ลัทธิมอร์ มอน
ในปี ค.ศ.  โจเซฟ สมิธ จูเนียร์ ได้ ตงลั
ั " ทธิของเขา เขาเป็ นผู้นํา ผู้พยากรณ์ ผู้แปลความหมายของนิมิตต่าง ๆ
อัครสาวก และผู้ปกครองของลัทธินนั " เขาเขียนหนังสือหลาย ๆ เล่ม เขาอ้ างว่าหนังสือเหล่านันมี
" ความสําคัญเท่ากับพระ
คัมภีร์
ก

ข

ค

ชีวิตของ โจเซฟ สมิธ จูเนียร์
1
เขามีเมียน้ อย 89 คนกับเมียหลวง  คน
2
เขาทําธุรกิจอย่างไม่ซื<อตรง
3
เขามีปัญหากับตํารวจบ่อย ๆ
4
เขาย้ ายบ้ านบ่อย ๆ เขาเคยอยูร่ ัฐ NEW YORK, OHIO, MISSOURI, ILLINOIS
5
เขามีสมาชิก O,000 คน แล้ วเขาส่งมิชนั นารี หลายคนไปยังประเทศอิสราเอลกับประเทศอังกฤษ
6
เขาเป็ นทหาร มียศนายพัน และเขาอยากจะเป็ นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริ กา
7
เขามีปัญหากับสมาชิก  คน คือ  คนนี "ได้ เล่าถึงความผิดต่าง ๆ ของสมิธให้ พวกนักข่าวฟั ง
แล้ วพวกนักข่าวได้ พิมพ์เรื< องนันในหนั
"
งสือพิมพ์
8
เพราะฉะนันสมิ
" ธสัง< ให้ พวกสมาชิกเผาตึกของหนังสือพิมพ์นนั " พวกสมาชิกเลยได้ เผาตึกนัน"
9
สมิธกับน้ องชายถูกจับและติดคุกเพราะเหตุนี "
10
ประชาชนได้ ไปที<คกุ เอา โจเซฟ สมิธ จูเนียร์ กับน้ องชายออกจากคุกแล้ วได้ ยิงเขา
11
เขาชอบหาขุมทรัพย์ และยอมใช้ หินอัศจรรย์กบั ความสามารถพิเศษในตัวเขาเองเพื<อจะหาขุม
ทรัพย์ได้
12
ในตอนสุดท้ ายของชีวิต เขาไม่ยอมรับเรื< องนี " () แล้ วโกหกหลายครัง" เพื<อจะบังซ่อนเรื< องนี "ไว้
แท้ จริ งเขาเป็ นคนขี "มุสา
13
ในเวลา  ปี เขาอ้ างว่าเขาได้ รับคําเปิ ดเผยใหม่ ๆ จากพระเจ้ าถึง \ ครัง"
บิดามารดาของ โจเซฟ สมิธ จูเนียร์
1
มารดาของ โจเซฟ สมิธ จูเนียร์ เขียนหนังสือชื<อ "ชีวิตของ โจเซฟ สมิธ จูเนียร์ กับลูกหลานของ
เขา"
2
ตอนแรก ๆ ลัทธิมอร์ มอนได้ พิมพ์และใช้ เล่มนี "
3
แต่ปริ กมั ยอน์ง ว่ากล่าวหนังสือเล่มนี " เขาว่าเล่มนี "มีข้อผิด ๆ หลายข้ อ แล้ วเขาไม่ยอมใช้ เล่มนี "เลย
ชีวิตของ ปริ กมั ยอน์ง
1
เขาเป็ นผู้นําหลังจาก โจเซฟ สมิธ จูเนียร์
2
เขามีการศึกษาน้ อย แต่มีความสามารถมากในการเป็ นผู้นํา

3
4

ง

เขาเป็ นคนฉลาด แต่บางครัง" เป็ นคนโหดร้ ายด้ วย
เขาสัง< บาทหลวง จอห์น ดี ลี ให้ ฆา่ กลุม่ คน \ คนที<กําลังเดินทางใน WAGON TRAIN
(ขบวนคาราวานซึง< ใช้ ในการเดินทางช่วงศตวรรษที< b)
บาทหลวง จอห์น ดี ลี ได้ ทําตาม หลังจากนันอี
" ก O ปี บาทหลวง จอห์น ดี ลี ได้ ถกู จับถูกฟ้อง ถูกพิพากษา
และถูกประหารชีวิตโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริ กา ในศาล จอห์น ดี ลี ยอมรับว่าเขาได้ ทําสิ<งนัน" แต่ทําโดย
คําสัง< ของ ปริ กมั ยอน์ง
5
ในประวัตศิ าสตร์ ของมอร์ มอน พวกมอร์ มอนได้ ลืมสิ<งชัว< ร้ ายแบบนี "หลายอย่าง
6
พวกมอร์ มอนได้ แบ่งออกเป็ นหลายพวก
7
ยอน์งนําพวกสมาชิก (c,000 คน) ไปรัฐ UTAH แล้ วตังเมื
" อง SALT LAKE CITY
8
เขาเสียชีวิตในปี ค.ศ. cc
9
เวลาเขาเสียชีวิตเขาเป็ นคนรํ< ารวย เขามีลกู \9 คน และเมียน้ อย b คนที<ยงั มีชีวิตอยู่
หลักคําสอนของมอร์ มอน
1
คริ สตจักรอื<น ๆ ไม่ได้ มาจากพระเจ้ า
2
เขาเอาคริ สตจักรของพระเยซูคริ สต์ให้ กลับไปในสภาพอันเดิมและในสภาพอันแท้ จริ ง
3
เขาได้ รับการเปิ ดเผยใหม่ในวิธี  อย่าง คือ
ก
จากพระเจ้ าโดยตรง
ข
จากทูตสวรรค์
ค
จากการดลใจจากพระเจ้ า
4
คําพูดของผู้นํามอร์ มอนเป็ นเหมือนพระวจนะของพระเจ้ า ปฏิเสธคําสอนของเขาไม่ได้
5
เขามีพวกปุโรหิตสองพวก คือ อย่างอาโรน และ อย่างเมลคีเซเดค
6
ผู้ชายทุกคนที<มีอายุ O ปี ขึ "นไปสามารถเป็ นปุโรหิตได้
7
เขามีอคั รสาวก O คน และมีผ้ พู ยากรณ์ ศิษยาภิบาล อาจารย์ และผู้เผยพระวจนะด้ วย
8
เขามีคําสาบานลับ ๆ และพิธีลบั ๆ ในวิหารของเขา เป็ นเหมือนสมาคมลับ ๆ
9
คําสอนของเขาเปลี<ยนแปลงเรื< อย ๆ ก็แล้ วแต่สถานการณ์
10
คําสอนของเขาเปลี<ยนแปลงเมื<อเขาได้ รับการเปิ ดเผยใหม่ ๆ
11
พระเจ้ าคืออาดัม เอวาเป็ นเมียหนึง< คนในหลายคนของเขา พวกมอร์ มอนเชื<อว่า มีพระ (god)
หลายองค์
12
พระเจ้ าพระบิดามีร่างกายที<มีเนื "อหนังกับกระดูก
13
พระวิญญาณบริ สทุ ธิiไม่ได้ อยูใ่ นตรี เอกานุภาพ คือไม่ได้ เป็ นพระเจ้ า
14
ในสวรรค์ พระชายกับพระหญิงจะร่วมกัน แล้ วจะเกิดลูกฝ่ ายจิตวิญญาณ เมื<อลูกเหล่านี "เกิดแล้ ว

จ

เขาก็จะเข้ ามาสถิตอยูใ่ นมนุษย์ซงึ< อยูบ่ นโลกนี " ถ้ าสมรสกันอย่างฝ่ ายสวรรค์ (คือสมรสในวิหาร) ก็จะเป็ น
สามีเมียกันตลอดนิรันดร์ และเวลาอยูบ่ นสวรรค์แล้ วก็จะร่วมกัน และเกิดลูก ๆ ฝ่ ายจิตวิญญาณหลายคน
15
ต่อหน้ าของคนทัว< ไป พวกมอร์ มอนบอกว่าเขาได้ สมรสกับเมียคนเดียว แต่แท้ จริ งเขาเชื<อว่าสมรสกับเมีย
หลายคนได้
16
"มนุษย์เป็ นอย่างไรเดีkยวนี "ฉันใด พระเจ้ าเคยเป็ นอย่างนันฉั
" นนัน" พระเจ้ าเป็ นอย่างไรเดีkยวนี "ฉันใด
มนุษย์สามารถเป็ นอย่างนันในอนาคตฉั
"
นนัน""
17
บิดาของพระเยซูคืออาดัม อาดัมลงมาจากสวรรค์แล้ วร่วมกับนางมารี ย์ พระเยซูก็เกิดมาจาก
การร่วมกันนี " บิดาของพระเยซูไม่ได้ เป็ นพระวิญญาณบริ สทุ ธิi
18
พระเยซูมีเมียน้ อยหลายคน เช่นมารธากับมารี ย์ O คนที<บ้านคานา พระเยซูเปลี<ยนนํ "าให้ เป็ น
นํ "าองุ่นในพิธีสมรสของพระองค์เอง
19
โจเซฟ สมิธ จูเนียร์ ถือลูกกุญแจแห่งสวรรค์ และถ้ าคนใดเป็ นที<ชอบของเขา คนนันไปสวรรค์
"
ได้
20
มอร์ มอนสอนว่า โจเซฟ สมิธ จูเนียร์ มีชีวิตปราศจากความผิดบาป
21
เพลงของมอร์ มอนชื<อ "สรรเสริ ญแก่มนุษย์ผ้ นู น"
ั " ว่าเลือดของ โจเซฟ สมิธ จูเนียร์ สามารถไถ่
บาปของมนุษย์ได้ แล้ วว่าพวกกษัตริ ย์กบั พวกเจ้ านายจะกราบลงนมัสการเขา
22
เขาถือว่า โจเซฟ สมิธ จูเนียร์ สูงกว่าพระเยซูคริ สต์ (แต่เรื< องนี "เขาไม่ยอมรับต่อหน้ าของคนทัว<
ไป)
23
ปริ กมั ยอน์ง อ้ างว่าพระโลหิตของพระเยซูไม่สามารถลบล้ างบาปทังหมดของมนุ
"
ษย์ได้ เขาว่าเรา
ต้ องช่วยตนเองด้ วย
24
คําสอนหลาย ๆ ข้ อของ สมิธ, ยอน์ง, กับผู้นํามอร์ มอนอื<น ๆ ได้ ถกู บังไว้ เพราะว่าคําสอนนันก็
"
น่าอาย
25
พวกมอร์ มอนเชื<อว่ามีตระกูลหนึง< อยูท่ ี<ขวโลกเหนื
ั"
อ (หรื อที<ขวโลกใต้
ั"
) ซึง< จะนําทรัพย์สมบัตมิ ามาย
มายังรัฐ MISSOURI เมื<อพระเยซูเสด็จกลับมา พวกนี "เป็ นส่วนหนึง< ของตระกูลที<หายไป
26 พวกมอร์ มอนเป็ นคริ สเตียนไหม? เขาว่า ใช่ แต่เขาไม่ได้ เป็ นพวก PROTESTANT หรื อ
CATHOLIC เขาใช้ คําพูดของคริ สเตียนเพื<อจะดูเหมือนว่าเป็ นคริ สเตียน
คัมภีร์มอร์ มอน
1
มีอยู่ O\,000 คําจากพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษ KJV และได้ อ้างข้ อยาว ๆ หลายข้ อจากพระคัมภีร์
ภาษาอังกฤษ KJV
2
ในข้ อหนึง< ได้ บอกว่าพระเยซูเกิดที<กรุงเยรูซาเล็ม แล้ วอีกข้ อหนึง< ได้ วา่ พระเยซูเกิดที<หมูบ่ ้ าน
เบธเลเฮ็ม
3
ประเทศหลายประเทศที<พดู ถึงในคัมภีร์มอร์ มอน ก็ยงั ไม่มีใครพบ
4
เมืองหลายแห่งที<พดู ถึงในคัมภีร์มอร์ มอน ก็ยงั ไม่มีใครพบ
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คนหลายคนที<พดู ถึงในคัมภีร์มอร์ มอน ก็ยงั ไม่มีใครพบ
คําเขียนเป็ นภาษาฮีบรูซงึ< คัมภีร์มอร์ มอนอ้ างว่าอยูใ่ นอเมริ กา ก็ยงั ไม่มีใครพบ
คนอียิปต์ซงึ< คัมภีร์มอร์ มอนอ้ างว่าอยูใ่ นอเมริ กา ก็ยงั ไม่มีใครพบ
คัมภีร์มอร์ มอนฉบับต้ น ก็ยงั ไม่มีใครพบ
คัมภีร์มอร์ มอนบอกว่าพระเจ้ าไม่เป็ นตรี เอกานุภาพ
ในเมื<อเดิมมนุษย์อยูก่ บั พระเจ้ าแล้ ว
โจเซฟ สมิธ จูเนียร์ อ้ างว่า "คัมภีร์มอร์ มอนเป็ นหนังสือที<ถกู ต้ องที<สดุ ในโลก" แต่หลังจากนัน"
พวกมอร์ มอนต้ องแก้ ไขคัมภีร์มอร์ มอนถึง ,000 ครัง" !
ความรอด
1
รับได้ โดยการกลับใจเสียใหม่ ความเชื<อ การรับพิธีบพั ติศมา การวางมือของปุโรหิตมอร์ มอน
อดทนจนถึงที<สดุ ปลาย และรักษาพระบัญญัตทิ กุ ข้ อของพระเจ้ าไว้
2
เขารอดได้ โดยความเชื<อกับการประพฤติ คนที<เชื<อต้ องรับพิธีบพั ติศมาเพื<อล้ างบาปของเขาด้ วย
พิธีบพั ติศมาเผื<อคนที<ตายแล้ ว
1
คนที<มีชีวิตสามารถรับพิธีบพั ติศมาเผื<อคนที<ตายแล้ วเพื<อช่วยเขาขึ "นสวรรค์ได้
2
เขาสามารถรับพิธีบพั ติศมาเผื<อบรรพบุรุษของตนและคนอื<น ๆ ที<ไม่ร้ ูจกั ด้ วย
3
บางคนได้ รับพิธีบพั ติศมาเป็ นร้ อย ๆ พัน ๆ ครัง"
การสมรสฝ่ ายสวรรค์
1
ต้ องสมรสกับคนที<ถกู ต้ อง โดยสิทธิอํานาจที<ถกู ต้ อง ในสถานที<ที<ถกู ต้ อง
2
ดูเหมือนว่าการสมรสฝ่ ายสวรรค์สําคัญกว่าความเชื<อในพระเยซู
3
ถ้ าจะขึ "นสวรรค์ ก็จะต้ องสมรสกันในวิหาร
4
เพราะฉะนัน" ความรอดเป็ นโดยการประพฤติ
การมีเมียน้ อยหลายคน
1
หน้ าที<ที<สําคัญมากของมอร์ มอนคือต้ องมีลกู ๆ หลายคน
2
มอร์ มอนเป็ นลัทธิที<อาศัยเนื "อหนังกับความรู้สกึ ฝ่ ายเนื "อหนัง
3
ในปี ค.ศ. bb รัฐบาลของสหรัฐอเมริ กาต่อต้ านกับลัทธิมอร์ มอน
4
ในปี ค.ศ. b88 สมาชิก 89 คนถูกจับเพราะเหตุวา่ เขามีเมียน้ อยหลายคน แต่พวกมอร์ มอน
ไม่ยอมช่วยเขา
5
สมาชิกที<สมรสกันอย่างไม่ถกู ต้ อง ในสวรรค์เขาก็สามารถเป็ นแค่ทตู สวรรค์เท่านัน"
6
พวกผู้หญิงต้ องได้ รับความรอดพร้ อมกับสามีของตน (โดยการสมรสอย่างถูกต้ อง) นอกจากนัน"
พวกผู้หญิงได้ รับความรอดไม่ได้
7
พวกผู้หญิงจะเป็ นขึ "นมาจากความตายเมื<อสามีของเธอมารับเธอ
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ลัทธิมอร์ มอนสอนว่าจะมีการเกิดลูกเรื< อย ๆ (ทังในโลกและบนสวรรค์
"
) ตลอดนิรันดร์
ตอนแรก โจเซฟ สมิธ จูเนียร์ บอกว่าสมาชิกมีเมียหลายคนได้ แต่ภายหลังเขาก็บอกว่ามีเมียหลายคนไม่ได้
ในปี ค.ศ. b รัฐ UTAH เข้ าเป็ นรัฐของสหรัฐอเมริ กาไม่ได้ เพราะเหตุวา่ รัฐนันอนุ
" ญาตให้ ผ้ ชู ายมี
เมียหลายคน เพราะฉะนันผู
" ้ นําของมอร์ มอนได้ รับคําพยากรณ์ใหม่ที<วา่ ต้ องห้ ามไม่ให้ ผ้ ชู ายมีเมียหลายคน
ดังนันรั
" ฐ UTAH จึงสามารถเข้ าเป็ นรัฐของสหรัฐอเมริ กาได้
ในปี ค.ศ. b9c มีผ้ ชู ายที<มีเมียหลายคนประมาณ ,000 คนอยูใ่ นเมือง SALT LAKE CITY ข้ าราชการคน
หนึง< กล่าวว่ามีมากกว่า ,000 คนที<เป็ นแบบนัน"

นรก
1
สมาชิกของมอร์ มอนจะไปสวรรค์เท่านัน"
2
สมาชิกของคริ สตจักรอื<น ๆ ต้ องตกนรกหมด นอกจากว่าเขาจะกลับใจเสียใหม่และเข้ าลัทธิมอร์ มอน
สิทธิอํานาจ
1
"เราเชื<อว่าพระคัมภีร์เป็ นพระวจนะของพระเจ้ าในส่วนที<พระคัมภีร์นนได้
ั " รับการแปลอย่างถูกต้ อง เราเชื<อว่า
คัมภีร์มอร์ มอนเป็ นพระวจนะของพระเจ้ าด้ วย"--โจเซฟ สมิธ จูเนียร์
2
เขาได้ รับการเปิ ดเผยใหม่ ๆ เรื< อย ๆ "เราไม่ยอมรับว่าพระคัมภีร์มีสิทธิอํานาจเหนือทุกสิ<งทุกอย่าง เพราะว่า
มนุษย์ที<ชอบธรรมสามารถรับการเปิ ดเผยใหม่ในนามของพระเจ้ าได้ "--วัลเลช เอฟ เบ็นเน็ธ
3
"พวกมอร์ มอนไม่เชื<อว่าการเปิ ดเผยของพระเจ้ าเป็ นสําหรับชาติอิสราเอลในสมัยโบราณเท่านัน"
และไม่เชื<อว่าพระบิดาแห่งความรักจะติดต่อกับแค่สว่ นหนึง< ของครอบครัวของพระเจ้ าในแค่สมัยเดียว"--อาร์
เอล เอวันส์
คําพยากรณ์ของ โจเซฟ สมิธ จูเนียร์
1
ในปี ค.ศ. 88 เขาพยากรณ์วา่ พระเยซูจะไม่เสด็จกลับมาภายในเวลา 8 ปี ตอ่ ไป คําพยากรณ์นี "สําเร็ จ
2
เขาพยากรณ์วา่ สหรัฐอเมริ กาจะสู้รบในการสงคราม คําพยากรณ์นี "สําเร็ จ
3
แต่คําพยากรณ์อีก \ ข้ อก็ไม่สําเร็ จ
กิตติคณ
ุ
1
"กิตติคณ
ุ เป็ นแผนการแห่งบัญญัตติ า่ ง ๆ ซึง< โดยการรักษาบัญญัตเิ หล่านัน" มนุษย์สามารถแน่ใจว่า เขาจะ
กลับไปอยูก่ บั พระบิดาอีก"--ปริ กมั ยอน์ง
2
"การถือรักษาพระบัญญัตขิ องพระเจ้ าสามารถลบล้ างความบาปได้ "--ทัลมาด์จ
3
มนุษย์สามารถรอดได้ ในชาติหน้ า และโดยการรับพิธีบพั ติศมาเผื<อคนที<ตายแล้ ว
4
"การไถ่จากความบาปส่วนตัวเป็ นโดยการเชื<อฟั งพระบัญญัตแิ ห่งกิตติคณ
ุ และโดยการประพฤติดี"--ริ ชาร์ ด
กับ ลิททัล
การเป็ นขึ "นมาจากความตาย
1
ผู้หญิงจะเป็ นขึ "นมาจากความตายเมื<อสามีของเธอมารับเธอ
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2
ผ้ าที<คลุมหน้ าศพของผู้หญิงนันจะถู
" กทอดออกในเมื<อสามีของเธอมารับเธอ
พระวจนะของพระเจ้ า คือพระคัมภีร์
1
โจเซฟ สมิธ จูเนียร์ ได้ แก้ ไขบางส่วนของพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษ KJV เขาเพิ<มการเปิ ดเผยใหม่
บางข้ อในหนังสือปฐมกาล
2
มุกดาเม็ดหนึง< มีราคามาก (มธ :8\-89)--"ซาตานต้ องการไถ่มนุษย์ไว้ แต่พระเจ้ าไม่ยอม และ
อาดัมได้ รับพิธีบพั ติศมาโดยการจุม่ ในนํ "า"
3
โยเซฟในปฐมกาล 8-\ หมายถึง โจเซฟ สมิธ จูเนียร์
4
โจเซฟ สมิธ จูเนียร์ เปลี<ยนข้ อที<วา่ "พระเจ้ าเป็ นพระวิญญาณ" ให้ อา่ นว่า "พระเจ้ าทรงสัญญาว่า
จะส่งพระวิญญาณของพระองค์มา"
5
เขาสอนว่า อาดัมกับเอวาจําเป็ นต้ องทําความผิดบาป
ลักษณะของพวกมอร์ มอน
1
ถ้ าสมาชิกได้ รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล เขารับการช่วยเหลือจากลัทธิมอร์ มอนไม่ได้
2
รัฐ UTAH เป็ นรัฐในสหรัฐอเมริ กาที<ประชาชนได้ รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลมากที<สดุ
3
รัฐ UTAH เป็ นรัฐในสหรัฐอเมริ กาที<มีคนเกิด แยกกัน และหย่ากันมากที<สดุ
4
มหาวิทยาลัย ปริ กมั ยอน์ง เป็ นมหาวิทยาลัยมีนกั ศึกษาผู้หญิงเลิกเรี ยนในเทอมแรกมากที<สดุ
5
มิชชันนารี มอร์ มอนไม่เคยสร้ างโรงพยาบาล โรงเลี "ยงเด็กกําพร้ า ศูนย์รักษาสุขภาพของ
ประชาชนหรื อโรงเรี ยน
6
มีประมาณ  พวกที<ได้ แยกออกมาจากลัทธิมอร์ มอนแล้ ว
7
ทุก ๆ  นาทีมีอีกคนหนึง< เข้ าเป็ นสมาชิกของมอร์ มอน
8
ตอนแรกพวกนิโกรเข้ าลัทธิมอร์ มอนไม่ได้ เพราะเขาถือว่าพวกนิโกรเป็ นชาติที<ได้ รับการแช่งสาป แต่
ปั จจุบนั นี "เขาเข้ าเป็ นสมาชิกได้ เพราะว่าผู้นําของมอร์ มอนได้ รับการพยากรณ์ใหม่
9
เขาได้ เจอจดหมายของสมาชิกคนแรกซึง< ไม่เห็นด้ วยกับคําพูดของ โจเซฟ สมิธ จูเนียร์ ว่าเขาพบ
จานทองคําที<ไหน
มุกดาเม็ดหนึง< มีราคามาก
1
หนังสือเก่าแก่ของอียิปต์ซงึ< ได้ พบในปี ค.ศ. b9c
2
โจเซฟ สมิธ จูเนียร์ บอกว่าเขาได้ แปลหนังสือเก่าแก่นนเป็
ั " นภาษาอังกฤษ
3
แต่ผ้ มู ีความรู้ในสมัยปั จจุบนั ได้ ตรวจแล้ ว และบอกว่าเรื< องนันไม่
" เป็ นความจริ ง สมิธได้ โกหกอีก

สรุป "ลัทธิของ โจเซฟ สมิธ จูเนียร์ เป็ นฝั นร้ ายของหลักคําสอนที<ไม่ชดั เจน ที<สวมด้ วยคําพูดของคริ สเตียน พวกมอร์ มอนเป็ น
ลัทธิเทียมเท็จ"

สรุปจาก "มอร์ มอนสอนผิดอย่างไร"
มอร์ มอน เป็ นลัทธิที<เป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ พระเจ้ าและต่อคริ สเตียน
(ผู้ก่อตังลั
" ทธินี "คือ โจเซฟ สมิธ)
ความเชื<อของลัทธิมอร์ มอน
1)
เกี<ยวกับพระเจ้ า (ฉธบ.8:\,9:8; ฮชย.:b, มธ.OO:O8-; ยน.8:O8)
ก) พระเจ้ า เป็ นเพียงมนุษย์คนหนึง< ชื<อ อาดัม และทรงเป็ นมนุษย์ที<ได้ รับการยกขึ "นประทับบนสวรรค์
ข) มอร์ มอนเชื<อ "เมื<อพระบิดาของเราคือ อาดัมได้ เสด็จเข้ ามาในสวนเอเดน พระองค์ได้ เสด็จเข้ ามา
ด้ วยร่างกายแห่งสรวงสวรรค์ และได้ นําเอวาพระชายาองค์หนึง< ในบรรดาหลายองค์ไปกับพระองค์ด้วย พระองค์
เป็ นพระบิดาของเรา และเป็ นพระเจ้ าของเรา และเป็ นพระเจ้ าองค์เดียวเท่านันที
" <เรายึดถึอ"(โดย บริ แกรม ยัง)
2)
เกี<ยวกับพระคริ สต์ (มธ.:; ลก.:\)
ก) มารี ย์ไม่ใช่หญิงพรหมจารี แต่ได้ ร่วมรู้กบั อาดัมจึงให้ กําเนิดพระเยซู
ข) พระคริ สต์เป็ นพระบุตรของพระเจ้ าที<ชื<ออาดัม คือพระเยซูเกิดจากพระบิดาซึง< เป็ นมนุษย์คืออาดัม (ไม่ใช่เกิดจาก
พระวิญญาณ) พระบิดาคือมนุษย์คนแรกของเผ่าพันธุ์มนุษย์ (เขาพยายามยกอาดัมให้ เสมอกับ องค์พระผู้เป็ นเจ้ า)
ค) พระเยซูแต่งงานกับมารี ย์,มารธา,และมารี ย์มคั ดาลาที<บ้านคานา เพื<อพระองค์จะได้ เห็นเมล็ดที<พระองค์หว่านไว้
ก่อนจะถูกตรึงกางเขน (โดย ออร์ สนั ไฮด์ ชูนาล)
3) เกี<ยวกับพระวิญญาณ และวิญญาณ (ยน.8:O8; มธ.OO:O8; มก.O:O8-O; อฟ.:,8:; กร.9:b)
ก) พระวิญญาณเป็ นวัตถุธาตุที<บริ สทุ ธิiที<สดุ คือ "นํ "าจากสวรรค์"
ข) พระวิญญาณถูกจํากัด ไม่สามารถอยูท่ กุ หนทุกแห่งได้
ค) วิญญาณ มีภรรยาได้ และมีได้ หลายคน (โดยโจเซฟ สมิธ)
4) เกี<ยวกับมนุษย์ (ปฐก.:Oc,O:c; มก.:9-b; ยน.:; รม.\:O)
ก) มนุษย์ต้องถูกพิพากษาเพราะบาปของตนเอง ไม่ใช้ การล่วงละเมิดของอาดัม
ข) "สิ<งที<พระเจ้ าเคยเป็ นคือ ความเป็ นมนุษย์ที<เรากําลงั เป็ นอยู่ และสิ<งที<พระเจ้ าเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั คือ สิ<งที<มนุษย์
กําลังจะเป็ นในอนาคต" (เพราะพระเจ้ าเคยเป็ นมนุษย์คืออาดัม)
ค) คริ สเตียนสามารถมีภรรยาหลายคนได้ มอร์ มอนยังเชื<อเรื< องนี "อยู่ แต่เขาทําไม่ได้ เพราะขัดกับ
กฎหมายของรัฐยูทา่ ห์สหรัฐ์อเมริ กา ตัวอย่างจากผู้นําหลายคน เช่น บริ แกรม ยัง มีภรรยา c คน ลูก \9 คน
5) เกี<ยวกับความบาป (กจ.:b; รม.8:O\; กร.\:; กท.:8)
ก) ความบาป อาดัมและเอวาจําเป็ นต้ องทําบาป (ไม่ใช่สิทธิที<เขาจะเลือกเอง)
ข) อาดัมและเอวาทําบาป เพื<อเขาจะถูกยกขึ "น เขาชื<นชมยินดีและสรรเสริ ญพระเจ้ าเมื<อพวกเขาทําบาป
6) เกี<ยวกับการไถ่ และความรอด (รม.\:,; อฟ.O:-b; ทธ.:\; ทต.:\-9; ปต.O:O8; ยน.O:O)
ก) การตายไถ่บาปของพระคริ สต์ เป็ นการตายไถ่อาดัมเท่านัน"

ข) เชื<อและต้ องประพฤติดีด้วยจึงจะรอด
ค) จะต้ องรักษาความรอดไว้ ด้วยการประพฤติดี ถ้ ารอดแล้ วแต่ยงั ทําบาปอยูจ่ ะถูกพิพากษาลงโทษ
ง) ความรอดจะได้ มาโดยสมบูรณ์ ต้ องเชื<อและรับบัพติสมาด้ วย
7) เกี<ยวกับบัพติสมา (ลก.O:b-8; กร.:8,8:\)
ก) การรับบัพติสมา เป็ นการกระทําเพื<อการยกโทษบาป ดังนันการรั
"
บบัพติสมาจึงเป็ นสิ<งจําเป็ น ที<จะนําไปสูค่ วาม
รอด
ข) "บัพติสมาเพื<อคนตาย" มนุษย์สามารถรับบัพติสมาเป็ นตัวแทน และในนามของคนตาย และเพื<อคนตายได้ (เพื<อ
ให้ คนตายรอดจากการพิพากษาลงโทษ)
8) เกี<ยวกับคริ สตจักร (มธ.9:,O:b-O; กจ.:)
ก) ความรอดจะต้ องผ่านมาทางคริ สตจักรที<ได้ รับการฟื น" ฟูใหม่ของพระเจ้ าคือ คริ สตจักรของมอร์ มอน เท่านัน"
ข) คริ สตจักรอื<นทังหมดสอนหลั
"
กคําสอนผิด และยังอยูภ่ ายใต้ การแช่งสาปของพระเจ้ า
9) เกี<ยวกับพญามาร (Oธก.O:b-; วว.9:8; อสค.O:-8)
ก) ลูซีเฟอร์ (ซาตาน) เป็ นพี<ชายคนโตของเรา(มอร์ มอน)
ข) ลูซีเฟอร์ (ซาตาน) เป็ นน้ องชายของพระเยซูคริ สต์ แต่เขาได้ กบฏต่อพระเจ้ า จึงถูกขับไล่ลงจากสวรรค์พร้ อมกับ
บริ วาร
10) เกี<ยวกับพระคัมภีร์ (มธ.O:b-O; มก.9:\; Oปต.:O-O; Oทธ.:9; วว.OO:-b)
ก) "พระคริ สตธรรมคัมภีร์" เป็ นพระวจนะของพระเจ้ า และยังมีอีกเล่มหนึง< ที<เป็ นพระวจนะของพระเจ้ า คือคัมภีร์
"มอร์ มอน" แต่ในทางปฏิบตั คิ มั ภีร์มอร์ มอนได้ รับเกียรติสงู กว่าพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ข) พระคริ สตธรรมคัมภีร์ แท้ จริ งเป็ นเพียงเครื< องมือให้ พวกเขาใข้ เล่ห์เหลี<ยมนําคนไปสูค่ ําสอนที<ผิด
ค) คําพยากรณ์ในคัมภีร์มอร์ มอน เป็ นสิ<งที<มีคา่ แก่สิทธิชนยุคสุดท้ ายมากกว่า พระคริ สตธรรคมคัมภีร์ ทังหมด
"
สรุ ป
1) ข่าวประเสริ ฐอื<นไม่มี (กท.:c-b)
2) ทูตของความมืดปลอมตัวเป็ นทูตของความสว่าง (Oกร.:-\)
3) ท่านจะรู้จกั เขาด้ วยผลของเขา(คําสอนของเขา) (มธ.c:\-O)
4) อย่ารับเขาไว้ ในเรื อน (อย่ารับคําสอนของเขา) (Oยน.:c-)
5) เราไม่ร้ ูจกั เจ้ าเลย (มธ.c:O-O)

