
Feriți-vă de asemenea tineri ce vor să vă vorbească despre 
Dumnezeu 

Ei sunt “misionari” ai celei mai periculoase și false secte din America.
Îi puteți recunoaște după modul în care se îmbracă și după ecusoanele din piept, care îi numesc “elder” sau “sora” în 

biserica lui Isus Cristos a sfinților din zilele din urmă- “Church of Jesus Christ of Latter Day Saints (LDS).” Mai sunt numiți și 
“mormoni” căci cred în “Cartea lui Mormon.”  Sunt foarte prietenoși și se prezintă drept creștini, folosind termeni ce par a fi 
creștini, dar nu vă lăsați înșelați. 

Mormonismul a fost fondat în anii 1800 în New York, SUA, de către un înșelător pe nume Joseph Smith.  În tinerețea lui, 
Smith, pe care ei îl numesc “profetul,” a fost arestat în mod frecvent că-i înșela pe oameni și le lua banii, susținând că putea găsi 
comori pierdute punând un talisman în pălărie și uitându-se la el pentru a fi călăuzit. La un moment dat, Smith a afirmat că un 
înger pe nume Moroni a început să-l viziteze o dată pe an și să-i dea plăcuțe de aur pe care s-a scris Cartea lui Mormon într-o 
limbă antică. Folosind aceeași pălărie și același talisman, Smith și câțiva prieteni au afirmat că au tradus Cartea lui Mormon în 
engleză, carte ce a devenit baza religiei lor.  Ani mai târziu, Joseph Smith a murit împușcat când câțiva din adepții săi au încercat 
să-l ajute să evadeze din închisoare în Illinois. (Smith avea cel puțin 27 soții și înfăptuise multe infracțiuni.)  

Cartea lui Mormon relatează istoria unui popor din vechime numit Nefiți, ce a trăit în America de Nord cu mult timp în 
urmă. Vorbește de orașe, civilizații și războaie ce nu au avut loc niciodată.  Adevărata istorie a continentului America de Nord este 
bine documentată, iar Cartea lui Mormon este doar ficțiune. Până și arheologii angajați chiar de mormoni au eșuat să aducă măcar 
o singură dovadă a existenței Nefiților și a vastei lor civilizații de 38 de orașe. 
 

Însă învățăturile lor false despre Dumnezeu fac ca această sectă să fie periculoasă pentru românii din ziua de azi. 
Învățături ce amenință veșnicia tuturor celor ce cad în farmecul lor, politețea și talentul de a învăța limba română. Ei susțin că 
Dumnezeu e un om ca și noi, care a trăit o viață bună pe o altă planetă și a fost răsplătit de către univers cu șansa de a fi 
dumnezeul lumii noastre. Apoi el și-a luat milioane de soții și a început să aibă relații sexuale cu ele non stop timp de ani întregi 
astfel încât ele au putut da naștere sufletelor noastre pe planeta numită KOLOB. Ei cred că Isus este fratele lui Lucifer (satana). Ei 
nu cred în rai și în iad, ci cred că dacă trăim o viață suficient de bună, bărbații vor deveni dumnezei, iar femeile vor deveni soțiile 
dumnezeilor care vor da naștere la milioane de suflete și vor locui pe o altă planetă, începând din nou acest proces. 

Misionarii LDS îi abordează pe oameni pe stradă, în casele lor și le cer să se roage împreună cu ei la “tatăl ceresc” ca el 
să le arate oamenilor că doar Cartea lui Mormon este adevărată dându-le o senzație pe care ei o numesc “arderea dinlăuntru.”
Ei îi lasă pe oameni să creadă că atunci când se roagă “tatălui ceresc”, ei vorbesc cu Dumnezeul veșnic ce a creat universul. Însă 
în realitate ei cred că vorbesc cu un om exaltat care a fost tatăl sufletelor noastre pe altă planetă înainte de a ne trimite pe pământ 
pentru a fi încercați în trup. Dacă cineva primește această senzație de ardere, poate veni doar de la un duh înșelător care vrea să 
distrugă un suflet. Dumnezeu nu vrea să vă rugați, apoi să vă încredeți în sentimente care să vă spună dacă este sau nu adevărată 
Cartea lui Mormon. În Biblie, El deja a arătat acest lucru ca fiind fals. Galateni 1 ne spune că chiar dacă un înger din ceruri vine și 
propovăduiește o altă evanghelie decât cea din Biblie, acel înger să fie anatema, blestemat. Și aici intră și îngerul mormonilor, 
Moroni.

Creștinii cred că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Mormonii cred că Biblia a fost inițial Cuvântul lui Dumnezeu, dar 
susțin că a fost tradusă greșit și coruptă. Totuși, noi avem dovezile arheologice ce demonstrează că în Vechiul Testament, cărțile pe 
care le avem în ziua de azi spun exact același lucru pe care-l spuneau și când Isus era pe pământ. (Dacă erau greșite, El le-ar fi 
corectat!) Prin scrierile părinților bisericii din primul secol al bisericii creștine, avem de asemenea, dovezi absolute ce atestă că și 
cărțile Noului Testament spun și azi întocmai ce spuneau când au fost scrise. Așadar, Biblia este demnă de încredere în totalitate, 
este tradusă corect și a fost menținută într-o stare perfectă de către Duhul lui Dumnezeu de-a lungul anilor. Nu a fost și nici nu 
poate fi anulată sau înlocuită de orice altă scriere, fie ea scrisă de Joseph Smith sau oricine altcineva.

Milioane de oameni de-a lungul secolelor au găsit o relație adevărată cu Dumnezeu citind și crezând Biblia, și același 
lucru se poate întâmpla și în cazul tău. Biblia ne învață că există un singur Dumnezeu, și credința în Isus Cristos, Fiul Lui, care a 
murit pe cruce pentru păcatele noastre și a înviat din morți, aduce mântuire și viață veșnică. Nu credeți falsul “Isus Cristos” al 
religiei mormone. Credeți în adevăratul Isus al Bibliei, și veți avea iertarea Lui pentru păcatele comise și viața veșnică în 
adevăratul rai, plină de bucurie în prezența lui Dumnezeu. 

--Pastor Dave Bunnell
davebunnell@juno.com 

mailto:davebunnell@juno.com

