
       Jeg var livredd. 
Dommedag kunne 
komme når som helst.

H
va ville du gjort? Hilst 
!agget og skuffet Jehova, 
eller blitt skutt? Faren har 
formet tommel og peke-
"nger til en imaginær 

pistol som han presser mot tinningen 
til datteren. «Astrid» er elleve år og vet 
allerede svaret. Selvfølgelig ville hun 
blitt skutt! Å hilse !agget er ren avguds-
dyrkelse, hun ville bli slukt levende av 
Harmageddons !ammer.

JEHOVA SER DEG! 
Men den dagen og timen kjenner ingen, 
ikke englene i himmelen og heller ikke 
Sønnen, bare Faderen. (Matt 24: 36)

Ingen bursdagsinvitasjoner, ingen 17. 
mai-tog, ingen julekalender. Hun visste 
at hun var annerledes enn de andre barna 
i klassen, men det gjorde ingenting – for 
de var verdslige, Satans barn, ugudelige 
og fæle mennesker, sånne som hun 
hadde lært om på møtene i Rikets sal.

– Jeg følte meg heldigere enn dem. 
Jeg skulle leve evig, men de skulle jo dø 
snart, stakkars, forteller «Astrid». 

Hun ønsker å være anonym på grunn 
av familien, men vil gjerne fortelle 
historien sin, om hvordan det er å vokse 
opp i Jehovas vitner.

– På barneskolen gikk det greit, da 
følte jeg meg heldig og privilegert.

Problemene startet i førpuberteten, da 
alle de gale tankene kom. Jehova så alt, 
visste alt, ingenting kunne hun skjule fra 
Ham. Ikke en gang at hun syns at han 
gutten i byen som smilte til henne var 

søt. «Astrid» skjelver som et aspeløv 
når hun forteller om den overhengende 
dødsangsten som fulgte henne i 
barndommen. Bare en liten, hvit løgn 
var nok til at hun ble slått ut av frykt for 
ikke å overleve Harmageddon. 

– Jeg var livredd. Dommedag kunne 
komme når som helst, og jeg visste aldri 
om jeg var god nok for Ham. 

SATANS GREP
Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, 
med munnen bekjenner vi så vi blir 
frelst. (Romerne 10:10)

Hver morgen studeres et nytt 
skriftsted i Bibelen, etter skolen venter 
to timer på feltet, som det heter når de 

går fra dør til dør, før det enten er møte 
i Rikets sal eller hjemme hos noen fra 
menigheten. 

– Jeg kunne Bibelen ut og inn, og ble 
løftet fram som et forbilde. Jeg syns det 
var hyggelig å få anerkjennelse for all 
den jobben jeg gjorde. 

Allerede i tenårene blir hun 
hjelpepioner, en stilling som innebærer 
50 timer i måneden på feltet. Som regel 
smelles døra igjen. 

– Jeg hadde lyst til å "lleriste de som 

ikke forsto at dette er Sannheten. Dere 
må åpne øyene! Har Satan så sterkt grep 
på dere?

Men det er aldri nok, samvittigheten 
gnager i henne konstant, og for å gjøre 
seg ren for Jehova tar «Astrid» dåpen 
som tenåring. Jehovas vitner praktiserer 
voksendåp fordi man skal være moden 
nok til å forstå valget om å følge 
Jehovas vilje, det er først etter dåpen at 
de som har syndet kan utstøtes. 

– Det er egentlig totalt uansvarlig å 
la et barn døpe seg. Hvis jeg hadde gjort 
noe galt kunne jeg mistet hele familien 
min, forklarer hun.

– Etter det dreide alt seg om Jehovas 
vitner og Gud og Bibelen. 

BESATT AV DJEVELEN
Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare 
høre det, ellers vil dere bedra dere selv. 
(Jakob 1; 22)

Lærerne på ungdomsskolen fortviler 
da søknaden til videregående ikke 
kommer. «Astrid» har toppkarakterer, 
men foreldrene vil ikke at hun skal kaste 
bort tida si på en verdslig utdannelse.

– De bestemte at jeg skulle gå på 
bibelskole for å bli alminnelig pioner, en 
som forkynner 70 timer i måneden. Jeg 
hadde ikke noe lyst i det hele tatt.

Aversjonen mot bibelskolen gjør henne 
rådvill og redd. Hvis det er dette Jehova 
vil, hvem er hun til å motsette seg?

– Jeg visste at Han så at jeg tvilte, 
og var livredd for at jeg ikke skulle bli 
tatt med når Harmageddon kom. Jeg 
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fange
«Astrid» ble overvåket, hjernevasket og forhørt i Guds navn. 
Hun ble født inn i Jehovas vitner.

Jehovas

Utvalgt: – Vi var Guds utvalgte, vi var 
privilegert, selvfølgelig likte ikke folk 
oss. Vi skulle bli hata, for Jesus ble også 
spottet og hånt, forteller «Astrid». 

       Jeg følte meg heldigere enn andre 
barn. Jeg skulle leve evig, men de skulle jo 
dø snart, stakkars. 



       Det er et enormt sexfokus i Jehovas vitner. 
Det er noe som skurrer ... 

ble veldig usikker på framtida, kanskje 
jeg skulle dø snart? Dommedag kunne 
komme i dag, i natt, i morgen, når som 
helst. Jeg så ikke meningen med noen 
ting, jeg mistet all livsgnist.  

«Hun må være besatt av djevelen», 
hvisker foreldrene seg imellom. 
Datteren er apatisk, blek og har 
besvimelsesanfall, og den eneste 
grunnen må være at djevelen hadde tatt 
bo i hjemmet deres. De går systematisk 
til verks og kaster ting i huset som 
«Astrid» har tatt på og som kan være 
besatt av djevelen.

– Hver gang jeg besvimte, trodde jeg 
at det var Satan som var i meg. 

Til slutt, som en siste utvei, sender de 
henne til legen. Blodtrykket er skyhøyt, 
og legen ser med én gang at hverdagen 
til den unge jenta er mye mer enn hva 
hun kan takle. Han vet at familien er 
Jehovas vitner og vil sende henne til 
psykolog. 

– Det ble veldig baluba hjemme. Jeg 
"kk til slutt lov til å gå på en time, men 
så var det slutt. De mente at psykologen 
hjernevaska meg til å tro at det Jehovas 
vitner drev med var feil. De var livredde 
for at jeg skulle miste troen. 

DEN STØRSTE SYND
De fulgte sitt hjertes lyster, derfor 
overga Gud dem til urenhet slik at de 
vanæret kroppen sin med hverandre. 
(Rom 1: 24)

«Vet du hva?», fniser «Astrid». «Jeg 
dansa med Håkon fra menigheten på 
festen i går ...». «Ja?», lillesøsteren sitter 
med store øyne på kanten av sofaen. « ... 
og så kyssa vi!». De fniser og ler, mens 
«Astrid» forteller om det første kysset 
med kjæresten. Helt til de oppdager at 
broren står i døråpningen. Det går kaldt 
nedover ryggen til deres. Han har hørt 
alt sammen!

– Å ha uanstendig omgang med det 
motsatte kjønn er noe av det verste 
du kan gjøre. Selv kjærester innenfor 

Jehovas vitner får ikke holde hender, da 
kan de utvikle følelser som gjør at de får 
lyst til å utforske hverandre mer.

For å gjøre det eneste rette overfor 
Jehova går broren sporenstreks til 
foreldrene med nyheten om at søsteren 
har kyssa en gutt. Foreldrene er fra 
seg over at datteren har spottet Jehova, 
og dagen etter blir hun innkalt til 
Eldsterådet for å avlegge rapport. Rådet 
består utelukkende av voksne menn 
som har som oppgave å våke over 
menighetens moralske renhet. 

– Jeg måtte fortelle i detalj om hva 
som hadde skjedd mellom meg og 
kjæresten. Om jeg syns det var godt, 
om jeg hadde kjent ereksjon. Det endte 
med at vi ikke "kk lov å nærme oss 
hverandre med mer enn ti meter ... 

Hennes historie er langt fra unik, 
!ere unge jenter forteller om møter 
med Eldsterådet hvor de må svare på 
spørsmål om orgasme, penetrering og 
sexstillinger. Det er et overgrep i seg 
selv at unge jenter blir avhørt på den 
måten, mener «Astrid». 

– Det er et enormt sexfokus i Jehovas 
vitner. Man kan jo spørre seg hvorfor 
de er så opptatt av det. Det er noe 
som skurrer ... Sex i ekteskapet må 
foregå i sømmelige former, helst bare 
misjonærstillingen og ikke noe oralsex. 
Jeg tror mange lyster blir undertrykt.

PRESSET TIL EKTESKAP
La ekteskapet holdes i ære av alle, og 
la ektesengen bevares ren. For Gud vil 
dømme dem som driver hor eller bryter 
ekteskapet. (Hebr. 13:4)

«Astrid» sitter i frisørstolen for siste 
"npuss. Det er bare én time igjen til 
seremonien i Rikets sal, og brudekjolen 
henger klar. En ekte prinsessekjole med 
puffermer, blonder og langt slør. Hun 
gråter. Hulker, så maskaraen renner som 
svarte elver nedover kinnet. 

– Jeg lå våken hele bryllupsnatta og 
tenkte: «Hvordan skal jeg kommer meg 
ut av dette?»

«Astrid» svelger tungt, hun må ta en 
pause før hun forsetter. Han hadde vært 

fryktelig sjalu, bare hun så for lenge på 
en annen gutt i menigheten kunne han 
bli så sinna at han smadra panseret på 
bilen. Hun ville avslutte forholdet. 

– Men da sa han: «Hvis du gjør det 
slutt, så sier jeg til De Eldste at vi har 
hatt sex», forteller hun. 

Riktignok hadde hun drukket litt for 
mye vin på den festen og våkna på sofaen 
dagen etterpå; alene og med alle klærne 
på. Sex hadde de aldri snakka om. Før nå.

– Hvis han hadde sagt det ville jeg 
blitt utstøtt, og når du er 17 år så takler 
du ikke å miste familien din. Jeg turte 
ikke gjøre noe annet enn å gifte meg. 

Hun opplevde ektemannen som en 
tikkende bombe. Den ene dagen var han 
snill og omsorgsfull, den andre kunne 
han kaste henne utfor trappa i sinne. 
Blåmerkene og skrammene var det 
ingen i menigheten som kommenterte.  

– Jeg hadde ofra alt for menigheten, 
men når jeg trengte hjelp selv, så overså 
de det. Ingen rakte ut en hånd. 

SVART SAMVITTIGHET
Skriv til dem at de skal avholde seg fra 
det som er forurenset av avguder, og av 
utukt og fra det som er kvalt og er av 
blod. (Apg: 15:19-21)

Det er kveld på Rikshospitalet i 
Oslo, «Astrid» stryker sønnen varsomt 
gjennom håret og håper operasjonen går 
greit i morgen. «En rutineoperasjon», 
sier legene, men «Astrid» vet at den 
krever blodoverføring. Hun er urolig, 
De Eldste har vært over henne som 
noen hauker med formaninger om 
at blod er hellig. Riktignok er det en 
samvittighetssak, men blodoverføring er 
noe de sterkt fraråder. Tankene kverner. 

– Døden i seg selv er ikke noe de 
frykter, om du dør etter å ha handlet 
etter Jehovas ønske vil du bli vekket til 
liv etter at jorden har gått under, og få 
mulighet til å leve et evig liv i paradis, 
forklarer hun.

Re!eksjonen av en mannsskikkelse 
kommer til syne i det store, mørke 

vinduet. Han er staselig antrukket med 
dress og hvit skjorte, og rekker fram et 
skjema som han ber henne signere. 

– Jeg hadde aldri sett ham før, men 
skjønte at De Eldste hadde sendt en fra 
en menighet i Oslo for å sørge for at jeg 
tok den riktige beslutningen. Jeg følte 
meg overvåka! Han ville at jeg skulle 
signere på at sønnen min ikke skulle få 
blodoverføring. 

Hun bryter sammen ved sykesengen, 
skulle hun sette livet til sin egen sønn i 
fare? 

– Legene var veldig "ne. De sa at de 
kunne frata meg foreldreretten under 
operasjonen, da hadde jeg ikke noe valg. 

Likevel ligger samvittigheten 
som tung, svart stein i magen. Både 
overfor Jehova i forhold til sønnens 
blodoverføring, men også overfor 
datteren som har vært hjemme alene med 
ektemannen disse dagene. «Astrid» har 
aldri vært borte fra hjemmet så lenge.

– Jeg var så redd for at han hadde gått 
løs på henne også. Og da jeg kom hjem, 
så jeg at hun var helt blå på armene, sier 
hun stille. 

DEN SISTE SAMTALEN
Dere skal ikke omgås en som kalles 
bror, og som likevel lever i hor eller er 
grådig, eller som er en avgudsdyrker 
(...). Slike skal dere heller ikke spise 
sammen med. (1. Korinter 5: 11)

«Astrid» prøver å ta en slurk med 
kaffe, men hånda skjelver for mye.

– Alt skjedde på to uker, sier hun, og 
setter forsiktig fra seg kaffekoppen.

– Det var bare nok, jeg kunne ikke 
la dette gå ut over barna mine. Jeg ville 
skilles, og gikk til menigheten og sa: 
«Dere vet hvordan jeg har hatt det». 

Ekteskapet er hellig, og i 
utgangspunktet er kun utroskap gyldig 
skilsmissegrunn, men «Astrid» får 
godkjent skilsmissen «på grunn av 
spesielle omstendigheter». 

– Jeg hadde fått én frihet ved å gå fra 
mannen min, men jeg ville ha mer. Jeg 
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Familien: «Astrid» er glad for at hennes 
barn slipper å ha den oppveksten hun hadde. 
Men hun tenker på at hun i en alder av 16 år 
vervet tre familier. – Det er nok til å ha dårlig 
samvittighet resten av livet

Trossamfunnet mener å ha den ene sanne 
læren basert på Bibelen, kristendommen 

og andre religioner betraktes som falsk religion. 
Jehovas vitner har ca. 15 000 medlemmer på 
landsbasis.

Jehovas vitner har et fundamentalistisk 
bibelsyn, og tolker Bibelen bokstavelig ut ifra 
begivenheter i dagens samfunn. Skriftstedene 
underbygges med litteratur som Vakttårnet 
og Våkn Opp! som utgis av Det styrende råd i 
Brooklyn, New York. Vakttårnet anses å være 
skrevet av den salvede rest, inspirert av Den 
Hellige Ånd, og på mange måter forstås derfor 
Vakttårnet som mer aktuelt enn Bibelen. 

Sentralt i troen er at jorda vil gjenoppstå 
som paradis etter Harmageddon (Guds store 
utryddelseskrig), som er nært forestående. Kun de 
som har ren samvittighet vil overleve, men å være 
medlem i Jehovas vitner er ikke en garanti, dette må 
arbeides med kontinuerlig.

Moralsynet gjenspeiles av kristne konservative 
verdier. Når et døpt medlem blir beskyldt for å 
ha begått en synd, vil et dømmende utvalg bli 
iverksatt for å fastslå skyld, sørge for hjelp, eller 
iverksette disiplinære tiltak. Konsekvensene kan 
være offentlig refs som innebærer at du må sitte 
bakerst i salen og ikke delta aktivt på møtene, i 
verste fall ender ugjerningen med utstøting. Den 
hyppigste grunnen til det er utroskap. 

Det styrende råd:
Har hovedkontor i Brooklyn, New York og 
består av åtte menn som disponerer taler, velger 
skriftsteder som skal studeres og bestemmer 
innholdet i Vakttårnet og Våkn Opp! slik at det 
som formidles på møter og i bibelstudier er likt 
over hele verden.  

De utvalgte: 
144.000 har himmelsk håp og skal få regjere 
i himmelen sammen med Jesus. Utvelgelsen 
startet tidlig, alle apostlene er blant de utvalgte, 
det samme med Det styrende råd i Brooklyn. I 
dag sies det at det bare er to gjenlevende av de 
med himmelsk håp.  

De Eldste: 
Hver menighet har et eget Eldsteråd, bestående 
tre til seks menn. En sentral oppgave for er å 
vokte over menighetens enhet og moralske 
renhet, og å utøve straff og disiplinære tiltak.  

Hjelpepioner og pioner: 
Hjelpepionerer bruker 50 timer i måneden på å 
forkynne, mens pionerer bruker 70 timer fra dør 
til dør. De leverer timelister hver uke. 

Kilder: Hjelpekilden, Jehovas vitner (jw.org), Store norske leksikon og Wikipedia

        Jeg lå våken hele bryllupsnatta 
og tenkte: «Hvordan skal jeg  komme 
meg ut av dette?» 

Ord som varmer: Barna 
er det eneste hun har med 
seg fra sitt gamle liv.

Jehovas vitner



var lei overvåkning, dobbeltmoral og 
begrensninger. Det var som om det gikk 
opp et lys, dette kom jeg til å klare!

I et håndskrevet brev til Eldsterådet 
melder hun seg formelt ut av Jehovas 
vitner, nyheten sprer seg som ild i tørt 
gress. Venner fra menigheten prøver 
desperat på å få henne på bedre tanker: 
«Du vet hva som kommer til å skje, du 
vil ikke overleve Harmageddon!». De 
Eldste tropper opp på døra og forlanger å 
komme inn for å snakke henne til fornuft. 

– Jeg var forberedt på hva de ville si. 
Jeg hadde jo lest så mye om det, så jeg 
visste hva jeg skulle svare. Jeg hadde 
bestemt meg, jeg ville ut.

Fra den dagen var hun som luft for 
alle hun kjente. Barndomsvenner gikk 
rett forbi henne i butikken, som om de 
ikke ante hvem hun var. Andre snudde i 
avsky når de møtte henne på gata.

– Mamma gråt i telefonen og 
sa: «Dette er siste gang vi snakker 
sammen». Fra den dagen var jeg død for 
familien min. Det var veldig vondt da 
de tok ned barnebildene fra veggen og 
fjernet alle minnene om meg.

– Tida etterpå var tøff, jeg følte meg 
alene i verden. Alt jeg kjente var borte.

FRIHET!
Pinnekjøttet putrer på komfyren, og 
barna ser på Tre nøtter til Askepott mens 
«Astrid» pakker inn de siste julegavene. 
Hun har lært seg julesanger, og fått hjelp 
av en venn til å lære om alle tradisjonene 
i det verdslige samfunnet.

– Den første julaften var rar, men 
både jeg og ungene gledet oss. Jeg er 
veldig glad i jula og alle tradisjonene, nå 
er det ingen som setter på julemusikk så 
tidlig som meg, ler hun. 

I dag er hun gift med en verdslig 
mann, hun bruker fortsatt det begrepet, 
og frykten for Harmageddon kan fortsatt 
holde henne våken om nettene.

– Jeg vet at det ikke er rasjonelt, men 
det ligger innprenta i meg. Du blir aldri 
kvitt det, du blir aldri frisk.

– Tror du på Gud?
– Jeg tror på mennesket. Jeg tror på 

det gode i menneskene. 
I dag jobber «Astrid» som fadder 

i Hjelpekilden, en organisasjon som 
hjelper mennesker som vil eller har brutt 
ut av lukkede trossamfunn. 

– Jeg har et brennende ønske om 
å hjelpe andre. Jeg har så lyst til at 
folk som ikke har fått unger ennå skal 
komme seg ut av Jehovas vitner. Om 
jeg bare redder ett menneske, har jeg 
kanskje redda tre i framtida. 

– Jeg har et utrolig "nt liv. Fine barn, 
fantastisk mann og en god jobb. Det går 
an å få et godt liv etter Jehovas vitner. 
Jeg er så takknemlig for at jeg klarte det.

Kamille har kontaktet hovedkontoret 
til Jehovas vitner, men de ønsket ikke 
å kommentere denne saken.

Mamma:  
«Astrid» har et 
nært forhold til 
barna sine og er 
takknemlig for sitt 
nye liv. Da hun 
vokste opp, gikk 
alle pengene hun 
tjente på å sitte 
barnevakt til ting 
som menigheten 
trengte, som støv-
suger, vaskemid-
ler, ny mikrofon...
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E-POST: kamille@egmonthm.no

Trenger du hjelp? 
Eller kjenner du noen som sliter etter å 
ha brutt ut av Jehovas vitner eller andre 
lukkede trossamfunn? Hjelpekilden 
er en frivillig organisasjon som drives 
av tidligere avhoppere, de gir hjelp til 
religiøse avhoppere.  
hjelpekilden.no

       Det var veldig vondt da 
de tok ned barnebildene 
og !ernet alle minnene om 
meg. 


