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ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ η «ΜΑΡΤΥΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»;

Τό πρόσωπο του Ίησου Χρι-στου υπηρξε πάντοτε 
πρόβλημα γι-ά την έται-ρία «Σκοπι-ά». Δεν ηταν, βεβαί
ως, ούτε καί είναι- τό μοναδι-κό, είναι- όμως τό πλέον 
σημαντι-κό. Άπό την έποχή της ι-δρύσεώς της στην Άμερι-- 
κή, ή έται-ρία, πρός εξεύρεση οπαδών, χρησι-μοποι-ουσε, 
σάν πεδίο τών δραστηρι-οτήτων της τούς πι-στούς τών 
δι-αφόρων Χρι-στι-ανι-κών ομολογι-ών.

Ό  Κάρολος Ρώσσελ, έξ άρχης, ένστερνίστηκε τίς 
έσχατολογι-κές δοξασίες της έποχης του. Άκόμη, συμπε- 
ρι-έλαβε στην κίνησή του καί δι-άφορες άλλες δοξασίες, 
κυρίως άπό τόν Προτεσταντι-κό χώρο. Οι- δι-άδοχοι- του 
Κ. Ρώσσελ με τίς πολλές δογματι-κές άλλαγές καί την 
φι-λοδοξία γι-ά άπόλυτη έξουσία -αυτό κληρονομείται
5 y y y c y /  ν   ̂  ̂ v c  /  ç yαπό τη μία ήγεσία στην αλλη- έδωσαν τό δι-κό τους 
στίγμα, σέ ο,τι- άφορά κυρίως στό πρόσωπο του Ίησου 
Χρι-στου:

«Σκοπιά» της 15-7-1898 (στήν Αγγλική) ο Κ. Ρώσ
σελ κηρύττει- οτι- είναι- καθηκον τών πι-στών νά λατρεύ
ουν τόν Ίησου Χρι-στό. Ή  άποψη αυτή δι-ατηρήθηκε 
άρκετά χρόνι-α. Όμως, τό «νέο φώς», πού ηλθε στίς 15
7-1959 μάς πληροφορεί οτι- δεν πρέπει- νά λατρεύεται ο 
Ίησους Χρι-στός.

Το 1970, στην Μ. Ν. Κ., στό- χωρίο Έβρ. Α’, 6, ή έται-- 
ρία έπανέρχεται- στην άρχι-κή θέση της οτι- ο Ίησους Χρι--

τής κ. Άννας Μ πονρδάκον, 
μέλους τού Δ.Σ. τής Π.Ε.Γ.

στός λατρεύεται! Άλλά «νέο φώς» λάμπει- καί πάλι-... 
Έτσι-, στην άναθεωρημένη Μ. Ν. Κ., το 1971, ο Ίησους 
Χρι-στός δεν λατρεύεται. Ή  θέση αυτή της έται-ρίας πα
ραμένει- καί στην άναθεώρηση της Αγίας Γραφης, του 
1984, όπου κηρύττει- οτι- ο Ίησους Χρι-στός δεν λατρεύ
εται. Όχι-, λοι-πόν, λατρεία στόν Ίησου Χρι-στό.

Στην συνέχει-α, ο Ίησους είναι- βασι-λι-άς μόνον τών 
144.000 άδελφών Του καί οχι- με άπόλυτη έννοι-α, γι-ατί 
καί αυτοί είναι- συμβασι-λείς και- συνι-ερείς. Είναι- μεν 
μεσίτης μεταξύ Θεου καί άνθρώπων, άλλά σχετι-κώς... 
Ό λες αυτές οι- τοποθετησει-ς καί πολλές άλλες, πού 
έχουν κατά και-ρούς άναφυεί, είναι- έν πολλοίς γνωστές, 
όμως είναι- άπαραίτητο νά μνημονευθουν καί πάλι- γι-ά 
νά υπάρξει- μία σαφής ει-κόνα του σκηνι-κου της έται-ρί- 
ας, όσον άφορά στη θέση καί στη σχέση, πού κατέχει- ο 
Ίησους στη ζωή τών οπαδών. Αυτό, δι-ότι- νέα δοξασία, 
πολύ σοβαρή καί καθορι-στι-κή γι-ά τόν «Πολύ Όχλο» 
της «Σκοπι-άς», έμφανίζεται-, με άναφορά στό πρόσωπο 
του Ίησου Χρι-στου.

Τό περι-οδι-κό “Σκοπι-ά” της έται-ρίας δημοσι-εύει- στό 
τευχος της 1-1-05, στη σελίδα 31, την έξης έρώτηση: 
«Μήπως τα λόγια  του Στεφάνου, στο εδάφιο, Πράξεις 
7:59 υποδηλώνουν ότι οι προσευχές πρεπει να απευθύ
νονται σ τον  Ιησού;».

μόνο μία φορά θά έπρεπε νά γίνει- άνθρωπος, γι-’ αυτό 
καί πραγματι-κά μόνο μία φορά ένανθρώπησε. Αυτό 
καί άρκεί. Τελεσι-ούργησε ο Θεός, κατά την μοναδι-κη 
ένανθρώπηση Του, τη σωτηρία μας. Έτσι- ή σωτηρία 
έχει- συντελεστεί δεν έχει- άνάγκη έπαναληψεως. Άκρι-- 
βώς άρα γι-’ αυτό, οι- έπαναληψει-ς τών δηθεν ένανθρω- 
πησεων θεών υπό την μορφη περι-σσοτερων άνθρώπων 
άποδει-κνύουν, οτι- σ’ αυτές δεν υπάρχει- πραγματι-κη 
ένανθρώπηση του ένός ζώντος θεου.

Καί στούς Ίρανούς ηδη ή άπό τόν Ζωροάστρη προσ
δοκία του Σωτηρα (Saoshyant) παραμένει- άπραγματο- 
ποίητη νοσταλγία. Πουθενά δεν λέγεται- οτι- ο Σωτηρας 
ηρθε καί πραγματοποίησε τη λύτρωση άπό την άμαρ
τία καί την ένοχη, όπως πραγματι-κά αυτό έγι-νε. Καί 
πραγματοποι-ηθηκε αυτη έν Χρι-στώ Ίησου.

Ή  δι-αφορά τών φανταστι-κών θεανθρώπων άπό τόν 
νοσταλγηθεντα πραγματι-κό Θεάνθρωπο έγκει-ται- σ’ αυ
τό, οτι- ο πραγματι-κός Θεάνθρωπος, ο μοναδι-κός, είναι 
αυτός μόνον ι-στορι-κός, είναι- Προσωπι-κότητα, πού άνη- 
κει- στην παγκόσμι-α Ιστορία, σ’ ολόκληρη την οποία 
δίδει- νέο νόημα. Άποκαλύπτει- δηλ. ο Χρι-στός καί τό

νόημα της πρό Αυτου Ιστορίας, τό όλο σχεδι-ο της Πρό- 
νοι-ας του Θεου γι-ά τόν κόσμο στό ι-στορι-κό έπίπεδο.

Όρθώς έχει- λεχθεί, ότι- “μία νέα κατανόηση του κό
σμου, της ι-στορίας καί του άνθρώπου είναι- δυνατη άπό 
της έμφανίσεως του Χρι-στου”4. “Ιστορία είναι- πάντοτε, 
στη βαθύτατη έννοι-α, του Θεου ι-στορία”5.

"Ο,τι- φανερώνεται- στην Ιστορία καί ο,τι- δίδεται- στη 
συνείδηση, ώς Θεου βούληση, είναι- τελι-κώς τό ι-δι-ο, πού 
φανερώνεται- πραγματι-κά μόνο με την πίστη. Καί τό άντι-- 
κείμενό της είναι- “ή αι-ωνι-οποίηση της Ιστορίας καί ή ι-στο- 
ρι-οποίηση του Αιωνίου. Αυτό είναι- τό θαυμα καί μάλι-στα 
τό θαυμα της ένανθρωπησεως, της ένσαρκώσεως”6. “Γι-ά 
τόν πι-στό, ο οποίος ζητεί τόν σκοπό του κόσμου στόν 
Θεό, ή δι-αδρομη του κόσμου είναι- στην πραγματι-κότητα 
ιστορία της σωτηρίας άπό την άρχη της, στην δημι-ουργία 
του Θεου, μέχρι- τό τέλος της, στό τέλος του κόσμου” 7.

4. G. van der Leew, Phanomenologie der Religion, Tiibingen 
1933, σ. 633.

5. Ό π . π. σ. 535.
6. Ό π . π. σ. 536.
7. Ό π . π. σ. 552.
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Άκολουθει ή άπάντη-ση- της Σκοπι-άς: «Το εδάφιο  
Π ράξεις 7:59 λέει: “Λιθοβολούσαν τον Στέφανο ενώ 
εκείνος έκανε επίκληση και έλεγε: «Κύριε Ιησού δέξον 
το πνεύμα μου»”. Α υτά  τα λόγια  έχουν εγείρει ερωτημα
τικά  σ τις  διάνοιες ορισμένων, εφόσον η Α γία  Γραφή 
λέει ότι ο Ιεχωβά είναι “Α υτό ςπ ο υ  Α κούει Προσευχή”, 
( ψαλμός 65:2). Προσευχήθηκε όντως ο Στέφανος στον  
Ιησού; Αν ναι, υποδηλώνει α υ τό  ότι ο Ιησούς είναι το 
ίδιο πρόσωπο με τον Ιεχωβά;

Η  μετάφραση Βασιλέως Ιακώβου λέει ότι ο Στέφα
νος “επικαλούνταν τον Θεό”. Είναι λο ιπόν ευνόητο  
γ ια τ ί  πο λλο ί καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα με τον 
σχολιαστή της Α γίας Γραφής Μ άθιου Χέ-νρι, ο οποίος 
είπε: “Εδώ ο Στέφανος προσεύχεται σ τον Χ ρ ισ τό  και 
το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς”. Ε ντούτο ις αυτή  
η άποψη είναι εσφαλμένη. Γιατί; Π ολλές μεταφράσεις  
λένε όντως ότι ο Στέφανος “προσευχόταν” στον Ιησού. 
Και η υποσημείωση στη Μ. Ν. Κ. δείχνει ότι η λέξη 
“επίκληση” μπορεί επίσης να σημαίνει “επίκληση για  
βοήθεια, προσευχή”. Δεν υποδηλώνει α υτό  ότι ο Ιησούς 
είναι ο Παντοδύναμος Θεός; Όχι. Το ερμηνευτικό Λ εξι
κό των Λέξεων της Π αλαιάς και της Καινής Διαθήκης 
του Βάιν ( Vine’s Expository o f Old and New Testament 
Words) εξηγεί ότι σε αυτά  τα συμφραζόμενα, το ρήμα 
επικαλέω του πρω τότυπου ελληνικού κειμένου σημαί
νει: “Καλώ κάποιον σε βοήθεια... κάνω έκκληση σε κά- 
ποια  εξουσία”. Ο Π αύλος χρησιμοποίησε την ίδια λέξη 
όταν δήλωσε: “Τον Κ αίσαρα επικαλούμαι” (Π ράξεις 
25:11). Επομένως, Η  Ν έα  Α γγλική  Βίβλος (The New  
English Bible) λέει ορθά ότι ο Στέφανος “κραύγασε  
προς τον Ιησού”».

Έ ω ς έδώ φαίνεται- ή όλη- προσπάθει-α της «Σκοπι-άς» 
νά αποπροσανατολίσει- τόν αναγνώστη- / οπαδό άπό τό 
πραγματι-κό περι-εχόμενο του κει-μένου της Αγίας Γρα- 
φης. Ένώ όμως υπάρχει- τό πρωτότυπο κείμενο στήν 
Έλλη-νι-κή γλώσσα -που, βεβαίως, δεν τήν έξυπη-ρετει-, 
αυτή έπι-καλειται- ξένες μεταφράσει-ς, μετερχόμενη- γνω
στά τεχνάσματα, όπως τά συμφραζό-μενα, μι-ά προσφι-- 
λή τακτι-κή τη-ς γι-ά νά έπι-βάλλει- τή δι-κή τη-ς θέση-. Έ ν α  
έλάχι-στο δειγμα της μεθοδεύσεως τήν όποία άσκει, 
στήν δι-εργασία του εγκεφάλου τών οπαδών τη-ς.

Καί τό κείμενο της Σκοπι-άς συνεχίζει-: «Τι υποκίνησε 
τον Στέφανο να κάνει αυτή  την επίκληση; Σύμφωνα με 
τα εδάφια (Π ράξεις 7:55, 56) ο Στέφανος, “γεμάτος κα
θώς ήταν με άγιο πνεύμα, ατένισε τον ουρανό και είδε 
τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά  
του Θεού” Κανονικά ο Στέφανος θα απήυθυνε τα αιτή- 
ματά του στον Ιεχωβά στο όνομα του Ιησού. Βλέποντας 
όμως, τον αναστημένο Ιησού σε όραμα, ο Στέφανος προ
φανώς αιστάνθηκε ότι μπορούσε να επ ικαλεστεί απευ
θείας εκείνον, λέγοντας: “Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα  
μου”. Ο Στέφανος γνώριζε ότι σ τον Ιησού είχε δοθεί η 
εξουσία να ανασταίνει νεκρούς. Γι α υτό  ζήτησε από  τον 
Ιησού να διαφυλάξει το πνεύμα του, δηλαδή τη δύναμη 
της ζωής του, ως την ημέρα που θα τον ανάσταινε σε

αθάνατη ζωή στον ουρανό. Θέτει η σύντομη φράση του 
Στεφάνου προηγούμενο για να προσευχόμαστε στον  
Ιησού; Σε καμιά περίπτωση. Κ ατ’ αρχάς, ο Στέφανος 
έκανε σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στον Ιησού και στον  
Ιεχωβά, διότι η αφήγηση λέει ότι είδε τον Ιησού “να 
στέκεται στα δεξιά του Θεού. Μ ολονότι οι Χ ρ ισ τια νο ί 
σήμερα απευθύνουν ορθά όλες τους τις προσευχές στον  
Ιεχωβά Θεό, π ιστεύουν και α υ το ί ακράδαντα ότι ο Ιη
σούς είναι “η ανάσταση και η ζωή”».

Οί “χρι-στι-ανοί” στούς όποίους άναφέρεται- έδώ τό 
κείμενο της “Σκοπι-άς” είναι- βεβαίως οί “μάρτυρες του 
Ιεχωβά” άλλά τί χρι-στι-ανοί είναι- αυτοί, χωρίς Χρι-στό; 
Πώς είναι- χρι-στι-ανοί όταν δεν τους έπι-τρεπει- ή έται-ρία 
νά άπευθυνουν στόν Ίη-σου Χρι-στό τήν προσευχή τους, 
τό αίτημά τους, τίς ευχαρι-στίες τους, νά έκφράσουν τήν 
άγάπη- πρός τόν Λυτρωτή τους; Δεν είναι- προσωπι-κός 
σωτήρας τους! Είναι- κάτι- άόρι-στο, νεφελώδες...

«Ό  πρωτομάρτυρας Στέφανος θέτει- προη-γουμενο 
νά προσευχονται- στόν Ίη-σου Χρι-στό»; Έρωτά ή «Σκο- 
πι-ά». «Σέ καμι-ά περίπτωση-», άπαντά ή Γδι-α. «Πρέπει 
νά προσευχονται- μόνο στον Ιεχωβά». Έτσι- τους καθο- 
δη-γει!

Ξΰπνα 22-4-05 σελ. 5: «Ο Στέφανος, μαθητής του 
Ιησού, θανατώθηκε α πό  θρησκευόμενους διώκτες. Ενώ 
ήταν έτοιμοι να τον λιθοβολήσουν, δόθηκε ένα όραμα 
στον Στέφανο. Ο ίδιος είπε: “Βλέπω τους ουρανούς 
ανοιγμένους και το Γιο του ανθρώπου να στέκει στα δε
ξιά του Θεού”. (Π ράξεις 7:56). Ο Στέφανος είδε λοιπόν  
τον Ιησού, “τον Γιο του ανθρώπου” να βρίσκεται στο  
πλευρό  του Θ εού στον ουρανό -”στα  δεξιά του Θεού”- 
όπως ακριβώς ήταν “δίπλα στο Θεό” προ το ύ  έρθει στη 
γη (Ιωάν 17:5). Α ργότερα  μετά την εκτέλεση του Στεφά
νου ο Ιησούς εμφανίστηκε θαυματουργικά στο Σαούλ 
π ιό  γνω στό με το ρωμαϊκό του όνομα Παύλος. (Πράξεις 
9:3-6). “Ό ταν ο Π αύλος ήταν στην Αθήνα, μίλησε για 
τον Θεό που έκανε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν  
σε αυτόν.”Είπε ότι ο Θεός, ο “μόνος αληθινός Θεός”, θα 
“κρίνει την κατοικημένη γη με δικαιοσύνη μέσω ενός 
άνδρα τον οποίο διόρισε και έδωσε εγγύηση σε όλους 
τους ανθρώπους ανασταίνοντάς τον α πό  τους νεκρούς 
(Π ράξεις 17:24, 31 )“. Εδώ ο απόστολος Π αύλος περι
έγραψε τον Ιησού ως “άντρα” -ναι, κατώτερο α πό  το 
Θεό- τον οποίο ο Θεός είχε αποκαταστήσει σε ουράνια  
ζωή. Και ο απόστολος Ιωάννης επίσης περιέγραψε τον 
Ιησού ως κατώτερο από  τον Θεό. Ο Ιωάννης είπε ότι 
είχε γράψει το Ε υαγγέλιό  του ώστε οι αναγνώ στες του 
να π ιστέψ ουν πως “ο Ιησούς είναι ο Χ ριστός, ο Γιος 
του Θεού” -όχι ο Θεός. (Ιωάννης 20:31 )».

Ή  άλαζονεία της έκάστοτε ήγεσίας της έται-ρίας 
δέν άφη-σε νά τήν άγγίσει- αυτό τό μυστήρι-ο της ευσε- 
βείας, στήν Α ’ Τι-μοθέου Γ’ 16: «Ό  Θεός έφανερώθη- έν 
σαρκί...». Δέν συνέλαβε τό μέγεθος της Θείας άγάπη-ς, 
της σταυρωμένη-ς άγάπη-ς, ούτε έννόη-σε -άλλά ούτε 
προσπάθη-σε νά έννοήσει--, τό γι-ατί ό Ίη-σους Χρι-στός 
άναφέρεται- στήν Αγία Γραφή άλλες φορές ώς «Υιός του
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