
نيستادلفي کریساي کلیعتقادات و باورهاا  
)ات کتاب مقدسيت و اثبات بر طبق آيب اولويبه ترت(   
  
گانه يح ي مسیسي است و عیکيخدا فقط .۱

خدا . متعال استیفرزند و پسر خدا
یر نميرد،شکنجه و تحقيمينم شود و منتقل هم 

  .گرددينم
)ثيعدم اعتقاد به تثل(  

موتائوس ياول ت و۶ و ۵ه ي آ۴ان باب يافسس
ا باب ياشع/۴ه ي آ۶ه بابيتثن/۱۷ه ي آ۱باب 

۹ه ي آ۴۶ا بابياشع/۸و۶ه ي آ۴۴  
 

ر ي نداشته و شریطان وجود خارجيش.۲
  عمل کندیطاني شیگردد آدمي نفس درون انسان است که باعث میهمان ذهن و فکر و هوا

۲۱ تا۱۹ه ي آ۵ان باب ي و غالط۱۵ تا ۱۳ه ي آ۱عقوب بابينامه    
  

 در آن زمان جهت سوزاندن اجساد ید و به محليعهد جد نداشته و در یجهنم وجود خارج.۳
ز در حال يم روشن بوده و همه چي عظیشه در آن آتشيگفتند که هميعات ميو ضابدکاران 

م بوده ي اورشلیکيحون در نزدي کوه صی در پاین مکان در واقع دره ايا.سوختن بوده است 
 ی به معنایونانيگهنا به زبان .ستل گشته ايل تبدييبا در اسراي زیاست که امروزه به پارک
 ینداشتند در فارس» گ«نم و چون عرب ها ي گهی که بعدها به عربزباله دان سوزان است

.ا جهنم نام گرفتينم يجه  
.۴۲،۴۵،۴۷ه ي آ۹مرقس باب/۹ه ي آ۱۸ و باب۳۰ه ي آ۵ باب یمت  

 
 نبوده و بر طبق  است که ساخته ذهن بشری چراکه تنها کتابميفقط کتاب مقدس را قبول دار.۴

م ي باور نداری جانبیر ها و کتاب هاي پس به تفساراده خداوند نوشته شده است  
۱۶ه ي آ۳موتائوس بابي و دوم ت۲۱و۲۰ه ي آ۱نامه دوم پطرس باب  

 
ن ي زمی خداوند بروی در روز پادشاهیسين خواهد بود و عي زمیبهشت خداوند دوباره برو.۵

شه در حظور ي همین برايمانداران راستي خواهد کرد و ای پدر خود   بر همه داوریاز  سو
. جاودانه خواهند داشتیخداوند زندگ  

.۷هي آ۲ان بابي و روم۳۴ه ي آ۲۵ و باب ۱۰ه ي آ۶ بابیمت  
 

ان و آنان که خبر يحي خداوند مسیگردد اما در روز پادشاهيبا مرگ جسم ،روح هم نابود م.۶
زنديخي از مردگان از مرگ بازمیسيز عيده اند همچو رستاخيل را شنيخوش انج  



هي آ۱۱ بابوحناي/۲۷تا۲۴هيآ ۱۲مرقس باب/۱۴تا۱۲ه يآ۱۵ان بابياول قرنت  ۲۵ 
 

 یاست و حکومتيز و سيچ جنگ و ستين در هيمانداران راستي ما ایسيم عيبر طبق تعال.۷
 یا ارگان هاي ی نظامیروي در نیم حتيم و از آنجا که خواستار صلح هستيکنيدخالت نم

م شديا در انتخابات حاضر  نخواهي و یاسي و سی و لشکریشورک  
۱۴ه ي آ۱۲ان بابيعبران/۲۰تا۱۷ه ي آ۱۲ان بابيو روم /۳۶ه ي آ۱۸وحنا بابي  
  

ان يکاس تا پايروح القدس فقط از زمان پنت یعطاها یروح القدس قدرت خداوند است ول.۸
افته يان يه و با مرگ آنان پاافت کردند وجود داشتي که در آن روز آن را دری کسانیزندگ

س دانستن افراد و ي امروزه شفا دادن ها و معجزات و تقدیعني.  نبوده استیچراکه موروث
ش ي بیت ندارد و خرافاتيزها واقعيچ
ستين  

اول /۴و۳ه ي آ۴موتائوس بابيدوم ت
  ۸ه ي آ۱۳ان باب يقرنت

 
 یساهايابه کل ما مشیساهايساختار کل.۹

 ی کامال ساده و بیالدي اول میصده ها
ح ي مسیسيش بوده و طبق خواسته عيآرا

 یدر هر جلسه با بجا آوردن عشا
ز او يمرگ و رستاخ)نان و شراب(یربان
 ی مذهبیم و به جشن هاي آوریاد ميرا ب

مي نداریاعتقاد  
۱۷ و۱۶ هي آ۲ان باب يکولس/۴۲ه ي آ۲اعمال رسوالن باب/۱۹ه ي آ۲۲لوقا باب  

۱۰ 
 يک در ی قبليزی با برنامه ريتواند با هم برابرند و هر برادر عاقل و بالق ميسا کلیاعضا  

 ما يکو و کاهن اعظم و شبان نيم شعبان نداريا يشکش( همه موعظه کند ی برايساجلسه کل
 ( استيح مسيسیع

يه آ۱۰ باب يوحنا/۵ و۱ يه آ۸ بابيانعبران/۲۶ يه آ۱۴ بابيان قرنتاول  
۱۱ 

.   وين و مسئوليسا و کليشود اداره ميسا کامال مستقل بوده و توسط افراد همان کليساهر کل
يکنند نميافت جا دريچ ازهی مستمريا پاداش يچ هينخادم   
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