
 هوه :یمان شاهدان یفرقه منحرف از ا
 

 باشد. ین فرقه منحرف میموسس ا 1870چارز راسل در سال 
نوشت و گفت که خواندن  یپروتستان بود و جدا شد و کتاب یسایچارز راسل عضو کل

 ل مهمتر است.یآن از انج
بعدها معلوم شد که  یکرد که او ترجمه درست کالم خدا را انجام داده ول یاو ادعا م

زبان اصلی عهد عتیق به عبری و قسمتهای محدودش به آرامی می ) ی داندنم یونانیو  یاو اصالً عبر

نشده بود و  یدستگذار یسایچ کلیاو از طرف ه(! باشد و زبان اصلی عهد جدید یونانی بوده است.

که زن داشت با زن یفاسد بود و در حال ینه اخالقیمزز در یم نداشت . او نیاجازه تعل
 یاو گندمها ،بود ین در کارش هم آدم متقلب و دزدیاو همچن !ارتباط داشت  یگرید

ن برابر به مردم ساده فروخت . شاهدان یچند یمتیمعجزه آور بودن با ق یرا با ادعا
 نگونه است.ید انها ایا دارند. عقایدر دن یونیمل 15-10 یعتیز جمیهوه نی

 
 ید خود عوض میار کالم خدا را در جهت منافع و عقایبس یپرروئهوه با یشاهدان -1

 "خدا"کلمه  یو بجا "قوت فعال خداوند"کلمه  "روح القدس"کلمه  یکنند. مثال بجا
د :"در ابتدا کلمه بود یگو یرا که م 1:1وحنا یر داده اند. آنها مثال ییرا تغ "هوهی"کلمه 

دهد  یح را نشان میت مسیه آشکارا الوهو کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود " را ک
ک یر داده اند. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه از خدا }ییر تغیبه صورت ز

 {بود.ییا خدایخدا 
در )از اسقفان کلیسای مرسلین ارامنه(  آزناوریان کتاب شادروان اسقف اعظم زاره

ن یاست ا یکتاب فوق العاده عالهوه" که یف شده شاهدان یمورد "کتاب مقدس تحر
ر ییهوه در کجاها کتاب مقدس را تغیدهد که شاهدان  یقت را آشکارا نشان میحق

که االن  یز لبنانین اسقف عزینگونه ترجمه کرد. ایتوان ا ینم یداده اند و  به چه علت
 ین فرقه منحرف و حتیمبارزه با ا زمینهتشان در یش خداوند هستند بعلت فعالیپ

کبار در دفتر او اقدام به ی ین " حتیا شاهدان دورغیهوه ین جزوه "شاهدان نوشت
که البته صدمه ای  ین و فرزندان ظلمت شده استن افراد دروغیاز طرف ا یبمبگذار

 به ایشان وارد نشد.
 
  کنند. یث را رد میهوه تثلیشاهدان -2
هوه است و باالتر از پسر یند پدر یگو ینها مآ

 یزمان یعنیاست. پسر خلق شده است 
)همان عقیده  بوده است که پسر نبوده است

ن کامال برخالف یو ا انحرافی آریوس است(
ن یل است. همچنیان و انجیحیاعتقادنامه مس

دانند  یت نمیشخص یآنها روح القدس را دار
که یند او قوت خداست. در حالیگو یبلکه م

کند که روح القدس  یحاً اعالم میل صریانج
 یت میدهد ، هدا یم یدهد ، تسل یم میتعل

شود و  یکند ، ناراحت م یکند ، صحبت م
تواند اتفاق  یرو نمیک نی یزها براین چیتمام ا

 فتد.یب
 



روح القدس  یدانند. آنها برا یرا خدا نم 2حیو مس 1هوه روح القدسیشاهدان -3
ز ینش هر چین مخلوق قبل از آفریبعنوان اول ح رایستند و مسیقائل ن یتیشخص

د یبعد از تعم یبود ول یک انسان معمولیح یند مسیگو یقبول دارند. آنها م یگرید
 یسید: " عیگو یکه م 13:5ان یل در عبرانیح انجیم صحیشد که با تعل یموجود تازه ا

ح یند مسیگو یمروز ، امروز و تا ابد االباد همان است " در تناقض است. آنها یح دیمس
ح قبل از انسان ینجاست که مسیابتدا داشته ، مخلوق است و نه خدا . خنده دارش ا

طان هم مثل یند شیگو یفر است. آنها میطان لوسیکائل بود و برادر شیشدنش م
 برضد خدا برخاست. یح پسر خدا است ولیمس

 کن. یقت راهنمایض خود به حقین را به فین منحرفیا ایخدا 
 
گناهان ما قبول  یخته شدن خونش را برایح و ریهوه مصلوب شدن مسیان شاهد-4

ب یزان کردند و دار زدند.  واقعاً عجیآو یند او مصلوب نشد او را از چوبیگو یندارند. م
ل به وضوح یانج 4ه یده را از کجا در آورده اند. در حالکین عقیدانم ا یاست نه. حال نم

یوحنا – 23:33لوقا  -15:24مرقس  -27:35)متی  دهند یمصلوب شدن او را نشان م
ب او صحبت شده یو صل یسیبار در مورد خون ع 72ل در حدود یو در انج (19:18

د یخواهند فهم 3خ را بخوانندیبه خود زحمت بدهند و تار ینها کمیاست. بعالوه اگر ا
 قتا مصلوب شده است.یح حقیکه مس

 
مان ین ما ایو همچن یسیع یامت بدنیق یعنی یامت جسمانیهوه به قیشاهدان -5

 یز ابدیند روح نیگو یگر میکه از طرف د یمان دارند در حالیام روح ایندارند و تنها به ق
 4!ستین

 
در مورد بازگشت  یمکرر یخ هایتار یحیمس یه بدعتهایز مثل بقیهوه نیشاهدان -6

چ کس یگفته بود هحاً یح صریاست که مس ین در حالیح اعالم کردند . ایه مسیثانو
و  1874هوه سال یشاهدان  (24:36 – 24:23)متی  داند. یزمان بازگشت او را نم

ح یاز اعداد و ارقام سال بازگشت مس یبیر عجیرا  بر اساس تفس 1914بعداً سال 
ر کردند. گفتند او آمد و یتفس یبیامد آنرا به شکل عجین یسیع یاعالم کردند و وقت

  !س نمودیهوه باشند را تاسیملکوت خود را که همان شاهدان 
اشتباه کالم ممکن است ما را به  یرهایتفساین است که ما مهم است  یآنچه برا

هر فرقه ای که تاریخی برای بازگشت مسیح اعالم کرد می توانید  بدعت بکشاند.
 روی آن فرقه خط بکشید.

 

                                                 
متی -3:13( حضور مطلق )یوحنا 5:2میکاه-8:58-1:1( ابدی و ازلی )یوحنا 10:30-14:9-20:28-1:1الوهیت مسیح: خدا )یوحنا   1

(غیر 5:19یوحنا -28:18متی – 9:6ر مطلق )اشعیا ( قاد2:3کولسیان -21:17-16:30-4:29-2:23.24(علم مطلق )یوحنا 18:20.28:20

-1:3() وقتی عیسی در جسم بود از تمام صفات الهی خود استفاده نکرد(مسیح خالق و نگهدارنده عالم )یوحنا 13:8قابل تغییر )عبرانیان 

(پرستش خود 29-9:25آینده )یوحنا ( مسیح زنده کننده مردگان و داور 9:2.6(مسیح بخشنده گناه )متی 1:3.10عبرانیان -1:16.17کولسیان

 (20:28را پذیرفت)یوحنا 
(قادر مطلق 2:10.11(علم مطلق )اول قرنتیان 9:14( ابدی )عبرانیان 3:17.18دوم قرنتیان  – 5:3.4الوهیت روح القدس:خدا: )اعمال   2

(الهام کتاب مقدس )دوم پطرس 3:5(تولد تازه )یوحنا 1:2(حضور در آفرینش )پیدایش 139:7.10(حضور مطلق )مزمور 1:35)لوقا 

 (10-3:7( کالم او کالم خداست )عبرانیان 8:11(زنده کردن مردگان )رومیان 1:21
سیتوس )-1 : تاریخیشهادت منابع   3 شاء مسیحیان را به" كریستوس" مسیح نسبت می  117-55تا شهیر رومی ، نام و من میالدی( مورخ 

میالدی طی  112پلینی در سططططال  -2"تیبربوس" توسططططم فرماندار پنطوس پیالطوس به مرك محكوم شططططد .دهد كه در زمان حكومت امپراطور 

ژان در مورد مسطططططیحیان می گوید. آنها از درون ، زنا و دزدی و خیانت در امانت دوری كرده مسطططططیح را مانند خدا می نامه ای بهامپراطور ترا

میالدی( می نویسد. مسیح در فلسطین مصلوب شد  زیرا این آئین جدید را آغاز كرد  190-125لوسیان)-3 پرستند و برای او سرود می خوانند

. مسططططیح به شططططاگردانش می آموخت كه برادر یكدیگرند و باید احكام او را نگاه دارند. لوسططططیان مسططططیحیان را برای پرسططططتش آن معلم مصططططلوب 

ی معروف به مسیح می خواند . او مسیح را مرد دانشمندی می داند كه میالدی( یعقوب را برادر عیسا 100-37یوسفوس )-4 مسخره می كند.

 )مرجع: کتاب "معرفی عهد جدید" مریل سی تنی( در زمان پیالطس به اعدام توسم صلیب محكوم شد.
 ادونتیستها نیز این نظر اشتباه را دارند.  4



ند که روح با مرگ از یگو یستند و میوه به جاودانه بودن روح معتقد نهیشاهدان  -7
 یکین هم یا !د ید از آنها پرسیافتد با یم یامت چه اتفاقیرود . حال در ق ین میب
 گر از تناقضات آنهاست.ید
 
ح یند مرگ مسیگو یخوب معتقدند. آنهام یهوه به عادل شدن با کارهایشاهدان -8

م. کالم خدا یشو یمان عادل مینبود و ما با کارها ینجات ما کاف یبرا یالزم بود ول
 را نشان دهد. یگریکه راه نجات د ید ملعون است کسیگو یاز زبان پولس م

 (1:8)غالطیان 
 
 یستیمان ندارند و مرگ و نیو مجازات گناهکاران ا یهوه به جهنم ابدیشاهدان  -9

بر تا ابد بودن  یح کالم خدا مبنیم صریبا تعل یدانند ول یرا همان مجازات آنها م یابد
آنها خود را دلسوزتر و  ( 25:46)متی  ات جاودان و عذاب جاودان در تضاد است .یح

 !دانند یمتر و عادل تر از خدا میحک
 

شود و اگر  یدوباره به همه مردم داده م یآنها معتقدند که بعد از مرگ فرصت-10
 (9:27)در تضاد با عبرانیان  رند.یم یرند بدون درد میح را نپذیمس

قت یبا حق یچ ارتباطیاست که ه یدیک فلسفه جدید آنها ید عقاینیب یهمانطور که م
 ل ندارد.یانج

 
)مخالف با روند  ینم یمخالفند . سرباز یو مذهب یمل یبا هر گونه سازمانده -11

 رند.یگ ید جشن نمیدهند و ع ی. خون نم(13:1کالم خدا در رومیان 
 


