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Ποιοι είναι οι «Μάρτυρες του
Ιεχωβά»

Ορισμένοι τους τοποθετούν ως μια αίρεση στον ευρύτερο προτεσταντικό χώρο. Δεν
πρόκειται όμως για «καθαρή»
θρησκεία, αλλά για μια πολυεθνική εμπορική μετοχική εταιρεία, με τον τίτλο:
«ΒΙΒΛΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΟΠΙΑ», η οποία εδρεύει και
δραστηριοποιείται
στο Μπρούκλιν των Η.Π.Α., με παραρτήματα σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησε τις
εργασίες της το 1884 και ιδρυτής της υπήρξε ο Κάρολος Ρώσελ. Από τότε και ως τα
σήμερα εκδίδει τα περιοδικά «ΣΚΟΠΙΑ» και «ΞΥΠΝΑ», με τα οποία διαδίδει σε όλο
τον κόσμο τις χονδροκομμένες πλάνες της, συνοψίζοντας όλες τις αντιχριστιανικές
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αιρετικές διδασκαλίες του παρελθόντος. Σύμφωνα με την οργάνωση, η τυφλή πίστη
στις δοξασίες της και η προώθηση των εκδοτικών προϊόντων της, είναι η «αληθινή
λατρεία του Ιεχωβά»! Ονομάζονται «Μάρτυρες του Ιεχωβά» και «Χιλιαστές», από τη
δοξασία τους της δήθεν «χιλιετούς βασιλείας του Χριστού στη γη». Στην αρχή
ονομάζονταν «Σπουδαστές των Γραφών».

Σύμφωνα με τις αρχές της εταιρείας, ο Ιεχωβά διαμηνύει το θέλημά
του στους ανθρώπους μέσω αυτής. Κατά συνέπεια άρνηση των δοξασιών της
εταιρείας
σημαίνει γι’ αυτούς άρνηση του θελήματος του Θεού. Δεν εξηγούν, όμως, αν οι
ριζικές αναθεωρήσεις κατά καιρούς των δοξασιών της και οι παταγωδώς
διαψευσμένες ψευδοπροφητείες της, εντάσσονται στο θέλημα του Θεού! Έχουν
ορίσει
πάμπολλες συγκεκριμένες χρονολογίες ότι θα ερχόταν το τέλος του κόσμου, και η
«έναρξη της εγκόσμιας βασιλείας του Χριστού» και διαψεύστηκαν οικτρά. Για να
δικαιολογηθούν πρόβαλλαν κατά καιρούς ορισμένες αφελείς δικαιολογίες.
Χαρακτηριστική
είναι η δικαιολογία τους, πως το 1914 έγινε «αοράτως» η Δευτέρα Παρουσία»,
κακοποιώντας φρικτά την αγία Γραφή, η οποία μας βεβαιώνει, σε πάμπολλα σημεία
της, ότι το φοβερό εκείνο γεγονός θα είναι ορατό από όλη την ανθρωπότητα και θα
συνταράξει ολόκληρη τη δημιουργία!
Όπως αλλάζουν κατά καιρούς τις δοξασίες τους, αλλάζουν και
ονόματα, για την εξαπάτηση των αφελών. Τελευταία θέλουν να ονομάζονται
«Χριστιανοί», παρ’ όλο που στο παρελθόν θεωρούσαν «το όνομα Χριστιανός
δυσώδες»
(Σκοπιά, 1962,σ.143)! Το υπερτιμημένο όμως όνομα του Χριστού το φέρουν όσοι
πιστεύουν στη Θεότητά Του και όχι όσοι την αρνούνται, διότι αυτοί θεωρούνται
από την αγία Γραφή «αρνητές του Χριστού, αντίχριστοι» ( Α΄Ιωάν.5,20.Β΄Ιωάν.9)!

Όχι μόνο με μπορούν να χαρακτηρίζονται, πολλώ δε μάλλον να
ονομάζονται Χριστιανοί, αλλά μάλλον αλλά ομοιάζουν περισσότερο με τους
μουσουλμάνους. Μια προσεκτική μελέτη των δοξασιών τους αποδεικνύει ότι οι περί
Θεού, Ιησού Χριστού και Αγίου Πνεύματος διδασκαλίες τους σχεδόν ταυτόσημες. Το
ίδιο ταυτόσημες είναι και οι περί «σωτηρίας» (υποταγή στο θέλημα του Θεού), οι
περί ο υλικού παραδείσου, κλπ. Κατά συνέπεια θα ήταν ορθότερο να ονομάζονται
«Μουσουλμάνοι Μάρτυρες του Ιεχωβά», έχοντας περισσότερη συγγένεια οι δοξασίες
τους!

2/7

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ
Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...
https://alopsis.gr

Πρόκειται επίσης για άκρως ρατσιστική οργάνωση, διότι διαχωρίζει
τα μέλη της στο «Κυβερνόν Σώμα», από στον «πολύ όχλο», τους «δούλους της
Βασιλείας», δηλαδή τους οπαδούς τους. Για μεν τους πρώτους «προορίζει» την
«ουράνια διακυβέρνηση», για δε τους δεύτερους την «αιώνια εγκατοίκηση στη γη»,
την οποία θα «αποκτήσουν» με την τυφλή και άκριτη υποταγή στους πρώτους! Στα
περιοδικά τους αναφέρουν πως όσοι δεν είναι υποταγμένοι στο θέλημα της
εταιρείας, δεν είναι «Μάρτυρες του Ιεχωβά», «σύντομα» θα γίνει ο Αρμαγεδδών, θα
σφαχτούν και θα πλύνουν τα πόδια τους εκείνοι στο αίμα των μη Χιλιαστών
(Σκοπιά, 1968,σ.83)! Αυτή η προσδοκία τους είναι ένα μικρό δείγμα του μίσους
που κρύβουν στην ψυχή τους για τους μη οπαδούς της εταιρείας, και μια απόδειξη
του προσωπείου της «αγάπης», που «φορούν» όταν κάνουν προσηλυτισμό!

Συνοψίζοντας, δεν πρόκειται για θρησκεία, αλλά για εμπορική
εταιρεία, η οποία εμπορεύεται έντυπα της δικής της εμπνεύσεως. Οι δε οπαδοί της
πρέπει να θεωρηθούν άμισθοι υπάλληλοι της εταιρείας! Για να μπορεί να τους
ελέγχει, ασκεί ισχυρότατο και μεθοδευμένο ψυχολογικό εξαναγκασμό, με το
ψευτοδίλημμα: μένοντας στην εταιρεία και δουλεύοντας γι’ αυτήν σώζεσαι, κατά
την «καταστροφή του Αρμαγεδδώνα», φεύγοντας από αυτή
χάνεσαι!

Τι διδάσκουν οι «Μάρτυρες του
Ιεχωβά»

Έχουν απορρίψει ολόκληρο το χριστιανικό οικοδόμημα και έχουν
υιοθετήσει όλες τις αιρέσεις, που καταδίκασε στο διάβα των αιώνων η Εκκλησία
μας. Ιδού μερικές από τις πλάνες τους:

1. Αρνούνται με βδελυγμία το
δόγμα της Αγίας Τριάδος, το οποίο χαρακτηρίζουν ως τη «χειρότερη σατανική
πλάνη»! Θεός είναι μόνο ο Πατέρας, τον οποίο ονομάζουν Ιεχωβά (αναβίωση
αιρέσεων: μοναρχιανισμού, αρειανισμού, νεστοριανισμού, Ισλάμ, Ιουδαϊσμός,
κλπ).
2. Αρνούνται τη
χιλιοβεβαιωμένη από την Αγία Γραφή θεότητα του Χριστού μας. Τον
χαρακτηρίζουν
ως το «πρώτο κτίσμα του Θεού», «αδελφό των αγγέλων» και αυτού ακόμα του
Σατανά! Γεννήθηκε και έζησε ως άνθρωπος. Πέθανε και εκμηδενίστηκε στον
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6.

7.

8.

τάφο και στη θέση του ο Θεός «ανέστησε κάποιο πνευματικό ον», το οποίο
ταυτίζεται με τον αρχάγγελο Μιχαήλ! Ευνόητη είναι η πλάνη τους αυτή να
δείχνει τον «αντίχριστο» (Α΄Ιωάν.2,18) (αναβίωση αιρέσεων: αρειανισμού,
νεστοριανισμού, μονοφυσιτισμού, Ισλάμ, Ιουδαϊσμός, κλπ)!
Αρνούνται τη θεότητα του
Παναγίου Πνεύματος, καθώς και την προσωπική Του υπόσταση, θεωρώντας
Το ως
«απρόσωπη δύναμη του Θεού» (αναβίωση αιρέσεων: πνευματομάχων,
αρειανών,
Ισλαμισμός, Ιουδαϊσμός, κλπ)!
Αρνούνται τη φύση της
Εκκλησίας και τη δυνατότητα να γίνουν μέλη Της όλοι οι άνθρωποι, παρά
μόνο
οι «144.000 κεχρισμένοι»! Τη θέση της επί γης Εκκλησίας πήρε γι’ αυτούς η
εμπορική εταιρεία Σκοπιά, στην οποία οφείλουν να ενταχθούν οι «δούλοι της
βασιλείας» (καινοφανής παράξενη δοξασία)!
Αρνούνται την αθανασία της
ψυχής και ως συνέπεια την κόλαση των αμαρτωλών. Με το θάνατο οι
άνθρωποι
εκμηδενίζονται όπως τα ζώα, (αναβίωση αίρεσης των θνητοψυχητών)!
Αρνούνται να τιμήσουν την
Παναγία ως Θεοτόκο, αφού ο Χριστός δεν ήταν Θεός, και ως Αειπάρθενο
(αναβίωση αίρεσης των Παυλικιανών, Καθαρών, Βογομίλων, κλπ)!
Αρνούνται να τιμήσουν τους
αγίους και την πρεσβεία τους στο Θεό. Αρνούνται την τιμή των ιερών
λειψάνων, Ιερών Εικόνων κλπ ως δήθεν ειδωλολατρία (ακολουθούν τους
αιρετικούς προτεστάντες).
Υβρίζουν τον Τίμιο Σταυρό
και φρίττουν στη θέα του, παρ’ όλο που το περιοδικό «Σκοπιά» τον είχε ως
έμβλημά του μέχρι το 1931, θεωρώντας το ως όργανο εγκλήματος!

Πώς να αντιδρούμε

Είναι γνωστό σε όλους πως ασκούν οι οπαδοί της εταιρείας πιεστικό
προσηλυτισμό. Χρησιμοποιούν μερικά εδάφια από την Αγία Γραφή, προκειμένου να
στηρίξουν τις δοξασίες της εταιρείας και να εντυπωσιάσουν τους αφελείς. Είναι
υπαρκτός ο κίνδυνος να παρασυρθεί όποιος δε γνωρίζει καλά την Αγία Γραφή και
την ορθόδοξη διδασκαλία. Επίσης υπάρχει το ενδεχόμενο σε συνομιλία μαζί τους,
δική μας αδυναμία να μεταφραστεί σε αδυναμία της Εκκλησίας μας να δώσει
πειστική απάντηση στις κακοδοξίες της οργάνωσης και να σπρώξει βαθύτερα στην
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πλάνη τους πλανεμένους συνομιλητές του. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο όσοι δεν
έχουμε την απαραίτητη κατάρτιση και ενημέρωση για τις κακοδοξίες της να τους
δηλώνουμε με ευγένεια ότι δεν επιθυμούμε καμιά συνομιλία μαζί τους και
επίσκεψη. Το μόνο που μπορούμε να τους βεβαιώσουμε είναι η πίστη μας και η
εμπιστοσύνη μας στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η Οποία είναι η μόνη που έχει ιστορική
συνέχεια δύο χιλιάδων ετών ως τα σήμερα. Επίσης μπορούμε να τους πούμε ότι
εμείς μελετούμε την Αγία Γραφή, της οποίας συγκρότησε τον κανόνα και τη
διατήρησε απαραχάρακτη δύο χιλιάδες χρόνια η Εκκλησία. Αυτή την οποία υβρίζουν
οι χιλιαστές ως «πόρνη Βαβυλώνα». Μέσα στην Εκκλησία βρήκαν την Αγία Γραφή οι
χιλιαστές χίλια εννιακόσια χρόνια μετά για να την κακοποιήσουν, με τις δικές
τους κακόβουλες μεταφράσεις και παραποιήσεις! Οποιαδήποτε άσχημη συμπεριφορά
από μέρους μας προς τους χιλιαστές και προς όλους τους αιρετικούς, είναι όχι
μόνο ανεπίτρεπτη από το ορθόδοξο ήθος μας, αλλά επιτείνει τον φανατισμό των
αιρετικών και το ζήλο τους, διότι τους καθιστά «μάρτυρες» της δράσης τους!

Ποιο είναι το χρέος μας

Ως συνειδητοί ορθόδοξοι πιστοί έχουμε χρέος να αγαπάμε όλους τους
ανθρώπους, επομένως και τους αιρετικούς. Να δείχνουμε έμπρακτα την αγάπη μας
και προς τους πλανεμένους αδελφούς μας και να τους θεωρούμε ως θύματα του
διαβόλου. Οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, μας συμβουλεύουν να αγαπάμε τους
πλανεμένους και να μισούμε την πλάνη, η οποία είναι του διαβόλου, για να
αποσπάσει από την Εκκλησία του Χριστού τα
πρόσωπα και να τους στερήσει τη σωτηρία. Η αγάπη μας προς τους αιρετικούς δε
σημαίνει ότι μας υποχρεώνει αν κάνουμε έκπτωση στην πίστη μας.

Δεν
πρέπει να ξεχνάμε πως η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι η Μία Εκκλησία που ίδρυσε ο
Χριστός. Έχει ιστορία και ζωή 2000 ετών και είναι Εκείνη για την οποία
υποσχέθηκε και διαβεβαίωσε ο Κύριος ότι «Πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής»
(Ματθ16,18). Δεν σφάλει, διότι το Πανάγιο Πνεύμα που υπάρχει σ’ Αυτή Την οδηγεί»
εις πάσαν την αλήθειαν» (Ιωάν,16,13). Δεν κηλιδώνεται από τίποτε και από
κανέναν διότι είναι το ίδιο το Σώμα του Χριστού, εφόσον «ὁ Χριστὸςἠγάπησε
τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας
τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ρήματι, ἵνα παραστήσῃαὐτὴν ἑαυτῷ ἔνδοξον
τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον ἢ ρυτίδα ἤτι τῶν τοιούτων, ἀλλ' ἵνα ᾖ ἁγία
καὶ ἄμωμος» (Εφ.5,25-27). Κατά συνέπεια η προσπάθεια των χιλιαστών μετά
από 1900 χρόνια να συκοφαντήσουν την Εκκλησία του Χριστού ως «πόρνη
Βαβυλώνα» και
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να την αντικαταστήσουν με μια την εμπορική εταιρεία, αποτελεί φρικτή ύβρη κατά
του Ιδίου του Χριστού, ο Οποίος, κατ’ αυτούς, αθέτησε τους λόγους Του, άφησε
την Εκκλησία Του να γίνει «πόρνη» και «βύθισε» τον κόσμο στο σκοτάδι, μέχρι που
ο αρχηγός της αίρεσης «έφερε» ξανά το «ζωηρότερο φως», μέσω της επιχείρησής
του! Δεν υπάρχει φρικτότερη ύβρη κατά του Χριστού και της Εκκλησίας Του, η
αντικατάστασή Της από το διοικητικό συμβούλιο μια εμπορικής εταιρείας!

Καλούμε
τέλος τους αδελφούς μας πλανεμένους – οπαδούς της οργάνωσης να μην αρκούνται
στις ψευδόχριστες δοξασίες της και να ψάξουν και αλλού να βρουν την αλήθεια. Να
συνειδητοποιήσουν ότι ενδεχομένως οι ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες της
οργάνωσης να είναι οι πλάνοι των εσχάτων καιρών «για να πλανήσουν ει δυνατόν
και τους εκλεκτούς» (Ματθ.24,24). Η Εκκλησία μας τους περιμένει με αδημονία για
να τους βοηθήσει να ξαναβρούν την αληθινή Πίστη, που παρέδωσε ο Κύριος
«εφ΄άπαξ» (Ιουδ.3), διότι Μόνη Αυτή είναι ο «στύλος και το εδραίωμα της
αληθείας» (Α΄Τιμ.3,15).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
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