
Vem är Vem? En Stor Oreda Gällande Identitet. 

Orginalets titel Who Is Who? A Great Muddle Over Identity av sir Anthony F. Buzzard. 

 

 

De hängivna människor som parvis kommer till din dörr, de lojala anhängarna av 
Vakttornet som kallas Jehovas vittnen, kan faktiskt bli hjälpta en hel del om du 

ställer dem några direkta frågor. Detta kan kanske göra det möjligt för dem att 
ompröva och korrigera några av de mest häpnadsväckande saker som kommer från 

deras "organisation" och som de (okritiskt) har accepterat. Vi behöver alla trofasta 

vänner som får oss att bli mer sökande och varsamt ifrågasättande. Detta kan 
fungera som en språngbräda för välbehövlig korrigering av vårt sätt att tänka. 

Följande är vad Jehovas vittnen inte kommer att berätta för dig. (Det kan till och 

med skrämma de själva om de skulle säga det helt öppet!) De kommer inte att 
berätta för dig att deras trossystem innebär att de (som står vid din dörr) 1) inte är 

heliga i nytestamentlig mening, 2) inte är pånyttfödda, 3) inte är en del av Kristi 
kropp, 4) inte är smorda. Denna nästan aldrig publika själv(icke)identitet måste 

rankas som en av de mest häpnadsväckande dragen i religiös missförståelse av 

Skriften någonsin! 
 

Ja, Jehovas vittnen vid din dörr har satt sig själva, enligt deras eget sätt att tänka, på 
utsidan av Nya testamentet. Jag utgår ifrån att alla vet att Nya testamentet riktar sig 

till Kristi efterföljare, kristna pånyttfödda troende och heliga, medlemmar av Kristi 

kropp. Paulus sade definitivt att om någon inte är smord, inte har Kristi ande, så 
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tillhör han inte Kristus och är inte en troende. Jesus gjorde det enkla, kategoriska 
uttalandet att såvida en person inte föds på nytt så kan han inte bli frälst (Johannes 

3:3). 

 
Hur kommer de cirka 7 miljoner Jehovas vittnen fram till detta häpnadsväckande 

missförstånd? Det är baserat på ett avsnitt i Uppenbarelseboken 7 som beskriver en 

lista över troende som är 144 000 i antal dragna från Israels stammar, i samband 
med en stor skara andra som dras från alla nationer. 

 
Det viktiga att förstå här är att denna del av synen i Uppenbarelsen handlar om 

människor som "kommer ut ur den Stora Vedermödan" (Nöden/Bedrövelsen) och 

som har blivit renade av den stora prövningen. Eftersom den Stora vedermödan 
(Daniel 12:1; Matteus 24:21) ännu inte har inträffat, skulle det vara omöjligt att 

föreställa sig en applicering av denna speciella text på några troende som helst från 

det första århundradet tills nu! Den Stora vedermödan ligger ännu i framtiden (det 
finns inga kända datum för dess början) och Jesus sa att den kommer att utlösas vid 

framträdandet av ”Förödelsens Styggelse som står där HAN [en person, som 
grekiskan säger] inte får stå” (Markus 13:14). Jesus varnade sina efterföljare att de 

med all hast skulle fly till bergen om de bor i Judéen. Jesus tillkännagav 

Förödelsens Styggelses framträdande som det viktigaste kännetecknet på det 
annalkande slutet för denna tidsålder. 

 
Jesu förmaning att de troende i Judéen ska fly till bergen eliminerar naturligtvis 

alla möjligheter för någon slags PRE-(för)vedermöda/uppståndelse till himlen! 

Man råder inte någon att fly upp i bergen om den verkliga flyktvägen är att bli 
upptagen till himlen av den hemligt återvändande Jesus! Varken Jesus eller Paulus 

trodde att Jesus skulle komma tillbaka i två separata skeden åtskilda med 7 år. Det 

skulle vara mycket oklokt att förlita sig på en pre-vedermöda/uppståndelse som inte 
kommer att ske! Jehovas vittnen vid din dörr tror, genom att ta ut ett enda avsnitt 

som beskriver en händelse som ännu inte har inträffat, att det bara finns 144 000 
smorda sanna troende. Vidare är de övertygade - de som står vid din dörr – om att 

de personligen inte ingår i den speciellt utvalda gruppen, utan snarare tillhör en 

”stor skara” av andra klassens troende (dock inte pånyttfödda!) Vi står alltså inför 
den häpnadsväckande situationen att 7 miljoner uppriktiga människor själva tar sig 

an uppgiften att undervisa om den kristna tron till allmänheten över hela världen, 

samtidigt som de tror att de inte själva är kristna i nytestamentlig mening, som 
smorda, pånyttfödda eller som del av Kristi kropp! 

 
De fakta som Jehovas vittnen inte talat om lyder därför så här: ”Låt oss komma och 

studera Bibeln med dig, övertyga dig om våra läror och så småningom döpa in dig i 

Vakttornets organisation, men vi själva är, enligt nytestamentlig definition, inte 
kristna. Det är bara de speciella 144 000 som är det. Det är bara dessa speciellt 

utvalda som 'kommer till himlen'. Resten av oss kommer att vara på jorden när 
Jesus kommer. Endast de 144 000 kommer att styra jorden med Jesus.” 
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Allt detta är så otroligt bisarrt. Men det signalerar det häpnadsväckande faktumet 
att kolossala internationella grupper av mycket uppriktiga och engagerade 

människor kan dras med av läror som omöjligt kan vara förankrade i Skriften. 

Genom hela historien har ingen seriös bibelkommentar någonsin föreställt sig att 
man kan vara en kristen i biblisk mening om man inte är pånyttfödd och inte har 

Kristi ande och inte är en helig - inte en medlem av Kristi kropp. 

 
Den förutbestämda framtiden för alla sant troende i Bibeln är att ärva jorden 

(Matteus 5:5; Uppenbarelseboken 5:10) och leva på den och hjälpa till med att styra 
den förnyade jorden tillsammans med Jesus när han kommer tillbaka till jorden för 

att inta sin förutbestämda ställning på Davids tron. Enligt männen och kvinnorna 

vid din dörr så kommer elitgruppen, de 144 000, att fara till himlen. Problemet är 
bara att Jesus inte kommer att vara där! Han kommer att vara på jorden. För trots 

allt, lovade han inte att komma tillbaka? 

 
En ytterligare grundläggande övertygelse som Jehovas vittnen har är att Jesu Andra 

ankomst inträffade 1914, osynligt! Även det är en häpnadsväckande 
missuppfattning. Jesus beskrev sin framtida Parousia = ankomst som en 

spektakulärt synlig händelse, som en blixt från öst till väst! 

 
Jesus instruerade alla sina efterföljare att ta vinet (symbol för högtidlighållande) 

och nattvardsbrödet "så ofta ni gör det [samlas]." Jehovas vittnen förväxlar först 
detta med en årlig händelse (som den årliga påskhögtiden för det Gamla judiska 

förbundet) och kräver sedan att endast medlemmar av de utvalda 144 000, den 

smorda klassen, får ta nattvarden! Denna missuppfattning innebär inte bara att 
missförstå innebörden av "Herrens kvällsmåltid", utan också att direkt vägra följa 

Jesu tydliga instruktioner om att "göra detta till minne av mig." Nya testamentets 

församling begränsade verkligen inte Herrens kvällsmåltid, befalld av Jesus för alla 
troende, till en årlig händelse! Att inte få ta nattvarden innebär ett rent bortstötande 

av- och olydnad mot Jesus. 
 

Vad gör du för att försöka rädda dina medmänniskor från de nästan helt otroliga 

trosuppfattningar som de har förespråkat med sådan iver? Uppgiften är mycket stor. 
Och du kanske också vill överväga att hjälpa dina mormonvänner att överge sina 

övertygelser om att 1) Gud var en människa innan han blev Gud; 2) Maria 

Magdalena och Jesus gifte sig; och 3) Gud har för närvarande flera hustrur. Kan 
sådana övertygelser vara hälsosamma? De tror också att Jahve är Jesus och att 

Elohim är GUD! 
 

Och medan du ändå är igång, vad gör du för att övertyga några av dina vänner och 

bekanta om att Maria inte är ”Guds moder”? Sedan finns det en miljard andra 
människor som behöver din hjälp. De har svalt den fantastiska fiktionen att Jesus 

inte dog på korset, och att Gud inte var hans Fader för Gud kan inte ha en Son. 
Denna fantastiska uppsättning av trosuppfattningar drabbar några miljarder 

människor. 
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Du kanske också vill hjälpa Kristadelfia-vänner att inte eliminera hela dimensionen 

av den övernaturliga ondskan från Bibeln. De har lärt sig att tro att ”Djävulen”, 

”Satan” är av mänsklig natur! Detta är fundamentalt fel. Demoner i Bibeln talade 
till- och erkände Jesus som Messias, och Jesus talade till dem. Det grekiska 

ordet daimon betecknar aldrig en människa. Det betyder aldrig en psykisk sjukdom. 

 
Inte konstigt att Jesus sa att vi skulle be, "Låt Ditt rike komma", och se fram emot 

den dag då djävulen (som inte är din mänskliga natur!) kommer att vara bunden "så 
att han inte längre kan förleda nationerna" (Uppenbarelseboken 20:3). För 

närvarande är han ”hela världens bedragare” (Uppenbarelseboken 12:9). Jesus 

tvivlade på att tron skulle överleva tills han återvänder (Lukas 18:8). Han visste att 
vår mänskliga benägenhet att tro på det som är falskt är en kronisk sjukdom. Och 

att ge upp falska trosuppfattningar kräver en större andlig kirurgi. Vissa överger 

inte felaktiga trosuppfattningar utan motstånd! 
 

Kommer någon att utmana Dave Hunt från The Berean Call? Känner du dig 
lämpligen förargad över hans försök att definiera Gud? I sitt traktat om treenigheten 

skriver han att elohim i 1 Moseboken 1:1 har en pluralistisk betydelse och 

därmed "bokstavligen betyder 'gudar'". Så, "I begynnelsen skapade gudar..."? Han 
berättar för oss att Shema på hebreiska läses som; "Jehova vår elohim [gudar] 

är echad [en] Jehova." 

 

Vi påminner våra läsare om att kristna är de som lyder Jesus (Hebreerna 

5:9; Johannes 3:36, etc.). Kommer vi att flitigt sysselsätta oss med det Stora 
missionsuppdraget (Matteus 28:19-20) som är att "förkunna detta evangelium om 

riket” till alla nationer i hela världen (Matteus 24:14)? 

 
Det är knappast glädjande för Gud att vi fördärvar vårt värdefulla språk genom att 

säga ”De ÄR en”!  
 

Men trinitarer gör detta. De måste försiktigt manas att följa Jesu tydliga 

undervisning i Markus 12:29. "HERREN vår GUD är en enda HERRE." En är inte 
två eller fler! 

 

 
 

 
Svensk översättning: Ingrid J. Klingberg, 2020. Foto: Ben White – Unsplash. 
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