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S T AN D PUN KT . I næsten alle verdens lande bliver der på stævnets andendag synkront talt om 'Falske guder'
klokken 9.40, 'Satan' klokken 11.10, og klokken 12 lader nye vidner sig døbe i badebassiner.
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FOTO 20. MAJ. KL. 16.08

10 glimt fra 33 år: David Letterman
takker af i aften

KRISTINE KORSGAARD

»Vi skal undgå de giftige retter fra Satans køkken. De frafaldne kan komme
ind i vores hjem på mange måder: gennem fjernsynet, gennem internettet,
gennem sociale netværk, gennem breve og e-mails. Kommer vi i kontakt med
nogen af de her ting, så afvis dem med det samme«.
Den habitklædte mand på scenen sender jordnære, konkrete anvisninger på
den gode livsførelse direkte ud til sine tilhørere på det, der ligner et moderne
amfiteater.
Her er midaldrende kvinder i storblomstrede sæt, unge fædre med
pusletasker, teenagepiger med blå neglelak og spadseredragtklædte rollinger,
som ligger på jorden og tegner eller leger med biler.
I udkanten af Silkeborg, midt
mellem dybgrønne småbakker,
ligger Jehovas Vidners
stævneplads.
LÆS OGSÅ Jehova har ikke
afblæst dommedag
Hver sommer i juli mødes alle
landets vidner til sommertræf her
for at høre taler om Gud, bede,
snakke med vennerne og få
opdateret rådene om, hvad man
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Debutroman går fra lettere irriterende
til rimelig inciterende

KULTUR 20. MAJ. KL. 14.43

Studerende dømt for at lægge foto af
streetart på Instagram
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Et af historiens smukkeste glasbyggerier
kommer nu til sin ret
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Professionelle rydder op i dit navns
ubehagelige google-resultater
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FAKTA
Jehovas Vidner
■ Anerkendt som trossamfund. Har cirka
14.000 danske tilhængere.
■ 7,5 millioner i verden. Tolker Bibelen
bogstaveligt og anerkender ikke ideen om en
treenighed.
■ Jehovas Vidner mener, at den sekulære
verden er styret af Satan, og at Gud Jehova i
nær fremtid vil tilintetgøre den og erstatte den
af paradisiske tilstande. Her vil kun Jehovas
Vidner leve evigt.
■ De fejrer ikke hedenske højtider som jul, påske
og fødselsdage.
■ De afviser blodtransfusion, homoseksualitet,
sex før ægteskabet, druk, tobak, værnepligt,
skilsmisse og utroskab som syndigt, og de
fraråder længere uddannelse.
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skal gøre, hvis nogen prøver at bilde en ind, at verden ikke er ond, eller at det
kan være fornuftigt at tage en videregående uddannelse.

Debat i klasseværelset om 'Kongens Fald':
»Det her er en blærerøvsbog«

I ankomsthallen kan man følge talerne på store fladskærme, og er man – som
Sara og Mathilde fra Østerbro i København – sent på den eller ude og strække
ben, skal man ikke fortvivle.

Sydafrika

Den engagerede talestrøm fra skiftende mænd – kvinder må ikke holde tale,
for der står i Bibelen, at kun mænd må undervise menigheden – når helt ud

Pris fra kr. 23.995

Safari, Garden Route og
Cape Town
Varighed: 15 dage

Se alle rejsetilbud

over parkeringspladsen i højt decibelniveau og knivskarp kvalitet. Det har de
løbende, frivillige bidrag fra medlemmerne finansieret.

Dit Politiken

Fem uger i træk

Dit Plus

Her er plads til 3.500 siddende tilhørere, men da 14.000 ud af 14.000 danske
vidner hvert år melder sig til, er stævnet delt op, så programmet løber over
torsdag til lørdag fem uger i træk.
»Tidligere foregik det på Brøndby Stadion, hvor alle var samlet på en gang. Det
var virkelig fedt«, siger Sara og smiler ved tanken.
Hun og storesøster Mathilde ankommer i en lille, sort Peugeot. Iført kort
bomuldskjole, Rayban-solbriller og iPhone ligner søstrene fra Østerbro i
København så mange andre kvinder i trediverne.
De er bare opvokset med lidt andre regler om, hvad man må og ikke må, og
hvad der er vigtigst i livet.
»Vi har selvfølgelig haft andre normer end nogle af skolekammeraterne, når
det gælder sex, stoffer og drikketure. Men det var aldrig noget problem, og jeg

Eksklusivt fotoprint
Kun 10 stk.
XXL Snespor - Fotograf Erik Petersen
Pluspris 3.000 kr.
Pris ikke-abonnenter 3.500 kr.

har aldrig oplevet at blive mobbet. Det vigtigste er at behage Gud og ikke
mennesker, så jeg har lært at stå op for det, jeg tror på«, siger Sara.
»Nu kommer der lige en bøn«

Køb

De omkring 1.000 parkeringspladser er ved at være fyldt, og
menneskestrømmen går mod stævnepladsen.
En ung mand kommer bakkende ud af et telt, rejser sig og retter på et
overraskende glat jakkesæt. Andre stiger ud af Audier og Toyotaer eller
kommer gående med en barnevogn eller arm i arm med konen.
I ankomsthallen møder vi Leo Østergaard fra Tilst ved Aarhus. Han er i grå
habit, ternet slips og mørk forårsjakke med flip og har sagt ja til at holde fri fra
sit lille rengøringsfirma for at vise rundt.
Men vi har knap sagt goddag, før Leo på talerens foranledning må afbryde sig
selv.

Cam-in
Læderrem, Premium
vintage, til kamera
Pluspris 595 kr.
Pris ikke-abonnenter
699 kr.
Køb

John Kørner
Woman with 24
problems 12/06
Pluspris 190 kr.
Pris ikke-abonnenter
230 kr.
Køb

 Vis flere

»Undskyld, nu kommer der lige en bøn«, siger han, folder hænderne og bøjer
hovedet.
LÆS ARTIKEL Når de små bliver misbrugt
I samme sekund er det som at være plantet i en film, der bliver sat på pause.
Forældre med småbørn i hånden standser midt i et skridt, bøjer hovedet og
beder. Gamle venner, der lige har fundet sammen i rundkreds, standser
samtalen midt i en sætning om, hvordan det er gået siden sidst.
Manden på talerstolen beder Gud
Jehova om at lave »et bolværk mod
den onde verden, vi befinder os i«.
Kort efter er det ovre, og Leo

I skal passe på uafhængig
tankegang. Undgå de
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Østergaard vender tilbage.
»Stævnepladsen er bygget til
formålet«, fortæller han og løfter
øjenbrynene på den lidt stolte
måde, mens han viser ind på to

frafaldnes propaganda på skrift
og i tale. En anden ting, der
kan give uafhængig tankegang,
er videregående uddannelse.
Tænk over det
Bror Rasmussens dåbsforedrag

ledige tilhørerpladser.
»Jeg lærte sandheden at kende«
Leo er ikke – som de fleste andre medlemmer – opvokset som Jehovas Vidne,
men i et almindeligt folkekirkeligt hjem. Han blev inspireret af de
diskussioner, han og faderen havde med nogle vidner, der kom i hjemmet for
at missionere.
»Jeg var 17 år, da jeg lærte sandheden at kende. Jeg synes, de fortalte nogle
interessante ting, men jeg var skeptisk og stillede en masse kritiske
spørgsmål. Men lige meget, hvad jeg spurgte om af rimelige og urimelige ting,
så havde de et svar, og jeg måtte jo konstatere, at det hele havde grundlag i
Bibelen. Det var fuldstændig logisk«, fortæller han og tilbyder lidt sødt til
foredraget ’Hykleri’ i form af skolekridt fra en frysepose medbragt hjemmefra.

Bagefter kommer
indslaget ’Et falsk
håb’, der bliver
opført som et
miniskuespil. En
ung kvinde med
krøller bliver
ringet op af
Matias, som ikke
er Jehovas Vidne,
ÅRSMØDE. Der bliver knibet et par tårer, når Jehovas Vidner holder
sommertræf og optager nye medlemmer. Foto: Daniel Hjorth
og som inviterer
hende på middag.
Hun siger, at hun lige må tænke over det, lægger på og tænker højt:
»Han var så sød og opmærksom. Men han kender jo ikke Jehova. Hvordan
skulle Jehova kunne velsigne mig, hvis jeg vælger ikke at adlyde ham? Bibelen
siger jo klart, at man kun skal gifte sig med Herren. Det kan aldrig gå en godt,
hvis man vælger at ignorere Jehovas Vidner. Jeg ringer til Matias og siger nej
til hans invitation og nej til at komme sammen med ham«, siger hun
beslutsomt.
LÆS OGSÅ Jehovas Vidner bag børnefilm: Magi er noget for Satan
Tilhørerne klapper begejstret.
Stævneprogrammet er fastlagt af Jehovas Vidners Styrende Råd, som består af
syv medlemmer og har hovedsæde i New York.
I næsten alle verdens lande bliver der altså på stævnets andendag synkront
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3/6

20/5/2015

»Det vigtigste er at behage Gud og ikke mennesker« - Politiken.dk

talt om ’Falske guder’ klokken 9.40, ’Satan’ klokken 11.10, og klokken 12 lader
nye vidner sig døbe i badebassiner verden over fra Rio de Janeiro til Paris.
Jehovas Vidner ejer hele området her ved Helsinkivej, inklusive campingplads
til de mange overnattende, spisetelte til medbragt mad og dalen med den blå
swimmingpool, hvor 34 unge mennesker i dag skal døbes og sige endegyldigt
ja til at tjene Jehova i al evighed.
Det er en stor dag, for når man på den måde indlader sig med Jehova, kan
man ikke senere overtræde reglerne gentagne gange eller vælge troen fra uden
at blive udstødt af sin familie og venner.
Hold dig fra druk, tobak og utugt
Ifølge principperne skal man for eksempel holde sig fra druk, tobak og utugt.
Og man skal jævnligt ud og banke på døre for at fortælle andre mennesker det
gode budskab om, at Gud vil redde os, hvis vi følger hans regler.
»Det er ikke det fedeste, vil jeg sige. Folk kan være ret afvisende«, som
Mathilde udtrykker sin erfaring med at stemme dørklokker i København.
Men hun gør det, for ellers er man ikke et godt vidne. Og som det senere bliver
sagt fra talerstolen, så ser og hører Jehova alt.
Tiden er kommet til træffets højdepunkt. 34 unge mænd og kvinder, der ser
ud til at være mellem 12 og 19 år, har selv vurderet, at de er klar til at »tage
standpunkt«, som det kaldes.
Før selve dåben holder Bror Rasmussen dåbsforedrag for de nye vidner, som
ligner almindelige konfirmander i deres sommerkjoler, blazere og en enkelt
hvid habit. Den ældre mand giver gode råd til, hvordan man formår at holde
sig på Jehovas smalle sti. Det er især vigtigt at holde sig fra tidligere vidner.
LÆS ARTIKEL Tvungen kristendom strider imod menneskerettigheder
»I skal passe på uafhængig tankegang. Undgå de frafaldnes propaganda på
skrift og i tale. En anden ting, der kan give uafhængig tankegang, er
videregående uddannelse. Tænk over det«, siger han.
En stor dag
Endelig skal de unge rejse sig op og sværge Jehova troskab, før de klæder om.
Da de står der på række og siger ja, bryder tårerne frem hos både drenge og
piger. Hager dirrer, og tårer drypper ned fra de bøjede hoveder. Det er en stor
dag.
Efter omklædning til »anstændigt badetøj«, som det står anvist i det trykte
program, stiller dåbskandidaterne sig på række ved swimmingpoolen.
I det opvarmede vand står døberne klar – tre mænd med lidt sul på kroppen
iført hvide T-shirts – og en efter en går de unge ned ad stigen, tager en
indånding, holder sig for næsen og lader sig sænke helt ned under overfladen.
LÆS MERE Jehovas Vidner: Uddannelse kan være »skadelig propaganda«
De kommer op med et bredt lettelsens smil, som de sender i retning af
familien, der står et sted i forsamlingen. En kvinde skubber lidt for at komme
til.
»Undskyld, men det er min søn nu«, smiler hun og strækker sig på tæer, så
datteren på skuldrene rager endnu højere op i mængden. Ved siden af står en
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anden kvinde og to piger og hulker lydløst. Familiens ældste søn har lige været
under.
»Er du sindssyg, det er en stor dag«, smiler moderen gennem tårer.
I morgen kan hun lære, ’Hvordan man hjælper sine børn til fortsat at vandre i
sandheden’. Det er klokken 9.40.
Sara og Mathilde er opdigtede navne, da de ønsker at optræde
anonymt.
De l link

http://pol.dk/2028753
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