ลลัทธธิมอรร์มอน
ในปปี ค.ศ. 1830 โจเซฟ สมธิธ จจูเนปียรร์ ไดด้ตตลังลลัทธธิของเขา เขาเปป็นผจูด้นนา ผจูด้พยากรณร์ ผจูด้แปลความหมายของ
นธิมธิตตตาง ๆ อลัครสาวก และผจูด้ปกครองของลลัทธธินต ลัน เขาเขปียนหนลังสสือหลาย ๆ เลตม เขาอด้างวตาหนลังสสือเหลตานลัตนมปี
ความสนาคลัญเทตากลับพระคลัมภปีรร์
ก

ข

ชปีวธิตของ โจเซฟ สมธิธ จจูเนปียรร์
1
เขามปีเมปียนด้อย 46 คนกลับเมปียหลวง 1 คน
2
เขาทนาธธุรกธิจอยตางไมตซสืซื่อตรง
3
เขามปีปญ
ลั หากลับตนารวจบตอย ๆ
4
เขายด้ายบด้านบตอย ๆ เขาเคยอยจูรต ฐลั NEW YORK, OHIO, MISSOURI, ILLINOIS
5
เขามปีสมาชธิก 20,000 คน แลด้วเขาสต งมธิชลันนารปีหลายคนไปยลังประเทศอธิสราเอลกลับประเทศอลังกฤษ
6
เขาเปป็นทหาร มปียศนายพลัน และเขาอยากจะเปป็นประธานาธธิบดปีของสหรลัฐอเมรธิกา
7
เขามปีปญ
ลั หากลับสมาชธิก 3 คน คสือ 3 คนนปีตไดด้เลตาถถึงความผธิดตตาง ๆ ของสมธิธใหด้พวกนลักขตาวฟลัง
แลด้วพวกนลักขตาวไดด้พธิมพร์เรสือซื่ งนลัตนในหนลังสสือพธิมพร์
8
เพราะฉะนลัตนสมธิธสลังซื่ ใหด้พวกสมาชธิกเผาตถึกของหนลังสสือพธิมพร์นต ลัน พวกสมาชธิกเลยไดด้เผาตถึกนลัตน
9
สมธิธกลับนด้องชายถจูกจลับและตธิดคธุกเพราะเหตธุนต ปี
10 ประชาชนไดด้ไปทปีซื่คธุก เอา โจเซฟ สมธิธ จจูเนปียรร์ กลับนด้องชายออกจากคธุกแลด้วไดด้ยธิงเขา
11 เขาชอบหาขธุมทรลัพยร์ และยอมใชด้หธินอลัศจรรยร์กบลั ความสามารถพธิเศษในตลัวเขาเองเพสืซื่อจะหา
ขธุมทรลัพยร์ไดด้
12 ในตอนสธุดทด้ายของชปีวธิต เขาไมตยอมรลับเรสือซื่ งนปีต (11) แลด้วโกหกหลายครลัตงเพสืซื่อจะบลังซตอนเรสือซื่ งนปีตไวด้
แทด้จรธิงเขาเปป็นคนขปีตมธุสา
13 ในเวลา 13 ปปี เขาอด้างวตาเขาไดด้รลับคนาเปธิดเผยใหมต ๆ จากพระเจด้าถถึง 135 ครลัตง
บธิดามารดาของ โจเซฟ สมธิธ จจูเนปียรร์
1
มารดาของ โจเซฟ สมธิธ จจูเนปียรร์ เขปียนหนลังสสือชสืซื่อ "ชปีวธิตของ โจเซฟ สมธิธ จจูเนปียรร์ กลับลจูกหลานของ
เขา"
2
ตอนแรก ๆ ลลัทธธิมอรร์มอนไดด้พธิมพร์และใชด้เลตมนปีต
3
แตตปรธิกมลั ยอนร์ง วตากลตาวหนลังสสือเลตมนปีต เขาวตาเลตมนปีตมปีขด้อผธิด ๆ หลายขด้อ แลด้วเขาไมตยอมใชด้เลตมนปีตเลย

ค

ง

ชปีวธิตของ ปรธิกมลั ยอนร์ง
1
เขาเปป็นผจูด้นนาหลลังจาก โจเซฟ สมธิธ จจูเนปียรร์
2
เขามปีการศถึกษานด้อย แตตมปีความสามารถมากในการเปป็นผจูด้นนา
3
เขาเปป็นคนฉลาด แตตบางครลัตงเปป็นคนโหดรด้ายดด้วย
4
เขาสลังซื่ บาทหลวง จอหร์น ดปี ลปี ใหด้ฆตากลธุตมคน 150 คนทปีซื่กาน ลลังเดธินทางใน WAGON TRAIN
(ขบวนคาราวานซถึซื่งใชด้ในการเดธินทางชตวงศตวรรษทปีซื่ 19)
บาทหลวง จอหร์น ดปี ลปี ไดด้ทนาตาม หลลังจากนลัตนอปีก 20 ปปี บาทหลวง จอหร์น ดปี ลปี ไดด้ถจูกจลับถจูกฟด้อง
ถจูกพธิพากษา และถจูกประหารชปีวธิตโดยรลัฐบาลของสหรลัฐอเมรธิกา ในศาล จอหร์น ดปี ลปี ยอมรลับวตาเขา
ไดด้ทนาสธิซื่งนลัตน แตตทนาโดย คนาสลังซื่ ของ ปรธิกมลั ยอนร์ง
5
ในประวลัตธิศาสตรร์ของมอรร์มอน พวกมอรร์มอนไดด้ลมสื สธิซื่งชลัวซื่ รด้ายแบบนปีตหลายอยตาง
6
พวกมอรร์มอนไดด้แบตงออกเปป็นหลายพวก
7
ยอนร์งนนาพวกสมาชธิก (70,000 คน) ไปรลัฐ UTAH แลด้วตลัตงเมสือง SALT LAKE CITY
8
เขาเสปียชปีวธิตในปปี ค.ศ. 1877
9
เวลาเขาเสปียชปีวธิตเขาเปป็นคนรนซื่ารวย เขามปีลจูก 56 คน และเมปียนด้อย 9 คนทปียซื่ งลั มปีชวปี ธิตอยจูต
หลลักคนาสอนของมอรร์มอน
1
ครธิสตจลักรอสืนซื่ ๆ ไมตไดด้มาจากพระเจด้า
2
เขาเอาครธิสตจลักรของพระเยซจูครธิสตร์ใหด้กลลับไปในสภาพอลันเดธิมและในสภาพอลันแทด้จรธิง
3
เขาไดด้รบลั การเปธิดเผยใหมตในวธิธปี 3 อยตาง คสือ
ก
จากพระเจด้าโดยตรง
ข
จากทจูตสวรรคร์
ค
จากการดลใจจากพระเจด้า
4
คนาพจูดของผจูด้นนามอรร์มอนเปป็นเหมสือนพระวจนะของพระเจด้า ปฏธิเสธคนาสอนของเขาไมตไดด้
5
เขามปีพวกปธุโรหธิตสองพวก คสือ อยตางอาโรน และ อยตางเมลคปีเซเดค
6
ผจูด้ชายทธุกคนทปีมซื่ ปีอายธุ 12 ปปีขต นถึ ไปสามารถเปป็นปธุโรหธิตไดด้
7
เขามปีอลัครสาวก 12 คน และมปีผจูด้พยากรณร์ ศธิษยาภธิบาล อาจารยร์ และผจูด้เผยพระวจนะดด้วย
8
เขามปีคนาสาบานลลับ ๆ และพธิธปีลลับ ๆ ในวธิหารของเขา เปป็นเหมสือนสมาคมลลับ ๆ
9
คนาสอนของเขาเปลปีซื่ยนแปลงเรสือซื่ ย ๆ กป็แลด้วแตตสถานการณร์
10 คนาสอนของเขาเปลปีซื่ยนแปลงเมสืซื่อเขาไดด้รบลั การเปธิดเผยใหมต ๆ

11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

พระเจด้าคสืออาดลัม เอวาเปป็นเมปียหนถึงซื่ คนในหลายคนของเขา พวกมอรร์มอนเชสืซื่อวตา มปีพระ (god)
หลายองคร์
พระเจด้าพระบธิดามปีรตางกายทปีมซื่ ปีเนสืตอหนลังกลับกระดจูก
พระวธิญญาณบรธิสทธุ ธธิธไมตไดด้อยจูใต นตรปีเอกานธุภาพ คสือไมตไดด้เปป็นพระเจด้า
ในสวรรคร์ พระชายกลับพระหญธิงจะรต วมกลัน แลด้วจะเกธิดลจูกฝตายจธิตวธิญญาณ เมสือซื่ ลจูกเหลตานปีตเกธิดแลด้ว
เขากป็จะเขด้ามาสถธิตอยจูใต นมนธุษยร์ซถึซื่งอยจูบต นโลกนปีต ถด้าสมรสกลันอยตางฝตายสวรรคร์ (คสือสมรสในวธิหาร)
กป็จะเปป็นสามปีเมปียกลันตลอดนธิรนลั ดรร์ และเวลาอยจูบต นสวรรคร์แลด้วกป็จะรต วมกลัน และเกธิดลจูก ๆ ฝตาย
จธิตวธิญญาณหลายคน
ตตอหนด้าของคนทลัวซื่ ไป พวกมอรร์มอนบอกวตาเขาไดด้สมรสกลับเมปียคนเดปียว แตตแทด้จรธิงเขาเชสืซื่อวตา
สมรสกลับเมปียหลายคนไดด้
"มนธุษยร์เปป็นอยตางไรเดปีดี๋ยวนปีตฉลันใด พระเจด้าเคยเปป็นอยตางนลัตนฉลันนลัตน พระเจด้าเปป็นอยตางไรเดปีดี๋ยวนปีตฉนลั ใด
มนธุษยร์สามารถเปป็นอยตางนลัตนในอนาคตฉลันนลัตน"
บธิดาของพระเยซจูคสืออาดลัม อาดลัมลงมาจากสวรรคร์แลด้วรต วมกลับนางมารปียร์ พระเยซจูกเป็ กธิดมาจาก
การรต วมกลันนปีต บธิดาของพระเยซจูไมตไดด้เปป็นพระวธิญญาณบรธิสธุทธธิธ
พระเยซจูมปีเมปียนด้อยหลายคน เชตนมารธากลับมารปียร์ 2 คนทปีซื่บาด้ นคานา พระเยซจูเปลปีซื่ยนนนตาใหด้เปป็น
นนตาองธุตนในพธิธปีสมรสของพระองคร์เอง
โจเซฟ สมธิธ จจูเนปียรร์ ถสือลจูกกธุญแจแหตงสวรรคร์ และถด้าคนใดเปป็นทปีซื่ชอบของเขา คนนลัตนไปสวรรคร์ไดด้
มอรร์มอนสอนวตา โจเซฟ สมธิธ จจูเนปียรร์ มปีชปีวธิตปราศจากความผธิดบาป
เพลงของมอรร์มอนชสืซื่อ "สรรเสรธิญแกตมนธุษยร์ผจูด้นต ลัน" วตาเลสือดของ โจเซฟ สมธิธ จจูเนปียรร์ สามารถไถต
บาปของมนธุษยร์ไดด้ แลด้ววตาพวกกษลัตรธิยกร์ บลั พวกเจด้านายจะกราบลงนมลัสการเขา
เขาถสือวตา โจเซฟ สมธิธ จจูเนปียรร์ สจูงกวตาพระเยซจูครธิสตร์ (แตตเรสืซื่องนปีตเขาไมตยอมรลับตตอหนด้าของคนทลัวซื่
ไป)
ปรธิกมลั ยอนร์ง อด้างวตาพระโลหธิตของพระเยซจูไมตสามารถลบลด้างบาปทลัตงหมดของมนธุษยร์ไดด้ เขาวตาเรา
ตด้องชตวยตนเองดด้วย
คนาสอนหลาย ๆ ขด้อของ สมธิธ, ยอนร์ง, กลับผจูด้นนามอรร์มอนอสืซื่น ๆ ไดด้ถจูกบลังไวด้ เพราะวตาคนาสอนนลัตนกป็
นตาอาย
พวกมอรร์มอนเชสืซื่อวตามปีตระกจูลหนถึซื่งอยจูทต ปีซื่ขต ลัวโลกเหนสือ (หรสือทปีขซื่ ตลัวโลกใตด้) ซถึงซื่ จะนนาทรลัพยร์สมบลัตธิ
มากมายมายลังรลัฐ MISSOURI เมสืซื่อพระเยซจูเสดป็จกลลับมา พวกนปีตเปป็นสต วนหนถึงซื่ ของตระกจูลทปีซื่หายไป

พวกมอรร์มอนเปป็นครธิสเตปียนไหม? เขาวตา ใชต แตตเขาไมตไดด้เปป็นพวก PROTESTANT หรสือ
CATHOLIC เขาใชด้คนาพจูดของครธิสเตปียนเพสืซื่อจะดจูเหมสือนวตาเปป็นครธิสเตปียน
คลัมภปีรร์มอรร์มอน
1
มปีอยจูต 25,000 คนาจากพระคลัมภปีรร์ภาษาอลังกฤษ KJV และไดด้อด้างขด้อยาว ๆ หลายขด้อจากพระคลัมภปีรร์
ภาษาอลังกฤษ KJV
2
ในขด้อหนถึงซื่ ไดด้บอกวตาพระเยซจูเกธิดทปีซื่กรธุงเยรจูซาเลป็ม แลด้วอปีกขด้อหนถึงซื่ ไดด้วาต พระเยซจูเกธิดทปีหซื่ มจูตบด้าน
เบธเลเฮป็ม
3
ประเทศหลายประเทศทปีพซื่ จูดถถึงในคลัมภปีรร์มอรร์มอน กป็ยงลั ไมตมปีใครพบ
4
เมสืองหลายแหตงทปีซื่พจูดถถึงในคลัมภปีรมร์ อรร์มอน กป็ยงลั ไมตมปีใครพบ
5
คนหลายคนทปีซื่พจูดถถึงในคลัมภปีรมร์ อรร์มอน กป็ยงลั ไมตมปีใครพบ
6
คนาเขปียนเปป็นภาษาฮปีบรจูซถึซื่งคลัมภปีรร์มอรร์มอนอด้างวตาอยจูใต นอเมรธิกา กป็ยงลั ไมตมปีใครพบ
7
คนอปียปธิ ตร์ซถึซื่งคลัมภปีรมร์ อรร์มอนอด้างวตาอยจูใต นอเมรธิกา กป็ยงลั ไมตมปีใครพบ
8
คลัมภปีรร์มอรร์มอนฉบลับตด้น กป็ยลังไมตมปีใครพบ
9
คลัมภปีรร์มอรร์มอนบอกวตาพระเจด้าไมตเปป็นตรปีเอกานธุภาพ
10 ในเมสือซื่ เดธิมมนธุษยร์อยจูกต บลั พระเจด้าแลด้ว
11 โจเซฟ สมธิธ จจูเนปียรร์ อด้างวตา "คลัมภปีรร์มอรร์มอนเปป็นหนลังสสือทปีถซื่ จูกตด้องทปีสซื่ ธุดในโลก" แตตหลลังจากนลัตน
พวกมอรร์มอนตด้องแกด้ไขคลัมภปีรร์มอรร์มอนถถึง 3,000 ครลัตง!
ความรอด
1
รลับไดด้โดยการกลลับใจเสปียใหมต ความเชสืซื่อ การรลับพธิธปีบลัพตธิศมา การวางมสือของปธุโรหธิตมอรร์มอน
อดทนจนถถึงทปีสซื่ ธุดปลาย และรลักษาพระบลัญญลัตธิทธุกขด้อของพระเจด้าไวด้
2
เขารอดไดด้โดยความเชสืซื่อกลับการประพฤตธิ คนทปีซื่เชสืซื่อตด้องรลับพธิธปีบลัพตธิศมาเพสืซื่อลด้างบาปของเขาดด้วย
พธิธปีบลัพตธิศมาเผสืซื่อคนทปีซื่ตายแลด้ว
1
คนทปีมซื่ ปีชปีวธิตสามารถรลับพธิธปีบลัพตธิศมาเผสืซื่อคนทปีซื่ตายแลด้วเพสือซื่ ชตวยเขาขถึตนสวรรคร์ไดด้
2
เขาสามารถรลับพธิธปีบลัพตธิศมาเผสืซื่อบรรพบธุรธุษของตนและคนอสืซื่น ๆ ทปีไซื่ มตรจจูด้ ลักดด้วย
3
บางคนไดด้รลับพธิธปีบลัพตธิศมาเปป็นรด้อย ๆ พลัน ๆ ครลัตง
การสมรสฝตายสวรรคร์
1
ตด้องสมรสกลับคนทปีถซื่ จูกตด้อง โดยสธิทธธิอนานาจทปีซื่ถจูกตด้อง ในสถานทปีซื่ทถปีซื่ จูกตด้อง
2
ดจูเหมสือนวตาการสมรสฝตายสวรรคร์สนาคลัญกวตาความเชสืซื่อในพระเยซจู
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3
ถด้าจะขถึตนสวรรคร์ กป็จะตด้องสมรสกลันในวธิหาร
4
เพราะฉะนลัตน ความรอดเปป็นโดยการประพฤตธิ
การมปีเมปียนด้อยหลายคน
1
หนด้าทปีทซื่ สปีซื่ นาคลัญมากของมอรร์มอนคสือตด้องมปีลจูก ๆ หลายคน
2
มอรร์มอนเปป็นลลัทธธิทอปีซื่ าศลัยเนสืตอหนลังกลับความรจูสด้ ถึกฝตายเนสืตอหนลัง
3
ในปปี ค.ศ. 1899 รลัฐบาลของสหรลัฐอเมรธิกาตตอตด้านกลับลลัทธธิมอรร์มอน
4
ในปปี ค.ศ. 1944 สมาชธิก 46 คนถจูกจลับเพราะเหตธุวาต เขามปีเมปียนด้อยหลายคน แตตพวกมอรร์มอน
ไมตยอมชตวยเขา
5
สมาชธิกทปีสซื่ มรสกลันอยตางไมตถจูกตด้อง ในสวรรคร์เขากป็สามารถเปป็นแคตทจูตสวรรคร์เทตานลัตน
6
พวกผจูด้หญธิงตด้องไดด้รบลั ความรอดพรด้อมกลับสามปีของตน (โดยการสมรสอยตางถจูกตด้อง) นอกจากนลัตน
พวกผจูด้หญธิงไดด้รลับความรอดไมตไดด้
7
พวกผจูด้หญธิงจะเปป็นขถึตนมาจากความตายเมสืซื่อสามปีของเธอมารลับเธอ
8
ลลัทธธิมอรร์มอนสอนวตาจะมปีการเกธิดลจูกเรสือซื่ ย ๆ (ทลัตงในโลกและบนสวรรคร์) ตลอดนธิรลันดรร์
ตอนแรก โจเซฟ สมธิธ จจูเนปียรร์ บอกวตาสมาชธิกมปีเมปียหลายคนไดด้ แตตภายหลลังเขากป็บอกวตามปีเมปีย
หลายคนไมตไดด้
9
ในปปี ค.ศ. 1890 รลัฐ UTAH เขด้าเปป็นรลัฐของสหรลัฐอเมรธิกาไมตไดด้เพราะเหตธุวาต รลัฐนลัตนอนธุญาตใหด้
ผจูด้ชายมปีเมปียหลายคน เพราะฉะนลัตนผจูด้นนาของมอรร์มอนไดด้รบลั คนาพยากรณร์ใหมตทวปีซื่ าต ตด้องหด้ามไมตใหด้
ผจูด้ชายมปีเมปียหลายคน ดลังนลัตนรลัฐ UTAH จถึงสามารถเขด้าเปป็นรลัฐของสหรลัฐอเมรธิกาไดด้
11 ในปปี ค.ศ. 1967 มปีผจูด้ชายทปีซื่มปีเมปียหลายคนประมาณ 10,000 คนอยจูใต นเมสือง SALT LAKE CITY
ขด้าราชการคนหนถึงซื่ กลตาววตามปีมากกวตา 30,000 คนทปีซื่เปป็นแบบนลัตน
นรก
1
สมาชธิกของมอรร์มอนจะไปสวรรคร์เทตานลัตน
2
สมาชธิกของครธิสตจลักรอสืซื่น ๆ ตด้องตกนรกหมด นอกจากวตาเขาจะกลลับใจเสปียใหมตและเขด้าลลัทธธิ
มอรร์มอน
สธิทธธิอนานาจ
1
"เราเชสืซื่อวตาพระคลัมภปีรร์เปป็นพระวจนะของพระเจด้าในสต วนทปีซื่พระคลัมภปีรร์นต ลันไดด้รบลั การแปลอยตางถจูก
ตด้อง เราเชสืซื่อวตาคลัมภปีรร์มอรร์มอนเปป็นพระวจนะของพระเจด้าดด้วย"--โจเซฟ สมธิธ จจูเนปียรร์
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เขาไดด้รบลั การเปธิดเผยใหมต ๆ เรสือซื่ ย ๆ "เราไมตยอมรลับวตาพระคลัมภปีรร์มปีสทธิ ธธิอนานาจเหนสือทธุกสธิซื่งทธุก
อยตาง เพราะวตามนธุษยร์ทชปีซื่ อบธรรมสามารถรลับการเปธิดเผยใหมตในนามของพระเจด้าไดด้"--วลัลเลช เอฟ
เบป็นเนป็ธ
3
"พวกมอรร์มอนไมตเชสืซื่อวตาการเปธิดเผยของพระเจด้าเปป็นสนาหรลับชาตธิอธิสราเอลในสมลัยโบราณเทตานลัตน
และไมตเชสืซื่อวตาพระบธิดาแหตงความรลักจะตธิดตตอกลับแคตสตวนหนถึงซื่ ของครอบครลัวของพระเจด้าในแคต
สมลัยเดปียว"--อารร์ เอล เอวลันสร์
คนาพยากรณร์ของ โจเซฟ สมธิธ จจูเนปียรร์
1
ในปปี ค.ศ. 1844 เขาพยากรณร์วาต พระเยซจูจะไมตเสดป็จกลลับมาภายในเวลา 40 ปปีตตอไป คนาพยากรณร์นต ปี
สนาเรป็จ
2
เขาพยากรณร์วาต สหรลัฐอเมรธิกาจะสจูด้รบในการสงคราม คนาพยากรณร์นต ปีสนาเรป็จ
3
แตตคนาพยากรณร์อปีก 58 ขด้อกป็ไมตสนาเรป็จ
กธิตตธิคธุณ
1
"กธิตตธิคธุณเปป็นแผนการแหตงบลัญญลัตธิตตาง ๆ ซถึงซื่ โดยการรลักษาบลัญญลัตธิเหลตานลัตน มนธุษยร์สามารถแนตใจ
วตา เขาจะกลลับไปอยจูกต บลั พระบธิดาอปีก"--ปรธิกมลั ยอนร์ง
2
"การถสือรลักษาพระบลัญญลัตธิของพระเจด้าสามารถลบลด้างความบาปไดด้ "--ทลัลมาดร์จ
3
มนธุษยร์สามารถรอดไดด้ในชาตธิหนด้า และโดยการรลับพธิธปีบลัพตธิศมาเผสืซื่อคนทปีซื่ตายแลด้ว
4
"การไถตจากความบาปสต วนตลัวเปป็นโดยการเชสืซื่อฟลังพระบลัญญลัตธิแหตงกธิตตธิคธุณและโดย
การประพฤตธิดปี"--รธิชารร์ด กลับ ลธิททลัล
การเปป็นขถึตนมาจากความตาย
1
ผจูด้หญธิงจะเปป็นขถึตนมาจากความตายเมสือซื่ สามปีของเธอมารลับเธอ
2
ผด้าทปีซื่คลธุมหนด้าศพของผจูด้หญธิงนลัตนจะถจูกทอดออกในเมสืซื่อสามปีของเธอมารลับเธอ
พระวจนะของพระเจด้า คสือพระคลัมภปีรร์
1
โจเซฟ สมธิธ จจูเนปียรร์ ไดด้แกด้ไขบางสต วนของพระคลัมภปีรร์ภาษาอลังกฤษ KJV เขาเพธิซื่มการเปธิดเผยใหมต
บางขด้อในหนลังสสือปฐมกาล
2
มธุกดาเมป็ดหนถึซื่งมปีราคามาก (มธ 13:45-46)--"ซาตานตด้องการไถตมนธุษยร์ไวด้ แตตพระเจด้าไมตยอม และ
อาดลัมไดด้รลับพธิธปีบลัพตธิศมาโดยการจธุตมในนนตา"
3
โยเซฟในปฐมกาล 40-50 หมายถถึง โจเซฟ สมธิธ จจูเนปียรร์
4
โจเซฟ สมธิธ จจูเนปียรร์ เปลปียซื่ นขด้อทปีวซื่ าต "พระเจด้าเปป็นพระวธิญญาณ" ใหด้อตานวตา "พระเจด้าทรงสลัญญาวตา
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จะสต งพระวธิญญาณของพระองคร์มา"
5
เขาสอนวตา อาดลัมกลับเอวาจนาเปป็นตด้องทนาความผธิดบาป
ลลักษณะของพวกมอรร์มอน
1
ถด้าสมาชธิกไดด้รลับการชตวยเหลสือจากรลัฐบาล เขารลับการชตวยเหลสือจากลลัทธธิมอรร์มอนไมตไดด้
2
รลัฐ UTAH เปป็นรลัฐในสหรลัฐอเมรธิกาทปีปซื่ ระชาชนไดด้รลับการชตวยเหลสือจากรลัฐบาลมากทปีสซื่ ธุด
3
รลัฐ UTAH เปป็นรลัฐในสหรลัฐอเมรธิกาทปีมซื่ ปีคนเกธิด แยกกลัน และหยตากลันมากทปีสซื่ ธุด
4
มหาวธิทยาลลัย ปรธิกมลั ยอนร์ง เปป็นมหาวธิทยาลลัยมปีนกลั ศถึกษาผจูด้หญธิงเลธิกเรปียนในเทอมแรกมากทปีสซื่ ธุด
5
มธิชชลันนารปีมอรร์มอนไมตเคยสรด้างโรงพยาบาล โรงเลปีตยงเดป็กกนาพรด้า ศจูนยร์รลักษาสธุขภาพของ
ประชาชนหรสือโรงเรปียน
6
มปีประมาณ 100 พวกทปีไซื่ ดด้แยกออกมาจากลลัทธธิมอรร์มอนแลด้ว
7
ทธุก ๆ 3 นาทปีมปีอปีกคนหนถึงซื่ เขด้าเปป็นสมาชธิกของมอรร์มอน
8
ตอนแรกพวกนธิโกรเขด้าลลัทธธิมอรร์มอนไมตไดด้ เพราะเขาถสือวตาพวกนธิโกรเปป็นชาตธิทปีซื่ไดด้รบลั การแชตง
สาป แตตปจลั จธุบนลั นปีตเขาเขด้าเปป็นสมาชธิกไดด้ เพราะวตาผจูด้นนาของมอรร์มอนไดด้รบลั การพยากรณร์ใหมต
9
เขาไดด้เจอจดหมายของสมาชธิกคนแรกซถึซื่งไมตเหป็นดด้วยกลับคนาพจูดของ โจเซฟ สมธิธ จจูเนปียรร์ วตาเขาพบ
จานทองคนาทปีซื่ไหน
มธุกดาเมป็ดหนถึซื่งมปีราคามาก
1
หนลังสสือเกตาแกตของอปียปธิ ตร์ซถึซื่งไดด้พบในปปี ค.ศ. 1967
2
โจเซฟ สมธิธ จจูเนปียรร์ บอกวตาเขาไดด้แปลหนลังสสือเกตาแกตนต ลันเปป็นภาษาอลังกฤษ
3
แตตผจูด้มปีความรจูด้ในสมลัยปลัจจธุบนลั ไดด้ตรวจแลด้ว และบอกวตาเรสืซื่องนลัตนไมตเปป็นความจรธิง สมธิธไดด้โกหกอปีก

สรธุป "ลลัทธธิของ โจเซฟ สมธิธ จจูเนปียรร์ เปป็นฝลันรด้ายของหลลักคนาสอนทปีไซื่ มตชลัดเจน ทปีสซื่ วมดด้วยคนาพจูดของครธิสเตปียน พวก
มอรร์มอนเปป็นลลัทธธิเทปียมเทป็จ"

สรธุปจาก "มอรร์มอนสอนผธิดอยตางไร"
มอรร์มอน เปป็นลลัทธธิทปีซื่เปป็นปฏธิปลักษร์ตตอพระเจด้าและตตอครธิสเตปียน
(ผจูด้กตอตลัตงลลัทธธินต ปีคสือ โจเซฟ สมธิธ)
ความเชสืซื่อของลลัทธธิมอรร์มอน
1

2

3
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เกปีซื่ยวกลับพระเจด้า (ฉธบ.4:35,6:4; ฮชย.11:9, มธ.22:24-30; ยน.4:24)
ก
พระเจด้า เปป็นเพปียงมนธุษยร์คนหนถึซื่งชสืซื่อ อาดลัม และทรงเปป็นมนธุษยร์ทปีซื่ไดด้รลับการยกขถึตนประทลับบน
สวรรคร์
ข
มอรร์มอนเชสืซื่อ "เมสือซื่ พระบธิดาของเราคสือ อาดลัมไดด้เสดป็จเขด้ามาในสวนเอเดน พระองคร์ไดด้เสดป็จเขด้ามา
ดด้วยรต างกายแหตงสรวงสวรรคร์ และไดด้นนาเอวาพระชายาองคร์หนถึซื่งในบรรดาหลายองคร์ไปกลับ
พระองคร์ดด้วย พระองคร์เปป็นพระบธิดาของเรา และเปป็นพระเจด้าของเรา และเปป็นพระเจด้าองคร์เดปียว
เทตานลัตนทปีเซื่ รายถึดถถึอ" (โดย บรธิแกรม ยลัง)
เกปีซื่ยวกลับพระครธิสตร์ (มธ.1:18; ลก.1:35)
ก
มารปียไร์ มตใชตหญธิงพรหมจารปี แตตไดด้รตวมรจูกด้ บลั อาดลัมจถึงใหด้กาน เนธิดพระเยซจู
ข
พระครธิสตร์เปป็นพระบธุตรของพระเจด้าทปีซื่ชสืซื่ออาดลัม คสือพระเยซจูเกธิดจากพระบธิดาซถึซื่งเปป็นมนธุษยร์คสือ
อาดลัม (ไมตใชตเกธิดจากพระวธิญญาณ) พระบธิดาคสือมนธุษยร์คนแรกของเผตาพลันธธุร์มนธุษยร์ (เขาพยายาม
ยกอาดลัมใหด้เสมอกลับองคร์พระผจูด้เปป็นเจด้า)
ค
พระเยซจูแตตงงานกลับมารปียร์,มารธา,และมารปียมร์ ลัคดาลาทปีซื่บด้านคานา เพสืซื่อพระองคร์จะไดด้เหป็นเมลป็ดทปีซื่
พระองคร์หวตานไวด้กตอนจะถจูกตรถึงกางเขน (โดย ออรร์สลันไฮดร์ ชจูนาล)
เกปีซื่ยวกลับพระวธิญญาณ และวธิญญาณ (ยน.4:24; มธ.22:24; มก.12:24-32; อฟ.1:13,4:30; 1 กร.6:19)
ก
พระวธิญญาณเปป็นวลัตถธุธาตธุทปีซื่บรธิสทธุ ธธิธทปีซื่สธุด คสือ "นนตาจากสวรรคร์"
ข
พระวธิญญาณถจูกจนากลัด ไมตสามารถอยจูทต ธุกหนทธุกแหตงไดด้
ค
วธิญญาณ มปีภรรยาไดด้ และมปีไดด้หลายคน (โดยโจเซฟ สมธิธ)
เกปีซื่ยวกลับมนธุษยร์ (ปฐก.1:27,2:7; มก.10:6-9; ยน.1:18; รม.5:12)
ก
มนธุษยร์ตอด้ งถจูกพธิพากษาเพราะบาปของตนเอง ไมตใชด้การลตวงละเมธิดของอาดลัม
ข
"สธิซื่งทปีพซื่ ระเจด้าเคยเปป็นคสือ ความเปป็นมนธุษยร์ทปีซื่เรากนาลลังเปป็นอยจูต และสธิซื่งทปีพซื่ ระเจด้าเปป็นอยจูใต นปลัจจธุบนลั คสือ
สธิซื่งทปีมซื่ นธุษยร์กาน ลลังจะเปป็นในอนาคต" (เพราะพระเจด้าเคยเปป็นมนธุษยร์คสืออาดลัม)

ครธิสเตปียนสามารถมปีภรรยาหลายคนไดด้ มอรร์มอนยลังเชสืซื่อเรสือซื่ งนปีตอยจูต แตตเขาทนาไมตไดด้เพราะขลัดกลับ
กฎหมายของรลัฐยจูทตาหร์สหรลัฐร์อเมรธิกา ตลัวอยตางจากผจูด้นนาหลายคน เชตน บรธิแกรม ยลัง มปีภรรยา 17 คน
ลจูก 56 คน
เกปีซื่ยวกลับความบาป (กจ.13:39; รม.4:25; 1 กร.15:3; กท.1:4)
ก
ความบาป อาดลัมและเอวาจนาเปป็นตด้องทนาบาป (ไมตใชตสธิทธธิทเปีซื่ ขาจะเลสือกเอง)
ข
อาดลัมและเอวาทนาบาป เพสือซื่ เขาจะถจูกยกขถึตน เขาชสืซื่นชมยธินดปีและสรรเสรธิญพระเจด้าเมสืซื่อพวกเขา
ทนาบาป
เกปีซื่ยวกลับการไถต และความรอด (รม.5:1,8; อฟ.2:8-9; 1 ทธ.1:15; ทต.3:5-6; 1 ปต.2:24; 1 ยน.2:2)
ก) การตายไถตบาปของพระครธิสตร์ เปป็นการตายไถตอาดลัมเทตานลัตน
ข
เชสืซื่อและตด้องประพฤตธิดปีดด้วยจถึงจะรอด
ค
จะตด้องรลักษาความรอดไวด้ดด้วยการประพฤตธิดปี ถด้ารอดแลด้วแตตยลังทนาบาปอยจูจต ะถจูกพธิพากษาลงโทษ
ง
ความรอดจะไดด้มาโดยสมบจูรณร์ ตด้องเชสืซื่อและรลับบลัพตธิสมาดด้วย
เกปีซื่ยวกลับบลัพตธิสมา (ลก.23:39-43; 1 กร.1:14,4:15)
ก
การรลับบลัพตธิสมา เปป็นการกระทนาเพสืซื่อการยกโทษบาป ดลังนลัตนการรลับบลัพตธิสมาจถึงเปป็นสธิซื่งจนาเปป็น ทปีซื่
จะนนาไปสจูตความรอด
ข
"บลัพตธิสมาเพสืซื่อคนตาย" มนธุษยร์สามารถรลับบลัพตธิสมาเปป็นตลัวแทน และในนามของคนตาย และเพสืซื่อ
คนตายไดด้ (เพสือซื่ ใหด้คนตายรอดจากการพธิพากษาลงโทษ)
เกปีซื่ยวกลับครธิสตจลักร (มธ.16:18,28:19-20; กจ.1:8)
ก
ความรอดจะตด้องผตานมาทางครธิสตจลักรทปีไซื่ ดด้รบลั การฟสืต นฟจูใหมตของพระเจด้าคสือ ครธิสตจลักรของ
มอรร์มอน เทตานลัตน
ข
ครธิสตจลักรอสืนซื่ ทลัตงหมดสอนหลลักคนาสอนผธิด และยลังอยจูภต ายใตด้การแชตงสาปของพระเจด้า
เกปีซื่ยวกลับพญามาร (2 ธก.2:9-11; วว.16:14; อสค.28:13-14)
ก
ลจูซปีเฟอรร์(ซาตาน) เปป็นพปีชซื่ ายคนโตของเรา(มอรร์มอน)
ข
ลจูซปีเฟอรร์(ซาตาน) เปป็นนด้องชายของพระเยซจูครธิสตร์ แตตเขาไดด้กบฏตตอพระเจด้า จถึงถจูกขลับไลตลงจาก
สวรรคร์พรด้อมกลับบรธิวาร
เกปีซื่ยวกลับพระคลัมภปีรร์ (มธ.28:19-20; มก.16:15; 2 ปต.1:20-21; 2 ทธ.3:16; วว.22:18-19)
ก
"พระครธิสตธรรมคลัมภปีรร์" เปป็นพระวจนะของพระเจด้า และยลังมปีอปีกเลตมหนถึซื่งทปีซื่เปป็นพระวจนะของ
พระเจด้า คสือคลัมภปีรร์ "มอรร์มอน" แตตในทางปฏธิบลัตธิคลัมภปีรมร์ อรร์มอนไดด้รบลั เกปียรตธิสจูงกวตา
ค
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พระครธิสตธรรมคลัมภปีรร์
พระครธิสตธรรมคลัมภปีรร์ แทด้จรธิงเปป็นเพปียงเครสือซื่ งมสือใหด้พวกเขาใขด้เลตหร์เหลปีซื่ยมนนาคนไปสจูตคนาสอนทปีซื่ผธิด
คนาพยากรณร์ในคลัมภปีรมร์ อรร์มอน เปป็นสธิซื่งทปีซื่มปีคตาแกตสธิทธธิชนยธุคสธุดทด้ายมากกวตา
พระครธิสตธรรคมคลัมภปีรร์ ทลัตงหมด
สรธุป

1
2
3
4
5

ขตาวประเสรธิฐอสืซื่นไมตมปี (กท.1:7-9)
ทจูตของความมสืดปลอมตลัวเปป็นทจูตของความสวตาง (2 กร.11:13-15)
ทตานจะรจูด้จลักเขาดด้วยผลของเขา(คนาสอนของเขา) (มธ.7:15-20)
อยตารลับเขาไวด้ในเรสือน (อยตารลับคนาสอนของเขา) (2 ยน.1:7-11)
เราไมตรจจูด้ ลักเจด้าเลย (มธ.7:21-23)

