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Gedurende hierdie maand ontvang ons verdere vrae omtrent Wagtoring-onderwysings, 

waarvan sommige van ’n leser in Skandinawië kom. Baie daarvan het met profesie te doen. 

Dit is ons oogmerk om profesie te vermy en eerder te fokus op die werklike onderwysings 

van Jesus. Ons het die vrae beantwoord sonder om profetiese vervulling aan die hand te doen, 

waarna ons artikels gepubliseer het wat só ontwerp is dat dit ons lesers se geestelike vermoë 

vir waarheid verbreed en hulle aandag op die Koninkryk van die Hemele vestig. Teen die 

einde van die maand het ons ons eerste artikel omtrent die Gedenkmaal gepubliseer ten einde 

die hart en verstand voor te berei op die opkomende herdenking van 5 April, 2012. 

Intussen het die manne van die rehabilitasiesentrums heel gunstig gereageer op die boodskap 

van seunskap. Een van die pastore by een van die sentrums het die artikels aan sy gemeente 

bekendgestel, wat ook dáár baie goed ontvang is. Die gemeente het hulle voorgeneem om vir 

elke Jehovah Getuie wat by hulle sou aanklop, omtrent die webtuiste te vertel in ’n poging 

om Christelike eenheid te bevorder. 

Ongeveer hierdie tyd is ons broer gevra om by ’n sending in Nevada, uit te help. Daar het hy 

’n jongman ontmoet wat as ’n Jehovah Getuie grootgeword het en probleme ondervind het 

om by die sending aan te pas. Ons broer het hom te hulp gesnel en hulle het ’n vriendskap 

ontwikkel. Hierdie jongman het begin om die artikels op die webbladsy te lees en ook sy 

moeder daarvan vertel. Hy was beindruk en het gevra of hy die Gedenkmaal artikel kon 

gebruik om in sy Gedenkmaal toespraak in te weef wat hy by die Koninkryksaal sou lewer. 

Natuurlik het ons ingestem! Later van tyd het ons verneem dat hierdie Ouerman die webtuiste 

gedeel het met sy Liggaam van Ouermanne en sy Kringopsiener, terwyl geeneen van hulle 

fout kon vind met die webblad nie en almal gereelde besoekers geword het. 

Ons het ook aan die begin van die maand eenvoudige poskaarte ontwerp wat ons aan 

honderde Koninkryksale in die Verenigde State uitgestuur het om die webtuiste aan Jehovah 

se Getuies bekend te stel. 

Vrae: 

04/03/12 Hoe kan ’n Christen die merkteken van die dier vermy? 

05/03/12 Kan jy Markus 8:38 verduidelik? (Wanneer die Seun van die Mens kom) 

08/03/12 Die gelykenis van die Skape en die Bokke (Matteus 25:31-46) 

09/03/12 Wat omtrent Openbaring 7 en 21, maak dit nie melding van enige aardse 

hoop nie? 

11/03/12 Besorgdheid oor die onderwysings op hierdie webtuiste. 
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Artikel: 

11/03/12 Verruim Jou Gees 

Vrae: 

13/03/12 Keur die Bestuursliggaam hierdie webtuiste goed? 

14/03/12 Opvolg-antwoord vir 13/03/12 (Behoort ons vrae te stel?) 

17/03/12 Maar die “Slaaf” sê daar is twee verwagtings 

Artikels: 

18/03/12 Neem Standpunt In vir die Koninkryk 

20/03/12 Die Koninkryk van die Hemele 

Vrae: 

22/03/12 Wat is die olie van die lamp in Matteus 25:4 en wat is die talente in 25:15? 

22/03/12 (1) Wanneer word die gesalfdes in die lug aangebring? 

    (2) Is sommige gesalfdes lewendig op die aarde vir ’n duisendjaar? 

    (3) Moet hulle in die kamp van Openbaring 20:9 bly? 

23/03/12 ’n Buitengewone geestelike ervaring 

25/12/12 Is ons verkeerd? Is daar twee verwagtings? Is die Bybel slegs vir die 

144,000 geskryf? 

Artikel: 

27/03/12 Ons Heiligste en Gewydste Nag 

29/03/12 Wat dink jy van Lukas 21:8? Is dit verkeerd om te sê dat die einde naby is? 
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