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ΠΑΧΥΛΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ 
Ἀπό τους ἀρχαίους Ἀνθρωπομορφίτες 

στούς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ. 
 

Ἀποτελεῖ συχνό φαινόμενο μέσα στήν ἱστορία ἀρχαῖες κακοδοξίες 
νά ἐπανεμφανίζονται ἀργότερα σέ διαφορετικούς χώρους καί μέ 
διαφορετική ἀφορμή. Στίς ἀρχαῖες αἱρέσεις ἀνήκουν και οἱ λεγόμενοι 
Ἀνθρωπομορφίτες.  

Ἦταν αἱρετικοί, λαϊκοί καί μοναχοί, πού παρερμήνευαν τίς 
λεγόμενες ἀνθρωποπαθεῖς ἐκφράσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς, καί ἰδιαιτέρως 
τήν ἔννοια τοῦ «κατ᾽ εἰκόνα» τῶν ἀνθρωπολογικῶν διηγήσεων τῆς 
Γενέσεως, εἶχαν μιά πολύ παχυλή ἀντίληψη περί Θεοῦ1, καθώς πίστευαν 
ὅτι «ἀνθρωποειδές, ἤγουν ἀνθωπόμορφόν ἐστι τό Θεῖον»2. Ἐπρόκειτο γιά 
μία αἱρετική διδασκαλία, τήν ὁποία ἀναίρεσε συστηματικά καί μέ 
ἐξαιρετική σαφήνεια μία κορυφαία ἐκκλησιαστική προσωπικότητα, ὁ 
Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας3. 

Ὑπόβαθρο αὐτῆς τῆς θεολογικῆς κακοδοξίας ἀποτελεῖ τό γεγονός, 
τό ὁποῖο ἐπισημαίνουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι μέ τόν 
ἀνθρωπομορφισμό = (ἀνθρωπόμορφόν ἐστι τό Θεῖον) ὑπάρχει σύγχυση 
κτιστοῦ καί ἀκτίστου, παραγνωρίζεται ὅτι ἡ θεία φύση εἶναι ἄκτιστη, 
ἁπλῆ, ἀσύνθετη, ἀσχημάτιστη, ἀνείδεη, καί, ἐπιπλέον, παραγνωρίζουν 
κάτι ἐξίσου σημαντικό γιά τήν παρουσία τῶν ἀνθρωπομορφικῶν 
ἐκφράσεων στήν Ἁγία Γραφή.  

Οἱ ὀπαδοί τοῦ ἀνθρωπομορφισμοῦ, μέ τό νά ἐκλαμβάνουν κατά 
γράμμα αὐτές τίς ἐκφράσεις, δέν ἀντιλαμβάνονται ὅτι οἱ ἱεροί συγγραφεῖς 
χρησιμοποιοῦν τέτοιου εἴδους ἐκφράσεις μέ συμβολικό τρόπο καί μέ 
ἀναφορά σ᾽ ἕνα ὑψηλότερο νόημα, χρησιμοποιώντας ἀπό τό δικό μας 
κόσμο εἰκόνες, τύπους καί σύμβολα γιά νά νοήσουμε ἤ νά ἀναφερθοῦμε 
στίς θεῖες καί ἄκτιστες ἐνέργειες τῆς θεότητος4. 

 Καί αὐτό συμβαίνει, γιατί, ὅπως ἐπεξηγεῖ ὁ Ἅγιος Κύριλλος: «Οὐ 
γάρ ἑτέρως ἦν ἡμᾶς δύνασθαι νοεῖν τά περί Θεοῦ. Αἰτία τοίνυν καί 
πρόφασις ἀληθής τοῦ σωματικῶς περί Θεοῦ τούς πρός ἡμᾶς λόγους 
ποιεῖσθαι τήν θεόπνευστον Γραφήν, καί νοῦ καί γλώττης ἐν ἡμῖν ἡ πτωχεία. 
Ἄῤῥητα γάρ παντελῶς τά περί αὐτοῦ· καί οὐκ ἦν συνιέναι τῶν ἀναγκαίων 
δύνασθαι τούς ἐν ἁπτοῖς καί παχέσι ὄντας σώμασιν, εἰ μή ἐν τάξει 
παραδειγμάτων τά ἑαυτῶν δεχόμενοι»5. 

Ὁ ἀνθρωπομορφισμός ὅμως εἶναι καί σήμερα ὑπαρκτός σέ 
διάφορες αἱρετικές κινήσεις. Μία τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση 
ἀποτελοῦν καί οἱ περί Θεοῦ ἀντιλήψεις τῶν λεγομένων Μαρτύρων τοῦ 
Ἰεχωβᾶ. Εἶναι γνωστή ἡ φανατική πολεμική τους γιά τό μυστήριο τῆς 
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Ἁγίας Τριάδος, εἶναι, ἐπίσης, γνωστή ἡ ἀντιγραφική διδασκαλία τους περί 
τοῦ δῆθεν μοναδικοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ. Οἱ περί Θεοῦ ὅμως κακοδοξίες 
τους περιλαμβάνουν καί μία παχυλή ἀνθρωπομορφική ἀντίληψη περί 
Θεοῦ. 

Σύμφωνα μέ τήν ἑταιρεία Σκοπιά ὁ Ἰεχωβᾶ Θεός «εἶναι πρόσωπο με 
πνευματικό σῶμα» πού μένει σέ ὁρισμένο τόπο καί αὐτός εἶναι ὁ οὐρανός6. 
Πῶς ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ Θεός ἔχει σῶμα πνευματικό; Ἀπαντᾶ ἡ ἑταιρεία 
Σκοπιά : «Ὅπως καταλαβαίνουμε ἐκεῖ πού ὑπάρχει νοημοσύνη ὑπάρχει καί 
διάνοια. Καί ξέρουμε ὅτι ἐκεῖ πού ὑπάρχει διάνοια ὑπάρχει ἐγκέφαλος σ᾽ 
ἕνα σῶμα συγκεκριμένου σχήματος. Γι᾽ αὐτό, λοιπόν, ἡ μεγάλη διάνοια πού 
εἶναι ὑπεύθυνη γιά ὅλη τή δημιουργία ἀνήκει στή μεγάλη προσωπικότητα, 
τόν Παντοδύναμο Θεό. Ἄν καί δέν ἔχει ὑλικό σῶμα, ἔχει πνευματικό. Ἕνα 
πνευματικό πρόσωπο ἔχει σῶμα; Ναί, γιατί η Βίβλος λέει: ”Εἶναι σῶμα 
ζωϊκόν, καί εἶναι σῶμα πνευματικόν” Α’. Κορινθίους ιε, 44»7. 

Εἶναι αὐτονόητο, ὅτι τέτοιες χονδροειδεῖς ἀντιλήψεις περί Θεοῦ δέν 
ἀντέχουν σέ σοβαρή κριτική καί βάσανο. Ἀποδεικνύουν ὅμως τί εἴδους 
“πνευματική” τροφή παρέχει, ὁ κατά δήλωσή τους, μοναδικός ἀγωγός τῆς 
ἀλήθειας τοῦ Ἰεχωβᾶ σέ ὅσους παγιδεύτηκαν στά δίχτυα τῆς αἵρεσης.  

Θά ὁλοκληρώσουμε τή σύντομη ἀναφορά μας στό θέμα μας μέ τή 
διαχρονικῆς ἀξίας ἐπισήμανση τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, 
σχετικά μέ τήν ὁποιαδήποτε κυριολεκτική ἀνθρωπομορφική κατανόηση 
τοῦ μυστηρίου τοῦ Θεοῦ: «ἐστίν ἀσύνετον παντελῶς, καί τοῖς τῆς ἐσχάτης 
δυσσεβείας ἐγκλήμασιν ὑπενεγκεῖν δυνάμενον τούς οὕτως ἑλομένους 
φρονεῖν»8. 
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