
KAN DU VÆRE  
PIONER?

SVARER DU...

• Ja?
• Nej?
• Selvfølgelig!



GØR FREMSKRIDT I TJENESTEN

At have heltidstjenesten som livsmål indbefatter 
mere end blot at holde ud som pioner. På samme 
måde som en arbejder hele tiden dygtiggør sig 
inden for sit fag, må heltidstjenere dygtiggøre sig i 
deres „fag“, forkyndelsen. Det er nødvendigt at gøre 
fremskridt for at kunne holde ud og bevare glæden 
og nidkærheden. Gennem sin organisation sørger 
Jehova for undervisning ved møder og stævner. 

Der er også mødet med de ældste 
i december måned og mødet 
under kredstilsynsmandens 
besøg. Umiddelbart før 
kredsstævnet holdes der 
et særligt møde for pione-
rerne. Som pioner bør du 
betragte disse møder som 
„fagkurser“ der hjælper dig 
til at blive en dygtigere pioner. 
Gør notater og følg omhyggeligt de gode forslag der 
gives. Kan du gøre fremskridt med hensyn til at få 
samtaler i gang, bruge forskellige indledninger og 
effektivt overvinde folks indvendinger? 

ER DU MÅLBEVIDST?
Er du grundig når du gennemgår distriktet? Følger 
du al interesse op? Søger du ihærdigt at oprette nye 
studier? Hvis distriktet gennemgås ofte, har du så 
overvejet at flytte til en menighed med større behov? 

 – Ordsp. 22:29; Es. 6:8.

 

SLUT DIG TIL ET NYT DISTRIKT 
Hvis du alvorligt overvejer at slutte dig til de over 
800 heltidstjenere der virker i Danmark, Grønland 
og på Færøerne, så bliv ved med at lægge det frem 
for Jehova i bøn. (Matt. 7:7, 8) Hvis du endnu ikke har 
fået tilstrækkelig erfaring 
som forkynder, eller hvis 
du er i tvivl om hvor-
vidt du kan klare den 
almindelige pionertje-
neste, vil du have stor 
gavn af først at tjene 
som hjælpepioner.

Gør heltidstjenesten til 
dit livsmål.

Datidens fiskere brugte også tid på at 
pleje og forberede inden deres arbejde.

Mt 4:18

Godt fodtøj var højt prioriteret 
for dem der forkyndte over 
længere distancer på kristus tid.

Gal 11:34

Læs mere ved 
at skanne QR koden



GØR HELTIDSTJENESTEN  
TIL DIT LIVSMÅL

Den kristne tjeneste er uløseligt forbundet med vor 
indvielse og det evige liv. (Rom. 10:10; 1 Tim. 4:16) 
Da Jesus tilskyndede: „Følg mig!“ gjorde han det 
klart at dette indebar at de skulle ’forkynde Guds 
rige vidt og bredt’. (Luk. 9:57-62) At følge denne til-
skyndelse indebærer ikke nødvendigvis at vi skifter 
arbejde, men det indebærer helt klart at vi fra nu af 
sætter andre ting først i livet. Vor vigtigste opgave 
bliver nu at forkynde Jehovas dyder vidt og bredt 
og at gøre disciple. (1 Pet. 2:9; Matt. 24:14; 28:19, 
20) Alle som er helt og fuldt viet til Jehova, vil lade 
tjenesten være det centrale i deres liv. Stadig flere 
som har mulighederne for det, gør heltidstjenesten 
til deres livsmål.

 – 2 Kor. 4:1, 7.

EN FORKYNDER 
FORTÆLLER -

Efter 54 år i heltids-
tjenesten følte en 
pioner sig tilskyndet 
til at skrive: „Glæder-

ne Jehova har skænket mig, har langt oversteget 
prøvelserne. Hvis jeg skulle leve mit liv om, ville jeg 
igen villigt bruge al min tid til at lovprise Jehova, vor 
store Gud.“ Ingen verdslig karriere eller profession 
kan give denne indre, dybe tilfredsstillelse og glæde. 
At gøre heltidstjenesten til sit livsmål er et udtryk for 
gudhengivenhed, som er af uvurderlig betydning nu 
og indeholder et sikkert løfte for fremtiden. 

 – 1 Tim. 4:8.

At have heltidstjenesten som livsmål fører til mange 
velsignelser, fordi den kræver at man giver meget. 
(Apg. 20:35) Vort venskab med de mest betydnings-
fulde personer i universet opdyrkes og befæstes når 
vi engagerer os helt i arbejdet for Riget. 

 – Luk. 16:9; 1 Kor. 15:58 

Stave blev ofte brugt af 
fortidens hebræere til 
forskellige formål, for 
eksempel som støtte.

Heb 3:5

„Hvordan kan jeg være sikker på at jeg kan 
klare mig økonomisk hvis jeg bliver pioner?”
— Luk 14:28 / Matt 17:20

ER JEG KVALIFICERET?
Stræb efter at nå de åndelige mål I har sat jer, 
måske det særlige privilegium at arbejde på Betel. 
Forældre, efterlign de trofaste mænd og kvinder fra 
fortiden .(2 Pet. 3:11)



SOM PIONER 
KAN DU...

JEG ARBEJDER:
DELTID - FULDTID -

TIMEPLAN FOR PIONERER
Det kræver en god timeplan at være pioner. Hvis 
du bruger 18 timer om ugen i forkyndelsen, kan 
du være pioner – og stadig have tid til ferie. En 
sådan plan giver endda rum for noget uventet, for 
eksempel sygdom eller barsk vejr. Nedenstående 
timeplan giver nogle forslag.

Med få justeringer kan en i familien måske begynde 
som pioner til september. Hvorfor ikke drøfte det 
næste gang I har jeres Teokratiske Familieaften?

Mandag: arbejde
Tirsdag: arbejde
Onsdag: 6 timer
Torsdag: arbejde
Fredag: 6 timer
Lørdag: 4 timer
Søndag: 2 timer

Mandag: 2 timer
Tirsdag: 2 timer
Onsdag: 2 timer
Torsdag: Møde
Fredag: 2 timer
Lørdag: 6 timer
Søndag: 4 timer

• Blive en dygtig forkynder og få større 
glæde ved tjenesten

• Styrke dit forhold til Jehova. Jo mere du 
fortæller om ham, jo mere bliver du mindet om 
hans ærefrygtindgydende egenskaber

• Opleve den tilfredshed det er at sætte Rigets 
interesser over dine egne, og den glæde det 
er at give af dig selv til gavn for andre. 
(Mt 6:33; Apg 20:35)

• Overvære pionermødet under 
kredstilsynsmandens besøg, det særlige 
møde i forbindelse med kredsstævnet og 
Pionerskolen

• Få større mulighed for at oprette og lede 
bibelstudier

• Bruge mere tid sammen med andre 
forkyndere så man på den måde kan 
opmuntre hinanden (Ro 1:11, 12)

Læs mere ved 
at skanne QR koden



NOGET AT TÆNKE OVER
„Jeg har hørt at pionertjenesten ikke er noget for 
alle. Hvordan kan jeg vide om den er noget for mig?“

 – Gal 6:9

„Hvordan kan jeg være sikker på at jeg kan klare 
mig økonomisk hvis jeg bliver pioner?”

 – Luk 14:28 / Matt 17:20

„Jeg vil gerne kunne glæde mig over det jeg 
arbejder med, og føle at jeg udretter noget. Vil 
pionertjenesten give mig det?“

 – Hebr 12:2 / Sl 40:8 / Apg 20:35
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Få en pioneransøgning fra en af de ældste. 
Udfyld den -  Aflever den til Heine

KOM OG VÆR MED!
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