พยานพระเยโฮวาหห
1

ชเลสห เทส รรัสเซล Charles Taze Russell
ก
เขาเปป็นผผผู้ตต รังลรัทธธิพยานพระเยโฮวาหห, แตตตอนแรกเรรียกวตา "Watch Tower and Tract Society"
"สมาคมหอเฝผู้าและใบบลธิว"
ข
เขาเกธิดทรีรที่ รัฐ Pennsylvania, USA
ค
เวลาเขาเปป็นเดป็กเขากลรัวนรก
ง
เวลาเขาอายยุ 17 ปรี เขาเถรียงกรับผผผู้ชายคนหนนที่งในเรรอที่ งวตามรีนรกจรธิงหรรอเปลตา ผผผู้ชายคนนรัตนททาใหผู้
นายรรัสเซล มรันที่ ใจวตาไมตมรีนรกจรธิง
จ
เวลาเขาอายยุ 18 ปรี เขาไปรต วมประชยุมกรับลรัทธธิ 7th Day วรันนรัตนพวก 7th Day สอนถนงเรรอที่ งการเสดป็จ
กลรับมาของพระเยซผ นายรรัสเซล จนงสนใจมาก แลผู้วเขาเรธิที่มศนกษาเองวตา พระเยซผจะเสดป็จกลรับมา
เมรอที่ ไร
ฉ
นายรรัสเซล ททานายวตา
1
พระเยซผจะเสดป็จกลรับมาในปรี ค.ศ. 1874
2
เมรอที่ พระเยซผไมตไดผู้กลรับมาในปรีนต รัน เขาททานายอรีกวตา พระเยซผจะเสดป็จกลรับมาในปรี ค.ศ.
1914
3
เมรอที่ พระเยซผไมตไดผู้กลรับมาในปรีนต รัน เขาบอกวตาพระเยซผจะเสดป็จกลรับมาเปป็นวธิญญาณเทตานรัตน
4
(คทาสอนนรีตผธิดกรับ วว 1:7)
ช
เขาสอนกลยุมต ทรีศที่ นกษาพระครัมภรีรห Bible Class เปป็นเวลา 4 ปรี หลรังจากนรัตนเขาเรธิที่มพธิมพหเอกสารตตาง ๆ
เกรีที่ยวกรับคทาสอนของเขา พวกเขาจนงเจรธิญเตธิบโต จนกระทรังที่ ในปรี ค.ศ. 1880 เขามรีกลยุมต 30 แหตงใน 7
รรัฐของ USA
ซ
เขาเคยขาย "ขผู้าวสาลรีอรัศจรรยห" กธิโลกรรัมละ 50 บาท โดยอผู้างวตามรันจะโตเรป็วกวตาขผู้าวสาลรีธรรมดา
ถนง 5 เทตา คทาอผู้างนรัตนไดผู้ถผกพธิสผจนหวาต ไมตจรธิง
ฌ เขาสมรสกรับนาง Maria Frances Ackley ในปรี ค.ศ. 1879 แตตนาง Maria หยตากรับเขาในปรี ค.ศ.
1913 โดยกลตาววตา นายรรัสเซล เยตอหยธิงที่ เหป็นแกตตวรั ชอบบรังครับคนอรนที่ และประพฤตธิไมตสมควรตตอ
ผผผู้หญธิงอรที่น ๆ

ในปรี ค.ศ. 1912 มรีนรักเทศนหแบบ๊พตธิสเขรียนหนรังสรอทรีที่วาต กลตาวคทาสอนของนายรรัสเซล นายรรัสเซล เลย
ฟผู้องนรักเทศนหคนนรัตน ในศาลเขาถามนายรรัสเซล วตาเขาอตานภาษากรรีกเปป็นไหม? เขาบอกวตา อตาน
เปป็น แตตเมรที่อ ศาลขอใหผู้เขาอตาน เขาสารภาพวตาเขาโกหก และเขาอผู้างวตาเขาไดผู้รรับการเจธิมใหผู้เปป็น
นรักเทศนหแลผู้ว แตตในศาลเขาสารภาพวตาเขาไมตเคยไดผู้รรับการเจธิมใหผู้เปป็นนรักเทศนหเลย
ฎ
นายรรัสเซล เสรียชรีวธิตในปรี ค.ศ. 1916 ทรีรที่ ฐรั Texas
"ผผผู้พธิพากษา" Joseph Franklin Rutherford
ก
ในปรี ค.ศ. 1916 เขาเรธิที่มเปป็นผผผู้นทาของลรัทธธินต รี
ข
กตอนเขาเปป็นผผผู้นทา เขากป็เปป็นทนายความของลรัทธธินต รี
ค
เขาถรอวตานายรรัสเซล เปป็นคนดรีมาก ครอเกรอบจะเปป็นคนบรธิสยุทธธิธ
ง
นาย Rutherford ไมตเคยเปป็นผผผู้พธิพากษา เพรียงแตตใชผู้ตทาแหนตงนรีตเฉย ๆ
จ
เมรอที่ นายรรัสเซล เสรียชรีวธิต นาย Rutherford กทาลรังตธิดคยุกเพราะเขาไดผู้ตตอวตารรัฐบาลของสหรรัฐ
ฉ
เขาเปลรียที่ นชรที่อของลรัทธธินต รีจาก "Watch Tower and Tract Society" "สมาคมหอเฝผู้าและใบบลธิว"
ใหผู้เปป็นพยานพระเยโฮวาหห
ช
เขาไมตยอมรรับคทาสอนของครธิสตจรักรทรัวที่ ไปและนรักเทศนหคนอรที่น ครอเขาถรอวตาเขาคนเดรียวมรีคทาสอน
ทรีถที่ ผกตผู้อง
ซ
เขาเปป็นคนตรัตงคทาพผดสรัตน ๆ วตา "หลายลผู้านคนทรีมที่ รีชรีวธิตอยผปต รัจจยุบนรั นรีตจะไมตมวรี รันตาย"
ฌ เขาเขรียนหนรังสรอ 22 เลตม หนรังสรอสรัตน ๆ หลายเลตม และสต งเอกสารตตาง ๆ ออกเปป็น 1,000 ลผู้านชยุด
ญ นาย Rutherford สอนวตารรัฐบาลทยุกอยตางมาจากซาตาน เขาเลยสอนวตา
1
ไมตควรเคารพธงชาตธิ
2
ไมตควรเชรที่อฟรังกฎหมายของรรัฐบาล
3
ไมตควรเปป็นทหาร
4
ไมตควรใหผู้ถตายเลรอด blood transfusion
ฎ
ในสมรัยสงครามโลกครรัตงทรีที่ 2 ผผผู้ชาย 3,500 คน (ซนที่งเปป็นสมาชธิกพยานพระเยโฮวาหห) ตธิดคยุกเพราะวตา
เขาไมตยอมเปป็นทหาร
ฏ
"ผผผู้พธิพากษา" Rutherford ททานายวตาโลกนรีตจะสธิตนสยุดลงและจะเกธิดการสผผู้รบทรีอที่ ารมาเกดโดนในปรี
ค.ศ. 1918, 1925, และ 1933
ฐ
นาย Rutherford เสรียชรีวธิตในวรันทรีที่ 8 ม.ค. 1942 ค.ศ.
ฑ เวลานาย Rutherford เสรียชรีวธิตไปแลผู้ว นาย Nathan Knorr เรธิที่มเปป็นผผผู้นทาของลรัทธธินต รี
ญ

2

3

พยานพระเยโฮวาหห
ก
ทรัวที่ โลกมรีสมาชธิก 8 ลผู้านกวตาคน, มรีทปรีที่ ระชยุม 118,016 แหตง (Kingdom Halls "ทรีปที่ ระชยุมแหตง
อาณาจรักร")
ข
สมาชธิกเหลตานรีตมรีความรผู้อนรนและความเชรที่อมรันที่ ในคทาสอนของเขา
ค
ความเชรที่อของพวกเขาปฏธิเสธวตา
1
ตรรีเอกานยุภาพของพระเจผู้า
2
พระเยซผครธิสตหทรงเปป็นพระเจผู้า
3
พระเยซผทรงเปป็นขนตนมาจากความตายในรต างกาย
4
ความรอดโดยพระคยุณเพราะความเชรที่อ
5
การลงโทษเปป็นนธิตยหของผผผู้ทไรีที่ มตเชรที่อ
ง
เขาอผู้างวตาพระครัมภรีรหเปป็นหลรักฐานแหตงความเชรที่อของเขา แตตเขาใชผู้ขผู้อพระครัมภรีรบห างขผู้อเทตานรัตน
และแทผู้จรธิงเขาถรอวตา เอกสารของเขาครอ The Watchtower หอเฝผู้า and Awake! ตรที่นขรตน อยผเต หนรอ
พระครัมภรีรห
จ
ความเชรที่อของเขาครอ
1
พระเยซผกบรั พระวธิญญาณบรธิสยุทธธิธไมตไดผู้เปป็นพระเจผู้า
2
พระเยซผเปป็นผผผู้ทรีที่พระเจผู้าทรงสรผู้าง
3
พระเยซผเปป็นเทวทผตมรีคาเอล และเปป็นนผู้องของลผซธิเฟอรห (ซาตาน)
4
พระเยซผเปป็น god ไมตใชต God
5
ความรอดโดยการประพฤตธิ
ฉ
ความเชรที่อของเขาในเรรอที่ งอนาคต
1
เขาวตา 144,000 ในหนรังสรอวธิวรณหเปป็นพวกผผผู้นทาของพยานพระเยโฮวาหห และคนธรรมดา
ตผู้องประพฤตธิดรีเพรอที่ จะรอด
2
เขาจะไมตมรันที่ คงในเรรอที่ งความรอดของเขาจนถนงอาณาจรักร 1,000 ปรีของพระเยซผ
3
ในการสผผู้รบทรีอที่ ารมาเกดโดนนรัตน เขาเชรที่อวตา
ก
ทรัวที่ โลกจะมาสผผู้รบกรับพวกพยานพระเยโฮวาหห
ข
2,000 ลผู้านคนจะเสรียชรีวธิต
ค
พยานพระเยโฮวาหหจะททาลายพวกครธิสเตรียนและทยุก ๆ ประเทศนหในโลกนรีต

4

4

มนยุษยหทรีที่ไมตเคยไดผู้ยธินถนงเรรอที่ งของพระเยซผจะเกธิดบนโลกนรีตอกรี ครรัตงหนนงที่ เพรอที่ เขาจะมรีโอกาสทรีที่
จะรรับเชรที่อในพระเยซผ แตตถผู้าเขาปฏธิเสธพระองคห เขาจะถผกประหารชรีวธิต
5
พวก 144,000 นรัตนจะอยผบต นสวรรคห และพวกพยานพระเยโฮวาหหธรรมดาจะอยผบต นโลกนรีต
6
เขาททานายวตา การสผรผู้ บทรีที่อารมาเกดโดนจะเกธิดขนตนในปรี ค.ศ. 1975 และอาณาจรักร 1,000 ปรี
ของพระเยซผจะสธิตนสยุดลงในปรี ค.ศ. 2975
ช
ทรีปที่ ระชยุมของพวกเขาเรรียกวตา Kingdom Halls "ทรีปที่ ระชยุมแหตงอาณาจรักร"
ซ
เขาใหผู้พธิธรีบรัพตธิศมาดผู้วยการจยุตมลงในนทตา
ฌ เขาสอนวตาสมาชธิกตผู้องมรีการประพฤตธิทดรีที่ รีมาก
ญ เขาถรอพธิธรีมหาสนธิทปรีละครรัตง
ฎ
เขาประพฤตธิดรีเพราะวตาเขากลรัว ครอกลรัววตาถผู้าไมตประพฤตธิดรีกจป็ ะไมตไปสวรรคห
ปรัญหาปรัจจยุบนรั
ก
เขาสอนวตาสมาชธิกของเขาทรีที่เกธิดในปรี ค.ศ. 1914 จะไมตมรีวรันตาย คทาสอนนรีตเขาเปลรียที่ นแปลงไมตไดผู้
เพราะวตาเปป็นคทาสอนทรีที่สทาครัญมาก แตตสมาชธิกหลายคนทรีเที่ กธิดในปรีนต นรั กป็เรธิที่มจะตายแลผู้ว แลผู้วเพราะ
เหตยุนต ทรี ยุกคนจะรผผู้วาต เปป็นคทาสอนเทป็จ
ข
เขาสอนวตาวธิธรีหนนที่งทรีจที่ ะรผผู้วาต ทางของเขาเปป็นทางทรีที่ถผกตผู้องกป็คอร พวกเขาเปป็นอรันหนนงที่ อรันเดรียวกรัน แตต
ชตวงนรีตสมาชธิกหลายคนไดผู้ปฏธิเสธความเชรที่อนรัตน และหลานชายของผผผู้นทาในปรัจจยุบรันนรีต ครอนาย
Raymond Franz ไดผู้ปฏธิเสธความเชรที่อนรัตนและไดผู้เขรียนหนรังสรอตตอวตาพยานพระเยโฮวาหห
ค
เขาอผู้างวตาเขาเชรที่อพระครัมภรีรห แตตเวลานรีตหลาย ๆ คนไดผู้เหป็นวตาคทาสอนของเขาไมตตรงกรับพระครัมภรีรห
เลย

