
ታሪካቸውና	አመጣጣቸው 
 
በዘመናችን እውነተተኛውን የክርስቶስ ቤተክርስትያን ለምታደርገው የደህንነት መልዕክት ስርጭት ተጻራሪና አሳሳቢ ከሆኑት የሃይማኖት 
ክፍሎች መካከል አንደኛው ጄሆቫ ዊትነስ (የያህዌ ምስክሮች) የተባለው ነው፡፡ “አሳሳቢ ነው“ ያልንበት ዋናው ምክንያት ይሄ ሀሰተኛ 
ሃይማኖት የሚያደርገውን ከፍተኛ እንቅስቃሴና በአጭር ጊዜ ውስጥ ያገኘውን የተፈጠነ እድገት በመመልከት ነው፡፡የዚህ እምነት አባሎች 
እ.ኤ.አ በ1872 ዓ.ም. ከሰላሳ የማይበልጡ ነበሩ፡፡(እ.ኤ.አ )በ1981 ዓ.ም. ግን አባለቱ ከአራት ሚሊዮን በላይ የደረሱ መሆናቸውን 
ታውቆአል፡፡የእምነታቸውን መግለጫ የያዘው የመጀመሪያው የፅሁፍ ስርጭታቸው ፤ “ዛየን	ዋች	ታወር”	የተባለው ሲሆን ስርጭቱም ያኔ 
በወር 6ሺ ኮፒ ብቻ ነበር፤ዛሬ ግን “ዋች ታወር” የተባለው መጽሄታቸው በወር 23 ሚሊዮን ኮፒ በዓለም ዙሪያ በሰባ ስምንት የተለያዪ 
ቋንቋዎች እይታተመ ይወጣል፡፡ሌላው “አዌክ” የሚለው መጽሔታቸው ደግሞ በወር አሥራ ስምንት ሚሊዮን ኮፒ በስልሳ ሰባት ቋንቋዎች 
እየታተመ ይስራጫል፡፡ጄሆቫ ዊትነስ በአሁኑ ወቅት በዓለም ዙሪያ በ225 አገሮች ውስጥ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶችና አባላት አሉአቸው፡፤ 
ለመሆኑ  ይሄ የሃይማኖት ክፍል አመጣጡ እንዴት ነበር;የጄሆቫ ዊትነስ በመጀመሪያ የተጸነሰው ከአንድ ጥቂት አባሎች ከነበሩት ከመጽሐፍ 
ቅዱስ ጥናት Õዱ በ1872 ዓ.ም. ሲሆን፤ የተጀመረውም ቻርለስ ታዝ ራስል እየተባለ በሚጠራ ሰው ነው፡፡ የቻርለስ ወላጆች መስመር 
ያልለቀቀው (እውነተኛው) የክርስትና እምነት ተከታዮች ነበሩ፡፡ ቻርለስ ራስል አሜሪካ .ፔንስልቬንያ ስቴት ውስጥ ፒትስበርግ እየተባለ 
ከሚጠራው ከተማ ውስጥ (እ.ኤ.አ) በ1852 ዓ.ም. ተወለደ፡፡ ወላጆቹ ክርስትያኖች ስለነበሩ ትክክለኛ የወንጌል መልዕክት በመስማት 
አደገ፡፡የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት Õዱን ሲያቋቁምና ሲመራ .ቻርለስ ራስል ገና የሃያ ዓመት ወጣት ነበር፡፡ በሙያው ነጋዴ የነበረው ወጣቱ 
ቻርለስ ራስል በሃያ አምስት ዓመት ዕድሜው የታወቀ ነጋዴ ወጣው፡፡ ይሁን እንጂ መጽሐፍ ቅዱስን በሙሉ ልብና ትጋት ለማጥናት ሲል 
የወንዶች ልብስ መሸጫ ሱቁን ሸጦ ጠቅላላ የንግድ ሥራውን ትቶ ወጣ፡፡ቻርለስ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ በቂ እውቀት የሌለው ሰው ነበር፡፡ነገር 
ግን መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ለማወቅ ጉጉት ስለነበረው ከላይ የጠቀስነውን “የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት Õድን” ሊያቋቁም ቻለ፡፡(እ.ኤ.አ) 
በ1876 ዓ.ም. ይኸው የመጽሀፍ ቅዱስ ጥናት Õድ አባላት ቻርለስ ራስልን መጋቢ (ፓስተር) ብለው መረጡት፡፡ በዚህ ወቅት ነው 
የክርስትና እምነት የሚያስተምረውን ትምህርትና እምነት አብዛኛዎቹን መካድና መቃወም የጀመረው፡፡ ስለ ሥላሴ ያለውን እምነት 
.የክርስቶስ ፍጽም አምላክነት .ክርስቶስ በሥጋ መቃብርን ፈንቅሎ እንደተነሳና ኃጢአት የሚያሰከፍለውን ዘለዓለማዊ ሞትን ይቃወም 
ነበር፡፡ 
 
(እ.ኤ.አ) በ1879 ዓ.ም. ባርበር ከተባለው ሰው ጋር አንድነት በመፍጠር “ሄራልድ	 ኦፍ	 ዘ	ዋርኒንግ” በኃላ “ዋች	ታወር” የተባለውን 
መጽሔት ማሳተም ጀመሩ፡፡ ይሁን እንጂ በባርበርና በራስል መካከል ትልቅ አለመስማማት ስለተፈጠረ ተለያዪ፡፡ ራስል ከባርበት 
ተለይቶ “ዛየን	ዋች	ታወር	ትራክት” የሚለውን ሕብረት መሠረተ፡፡የራስል ተከታዮች በቁጥር እያደጉ መጡ፤የሚያሰተምረውን ትምህርት 
የሚከታተሉ ሰዎች ቁጥረቸው እየጨመረ መጣ፡፡ ትምህርቱም በሰባት መጽሐፍት ውስጥ ዘርዝሮ አሳትሞ መጣ፡፡ የመጀመሪያ መጽሐፍ “ዘ	
ሚሎኒያል	ዶውን” (የሺ ዓመት መግቢያ) የሚለው ሲሆን ሌላው ደግሞ “የቅዱስ	ቃሉ	ጥናትና	ምርምር” ይላል፡፡እነዚህን መጽሐፍት 
ተከታዮች ከመጽሐፍ ቅዱስ እኩል አድርገው ይመከተቸዋል (ያዩአቸዋል)፡፡የእምነቱ ተከታዮች መሠረታቸው ቻርለስ ራስል ባሰተማረው 
ትምህርት ላይ የተመሠረተ በመሆኑ . ከእርሱ ሌላ የማንንም ሰው ትምህርት አንከተልም ይላሉ፡፡መጽሐፍ ቅዱስንም የሚተረጉሙትና 
የሚያምኑት አስተማሪያቸው ራስል እንዳስተማራቸው ነው፡፡ ቻርለስ ራስል መስመር ከለቀቀ እምነት ውስጥ ባይገባና ራሱን 
ለቤተክርስትያንና ለመንፈስ ቅዱስ ቢያሰገዛ ኖሮ ታላቅ ወንጌላዊ ይወጣው ነበር፡፡ ይሁን እንጂ ቤተክርስትያንንና ትክክለኛ ትምህርቷን 
የሚቃረን ሰው በመሆኑ መጨረሻ የብዙ ሰዎች ሕይወት መጥፊያ ምክንያት ሆነ፡፡ 
 
ቻርለስ ራሰል የግል ሕይወቱ ነውርና አሳፈሪ በሆነ ነገር የተሞላ ሰው ነበር፡፡ (እ.ኤ.አ.) በ1903 ዓ.ም 17 ዓመት አብራው የኖረች ሚስቱ 
በዝሙት ምክንያት ትታው ሄደች፤ ሮዝ	ቦል ከምትባል ሌላ ሴት ጋር ይማግጥ እንደነበረ ካስመሰከረችበት በኃላ ፍቺው በሕግ እንዲጸናና 
$6,036 ዶላር የፍቺ አበል እንዲከፍል ተፈረደበት ፡፡ራስል የበለጠ የሚታወቀው ስለ ዓለም መጨረሻ በሚያውጀውና በሚናገረው የሀሰት 
ትንቢት ነው፡፡ሃይማኖቱ ከተመሠረተ ጀምሮ ስለ አርማጌዶን የሚያስተምረው ትምህርት ብዙ ተከታዮቹን ያወናበደና ግራ ያጋባ ነው፡፡ 
በዘመናት “ሀሰተኛ ትንቢት ተንባዮች” ተብለው ለሚወነጀሉበት ክስ መልስ ወይንም ምክንያት ለመስጠት የተለያየ ዘዴና ብልሃት ፈጥረዋል፡፡ 
“ስለወደፊቱ መላ ምት ሀሳብ ሰጠን እንጂ በእግዚአብር ስም የተሳሳተ ትንቢት አልተነበይንም” ያሉበትም ጊዜ አለ፡፡ አንዳንዴ ደግሞ “በዚህ 
ቀን ይሆናል ብለን ቀንና ዓመተ ምሕረት አልሰጠንም የተወሰነ ቀን ይሆናል ብለን ቀንና ዓመት ምሕረት አልሰጠንም የተወሰነ ቀን የሚሰጡት 
የተወናበዱ አባሎቻችን ናቸው” በማለት ምክንያት ይሰጣሉ፡፡ አንዳንዱ ጊዜ ደግሞ በጣም አ�ራጭ መንገዱ ይጠቀማሉ፡፡ይኸውም 
ትንቢታዊ ጽሁፎቻቸውን በድጋሚ በማሳተም በብልሃት ለዚህ በፊት የሰጡትን ዓመት ምህረትና ያጠፋና “ሀሳዊ ነቢያት ትንቢቱን ተናገሩ” 
በማለት ሊክዱ ይሞክራሉ፡፡ 
 
ቻርለስ ራስል የማንኛውም ሃይማኖት ክፍል ተከታዮችና እንዲሁም የክርስትያን እምነት ተከታዮች ሁሉ በጨለማ ውስጥ የሚኖሩ.እውነቱ 
ያልገባቸው ሲሆኑ.ትክክለኛው እውነት ግን እርሱ የሚያስተምረው ትምህርቱ ብቻ እንደሆነ ይናገራል፡፡ከትምህርቱ ክፍል ዋናውና 
ተቀዳሚው የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት  በግልጽ ወይንም በሚታይ መልክ እንዳልሆነ ነው፡፡ክርስቶስ ማንም ሳያየው (እ.ኤ.አ)በ1874 
ዓ.ም እንደመጣና የአረማውያን ዘመን (እ.ኤ.አ.)በ1914 ዓ.ም እንደሚያበቃ ተንብየዋል፡፡ ራስል በትምህርቱ በ1914 ዓ.ም. የአርማዶን 
ጦርነት እንደሚሆንና የዓለም ኃያላን መንግሥታት ወድቀው “የሺ ዓመት ዘመን” (ሚሌኒየም)እንደሚጀምር ገልጻል፡፡እንደተነበየው ሳይሆን 
ሲቀር ከቀድሞ ሀሳቡ  ዞር ብሎ “በመሲሁ እጅ የእግዚአብሔር መንግሥት ከመመሥራቱ በፊት ለአረማውያን ጥቂት ዓመታትን ይሰጣል” 
ይላል፡፡ በሚሰጠው የተለያየ ምክንያት ተከታዮቹ “የመጨረሻውን ዘመን”ተስፈ በማድረግ እንዲጠብቁ አድርÕቸዋል፡፡ራስል እስከ 
መጨረሻው ስህተቱን አምኖ መቀበል ሳይችል.እንዲሁም”የመጨረሻና ዘመን”ሳያይ በ 1916 ዓ.ም ሞተ፡፡ 

ማንኛውም የስህተት ሃይማኖት ትክክለኛ የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት የሌላቸውን በማደናገርና በውሰጣቸው ፍርሃትን በመፍጠር ተከታዬችን 
ማብዛት ይችላል፡፡ይሁን እንጂ ትምህርቱ ትክክለኛ የመጽሐፍ ቅዱሰን እውነት ያቀፈ ነው ማለት አይደለም፡፡ቻርለስ ራስልና ተባባሪዎቹ 
ብዙ የዋህ ነፍሳትን በተሳሳተ መንገድ በመምራታቸው በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት አንድ ቀን ለፍርድ ይቆማሉ፡፡ቻርለስ ራስል ችግሩ ሀሰተኛ 
ትንቢት መናገሩ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሄር ቃል አጣሞ ማስተማሩ ነው፡፡ቻርለስ ራስል የሃይማኖት መሪ ለመሆነ ብቃት ያለው ስው 



ባይሆንም ትምህርቱ ከ25 ሚሊዮን ኮፒ በላይ እየታተመ ይሠራጭ ነበር፡፡ ቻርለስ ራስል እንደሞተ የእርሱ ጠበቃ (ወኪል)የነበረው 
ራትፈርድ የተባለው ሰው በ1942 ዓ.ም. በካንሰር በሸታ እሰከሞተበት ጊዜ ድረስ ራስልን ተክቶ እንቅስቃሴውን ይመራ ነበር፡፡ 

የጆሆቫ	ዊትነስ	እምነታቸውና	ትምህርታቸው 
 
1. ስለ	ሥላሴዎች	ያላቸው	አ�ም	

	
ጄሆቫ ዊትነሶች በስላሴ የማያምኑ መሆናቸው ብቻ ሳይሆን “የሥላሴ ትምህርት ምንጩ ከሰይጣን  ነው፤የቀድሞ ቤተ ክርስትያንም ይህን 
ዓይነት እምነት አልነበራቸውም” ይላሉ፡፡ራሳቸው ስለሥላሴ ትክክል የሆነ ሀሳብ ስለሌላቸው . ክርስትያኖች በዚህ ላይ ያላቸውን 
አስተሳሰብና እምነት መረዳት ይከብድባቸዋል፡፡ያ ብቻ ሳይሆን “ክርስታያኖች ስለ ሥላሴ ያለቸው እምነት እንዲህ ነው” በማለት የተሳሳተ 
ሀሳብ ይሰጡና ያን ዓይነት አስተሳሰብ መያዝ ደግሞ ምን ያህል የተሳተተ እንደሆነ ለማስረዳት ይሞክራሉ፡፡ 

ሀ. “ክርስትያኖች ኢየሱስ አብ ነው” ብለው ያምናሉ ይሉና ኢየሱስ አብ ከሆነ በጌቴሴማኒ ውስጥ እንዴት ለራሱ ይጸልያል; ወይንም “ኢየሱስ 
የላከኝ አብ ነው ሲል ራሱ አብ ከሆነ እንዴት ራሱን ይልካል;”ይላሉ፡፡በዚህ ዓይነት ስለ ሥላሴ ያላችሁን እምነት ለመቃረን “ኢየሱስ አብ 
ከሆነ …..እንዴት…..;” የሚለውን ጥያቄ ሲያነሱባችሁ በመጀመሪያ ደረጃ ክርስትያኖች እነርሱ እንደገለጽት እንደማያምኑ 
አስረÊቸው፡፡ኢየሱስ ወልድ እንጂ አብ ነው ብለን አናምንም፤ኢየሱስ ከሥላሴ ሁለተኛው ሰው ስለሆነ የጸለየው ለአባቱ ነው፡፡ 

ለ.   ጄሆቫ ዊትነሶች “ክርስትያኖች በሦስት እግዚአብሔር ያምናሉ ይላሉ፡፡ክርክራቸውም “አብ እግዚአብሔር ከሆነ.ወልድ እግዚአብሔር 
ከሆነ እንዲሁም መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ከሆነ. ስለዚህ ሦስት እግዚአብሔሮች (አምላክ) አላችሁ ማለት ነው” ይላሉ፡፡ ለዚህ ስህተት 
ለሆነው አባባላቸው “በአንዱ መለኮታዊ እግዚአብሔር ሦስት መለኮታዊ ሰው እንዳለ እንጂ ሦስት እግዚአብሔር አለ ብለን አናምንም፡፡አንድ 
እግዚአብሔር በሦስት መለኮታዊ ሰው መኖሩን ግን እናምናለን” በማለት መልስ እንስጣቸው፡፡ 

ሐ. ጄሆቫ ዊትነሶች “ክርስትያኖች በተቆራረሰ ወይም በተከፋፈለ እግዚአብሔር ያምናሉ፡፡ይኸውም እግዚአብሔር አብ አንድ-
ሦስተኛ.እግዚአብሔር ወልድ አንድ-ሦስተኛ .እግዚአብሄር መንፈስ ቅዱስ አንድ-ሦስተኛ እንደሆነ አድርገን እንደምናምን 
ይናገራሉ፡፡በመሠረቱ የምናምነው እነርሱ እንደሚሉት ሳይሆነ ሥላሴ እያንዳንዳቸው ሙሉ እግዚአብሔር እንደሆኑና ሦስቱም የአንዱ 
የእግዚአብሔር ሙሉ አቋም እንዳላቸው እናምናለን፡፡ 

መ.	 ጣኦት አምላኪዎች (አረማውያን) በብዙ አማልክት ስለሚያምኑ ክርስትያኖችም የሥላሴን እምነት በመከተላቸው እነርሱም ጣኦት 
አምላኪ (ፔገን) ናቸው ይላሉ፡፡ 
 
ሠ.	  የሥላሴ እምነት ለአዕምሮ በቀላሉ የሚገባ ስላልሆነ ልክ አይደለም ይላሉ፡፡ እነርሱ የሚያምኑት “እግዚአብሔር የማያደናግር .ከአዕምሮ 
በላይ ያልሆነ ነው” ብለው ነው፡፡ “እንዲሁም በቀላሉ መረዳት ካልቻልን እምነቱ የተሳሳተ መሆነ አለበት”ይላሉ፡፡ለዚህ የምንሰጣቸው 
መልስ ልንረዳው የማንችለው ከሆነ ስህተት ነው ማለት አንችልም፤ብዙ የማይገቡን ነገሮች አሉ፡፡ለምሳሌ እስከ ዛሬ “የመሬት ስበትን” 
“Gravity” በደንብ መረዳትና ማስረዳት የቻለ ሰው የለም፤ ይሁን እንጂ የመሬት ስበት የለም አንልም፡፡ እንዲሁም እግዚአብሔር ወስን 
የሌለው አምላክ ስለሆነ በተወሰነው አዕምሮአችን ስለ እርሱ ሁሉንም መረዳት እንችላለን ብለን አንጠብቅም፡፡አንድ እግዚአብሔር በሦስት 
መለኮታዊ አካል ውስጥ መኖሩን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ ከተናገረው ሙሉ በሙሉ ባይገባን እንኳን በእምነት 
ልንቀበለው ይገባናል(ማቴ.28፡19 2ኛ ቆሮ.13፡14)፡፡ 
 
ጄሆቫ ዊትነሶች በሥላሴ ላይ ያላቸውን እምነት የመሠረቱት በ3ኛው ክፍለ ዘመን አርየሰ የተባለው የሥነ መለኮት አዋቂ የነበረው ሰው ስለ 
ሥላሴዎች የሰጠውን አስተያየት በመቀበል ነው፡፡ ያልተረዱት ነገር ቢኖር አርየሰ ሰለ ሥላሴ በሰጠው ትምህርትና ባለው የእምነት አቋም 
ምክንያት ከቤተ ክርስትያን የተወገዘ ሰው መሆኑን ነው፡፡እንደ አሪየስ የጄሆቫ ዊትነስ እምነት መሥራች ራስልም ሥላሴን ሙሉ በሙሉ 
ይክዳል፡፡ “Let	God	be	True” (የእግዚአብሄር እውነት ይሁን) በሚለው መጽሐፍ  “የሥላሴ	እምነት	ትምህርት	ከኢየሱስ	ወይንም	
ከቀድሞ	ቤተክርስትያን	 የመጣ	አይደለም፤መጽሐፍ	ቅዱስ	ውስጥ	ሥላሴዎች	 የሚል	ቃል	 የትም	ሥፍራ	ተጠቅሶ	አናነብም፤	ስለዚህ	ይሄ	
ትምህርት	እግዚአብሔርን	የሚፈሩ	ሰዎች	ስለ	ያህዌና	ስለ	ልጁ	ስለ	ኢየሱስ	ክርስቶስ	እንዳይማሩና	እንዳያውቁ	ለማደናገር	 ነው፡፡	ሥላሴ	
የሚባል	ነገር	የለም” ሲል ጻፈ፡፡ በሥላሴ ምትክ ጆሆቫ ዊትነሶች የሚያሰተምሩት ኢየሱስ ሁለተኛ ደረጃ ያለው እግዚአብሔር እንደሆነና 
ያህዌ ከፈጠራቸው ፍጥረታት መካከል ኢየሱስ ከፍተኛ ሥፍራ እንዳለው ነው፡፡ 
 
2. ስለ	ኢየሱስ	ክርስቶስ	መለኮታዊነት	ያላቸው	አቋም	

	
ጄሆቫ ዊትነሶች.ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ከመምጣቱ በፊት የመላእክት አለቃ ሚካኤል ነበር ብለው ያምናሉ፡፡በምድር በነበረበት ዘመን 
ፍጽም አምላክ ሳይሆን ፍጽም ሰው ነበር፤ዘለዓለማዊነትንም ያገኘው ጄሆቫን በፍጹምነት ስለታዘዘ ነው ብለው ያስተምራሉ፡፡ “ቅን ፈራጅ 
እግዚአብሔር ኢየሱስ የኃጢአት ዋጋ ከፋይ እንዲሆን አይፈቅድም፤ፍጽም ሰው እንጂ በሥጋ ውስጥ ያለ ኃያል አምላክ አይደለም.ነገር ግን 
የእግዚአብሔር የመጀመሪያው ፍጡር (ተፈጣሪ) ነው” ይላሉ፡፡ 

ጄሆቫ ዊትነሶች የሚያስተምሩትን የተሳሳተ ትምህርት የምንቃወምበት ጥቅስ በዪሐንስ ወንጌል 1፡1 ላይ ይገኛል፡፡ “ቃል	በመጀመሪያ	
ነበር፤ቃልም	 በእግዚአብሔር	 ዘንድ	 ነበረ፤ይህም	 ቃል	 እግዚአብሔር	 ነበረ”ይላል፡፡ጄሆቫ ዊትነሶች የተረጎሙት መጽሐፍ ቅዱስ ግን 



“በመጀመሪያ ቃል ነበር፤ቃልም ከእግዚአብሔር ጋር ነበር፤ቃልም	ትንሽ	እግዚአብሔር	 ነበር” ይላል፡፡ጆሆቫ ዊትነሶች በዚህ ሀሳብ ላይ 
እምነታቸውን ለመግለጽ ብዙ ጥረት ያደርጋሉ፤ይሁን እንጂ ሁሉም በሀሰት ላይ የተመሠረተ ነው፡፡ 
 
በዩሐንስ ወንጌል 1፡1 ላይ ያለውን ጥቅስ በተጣመመ ወይንም ልክ ባልሆነ መንገድ ሲተረጉሙት.በሌላ በኩል ሳያውቁ ራሳቸውን የሚቃረኑ 
መሆናቸውን አልተረዱትም፡፡በብሉይ ኪዳን (ኢሳ. 43፡10፤44፡8፤ዘዳግም 37፡29)ላይ አንድ እግዚአብሔር (አምላክ) ብቻ እንዳለና 
ከእርሱ በቀር ሌላ አምላክ እንደሌለ እየተናገረ እንዴት ጄሆቫ ዊትነሶች “በመጀመሪያ መለስተኛ (ትንሽ)እግዚአብሔር ነበር” ይላሉ; በዚህ 
ዓይነት የጄሆቫ ዊትነስ እምነት አስተማሪዎች በብዙ እግዚአብሔሮች የሚያምኑ ናቸው ማለት ነው፡፡ጄሆቫ ዊትነሶች ኢየሱስ መለስተኛ 
(ትንሸ) እግዚአብሔር ነው፤ያህዌ ደግሞ ኢየሱስ ያልሆነው .ማለትም ከኢየሱስ የሚበልጠው ትልቁ እግዚአብሔር ነው ሲሉ ከአንድ በላይ 
እግዚአብሔር መኖሩን ማመናቸውን ያሳያል፡፡ 

ዮሐንስ ወንጌል 1፡1ን ከተመለከትን በኃላ ዝቅ ብለን በቁጥር 3 ላይ ኢየሱስ የሁሉ ነገር ፈጣሪ መሆኑን እናነባለን፡፡ “አንድም ነገር ያለ 
እርሱ የተፈጠረ የለም” ይላል፡፡ በዓለም ላይ ያሉትን ነገሮች ሁሉ “የተፈጠሩና ያልተፈጠሩ” በሚል በሁለት ክፍል ብንከፍላቸው ኢየሱስ 
በየትኛው ክፍል (ወገን) ሊሆን ነው; በቁጥር 3 መሠረት ኢየሱስ ፈጣሪ እንጂ ተፈጣሪ አልነበረም፡፡ይሄም ኢሳያስ 44፡24 ላይ ተጠቅgል 
“የሁሉም ነገር ፈጣሪ እኔ እግዚአብሔር ነኝ”፡፡በተጨማሪም .ቆላሰያስ 1፡15-17 “ክርስቶስ ለማይታየው እግዚአብሔር እውነተኛ ምሳሌ 
ነው…….እርሱ ከሁሉ ነገር በፊት ነበረ፤ሁሉም ነገር ተያይዞ የቆመው በእርሱ ነው”በማለት ክርስቶስ ተፈጣሪ እንዳልሆነ ያረጋግጥልናል፡፡ 

ጄሆቫ ዊትነሶች ኢየሱስ “ተፈጣሪ ነው” በማለት ለመከራከር የሚጠቀሙባቸው ጥቅሶች ቆላሰያስ 1፡15ና ራዕይ 3፡14 ናቸው፡፡ቆላስያስ 
1፡15 “ክርስቶስ	ለማይታየው	እግዚአብሔር	እውነተኛ	ምሳሌ	ነው፡፡እርሱ	የፍጥረት	ሁሉ	በኩር	ነው”ይላል፡፡ ጄሆቫ ዊትነሶች “የፍጥረታት 
ሁሉ በኩር”የሚለውን ሀሳብ በመያዝ ኢየሱስ ኃይሉ እግዚአብሔር ከፈጠራቸው ፍጥረታት መካከል የመጀመሪያው መሆኑ ይገልጻል በማለት 
የተሳሳተ ትርጉም የሰጡታል፡፡ ለዚህ ክርክራቸው መልስ ለመስጠት “first born“(በኩር)የሚለው ቃል የተተረጎመው 
“ፓሮቶኮስ” ከሚለው የግሪክ ቃል ነው፡፡ትክክለኛውም ትርጉሙም “ከሁሉም	ቅድሚያ	ያለው…..ለመግዛት	መብት	ያለው….በሁሉም	ላይ	
የበላይነት	ያለው”ማለት ነው፡፡ስለዚህ  ጳውሎስ በዚህ ጥቅስ ውስጥ ለማለት የፈለገው “የማይታየው አምላክ መልክን የያዘው.ፍጥረታት 
ሁሉ በእርሱ ስለተፈጠሩ በሁሉ ላይ ገዢ ለመሆን ሥልጣን ያለው ነው” ማለቱ ነው እንጂ ጄሆቫ ዊትነሶች እንደሚሉት መጀመሪያ የተፈጠረ 
ፍጡር ነው ማለቱ አይደለም፡፡ይሄ ጥቅስ ኢየሱስ ፍጡር ሳይሆን ፈጣሪ እንደሆነ ይናገራል፡፡ 
 
የዕብራውያን መልዕክትን የጻፈው “በእርግጥ	ሁሉ	ቤት	ሠሪ	አለው	፤ሁሉን	ነገረ	የሠራ	ግን	እግዚአብሔር	ነው” (ዕብ. 3፡4) ይላል፡፡ይሄ 
“ፓሮቶኮስ”የሚለው ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ከላይ የገለጽነውን ዓይነት ትርጉም ይዞ በተለያየ ሥፍራ ተደጋግሞ ተገልጾአል፡፡ በዘፍ . 25፡31-
34 ኤሳው “ብኩርናው”( BIRTHRIGHT) ለያዕቆብ ሸጠ ሲል ምን ማለት ነው; “መጀመሪያ የተፈጠረ” ማለቱ አይደለም፤ቢሆን ኖሮ 
እንዴት ያን ሊሸጠው ይችላል፡፡ ነገር ግን “ብኩርናውን” ማለት ከአባቱ ውርስ ለመቀበል የነበረውን መብቱን ማለት ነው፡፡ በዘጸ 4፡22 
“እስራኤል የበኩር ልጄ ነው”ሲል መጀመሪያ የተፈጠረ ሕዝብ ማለት አይደለም ፡፡ነገር ግን በእግዚአብሔር ዓይን በኩ (Firstborn) ማለት 
ነው፡፡ 
 
ጄሆቫ ዊትነሶች ኢየሱስ ተፈጣሪ እንጂ አምላክ አይደለም ለማለት የሚጠቀሙበት ሌላው ጥቅስ ራዕይ 3፡14 ነው፡፡ “ይህም	አሜን	ከሆነው	
ታማኝና	እውነተኛ	ምስክር	ከሆነው.ለእግዚአብሔር	ፍጥረት	ሁሉ	መገኛ	ከሆነው	የተነገረ	ነው”	የሚለው ነው፡፡ በመሠረቱ የዚህን ጥቅስ 
ትክክለኛ ትርጉም ስንመረምር የሚለው ኢየሱስ የዓለም ሁሉ ፈጣሪ እንደሆነ ነው፡፡ጥቅሱ የሚጀምረው “ይህ ቃል አሜን ከሆነው.ታማኝና 
እውነተኛ ምስክር ከሆነው…”በሚል ሲሆን እነዚህ መግለጫዎች ወይንም ሰሞች “አሜን.ታማኝ.እውነተኛ ምስክር”የሚገልጽት ኢየሱስን 
ነው፡፡ ለምሳሌ “አሜን”የሚለው ቃል በዕብራይስጥ ቋንቋ የሚያገለግለው ተፈጣሪ ለሆነው ለሰው ሳይሆን ለአምላክ ብቻ ነው፡፡ይህም 
ማለት ተስፋ የገባውን የሚያደርግ ማለት ነው፡፡ስለዚህ እንደ ዕብራይስጥ ቃል አጠቃቀም ኢየሱስን የሚያሳየው ሁሉን ለማድረግ ታማኝ 
የሆነው ያህዌ መሆኑን ነው፡፡ 
 
ሌላው የኢየሱስ መለያ ስሙ “መጀመሪያው የሆነው “የሚል ሲሆን ይሄም ኢየሱስ መጀመሪያ የተፈጠረ ፍጡር ሳይሆን አምላክነቱን 
የሚያሳይ ነው፡፡ራዕይ 21፡6 “……አልፋና ዖሜጋ.የመጀመሪያውና የመጨረሻው እኔ ነኝ”ይላል፡፡ በዚህ ጥቅስ መሠረት ኢየሱስ ስለ ራሱ 
ሲገልጽ “የመጀመሪያው”ሲል የሁሉ ነገር ምንጭ ወይንም ገዢ መሆኑን ይገልጻል፡፡ “መጀመሪያ” የሚለው ቃል የመጣው “አርኬ” ከሚለው 
ቃል ነው፡፡ይሄ ቃል ትክክለኛ ትርጉም “ምንጭ”. “መነሻ”. “ገዢ” ማለት እኔ ነኝ”ማለቱ ነው፡፡ ሌላ የኢየሱስን አምላክነት በግልጽ የሚያሳየን 
ዮሐ 20፡28 ነው፡፡ቶማስ ኢየሱስን “ጌታዬ!አምላኬ”አለው፡፡ይህን ጥቅስ ጄሆቫ ዊትነሶች እየጠመዘዙ ሲተረጉሙት ይታያሉ፡፡ አንደኛው 
መልሳቸው “ቶማስ በመገረምና በድንጋጤ ተሞልቶ ጌታዬ!አምላኬ አለ እንጂ ከልብ የወጣ አይደለም” ይላሉ፡፡ ይሄ ፈጽሞ የማይመስል 
ትርጉም ወይንም ምክንያት አሰጣጥ ነው፡፡ቶማስ በዚህ ንግግር በአዲስ ኪዳን በተለያየ ሥፍራ እንደሚያረጋግጠው አሁንም የኢየሱስን 
አምላክነትና ጌትነት ይገልጻል፡፡አምላክ ባይሆን ኖሮ ወይንም ቶማስ የተናገረው ቃል ልክ ባይሆን ኖሮ እንደ መልካም መምህር ኢየሱስ 
ቶማስን ፍጡሩን እግዚአብሔር (አምላክ) ብሎ በመጥራቱ ይገስጸው ነበር እንጂ  ዝም አይለውም ነበር፡፡ 
 
ጄሆቫ ዊትነሶች .ኢየሱሰን ፍጽም አምላክ መሆኑን የሚክዱት ከላይ በጠቀስነው ምሳሌ ዓይነት መላ በመምታት ወይንም ቃሉን በማጣመም 
ነው፡፡ ብዙ ጊዜ እየደጋገሙ የሚሰጡት “ወልድ ለአብ ያለውን ተገዢነት” በመግለጽ ነው፡፡ወልድ ለአብ ተገዢ ከሆነ ከአብ ጋር መለኮታዊነት 
ወይንም አምላክነት እንዴት ሊኖረው ይችላል;ይላሉ፡፡ “የእኔ ሳይሆን የእርሱ ፈቃድ………አብ ከእኔ ይበልጣል…..”የሚለውን ቃል 
በተደጋጋሚ ሲጠቅሱት ይሰማል፡፡ለዚህ ትክክለኛ መልሱ “ተገዢ መሆን አንድ ዓይነት እንዳይሆን አይከለክልም፡፡ኢየሱስ በሰብዓዊ 
ተፈጥሮው (በፍፁም ሰውነቱ) ከሥላሴ ሁለተኛ ሰው በመሆን በደረጃ ከአብ የሚቀጥል መሆኑን ይገልጻል፡፡ ይህ በመሆኑ አምላካዊ 
ተፈጥሮውን አይለውጠውም ፡፡ለምሳሌ መቶ አለቃው ከተራ ወታደሩ በደረጃ ቢበልጠው ተራ ወታደሩ የሰውነት ተፈጥሮ የለውም ወይንም 
ከመቶ አለቃው የተለየ ፍጡር ነው ማለት አይደለም፡፡ጳውሎስ “…….በወንድ	ሁሉ	ላይ	ሥልጣን	ያለው	ክርስቶስ	መሆኑን	.በሚስት	ላይ	



ሥልጣን	ያለው	ባል	መሆኑንና	በክረስቶስም	ላይ	ሥልጣን	ያው	እግዚአብሔር		አብ	መሆኑን	እንድታወቁ	እወዳለሁ”	(1ኛ ቆሮ.11፡3) 
በማለት ኢየሱሰና እግዚአብሔር ያላቸውን ደረጃ ይገልጻል፡፡ 
 
ሌላው ጄሆቫ ዊትነሶች የኢየሱስን አምላክነት የሚክዱበት ምክንያት “ሞቱን” በመጥቀስ ነው፡፡ “ሞት ለጄሆቫ ዊትነሶች ሙሉ በሙሉ 
መጥፈት (ANNIHILATION) ነው፡፡ሰው ሲሞት መንፈሱ መኖር ያቆማል፤ ይጠፋል ይላሉ፡፡ ይህ ደግሞ “ክርስቶስ አምላክ ከሆነ እርሱ 
ለሦስት ቀን ያህል በሞትነት ወቅት ዓለምን ይቆጣጠር የነበረው ማን ነበር;የሚለውን ጥያቄ ያስነሳል፡፡ “ሞት” ማለት ነፍስ ከሥጋ ሲለይ 
ማለት ከሆነ ይሄ ሀሳብ ችግር አይሆንብንም፡፡ ፍጹም ሰው የሆነው ኢየሱስ ሦስት ቀን መቃብር ውስጥ በቆየበትም በዚያን ወቅት ነፍሱ 
ከሥጋው ትለይ እንጂ ነፍሱ ስላልሞተች ዓለምን ይገዛ እንደነበር እንረዳለን፡፡ 

3.ስለ	ክርስቶስ	ከሞት	መነሳት	ያላቸው	አቋም 
 
		ጄሆቫ ዊትነሶች “ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር የመጣው ፍጽም ሰው ሆኖ ሳይሆን በክብር የተሞላ መንፈስ ሆኖ ነው” ይላሉ፡፡ስለ ትንሳኤው 
ሲናገሩ ደግሞ “ይሄ “በኩር” ከመቃብር የተነሳው ሥጋው ሳይሆን መንፈሱ ነው” ይላሉ፡፡ ኢየሱስ ከሞት የተነሳው በሥጋ ወይንም በአካል 
ሳይሆን በመንፈስ ነው ማለታቸው ብቻ ሳይሆን.ተመልሶ የሚመጣውም.በመንፈስ ነው ይላሉ፡፡ ዳግም ምጽአቱ የሚሆነው ሳይታይ ነው 
ያሉበት ምክንያት በ1874 ዓ.ም. ይመለሳል ብለው በሀሰት ትንቢት ተናግረው ትንቢታቸው ባለመፈጸሙ ሀሰተኞች እንዳይባሉ “ሳይታ 
መጥቷል” በማለት ሀፍረታቸውን ለመሸፈን የፈጠሩት ምክንያት ነበር፡፡ 
 
ኢየሱስ ከሞት የተነሳው በመንፈስ ብቻ መሆኑን ለማስረዳት የሚጠቀሙባቸው ጥቅሶች አንደኛው 1ኛ ቆሮ.15 ፡45 ላይ “የመጀመሪያው	
ሰው	አዳም	ሕያው	ፍጡር	ሆነ	ተብሎ	ተጽፍአል፤የመጨረሻው	አዳም	ክርስቶስ	ግን	ሕይወትን	የሚሰጥ	መንፈስ	ሆነ” የሚለውንና 1ኛ ጴጥ 
.3፡18 ላይ “ …….ለእኛ	በኃጢአታችን	ምክንያት	በማያዳግም	ሁኔታ	አንድ	ጊዜ	መከራን	በመቀበል	ሞቷል፤እርሱ	በሥጋ	ሞተ.በመንፈስ	ግን	
ሕያው	ሆነ”	የሚለውን ጥቅስ ነው፡፡ይሁን እንጂ እነዚህ ሁለቱም ጥቅሶች ኢየሱስ ለሞት የተነሳው በአካል ሳይሆን በመንፈስ ነው ማለታቸው 
አይደለም፡፡ 
 
በ1ኛ ቆሮ. 15፡45 ላይ “……..የመጨረሻው አዳም ክርስቶስ ግን ሕይወትን የሚስጥ መንፈስ ሆነ”የሚለው ሀሳብ ኢየሱስ ከሞት የተነሳው 
በመንፈስ እንደሆነ አያሳይም፡፡ ነገር ግን በራሱ አስደናቂ ትንሣኤ ለአማኞች ሁሉ ያዘጋጀላቸውንና የሚሰጠውን የትንሳኤ ሕይወት መግለጽ 
ነው፡፡ቁስ አካልና መንፈስን ጄሆቫ ዊትነሶች እንደሚያምኑት በማነጻጸር ፈንታ 1ኛ ቆሮ. 15፡35-45 ባሉት ቁጥሮች ውስጥ የምናየው 
የሚሞተውን፤ከማይሞተው ከማይበሰብስው ጋር ሲያነጻጽር እንጂ አካልን ከመንፈስ ጋር ሲያነጻጽር አይደለም፡፡ በ1ኛ ዮሐንስ 3:2 መሠረት 
አማኞች ሁሉ በትንሣኤ ቀን የክርስቶስን በሚመስል በአዲስ አካል ከሞት እንደሚነሱ እንረዳለን፡፡በትንሣኤያቸው የሚለብሱት አካል አሁን 
በምድር ሳለን የለበስነውን አካል ይመስላል.ግን የማይበሰብስ.የማይሞትና በክብር የተሞላ ነው፡፡ጄሆቫ ዊትነሶች ይህን ሀሳብ ለመቃወም 
ወይንም የራሳቸውን ዓይነት ትንሣኤ ለመደገፍ “…..ሥጋና ደም የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርሱም” (1ቆሮ. 15፡50) የሚለውን 
ጥቅስ ይጠቀማሉ፡፡ይሁን እንጂ የዚህ ጥቅስ መሠረታዊ ሀሳብ ሥጋና ደምን ለመግለጽ ሳይሆን “ስለማይበሰብሰው አካል” ለመግለጽ ነው፡፡ 
“ሥጋና ደም” በኃጢያት ምክንያት የሚበሰብሰውን አካል ለመግለጽ የተጠቀሰ ሀሳብ ብቻ ነው፡፡ 

በ1ኛ ጴጥሮስ 3፡18 ላይ የተጠቀሰው “…….ለእኛ	በኃጢያታችን	ምክንያት	በማያዳግም	ሁኔታ	አንድ	ጊዜ	መከራን	በመቀበል	ሞቶአል፤እርሱ	
በሥጋ	ሞተ.በመንፈስ	ግን	ሕያው	ሆነ” የሚለው ቃል የሚያመለክተው ኢየሱስን ነው፡፡በዚህ ቁጥር ላይ የተገለጸው ሀሳብ በጣም ግልጽ 
አይደለም፡፡ ሰለሆነም የተለያየ ትርጉም ከተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ሲሰነዘር ይሰማል፡፡ለዚህ ጥቅስ ከሚሰጡት የተለያዩ ትርጉሞች 
መካከል ጥቂቶቹ ከዚህ ቀጥሎ እናቀርባለን፡፡ 
 
• እዚህ	ላይ	ጴጥሮስ	ለመግለጽ	የፈለገው	መንፈስ	ቅዱስ	በክርስቶስ	ትንሣኤ	ላይ	ያለውን	ድርሻ	ነው	የሚሉ	አሉ፡፡	
• ሌሎች	ደግሞ	አካሉ	(ሥጋው)	በመቃብር	ውስጥ	ለሦስት	ቀን	በቆየበት	ወቅት	የኢየሱስን	መንፈስ	ከሙታን	ጋር	ይገናኝ	ነበር	ማለት	ነው	

ይላሉ፡፡	
• ሌሎች	ደግሞ	 የሚሰጡት	ትርጉም	ኢየሱስን	ከሞተ	 ያሰነሳው	መንፈስ	 በኖህ	 ዘመን	 የተሰበከውን	 ስብከት	ኃይል	 በመስጠት	ፍርድን	

ለሚጠብቁ.በመንፈሳዊ	እሥር	ውስጥ	የነበሩትን	ለመፍታት	ኃይልን	ይሰጥ	ነበር	ማለት	ነው	ይላሉ፡፡	
 

ከዚህ ሁሉ ሌላ ኢየሱስ በሥጋው ከሞት እንደተነሳ በግልጽ የሚናገሩ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ወይንም ጥቅሶች አሉ (ሉቃ.24፡36-
43፤ዮሐ. 2፡19፤20፡24-29)፡፡ በሉቃስ 24፡39 ኢየሱስ መንፈስ አለመሆኑን ሲገልጽ “መንፈስ ሥጋና አጥንት የለውም”አለ፡፡ በዮሐ. 
2፡19-22 ላይ ኢየሱስ “ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሱትና እኔ በሦስት ቀን ውስጥ እሠራዋለሁ”ሲል ስለ ትንሣኤው ትንቢት መናገሩ ነበር፡፡ 
ቤተ መቅደስ ያለው የራሱን ሥጋ ሲሆን በትንሣኤውም ይህን የተናገረውን አጸና (አረጋገጠ)፡፡ በዮሐ.20፡24-29 በአካል ትንሣኤ ማግኘቱን 
ማረጋገጫ ለቶማስ ሲሰጠው “ጣትህን ወዲህ አምጣና እጆቼን እይ፤እጅህንም አምጣና በጎኔ ውስጥ አግባው”ሲለው ቶማስ ይህንን 
ሲያረጋግጥ “ጌታዬ! አምላኬ!”አለው፡፡ለዚህ ማስተባበሪያ ለመስጠት ጄሆቫ ዊትነሶች “ቶማስን በእጅህ ንካ ያለው በዚያን ወቅት ኢየሱስ 
ለሞት መነሳቱን ተከታዮቹን ለማሳመን የፈጠረው አካል ነው” ይላሉ፡፡ ይሁን እንጂ እውነትነት የሌለው.የማይመስል ምክንያት 
ነው፡፡ትንሣኤው በመንፈስ ብቻ ከሆነ ጄሆቫ ዊትነሶች እንደሚሉት በሥጋ ትንሣኤ ማግኘቱን ለምን ማስመስከር ወይንም ማረጋገጥ 
አስፈለገው፡፡ስለዚህ ጄሆቫ ዊትነሶችን ባይዋጥላቸውም ኢየሱስ ከሞት የተነሳው በመንፈስ ሳይሆን የተለወጠውንና የከበረውን ሥጋውን 
ለብሶ ነው፡፡ 



የእኛ የክርስትያኖች ሕያው ተስፋ የተመሠረተው በክርስቶስ ትንሣኤ ላይ ነው፡፡ጄሆቫ ዊትነሶችም ለማሳሳት “ክርስቶስ ለሞተ ተነሰቷል” 
ይላሉ፤የሚያምኑት ግን ኢየሱስ ከሞት የተነሳው በሥጋ ሳይሆን በመንፈስ ነው ብለው ነው፡፡ “በመስቀል ተሰቅሎ የሞተው የኢየሱስ ወደ 
አየርነት ተለውጦ በኖ ጠፍቶ ይሆናል፤ንጉሡ ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋው ሞቶ የማይታይ መንፈስ ሆኖ ከሞተ ተነስቷል”ይላሉ፡፡እንዲሁም 
የኢየሱስ መንፈስ . ተከታዮቹ በመንሳፋዊ ትንሳኤው ማመን እንዲችሉ ብቻ አካል ያለው ሆኖ የቀረበ ነው ብለው ያምናሉ፡፡ ጄሆቫ 
ዊትነሰ.ኢየሱስን የሚመለከቱት ወይንም እንደሆነ አስመስለው የሚያቀርቡት ከሞቱ በኃላ ሥጋቸው የትም በስብሶ እንደሚቀረው እንደ 
ሃይማኖት መሪዎች አድርገው ነው፡፡ ክርስቶስ በሥጋ ከሞተ አለመነሳቱ ተከታዮቹን ተስፋቢስ አያደርጋቸውም ብለው 
ያምናሉ፡፡ጳውሎስ “ክርስቶስ	ከሞት	ካልተነሳ	የእኛም	ትምህርት	ሆነ	የእናንተም	እምነት	ከንቱ	መሆኑ	ነው!	ደግሞም	እግዚአብሔር	ክርስቶስን	
አስነስቶታል	ብለን	በማስተማራችን	ሐሰተኞች	የእግዚአብሔር	ምስክሮች	ሆነናል	ማለት	ነው” ይላል (1ኛ ቆሮ. 15፡14-15)፡፡ 
 
መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ በሥጋ ከሞት እንደተነሳ በግልጽ ይናገራል፡፡ጳውሎስ አሁንም ሥጋዊ አካል ይዞ ከአብ ጎን ተቀምጦ እንዳለ 
ሲገልጽ “….የመለኮት	ፍጽም	ሙላት	በሰውነት	ተገልጦ	የሚኖረው	በክርስቶስ	ነው” ይላል (ቆላስያስ 2፡9)፡፡ 
 
4.ስለ	ክርስቶስ	ዳግም	መምጣት	ያላቸው	አቋም 
 
			ጄሆቫ ዊትነሶች “ኢየሱስ ሁለተኛ ሲመጣ የሰው ዓይን እንደማያየው፤የሚመጣውም በሥጋ እንዳልሆነ የማይካድ የእግዚአብሄር ቃል 
ያረጋገጠው እውነት ነው”በማለት ይደመድማሉ፡፡ ኢየሱስ ዳግመኛ ሲመጣ በሰው ዓይን ሳይታይ ነው ብለው ስለሚያምኑ በ1874ዓ.ም 
(እ.ኤ.አ) መጥቷል ይላሉ፡፡ በ1874 ዓ.ም ኢየሱስ ዳግመኛ መጥቷል የሚለውን ሀሳብ ይቀይሩና በ1914 ዓ.ም ይመለሳል ብለው ተነበዬ፡፡ 
በ1914 ዓ.ም በዓለም ዙሪያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች የክርስቶስን መመለስ ለማየት ተሰብስበው ነበር፡፡ በየጊዜው 
“ይመጣል”የሚሉበትን ቀን በመለዋወጣቸው ተከታዮቻቸው እንዳይናገሩ በማለት “ሲመጣ ማንም አያየውም”የሚል ዘዴ በመፍጠር 
ማስተማር ጀመሩ፡፡ 
 
መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ዳግመኛ ወደ ምድር ሲመለስ በምስጢር ወይንም በድብቅ ነው ብሎ አይናገርም፡፡ እንዲያውም ኢየሱስ በድብቅ 
ወይንም በስውር ይመጣል የሚሉ ሀሰተኛ አስተማሪዎች መሆናቸውን ይገልጽና “…….መብረቅ	በሰማይ	ብልጭ	ብሎ	ከምሥራቅ	እስከ	
ምዕራብ	እንደሚታይ	.የሰው	ልጅ	መምጣትም	እንዲሁ	ይሆናል” ይላል (ማቴ. 24፡27)፡፡ኢየሱስ ዳግመኛ ወደ ዓለም ሲመጣ ጄሆቫ 
ዊትነሶች እንደሚሉት በድብቅ ሳይሆን በግልጽ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል፡፡ “እነሆ	በደመና	ይመጣል፤የወጉት	ሰዎች	እንኳን	ሳይቀሩ	
ሰው	ሁሉ	ያየዋል”	ይላል	(ራዕይ	1፡7)፡፡ 
 
5.ስለ	መንፈስ	ቅዱስ	ያላቸው	አቋም 
 
ጄሆቫ ዊትነሶች “መንፈስ ቅዱስ . በሥላሴ ውስጥ ሦሰተኛ ሰው የሚባለው.ሰውነት ያለው ሳይሆን የእግዚአብሔር ተንቀሳቃሸ ኃይል ነው” 
ይላሉ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ ጄሆቫ ዊትነሶች የሚሉትን ሀሳብ አይደግፍም፡፡መንፈስ ቅዱስ መለኮታዊነት አካል ያለው አምላክ ነው፡፡ መንፈስ 
ቅዱስ በሥላሴ ሶሰተኛው ሰው ነው ስንል ምን ማለት ነው; ሰው ስንልስ ምን ማለት ይሆን; የእንግሊዘኛ መዝገበ ቃላትም ግልጽ አድርጎ 
አያስረዳም፡፡ የሥነ አዕምሮ አዋቂዎችም የሰው ተፈጥሮ ምንና ምንን እንደሚያካትት እርግጠኞች አይደሉም፡፡ ያም ሆነ ይህ የሰው 
ተፈጥሮአዊ ባህሪ (Personality)ያልሆነውን ማወቅ ይቻላል፤፤ለምሳሌ የሰው ተፈጥሮአዊ ባህሪ ምንም እንኳን በአካል ይገለጽ እንጂ 
አካላዊ (ፊዚካል) አይደለም፡፡የሰውነት ተፈጥሮ የአንድ ነገድ የባህል ተ�ም አይደለም፡፡የሰው ተፈጥሮአዊ ባህሪ (Personality) 
አዕምሮን.ፈቃድንና ስሜትን ያካተተና ከሌሎች ፍጥረቶች መካከል የራሱን መኖር ተቀብሎ “እኔ” ማለት የሚችል ነው፡፡ 
 
እስቲ መንፈስ ቅዱስ ከላይ በገለጽነው ሁኔታ ሆኖ እናገኘው እንደሆነ እንመርምር፡፡ መንፈስ ቅዱስ የማወቅ ችሎታ (INTELLECT) 
እንዳለው መጽሐፍ ቅዱስ ያሳየናል (የሐዋ. 5፡9)፡፡ መንፈስ ቅዱስ ራሱን የቻለ የሰውነት ተፈጥሮአዊ ባህሪ ያለው መሆኑን በግለጽ የምናየው 
በሐዋርያት ሥራ 13፡2 ላይ ነው፡፡ “……..መንፈስ ቅዱስ እኔ ለመረጥኃቸው ሥራ በርናባስንና ሳኦልን ለዩልኝ አለ” ይላል፡፡ይሄም መንፈስ 
ቅዱስ ራሱን የቻለ የሰውነት ተፈጥሮ እንዳለው እናያለን፡፡መንፈስ ቅዱስ ይሰራል (1ኛ ቆሮ.12፡11)፤መንፈስ ቅዱስ ይመረምራል (1ኛ 
ቆሮ.2፡10)፤መንፈስ ቅዱስ ይመሰክራል (ዮሐ.15፡26)፤መንፈስ ቅዱስ ያስተምራል (ዮሐ. 14፡26)፤ይገስጻል (ዮሐ. 16፡8-
11)፤መንፈስ ቅዱስ ይጣራል (የሐዋ. 13፡2)፡፡ከላይ የተመለከትናቸውን ማድረግ የሚችለው ራሱን የቻለ የሰውነት ተፈጥሮ ያለው ብቻ 
ነው፡፡ 

መንፈስ ቅዱስ የሰውነት ተፈጥሮ የያዘ መሆኑ ብቻ ሳይሆን መለኮታዊነት ያለው አምላክም እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል፡፡መንፈስ 
ቅዱስ ዘለዓላማዊ ነው (ዕብ. 9፡14).መንፈስ ቅዱስ ተፈጣሪ ሳይሆን ፈጣሪ ነው (ኢዮብ 33፡4፤መዝሙር 104፡32)፡፡ 

6. በክርስቶስ	ደም	ስላለው	የኃጢአት	ሥርየት	ያላቸው	አቋም	
	

ጄሆቫ ዊትነሶች ስለ ሰው ተፈጥሮ ያላቸው እምነት ከመጽሐፍ ቅዱስ ሀሳብ ውጪ ነው፡፡ በጄሆቫ ዊትነስ እምነት ሰው ከሞተ በኃላ የሚኖር 
ነፍስ በውስጡ የለም ይላሉ፡፡በሰው ሕየወት ውሰጥ ያለው ነፍስ ሌላ ነገር ሳይሆን ኃይል ወይንም የህይወት መመሪያ (Principle) ብቻ 
ነው፤ ሰው ሲሞት ነፍሱም መኖሩን ያቆማል ይላሉ፡፡በዚህ ዓይነት ሰው ከሞተ በኃላ ልክ ውሻ ወይንም ሌላ እንሰሳትና አውሬዎች ሞተው 
እንደሚቀሩ ከሞተ በኃላ ሕይወት እንደሌለው አድርገው ይመለከታሉ፡፡ 

ቅዱሳን ያልሆኑ ሰዎች በጄሆቫ ዊትነስ እምነት ለዘለዓለም አኖሩም፤ቅዱሳን የሆኑት ግን በትንሣኤ ቀን በያህዌ ወይንም እግዚአብሔር ሀሳብ 
ውስጥ ይሆኑና እንደገና በመንፈስ ብቻ ይፈጥራቸዋል ይላሉ፡፡ 



መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን ግን እነርሱ እንደሚሉት አይደለም፡፡ሰው ሲሞት መንፈሱ ከሥጋው ይለይ እንጂ ነፍሱ ለዘለዓለም 
ይኖራል፡፡ “ሥጋ	አፈር	ስለሆነ	ወደ	አፈር	ይመለሳል፤ነፍስም	ወደፈጠራት	ወደ	እግዚአብሔር	ትሄዳለች”	ይላል	(መክ	12፡7)					
 
ሰለሰው ያላቸው የተምታታው አመለካከታቸው በሥጋ አንዴ ከሞቱ በኃላ ሌላ ሕይወት ከክርስቶስ ጋር እንደሌላቸው ይናገራሉ፡፡በእነርሱ 
አስተያየት ኢየሱስ ወደ ምድር ከመምጣቱ በፊት የመላእክት አለቃ ሚካኤልን ሆኖ ይኖር ነበር፡፡ሚካኤል ሰው የሆነውን ኢየሱስን ሲሆን.ያኔ 
ሚካኤል መኖሩ አበቃ፤ኢየሱስም በመስቀል ላይ ከሞተ በኃላ መኖሩን አቆመ፡፡ እግዚአብሔር ከዚህ በኃላ እንደገና መንፈሳዊ ተፈጥሮ ያለው 
ብቻ አድርጎ ፈጠረው ይላሉ፡፡ 

7. በክርስቶስ	ደም	ስላለው	የኃጢያት	ሥርየት	ያላቸው	አቋም	
	

በክርስቶስ ደም በኩል የሚገኘው ወሰን የሌለው የኃጢአት ይቅርታ ለክርስትያን የእምነት መሠረት.ከፍተኛ ዋጋና ሥፍራ 
ይ½ል፡፡ምክንያቱም በትክክለኛው ለሚቀበለው ሁሉና እንዲሁም የኃጢአትን ይቅርታ ለሚፈልግ ሁሉ የማንጻት ኃይል እንዳለውና 
የዘለዓለም ሕየወት ለማግኘታችን ማረጋገጫችን ስለሆነ ነው፡፡ ይህንን ብሉይ ኪዳንም “…..የሕዝብን	ኃጢአት	ያሰወግድ	ዘንድ	ደም	ሁሉ	
በመሠዊያ	 ጎን	 እንዲፈስ	 እግዚአብሔር	 ያዘዘበትም	 ምክንያት	 ይኸው	 ነው፡፡ሕይወት	 ያለው	 ደም	 ኃጢአትን	 ማሰወገድ	
ይችላል”	(ዘሌዋ.  17፡11) በማለት ያረጋግጥልናል፡፡ በአዲስ ኪዳን ደግሞ በግልጽ በደሙ የኃጢአት ሥርዓት እንደሚገኝ በማያጠራጥር 
ሁኔታ ተጽ÷ል፡፡ “…….ደም	 ካልፈሰሰም	 የኃጢያት	 ሥርየት	 አይገኝም” (ዕብ. 9፡22)  ጳውሎስም ደሙ ኃጢአትን እንደሚያነጻና 
ከእግዚአብሔር ጋር እንደሚያስታርቀን ይናገራል፡፡ “በእርሱም	 አማካይነት	 በሰማይም	 ሆነ	 በምድር	 ያሉትን	 ነገሮች	 ሁሉ	 ከራሱ	 ጋር	
አስታረቀ፤በመስቀል	ላይ	በፈሰሰው	ደሙም	ሰላምን	አደረገ”	ይላል (ቆላስይሰ 1፡20)፡፡ 
 
ጄሆቫ ዊትነሶች በዚህ ላይ ያላቸው አቋም ፍጽም ከእግዚአብሔር ቃል ጋር አብሮ የማይሄድ ነው፡፡ከኃጢአት የማንጻቱ ወይንም የመቤዠቱ 
ኃይል ያለው ሙሉ በሙሉ በእግዚአብሔር ላይ ብቻ አይደለም፤የሰውን ከኃጢአት መዳን ሙሉ ለሙሉ እግዚአብሔር የሚፈጽመው ሳይሆን 
ግማሹን ሰው.ግማሹን እግዚአብሔር የሚሠራው ሥራ ነው ይላሉ፡፡ በመቀጠልም የአዳምን ኃጢአት በመስቀል ላይ በመሞቱ ያሰወገደ 
ቢሆንም ሰዎች ከአርማጌዶን ጦርነት ውስጥ በህይወት አልፈው በጄሆቫ (ያህዌ) የአገዛዝ ሥርዓት ውስጥ በግል ፈቃዳቸው ራሳቸውን 
ካላስገዙ.ደህንነታቸው የተVላ አይሆንም በማለት የጄሆቫ ዊትነስ እምነት ሰው በሺ ዓመት የእግዚአብሔር ግዛት ውስጥ ካለፈ በኃላ ብቻ 
ነው ከእርሱ ጋር እውነተኛ መታረቅ የሚኖረው ብለው ያስተምራሉ፡፡ወሰን የሌለው የእግዚአብሔር መቤዠት ሁኔታን ያልተደገፈ 
(UNCONDITIONAL)ከእግዚአብሔር ዘንድ ለሰው የተሰጠ ነው፡፡እንደ ጄሆቫ ዊትነሰ አባባል የክርስቶስ ደም የሰውን ኃጢያት 
የሚያጠፈው በከፊል እንደሆነ ነው፡፡በመሠረቱ የሚያነጻ ከሆነ ሙሉ በሙሉ ያነጻል፤የሚያነጻም ከሆነ ሙሉ በሙሉ አያነጻም፡፡ይሄ ቢሆን 
ኖሮ ሰው ተስፋ የሌለውና የጠፋ ይሆን ነበር፡፡ (……..የልጁ የኢየሱስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል)1ኛ ዮሐንስ 1፡7፡፡ 

8.ስለ	ገሀነም	እሳትና	ስለ	ዘለዓለም	ፍርድ	ያላቸው	አቋም 
 
የጄሆቫ ዊትነስ መሥራች ቻርለስ ራስል በወጣትነት እድሜው ስለ ሲኦል ሲያሰብ በጣም ይፈራ ነበር፡፡የራሱን ድርጅት ከመቋቋሙ በፊት 
ከአድቬንቲስት (የሰባተኛው ቀን አክባሪዎች )ጋር ቅርብ ግንኙነት ስለነበረው የእነርሱን ትምህርት በመከተል . “ለዘለዓለም ኃጢአተኞች 
በሲኦል ይቀጣሉ” የሚለውን እምነት ከአእምሮው አስወጣ፡፡ሲኦል ወይንም ዘለዓለማዊ ቅጣት መኖር አለመኖሩን ማወቅ መጽሐፍ ቅዱሰን 
በጥንቃቄ ለሚመረምር ሰው አስቸጋሪ አይደለም፡፡ጄሆቫ ዊትነሶች የእነርሱን ትምህርት የማይቀበሉትን ሰዎች ልዩ የቅጽል ስም ማውጣትና 
መስጠት ልማዳቸው ነው፡፡ ለምሳሌ “ሲኦል አለ” ብለው የሚያምኑትን ሰዎች  “የገሃነም እሳት አዋጅ ነጋሪዎች (ጪሂዊች) (Hell fire 
screechers) ብለው ይጠሩአቸዋል፡፡ ጄሆቫ ዊትነሶች ስለ ሲአል ያላቸውን አቋምና እምነት ለመረዳት በመጀመሪያ ደረጃ ማወቅ 
የሚገባን አባባላቸውን የመሠረቱት መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈባቸውን ቋንቋ ተመርኩዘው ይሁን እንጂ በገለጻቸው በቂ የቋንቋ 
ችሎታ እንደሌላቸው ግልጽ ነው፡፡ 

ጄሆቫ ዊትነሶች “እምነታችን የተመሠረተው መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈበት የመጀመሪያው ቋንቋ ላይ ነው”ይበሉ እንጂ አተረÕጎማቸው 
“የስዋሰው ችሎታ የጎደለውና ከመዝገበ ቃላት ሕግ ውጪ እንደሆነ ግልጽ ነው፡፡ጄሆቫ ዊትነሶች ካሳተVቸው መጽሐፍት መካከል በ1946 
ዓ.ም ባሳተሙት “Let God be True”(እግዚአብሔር እውነተኛ ይሁን) በሚለው መጽሐፍ ውስጥ ስለ ሲኦል ያላቸውን ትርጉም 
ለመግለጽ የተጠቀሙበትን ምሳሌ ከዚህ ቀጥሎ እንመልከት፤` 

 “ከአንድ የውጪ አገር ቋንቋ ወደ እንግሊዝኛ ቋንቋ ስትተረጉሙ ለምሳሌ ስልሳ አምስት ጊዜ “ዳቦ” የሚል ቃል ብታገኙ .31 ጊዜ ዳቦ.31 
ጊዜ ዓሣ.3 ጊዜ ሥጋ ብላችሁ ትተረጉሙታላችሁ;አይመስለኝም ፡፡ለምን;ምክንያቱም ትርጉማችሁ ልክ ስለማይመጣ ነው፡፡ “ዳቦ”የተባለው 
“ዓሣ” ወይንም “ሥጋ”መሆን ስለማይችል ነው፡፡ “ሲኦል”የሚለው ቃል ልክ እንደዚሁ ነው፡፡ሲኦል ማለት የመቃብር ሥፍራ ከሆነ.በሌላ 
ሥፍራ “ዳቦ”ም ሰዎች የሚሰቃዩበት የእሳት ጉድÕድ መሆን አይችልም” ይላል፡፡የሚያስደንቀው (እ.ኤ.አ) በ1951 ዓ.ም. ድጋሚ 
ባሳተሙት መጽሐፍ ላይ ግን በተሰወረ መንገድ ከላይ የጠቀስነውን ሀሳብ ከውስጡ አስወጥተውታል፡፡ጄሆቫ ዊትነሶች ስለ ሲኦል ያላቸው 
አመለካከት የሞቱ ሰዎች ትንሣኤን የሚጠብቁበት “መቃብር”ብቻ እንደሆነ ነው፡፡የሚሰጡትም ዋና ምክንያት በግሪክም ሆነ በዕብራይስጥ 
ቋንቋ ሲኦል የሚለው ቃል አንድ ነገር ሲሆን ሀሳብን ከያዘው ጽሁፍ ጋር ምንም መያያዣ (Contextual Connotation)የለውም 
በማለት ነው፡፡ይሄም ጄሆቫ ዊትነሶች የጥንት የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ ችሎታ የጎደላቸው መሆኑን ያሳያል፡፡ከላይ  በምሳሌ “ዳቦ”የሚለው 
ቃል አንዴ ዳቦ.በሌላ ጊዜ ዓሣ ወይንም ሥጋ እንዴት ሊሆን ይችላል;ይበሉ እንጂ  መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ቃል የተለያየ ትርጉም ይዞ 
እናያለን፡፡ስለዚህ ነው አንድ ቃል ያሉትን የተለያዩ ትርጉሞች ማወቅ የሚገባን ፡፡ለምሳሌ በዕብራይስጥ ቋንቋ በተጻፈው መጽሐፍ  ቅዱስ 
ውስጥ “ለከም”የሚለው ቃል 238 ጊዜ “ሥጋ”ወዘተ. በማለት የተለያየ ትርጉም ይዦ እናያለን፡፡ትክክለኛ ትርጉሙ የሚታወቀው የጽሁፋን 
ሀሳብ በመከተል ነው፡፡ 



ጄሆቫ ዊትነሶች በሌላ በኩል “ሞትን” የሚመለከቱት “ራስን አለማወቅ” (Unconscioisness) ወይም “እንዳልነበረ ሆኖ መጥፋት” 
(Extinction) አድርገው ሲሆን.ይህ ትርጉማቸውን መጽሐፍ ቅዱስ የሚደግፈው አይደለም፡፡እንደ መጽሐፍ ቅዱስ “ሞት”እንዳልነበረ 
ሆኖ መጥፋት ማለት አይደለም፡፡በመጽሐፍ ቅዱስ  ሞተ “መለየት”እንደሆነ እናያለን፡፡ “ከዚህ	እንደ	መኖሪያችን	ከሆነው	ሥጋችን	ተለይተን	
ከጌታ	ጋር	መሆን	እንመኛለን….”	(2ኛ ቆሮ. 5፡8)፡፡ከላይ የተመለከትነው ጥቅስና ሌሎችም በተለያየ ሥፍራ የተጠቀሱት የመጽሐፍ ቅዱስ 
ጥቅሶች “ሞት” የመንፈስ ከሥጋ መለየት እንጂ .እንዳልነበረ ሆኖ መጥፋት አለመሆኑን ያሳዩናል፡፡ 
 
ጄሆቫ ዊትነሶች መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በተለያየ ሥፍራ ሲኦል የሚለው ቃል “ገሃና” ከሚለው የግሪክ ቃል የወጣና ትርጉሙም “ለዘለዓለም 
እንዳልነበረ ሆኖ መጥፋት ነውበማለት ፍጹም ከእውነት የራቀ ትርጉም ይሰጣሉ፡፡ይሄ ቅጥፈታቸው በዩሐ. 1፡1 ላይ ያለውን ቃል አጣመው 
ከተረጎሙት የማያንስ አተረÕጎም ነው፡፡በአዲስ ኪዳን ውስጥ “ገሃና”የሚለው ቃል “እንዳልነበረ ሆኖ መጥፈት”ነው የሚል ትርጉሙ የትም 
አናገኝም፡፡ነገር ግን “ገሃና”የሚለው ቀጥተኛ ትርጉም “ገሃነመ እሳት”መሆኑን በተለያየ ሥፍራ ተጠቅሶ እናነባለን፡፡ “…….ደደብ	ብሎ	
የሚሳደብ	ሁሉ	ለገሃነመ	እሳት	ፍርድ	የተገባ	ይሆናል”ይላል	(ማቴ. 5፡22)፡፡	“…ሥጋን	ከመግደል	አልፈው	ነፍስን	መግደል	የማይችሉትን	
ሰዎች	አትፍሩ፡ይልቁንስ	ነፍስንና	ሥጋን	በገሃነም	ሊያጠፋ	የሚችለውን	አምላክ	ፍሩ”	ይላል	(ማቴ. 10፡28)፡፡	“……..የኃጢአት	ምክንያት	
የሆኑትንና	ክፋ	አድራጊዎችን	ሁሉ	ከእርሱ	መንግሥት	ሰብስበው	ያወጣሉ፤ወደ	እቶን	እሳትም	ይጥሉአቸዋል፤በዚያ	ለቅሶና	ጥርሰ	ማፋጨት	
ይሆናል”(ማቴ. 13፡41-42)እንዲሁም በቁጥር 49 እና 50 ላይ	“….በዓለም	 መጨረሻም	 እንዲህ	 ይሆናል፤መላእክት	 መጥተው	
ኃጢአተኞችን	ከጻድቃን	ይለዩዋቸዋል፡፡ወደ	እቶን	እሳትም	ይጥሉአቸዋል፤በዚያ	ለቅሶና	ጥርስ	ማፈጨት	ይሆናል”	
 
ይላል፡፡ከላይ ባየናቸው ጥቅሶች መሠረት የኃጢአተኖች ዕድል አንድ ጊዜ እንዳልነበሩ ሆኖ መጥፈት ሳይሆን.ለዘለዓለም ከእግዚአብሔር 
ተለይቶ ለዘለዓለም በእሳት መስቃየት እንደሆነ የማይካድ እውነት ነው፡፡የበለጠ በግልጽ የምናየው ራዕይ 20፡10ን ስናነብ 
ነው፡፡ “……ያሳታቸው	ዲያብሎስ	 አውሬውና	ሐሰተኛው	 ነብይ	ወዳሉበት	 በዲን	 በሚቃጠል	 እሳት	 ባሕር	ውስጥ	 ተጣሉ፤ሌሊትና	 ቀን	
ለዘለዓለም	ይሰቃያሉ”ይላል፡፡ 
 
ጄሆቫ ዊትነሶች “ገሃነመ እሳት” የለም በማለት ራሳቸውንና ተከታዮቻቸውን ለማሳመን የሚሞክሩበት ሌላ መንገድ እግዚአብሔር የፍቅር 
አምላክ ስለሆነ የፈጠራቸውን ሰዎች ለዘለዓለም በእሳት ውስጥ አይቀጣም በማለት ነው፡፡የረሱት ነገር ቢኖር ግን እግዚአብሔር የፍቅር 
አባት ብቻ ሳይሆን ትክክለኛ ፈራጅ መሆኑንም ነው፡፡በልጁ በኩል ያዘጋጀውን ደህንነት ሰዎች ችላ ሲሉ.ደሙን ረግጠው ሲሄዱ ለዘለዓለም 
የሚቀጣቸው መሆኑን የተረዱት አይመስለንም፡፡ 

9.ስለ	ሰው	ነፍስና	መጨረሻው	ያላቸው	አቋም 
 
“ነፍስ” የሚለውን ቃል ለመረዳት ማንኛውም ሰው መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈባቸውን ቋንቋዎች ማለትም ግሪክና ዕብራይስጥን 
መመርመር ያስፈልገዋል፡፡ነፍስ የሚለው ቃል በዕብራይጥ “ነፍሽ” ሲሆን በግሪክ ደግሞ “ሳይክ”ነው፡፡የጄሆቫ ዊትነሶች ችግር “ነፍስን” 
የሚመለከቱት እንደ “መመሪያ ሀሳብ” (Principle)እንጂ ራሱን የቻለ ተፈጥሮአዊ ነገር (Entity) እንደሆነ አይደለም፡፡መጽሐፍ ቅዱስ 
በተለያየ ሥፍራ አንድ ሰው ሲሞት .ነፍሱ ከሥጋው ሲለይ እንደሆነና እግዚአብሔር በወሰነው ሰዓት የሚታደስ መሆኑን ይነግረናል፡፡ (ዘፍ 
35፡18፤1ኛ ነገሥት 17፡21-22)፡፡ 
 
ይህን ሀሳብ የበለጠ ለመራዳት “የማይሞት” የሚለውን ቃል በግሪክ ቋንቋ ምን እንደሆነ መመልከቱ ይጠቅማል፡፡ “የማይሞት”የሚለው 
ቃል በግሪክ ቋንቋ በሁለት ዓይነት መልክ ተገልጻአል፡፡ይኸውም አንደኛው “አታናሲያ”ሲሆን.ሦስት ጊዜ “የማይሞት” የሚለውን ትርጉም 
ይዞ እናያለን፡፡ሁለተኛው ደግሞ “አፍቶርቶስ”	የሚለው ቃል ደግሞ “የማይሞት” የሚለውን ትርጉም ይዞ ሁለት ጊዜ ሲጠቀስ. 
“የማይበሰብስ”የሚለውን ትርጉም ይዞ ደግሞ አራት ጊዜ ተጠቅሶ እናያለን፡፡ “አታናሲያ”የሚለው ቃል በ1ኛ ጢሞቴዎስ 6፡16 ላይ 
“የማይሞት ነው”የሚለው እግዚአብሔር ነው፡፡ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ የሚኖርና የማይሞት እርሱ ብቻ ነው፡፡ 
“…….ይህ የሚጠፈው (አፍታርስያን)የማይጠፈውን.ይህም የሚሞተው የማይሞተውን መልበስ አለበት፡፡ይህ የሚጠፋው 
የማይጠፋውን.ይህም የሚሞተው የማይሞተውን በሚለብስበት ጊዜ ሞት በድል ተዋጠ ተብሎ የተጻፈው ይፈጸማል” ይላል (1ኛ 
ቆሮ.15፡53-54)፡፡እዚህ ላይ ሁለት ጊዜ  “አታናሲያን “የሚለው ቃል ሲጠቅስ የሚያመለክተው ወደ ሰው ሲሆን.ሰው ወደፊት 
የማይሞተውን እንደሚለብስ ያመለክታል፡፡የማይሞት ወይንም የማይበሰብስ ተፈጥሮ በአሁኑ ጊዜ ያለው ኢየሱስ ብቻ ነው፡፡ሰው 
የማይበሰብሰውንና የማይሞተውን የሚለብሰው ዓለም ነው(ሮሜ 2፡7፤1ኛ ጴጥ.1፡4)፡፡ 
 
ጄሆቫ ዊትነሶዎች የሰው ነፍስ ከመቃብር በኃላ አይኖርም ይላሉ፡፡እኛ ግን መጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ ሥፍራ የሰው ነፍስ ከሥጋው  ሞት 
በኃላ እንደሚኖር ስለሚያረጋግጥልን እናምናለን፡፡ሰው የተፈጠረው በእግዚብሔር አምሳል ነው፡፡ “በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጠረ”ስንል 
በአካል ሰው እግዚአብሔርን ይመስላል ማለት ሳይሆን እግዚአብሔር የዘለዓለማዊነት ተፈጥሮ የሰጠው በመሆኑ (ዘፍጥ. 1፡26)የሰው ነፍስ 
ዘለዓለማዊ ነው ማለት ነው፡፡የሰው ነፍስ ራሱን የሚያውቅ ሆኖ ከሥጋ ተለይቶ አንድ ቀን በክብር ትንሣኤ እስከሚገኝበት ቀን ድረስ በአንድ 
ሥፍራ ይጠብቃል (ሉቃስ 20፡37-38፤ ራዕይ 6፡9-11)፡፡ 

ጄሆቫ	ዊትነሶች	ሌላ	የሚታወቁበት	ሁኔታ 
 
• በምድራዊ	መንግሥት	ውስጥ	ተሳትፎ	የላቸውም	

	
ጀሆቫ ዊትነሶች “ታማኝነታችን ለኃያሉ እግዚአብሔርና ለመንግሥቱ ብቻ ነው” በማለት በማንኛውም አጥቢያ.ብሔረሰብና ዓለም አቀፍ 
ምርጫና ፖለቲካ ውስጥ አይሳተፈም፡፡በተጨማሪም የክርስቶስ ሠራዊት አባል በመሆናቸው የጄሆቫን (ያህዌን) የጦር ኃይል ግዴታቸውን 



ትተው የዚህ ዓለም ወታደር ሆነው ቢያገለግሉ እንደ ከዳተኛ ተቆጥረው በኃያሉ እግዚአብሔር ከፍተኛ ቅጣት ይደርስብናል ብለው 
ስለሚያምኑ በወታደርነት አያገለግሉም፡፡እንዲሁም ጄሆቫ ዊትነሶች ለየትኛውም አገር ባንዲራ የክብር ሰላምታ አያቀርቡም፡፡ጄሆቫ 
ዊትነሶዎች “ለማንኛውም በሥልጣን ላይ ላለ መንግሥት አንታዘዝም” የሚሉበት ዋና ምንክያታቸው.የጄሆቫ  ዊትነስ አባሎች ሁሉ 
የእግዚአብሔር መንግሥት አምባሳደሮች በመሆናቸው በዚህ ምድር ለየትኛውም አገር ግዳጅ የለብንም ብለው ስለሚያሰቡ ነው፡፡ መጽሐፍ 
ቅዱስ ግን “ማንኛውም	ሥልጣን	የሚገኘው	በእግዚአብሄር	ፈቃድ	ሰለሆነና	አሁን	ያሉተም	ባለሥላጣኖች	የተሾሙት	በእግዚአብሔር	ስለሆነ	
ሰው	ሁሉ	 ለመንግሥ	 ባለሥልጣን	መታዘዝ	 አለበት”	በማለት ለመንግሥት ባለሥልጣኖች መታዘዝ እንደሚገባ ያስተምረናል (ሮሜ. 
13፡1)፡፡ 
 
ጄሆቫ ዊትነሶዎች “በመንግሥት መረጣ ላይ ተሳትፎ አናደርግም” ይበሉ እንጂ እነዚህ የመንግሥት ባለሥልጣኖች በሚያደርጉት አገልግሎት 
ውስጥ ተጠቃሚዎች ናቸው፡፡እንዲሁም “ወታደር ሆነን አናገለግልም” ይበሉ እንጂ የአገሪቱ ወታደሮች አገርን ከጠላት ወረራ ለመጠበቅ 
በሚያደርጉት ተጋድሎ አሁንም ጄሆቫ ዊትነሶች ተጠቃሚዎች ናቸው፡፡እንዲሁም የአገሪቱ ባለሥልጣናት በሚያደራጁትና በሚሰሩት 
ሆስፒታሎች .መንገዶች ከመገልገል “እምቢ”ሲሉ አይታዩም፡፡ የተበደሉ ሆነው ሲያዩ ለባለሥልጣን ቅሬታቸውን ወይንም ክሳቸውን 
ከማቅረብ ወደ ኃላ አይሉም፡፡ 

• ደም	አይሰጡም	(አይቀበሉም)	
	

ጄሆቫ ዊትነሶች አንድ በሽተኛ አስጊ ሁኔታ ላይ ሆኖ የሌላ ሰው ደም ቢያስፈልገው.ህይወቱንም ለማዳንም እንኳን ቢሆን ደም እንዲቀበል 
አይፈቅዱም፡፡በእነርሱ እምነት ጥሩ አማኝ ከሆነ የዘለዓለምን ህይወት በጊዜያዊ ሕይወት መለወጡ ነው ይላሉ፡፡መጽሐፍ ቅዱስ የሌላውን 
ሰው ደም መቀበል የሚከለክልበት ሥፈራ የለም፡፡ ብዙ ጊዜ የሚጠቅሱት ጥቅስ ዘፍጥረት 9፡4ን ነው፡፡ይኸውም “ነገር	ግን	ደም	ያለበትን	
ሥጋ	አትብሉ፤ምክንያቱም	በደም	ውስጥ	ሕይወት	አለ”የሚለውን ነው፡፡ይሄ ጥቅስ “ደም ያለበትን ሥጋ አትብሉ”ይላል እንጂ ደም መቀበልን 
(Blood transfusion)አይከለክልም፡፡ይሄ ጥቅስ እንሰሳው ሳይሞት ሥጋውን የመብላት ልማድ (ባህል)ያላቸውን ሰዎች ትክክል 
አለመሆኑን የሚነግር ነው እንጂ በሞትና በህይወት መካከል ያለውን ሰው ለማዳን የሌላው ሰው ደም እንዳይሰጠው የሚከለክል አይደለም፡፡ 
 
• የበዓል	ቀናትን	ማክበር	ይቃወማሉ	

	
ጄሆቫ ዊትነሶች፤	 “የአንዱን	 የልደት	 ቀን	 ማክበር	 ቀላል	 ነገር	 ይምሰል	 እንጂ	 ውጤቱ	 ፈጣሪን	 በማክበር	 ፈንታ	 ተፈጣሪውን	 ማክበር	
ይሆናል፤ጎልቶ	መታየት	ያለበት	እግዚአብሄር	መሆን	ሲገባው	ሰው	ይሆናል….ትንሣኤን	ማክበር	በመጽሐፍ	ቅዱስ	የተደገፈ	ባለመሆኑ	መሠረቱ	
ከጣኦት	አምላኪዎች	የፈለቀ	ነው፤ያም	እግዚአብሔርን	ያሳዝነዋል…..የገና	(የጌታ	ልደት)በዓልም	የጣኦት	አምልኮ	ነው” ይላሉ፡፡ 
 
መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ትንሳኤን፤የጌታን ልደት በዓልን፤ወይንም የአንዱን ሰው የልደት ቀን ማክበርን የሚቃወም የትም ሥፍራ 
አናነብም፡፡የአንዱን ሰው ልደት ማክበር ጄሆቫ ዊትነሶች እንደሚሉት ሌላውን ሰው ማምለክ አይደለም፡፡ክርስትያን የተወለደበትን ቀን 
ሲያከብር፤እግዚአብሔር ስለሰጠው ሕይወት ደስ ብሎት እግዚአብሔርን ከቤተሰቡና ከሚወዱት ጋር ማክበሩና ማመስገኑ ነው፡፡መጽሐፍ 
ቅዱስ “ፋሲካን አክብሩ”ብሎ የትም ሥፍራ አያዝም፤ቢሆንም ክርስትያኖች በዓለም ዙሪያ ክርስቶስ ለእነርሱ ሲል የሞትን ጽዋ የቀመሰበትንና 
በመጨረሻም ከሞት የተነሳበትን ቀን ምክንያት በማድረግ ያከብሩታል፡፡ ልክ እንደዚህ ኢየሱስ የተወለደበትን ትክክለኛውን ቀን 
ባናውቅም፤ክርስትያኖች በዓለም ዙሪያ አንድ ቀን በዓመት ኢየሱሰ የተወለደበትን ቀን ብናከብር ክፋት የለውም፡፡አንዳንድ ሰዎች ይህንን 
በዓል በአግባብ ባይጠቀሙበትም እንኳን እውነተኛ አማኖች ለበዓሉ የሚሰጡትን ክብር በምንም ዓይነት አይቀንስውም፡፡ እግዚአብሔር 
እስራኤላውያንን በባርነት ለቆዩበት ከግብጽ ምድር ባወጣቸው ምሽት የግብጻውያንን የበኩር ልጆች ስለሚቀስፍ እስራኤላውያንን በበራቸው 
ላይ ምልክት እንዲያደርጉ ትዕዛዝ ስጥቶአቸው ነበር፡፡በዘፀዓት 12፡14 ላይ ይህንኑ የግብጻውያን የበኩር ልጆች ሲገድል እነርሱን ግን 
ያሳነበትንና ከባርነት ነጻ ያወጣቸውን ቀን እንዲያከብሩት ነግሮአቸዋል፡፡ “እኔ	እግዚአብሄር	ያደረግሁላችሁን	ሁሉ	በማስታወስ ይህ ቀን 
የሃይማኖት ክብረ በዓል ይሁንላችሁ፤እርሱንም በሚመጣው ዘመናት ሁሉ ታከብሩታላችሁ”፡፡ጄሆቫ ዊትነሶች.ፋሲካና የክርስቶስ ልደት 
የሚከበርባቸውን ቀናት የባዕድ አምልኮ ቀን ላይ ስለሚውል ፋሲካና የክርስቶስ ልደት በዓልን ማክበር ጣኦትን እንደማምለክ ነው ይላሉ፡፡ 
ያም ሆነ ይህ በዓላትን ማክበር.ለመንግሥት ባለሥልጣናት መታዘዝና አለመታዘዝ ፡የሌላውን ሰው ደም መቀበል አለመቀበል በሚለው 
ሀሳብ ላይ ደህንነታችን አልተመሰረተመም፡፡ስለዚህ በነዚህ ነጥቦች ላይ ከጄሆቫ ዊትነሶች ጋር በመነጋገር  ጊዜያችንን ማጥፈቱ 
አይጠቅመንም፡፡ 
 
በአጭሩ ጄሆቫ ዊትነሶች፤ 

1.ሥላሴን	ይቃወማሉ 
 
የሥላሴ ትምህርት ምንጩ ሰይጣን ነው.ኢየሱስም ሆነ የቀድሞ ቤተክርስትያን ስለ ሥላሴ የእምነት ትምህርት (doctrine) አካስተማሩም 
ይላሉ፡፡ 

2.የኢየሱስ	ክርስቶስን	አምላክነት	ይክዳሉ 
 
ኢየሱስ ኃይል አምላክ ሳይሆን መካከለኛ አምላክ ነው፤ኃያሉ አምላክ ጄሆቫ ብቻ ነው፤እንዲሁም ኢየሱስ እግዚአብሔር ከፈጠራቸው 
ፍጡሮች መካከል የመጀመሪያው ነው ይላሉ፡፡ 

3.የመንፈስ	ቅዱስን	መለኮታዊ	ይክዳሉ 



መንፈስ ቅዱስ .የሥላሴ ሦስተኛው ሰው ራሱን የቻለ ሰው (Person ) ሳይሆን እግዚአብሔር ዓላማውንና ፈቃዱን የሚፈጽምበት ፍጹም 
የሆነ የእግዚአብሔር	ኃይል ነው ይላሉ፡፡ 
 
4.በክርስቶስ	ቤዛነት	አያምኑም 
 
ክርስቶስ ኃጢአታችንን ሙሉ ለሙሉ ሊያነጻ አይችልም ይላሉ፡፡ 

5.ክርስቶስ	በሥጋ	መነሳቱን	አይቀበሉም 
 
የበኩር ፍጡር (ክርስቶስ )ከመቃብር የተነሳው በአካል (በሥጋ)ሳይሆን በመንፈስ ነው ይላሉ፡፡መቃብር ውስጥ የነበረው ሥጋው ሟምቶ 
ሲጠፋ የማይታየው መንፈሱ ግን ትንሣኤ አገኘ ብለው ያምናሉ፡፡ 

6.ኢየሱስ	ክርስቶስ	ዳግመኛ	በሥጋ	አይመጣም ይላሉ 
 
ኢየሱስ (እ.ኤ.አ) ከ1914-1918 ዓ.ም ሳይታይ መጥቷል፤የሚመለስውም በመንፈስ እንጂ ሰው ሆኖ አይደለም ብለው ያስተምራሉ፡፡ 

7.በሲኦልና	በዘለዓለማዊ	ቅጣት	አያምኑም 
 
“የሥነ መለኮት ሊቃውንት ቀርቶ ህፃን እንኳን ሊረዳው በሚችል መልክ “ሲኦል”ሌላ ነገር ሳይሆን የመቃብር ሥፍራ መሆኑን መጽሐፍ 
ቅዱስ ይናገራል”ይላሉ፡፡ “እግዚአብሔር የሰውን ነፍስ በእሳት ለዘለዓለም ያስቃያል ብለው የተማሩና የሚያምኑ እግዚአብሔርን 
ያሳዝናሉ”በማለት ይነቅፋሉ፡፡እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን ከሞት በኃላ በሲኦል አያሰቃይም የሚሉበትን አራት ምክንያቶች 
ሲጠቅሱ፤1ኛ/ሀሳብ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ነው፤2ኛ/ሚዛናዊ (ተገቢ)አይደለም ፤3ኛ/እግዚአብሔር የፍቅር ባህሪ ይቃወማል፤4ኛ/ጥሩ 
ፍትህ አይደለም ይላሉ፡፡ 

8. የሰው	ነፍስ	ለዘለዓለም	አይኖርም	ይላሉ	
	

“ሰው አይሞትም፤ለዘለዓለም ይኖራል”የሚለው የሀሰት ትምህርት የጀመረው በገነት ውስጥ የመጀመሪያውን ሰው “አትሞቱም”ካላቸው 
ከሰይጣን ነው”በማለት የሰውን የዘለዓለማዊነት ባህሪ ይቃወማሉ፡፡ 

ጄሆቫ ዊትነስ የሰው አስተሳሰብ ከመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት በላይ ነው ብለው ስለሚያምኑ.ከሰው አዕምሮ በላይ የሆነውን ወይንም ሰው 
ሊረዳው አይችልም ብለው የሚያምኑ.ከሰው አዕምሮ በላይ የሆነውን ወይንም ሰው ሊረዳው አይችልም ብለው የሚያምኑትን ሁሉ 
አይቀበሉም፡፡በዚህ ምክንያት ከጥንት ጀምሮ የክርስቶስ ቤተክርስትያን የተቀበለውንና የሚያምነውን ሁሉ ይክዳሉ፡፡በተለይ 
ሥላሴን.የኢየሱስ ክርስቶስንና የመንፈስ ቅዱሰን መለኮታዊነት አይቀበሉም፡፡ ኢየሱስ ፍጽም ሰው. ፍጽም አምላክ ሆኖ 
እንደተመላለሰ፤በሥጋ ከሞት እንደተነሳና ዳግመኛም ሥጋ ለብሶ እንደሚመለስ ይክዳሉ፡፡ 

መጽሐፍ ቅዱስ የእምነታችን መሠረት ነው ይበሉ እንጂ የሃይማኖታቸው ዋና መመሪያ የሚያደርጉት መጽሐፍ ቅዱስነ ሳይሆን “አዲስ	
ትርጉም”	 በሚል አርዕስት ራሳቸው የጻፉትን፤የራሳቸው ትርጉም የሆነ መጽሐፍ ቅዱሰን ነው፡፡ይሄንንም ለእነርሱ ትምህርት እንዲሰማማ 
አድርገው ያዘጋጁት አዲሱን የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉማቸውንም በማን እንደተዘጋጀ ሳይገልጹ ከሌሎች ሥነ ጽሑፈቸው ጋር በዓለም ዙሪያ 
በማሰራጨት ላይ ይገኛሉ፡፡ 
 
• ለምሳሌ	ዩሐ.	1፡1	ላይ	 “ቃል	በመጀመሪያ	 ነበረ፤ቃልም	በእግዚአብሔር	ዘንድ	 ነበረ፤ይህም	ቃል	እግዚአብሔር	 ነበረ”የሚለው	ጥቅስ	

የኢየሱስን	አምላክነት	(እግዚአብሔር	መሆኑን)	በግልጽ	ስለሚናገር	የእነርሱ	እምነት	የኢየሱስን	አምላክነት	የሚክድ	በመሆኑ	ለአባባላቸው	
እንዲስማማ	ከላይ	የጠቀሰነውን	ጥቅስ	ሲተረጉሙ	“…….ይህም	ቃል	ከአማልክት	አንዱ	ነበር”	ብለውታል፡፡መጽሐፍ	ቅዱስ	በየትኛውም	
ሥፍራ	ከአንድ	እግዚአብሔር	ሌላ	ብዙ	እግዚአብሔሮች	መኖራቸውን	አይገልጽም፡፡	
	

• ጄሆቫ	 ዊትነሶች	 የተረጎሙት	 መጽሐፍ	 ቅዱስ	 ውስጥ	 “እግዚአብሔር”	 የሚለውን	 ቃል	 አውጥተው	 “ጄሆቫ”በሚል	 ቃል	
ተክተውታል፡፡የእግዚአብሔር	ትክክለኛው	ሰሙ	 “ጄሆቫ”	ነው	ብለው	ያምናሉ፤በእርግጥ	በመጀመሪያው	ቋንቋ	፤ማለት	በዕብራይስጥ	
የተጻፈውን	መጽሐፍ	ቅዱስ	በተለይ	ብሉይ	ኪዳን	ስንመለከት	“አዶንያ”	እንዲሁም	“ያህዌ”በሚለ	ይጠራ	እንደነበረ	እናያለን፡፡አዲስ	ኪዳን	
ውስጥ	ግን	“ጄሆቫ”የሚል	ቃል	በየትኛውም	ሥፍራ	አናነብም፡፡	

	
• ጄሆቫ	ዊትነሶች	እምነታቸውን	እንዲደግፍላቸው	መጽሐፍ	ቅዱሱን	ሲተረጉሙ	በግሪክ	ቋንቋ	ከተጻፈው	መጽሐፍ	ቅዱስ	ውስጥ	የሌለ	ቃል	

በመጨመር	እንዲሁም	ትምህርታችንን	አይደግፍም	ብለው	የሚያምኑትን	ቃል	በማስወጣት	አዘጋጅተው	አቅርበዋል፡:	
	
9. ጄሆቫ	ዊትነሶች	በሥላሴ	አያምኑም	

	



ይህንን ሀሳብ የማይቀበሉበት ዋናው ምክንያት አዕምሮአቸው በቀላሉ ሊረዳው የማይችለው በመሆኑ ነው፡፡በዚህ ምክንያት የሥላሴ 
ትምህርት ምንጩ ከሰይጣን ነው”በማለት ስላሴዎች፤እንዲሁም የመንፈስ ቅዱስንና የክርስቶስን አምላክነት አይቀበሉም፡፡ያላቸው እምነት 
መንፈስ ቅዱስ፤እግዚአብሔር ዓላማውን የሚፈጽምበት “ኃይል”እንጂ ከእግዚአብሔር አብ ጋር እኩል አይደለም የሚል ነው፡፡ከመጽሐፍ 
ቅዱስም አንዳንድ ቃላት ያለአግባብ በመጠቀም ለምሳሌ “….ከእኔ የሚበልጥ….፤የመጀመሪያው ፍጡር ……፤አንድያ 
ልጅ……፤የእግዚአብሔር ልጅ….”የመሳሰሉትን በመጥቀስ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሄር የመጀመሪያው ተፈጣሪ እጂ ራሱ አምላክ 
አይደለም ይላሉ፡፡ 

	10.ጄሆቫ	ዊትነሶች	ኢየሱስ	ከድንግል	መወለዱን	ይክዳሉ 
 
ክርስቶስ የመጣው በመንፈስ ሲሆን፤መንፈስ የሆነው ክርስቶስ ወደ ሰው የተለወጠው፤ “ኢየሱስ” በሆነበት ጊዜ ነው በማለት የክርስትና 
መሠረት የሆነውን እምነት ማለትም “እግዚአብሔር ሰው ሆኖ ራሱን ለእኛ ኃጢአት ሲል የሰጠ” መሆኑን ይክዳሉ፡፡ኢየሱስ እውነተኛው 
አምላክ ከሆነ፤አምላክነቱን እነርሱ ስላልተቀበሉ ለዘለዓለም የጠፈ መሆናቸው ነው፡፡ 
 
11. ክርስቶስ	ለሰው	ኃጢአት	የሚበቃ	ዋጋ	አልከፈለም	በማለት	ያምናሉ	

	
ጄሆቫ ዊትነሶች ክርስቶስ ያለ ኃጢአት የሆነና ፍጽም ሰው መሆኑን የሚያምኑ ቢሆኑም፤በመስቀል ላይ የፈጸመውን የመቤዠት ተግባሩን 
ግን በማሳነስ “ክርስቶስ የሰጠው ግማሽ ቤዛነት ነው፤በመስቀል ላይ ሲሞት የአዳምን ኃጢአት በመግፈፍ ሰው የራሱን ደህንነት በገዛ እጁ 
እንዲያከናውን፤በአሁኑ ጊዜ ወይንም “በሺ ዓመት ዘመን “ውስጥ ለደህንነቱ እንዲሠራ አዘጋጀው እንጂ ክርስቶስ ሙሉ ለሙሉ ለሰው 
ኃጢያት የሚበቃ ዋጋ አልከፈለም”ይላሉ፡፡ 

	12.ክርስቶስ	በግልጽ	እየታየ	አይመጣም	ይላሉ 
 
ጄሆቫ ዊትነሶች፤ክርስቶስ ዳግመኛ ማንም ሳያየው ወደ ምድር መጥቷል በማለት አመጣጡንም በሦስት ደረጃ ከፍለውታል፤ይኸውም 
በ1874 ዓ.ም ክርስቶስ ለአሕዛብ የሰጠው ዘመን አክተሞ የእርሱ ግዛት ጀመረ፤በ1918 ዓ.ም. በመንፈሳዊ መቅደሱ ሆኖ በሕዝብ ላይ 
ፍርዱን ጀመረ”ይላሉ፡፡ጄሆቫ ዊትነሶች በአሁኑ ጊዜ የሚጠብቁት የክርስቶስን ዳግም ምጻት ሳይሆን ክርስቶስ በአርማጌዶን ጦርነት ውስጥ 
የጄሆቫን ጦር ሠራዊት እየመራ በክፋ ሁሉ ላይ አሸናፊ ሲሆን ነው፡፡በዚህ በአርማጌዶና ጦርነት ከሞት ማምለጥ የሚችሉት ታማኝ የሆኑት 
ብቻ ናቸው ይላሉ፡፡ጄሆቫ ዊትነሶች፤አንድ ሰው ሲሞት ፈጽሞ እንዳልነበረ ሆኖ ይጠፋል ብለው የሚያምኑ ስለሆነ “በሺ ዓመት አገዛዝ 
ሥርዓት እግዚአብሄር ሞተው እንዳልነበሩ የሆኑትን እንደገና ይፈጥራቸውና ጄሆቫን እንዲያምኑና እንዲታዘዙ ሁለተኛ ዕድል 
ይሰጣቸዋል፡፡በዚህ ሁለተኛ ዕድል የማይጠቀሙ ቢኖሩ እነርሱን ለመጨረሻ ጊዜ እንዳልነበሩ ሆነው እንዲጠፉ ያደርጋቸዋል፡፡ሁለተኛ 
ዕድል ተሰጥቶአቸው የተጠቀሙበት ለዘለዓለም በምድር በደስታ ሲኖሩ ፤ 144 ሺዎች ግን በመንግሥት	ሰማይ	ከክርስቶስ	ጋር ይኖራሉ 
ይላሉ፡፡ጄሆቫ ዊትነሶች ሲኦል ማለት የመቃብር ሥፍራ ነው ብለው ስለሚያምኑ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረንን ሲኦል፤ለዘለዓለም የጌታን 
ምሕርት እምቢ ያሉ ሰዎች ለዘለዓለም የሚሰቃዩበት ሥፍራ መሆኑን አይቀበሉም፡፡ 
 
የእውነተኛ	ክርስትያኖች	አቋም	በአጭሩ 
 
1.ሥላሴ 
 
በሥላሴ እናምናለን፤የምናምነውም አንድ እግዚአብሔር እንዳለ እንጂ ሦስት እግዚአብሔሮችን አሉ ብለን አይደለም፡፡እንደ መጽሐፍ ቅዱስ 
የሚኖሩ አማኞች በአንድ እውነተኛ እግዚአብሔር (ኢሳ. 43፡10)ውስጥ ሦስት ግልጽ ያሉ ዘለዓለማዊ የሆኑ አካል ያላቸው ሰዎች 
(Persons)እነርሱም አብ፤ውልድና መንፈስ ቅዱስ እንዳሉ እናምናለን፡፡እነዚህ ሦስቱ አንድ አምላክ (እግዚአብሔር)ናቸው፡፡ከሃዋርያት 
ዘመን ጀምሮ የነበረ የክርስትያኖች መሠረታዊ ትምህርትና እምነት ነው፡፡ 

2.የኢየሱስ	ክርስቶስ	አምላክነት 
 
ኢየሱስ ፍጽም ሰው ብቻ ሳይሆን ፍጽም አምላክ መሆኑን ከሃዋርያት ዘመን ጀምሮ አማኞች የተቀበሉት እውነት ነው፡፡ጄሆቫ ዊትነሶች 
እንደሚሉት ኢየሱስ መካከለኛ አምላክ አይደለም፤ፈጣሪ እንጂ ተፈጣሪ አይደለም ፡፡ “ቃልም ሥጋ ሆነ፤ጸጋንና እውነትንም ተሞልቶ በእኛ 
አደረ”(ዮሐ. 1፡14) የሚለው ኢየሱስን ነው፡፡ ከመጀመሪያም የነበረ (ዮሐ. 1፡1) እንጂ የተፈጠረ አይደለም፡፡ፍጥረታት ሁሉ የተፈጠሩት 
በእርሱ ነው፡፡የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነትን በግልጽ የሚናገሩ ክፍሎችን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በተለያየ ሥፍራ ተጠቅሰው 
እናነባለን  (ዮሐ. 5፡18፤ዮሐ. 10፡10፤ ዮሐ. 20፡28፤ ፊልጽ 2፡5-11፡ ቆላሰይስ 1፡16)፡፡ 

3.የመንፈስ	ቅዱስ	አምላክነት 
 
ጄሆቫ ዊትነሶች እንደሚሉት መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ኃይል ሳይሆን ከአብና ከወልድ የተለየ ራሱ አካል የሆነ (Person) መሆኑን 
ከሃዋርያት ዘመን ጀምሮ አማኞች የተቀበሉት “ እውነት” ነው፡፡ መንፈስ ቅዱስ ፤ፍጽም አምላክ ነው፡፡መጽሐፍ ቅዱስም የመንፈስ ቅዱስን 
ባሕሪዋች (Attributes)በመዘርዘር መንፈስ ቅዱስ አምላክ መሆኑን በተለያየ ሥፍራ ያሳየናል (ዮሐ. 14፡26፤ ዮሐ. 15፡26፤ የሐዋ. 
5፡32፤ 1ኛ ቆሮ. 12፡11)፡፡ 



4. የክርስቶስ	ቤዛነት	
	

ክርስቶስ ሰዎችን በገዛ ደሙ የዋጀ መሆኑን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል (የሐዋ. 20፡28)፡፡ ፍጽም አምላክ ፤ፍጽም ሰው የሆነው ኢየሱስ 
ክርስቶስ በደሙ የከፈለው ዋጋ ሰውን ከኃጢአቱ ፈጽሞ ሊያጥበው ወይንም ሊያነጻው ኃይል አለው፡፡(ዘሌዋ. 17፡11፤ ዮሐ. 1፡29፤ 2ኛ 
ቆሮ. 5፡21፤ ቆላስያስ 1፡20፤ ዕብ9፡28)፡፡      

5.	የክርስቶስ	ትንሣኤ 

ጄሆቫ ዊትነሶች ፤ክርስቶስ በመስቀል ከሞተ በኃላ ሥጋው በመቃብር ውስጥ ሲበሰብስ፤መንፈሱ ግን ተነሰቷል ይላሉ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስን 
በትክክል የሚያምኑና የሚቀበሉ ክርስትያኖች ግን በመስቀል ላይ ተንጠልጥሌ መሞቱንና ሥጋውም ከሞት መነሳቱን ያምናሉ፡፡የእምነታችን 
መሠረት ይሄ ነው፤ይህ ባይሆን ኖሮ የምናመልከው አምላክ የሞተ አምላክ ብቻ ሆኖ ይቅር ነበር፡፡ በዩሐ. 2፡19-21 ኢየሱስ ራሱ እንዴት 
እንደሚሞትና በሦስተኛው ቀን ትንሥኤን እንደሚያገኝ ተንብየዋል፡፡ይሄ አባባሉ ምን ማለት እንደሆነ ደቀ መዛምርቱ ገብቷቸው 
ነበር፡፡ከትንሣኤው በኃላ ግን ራሳቸው ደቀ መዛሙርቱ ሲያዩት ግራ ተጋብተው “ምትሀት ወይንም መንፈስ”ያዩ መስሎአቸው ነበር (ሉቃስ 
24፡37)፡፡ ጄሆቫ ዊትነሶች ኢየሱስ በመንፈስ እንጂ በስጋ ከሞተ አልተነሣም የሚለውን ትምህርታቸውን እንዲደግፍላቸው የሚጠቀሙበት 
ይህንን ጥቅስ ነው፡፡ይሁን እንጂ ደቀ መዛሙርቱ “መንፈስ ነው” ሲሉ ኢየሱስ አረማቸው፡፡ “እነርሱ	ግን	መንፈስ	የሚያዩ	መስሎአቸው	
ደንግጠው	በፍርሃት	ተዋጡ፡፡ኢየሱስ	ግን	እንዲህ	አላቸው፤ስለምን	ትደነግጣላችሁ	፤ስለምንስ	በልባችሁ	ትጠራጠራላችሁ;እጆቼንና	እግሮቼን	
አይታችሁ	እኔ	ራሴ	መሆኔን	እውቁ	፤ዳሰሳችሁም	እዩኝ፤በእኔ	እንደምታዩት	መንፈስ	ሥጋና	አጥንት	የለውም፤ይህንንም	ብሎ	እጆቹንና	እግሮቹን	
አሳያቸው” (ሉቃስ 24፡37-40)፡፡ይሄ ጥቅስ ብቻ ክርስቶስ በሥጋ ከሞተ መነሳቱን በግልጽ ያረጋርጥልናል፡፡ተጨማሪ ጥቅሶች ቢያስፈልግ 
ዮሐንስ 20፡27-28፡ማርቆስ 16፡14፤ 1ኛ ቆሮንቶስ 15፡15 መመልከት ይቻላል፡፡ 
 
6.የክርስቶስ	ዳግም	ምጽአት 
 
ክርስቶስ በስውር ሳይሆን በግልጽ ለሁለተኛ ጊዜ በክብር ተሞልቶ ወደ ዓለም እንደሚመለስ መጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ ሥፍራ 
ያረጋግጥልናል፡፡ “እነሆ	 በደመና	ይመጣል፤የወጉት	 ሰዎች	 እንኳን	 ሳይቀሩ	 ሰው	ሁሉ	 ያየዋል፤የምድርም	ሕዝቦች	ሁሉ	 በእርሱ	ምክንያት	
ያለቅሳሉ፡	አዎ፣	ይህ	ነገር	እውነት	ነው፤አሜን”	ይላል(ራዕይ 1፡7)፡፡ሌሎች ስለ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት የሚናገሩ ጥቅሶች ቢያስፈልጉ ማጤ. 
24፡30፡1ኛ ተሰሎንቄ 4፡16-17 መመልከት ይቻላል፡፡ 
 
7.ስለ	ሲኦልና	ዘለዓለማዊ	ቅጣት 
 
ዘለዓለማዊ ቅጣት መኖሩን በግልጽ ከሚያሳዩት ጥቅሶች መካከል አንደኛው በማቴ. 25፡46 ላይ “ሰለዚህ	እነዚህ	ወደ	ዘለዓለም	ቅጣት	
ሲሄዱ	 ጻድቃን	 ግን	 ዘላለም	ሕየወት	 ይሄዳሉ” የሚለው ጥቅስ ነው፡፡ሌሎች ጥቅሶች ቢየስፈልጉ ማቴ. 5፡22፤8፡11-12፡13፡42-
50፤ይሁዳ ቁጥር 13 መመልከት ይቻላል፡፡ 
 
8. ስለ	ሰው	ነፍስ	

	
ጄሆቫ ዊትነሶች ፤ነፍስ እንዳልነበረ ሆኖ ይጠፋል እንደሚሉት አናምንም፡፡የሰው ሥጋዊ ያልሆነው ክፍሉ ማለትም ነፍሱ ለዘለዓለም 
ይኖራል፡፡የደህንነትን መንገድ የናቁ ለዘለዓለም በነፍሳቸው እንደሚሰቃዩ ሁሉ የዳኑት ደግሞ በትንሳኤ የማይበሰብስ አዲስ ሥጋ በመልበስ 
ለዘለዓለም ከእግዚአብሔር ጋር ይኖራሉ (2ኛ ቆሮ. 5፡1-9፤ 1ኛ ቆሮ. 15፡52-53)፡፡ 

	ጥብቅ	ማስጠንቀቂያ 
 
• እሳካሁን	 የጄሆቫ	ዊትነሶችን	ትምህርትና	 እምነት	 እንደተመለከትነው	 ለእምነታችን	መሠረታዊ	 የሆኑትን	 የመጽሐፍ	ቅዱስ	 እውነቶች	

ለምሳሌ	ሥላሴን	 ፤የክርስቶስን	ፍጽም	አምላክነት፤	ከድንግል	ማርያም	መወለዱን	 ፤ትንሣኤውን፤	ዳግም	ምጽአቱን	 ፤የመንፈስ	ቅዱስነ	
መለኮታዊነት፤የሰውን	ተፈጥሮና	ሲኦልን	የሚክድ	መሆናቸውን	በግልጽ	አይተናል፡፡	
	

• ጄሆቫ	ዊትነሶች	መጽሐፍ	ቅዱስን	እያጣመሙ	የራሳቸውን	አቋም	(ትምህርት)	ብቻ	ለማሳመን	የሚታገሉ	ናቸው፡፤በስብከታቸው	ደፋሮች	
፤ታታሪዎችና	የማይሰለቹ	ናቸው፡፡	“ታማኝነታቸው”	የሚለካው	እምነታቸውን	በትጋት	ለሌሎች	በሚያስራጩበት	መጠነ	በመሆኑ	ከፍተኛ	
ትጋት	 ያሳያሉ፡፡ለዚህ	 ነው	 ጄሆቫ	 ዊትነሶች	 በአሁኑ	 ወቅት	 በዓለም	 ካሉት	 አሳሳች	 እምነቶች	 መካከል	 ከፍተኛ	 እድገት	
የሚታይባቸው፡፡በቅርብ	የአርማጌዶን	ጦርነት	ይነሳል	ብለው	ስለሚያምኑ	ከፍርዱ	ለማምለጥ	የወንጌል	ሰበካቸውን	በኃይል	እያጣደፉት	
ነው፡፡	

	
• ጄሆቫ	ዊትነሶች	ትምህርታቸውን	የሚያሳምኑት	የመጽሐፍ	ቅዱስ	አተረÕጎም	ሥርዓት	ትምህርት	(Hermeneutics)በማይደግፈውና	

በማይቀበለው	 መልክ	 ነው፡፡ትምህርታቸውን	 ይደግፋል	 ብለው	 የሚያስቡትን	 ጥቅስ	 ከመካከል	 ቦጭቀው	 በማውጣት	 ለማሳየት	
ይሞክራሉ፡፡ለሚሰጡት	 ትርጉም	 ተጠያቂ	 እንዳይሆኑ፤ወይንም	 ክርክር	 ሲገጥማቸው	 መልስ	 ላለመስጠት	 የተርÕሚውን	 ማንነት	
በጽሑፎቻቸው	ሁሉ	ላይ	አይገልጹም፡፡         
 	

• የጄሆቫ	 ዊትነሶችን	 ትምህርትና	 እምነት	 በደንብ	 የማያውቁ	 ክርስትያኖች	 በቀላሉ	 በወጥመዳቸው	ውስጥ	መግባት	 ይችላሉ፡፤ስለዚህ	
ክርስቲያኖች	የተሳሳተ	አምልኮት	ያላቸው	የሚሰጡትን	ትምህርት	ወይንም	ያላቸውን	እምነት	ከመመርመራቸው	በፊት	መለመሪያ	ስለ	



ራሳቸው	እምነት	(Doctrine)	ጊዜ	ወስደው	በጥንቃቄ	ማጥናትና	ማወቅ	ይገባቸዋል፡፡    
 	

• ጄሆቫ	ዊትነሶች	በራችንን	አንኳኩተው	ለማስተማር	ሲመጡ	የውይይታችን	መመሪያ	ወይንም	መሠረታችን	መጽሐፍ	ቅዱሰ	ብቻ	መሆን	
አለበት	 በማለት	 መጽናት	 ይገባናል፡፡	 ጄሆቫ	 ዊትነሶች	 በግላቸው	 እንሲያሰቡ፤እንዲመራመሩና	 እንዲጠይቁ	 መሪዎች	
አይፈቅዱላቸውም፡፤ስለዚህ	 ነው	 እነርሱ	 ከሚሰጡአቸው	ሥነ	 ጽሑፎች	ውስጥ	 እንዳይወጡ	 የሚጫኑአቸው፡፤እነርሱ	 ከተረጎሙት	
መጽሐፍ	ቅዱስ	ሌላ	መቀበል	ስለማይችሉ	ውይይታችን	ከትክክለኛው	መጽሐፍ	ቅዱስ	ብቻ	መሆን	አለበት	ብለን	ጄሆቫ	ዊትነሶች	መጫን	
አለብን፡፡           
 	

• ከጄሆቫ	ዊትነሶች	ጋር	ስንነጋገር	ዋናው	ውይይተችን	በክርስቶስ	አምላክነት	ላይ	ያተኮረ	መሆነ	አለበት	፡፡ክርስቶስ	ፍጽም	አምላክ	መሆኑን	
በደንብ	መግለጽ	ከቻልን፤ያኔ	የእምነታቸው	ዋና	መሠረት	ፍርስርሱ	ይወጣል፡፡የክርስቶስ	ፍጽም	አምላክነት	፤በፀጋው	ደህንነት	መኖሩ	
ለጄሆቫ	ዊትነሶች	የማይዋጥላቸው	እውነት	ነው፡፡ውይይታችን	ከዚህ	ውጪ	እንዲሆን	ይፈልጋሉ፤ነገር	ግን	በነዚህ	አርእስቶች	ላይ	ጸንተን	
እንቁም፡፡እነርሱን	ሊገባቸው	በሚችል	ቋንቋ	ግልጽ	አድርገን	እናስረዳቸው፡፡የምንናገረው	ሁሉ	ይገባቸዋል	፤ወይንም	ይቀበሉናል	ብለን	
አንገምት፡፡ቢሆንም	 እሰኪገባቸው	 ድረስ	 ደጋግመን	 እንንገራቸው	 ሀሳባችንም	 ገብቶአቸው	 እንደሆነ	 እንጠይቃቸው፡፡	“በክርስቶስ	
ትምህርት	ጸንቶ	የማይኖርና	ከእርሱም	ርቆ	የሚሄድ	እግዚአብሔር	ከእርሱ	ጋር	የለም፤በክርስቶስ	ትምህርት	ጸንቶ	የሚኖር	ሰው	ግን	አብና	
ወልድ	 ከእርሱ	 ጋር	 አሉ፡፡ይህን	ትምህርት	 ሳይዝ	ማንም	ወደ	 እናንተ	ቢመጣ	 በቤታችሁ	 አትቀበሉት	 ፤ሰላምታም	 እንኳ	 አትስጡት	
ምክንያቱም	ስላምታ	የሚሰጠው	ሰው	ይክፋ	ሥራው	ተካፋይ	ይሆናል”	(	2ኛ	ዮሐንስ	9፡11)የሚለውን	ጥቅስ	በማየት	እንግዳ	ትምህርት	
የሚከተሉትን	 በምንም	 ዓይነት	ወደ	ቤታቸው	 የማያስገቡ	 አንዳንድ	 ሰዎች	 አሉ፡፡እርግጥ	 ነው	 የሄ	 ጥቅስ	ጄሆቫ	 ዊትነሶች	 እየመጡ	
እምነታቸውን	እንዳያናጉባቸው	ይረዳቸዋል፡፡በሌላ	በኩል	ደግሞ	“…..ከእናንተ	ሰላለው	ተስፋ	ምክንያት	ለሚጠይቃችሁ	ሁሉ	መልስ	
ለመስጠት	ዝግጁዎች	ሁኑ”	(1ኛ	ጴጥሮስ	3፡15)	ስለሚል	እኛ	የቀመስነውን	እውነት	ለሌሎች	የማሳወቅ	ኃላፊነት	እንዳለብን	መርሳት	
የለብንም፡፤የምናምነውን	በደንብ	ያወቅንና	ያረጋገጥን	ከሆነ	መልስ	ለመስጠት	ዝግጁዎች	ሆነናል	ማለት	ነው፡፡  
 	

• እውነቱን	በኃይልና	በሥልጣን	በመናገራችን	“ያለፍቅር	ነው	የምትናገረው”	ቢሉንም	እውነቱን	ሳያውቁ	ወደ	ሲኦል	ሲሄድ	ዝም	ብሎ	ማየት	
ከዚያ	 የበለጠ	 ያለፍቅር	 መራመድ	 መሆኑን	 በማወቅ	 እውነቱን	 በድፍረት	 እንናገራለን፡፡የጄሆቫ	 ዊትነሶችን	 ትምህርት	 ሰምተን	
እንድናስናብታቸው	ብቻ	ሳይሆን	በሚገባቸው	መንገድ	በጥንቃቄ	በጥበብ	የደህንነትን	መንገድ	ዘርዝረን	ልናስተምራቸው	ያስፈልጋል፡፡
 	

• ጄሆቫ	ዊትነሶች	ትምህርታቸውንና	እምነታቸውን	እንጥላ	እንጂ	እነርሱን	ግን	ልንወዳቸው	ይገባል፡፡ካልወደድናቸውና	የእግዚአብሔርን	
ፍቅር	ካልገለጽንላቸው	ያለአግባብ	ከእነርሲ	ጋር	ጊዜያችንን	ማጥፋታችን	ይሆናል፡፡	

 


