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ชเลส์ เทส รัสเซล Charles Taze Russell
ก
เขาเป็ นผู้ตงลั
ั ( ทธิพยานพระเยโฮวาห์, แต่ตอนแรกเรี ยกว่า "Watch Tower and Tract Society"
"สมาคมหอเฝ้าและใบบลิว"
ข
เขาเกิดทีBรัฐ Pennsylvania, USA
ค
เวลาเขาเป็ นเด็กเขากลัวนรก
ง
เวลาเขาอายุ IJ ปี เขาเถียงกับผู้ชายคนหนึงB ในเรืB องว่ามีนรกจริ งหรื อเปล่า ผู้ชายคนนันทํ
( าให้
นายรัสเซล มันB ใจว่าไม่มีนรกจริ ง
จ
เวลาเขาอายุ IQ ปี เขาไปร่วมประชุมกับลัทธิ 7th Day วันนันพวก
(
7th Day สอนถึงเรืB องการเสด็จ
กลับมาของพระเยซู นายรัสเซล จึงสนใจมาก แล้ วเขาเริB มศึกษาเองว่า พระเยซูจะเสด็จกลับมาเมืBอไร
ฉ
นายรัสเซล ทํานายว่า
1
พระเยซูจะเสด็จกลับมาในปี ค.ศ. IQJX
2
เมืBอพระเยซูไม่ได้ กลับมาในปี นนั ( เขาทํานายอีกว่า พระเยซูจะเสด็จกลับมาในปี ค.ศ. IZIX
3
เมืBอพระเยซูไม่ได้ กลับมาในปี นนั ( เขาบอกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาเป็ นวิญญาณเท่านัน(
4
(คําสอนนี (ผิดกับ วว I:J)
ช
เขาสอนกลุม่ ทีBศกึ ษาพระคัมภีร์ Bible Class เป็ นเวลา X ปี หลังจากนันเขาเริ
(
B มพิมพ์เอกสารต่าง ๆ เกีBยวกับ
คําสอนของเขา พวกเขาจึงเจริ ญเติบโต จนกระทังB ในปี ค.ศ. IQQf เขามีกลุม่ gf แห่งใน J รัฐของ USA
ซ
เขาเคยขาย "ข้ าวสาลีอศั จรรย์" กิโลกรัมละ hf บาท โดยอ้ างว่ามันจะโตเร็ วกว่าข้ าวสาลีธรรมดาถึง h
เท่า คําอ้ างนันได้
( ถกู พิสจู น์วา่ ไม่จริ ง
ฌ
เขาสมรสกับนาง Maria Frances Ackley ในปี ค.ศ. IQJZ แต่นาง Maria หย่ากับเขาในปี ค.ศ. IZIg
โดยกล่าวว่า นายรัสเซล เย่อหยิBง เห็นแก่ตวั ชอบบังคับคนอืBน และประพฤติไม่สมควรต่อผู้หญิงอืBน ๆ
ญ
ในปี ค.ศ. IZIn มีนกั เทศน์แบ๊ พติสเขียนหนังสือทีBวา่ กล่าวคําสอนของนายรัสเซล นายรัสเซล เลยฟ้อง
นักเทศน์คนนัน( ในศาลเขาถามนายรัสเซล ว่าเขาอ่านภาษากรี กเป็ นไหม? เขาบอกว่า อ่านเป็ น แต่เมืBอ ศาล
ขอให้ เขาอ่าน เขาสารภาพว่าเขาโกหก และเขาอ้ างว่าเขาได้ รับการเจิมให้ เป็ นนักเทศน์แล้ ว แต่ในศาลเขา
สารภาพว่าเขาไม่เคยได้ รับการเจิมให้ เป็ นนักเทศน์เลย
ฎ
นายรัสเซล เสียชีวิตในปี ค.ศ. IZIs ทีBรัฐ Texas
"ผู้พิพากษา" Joseph Franklin Rutherford
ก
ในปี ค.ศ. IZIs เขาเริB มเป็ นผู้นําของลัทธินี (
ข
ก่อนเขาเป็ นผู้นํา เขาก็เป็ นทนายความของลัทธินี (
ค
เขาถือว่านายรัสเซล เป็ นคนดีมาก คือเกือบจะเป็ นคนบริสทุ ธิx
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นาย Rutherford ไม่เคยเป็ นผู้พิพากษา เพียงแต่ใช้ ตําแหน่งนี (เฉย ๆ
เมืBอนายรัสเซล เสียชีวิต นาย Rutherford กําลังติดคุกเพราะเขาได้ ตอ่ ว่ารัฐบาลของสหรัฐ
เขาเปลีBยนชืBอของลัทธินี (จาก "Watch Tower and Tract Society" "สมาคมหอเฝ้าและใบบลิว"
ให้ เป็ นพยานพระเยโฮวาห์
ช
เขาไม่ยอมรับคําสอนของคริ สตจักรทัวB ไปและนักเทศน์คนอืBน คือเขาถือว่าเขาคนเดียวมีคําสอนทีBถกู ต้ อง
ซ
เขาเป็ นคนตังคํ
( าพูดสัน( ๆ ว่า "หลายล้ านคนทีBมีชีวิตอยูป่ ั จจุบนั นี (จะไม่มีวนั ตาย"
ฌ
เขาเขียนหนังสือ nn เล่ม หนังสือสัน( ๆ หลายเล่ม และส่งเอกสารต่าง ๆ ออกเป็ น I,000 ล้ านชุด
ญ
นาย Rutherford สอนว่ารัฐบาลทุกอย่างมาจากซาตาน เขาเลยสอนว่า
1
ไม่ควรเคารพธงชาติ
2
ไม่ควรเชืBอฟั งกฎหมายของรัฐบาล
3
ไม่ควรเป็ นทหาร
4
ไม่ควรให้ ถ่ายเลือด blood transfusion
ฎ
ในสมัยสงครามโลกครัง( ทีB n ผู้ชาย g,500 คน (ซึงB เป็ นสมาชิกพยานพระเยโฮวาห์) ติดคุกเพราะว่าเขา
ไม่ยอมเป็ นทหาร
ฏ
"ผู้พิพากษา" Rutherford ทํานายว่าโลกนี (จะสิ (นสุดลงและจะเกิดการสู้รบทีBอารมาเกดโดนในปี ค.ศ. IZIQ,
1925, และ IZgg
ฐ
นาย Rutherford เสียชีวิตในวันทีB Q ม.ค. IZXn ค.ศ.
ฑ
เวลานาย Rutherford เสียชีวิตไปแล้ ว นาย Nathan Knorr เริB มเป็ นผู้นําของลัทธินี (
พยานพระเยโฮวาห์
ก
ทัวB โลกมีสมาชิก 8 ล้ านกว่าคน, มีทีBประชุม 118,016 แห่ง (Kingdom Halls "ทีBประชุมแห่งอาณาจักร")
ข
สมาชิกเหล่านี (มีความร้ อนรนและความเชืBอมันB ในคําสอนของเขา
ค
ความเชืBอของพวกเขาปฏิเสธว่า
1
ตรี เอกานุภาพของพระเจ้ า
2
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้ า
3
พระเยซูทรงเป็ นขึ (นมาจากความตายในร่างกาย
4
ความรอดโดยพระคุณเพราะความเชืBอ
5
การลงโทษเป็ นนิตย์ของผู้ทีBไม่เชืBอ
ง
เขาอ้ างว่าพระคัมภีร์เป็ นหลักฐานแห่งความเชืBอของเขา แต่เขาใช้ ข้อพระคัมภีร์บางข้ อเท่านัน( และ
แท้ จริ งเขาถือว่า เอกสารของเขาคือ The Watchtower หอเฝ้า and Awake! ตืBนขื (น อยูเ่ หนือพระคัมภีร์
จ
ความเชืBอของเขาคือ
1
พระเยซูกบั พระวิญญาณบริ สทุ ธิxไม่ได้ เป็ นพระเจ้ า

4

2
พระเยซูเป็ นผู้ทีBพระเจ้ าทรงสร้ าง
3
พระเยซูเป็ นเทวทูตมีคาเอล และเป็ นน้ องของลูซิเฟอร์ (ซาตาน)
4
พระเยซูเป็ น god ไม่ใช่ God
5
ความรอดโดยการประพฤติ
ฉ
ความเชืBอของเขาในเรืB องอนาคต
1
เขาว่า IXX,000 ในหนังสือวิวรณ์เป็ นพวกผู้นําของพยานพระเยโฮวาห์ และคนธรรมดาต้ อง
ประพฤติดีเพืBอจะรอด
2
เขาจะไม่มนัB คงในเรืB องความรอดของเขาจนถึงอาณาจักร I,000 ปี ของพระเยซู
3
ในการสู้รบทีBอารมาเกดโดนนัน( เขาเชืBอว่า
ก
ทัวB โลกจะมาสู้รบกับพวกพยานพระเยโฮวาห์
ข
2,000 ล้ านคนจะเสียชีวิต
ค
พยานพระเยโฮวาห์จะทําลายพวกคริ สเตียนและทุก ๆ ประเทศน์ในโลกนี (
4
มนุษย์ทีBไม่เคยได้ ยินถึงเรืB องของพระเยซูจะเกิดบนโลกนี (อีกครัง( หนึงB เพืBอเขาจะมีโอกาสทีBจะรับ
เชืBอในพระเยซู แต่ถ้าเขาปฏิเสธพระองค์ เขาจะถูกประหารชีวิต
5
พวก IXX,000 นันจะอยู
(
บ่ นสวรรค์ และพวกพยานพระเยโฮวาห์ธรรมดาจะอยูบ่ นโลกนี (
6
เขาทํานายว่า การสู้รบทีBอารมาเกดโดนจะเกิดขึ (นในปี ค.ศ. IZJh และอาณาจักร I,000 ปี ของ
พระเยซูจะสิ (นสุดลงในปี ค.ศ. n975
ช
ทีBประชุมของพวกเขาเรี ยกว่า Kingdom Halls "ทีBประชุมแห่งอาณาจักร"
ซ
เขาให้ พิธีบพั ติศมาด้ วยการจุม่ ลงในนํ (า
ฌ
เขาสอนว่าสมาชิกต้ องมีการประพฤติทีBดีมาก
ญ
เขาถือพิธีมหาสนิทปี ละครัง(
ฎ
เขาประพฤติดีเพราะว่าเขากลัว คือกลัวว่าถ้ าไม่ประพฤติดีก็จะไม่ไปสวรรค์
ปั ญหาปั จจุบนั
ก
เขาสอนว่าสมาชิกของเขาทีBเกิดในปี ค.ศ. IZIX จะไม่มีวนั ตาย คําสอนนี (เขาเปลีBยนแปลงไม่ได้
เพราะว่าเป็ นคําสอนทีBสําคัญมาก แต่สมาชิกหลายคนทีBเกิดในปี นนก็
ั ( เริB มจะตายแล้ ว แล้ วเพราะเหตุนี (ทุกคน
จะรู้วา่ เป็ นคําสอนเท็จ
ข
เขาสอนว่าวิธีหนึงB ทีBจะรู้วา่ ทางของเขาเป็ นทางทีBถกู ต้ องก็คือพวกเขาเป็ นอันหนึงB อันเดียวกัน แต่ชว่ งนี (
สมาชิกหลายคนได้ ปฏิเสธความเชืBอนัน( และหลานชายของผู้นําในปั จจุบนั นี ( คือนาย Raymond Franz ได้
ปฏิเสธความเชืBอนันและได้
(
เขียนหนังสือต่อว่าพยานพระเยโฮวาห์
ค
เขาอ้ างว่าเขาเชืBอพระคัมภีร์ แต่เวลานี (หลาย ๆ คนได้ เห็นว่าคําสอนของเขาไม่ตรงกับพระคัมภีร์เลย

