


Πενσυλβανία, 1874 

 

Κάρολος Ρώσσελ 

 

Αυτόνομη θρησκευτική οργάνωση 

 

 



 Ελλάδα 1906 

 

 Εκκλησία των χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά. 

 

 Επιδιώκουν συζήτηση πάνω σε χωρία της Αγίας Γραφής 

 

 Βασίζονται στη Γραφή μόνο 



 Ιεχωβά ή Γιαχβέ 

 

 Επάνοδος στην πρώτη Εκκλησία  

 

 «Μεγάλη Αποστασία» 

 

 Σκοπός η αποκατάσταση της  αγνής, απλής  θρησκείας του 

Ιησού Χριστού. 

 

 



 Αγία Γραφή : 66 βιβλία  

 

 Μετάφραση του Νέου Κόσμου 1961 

 

 Γραφική μελέτη και περιοδικών  «Ξύπνα»  – «Σκοπιά» 

 

 Μη παραδοχή της Παράδοσης 

 



 Ιεχωβά είναι ο Πατέρας ( Αιώνιος και Δημιουργός)  

 

 Ιησούς : ο πρώτος ουράνιος γιος  και δημιούργημα του 

Γιαχβέ 

 

 Άγιο Πνεύμα: Ενεργός Δύναμη του Θεού 



 Το 1922 ολοκληρώθηκαν οι προφητείες 

 

 Ο Ιησούς ενθρονισμένος στον ουρανό κυβερνά τη γη μαζί με 144000 
«εκλεκτούς» 

 

 Στον πόλεμο του ουρανού ηττήθηκε ο Σατανάς που παραμένει 
θυμωμένος και προξενεί «τα αλίμονο» 

 

 Το τέλος = τελευταίες μέρες άρχισαν : «πόλεμος του Αρμαγεδώνος» 

 ( Θεός εναντίον κακού) 

 

  Το «μέγα πλήθος» θα ζήσει την Ημέρα της Κρίσης η οποία διαρκεί 
1000 χρόνια 

 

 Στο τέλος της ο Σατανάς ηττάται και η γη μεταβάλλεται σε επίγειο 
παράδεισο υλικών απολαύσεων 

 



 Προσευχή και μελέτη της Γραφής στις «αίθουσες Βασιλείας» 

 

 Συμμετοχή στις «συνελεύσεις» ομαδικές εκδηλώσεις πχ  βαπτίσεις 

 

 «Συμβολική Ανάμνηση του θανάτου του Χριστού» 

 

 «εμβλήματα Ανάστασης»: μετέχει μόνο «το υπόλοιπο» 

 

 Δεν χρησιμοποιούν εικόνες  και το Σταυρό,  

 

 Δεν δέχονται εορτές  

 

 



 Πολιτική ουδετερότητα και τήρηση νόμων 

 

 Δεν επιδιώκουν πολιτικά αξιώματα 

 

 Χαιρετισμός της σημαίας = λατρεία ειδώλου 

 

 Άρνηση στρατιωτικής θητείας 

 

 Άρνηση μετάγγισης αίματος 

 



 Η πίστη εκφράζεται στη Γραφή και στην Ιερά Παράδοση ( Β΄ 
Θεσ. 2,15) 

 

 Κέντρο της Εκκλησίας η Θεία Ευχαριστία 

 

 Κέντρο της πίστης το πρόσωπο του Ιησού Χριστού 

 

 Η  βασιλεία του Θεού παρούσα και προσδοκώμενη ως 
πνευματική κοινωνία Θεού –ανθρώπου  

 

 Στην Ευχαριστία συμμετοχή όλων στο Σώμα και Αίμα Χριστού 

 

 Η εικόνες εκφράζουν την πίστη στην Ενανθρώπιση 

 

 Ο Σταυρός είναι ομολογία πίστης στη Σταύρωση και Ανάσταση 

 

 

 


