punkt. 

De fantasifulle læresetninger om at Kristi gjenkomst 
allerede har funnet sted, er også bare et ekko av 
adventistenes ~ lære som går ut · på at Jesu gjenkomst 
skulle ha funnet sted i 1844 og at dette var en usynlig 
»gjenkomst>> til hans himmelske helligdom. Russellistene 
har bare endret dette til at Kristi gjenkomst skjedde i 
året 1874 og at de avdøde hellige oppstod våren 1878. 
Senere er tidspunktet for Kristi komme endret med førti 
år. Jehovas vitner hevder i dag at »Kristus kom usynlig 

7 



tilbake til jorden i 19 14 og det markerte slutten av 
hedningenes tider». I l 9 18 kom så Kristus til de t 
åndelige tempel som Jehovas engel og begynte å rense 
det. »De døde kristne som sov i gravene ble oppreist med 
åndelige legemer for å være sammen med ham i de t 
åndelige tempel.» 

Det synes altså her bare a være årstallene som skiller 
Jehovas vitners lære fra adventistenes. Vi synes her 
tydelig å stå overfor en gjenopplivelse av den gan1le 
villfarelse son1 Paulus i sin tid kjempet imot, og som 
hevdet »at oppstandelsen allerede har va:rt>>2.Tim. 2, 18. 

Ellers finner en i Russells skrifter M hel del påstander 
som er av en slik art at de t er helt unødvendig å imøtegå 
dem. Det er fullstendig nok bare å sitere! »Bevisene for 
at Herren har vært tilstede på jorden siden 187 4 er våre 
oppfinnelser og oppdagelser av f. eks. regnemaskinen, 
flyvemaskinen , separatoren , Afrikas indre , motorploger, 
Russells »Den guddon1melige tidsaldersplanen», støv
sugere, dynamitt , kokeapparater, brannstiger, røkfritt 
krutt» osv. Det mest forbausende i denne galimatias n1å 
vel sies å være at vi finner Russells »guddommelige 
tidsaldersplan» inne i den ne veldige skrothaugen av 
støvsugere, brannstiger og separatorer. - l tillegg til å ha 
vært behjelpelig med alle disse oppfinnelser, skulle ifølge 
Russell Jesu hovedoppgave her på jorden bestå i at han 
siden 1874 har »ledet og overvåket utgivelsen av En ny 

' 

verden og Vakttårnet.» - ·Altså en stilling som redaktør! 
Det utrolige ved russellismen er ~t en mann som 

kunne hevde den slags nonsens ikke bare fikk tilsi u tning, 
men at hans tilhengere anså ham for å være det største 
Guds redskap som har levet på denne jord. Ifølge 
Vakttårnet for februar 1917 utgav Russen seg for å være 
»den tro og kloke tjener» i Matteus 24,45. Jesus skulle 
altså ha forutsagt Russells komme 2000 år på forhånd. 
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Russells tilhengere stiller ham da også høyt over alle 
andre reformatorer, såsom Marthin Luther, John Knox 
og John Wesley. Disse har bare se tt stykkevis. Russell 
derimot har sett allting fullkomm ent, og i Vakttårnet 
for 1918 heter det: »De to største sendebud er den 
første og den siste, Paulus og Russel!.» Russell hevdet 
selv at han i 1878 ble overgitt forvaltningen over alle 
Guds rikdommer, en tjeneste som da ble fratatt preste
skapet og gitt til Russen. Han sies også å være engelen i 
Ap. 7,2, som trer fram fra solens oppgang og har den 
levende Guds segl. I det syvende bind av Studier i 
Skriften sies det at Russell er >>det troverdige og sanndru 
vitne», Ap. 3, 14. Han sidestilles altså her med Jesus 
Kristus selv. 

I virkeligheten settes Russells skrifter høyere enn 
Bibelen. Russen skrev selv i Vakttårnet for september 
191 O om sitt verk Studier i Skriften at det er »Bibelen i 
en arrangert form», og han sier: »Folk kan ikke se den 
guddon1melige plan ved at de studerer selve Bibelen. Om 
noen legger til side »Studier i Skriften», ja, selv om han 
gjør de t etter å ha blitt fortrolig med den under ti års 
lesning, og holder seg til Bibelen alene, så kommer han 

. 
etter to år til å havne i mørke. På den annen side, om 
han leser bare »Studier i Skriften» men ikke en eneste 
side av selve Bibelen, så kommer han til å være i lyset.» 

Fordi russellismen på denne måte forkaster Bibelen, 
er det så uhyre vanskelig for Jehovas vitner å komme fri 
fra det læresystem som har fanget dem. Det er utvilsomt 
riktig hva Walther R. Martin sier: »Russellismen har vist 
seg a være en snare som bare Jesus Kristus kan befri fra. » 

Derfor er det også dobbelt ille at denne villfarelse 
griper om seg som aldri før. Mangelen på kjennskap til 
Skriften og mangelen på personlig gudsliv gjør altfor 
ofte mennesker til et lett bytte for bevegelsens propa-

- . 
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gandister. Likevel må en si, at. når en ser på hvor lite 
russellism en har å til by sine tilhengere, så er det 
nærmest ufattelig at Jehovas vitner har kunne t oppnå 
denne framgang. Jehovas vitner har ingen himmel å tilby 
disse som aksepterer russellismen. De lærer selv at en nå 
må regne med at alle plasser i himmelen er opptatt. De t 
eneste håp J ehovas vitner nå kan tilby, er at bevegelsens 
tilhengere kan få leve et evig liv i e t jordisk paradis. 

Til de tte jordiske paradis kan en gå inn uten at en 
behøver å bli født på ny, slik den Hellige Skrift tale r om 
de t. Og her ligger kanskje en nøkkel til forståelse av 
russellisn1ens fremgang. Den er det naturlige, ugjenfødte 
menneskes naturlige religion. Her kan en oppnå et 
jordisk paradis u ten omvendelse og u ten gjenfødelse . 

Russellismen er ikke bare en kristendomsfremmed 
kult. Den er kristendomsfiendtlig. Den er et systetn av 
hat og den utbre r e t dødelig hat mot alle kristne kirker 
og særskilt mo t alle prester og predikanter. Stanley High 
skrev i »The Readers Digest» i l 940: »Jehovas vitner 
hater alle . Jehovas vitner gjør h at til religion.» 

Dette uhyggelige hat både til de kristne og til sann 
kristendom, viser kanskje mer enn noe anne t de t 
an tikristelige i denne kult. Russellismens fremgang og 
utbredelse er et forførelsens tegn i tiden. 

lO 
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