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ΟΙ «ΔΙΑΘΗΚΕΣ»
τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου, 

μέλους τοῦ Πν.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

Τό κείμενο πού παρουσιάζει ἡ «Σκοπιά» 
τῆς 15.10.2014 στή σελ. 7, ἔχει τόν τίτλο «Νά 
ἔχετε ἀκλόνητη Πίστη στήν Βασιλεία».

Γράφει: «Σκοπιά» 15.10.2014 σελ. 7: «Ως 
μάρτυρες του Ιεχωβά λέμε συχνά ότι η Βα-
σιλεία του Θεού είναι η μόνη λύση για όλα 
τα προβλήματά μας… Πόσο ισχυρή όμως 
είναι η πεποίθησή μας ότι η Βασιλεία είναι 
πραγματική και θα επιτελέσει τον σκοπό 
της ...; Η Μεσσιανική Βασιλεία είμαι μια 
διευθέτηση που θέσπισε ο ίδιος ο Παντοδύ-
ναμος Θεός για να επιτελέσει τον σκοπό του 
αναφορικά με την δημιουργία του. Η Βασι-
λεία βασίζεται σε ένα ακλόνητο θεμέλιο, 
το απόλυτο δικαίωμα που έχει ο Ιεχωβά να 
κυβερνάει. Διάφορες σημαντικές πτυχές - ο 
βασιλιάς της οι συγκυβερνήτες του η επι-
κράτειά του – έχουν εδραιωθεί νομικά μέσω 
διαθηκών, δηλαδή νομικών συμβολαίων ή 
διευθετήσεων στις οποίες το ένα από τα 
συμβαλλόμενα μέρη είναι είτε ο Θεός είτε ο 
Υιός του ο Ιησούς Χριστός».

Ἀφοῦ λοιπόν ἡ κατοχύρωση τοῦ «δού-
λου» γιά τή νέα αὐτή διδασκαλία ἔχει 
νομική κάλυψη, λογικό εἶναι, σύμφωνα 
πάντοτε μέ τό κοσμικό καί γήϊνο φρόνημα 
τοῦ «δούλου, τά συμβαλλόμενα μέρη νά 
μήν εἶναι δυνατόν νά ἀθετήσουν τίποτα 
ἀπό τά συμφωνηθέντα, διότι θά ὑπάρξουν 
νομικές κυρώσεις.

Ἄς δοῦμε λοιπόν στή συνέχεια τί λέει ἡ 
«Σκοπιά» γιά τίς «κύριες διαθῆκες».

Ἡ «Σκοπιά», 15.10.2014, σελ. 8, κάνει 
λόγο γιά «ἕξι κύριες διαθῆκες»: «Η Αγία 
Γραφή κάνει λόγο για έξι κύριες διαθήκες, 
που σχετίζονται με τη Μεσσιανική Βασιλεία 
από τον Ιησού Χριστό. Αυτές είναι: 1) Η 
Αβραμιαία διαθήκη, 2) η διαθήκη του Νόμου, 

3) η Δαβιδική διαθήκη, 4) η διαθήκη γιά Ιε-
ρωσύνη, όμοια με του Μελχισεδέκ, 5) η Νέα 
διαθήκη, 6) η διαθήκη για την Βασιλεία καί 
πώς προάγει την επεξεργασία του Σκοπού 
του Θεού για τη γη και την ανθρωπότητα».

Ὑπάρχει ὅμως καί μία ὑπόσχεση τοῦ 
Θεοῦ, ἐκτός ἀπό τίς διαθῆκες αὐτές, «ἡ 
Ἐδεμική ὑπόσχεση», ἡ ὁποία κατά τήν 
«Σκοπιά» εἶναι αὐτή μέσω τῆς ὁποίας ὁ 
Ἰεχωβᾶ διασφαλίζει καί τήν παραμικρή 
λεπτομέρεια καί τόν τρόπο ἐκπληρώσεως 
τοῦ Σκοποῦ Του. «Μέσω της Εδεμικής υπό-
σχεσης ο Ιεχωβά κατεδίκασε το φίδι και το 
σπέρμα του, που αντιπροσώπευαν τον Σατα-
νά τον Διάβολο και όλους όσους θα έπαιρναν 
το μέρος του αμφισβητώντας το δικαίωμα 
που έχει ο Θεός να κυβερνάει. Ο αληθινός 
Θεός έδωσε στο σπέρμα της ουράνιας γυ-
ναίκας του, στην εξουσία να καταστρέψει 
τον Σατανά».

Ἄς δοῦμε λοιπόν τί λέει ἡ «Σκοπιά» σή-
μερα γιά τήν «Ἀβραμιαία Διαθήκη»:

«Ἀβραμιαία Διαθήκη1, η διαθήκη που 
έκανε ο Ιεχωβά Θεός με τον Αβραάμ. Δεν 
γνωρίζουμε πότε ακριβώς σύναψε ο Ιεχωβά 
την διαθήκη με τον Αβραάμ. Ωστόσο τέθη-
κε σε ισχύ το 1943 Π.Κ.Χ., όταν ο 75χρονος 
Αβραάμ έφυγε από την Χαράν και διέσχισε 
τον ποταμό Ευφράτη». «Αφού τέθηκε σε 
ισχύ η Αβραμιαία διαθήκη ο Ιεχωβά αποκά-
λυψε σταδιακά… για το σπέρμα της γυναί-
κας. Θα καταγόταν από τον Αβραάμ θα ήταν 
πολυπληθές, θα είχε βασιλική εξουσία θα 
κατέστρεφε τους εχθρούς… ο απόστολος 
Παύλος εξήγησε… το κύριο μέρος του σπέρ-

1. Οἱ ὑπογραμμίσεις στά κείμενα τῶν Μαρτύρων τοῦ 
Ἰεχωβά, δικές μας.
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ματος είναι ο Χριστός και το δευτερεύον οι 
144.000 χρισμένοι με το Πνεύμα Χριστιανοί. 
(Γαλ. Γ΄ 16, 29, Αποκ. δ΄ 9-10)».

Ἡ «Σκοπιά» τοῦ «δούλου» ἑρμηνεύει 
τά ἐδάφια Γαλ. γ΄ 16, 29, μέ τόν δικό της 
τρόπο ὥστε νά στηρίξει τήν κακοδοξία της 
ἀναφορικά μέ τούς 144.000. Κατ’ ἀρχήν 
τά ἐδάφια αὐτά διδάσκουν ὅτι ὅλοι ὅσοι 
ἐβαπτίσθησαν εἰς Χριστόν… ἔγιναν εἷς ἐν 
Χριστῷ… καί κατά τήν ἐπαγγελίαν κλη-
ρονόμοι… Ὄχι καί σωτῆρες τοῦ «πολλοῦ 
ὄχλου», ἀλλά κληρονόμοι κατά χάριν, διότι 
μοναδικός Σωτῆρας τοῦ κόσμου εἶναι ὁ Ἰη-
σοῦς Χριστός!

Στό παρελθόν ὅμως ἡ «Σκοπιά » ἐκήρυτ-
τε ἄλλα:

1928, «Καταλλαγή», σελ. 183: «Ὁ Χρι-
στός… κατά τήν διάρκεια τῆς χιλιετοῦς 
βασιλείας του… φέρει πάντας τούς εὐπει-
θεῖς εἰς ἁρμονία πάλι μεθ’ ἑαυτοῦ, πλήρης 
ἐκπλήρωση τῆς Ἀβραμιαίας διαθήκης. Αἱ 
ἄλλαι, ἤτοι ἡ διαθήκη τοῦ νόμου, ἡ διαθήκη 
τῆς θυσίας καί ἡ Καινή διαθήκη εἶναι βοηθη-
τικαί τῆς Ἀβραμιαίας διαθήκης».

Καί στή σελίδα 280 γράφει: «Ἡ Σάρρα = 
Ἀβραμιαία Διαθήκη».

 «Σκοπιά 1.2.1998, σελ. 8-13: «Μία διαθή-
κη μέ τόν Ἀβραάμ καί μέσω τοῦ σπέρματός 
του ὅλα τά ἔθνη ὁπωσδήποτε θά φέρουν 
εὐλογία στόν ἑαυτόν τους λόγω τοῦ ὅτι 
ἄκουσαν τήν φωνή μου» (Γεν. κβ΄1518). 
Αὐτή ἡ διευρυμένη ὑπόσχεση ἀποκαλεῖται 
συχνά «Ἀβραμιαία» διαθήκη.

Στή συνέχεια κάνει λόγο ἡ «Σκοπιά» γιά 
τήν «Δαβιδική διαθήκη.

«(Σαμουήλ 7: 12-16). Έκανε (ο Ιεχωβά), 
αυτή τη διαθήκη με τον Δαβίδ όταν εκείνος 
βασίλευε στην Ιερουσαλήμ δίνοντάς του την 
υπόσχεση ότι ο Μεσσίας θα ήταν απόγονός 
του. (Λουκ. 1: 30-33). Έτσι λοιπόν ο Ιεχωβά 
έκανε πιο συγκεκριμένη τη γενεαλογική 
γραμμή του σπέρματος… Μέσω του Ιησού 
η βασιλεία του Δαβίδ θα εδραιωθεί στον 
αιώνα».

Ἄς δοῦμε ὅμως στήν Ἁγία Γραφή τά ἐδά-
φια πού ἐπικαλεῖται ἡ «Σκοπιά»: Πρῶτον, 
ὁ Σαμουήλ στό 7, 1216, δέν ὁμιλεῖ γιά δια-
θήκη, ἀλλά καί στό Λουκ. α΄ 3033 ὁ Θεός 
ἀναγγέλλει τήν κατά σάρκα καταγωγή 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τήν ἀπάντηση τήν δίδει 
ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ὅταν ἐρώτησε 
τούς Φαρισαίους: «Τί σᾶς φαίνεται περί τοῦ 
Χριστοῦ; Τίνος υἱός εἶναι;…. Λέγουσι πρός 
αὐτόν, τοῦ Δαβίδ. Λέγει πρός αὐτούς. Πῶς 
λοιπόν ὁ Δαβίδ διά Πνεύματος ὀνομάζει 
αὐτόν Κύριον, λέγων «Εἶπεν ὁ Κύριος πρός 
τόν Κύριόν μου κάθου ἐκ δεξιῶν μου… Ὁ 
Δαβίδ ὀνομάζει αὐτόν Κύριον. Πῶς εἶναι 
υἱός αὐτοῦ; (Ματθ. κβ΄ 4146».

«Σκοπιά» 15.10.2014, σελ. 14: Η Διαθήκη 
του Νόμου

«Η Διαθήκη του Νόμου τέθηκε σε ισχύ 
στο όρος Σινά το 1513 Π.Κ.Χ. Μέσω αυ-
τής της διαθήκης ο Θεός ξεχώρισε το αρ-
χαίο έθνος του Ισραήλ, ως το εκλεκτό του 
έθνους…. Στη διαθήκη υπήρχε επίσης η 
διευθέτηση του ιερατείου, η οποία προσκία-
ζε μία μεγαλύτερη μελλοντική διευθέτηση 
(Εβρ. 7: 11. 10: 1). Στην ουσία μέσω αυτής 
της διαθήκης ο Ισραήλ είχε τη μοναδική ευ-
καιρία να γίνει «βασιλεία των ιερέων» υπό 
τον όρον ότι θα υπάκουαν στους νόμους του 
Ιεχωβά (Έξοδος 19: 5, 6). Ωστόσο το έθνος 
Ισραήλ δεν ανταποκρίθηκε σε αυτή την 
απαίτηση. Αντί να καλοδεχθεί τον Μεσσία, 
το κύριο μέρος του σπέρματος του Αβραάμ, 
τον απέρριψε. Ως αποτέλεσμα και ο Θεός, 
απέρριψε εκείνο το έθνος… ΄Όταν ήρθε ο 
Χριστός και η ταυτότητά του προσδιορίστη-
κε, ο ρόλος του Νόμου ολοκληρώθηκε….».

Παλαιότερα ὅμως ἄλλα ἔλεγε καί ἔγρα-
φε ὁ« δοῦλος», γιά τήν διαθήκη τοῦ νόμου:

1921, «Κιθάρα τοῦ Θεοῦ», σελ. 79: «Ἡ 
Ἄγαρ, ὡς τύπος τῆς διαθήκης τοῦ νόμου, 
ὡς δέ ἡ Ἄγαρ δούλη τῆς Σάρρας, οὕτω καί ἡ 
διαθήκη τοῦ νόμου ἦν διαθήκη δουλείας ἥτις 
οὐδεμία πραγματική εὐλογία παρήγαγε εἰς 
τούς Ἰουδαίους».
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1968, «Πράγματα εἰς τά ὁποῖα εἶναι 
ἀδύνατον νά ψευσθῆ ὁ Θεός», σελ. 277: 
«Ἡ διαθήκη τοῦ Νόμου, μέ μεσίτην τόν 
Μωυσῆ ἦταν δεσμευτική μόνο γιά τούς ἀπο-
γόνους τῶν Ἰσραηλιτῶν οἱ ὁποῖοι εἰσῆλθον 
στήν διαθήκη μέ τόν Θεό εἰς τό ὄρος Σινᾶ».

Οἱ ἀλλαγές τοῦ «δούλου» εἶναι φυσι-
κό νά μή μᾶς προξενοῦν καμία ἔκπληξη, 
εἶναι κάτι, πού εἰδικῶς τώρα τελευταίως, οἱ 
ἀστραπές τῶν ἐκλάμψεων τῆς «Σκοπιᾶς» 
μᾶς κατακλύζουν πολύ πιθανό νά ἀκολου-
θήσουν καί ἄλλες. Ὅπως διαβάσαμε στό 
κείμενο αὐτό τῆς «Σκοπιᾶς» παρατηροῦμε 
ὅτι δέν ἀκολουθεῖ τήν σειρά μέ τήν ὁποία 
παρουσίασε τίς ἕξι (6) διαθῆκες ἀρχικά 
ἀλλά κατ’ ἐπιλογή, ὅπως τήν ἐξυπηρετεῖ 
γιά τόν σκοπό στόν ὁποῖο στοχεύει.

 Καί συνεχίζει μέ τήν «Διαθήκη γιά ἱε-
ρωσύνη».

«Σκοπιά» 15.10.2014, σελ. 11: «Διαθήκη 
γιά Ιερωσύνη». 

«Μία διαθήκη καλύπτει την ανάγκη για 
Ιεροσύνη». «Παρότι τόσο η Αβραμιαία, όσο 
καί η Δαβιδική διευκρινίζουν ότι το σπέρμα 
της γυναίκας θα είχε βασιλική εξουσία, 
αυτός και μόνο ο ρόλος δεν θα αρκούσε για 
να έρθουν ευλογίες στους ανθρώπους όλων 
των εθνών…. Ο σοφός Δημιουργός προνόησε 
για αυτό με μία άλλη νομική διευθέτηση, τη 
Διαθήκη για ιεροσύνη, όμοια με του Μελ-
χισεδέκ.

Ο Ιεχωβά αποκάλυψε μέσω του Βασιλιά 
Δαβίδ ότι έκανε προσωπική διαθήκη με τον 
Ιησού…. να τον διορίσει ιερέα στον αιώνα 
σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο ήταν ο 
Μελχισεδέκ (Ψαλμ. 110: 1, 2, 4)….». «Αυτό 
δείχνει καθαρά ότι ο Ιεχωβά έχει δεσμευτεί 
νομικά, να χρησιμοποιήσει τη Μεσσιανική 
Βασιλεία ώστε να επιτελέσει τον αρχικό του 
σκοπό για τους ανθρώπους στη γη».

Τώρα ἀρχίζει νά ξεδιπλώνεται ὁ μανδύ-
ας τοῦ «δούλου» γιά νά φανερωθεῖ ποιός 
πραγματικά εἶναι καί ποῦ στοχεύει. Γιά 
τόν λόγο αὐτό παρουσίασε μέ αὐτή τήν 

σειρά τίς «διαθῆκες», γιά νά καταλήξει 
στήν Μεσσιανική Βασιλεία, δηλαδή μιά 
βασιλεία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μαζί μέ τούς 
144.000 «χρισμένους». Ἄλλωστε στή συνέ-
χεια τό παρουσιάζει μέ σαφήνεια:

Σελ. 11: «Καθώς σκεφτόμαστε τις δια-
θήκες μπορούμε να διακρίνουμε πως σχε-
τίζονται με τη Μεσσιανική Βασιλεία… Η 
Εδεμική υπόσχεση δεσμεύει τόν Ιεχωβά να 
εκπληρώσει το σκοπό του για τη γη και την 
ανθρωπότητα, μέσω του σπέρματος της γυ-
ναίκας... Η Δαβιδική διαθήκη κάνει ακόμη 
πιο συγκεκριμένη τη γενεαλογική γραμμή… 
του σπέρματος… Η διαθήκη για ιεροσύνη 
όμοια με του Μελχισεδέκ, θέτει τη βάση για 
να υπηρετήσει το σπέρμα με ιερατική ιδιό-
τητα. Αλλά ο Ιησούς δεν θα εξυψώσει μόνος 
του τους ανθρώπους σε τελειότητα. Έχουν 
χριστεί και άλλοι για να υπηρετήσουν ως 
βασιλιάδες και ιερείς. Από πού προέρχονται 
αυτοί;».

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός κατά τήν ἑταιρία δέν 
ἐξυψώνει μόνος Του τήν ἀνθρωπότητα 
σέ τελειότητα, ἀλλά χρειάζεται καί βοη-
θούς· ἀνθρώπους δικά Του δημιουργήματα 
(144.000) γιά νά ἐπιτελέσει αὐτό τό μοναδι-
κό φαινόμενο σωτηρίας τοῦ κόσμου.

Ὅμως ἡ Ἁγία Γραφή βεβαιώνει ὅτι Μό-
νος Του προσέφερε τό τίμιο Σῶμα Του καί 
τό πανάγιο Αἷμα Του. Στις Πράξεις τῶν 
Ἀποστόλων (κ΄ 2829), ὁ Ἀπ. Παῦλος ὑπο-
γραμμίζει: «Προσέχετε λοιπόν ἑαυτούς… 
τό Ἅγιον Πνεῦμα σᾶς ἔθεσεν ἐπισκόπους 
διά νά ποιμαίνητε τήν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ 
τήν ὁποίαν ἀπέκτησε διά τοῦ ἰδίου αὐτοῦ 
αἵματος». Μόνον ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι τε-
λειωτής καί σωτήρας τοῦ κόσμου. Ὁ Θεός 
πού ἔγινε ἄνθρωπος «τό ἀρνίον τό ἐσφαγ-
μένο» (Ἀποκ. ιβ΄ 1011).

«Σκοπιά», 15.10.2014, σελ. 15: «Ωστόσο 
παραμένει το ερώτημα. Ποιοι θα έχουν τε-
λικά την ευκαιρία να γίνουν βασιλεία των 
ιερέων; Ο Ιεχωβά Θεός έκανε διαθέσιμο ένα 
άλλο νομικό συμβόλαιο για το σχηματισμό 
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ενός νέου έθνους… Πολύ πριν από την ακύ-
ρωση της διαθήκης του Νόμου, ο Ιεχωβά θα 
έκανε «μια νέα διαθήκη με το έθνος Ισραήλ 
(Ιερ. 31: 31-33)… Αυτή θα καθιστούσε εφι-
κτή τη συγχώρηση των αμαρτιών χωρίς να 
χρειάζονται θυσίες ζώων… Αιώνες αργότε-
ρα ο Ιησούς θέσπισε το δείπνο του Κυρίου, 
στις 14 Νισάν 33 Κ.Χ. .. Είπε στους αποστό-
λους Του. Αυτό το ποτήρι σημαίνει (sic) τη 
νέα διαθήκη που έχει ως βάση το αίμα μου 
το οποίο θα χυθεί για χάρη σας (Λουκ. κβ΄ 
20). Ο Ματθαίος αναφέρει ότι ο Ιησούς εί-
πε…. «Αυτό σημαίνει (sic) το αίμα μου της 
διαθήκης το οποίο θα χυθεί χάρη πολλών 
για συγχώρηση αμαρτιών» (Ματθ. 26: 27, 
28).

«Το χυμένο αίμα του Ιησού επικυρώνει 
τη νέα διαθήκη. Καθιστά εφικτή τη συγχώ-
ρηση των αμαρτιών μια φορά για πάντα. Ο 
Ιησούς δεν συμμετέχει ως συμβαλλόμενο 
μέρος της. Εφ’ όσον είναι αναμάρτητος 
δεν χρειάζεται συγχώρηση. Αλλά ο Θεός 
μπορούσε να εφαρμόσει την αξία του χυ-
μένου αίματος του Ιησού στους απογόνους 
του Αδάμ. Μπορούσε επίσης να υιοθετήσει 
«χρισμένους πιστούς»… χρίοντάς τους με 
άγιο πνεύμα (Ρωμ. 8: 14-17)… Στα μάτια του 
Θεού κατά μία έννοια θα ήταν σαν τον Ιησού 
τον αναμάρτητο Γιοι του Θεού… ο απόστο-
λος Πέτρος είπε «Εσείς είστε εκλεγμένο γέ-
νος βασιλικό ιερατείο άγιο έθνος.. (1 Πέτρου 
2: 9)… Επί πλέον έπρεπε να εκχυθεί το άγιο 
πνεύμα σε εκείνους που ήταν συγκληρονό-
μοι με τον Χριστό. Επομένως η νέα διαθήκη 
τέθηκε σε ισχύ την Πεντηκοστή του 33 Κ.Χ. 
όταν οι όσιοι μαθητές του Ιησού, χρίστηκαν 
με άγιο πνεύμα».

Εἶναι γνωστό ὅτι στό Κυριακόν Δεῖπνον, 
τό ὁποῖο ἡ «Σκοπιά» τελεῖ μία φορά τόν 
χρόνο μέ ἄζυμα καί κόκκινο κρασί, αὐτά τά 
ὀνομάζει «σύμβολα» ἤ «ἐμβλήματα», ὅπως 
γράφει στά ἔντυπά της:

1983, «Ἑνωμένοι στή Λατρεία…», σελ. 
15: «Τό καρβέλι τοῦ ἄζυμου ψωμιοῦ καί τό 

κόκκινο κρασί, εἶναι κυρίως ἐμβλήματα πού 
ἀντιπροσωπεύουν τό κατά γράμμα σῶμα 
πού θυσίασε ὁ Ἰησοῦς καί τό κατά γράμμα 
αἷμα, πού αὐτό ἔχυσε».

«Σκοπιά», 1.3.1991 καί 15.3.1991, σελ. 
27: «Το κατά Ματθ. κστ’ 17, 20, 26, ο Ιησούς 
θέσπισε τον εορτασμό του Δείπνου Κυρίου 
λέει «Αυτό σημαίνει (sic) το αίμα μου». Στη 
Μ.Ν.Κ. Το σημαίνει (εστίν) είναι τύπος του 
ρήματος (ειμι) έχει την έννοια του είμαι, 
αλλά θα μπορούσε να έχει την έννοια του 
“σημαίνει”».

Κι’ ἐμεῖς ἐρωτοῦμε: Ἐφ’ ὅσον εἶναι «σύμ-
βολα» ἤ «ἐμβλήματα», πῶς εἶναι δυνατόν 
νά συγχωροῦν ἁμαρτίες; Κι ἀκόμη, τό «ση-
μαίνει» εἶναι ταυτόσημο μέ τό «συγχωρεῖ 
ἁμαρτίες»; Ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς «λαβών 
τόν ἄρτον καί εὐλογήσας…» (Ματθ. κστ΄ 
2628), λέει «λάβετε φάγετε τοῦτο εἶναι τό 
σῶμα μου… πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες τοῦτο 
ἐστί τό αἷμα μου... », τά ἐννοεῖ συμβολικά; 
Ἐπίσης καί στό Ἰωάν. στ΄ 4758: ὅταν ὁ Ἰη-
σοῦς εἶπε «Ἀληθῶς σᾶς λέγω, ἐάν δέν φά-
γητε τήν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί 
δέν πίητε τό αἷμα αὐτοῦ δέν ἔχετε ζωήν ἐν 
ἑαυτοῖς. Ὅστις τρώγει τήν σάρκα μου καί 
πίνει τό αἷμα μου, ἔχει ζωήν αἰώνιον καί 
ἐγώ θέλω ἀναστήσει αὐτόν ἐν τῇ ἐσχάτῃ 
ἡμέρα…». Μήπως ὁ Ἰησοῦς ψεύδεται καί 
ὁ «δοῦλος» ἔχει δίκιο; Ἄς ἀπαντήσουν οἱ 
ἀδελφοί μας οἱ πλανεμένοι «μάρτυρες τοῦ 
Ἰεχωβᾶ».

Στή «Σκοπιά» τῆς 15.10.2014, σελ. 16: 
παρουσιάζει ἡ «Σκοπιά» τήν ἕκτη διαθήκη 
γιά Βασιλεία (Λουκ. 22: 2830). «…η διαθήκη 
για Βασιλεία συνάπτεται με τους 144.000 
χρισμένους Χριστιανούς (Αποκ. 5: 9. 7: 4). 
Αυτή η διαθήκη που θέτει την νομική βά-
ση να κυβερνήσουν μαζί με τον Ιησού στον 
ουρανό… Μάλιστα οι Γραφές αναφέρονται 
στους χρισμένους Χριστιανούς ως ‘’νύμφη 
Χριστού, μια ‘’αγνή παρθένα’’ αρραβωνια-
σμένη με τον Χριστό. Αποκ. 19: 7, 8. 21: 9. Β΄ 
Κορ. 11:2...».


