MORMONISMAM
IR CITS JĒZUS
Mormonu baznīca (Jēzus Kristus Pēdējo Dienu
Svēto Baznīca) apgalvo, ka viņa godā Jēzu Kristu.
Mormonisms apgalvo, ka tā ir Kristiešu baznīca, bet
viņiem nav tas pats Jēzus, kā Kristietībā. Mormonisms godā viltus Jēzu Kristu. (2 Korint. 11:4)
Bībelē sacīts, ka Kristus iedzimis no svētā gara un
jaunava Marija dzemdēja Viņu (Mateja 1:18-25,
Lūkas 1:26-35) Mormonu baznīcas otrais prezidents
paziņoja: “Jēzus Kristus nebija iedzimis no Svētā
Gara.” (‘Journal of Discourses’, 1 sējums, 51.1pp.)
Faktiski, Mormonu Jēzus bija iedzimis seksuālo
attiecību rezultātā starp Mariju un Dievu - Tēvu
(kuram bija ķermenis iedzima no Tēva personas.”
(‘The Seer’ 158.1pp.) Mūsdienu apustulis Bruss
Makkonki saka par Kristu: “Viņš bija iedzimis un
dzemdēts normālā un dabiskā veidā, un viņš ir Dieva
Dēls, un tā ir patiesība” (‘Mormon Doctrine’, 742 lpp.)

Bībeles Jēzus ir Dievs. Un viņš vienmēr bija Dievs
(Jāņa 1:1, Filip. 2:6, Ebr. 1;8) To nevar pateikt par
Mormonu Jēzu. Saskaņā ar Mormonu baznīcu, Jēzus
kļuva par Dievu. Džozefs Smits sacīja: “Es vienmēr apgalvoju, ka Dievs ir īpaša persona, Jēzus Kristus ir atsevišķa
un īpaša persona, un Svētais Gars ir īpaš persona un
Gars, un visi trīs veido...trīs Dievus” (Histori of the
Church, 6.sējums, 474 lpp.) 1984. gada oktobrī viens no
Mormonu apustuļiem apgalvoja: “Tas, kas tic un māca par
Dievu - Tēvu, pieņem Kristus un Svētā Gara deivišķību,
mā,a daudzdievību” (Ensign, 84.Nov. 68.lpp.) Mormonu
apustulis Bruss Makkonki saka: “Kungs Jēzus sagatavoja
savu personīgo pestīšanu” (‘Our Relationship with the
Lord’. 9lpp.)
Bībelē Jēzus ir godināts. (Mateja 8:2, Marka 5:6, Lūkas
24:52, Jāņa 9:38, Ebr. 1:6) Mormonisms saka, ka Jēzu
nevajag godināt. Bruss Makkonki apgalvo: “Mēs
negodinām Dēu” (Our Relationship with the Lord; 5.lpp.)
Mormoniem Jēzus ir vienkārši “ievērojams loceklis Dievu
Saimē” (Ensign, 84.Jan., 17.lpp.)
Bībeles Jēzus ir piedodošākais no cilvēkiem. Viņš
saka: “Jo Cilvēka Dēls nav nācis cilvēku dvēseles
nomaitāt, bet pestīt.” (Lūkas 9:56) Viņš pierādīja to notikumos sakarā ar Viņa krustā sišanu un augšāmcelšanos.
Viņš bija izsmiets, spļauts, sists un pērts. Pilāta karavīri
kronēja Viņu ar ērkšķu vainagu. Un tomēr Jēzus Kristus
nemēģinā aizstāvēt sevi, kaut gan Viņš varēja piesaukt
tūkstoti enģeļus, kas izglābtu Viņu (Mateja 26:53) Kad
karavīri piesita viņu ar naglām pie krusta, Kristus lūdza:
“Tēvs piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara” (Lūkas 23:34)
Kristus nāves laikā notika zemestrīce, un tempļa

priekškars pārplīsa divos gabalos, bet citu postu nebija
(Mateja 27:50,51). Viņa augšamcelšanās laikā notika cita
zemestrīce, bet arī nekas netika izpostīts. Tā vietā, “kapi
atdarījās, un daudzu svēto miesas, kas dusēja, cēlās
augšām. Un tie izgāja no kapiem” (Mateja 27:52,53)
Tas nav Mormonu Jēzus. Mormonu grāmata (The
Book of Mormon) satur ziņojumus par notikumiem, kuri, ir
domāts, notika rietumu puslodē Kristus nāves laikā.
Saskaņā ar ziņojumiem, daži sadega, daži nogrima jūrā,
bet daži aprakti zem zemes un akmeņu tonnām.
Mormonu Grāmata “stāsta, ka tie, kas nogalināja
praviešus un meta akmeņus uz viņiem un padzina prom,
tie bija saudzēti, bet nevainīgas sievietes un bērni nomira
(3 Nephi 8:25). Kad postījums beidzās, atskanēja balss,
kura paņēma atbildību par atņemtā dzīvībām un
izpostītām pilsētā. Saskaņā ar ”Mormonu Grāmatu”
atbildīgs par slepkavību bija Jēzus atnāca, “lai tiem būtu
dzīvība.” (Jāņa 10:10) Mormonu Jēzus ir atbildīgs par
tūkstošiem nonāvēto.
Mormonu līderi piekrita tam, ka viņi tic uz citu Jēzu.
Viens no Mormonu baznīcas pārstāvjiem apgalvoja: “Tā
ir patiesība, ka daudzi no Kristiešu baznīcām godā citu
Jēzu Kristu, nekā Mormoni. (Ensign, 77.maijs, 26.lpp.)
Nav pestīšanas tiem, kas godā viltus Kristu. Jēzus
Kristus pats brīdināja savus mācekļus sargāties no viltus
Jēzus (Mateja 22:24). Jēzum, kas nav īsts Jēzus, nav
veras glābt. Tikai pilnīgi uzticoties bībeles Jēzum var
saņemt mūžīgo dzīvību. Apustulis Pāvils brīdināja par
‘Citu Jēzu’ (2 Korint. 11:4). Mormonu Jēzus ir cits Jēzus.
Ticība uz Mormonu Jēzu nevedīs uz mūžīgo dzīvību.
Bībele apraksta īstu Jēzu un paredz īstu plānu glābšanai.

Tikai Bībeles Jēzus var piedāvāt mūžīgo dzīvību, “...jo nav
neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums
lemta pestīšana.” (Ap.d. 4:12)
Kā saņemt mūžīgo dzīvību? Bībelē sacīts, “Tici uz
Kungu Jēzu, tad tu tiksi pestīts.” (Ap.d. 16:31) Ticēt
nenozīmē vienkārsi atzīt Jēzu Kristu kā savu Pestītāju, vai
vienkārši pateikt, ka tu tici Viņam. Vārds ‘ticēt’ Bībelē
nozīmē pilnīgi un absolūti uzticēties Kristum, paļauties tikai
uz Viņu mūžīgās dzīvības saņemšanā. Piederība pie
baznīcas nevar izglābt. Tikai Dieva žēastība, caur ticību uz
Jēzu Kristu, var dot mūžīgo dzīvību. Bībelē sacīts, “Es
parādīšu, kāda tava taisnība un kādi tavi darbi, un ka tie
tev nepalīdzēs.” (Jesaja 57:12) Jēzus sacīja: “Tas ir Dieva
darbs, ka jūs ticat, Tam, ko viņš sūtījis” (Jāņa 6:29)
Neuzticies baznīcai, kristīšanai, pravietim vai viltus
Kristum. Uzticies tikai Bībeles Jēzum. Viņš apsola, ka “lai
neviens, kas viņam tic ‘nepazustu’, bet dabūtu mūžīgo
dzīvību” (Jāņa 3:16). Ja tu uzticēsies Viņam, Viņš izpildīs
savu solījumu.
Lūdzu izsūtiet mums šo traktātu pēc izlasīšanas,
ja jūs nolēmāt pieņemt Jēzu Kristu kā savu Pestītāju.
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