TRĪS MELI,
KĀDUS TEV
TEIKS
MORMOŅI

Pretēji tam, ko Mormoņi varētu tev apgalvot,
Jēzus Kristus Pēdējo Dienu Svēto Draudze
(turpmāk tekstā - Mormoņu draudze) nav
Kristiešu draudze, taču patiesībā viņi noliedz
lielāko daļu Dieva Vārda pamatpatiesības un
māca daudz viltus doktrīnas. Šajā nelielajā
aprakstā es nebūšu spējīgs siki izanalizēt visas
šī viltus mācības, taču vadoties pēc Svētā Gara
un Dieva Vārda patiesības, es sīkāk aplūkošu
trīs viltus doktrīnas.

Meli Nr. 1 - Ko Mormoņu draudze māca par Dievu.
“Dievs pats kādreiz bija tāds, kādi esam tagad un ir cilvēks, kurš ir
paaugstināts...” (Pravieša Džozefa Smita Mācība, Deseret
Publishing Co, 1976). Šīs viltus mācības autors bija Mormoņu
draudzes dibinātājs; Tie, kuri pazina Džosefu Smitu uzskatīja viņu
par cilvēku, kuram bija “trūcīga morālā reputācija un kurš bija
nodevies netikumiem”. (Kultu valstība, 175.lpp., Bethany House
Publishers, 1985.) Kā gan kāds varēja ticēt, ka Dievs bija kādreiz
tāds kā mēs. Patiesība ir tā, ka mēs visi esam grēcinieki, jā, pat
Pravietis Džozefs Smits. “Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst
dievišķās godības.” (Romiešiem 3:23). “...Nav neviena taisna, it
neviena.” (Romiešiem 3:10). Tātad, jūs redzat, Bībele saka, ka
mums visiem ir grēka problēma un, ja Dievs būtu tāds pats kā
mēs, mums nebūtu nekādas cerības. Bībele pasludina, ka Dievs
ir taisns Dievs un pieņems tikai savu taisnību, tāpēc mums ir
nepieciešama Dieva taisnība, lai mēs tiktu taisnoti Viņa acīs.
“Bet tagad neatkarīgi no bauslības atklājusies Dieva taisnība,
ko jau apliecina bauslība un pravieši. Šī Dieva taisnība dota ticībā
uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Jo tur nav nekādas starpības; Bet
Dievs savā žēlastībā tos taisno bez nopelna sagādājis tiem
pestīšanu Jēzū Kristū. Viņu Dievs tiem, kas tic, nolicis par grēka
izpircēju Viņa asinīs, tā parādīdams savu taisnību; Jo Viņš piedod
visus agrāk, dievišķās pacietības laikā nodarītos grēkus, lai
tagadējā laikmetā parādītu savu taisnību, pats taisns būdams un
taisnodams to, kas tic Jēzum.” (Romiešiem 3:21, 22, 24-26.)
Meli Nr.2 - Ko Mormoņu draudze māca
par Kristus piedzimšanu no jaunavas.
Mormoņu pravietis Brighams Jangs mācīja “Ādama-dieva”
doktrīnu, kas noveda viņu pie tā, ka viņš atzina par nepareizu
mācību par Jēzus Kristus “piedzimšanu no jaunavas”. Viņš
apgalvoja, ka: “Kristus nebija iedzimis no Svētā Gara..., ...viņš
iedzima miesā no tās pašas personas, kas bija Ēdenes dārzā.”
(Lekciju žurnāls 1.sēj.) Bībelē teikts, ka Marija bija jaunava, kad
viņai piedzima mūsu Glābējs, Kungs Jēzus Kristus, un ka Kristus
bija eņemts viņā no Svētā Gara. Cilvēks, kurš māca citādāk,
noliedz pašu Kristiešu ticības pamatu.

Raksti Vecajā Derībā jau iepriekš paredz, ka Viņš piedzims no
jaunavas: “Tādēļ tas Visuvarenais Kungs pats jums dos zīmi:
Redzi, jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos
vārdu Imanuēls.” (Jeseja 7:14.)
Jaunā Derība apstiprina Viņa piedzimšanu no jaunavas: “Tad
eņģelis atbildēja un uz to sacīja: “Svēts Gars nāks pār tevi, un
Visaugstākā spēks tevi apēnos, tāpēc tas, kas no tevis dzims,
būs svēts un taps saukts Dieva Dēls.” Bet Jēzus Kristus
piedzimšana notika tā: kad Viņa māte Marija bija saderināta ar
Jāzepu, notika, pirms tie nāca kopā, ka viņa kļuva grūta no Svētā
Gara. Bet, Viņam tā savā prātā domājot, redzi, tā Kunga eņģelis
parādījās sapnī un sacīja: “Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties
Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis, jo, kas viņā iedzimis, ir no
Svētā Gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tā vārdu tev būs saukt Jēzus,
jo Viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Jāzeps uzmodies
no miega, darīja tā, kā tā Kunga eņģelis tam bija pavēlējis, viņš
ņēma savu sievu pie sevis. Un viņš to neatzina, līdz kamēr viņa
bija dzemdējusi dēlu, un deva tam vārdu Jēzus.” (Lūkas 1:35,
Mateja 1:18, 20, 21, 24, 25.)
Meli Nr.3 - Ko Mormoņu draudze māca
par pestīšanu caur Jēzu Kristu.
Pirmais, kas mums jāsaprot ir, ka Mormonisma Jēzus nav Jēzus
Kristus no Bībeles. “Džozefs Smits mācīja, ka ir noteikti grēki, kuri
ir tik smagi, ka tie, kas izdara šos grēkus, atrodas ārpus Jēzus
upura spēka. Ja šie pārkāpumi ir izdarīti, tad Kristus asinis
nevarēs šķīstīt viņus no viņu grēkiem pat, ja viņi tos nožēlo.
Tāpēc viņu vienīgā cerība ir izliet savas asinis kā atpirkuma
maksu. Tā ir Rakstos balstīta doktrīna un tiek mācīta visos
Draudzes standarta darbos.” (Doktrīnas par Pestīšanu, Desert
Publishing Co. 1954.) Tas skaidri parāda Mormoņu draudzes
viltus mācības.
Mums nav jāpieņem cilvēku meli, jo mūsu autoritāte ir Dieva
Vārds. levēro, ko Dievs savā Vārdā ir teicis attiecībā par
atpirkuma maksu par grēkiem. “Jūs, kas bijāt miruši savos
pārkāpumos un savā pagānu dzīvē, viņš līdz ar to darījis dzīvus,
piedodams mums mūsu pārkāpumus; Viņš izdzēsis pret mums

vērsto rakstu ar visām viņa prasībām un to iznīcinājis,
pienaglodams pie krusta.” (Kolosiešiem 2:13, 14.) “...un Viņa dēla
Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem.” (1 Jāņa 1:7). levēro,
ka Raksti atkārtoti apsola peidošanu par visiem grēkiem, tiem,
kuri tic.
Ir ļoti viegli saskatīt, ka Mormoņu draudzes mācības nav
nekas cits, kā meli un Dieva Vārda izkropļošana. No kristietisma
viņos nekā nav. Lūdzu neļauj, lai viņi noved tevi prom no
Patiesības, kas ir atrodama tikai Dieva Vārdā, Bībelē. Tu vari
saņemt pestīšanu šodien. Tu vari iegūt sev mājvietu Debesīs.
Dievs aicina grēciniekus saņemt pestīšanu caur ticību Jēzum
Kristum. “Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga
dzīve Kristū Jēzū, mūsu Kungā. Jēzus viņam saka: “Es esmu
ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva, kā vien caur
mani. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu
veinpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet
dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu Dēlu nav sūtījis pasaulē,
lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta. Kas
tic Dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība
paliek uz viņa.” (Romiešiem 6:23; Jāņa 14:6, Jāņa 3:16-17, 36).
Vai tu, tieši tagad, ticēsi un uzticēsies Jēzum Kristum, kā savam
Glābējam? Varbūt šī ir tava vienīgā iespēja. Lūdzu, nevilcinies, jo
Viņš vēlas, lai tu būtu glābts. “Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais
laiks; redzi, tagad ir pestīšanas diena.” (2 Korintiešiem 6:2b).
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Lūdzu izsūtiet mums šo traktātu pēc izlasīšanas,
ja jūs nolēmāt pieņemt Jēzu Kristu kā savu Pestītāju.
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