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คำสอนเทียมเท็จของคริสตจักรมันมินจุงอัง
การประกาศแถลงการณ์ชี้แจงเกี่ยวกับคำสอนเท็จของคริสตจักรมันมันจุงอัง โดย ศจ. แจ ร็อค ลี ศิษยาภิบาล ของสมาคมคริสตจักรเกาหลีที่เรียกว่า พันกีซอง คือ
คริสตจักรทั้งหมดในเกาหลีจากคณะต่าง ๆ รวมกันเป็นสมาคม (เทียบได้กับ กรรมการประสานงานโปรแตสแตนท์ในประเทศไทย (กปท.) ) ซึ่งออกประกาศในวันที่ ๓๐
เมษายน ๑๙๙๙ โดย ศจ. ซี ด็อค ประธานสมาคม และ ศจ. แซ ควาน โฮ ประธานอนุกรรมการพิจารณาคำสอนเทียมเท็จ
คำสอนเทียมเท็จทำให้กลุ่มคริสตจักรในประเทศเกาหลีและสังคมมีปัญหา ทำให้คริสตจักรเกาหลีทั้งภายนอกและภายในรู้สึกกำลังถูกทำลายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
โดยเฉพาะคริสตจักรมันมินจุงจัง ที่มี ศจ. แจ ร็อค ลี เป็นศิษยาภิบาล ที่ทางสมาคมได้พิจารณาว่าพวกเขาสอนเทียมเท็จอีกกลุ่มหนึ่ง
โดยทางสมาคมคริสตจักรเกาหลีพิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ ต่อไปนี้
๑. การได้รับพระคำจากพระเจ้าโดยตรง แจ ร็อค ลี เชื่อว่าพระคัมภีร์ทั้ง ๖๖ เล่มเป็นพระคำของพระเจ้า
แต่ทางสมาคมพิจารณาว่านี่เป็นวิธีการตบตาหรือซ่อนตัวของแจ ร็อค ลี จากการถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สอนเทียมเท็จ
เพราะเขาอ้างว่าเขาได้รับคำสอนโดยตรงจากพระเจ้า ในความเชื่อของเรา หลังจากที่มีพระคัมภีร์ครบทั้ง ๖๖ เล่มแล้ว พระเจ้าไม่ได้ตรัสโดยตรงกับมนุษย์อีกเลย
๒. เรื่องยุคสุดท้ายและอนาคตศาสตร์ แจ ร็อค ลีสอนว่า สวรรค์มี ๕ ชั้น และระดับความเชื่อก็มี ๕ ชั้น ความเชื่อชั้นที่ ๑ ก็ได้เข้าสวรรค์ชั้นที่ ๑ และ ๒, ๓, ๔, ๕
ตามลำดับ นี่เป็นการสอนผิดศาสนศาสตร์ การที่เขาสอนอย่างนี้ก็เพื่อจะยกคริสตจักรมันมินจุงอังขึ้นเป็นพิเศษ (ซึ่งเป็นคำสอนที่อันตราย)
พระเจ้าอยู่กับคริสตจักรมันมินเป็นพิเศษในสภาพเหมือนมนุษย์ แจ ร็อค ลี ยังบอกอีกว่า พระเจ้าได้บอกแก่เขาเป็นพิเศษอีกว่า
พระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองในโลกนี้อย่างไร คือเขาเป็นผู้ที่รู้ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อไร
๓. เรื่องความบาป ในพระเยซูไม่มีทั้งความบาปดั้งเดิมและบาปที่กระทำเอง และแจ ร็อค ลี เองก็ได้รับการถ่ายเลือดใหม่ ใน ปี ๑๙๘๒ เขาใช้เวลา ๘ วัน
ในการถ่ายเลือดเก่าที่เป็นเลือดที่ได้มาจากการเกิดจากพ่อแม่ โดยการดื่มน้ำ
และพระเจ้าได้เปลี่ยนน้ำที่เขาดื่มเข้าไปให้เป็นเลือดใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความบาปเข้ามาแทน เป็นเลือดพิเศษ หมายถึงว่า ความบาปนั้นอยู่ในเลือด
(ซึ่งพระคัมภีร์ไม่ได้สอน) ทำให้การบังเกิดของพระเยซูจากหญิงพรมจารีไม่มีความหมาย
มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาจากพ่อแม่จะมีบาปสองชนิดคือบาปดั้งเดิมและบาปที่ทำเอง เมื่อแจ ร็อค ลี บอกว่า เขาบริสุทธิ์ด้วยเลือด
ก็เท่ากับว่าเขาปฏิเสธการบังเกิดจากหญิงพรมจารีของพระเยซูคริสต์
๔. เรื่องคริสตจักร ในวันที่ ๓ ก.ค. ๑๙๙๘ บัลลังก์ของพระเจ้าลงมาอยู่ที่คริสตจักรมันมินจุงอัง บุคคลสำคัญ ๆ ที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ ตั้งแต่ ๒๐๐๐ ปี
มาแล้วเหมือนมาปรากฏอยู่ที่คริสตจักรในช่วงนั้น เมื่อคริสตจักรมันมินจุงอังนมัสการพระเจ้า ทูตสวรรค์ทั้งหมดก็พากันนมัสการพร้อมกับคริสตจักรของเขา
และในเวลาเดียวกันนี้ แจ ร็อค ลี เทศนาว่า คริสตจักรของเขาได้รับกุญแจของเยรูซาเล็มใหม่ คือพระเจ้ามอบกุญแจสวรรค์ให้กับคริสตจักรมันมินแล้ว
ดังนั้นสมาชิกคริสตจักรที่นำโดย แจ ร็อค ลี ก็มีสิทธิเข้าไปในสวรรค์ชั้นสูงสุดคือชั้นที่ ๕ คือเยรูซาเล็มใหม่ เมื่อเขาพูดอย่างนี้หมายความว่า
ผู้ที่ได้รับความรอดต้องอยู่ในสมาชิกของคริสตจักรที่ติดตามแจ ร็อค ลี ไม่ใช่พระเยซู หมายถึงว่า เขาไม่ถือคริสตจักรสากล คริสตจักรของอัครทูต
หรือคริสตจักรของพระเยซู
๕. ความรอดและการยกตัวเองว่าเป็นพระเจ้า หรือผู้ที่ติดตามนับถือยกย่องว่าเป็นพระเจ้า นี้เป็นลักษณะปกติธรรมดาในสมาชิกคริสตจักรมันมิน แจ ร็อค ลี บอกว่า
ฮับราฮัมก็ดี พวกผู้เผยพระวจนะก็ดี รวมถึงอัครทูตของพระเยซูก็ดี ถ้า แจ ร็อค ลี เรียกให้มาหา พวกเขาก็จะต้องรีบมาเลย
เป็นเหมือนเจ้าของบริษัทที่เรียกลูกน้องให้เข้าพบก็ต้องรีบปฏิบัติ
ในเรื่องการถ่ายเลือดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทำให้เขาไม่มีความบาปเลย ทำให้ความตายไม่มาเกี่ยวข้องกับ แจ ร็อค ลี
และวิญญาณของเขานั่งอยู่ที่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระเจ้า และบอกว่าเขามีอำนาจพิเศษเกี่ยวกับชีวิตและความตาย และตัวเองไม่มีความบาป ทำให้พระเยซูกับ แจ
ร็อค ลี อยู่ในฐานะเดียวกัน และเขาบอกว่า เขาเป็นผู้ที่ทำให้พระคัมภีร์ทั้ง ๖๖ เล่มสำเร็จทั้งหมด นอกจากการเดินบนทะเล
เขาได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมในการพิพากษาโทษในยุคสุดท้าย นั่งอยู่เคียงคู่กับพระเยซู เพื่อช่วยแก้ต่างให้กับสมาชิกคริสตจักรมันมินที่เขาดูแลอยู่
และพระเจ้าได้มอบกุญแจประตูเยรูซาเล็มใหม่แก่เขา และลักษณะพระฉายาของพระเจ้าเป็นพิมพ์เดียวกันกับหน้าตาของ แจ ร็อค ลี และนอกจาก แจ ร็อค
ลีแล้วไม่มีผู้ใดที่จะได้รับพันธสัญญาของพระเจ้าเลยตั้งแต่มีการสร้างโลกมา พระเยซูเป็นผู้ที่ได้ทำให้พระบัญญัติของพระเจ้าสำเร็จ แต่แจ ร็อค ลี
เป็นผู้ที่ทำให้พระคัมภีร์ทั้ง ๖๖ เล่ม สำเร็จ หมายความว่าเขาดีกว่าพระเยซู
และการที่เขาสามารถเรียกตัวอับราฮัม พวกผู้เผยพระวจนะ หรืออัครทูตของพระเยซูมาได้
ก็หมายถึงว่าคนที่ตายแล้วสามารถออกมาจากแดนคนตายได้ซึ่งพระคัมภีร์ไม่ได้สอน
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ดังนั้นคำสอนของเขาก็ดี การกระทำของเขาก็ดี เป็นลักษณะเทียมเท็จ เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์
ในปี ๑๙๙๐ เดือน พ.ค.มีการประชุมของคณะโฮลี่เนส (แยซอง) ก็พิจารณาว่าคริสตจักรมันมินเป็นเทียมเท็จ
เพราะก่อนหน้านี้คริสตจักรมันมินก็สังกัดอยู่ในคณะโฮลี่เนสนี้ด้วย
คริสเตียนที่ขาดความเข้าใจ และสื่อมวลชนได้ให้ความร่วมมือกับคริสตจักรมันมิน ทำให้คำสอนของพวกเขาได้แพร่ขยายออกไป
ดังนั้นทางสมาคมคริสตจักรในเกาหลี จึงจำเป็นต้องประกาศถึงการสอนเทียมเท็จของ แจ ร็อคลี และป้องกันคำสอนในลักษณะนี้
ผู้ประกาศคำแถลงการณ์
ศจ. ซี ด็อค ประธานสมาคมคริสตจักรในเกาหลี
ศจ. แซ ควาน โฮ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องคำสอนผิด
--------만민중앙교회에 대한 한기총의 성명서
การประกาศของสมาคมคริสตจักรเกาหลี(ฮันคีชง)
เกี่ยวกับคริสตจักรมันมินจุงอังที่คำสอนพิดจากพระคัมภีร์
기독교 사이비 이단들로 인한 피해는 심각한 사회문제가 되고 있다. 이에 한국교회는 내적, 외적으로는 물론 선교적으로 엄청난 피해를 당하고 있다.

최근 서울시 구로구 구로동 851번지 소재 만민중앙교회 담임목사 이재록에 대한 이단논쟁이 일어나고 있다. 본 한국기독교총연합회는 그의 대한 연구 결과, 다음과 같이 이
1. 이재록 계시관의 이단성
คำสอนพิดเกี่ยวกับได้รับพระคำของพระเจ้าโดยตรง

이재록이 비록 "성경을 살아 계신 하나님의 말씀으로 믿는다"라고 말하고 있지만 그것은 이단성을 은폐하기 위한 수단이다. 그는 대언이나 계시를 주장하는 소위 '직통계시파
성경계시가 계속된다는 이단적 주장을 낳는다.
2. 이재록 종말론 및 내세관의 이단성
คำสอนพิดเกี่ยวกับหยุคสุดท้าย และในอนาคด

이재록의 내세관은 5단계 천국, 5단계 믿음으로 이루어졌다. 이는 비성서적인 것으로서 교회로부터 지지를 받을 수 없다. 그것은 이재록 자신과 만민중앙교회를 특수화하기
만민중앙교회만 임재하신다는 것, 특히 하나님께서 특정한 시간, 특정한 인간의 모습으로 오신다는 것은 속임수요 거짓이다. "내게(이재록) 재림에 대하여 알려주셨다", "이재
시한부종말론의 한 형태다.
3. 이재록 인죄론의 이단성
คำสอนพิดเกี่ยวกับคนบาป

이재록은 우리를 위해 2천 년 전 십자가에 죽으신 예수님의 피는 원죄도 자범죄도 없는 피인데, 그 자신도 92년, 8일 동안 피를 다 쏟아 부모로부터 받은 죄된 피가 없어지고
인간의 피 속에 있다는 말로서 많은 문제점들을 낳지만 특히 예수님의 동정녀 탄생의 의의를 부정하는 결과를 가져온다.

4. 이재록 교회론의 이단성
คำสอนพิดเกี่ยวกับเรื่องคริสตจักร

"7월 3일 만민중앙교회에 보좌가 내려왔다", "성경에 기록된 인물들이 만민중앙교회에 2천 년 전 모습 그대로 재현된다", "만민중앙교회에서 예배드릴 때 하늘에서도 천군천
새예루살렘 열쇠를 놓고 가셨다", "만민중앙교회 교인들은 끈이 이재록에게 연결되어 천국의 최고 단계 즉 5단계 천국인 새예루살렘에 바로 들어간다"는 등의 주장을 볼 때
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교회의 속성인 단일성과 보편성, 사도성을 무시한 이단성을 지니고 있다.
5. 이재록 구원론의 이단성과 이재록 신격화 현상
คำสอนพิดเกี่ยวกับความรอด และยกตัวของลีแจโลกให้เป็นพระเจ้า

이재록이 자기를 신격화하거나 추종세력들에 의해 신격화되는 현상은 극에 달하고 있다. "이재록이 아브라함 등 모든 선지자들과 주님의 제자들을 부르면, 사장이 부르면 오
없는 피를 받아 원죄와 자범죄가 없어졌다", "이재록에게는 죽음이 피해 간다", "이재록의 영이 하나님 보좌 좌편에 앉아 있다", "이재록에게는 죽고 사는 권세가 있다", "이재
66권의 모든 말씀을 이루었다", "이재록이 심판 날에 주님 옆에서 성도들을 위해 적접 변호해 줄 것이다",

"이재록에게 새예루살렘 열쇠를 놓고 가셨다", "하나님의 모습이 이재록의 체형을 닮았다", "이재록 외에 약속 받은 증거를 각종 빛을 통해 증거해 준 일은 창세 이래 없었다"
말씀을 이뤘다" 는 등의 말은 그가 신격화되지 않고는 나올 수 없는 말들이다. 또한 이재록이 부르면 아브라함 등 모든 선지자들과 주님의 제자들이 나타난다는 말은 일종의
하나님께서 엄격하게 금하는 이교도적 행위이다(신 18:11).

이재록은 이미 1990년 5월 총회시 그가 전에 속했던 예수교성결교회(예성)로부터 이단으로 규정된 바 있다. 그러나 유감스럽게도, 교계의 몇몇 방송, 언론매체, 일부 목회자
것을 부정할 수 없다.
한국교회는 이재록의 이단성을 직시하고 초교파적으로 연합하여 철저히 대처할 것을 천명한다.
1999년 4월 30일
한국기독교총연합회 대표회장 지 덕 목사
이단사이비대책위원회 위원장 최 건 호 목사
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