
ΠΩΣ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ «ΣΚΟΠΙΑ» ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ 
(«Ο ΠΟΛΥΣ ΟΧΛΟΣ»)

Τό κυ-βερνών σώμα- τών «μα-ρτύρων του Ιε
χωβά», σάν μία- επίλεκτη- ομάδα- από τό υπό- 
λοι-πον τών χρι-σμέ-νων, δη-λα-δή τόν «πι-στό 
κα-ί φρόνι-μο δουλο», φέ-ρει- ολη- τήν ευθύνη 
γι-ά τήν έτοι-μα-σία- τής πνευ-μα-τι-κής τροφής 
τών προβάτων. Αύτή ή τροφή δέ-ν εινα-ι- όπως 
ίσχυ-ρίζε-τα-ι- ή «Σκοπι-ά», δι-κέ-ς τη-ς απόψει-ς. 
Εινα-ι- οί αλήθει-ες μέ- τίς όποιες τήν προμη-θε-ύ- 
ει- ο Ιεχωβά, η ο Ίη-σους Χρι-στός η τό Άγι-ο 
Πνε-υμα-, ανα-λόγως όπως τό κυ-βερνών σώμα 
βούλετα-ι-. Αύτή τήν φορά ο Ίε-χωβά ε-ίνα-ι- ο 
ύπε-ύθυ-νος γι-ά τίς προσα-ρμογέ-ς πού στέ-λνε-ι- 
στήν οργάνωσή του-. Έτσι- δι-κα-ι-ολογε-ΐ τίς 
δογμα-τι-κέ-ς τη-ς αλλα-γέ-ς, όπως ή «Σκοπι-ά» 
γράφε-ι-:

«Σκοπιά», 15-5-06, σελ. 24: « Ο Ιεχωβά 
έχει επιφέρει σταδιακές προσαρμογές στο 
επίγειο μέρος της οργάνωσή-ς του-. Αυ-τές οι 
προσαρμογές έχου-ν εξωρα-ίσει, σταθεροποι- 
ή-σει και ενισχύσει την διευ-θέτηση πού ο 
ίδιος έχει φέρει σε ύπαρξη για- την πνευ-ματι- 
κή- μας προστασία».

Όλε-ς τίς αντι-φα-τι-κέ-ς δι-δα-σκα-λίε-ς τής 
«Σκοπι-άς» πού κα-τά δι-α-στήμα-τα- τα-λα-νί- 
ζου-ν τούς οπα-δούς, τίς «έπι-φέ-ρε-ι-» ο Ίε-χωβά. 
Ό  Ίε-χωβά ε-ίνα-ι- έκε-ΐνος ο όποιος κάνε-ι- τά 
λάθη- -«προσα-ρμογέ-ς» όπως τίς ονομάζε-ι- ή 
«Σκοπι-ά». Γι-ά ολε-ς α-ύτέ-ς, λοι-πόν, τίς δι-δα-χέ-ς 
-οί όποιε-ς σέ- άλλε-ς πε-ρι-πτωσε-ι-ς χα-ρα-κτη-ρί- 
ζοντα-ι- ψε-υ-δε-ις κα-ί αρκε-τέ-ς φορέ-ς δα-ι-μονι-κέ-ς 
από τήν Γδι-α- τήν έτα-ι-ρία-, όπως γι-ά τό έδάφ. 
Ρωμ. ΙΓ. 1-, από τήν εποχή του Κ. Ρώσσε-λ κα-ί 
κα-τόπι-ν, μόνος ύπε-ύθυ-νος θε-ωρε-ιτα-ι- ο Ίε-χω
βά, όπως τούλάχι-στον τόν πα-ρου-σι-άζε-ι- ή πι-ό 
πάνω «Σκοπι-ά», πού μάλι-στα- τίς ονομάζε-ι- 
κα-ί «έξωρα-ϊστι-κέ-ς». Τό «κυ-βε-ρνών σώμα-», 
ε-ίνα-ι- ανε-ύθυ-νο... αφου ο αγωγός απλώς πα-- 
ρα-λα-μβάνε-ι- κα-ί κη-ρύττε-ι- ο,τι- του δι-οχε-τε-ύε-ι-

τής κ. Άννας Μπου-ρδάκου-, 
μέλους τού Δ.Σ. τής Π.Ε.Γ.

ο Ίε-χωβά, γι-ά πνε-υ-μα-τι-κή προστα-σία- κα-ί 
δι-άφορα- άλλα-.

Τό θέ-μα- πού θά πα-ρου-σι-α-στε-ι ε-ίνα-ι- ση-- 
μα-ντι-κό γι-ά τόν «πολύ όχλο», γι-α-τί α-ύτούς 
αφορά κα-ί συ-γκε-κρι-μέ-να-, μέ- ποι-ό σώμα- θά 
ανα-στη-θουν κα-ί σέ- ποι-ά κα-τάστα-ση-:

1958-60. «Ά πό τόν άπολεσθέντα παρά
δεισο», σελ. 234: «"Οσοι έπανέλθου-ν σέ ζωή- 
έπάνω στή- γή δέν θά έξέλθου-ν από τόν Αδή- 
ή- τόν τάφο τέλειοι κατά σάρκα».

1982-85. «Χ ιλιετής Βασιλεία», σελ. 35: 
«Ανάμεσα σ ’ εκείνου-ς πού θα βγου-ν από τον 
Άδη ή- τον κοινό τάφο θα είναι και ο κακο
ποιός πού κρεμάστηκε πάνω σ ’ ένα πάσσαλο  
εκτέλεσης δίπλα στον Ιησού... Αυ-τός θα έχει 
την ευ-καιρία μαζί με άλλου-ς αναστημένου-ς 
νεκρούς ανθρώπου-ς να διορθώσει τη ζωή- 
του- και να γιατρευ-τεί από τις ανθρώπινες 
ατέλειες και την αμαρτωλότητά του-».

Μάς πα-ρου-σι-άζε-τα-ι- ή «άλήθε-ι-α-» τήν οποία 
πα-ρέ-δωσε- ο Ίε-χωβά στό «κυ-βε-ρνών σώμα-» 
εως τό 1982 (οί Έλλη-νε-ς οπα-δοί τό πλη-ροφο- 
ρήθη-κα-ν α-ύτό τό 1985). Αύτό βέ-βα-ι-α- δέ-ν άπα-- 
σχολε-ΐ τή «Σκοπι-ά»· εστω κα-ί μέ- κα-θυ-στέ-ρη-ση 
τρι-ών ετών μα-θα-ίνου-ν ότι- οί άνα-στη-μέ-νοι-, 
άπό τόν «πολύ όχλο», θά ε-ίνα-ι- άτε-λε-ΐς κα-ί 
σωμα-τι-κά κα-ί δι-α-νοη-τι-κά Αύτέ-ς τίς άτέ-λε-ι-ε-ς 
θά άνα-λάβου-ν νά τίς τα-κτοποι-ήσου-ν οί ύπε-ύ- 
θυ-νοι- τής οργάνωση-ς, εδώ στή γή, ώστε- στό 
δι-άστη-μα- τών 1.000 ετών νά τε-λε-ι-οποι-η-θουν. 
Αύτή ητα-ν κα-ί ή «άλήθε-ι-α-» τήν οποία- κήρυ-τ- 
τε- ή «Σκοπι-ά», μέ-σφ όλων τών εντύπων τη-ς, 
κα-θώς κα-ί προφορι-κώς κα-τά τό πε-ρίφη-μο «ερ- 
γο», τήν «άγνή λα-τρε-ία-», πρός τόν Ίε-χωβά.

1998. «Σκοπιά», 1-7-98, σελ. 21: «Ο Θε
ός θα του-ς δώσει σώμα όπως ευ-αρεστείται. 
Αναμφίβολα το καινούργιο σώμα του-ς θα 
είναι υ-γιές...».
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2000. «Σκοπιά», 15-7-2.000, σελ. 15: «Ο
Θεός θα καλεσει και εκείνους πού βρίσκονται 
στη μ-νή-μ-η του, θα απαντή-σουν, θα είναι σαν 
να είχαν επιστρεψει από κάποιο ταξίδι. Όχι 
άρρωστοι ή- ανή-μ-ποροι αλλά πλή-ρως υγιείς».

Ό  Θε-ός, όπως δι-αβάσαμε-, άλλαξε- άποψη 
καί η προσαρμογή αυτή προϋ-ποθέ-τε-ι- οτι- ο

5 /  A  A  / Ç .  /  / Ç .  /«αγωγός» πρέ-πε-ι- νά τρέ-ξε-ι- νά κη-ρύξε-ι- τά 
«καλά νέ-α», αύτά πού παρέ-λαβε- από τόν 
Ίε-χωβά προσφάτως. Δέ-ν θά «ανίστανται 
ατε-λε-ις» οί τού «πολλού οχλου» αλλά, προ
σφάτως, πλήρως υ-γι-ε-ϊς καί δι-ανοη-τι-κά καί 
σωματι-κά. Ή  προοπτι-κή, η και-νούργι-α γι-ά 
τήν ανάσταση- τών οπαδών ε-ίναι- πολλή ε-ύχά- 
ρι-στη-. Ό μω ς τά καλά αύτά νέ-α τού Ίε-χωβά 
δέ-ν δι-ήρκε-σαν πολύ δι-ότι- προέ-κυψε- «ανα
προσαρμογή της αλήθε-ι-ας» τού Ίε-χωβά καί 
δι-ε-υκρίνι-ση- της αποφάσε-ως του· τώρα θέ-λε-ι- 
τούς αναστη-μέ-νους τέ-λε-ι-α υ-γι-ε-ϊς. Τό έρώ- 
τη-μα ε-ίναι- γι-ατί οί απόψε-ι-ς τού Ίε-χωβά τίς 
όποϊε-ς παραλαμβάνε-ι- τό «κυβε-ρνών σώμα» 
ε-ίναι- άκρως αντίθε-τε-ς μέ- τίς προη-γούμε-νε-ς; 
Ό  αγωγός ε-ίναι- πράγματι- τού Θε-ού;

2000. «Σκοπιά», 1-10-2000, σελ. 19: «Με- 
χρι το τύλος των 1000 ετών, διακυβερνηση  
της βασιλείας η ανθρωπότητα θα εχει απο- 
κατασταθεί σε διανοητική- και σωματική- 
τελειότητα».

Έπι-στροφή στήν ατε-λη κατάσταση- τών 
αναστη-μέ-νων.

Στό έλάχι-στο δι-άστη-μα τών τρι-ών μη-νών ο 
Ίε-χωβά, κατά τήν «Σκοπι-ά», απε-φάσι-σε- μία

✓ /  /  /  3 Ç .και-νούργι-α προσαρμογή γι-ά νά εξωραισε-ι 
τούς αναστη-μέ-νους νε-κρούς. Δέ-ν έπι-τρέ-πε-ται 
νά αναστη-θούν τέ-λε-ι-οι- γι-ατί τότε- ποι-ός ο ρό
λος της «βασι-λε-ίας»;

Φυσι-κά, ο «αγωγός» ένη-με-ρώθη-κε- χωρίς 
καθυστέ-ρη-ση-, ώστε- νά σπε-ύσε-ι- ταχέ-ως νά 
φροντίσε-ι- τά πρόβατα. Άτε-λη θά έπανέ-ρχον- 
ται- από τόν Άδη- καί τήν τε-λε-ι-οποίη-ση- καί 
αποκατάστασή τους -σωματι-κή καί πνε-υ- 
ματι-κή- τήν έμπι-στε-ύθη-κε- ο Ίε-χωβά στόν 
«αγωγό» του. Έργάζονται- τά πι-ε-στήρι-α τού 
Μπρούκλι-ν νά προλάβου-ν νά θρέ-ψου-ν τά 
πρόβατα μέ- τήν νωπή τροφή.

2002. «Σκοπιά», 2002-1-2-02, σελ. 23:
«Στη διάρκεια της Χ ιλιετίας ο Χ ριστός  
και οι 144.000 χρισμ-ενοι αδελφοί του στον 
ουρανό θα ενεργή-σουν ως βασιλιάδες και 
ιερείς όπου θα χορηγή-σουν τα οφελη της λυ-- 
τρωτική-ς θυσίας του Χ ρισ τού  στην γη. Τα 
αλλά πρόβατα θα «τελειοποιηθούν» ετσι, 
από σωμ-ατική- και διανοητική- άποψη».

2005. «Σκοπιά», 1-5-05, σελ. 20: «Δεν 
πρεπει να ξεχνάμ-ε και τις θαυμ-άσιες ευλο- 
γιες πού θα υπάρξουν καθώς θα εφαρμ-ό- 
ζονται τα οφελη της λυτρωτική-ς θυσίας του 
Χριστού. Όσοι αποκατασταθούν σε ζωή- 
μ-εσω- ανάστασης δεν θα εχουν ασθενειες η 
αναπηρίες σαν αυτες πού αντιμ-ετωπίζουν 
οι άνθρωποι σή-μ-ερα (Ησα'ίας, 33- 24). Ένα 
εύρωστο σώμ-α και η προοπτική- της τελειας 
υγείας θα επιτρεψουν σε όλους τους κατοί
κους του νεου- κόσμ-ου να συμ-μ-ετάσχουν πλή-- 
ρως στο εκπαιδευτικό εργο μ-εσω του οποίου 
δισεκατομ-μ-ύρια αναστημ-ενοι θα διδαχθούν 
την οδό της ζω-ή-ς».

2006. «Ξύπνα», Φεβρουάριος, σελ. 9: «Σε 
πολλες περιπτώσεις τα πλή-θη εφερναν στον 
Ιησού κουτσούς, κουλούς, τυφλούς και κου
φούς. Εκείνος θεράπευε μ-ε προθυμ-ία “κάθε 
είδους ασθενεια και κάθε είδους πάθηση”. 
Έδειχνε μ-ε απτό τρόπο τι θα επιτελεσει η Βα
σιλεία του... Φανταστείτε να ξυπνή-σετε στον 
Παράδεισο μ-ε νεο σώμ-α, καθαρή- όραση, 
αφτιά στα οποία θα ηχούν κελαφίσμ-ατα  
πουλιών και ευχάριστες φω-νες, χεριά και 
πόδια χωρίς κανενα πόνο, καθώς και υ-γι- 
εστατη διάνοια. “Οι ημ-ερε-ς της συμ-φοράς 
των γηρατειών” θα εχουν εξαφανιστεί για 
πάντα».

Σ’ αύτό τό «ΞΥΠΝΑ», τό «κυβε-ρνών σώ
μα» ακολουθε-ϊ τίς Γδι-ε-ς υ-ποσχέ-σε-ι-ς όπως 
καί στήν προη-γούμε-νη- «Σκοπι-ά», της 1-5-05, 
καθώς καί σέ- άλλε-ς. Προσπαθε-Ϊ καί τό κα- 
τορθώνε-ι- -αύτό ε-ίναι- τό λυπη-ρό- νά πε-ρνά 
στό υ-ποσυνε-ίδη-το τών οπαδών καί μέ- τήν 
γνωστή του μέ-θοδο, ώστε- νά τούς γίνονται 
πλέ-ον πε-ποίθη-ση-, τά «θαυμαστά έργα» καί 
οί «ε-ύδαι-μονι-κέ-ς συνθηκε-ς», πού θά απολαμ-
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βάνου-ν οί ανα-στη-μέ-νοι- στήν χι-λι-ε-τία-. Ύπάρ- 
χε-ι- όμως κα-ί ή συ-νε-χε-ία-:

2006. «Σκοπιά», 15-5-06, σελ. 6: «Κα
θώς η υ-πάκου-η ανθρωπότητα θα προχωρεί 
προς την τελειότητα οι οδυ-νηρές συ-νέπειες 
των γηρατειών θα αντιστραφούν. Δεν θα 
υ-πάρχου-ν πλέον γυ-αλιά, μπαστούνια, πατε
ρίτσες, αναπηρικά καροτσάκια, νοσοκομεία 
και φάρμακα. Οι αλλαγές θα γίνονται κα
θώς θα ανακτούμε το νεανικό μας σφρίγος! 
(Ιώβ -33-25). Ύ στερα από ένα καλό νυ-χτερι- 
νό ύπνο, θα ξυ-πνάμε κάθε πρω ί αναζωογο
νημένοι και έτοιμοι να αρχίσου-με άλλη μ-ία- 
μέρα χα-ρωπή-ς δρα-στηριότητα-ς».

Τό δύσκολο εργο τής αποκα-τα-στάσε-ως 
ανα-λα-μβάνου-ν πλέ-ον οί 144.000 κα-ί ό Ίη-- 
σους Χρι-στός. Αυτή τήν με-γάλη- ε-ύθύνη- τούς 
ανα-θέ-τε-ι- ό Ίε-χωβά. Ένα-ς Θε-ός τε-λε-ίως αδύ- 
να-μος, όπως τόν πα-ρου-σι-άζε-ι- ή «Σκοπι-ά», 
ό όποιος δέ-ν με-τέ-χε-ι- στήν τε-λε-ι-οποίη-ση 
τών ανα-στη-μέ-νων -δύσκολο εργο- κα-ί τό 
αποποι-ε-ϊτα-ι-. Σέ- αντίθε-τη- πε-ρίπτωση-, δέ-ν 
θά υπήρχε- λόγος ύπάρξε-ως του «δούλου-». 
Άμέ-τρη-το πλήθος από τυ-φλούς, κου-τσούς, 
μου-γκούς, τρε-λούς κα-ί από πλήθος άλλων, 
οί όποιοι- πάσχου-ν από δι-άφορε-ς άλλε-ς αρ- 
ρωστι-ε-ς, θά ανα-στη-θουν. Πολλή εργα-σία

/  /  /  /  /  3 Ç .  /  ,γι-ά τούς «κε-χρι-σμέ-νου-ς» γι-ά τήν εξάλε-ι-ψη 
όλων α-ύτών τών προβλη-μάτων, σωμα-τι-κών, 
δι-α-νοη-τι-κών κα-ί πνε-υ-μα-τι-κών αφου θά δι-- 
δάσκου-ν επί πλέ-ον. Τό εργο α-ύτό εχε-ι- ανα--

S\ ~  S S S C=> /  9 s  *τε-θε-ι- στούς «χρι-σμέ-νου-ς» κα-ι μα-ζι μ’ α-υτούς 
κα-ί ό Ίη-σους Χρι-στός, ό όποιος πάντοτε- κα-- 
τά τήν «Σκοπι-ά», εχε-ι- ανάγκη- συ-νε-ργα-τών 
κα-ί βοη-θών.

Μέ-σα- από ολα- α-ύτά τά μυ-θε-ύμα-τα- του 
«δούλου-», έξάγε-τα-ι- ή πρα-γμα-τι-κότη-τα-: ο Ίη-- 
σους Χρι-στός ε-ίνα-ι- στό πε-ρι-θωρι-ο, έφόσον 
ολο τό σωτήρι-ο εργο τό έπι-τε-λε-ι ο «δουλος». 
Άπό α-ύτόν έξα-ρτώντα-ι- τά πάντα-, γι-ά τόν 
«πολύ όχλο»· πλήρη-ς ύπα-κοή κα-ί ύποτα-γή 
στις δι-δα-σκα-λίε-ς του «κυ-βε-ρνώντος σωμα-- 
τος», γι-ά νά απολα-ύσου-ν τά οφέ-λη- τής λυ-- 
τρωτι-κής θυ-σία-ς του Ίη-σου Χρι-στου κα-τά 
τήν χι-λι-ε-τία-...

Ό  Ίη-σους Χρι-στός επα-θε-, ύπέ-στη- βα-σα-νι-- 
στήρι-α-, στα-υ-ρωθη-κε-, από αγάπη- γι-ά τήν σω- 
τη-ρία- όλων τών ανθρώπων, ενώ εδώ άλλος 
α-ύτοπροβάλλε-τα-ι- ώς σωτήρα-ς, κη-ρύττοντα-ς 
τό μίσος πρός τούς πάντε-ς, τούς εκτός «Σκο- 
πι-άς», δι-ότι- α-ύτοί ανήκου-ν στό στρα-τόπε-δο 
του Σα-τα-νά κα-ί ο Ίε-χωβά θά τούς κα-τα-στρέ--

, ΓΤ-1 A A Α /  5  ç .  / Ç s  "s /  /ψε-ι-. Τό μόνο πού τούς αξιζε-ι- ε-ινα-ι- -κα-τά τή 
δι-δα-σκα-λία- του «κυ-βε-ρνώντος σώμα-τος»- μί
σος· τό θε-οσε-βέ-ς μίσος.

Άλλά κα-ί άλλη- δρα-στη-ρι-ότη-τα- του Ίε-χωβά 
μα-ς πα-ρου-σι-άζε-ι- τό «κα-νάλι--του Θε-ου»· τόν 
τρόπο κα-ί τό πώς θά «ελθου-ν σέ- ζωή» οί άνα-- 
στη-μέ-νοι-. Εκτός τών προη-γου-μέ-νων ύποσχέ-σε-- 
ων πρός τούς οπα-δούς, κάνε-ι- άνα-φορά στήν 
κα-τάλη-ξη- ολων α-υτών κα-ι επι πλέ-ον δε-ιχνε-ι- με 
τίς δι-δα-σκα-λίε-ς τη-ς ποι-ός ε-ίνα-ι- ο Θε-ός τη-ς.

Οί πε-ρι-γρα-φέ-ς του πα-ρα-δε-ίσου- συ-νε-χίζον- 
τα-ι- στή «Σκοπι-ά» τής 15-5-06 (ε-ίνα-ι- ή «Σκο- 
πι-ά» τών νέ-ων δρα-στη-ρι-οτήτων του Ίε-χωβά)· 
στίς σε-λ. 6 κα-ί 7 γράφε-ι-:

«Πόσο ευ-χάριστο θα είνα-ι να ζούμε για 
πάντα σε ένα- πα-ρα-γωγικό, ειρηνικό κα-ι 
ωρα-ίο πα-ράδεισο τιμή- στο Άγιο όνομα- του 
Ιεχωβά. Στη διάρκεια- της χιλιετούς Βα-σιλεί- 
α-ς του-, ο Ιη-σούς θα- εφα-ρμόσει τα- οφέλη της 
λυ-τρωτική-ς θυ-σία-ς σε κάθε υ-πάκου-ο άνθρω
πο. Έ τσι θα- α-να-ιρεθεί τελικά όλη η α-μα-ρτία 
κα-ι η α-νθρωπότητα- θα- εξυ-ψωθείσε τελειότη
τα-... Ότα-ν θα- έχου-ν εξα-λειφθεί οι συ-νέπειες 
της α-μ-α-ρτία-ς του- Αδάμ, οι τέλειοι άνθρω
ποι θα- α-ντα-ποκρίνοντα-ι στου-ς κα-νόνες του 
Θεού α-πό σωμ-α-τική- δια-νοητική-, ηθική- κα-ι 
πνευ-μ-α-τική- άποψη. Με α-υ-τόν θα- έρθου-ν σε 
ζωή- μ-ε την πλή-ρη έννοια- ότα-ν φθάσου-ν σε 
αναμάρτη-τη- τελει-ότη-τα. Για- λίγο κα-ιρό μ-ε- 
τά το τέλος της Χ ιλιετούς Βα-σιλεία-ς του- Χ ρ ι
στού ο Σα-τα-νάς κα-ι ο διάβολος κα-ι οι δα-ίμ-ο- 
νες... Θα- ελευ-θερωθούν α-πό την άβυ-σσο... θα 
του-ς επιτρα-πεί να- κα-τα-βάλου-ν μ-ία- τελική- 
προσπάθεια- για- να- α-πομ-α-κρύνου-ν του-ς α-ν- 
θρώπου-ς α-πό τον Θεό. Μολονότι- μερι-κοί 
άνθρωποι θα- ενδώσου-ν σε εσφα-λμ-ένες επι- 
θυ-μ-ίες, α-υ-τός ο στα-σια-σμ-ός θα- α-ποτύχει. Ο 
Ιεχωβά θα- εκτελέσει τα- ιδιοτελή- άτομ-α- μ-α-ζί
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