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Родолюбие
КОЙ КРАДЕ НАШИТЕ ДУШИ? II - ра част –
“Свидетели на Йехова”

Преди години “Будители” организираха протест срещу
сектата във Варна (има статия в раздела най –
четени). Оказа се обаче, че една голяма част от наши
бивши членове изобщо не са осъзнавали защо са там.
“Свидетели на Йехова” е жидовстваща сатанинска
креатура, която извращава учението на православната
ни църква и отрича Божеството на Иисус Христос с
основна цел е да отклонява Българите от изконната им
вяра. Ръководството на организацията с учудване
разбра в последствие, че някои от нейните “членове” са
антихристи езичници, вярващи в турския “бог” танръ
(т. нар. от комунистическите историци тангра). Това
по същество с нищо не ги отличава от тези срещу които
протестираха. Разбираем е факта, че някои от бившите
“будители” сега членуват в общи организации с други
отколешни богоборци – комунистите анархисти.
Наистина много жалко. Ние не сме тези, които ще съдят
някого. Господ е дал на всеки ум, душа и свободна воля
за да види как ще ги употреби и накрая ще му отсъди

според делата. Ще кажем защо бе създадено движение
“Будители” и защо много хора се присъединиха –
цитираме част от веруюто дадено в началото на сайта: ”
Припомняне и почитане на нашите народни и
православни традиции...... Разобличаване и борба с
душманите на Българския народ, слугите на глобалните
господари, а именно политиците, бандитите,
лъжепатриотите.....”.
Всички тези основни елементи присъстват в сайта и в
делата на организацията. Такива материали не се
публикуват никъде другаде. Борили сме се и се борим
истински, честно и неотклонно за Името Христово,
майка България и за нашия велик народ. Писано е “по
плодовете им ще ги познаете”. Сами сравнете нашите
плодове с плодовете на много от другите патриотични
клубове и организации.
Можем да кажем няколко много важни неща на
нашите приятели. Човешкото съществуване на земята в
сравнение с вечността, в която продължава да живее
нашата безсмъртна душа може да се сравни образно с
една секунда от целия човешки живот. Не превръщайте
тази секунда във вечния ви живот в осъдителна за
вашите души присъда! Знайте едно: и сектите, и
ересите, и псевдорелигиите, и езичеството, и
неопаганизма, и разните древни и нови философски
теории, и комунизма, и анархизма, и либерализма, и
другите политически доктрини и партии, и спортните,
музикалните, бандитските субкултури, и
материалистичната пропаганда, технологии, начин на
живот, икономическата матрица, и масонството, и

другите тайни общества – всичко това,
охарактеризиращо съвременния свят е възродено или
създадено и спонсорирано от жида с една единствена
цел – “борба с Бога” ( в превод от иврит – “ИЗРАЕЛ”).
Създателя на Православната ни църква е Самият
Христос. Друга спасителна за душата вяра няма.
Синовете на Юда жадуват да откраднат и последната
човешка душа от нейния творец Бога Саваота и от
църквата дадена ни от Неговия Син. Едно от хилядите
техни лъжеучения са:
"Свидетели на Йехова"
"Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при
вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители... по
плодовете им ще ги познаете." (Мат. 7:15-16)
"Но ако дори ние, или Ангел от небето ви благовестеше
нещо по-друго от това, що ние ви благовестихме, анатема
да бъде." (Гал. 1:8)
цитати от текста по – долу: ...“Независимо че
"свидетелите" открито враждуват против установените
държавни структури, наричайки ги дяволски
механизми, когато им е изгодно, те самите се обръщат
към защитата на държавата.”.....
...”Свидетелите" толкова дълбоко и съществено
изопачават християнството, че тяхното учение не бива
да се нарича християнско. Те отхвърлят тайната на
Светата Троица, Божеството на Иисус Христос,
Божеството на Светия Дух.”....
“Първоначално иеховистите нямали нищо против
преливането на кръв на болни, сега те са непримирими

към това.”... (и са виновни за много смъртни случаи на
свои членове – б. ред.) .....“По-рано Израил се
възприемал в буквалния смисъл като определена нация,
а сега се осмисля от иеховистите като духовна общност
независимо от нацията.”....
.....“Бидейки един от ключовите лидери на "Свидетели на
Иехова", Раймонд разобличава много тайни машинации в
управлението на тази секта. извращаване на библейските
текстове; натрупване на лъжливи пророчества; резки
промени във вероучението на сектата; лъжа и
покровителстване на пороците; разрушаване на семейни
връзки.”....
......“... те твърдят, че цялото духовно ръководство
получават от невидими ангели, че самото име
"Свидетели на Иехова" и тяхното учение за невидимото
пришествие на Христос в 1914 година им били съобщени
(channaled, по медиумен път) чрез тези ангели.... Тези и
други подобни признания на лидерите на Обществото за
"ангелски" откровения ни убеждават, че тяхното учение
не е от Бога, както предупреждава апостол Павел: "А
Духът ясно говори, че в последните времена някои ще
отстъпят от вярата си, като се предават на
мамливи духове и бесовски учения" (1 Тим. 4:1)...”
(много важни свидетелства, които се припокриват с
други твърдения, които казват, че ционистките
организации и подопечните им масонски ложи също
получават своите знания от медиуми, които се
свързват с черни ангели – висшите демони на сатана –
б. ред.)
Потвърждение за общите цели и силите които
стоят зад ционизма, масонството и сектите (в
случая “Свидетелите”) е следният цитат:

....“Тяхната основна проповед за приближаващото се
щастливо хилядолетно царство разпространява
мнението, че накрая е необходимо всички страни да се
обединят в една световна държава. Само така можело да
се преодолеят изконните проблеми на човечеството войните, престъпността, социалното неравенство,
бедността, гладът и т.н. Действително от Писанието ние
знаем, че преди Второто пришествие на Христос ще
възникне такава всемирна държава - "Вавилон", който
ще бъде възглавен от "звяра" - лютия враг на Христос и
Църквата. Той ще предложи на света своята
универсална религия, съставена от различни учения, в
това число и християнското.
В новия пантеон от почитани пророци и божества ще
бъде поставен и пиедестал за Христос като един от
великите учители и пророци. Отричайки Неговата
Божественост и изопачавайки учението Му,
"Свидетелите на Иехова" подготвят света за
"постхристиянската" ера. Не е ли духовната война, която
"Свидетелите на Иехова" водят срещу Църквата и
християнството онзи духовен Армагедон, за който
предсказва книгата Откровение?”....
...” В духовен план цялата им система е пълно фиаско. Може
да се прочете цялата огромна колекция от съчинения на
Ръсел, Рутфорд и техните приемници, и да не се намери в
тях никакво споменаване на основните християнски
добродетели - на смирението, покаянието,
милосърдието. Няма нито дума за любовта към Бога или
към ближния, не се споменава за развитието на твърдостта
на духа, за потушаването на страстите, за носенето на кръста,
за тесния път към царството Небесно. Всичко, върху което се
набляга, е: "Чети, вярвай и продавай книгите на Ръсел -

Рутфорд, говори за Бог като за Иехова и за всички църкви и
учреждения като за антихристки. Постъпвай така, и ще се
спасиш!"....
Следва материала:
Нашето време може да бъде охарактеризирано като епоха на
буен разцвет на всевъзможни секти и култове. Към
войнстващите антихристиянски учения трябва да бъдат
отнесени "Свидетели на Йехова", мормоните, мунистите и
учението "Нова епоха".
Във времето, когато римокатолиците и протестантите от
различни направления (лютерани, баптисти, адвентисти,
епископали и т. н.) изопачават отделните догмати на вярата,
тези по-нови, вече четвърто и пето "поколение" секти
представят своите измислени идеи за изначално християнско
учение.
Макар че за всеки култ могат да се проследят специфични
особености и собствена история, в по-голяма или по-малка
степен всички те притежават следните общи свойства:
Появили са се сравнително скоро и представляват секти
четвърто или пето поколение - т.е. те са възникнали в
недрата на друга секта, която на свой ред се е породила от
някоя предхождаща я, и т.н.
Те отричат или съществено изопачават основните
истини на християнството: първо за Божеството на
Иисус Христос, след това - учението за Светата
Троица, за изкуплението на греховете, за вечния
живот и други истини на вярата. Но тъй като те се
ползват от християнската терминология, то хората,
незапознати с богословието, трудно разбират какво точно
са повредили в християнското учение.
Внасят поправки в Писанието във вид на произволни

преводи или на допълнения към него, които представят за
богооткровени.
Нерядко имат окултни корени и приемат откровения
от различни духове.
Настроени са крайно войнствено против
историческата Христова Църква.
Носят доминиращия печат на своя основател, когото
представят за пророк.
Намират се под деспотичното управление на
лидерите си и поддържат желязна дисциплина.
Притежават огромни парични ресурси, които
направляват за своето разпространяване.
При внимателно разглеждане се откриват сериозни
морални нарушения от страна на техните основатели и
лидери (блудства, лъжа, алчност, гордост и деспотизъм).
Особености на сектата
"Свидетели на Иехова" представлява една от най-дейните
пропагандистки организации на нашето време. Те наводняват
света както със своята литература, така и с настойчивите си
проповедници - ентусиасти, които ходят от врата на врата и
убеждават хората да се присъединят към тяхното учение.
Особен успех имат при тези, които по принцип уважават
християнската вяра, но не са получили религиозно
възпитание.
Според техните собствени данни в света се наброяват повече
от три милиона "свидетели" на Иехова.
Влияние на окултизма
Още апостол Павел предупреждавал християните да бъдат
внимателни с всякакви нови откровения: "На ако дори ние, или
Ангел от небето ви благовестеше нещо по-друго от това, що
ние ви благовестихме, анатема да бъде" (Гал. 1:8).

Запознавайки се по-дълбоко с учението на свидетелите, в него
ние откриваме много общо с това, което вещаят съвременните
духове чрез своите медиуми (channalers).
Действително още "съдия" Рутфорд твърдял, че ангели
помагали в съставянето на тяхното периодическо списание,
казвайки, че "Бог чрез Своите ангели се грижи Неговите хора
навреме да получат нужната информация" (J. F. Rutherford,
Prophecy WBTS, Watchtower Bible § Track Society, 1929, Richer,
1936, стр. 316; Vindicacion, 1932, стр. 250).
При друг случай той признал, че "светият дух" престанал да
бъде негов учител, тъй като го заменили ангелите, които му
внушавали нужните мисли (The Watchtower, 1. 9. 1930 стр.263,
1. 2. 1935 стр. 41).
Четвъртият президент на обществото Ф. Франц също говори
за ангели, ръководещи Обществото на Кулата. Той казал: "Ние
вярваме, че ангелите Божии ръководят Свидетели на Иехова"
(William and Joan Center, Questions for Jehovah's Witnesses,
Kunkletown PA 1983, 55).
Списание "Кулата" твърди, че ангелите просвещават,
утешават и донасят чисти истини, съобщават откровения на
"помазания народ Божий".
На друго място в списанието се твърди, че "Свидетели на
Иехова" днес ще съобщят благата вест за царството под
прякото ръководство на ангелите" (Tche Watchtower, 1. 4. 1972,
стр. 200).
Лидерите на свидетелите дори не се стесняват открито да
употребяват терминологията на Нова епоха, когато твърдят, че
са Божии проводници (channels of communication), които
активно предават (channel) откровенията. С други думи, те
откровено се признават за медиуми (The Watchtower, 1. 12.

1981, стр. 27).
В един от априлските броеве на своето списание от 1972
година на стр. 201 те твърдят, че цялото духовно ръководство
получават от невидими ангели, че самото име "Свидетели на
Иехова" и тяхното учение за невидимото пришествие на
Христос в 1914 година им били съобщени (channaled, по
медиумен път) чрез тези ангели (Кулата, дек. 15, 1987 стр. 7).
Подобни твърдения могат да бъдат открити в списание Кулата,
от 1. 3. 1972, стр. 155, 1. 8. 1987, стр. 19).
Тези и други подобни признания на лидерите на Обществото
за "ангелски" откровения ни убеждават, че тяхното учение не
е от Бога, както предупреждава апостол Павел: "А Духът ясно
говори, че в последните времена някои ще отстъпят от
вярата си, като се предават на мамливи духове и бесовски
учения" (1 Тим. 4:1).
Заблужденията на иеховистите
"Свидетелите" толкова дълбоко и съществено
изопачават християнството, че тяхното учение не бива
да се нарича християнско. Те отхвърлят тайната на
Светата Троица, Божеството на Иисус Христос,
Божеството на Светия Дух. Тяхното учение за
Христовото Възкресение, за душата, за задгробния
живот, за Второто пришествие и за вечния живот има
съвсем друго, измислено от тях нехристиянско
съдържание.
Божествеността на Христос и учението за Светата Троица
Ние, християните, вярваме, че Бог, бидейки единен по
същество, се явява троичен в Своите Лица, че Отец, Син и
Светият Дух - това е един три-ипостасен Бог. С други думи,
както Отецът е истинен, вечен и всемогъщ Бог, така и

Неговият Син е истинен, вечен и всемогъщ Бог, а също и
Светият Дух е истинен, вечен и всемогъщ Бог. И в същото
време това не са трима богове, а Един Бог - единосъщна и
неразделна Троица. Такава вяра сме приели от
Апостолите.
Свидетелите на Иехова отхвърлят това учение и го наричат
"сатанинско" и "езическа измислица". Те се надсмиват над
християнските догми и казват, че ние вярваме в "трима
богове" или в "триглаво чудовище".
Като не зачитат Троицата, иеховистите отричат и
Божествената природа на Господ Иисус Христос, считайки Го
сътворен подобно на ангелите, и необосновано Го
отъждествяват с Архангел Михаил. С това те повтарят старото
заблуждение на арианите, чието учение било подробно
разгледано и отхвърлено от Църквата на Първия Вселенски
събор в 325 година в град Никея. Иеховистите твърдят, че като
се въплътил, Иисус свалил от Себе си духовното битие и
станал обикновен човек. Когато Иисус се кръстил в р. Йордан,
Бог Йехова Го направил Христос - пророк, първосвещеник и
помазаник. Изпълнявайки поръчаната задача, Иисус загива
прикован към стълб (традиционната форма на кръста те
изключват като отвратителен езически символ). За този
подвиг Бог Го награждава с безсмъртие. Той възкресява Иисус,
като разпръсва Неговото тяло на съставните му елементи и Го
възсъздава във вид на "славен дух", за да може Той да възглави
всемирната организация на Иехова.
Ако "Свидетелите на Иехова" грешат толкова сериозно
в най-основния догмат на християнството, то всички
техни следващи богословски построения също са
грешни и трябва да бъдат отхвърлени като богопротивна
ерес.

Христовото възкресение и задгробния живот
Сектантите пазители не приемат християнското учение за
физическото възкресение на Иисус Христос на третия ден след
разпятието. Те учат за тримата "Иисусовци". До въплъщението
това бил Архангел Михаил, създаден от Бога. След
въплъщението Христос станал обикновен човек, който после
пострадал и умрял и по този начин прекратил своето
съществуване. При възкресението от гроба Иисус възникнал
като ново същество, обожествено, но не Бог по природа.
Ужасното изопачаване на основните християнски истини
напълно хармонира с общото отричане от иеховистите на
безсмъртието на душата и на задгробния живот. При Второто
пришествие на Христос праведните ще бъдат, така да се каже,
създадени наново според качествата, които Бог записал в
Своята памет.
За нас е ясно, че йеховисткото "възкресение" няма нищо
общо с християнското учение. Християнската вяра учи, че
когато напусне тялото в момента на смъртта, душата
продължава както преди да мисли, чувства и желае.
Човешката личност, паметта, съзнаването на "аз"-а се
съхраняват напълно в душата на човека. Смъртта - това е
своего рода сън за тялото. При възкресението от мъртвите
душата на всеки човек се съединява с неговото предишно, но
обновено тяло и така човекът ще се възстанови безсмъртен и
нетленен, какъвто трябвало да бъде по изначалния план на
Бога.
Второто пришествие и хилядолетното
Темата за Второто пришествие на Христос и хилядолетното
царство на земята се явява главна в учението на иеховистите.
Известно е, че целият интерес на Ръсел към религията
започнал с опита да се определи датата на Христовото

пришествие. По несъвсем понятни математически изчисления
той заключил, че Христос ще дойде в 1874 година. Когато това
не се състояло, Ръсел започнал да учи, че Христос все пак
дошъл, но в невидим образ и сега се намира във въздушната
област, където Го посрещнало малко стадо от верни
"свидетели".
Съгласно неговото пресмятане през 1914 година дошъл
краят на периода на езичниците и във въздушната област
сатаната започнал своята свирепа война срещу Христос и
Неговите светии. Ръсел я нарекъл година на армагедонското
сражение, след което Христос трябвало да се спусне на
земята. Когато това не станало, "свидетелите" започнали да
придвижват датата на видимото пришествие през 1916, 1918,
1924, 1928 г. и т.н.
Накрая "съдия" Рутфорд дошъл до гениалното обяснение, че
армагедонското сражение е отложено до времето, когато
"Свидетелите на Иехова" завършат своята всемирна проповед
и предупредят всички народи по земята за надвисналата
опасност. Заедно с дявола против Иехова ще се сражават и
всички световни религиозни организации, християнски и
други, които символизирали Вавилонската блудница (Откр.
17). Този последен бой всеки момент трябвало да започне,
затова било необходимо бързо да се "просветят" колкото се
може по-голямо число хора, защото всеки, който тръгне след
дявола против "Свидетелите на Иехова" ще бъде изтребен.
Всички заблуждения на иеховистите, свързани с Второто
пришествие и това, което ще бъде след него, произтичат пряко
от тяхното неверие в безсмъртието на душата. Според Ръсел и
неговите последователи човек няма самостоятелна душа, тъй
като неговото тяло е и негова душа, а душата е тяло. Когато
човек умира, той престава да съществува. Не съществува
никаква безсмъртна душа. След смъртта човекът го няма.

Ръсел твърди, че думите на Христос, казани на разбойника на
кръста: "Истина ти казвам: днес ще бъдеш с Мене в рая",
трябва да бъдат преведени по друг начин, а именно: "Днес ти
говоря, ти ще бъдеш с мене в рая." Поразителна дързост от
страна на човек, който не само не разбирал оригиналния
гръцки език, на който било написано Евангелието, но
дори не знаел и гръцката азбука!
Свидетелите отричат и ада, и вечните мъки в задгробния
свят. Според тяхното учение умрелите просто престават да
съществуват. Местата в Библията, говорещи за ада и за
геената огнена, те тълкуват алегорически, а християнското
учение по този въпрос наричат езически мит. Въобще цялото
учение на "свидетелите" за спасението е произволно и пълно с
противоречия. Те твърдят, че Христос "не донесъл пълно
изкупление за греховете, а само дал на човека възможност да
заслужи спасението си сега или в бъдещото хилядолетно
царство".
В Библията няма нищо подобно. Писанието учи, че всички
хора са призвани към спасение чрез вяра в Иисус Христос.
Свещеното Писание не прави никакви "касти" от спасени. При
това спасението не се ограничава с някакъв отрязък от време
(1000 години). То започва от момента на обръщането на
човека към Христос и се простира във вечността.
"Истина, истина ви казвам: който слуша словото Ми и
вярва в Оногова, Който Ме е пратил, има живот вечен, и
на съд не дохожда, а е минал от смърт към живот" (Иоан
5:24).
Известна непоследователност се наблюдава и в други
пунктове от вероучението на тази секта. "Пазителите на
Кулата" са променили рязко негативното си отношение към
ваксинирането и сега го разрешават за своите членове.
Тяхното ръководство е разпространило разбирането за

непогрешимостта си по въпросите на вероучението от първия
президент на сектата до целия съвременен ръководен апарат.
По едно време иеховистите официално твърдели, че трудовете
на първия им лидер сега нямат практическо значение, но след
това отново се върнали към тях, обявявайки ги за
"пророчески".
Трактовката на образа на ангела в 9-а глава на Откровението
като сатана, по-късно била интерпретирана като образ на
Иисус Христос. Първоначално иеховистите нямали нищо
против преливането на кръв на болни, сега те са
непримирими към това. Отначало "свидетелите" признавали
почитанието към Иисус Христос, сега го отхвърлят. В поранния период възкресението на мъртвите се предвиждало за
всички, сега само за някои. По-рано Израил се възприемал
в буквалния смисъл като определена нация, а сега се
осмисля от иеховистите като духовна общност
независимо от нацията.
Разбиранията за Армагедон, датата на Второто пришествие,
датата на хилядолетното царство и особеностите на това
царство били променяни от тях няколко пъти. Тези и други
подобни промени във вероучението показват, че
ръководството на сектата още по-видимо се е заплело в
собствените си изопачавания на вярата и за редовия
сектант става все по-трудно да разбере кое се представя
за истина.
Това било в списъка на важните причини, поради които
около 1 милион иеховисти напуснали сектата за последните
десет години. Независимо че "свидетелите" открито
враждуват против установените държавни структури,
наричайки ги дяволски механизми, когато им е изгодно,
те самите се обръщат към защитата на държавата.

История на сектата
"Свидетели на Иехова" е основана от Чарлз Т. Ръсел в 80-те
години на XIX в. В еволюцията на Обществото могат да бъдат
проследени четири периода:
1) период на Чарлз Ръсел, основател на сектата (1872-1916);
2) период на "съдия" Джозеф Рутфорд (1917-1942);
3) период на Натан Кхор (1942-1977);
4) период на Фредерик Франц (1977-1992).
И тъй като Свидетелите твърдят, че Сам Бог е автор на
тяхното учение, то е важно да се сравнят разновидностите на
идеите им през тези четири периода. При това се разкрива
поразителният факт, че всеки президент на Обществото
разбирал Библията именно по своему и нерядко в
противоречие с предишните президенти на Обществото.
Дори само това говори, че твърдението на иеховистите, че Бог
е автор на тяхното учение, е абсурдно, защото Бог не може да
противоречи на Самия Себе си. С други думи, Обществото се
ръководи не от Бог, а от заблуждаващи се хора.
Ръсел бил "твърдо убеден, че никой преди него не бил
способен да разбере правилно Писанието и че Бог го призвал
да обясни на хората истинския му смисъл".
В 1879 г. Ръсел основал списанието "Кула на стражите от
Сион" (на български език днес това списание се
разпространява под заглавието "Стражева кула"), а в 1881 г. Обществото на Пазителите на Кулата, което било
непосредствен предшественик на днешните "Свидетели на
Иехова". В това време той започнал публикуването на своя
седемтомен труд "Изучаване на Писанието" (Studies in the
Skriptures), който поставял по-високо от самото Писание.

Ръсел твърдял, че това "изучаване" дошло от Бога чрез
просвещение от Светия Дух и е абсолютно необходимо на
вярващите за правилното разбиране на Библията (7-и том
Studies in Skriptures, 1918 г.). Той предупреждавал своите
последователи, че ако някой от тях престане да чете неговото
"Изучаване..." и започне да се занимава непосредствено с
Писанието, то в скоро време ще затъне в тъмнина. И напротив,
човек дори никога да не е чел Библията, а само неговото
Изучаване, ще пребивава в постоянна светлина. С други думи,
Ръсел учел, че е необходим нов боговдъхновен тълкувател на
Писанието за правилното му разбиране и че този избран от
Бога учител е именно той - Ръсел.
В 1912 г. Ръсел дал под съд един баптистки пастор,
обвинявайки го в клевета. При разглеждането на неговия иск
обаче сам бил изобличен в лъжа, защото не могъл да назове
буквата от оригиналния текст на Новия завет, макар под
клетва да заявил, че знае отлично гръцки език. Освен това на
съда се изяснило, че въпреки че Ръсел претендирал за титлата
пастор, никой не го бил ръкополагал и всъщност бил
самозванец. След година последвали други неприятности,
когато жена му спечелила срещу него бракоразводен процес,
обвинявайки го в "безумно самолюбие, склонност към тирания
и неподобаващо поведение с жените от паството".
Такъв бил нравственият облик на основателя на сектата
"Свидетели на Иехова". Ръсел, който написал седем тома
тълкувания на Библията без да знае нито един библейски език,
никога не бил учил в някакво богословско училище, не
познавал философията и бил завършил само седем класа на
началното училище. Затова пък компенсирал своето
невежество с прекомерна самоувереност.
Ръсел умрял в 1916 г. В качеството му на лидер на новото
движение го наследил Джозеф Рутрфорд. Той положил

началото на "епохата на промените", като игнорирал,
видоизменил и отрекъл пряко много от твърденията на Ръсел.
За да се дистанцират от развалената репутация на своя
основател, членовете на Обществото в 1931 г. започнали да се
именуват "Свидетели на Йехова". Тонът на техните проповеди
станал по-рязък: Рутфорд хулел всички форми на
организирана религия и възбуждал у своите
последователи открита вражда към християнските
църкви.
По време на управлението на Н. Кхор в 1950 г. бил
направен нов превод на Библията на английски език,
известен под името "Превод на Новия свят" (New World
Translation). Всички крупни библеисти и познавачи на
древните езици не са съгласни с този превод на Писанието,
като го обявяват за неточен и тенденциозен.
Управлението на президента Фредерик Франц (Frederik W.
Franz, 1977-1992), може да се охарактеризира като "епоха на
криза", защото хиляди последователи, запознавайки се
отблизо с историята и методите на Обществото, се убедили, че
то не е Божествена организация и го напуснали.
Дори племенникът на президента Франц, Раймонд, се
разочаровал от "Обществото на Кулата". В своята книга
"Кризис на съвестта" (Crisis of Conscience) той обстойно
доказва защо Обществото на Кулата не бива да претендира за
богооткровеност. Бидейки един от ключовите лидери на
"Свидетели на Иехова", Раймонд разобличава много тайни
машинации в управлението на тази секта. Той рисува портрета
на авторитарна група от хора, които не щадят никакви
средства, за да удържат властта в свои ръце и да си придадат
облика на пророци, вдъхновявани свише.Своето убеждение, че
това общество не е от Бога, Реймонд доказва със следните
факти:

1) извращаване на библейските текстове;
2) натрупване на лъжливи пророчества;
3) резки промени във вероучението на сектата;
4) лъжа и покровителстване на пороците;
5) разрушаване на семейни връзки.
Тук той отбелязва също, че мнозина от ръководителите на
сектата много трудно се ориентират в Библията. Целостта на
организацията се дължи не на верността към Бога, а на
верността към Обществото, което практикува метода на
заплахите срещу тези, които дръзват да изразят съмнение в
неговия авторитет. Но за съжаление още много наивни хора
попадат на примамката на агресивните иеховисти, които
обещават да дадат отговор на всички религиозни въпроси,
обещават изход от личните проблеми и възхваляват
собствените си морални преимущества.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настойчивото ходене на йеховистките проповедници по
домовете за привличане на нови членове, както и масовото
разпространение на тяхната литература на много езици
способствали от малка група хора, изучаващи Библията,
сектата да се разрасне в многомилионна организация с
неограничени материални ресурси. Тя се ръководи от
неголяма група лидери на Обществото, които деспотично и
безапелационно определят нейното вероучение и политика.
Беглият обзор на всички безсмислици в учението на
"свидетелите", пълно с противоречия и глупост, води до
недоумение как е възможно то все още да съществува и да се
разпространява.
В духовен план цялата им система е пълно фиаско. Може да

се прочете цялата огромна колекция от съчинения на Ръсел,
Рутфорд и техните приемници, и да не се намери в тях никакво
споменаване на основните християнски добродетели - на
смирението, покаянието, милосърдието. Няма нито дума за
любовта към Бога или към ближния, не се споменава за
развитието на твърдостта на духа, за потушаването на
страстите, за носенето на кръста, за тесния път към царството
Небесно. Всичко, върху което се набляга, е: "Чети, вярвай и
продавай книгите на Ръсел - Рутфорд, говори за Бог като за
Иехова и за всички църкви и учреждения като за антихристки.
Постъпвай така, и ще се спасиш!"
Учението на "свидетелите", че "Бог никога не наказва нито в
този, нито в другия живот" открива пътя към разпуснатост и
греховност. Как ще живее човек сега, това няма значение за
вечния живот. На всички ще бъде даден втори шанс. А ако ти и
там се окажеш недостоен за награда, то просто ще престанеш
да съществуваш и ще преминеш безболезнено в небитието.
"Свидетелите" манипулират произволно свещените текстове,
съвършено игнорират историческите факти и найелементарните правила на екзегетиката, на литературната
логичност и последователност. Те отричат най-важните
християнски истини - учението за Светата Троица, за
Божеството на Иисус Христос, за безсмъртието на душата, а
други - за възкресението, за Страшния съд и вечния живот изопачават до неузнаваемост. "Свидетелите на Иехова" крайно
сериозно се готвят за срещата на Армагедон, след което те
очакват да настъпи хилядолетното земно царство.
За мярка на тяхното усърдие ни служи енергията, с която те,
кръстосвайки квартал след квартал, разпространяват своето
учение. Всяка година раздават безплатно 150 милиона
екземпляра книги и брошури на 106 езика. Тази организация
не допуска пасивност у своите членове, а се старае да завоюва

света, употребявайки колосални средства и най-съвременни
методи за пропаганда.
Тяхната основна проповед за приближаващото се
щастливо хилядолетно царство разпространява
мнението, че накрая е необходимо всички страни да се
обединят в една световна държава. Само така можело да
се преодолеят изконните проблеми на човечеството войните, престъпността, социалното неравенство,
бедността, гладът и т.н. Действително от Писанието ние
знаем, че преди Второто пришествие на Христос ще
възникне такава всемирна държава - "Вавилон", който
ще бъде възглавен от "звяра" - лютия враг на Христос и
Църквата. Той ще предложи на света своята
универсална религия, съставена от различни учения, в
това число и християнското.
В новия пантеон от почитани пророци и божества ще
бъде поставен и пиедестал за Христос като един от
великите учители и пророци. Отричайки Неговата
Божественост и изопачавайки учението Му,
"Свидетелите на Иехова" подготвят света за
"постхристиянската" ера. Не е ли духовната война, която
"Свидетелите на Иехова" водят срещу Църквата и
християнството онзи духовен Армагедон, за който
предсказва книгата Откровение? И така никой който
макар и малко уважава авторитета на Свещеното
Писание и на християнското учение, не може да постъпи
по друг начин, освен с отвращение да отхвърли
богохулното учение на лъжесвидетелите на Иехова!

† ВИЖТЕ ОЩЕ
Отстъплението от вярата наречено "нов стил"

ЗА СЪКРАЩАВАНЕТО НА ЛИТУРГИИТЕ, ТАЙНСТВАТА И
ТРЕБИТЕ В НОВОСТИЛНАТА ЦЪРКВА
ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ОГЛАШЕНИЕТО
ЗАЩО БОГ НИ ИЗОСТАВИ
ЗА КОРЕНА НА ЗЛОТО, ЗА НАЧАЛОТО НА
ОТСТЪПЛЕНИЕТО НА РОДНАТА НИ „ЦЪРКВА“, ЗА
БЪЛГАРСКАТА СХИЗМА
Театърът на антихриста
ИСТИНАТА ЗА НАШИЯ НАРОД
Християнството на българите и техните владетели
ИДЕЯТА "ПРАВОСЛАВНИ БУДИТЕЛИ"
Православна ли е демокрацията
Народе, народе...
Защо се премахва вероучението
За старостилния икуменизъм
КОЙ СТОИ ЗАД ОТСТЪПЛЕНИЕТО
ДИСЕКЦИЯ НА ЧОВЕКООМРАЗАТА
ПАСТИРСКО ОКРЪЖНО ПОСЛАНИЕ ПРОТИВ
МАСОНСТВОТО
Против юдомасонството
Изповедание на вярата
КЪДЕ СЕ Е СЪХРАНИЛО ПРАВОСЛАВИЕТО

buditeli.info © 2017

