
 مان مورمونها :یفرقه منحرف از ا
 

د : "در دعا در یگو ین میچن 1830ن فرقه منحرف در سال یت موسس ایژوزف اسم
 یساهایچ کدام از کلیند هیگو یشوند و م یح ظاهر مینم که پدر و مسیب یا میرو

 درست است " یسایستند و او مسئول درست کردن کلیکه وجود دارند درست ن
به روح  یاحترام یل نبود بین گروه مخالف انجیاگر اعتقادات ا یحت ین ادعایچن

 یح ارتودکس  محفوظ نگه داشته است و بیمان صحیسا را در ایالقدس است که کل
 سا است.یح به عنوان سر کلیبه مس یاحترام یپدر و ب یبه قدرت خدا یاحترام

بدعت هر گروهی که معتقد است تنها اعتقادات خودش درست است مشکوک به 
 می باشد!

 یم یکا زندگیهستند و اکثراً در آمرنفر ون یمل 10ا در حدود یدر دن همورمونها امروز
 کنند. یعالم پخش م یخود را به همه جا یتهایکنند اگرچه فعال

خود اعتقاد  یایک فرشته( و کتب انبیل به کتاب مورمون )نام یمورمونها عالوه بر انج
 دارند.

آورند که  یل میرا در کنار انج یگریز دین است که چیبدعتها اات یاز خصوص یکی 
 افته اند.یکنند از خدا  یاست که فکر م یاکثرا نبوتها

د انسان یپردازم تا بدان ین فرقه میو خنده دار ا یده خرافین عقیچند یحال به بررس
 یالت عالیتحص ین فرهنگ و دارین کشور و با بهتریاگر در بهتر یسقوط کرده حت

 مان آورد.یا یتواند به چه خرافات یباشد م
 
 یم  !ار معتقدندیان بسیآنها به وجود خدا !ستند یک خدا معتقد نیمورمونها به -1

 ین( هستند و  قسمتهایا)زمین دنیا یمجزا برا یخدا 3ند پدر ، پسر و روح القدس یگو
 !دارد یگریان دیمختلف جهان خدا

 
 و یا داشت! استخوان و خون داردآنها معتقدند پدر )خدا( جسم و -2
 
 !نه فقط اخالقاً بلکه مقاماً  ،تواند خدا شود  یآنها معتقدند انسان م -3
 
م است و از اول وجود یست بلکه سازنده است )ماده قدیند خدا خالق نیگو یآنها م-4

 داشته است.(
 
پدر  یند خدایگو یم یعنی !دانند یم یکیکائل و با خدا و پدر ما یآنها آدم را با م -5

  !ز هستیکائل نیهمان آدم بوده و در ضمن م
 
ده یرس یمثل ما بوده است و قدم به قدم به مرحله خدائ یند خدا هم زمانیگو یم-6

 !است
 
 !از آدم بوجود آمد یسیند عیگو یم-7
 
ارواح مردم قبل از بوجود آمدن آنها وجود  اینکه یعنی 1ت روحیش موجودیآنها به پ-8

 ماند تا جسم بپوشد معتقدند. یظر مدارد و منت
 
 یمطمئنا آن روح یمان دارند ولیروح القدس ا یایب است که به عطایعج یلیخ-9

 ند.یگو یل سخن میست. چون بر خالف انجیکند روح القدس ن یکه در آنها کار م

                                                 
که معتقدند ارواح انانها از طریق تولد  (Traducianismموروثی بودن روح ) -1اکثر مسیحیان در مورد منشاء روح آدمی دو نظر دارند:  1

( که معتقدند خدا روح هر فرد را در زمان Creationismآفرینش گرایی )-2به نسل بعدی منتقل می شود )ترتولیان این عقیده را داشت.(

 این عقیده را دارند.( )منبع: کتاب "شناخت انسان و گناه" دنیل بی پکوتا( کاتولیکهاتولدش می آقریند)تشکیل نطفه و 



را شفا  یا کسیا نبوت کرد و یصحبت کرد و  یدهد که هرکس به زبان ین نشان میا 
آیات  7)متی  میکن یروید از او پیب کرد ما چشم و گوش بسته نبایعج یکارا یداد 

د روحها را با کالم خدا ی. بلکه با(13:13و مکاشفه  2:9و دوم تسالونیکیان  21-23
 (4:1)اول یوحنا  م.یبسنج

 
 یامش به مرحله خدائیطان است که بعد از  قیح برادر شیند مسیگو یآنها م -10
 !دیرس

 
 رو است.یک نیبلکه فقط  2ت نداردیند روح القدس شخصیگو یآنها م -11

ار در داخل خودشان یم وجود تناقضات بسینیب یکه در بدعتها م یگر از مسائلید یکی
 ان است.یسال یاعتقاداتشان در ط تغییرن یو همچن

 
 .اعتقاد داشتند  یآنها به چند زن-12

 است . یاخالق یارهایبدعتها ضعف آنها در مع یگر از شاخصه هاید یکی
 

)از تفسیر  مورمون شدن معتقدند. یمردگان برا ید مردگان و دعا برایبه تعم -13
خود  یلهاین و فامیسیمثال در ارمنستان در کنار قبر قد (315:29اشتباه از اول قرنتیان 

 !و با دعا آنها را مورون می کنندستند یا یم
 

. اگر دارند یبیب و غرید عجیمان عقادر مورد آخر ز یحیمس یمثل تمام بدعتها-14
شخصی یا گروهی مدعی شدند که خیلی دقیق جزئیات آخر زمان را می دانند، 

 مشکوک به بدعت می باشند!
 

وحنا ، پطرس ین یشده اند و همچن یله فرشتگان دستگذاریند بوسیگو یآنها م-15
 !ی کرده اندعقوب آنها را دستگذاریو 
 

 یمورمونها یبرا یگناهکاران ، دوم یبرا یکیآسمان معتقدند که  3آنها به  -16
 !مخصوص مورمونها است یر مورمون و سومیان غیحیگناهکار و مس

 
 (5:12)رومیان  ستند.یه آدم معتقد نیبه گناه اول -17

 
 گر.یو دروغ د یر کتاب مقدسیب و غید عجیو عقا

از آنها اشتباه بوده  یاریکرد که بس یاریبس یت نبوتهایقابل ذکر است که اسم
 است. 

 یات خود و نبوتهاین است که مواظب هدایم ایریم بگیتوان یکه ما م یدرس کاربرد
مان ماست و یکالم خدا محور ا  یم ولید نبوتها را خوار بشماریم . ما نبایگران باشید

 ست. یکه با آن در تضاد باشد قابل قبول ن یزیهرچ
 م. یشه از خدا دور شویهم یتواند باعث شود برا یم نهیزمن یدر اما  یاطیاحت یب

 (4:6)هوشع  د قوم من بعلت نداشتن معرفت هالک شدند.یگو یکالم خدا م
 

                                                 
 روح القدس تعلیم می دهد ، هدایت می کند ، غمگین می شود  و ... و اینها را یک نیرو نمی تواند انجام دهد بلکه فقط یک شخص.  2
در  دیگری جای گرفتند. در هیچبودند تعمید می تعمید ُمرده غسل بدون كه ایماندارانی بجای قرنتس كلیسای از مسیحیان برخی دارد كه مكانا 3

گوید. تا نمی ، چیزیو یا بد است كار آنها خوب آیا این اینكه به در اینجا راجع هم رسول پولس -.)است نشده رسم این به ایعهدجدید اشاره

 )مرجع: تفسیر کاربردی عهد جدید(.( نداشت رواج رسم نیز این دوره رسوالن و كلیسای گروه ، در هیچدانیمیم آنجا كه

 می خواست از آن برای اثبات قیامت مردگان استفاده کند.، بدون تائید آن ، احتماال پولس با توجه به وجود این رسم غلط در بین آنها  


