ΙΕΧΩΒΑΔΕΣ: Μαζεύονται στο ΟΑΚΑ για την εκλογή του “Παγκόσμιου Ηγέτη” της “Παγκόσμιας Κυβέρνησης”
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Σε μια περίοδο εξαιρετικά “καυτή” και επικίνδυνη γιατα εθνικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα της πατρίδος, έρχονται και οιπανταχού παρόντες “σπόροι” των Μαρτύρων του Ιεχωβά για να κάνουν- έχοντας ειδικούς λόγους
αναταραχής και ανωμαλίας προφανώς-αισθητή την παρουσία τους.
Αφορμή για το ρεπορτάζ καταγγελίες που λάβαμε στο makeleio.gr και αφορούν τις καθιερωμένες ετήσιες ομαδικές δημόσιες δραστηριότητες του αιρετικού εσμού των Ιεχωβάδων. Αυτή τη φορά όμως κάποιοι παρονομαστές
δοξασίας των “αφεντικών” της Γης φαίνεται ότι διαφοροποιούνται. Οι αιρετικοί των συγκεκριμένων διχαστικών δοξασιών επαίρονται και διακηρύττουν ότι έχουν στο τσεπάκι τους το μυστικό του “Παγκόσμιου Άρχοντα της
Γης” και ότι γνωρίζουν ποιος πράγματι μπορεί να κυβερνήσει τον πλανήτη. Στις αφίσες που κυκλοφόρησαν μάλιστα προβάλλουν ύποπτα ερωτήματα όπως:
-Γιατί χρειαζόμαστε την παγκόσμια κυβέρνηση;
-Ποιος μπορεί να κυβερνήσει;

Η καταγγελία που πήραμε από έναν εκ των πολλών αναγνωστών, λέει: “…Αυτή τη φορά , λαμβάνω την πρωτοβουλία να σου στείλω ένα “mail” με έντυπο υλικό το οποίο διένειμαν
δύο “μάρτυρες του Ιεχωβά” στην περιοχή της πλατείας Παπαδιαμάντη όπου και κατοικώ, την Κυριακή 08/06/2014. Αναφέρεται σε “συνέδριο” που θα πραγματοποιηθεί στο Ο.Α.Κ.Α.
από την 27η έως και την 29η Ιουνίου 2014 και το οποίο αφορά στην ανάγκη ύπαρξης “Παγκόσμιας Κυβέρνησης”, τα οφέλη από την εγκαθίδρυση αυτής καθώς και τον “Άρχοντα” ο
οποίος θα προΐσταται αυτής! Παρότι απέχω πολύ απ’το να χαρακτηρίζομαι “μεγαλόσταυρος” ή ακόμα και “συνεπής Χριστιανός”, δεν μπορώ παρά να νοιώσω τάσεις εμμετού καθώς και
αγανάκτηση απ’το πόσο κοντά μας φέρνουν στην αηδία την οποία, κάποια αρρωστημένα μυαλά έχουν παγιώσει στο κεφάλι τους, με μοναδικό σκοπό την ικανοποίηση υπέρμετρων
προσωπικών φιλοδοξιών! Παρακαλώ να προχωρήσεις σε διερεύνηση και δημοσίευση του θέματος με κατάλληλο άρθρο. Παρακάτω επισυνάπτω τη μπροσούρα την οποία έχουν το
θράσος να διαμοιράζουν οι Ιεχωβάδες. Κάποια στιγμή, ελπίζω να τα πούμε εις βάθος. Προς το παρόν σε χαιρετώ και σου εύχομαι τύχη, υγεία και καλή δύναμη στο βίο σου και το
λειτούργημά σου”.
Άλλη καταγγελία αναγνώστη, επισημαίνει:
“Άλλη μία “επιδρομή”στα σπίτια των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών επιχείρησαν οι γνωστοί Ιεχωβάδες τις ημέρες που πέρασαν. Τα λόγια τους και η μέθοδος πλύσης εγκεφάλου
που χρησιμοποιούν είναι γνωστοί , αυτό που όμως “βγάζει μάτι” στην προκειμένη περίπτωση είναι πως πλέον ξεκάθαρα αποζητούν τον Άρχοντα της γής ο οποίος θα έχει τα
χαρίσματα και τα προσόντα τα οποία χρειάζονται για να αναλάβει αυτή την θέση. Αποζητούν επίσης μιά παγκόσμια κυβέρνηση την οποία θα ηγείται ένας χαρισματικός ηγέτης , ο
Άρχοντας της Γής όπως λένε , πράγμα που ζητούν και διεργάζονται κα οι Παγκοσμιοποιητές , οι πρωωθητές της Πανθρησκείας , οι νεοταξίτες και νεοεποχίτες .Εμείς από τη μεριά μας
να σας συστήσουμε να έχετε μυαλό καθαρό αρνηθείτε την πλάνη τους και να σας καταδείξουμε 2 μόνο σελίδες από τα φυλλάδια που μοιράζουν για να πειστείτε…”.
Το θέμα έχει πάρει πια διαστάσεις και δεν περιορίζεται στα γνωστά και γραφικά πια πολυετή κακέκτυπα προσηλυτισμού των διακονιαρέων της γειτονιάς που γύρναγαν και γυρνούν
ακόμα μοιράζοντας την “Σκοπιά”. Και φυσικά τώρα τους “παλιο-Ιαχωβάδες” δεν τους αντιμετωπίζεις με σκουπόξυλα, πέτρες και αφορισμούς. Τα σιωνιστικά τυπάκια με κυβερνείο τις
ΗΠΑ έχουν φθάσει στα
8 .000.000 λαού σε όλον τον πλανήτη και από εδώ και στο εξής, δεν παίζουμε. Το δυστύχημα είναι ότι ενώ η Εκκλησία τους έχει αποδιώξει, η Πολιτεία τους ασπάζεται αφού πολλοί
εκ των κυβερνώντων ανήκουν στους Νεοταξίτες Ιεχωβάδες.

Πάντως τα κηρύγματα περί Παγκόσμιας Διακυβέρνησης που προσαρμόζονται στο αφανιστικό και ισοπεδωτικό δόγμα των διακονιάρηδων με την “Σκοπιά”, μυρίζουν συνεννόηση με το
εγχώριο πολιτικό σύστημα. Η τοποθέτηση νέας Κυβέρνησης Δοσίλογων, η παρουσία προσώπων που πιθανόν να θεωρούνται “δικοί” τους μέσα από το κυβερνητικό Ιερατείο καθώς
και τα πρώτα δείγματα τους, ετοίμασαν το έδαφος για την επέλαση των αιρετικών.
Ως γνωστόν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά εδώ και δεκαετίες κηρύττουν ότι το παρόν σύστημα πραγμάτων ήδη από έτος 1914 βρίσκεται στις “τελευταίες ημέρες” του, οι οποίες θα
αποκορυφωθούν στον Αρμαγεδδώνα. Για πολλές δεκαετίες δίδασκαν ότι “η γενιά που ήταν ζωντανή το 1914 δεν θα παρερχόταν πριν έρθει ο Αρμαγεδδών και αρχίσει το νέο
σύστημα υπό τη διακυβέρνηση του Χριστού”. Μολονότι δεν μπορούν να υπολογίσουν την ακριβή διάρκεια “αυτής της γενιάς”, χρειάζεται να έχουν υπόψη ορισμένα πράγματα όσον
αφορά τη λέξη «γενιά»: α)Συνήθως αναφέρεται σε ανθρώπους διαφόρων ηλικιών των οποίων οι ζωές διασταυρώνονται χρονικά στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου,
β)δεν είναι υπερβολικά μεγάλης διάρκειας, και επίσης γ)έχει τέλος. Κατανοούν, λοιπόν, τα λόγια του Ιησού σχετικά με “αυτή τη γενιά” ως εξής: ο Ιησούς προφανώς εννοούσε ότι οι
ζωές των χρισμένων οι οποίοι είδαν την έναρξη του σημείου το 1914 θα διασταυρώνονταν χρονικά με τις ζωές άλλων χρισμένων οι οποίοι θα έβλεπαν την έναρξη της μεγάλης
θλίψης. Αυτή η γενιά είχε αρχή, και ασφαλώς θα έχει τέλος. Η εκπλήρωση των διαφόρων χαρακτηριστικών του σημείου δείχνει καθαρά ότι η θλίψη πρέπει να είναι κοντά. Η άποψη
των Μαρτύρων σχετικά με το “τέλος του κόσμου” διαφέρει σημαντικά από τις απόψεις άλλων θρησκειών. Ενώ οι Μάρτυρες πράγματι πιστεύουν ότι το παρόν σύστημα πραγμάτων
οδεύει προς το τέλος του, δεν πιστεύουν ότι ο πλανήτης πρόκειται να καταστραφεί ή ότι όλη ανθρωπότητα θα εξαλειφθεί. Αντίθετα, πιστεύουν ότι μόνο οι πονηροί άνθρωποι
(περιλαμβανομένων οργανώσεων της πολιτικής και της ψεύτικης θρησκείας, μαζί με εκείνους που τις υποστηρίζουν) πρόκειται να καταστραφούν. Την πεποιθηση τους αυτή την
στηρίζουν μεσα από την Αγία Γραφή, τον λόγο του Θεού στο εδαφιο Αποκάλυψη 11:18, οπου αναφερεται μέσω του αποστόλου Ιωάννη: «Ήρθε η οργη σου και ο προσδιορισμένος
καιρός… για να καταστρέψεις εκείνους που καταστρέφουν τη γη».
Στο ΟΑΚΑ όμως από τις 27 Ιουνίου και μετά οι Ιεχωβάδες προβάλλουν άλλα σύγχρονα ερωτήματα που απέχουν από τις παλιές δοξασίες τους. Φαίνεται ότι για να γεμίσει
περισσότερο το πουγκί με τα γρόσια, απαιτούνται νέα πιο σύγχρονα “κλισέ” που ταυτίζονται με τους ντόπιους προδότες με τους οποίους φαίνεται ότι τα έχουν βρει.
Ελεύθερη Ώρα
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