JEHOVAS LIECINIEKU
TRĪS NEPATIESI
APGALVOJUMI
Ir daudz melu Jehovas liecinieku mācībā, bet es
neapskatīšu visus no tiem. Vadoties no Svētā Gara
un Deiva Vārda patiesības, es sīkāk izanalizēšu trīs
nepatiesus apgalvojumus.
1. NEPATIESĪBA - VIŅU MĀCĪBA
PAR JĒZUS KRISTUS DIEVIŠĶĪMU.
Jehovas
liecinieki
noliedz
Jēzus
Kristus
dievišķīgumu: “...Viņš bija Dievs, bet ne tāds kā
Visuvarenais Dievs, Jehova...” (Lai Dievs ir patiess,
33 lpp., Watch Tower Bible and Tract Society
publikācija, atk. izd. 1952.) No paša sākuma Jehovas
liecinieki ir kategoriski nolieguši to, ka Jēzus Kristus
bija Dievs, kas nācis miesā. Dieva Vārds, gan
Jaunajā, gan Vecajā Derībā liecina par Trīsvienību,
vai par Dieva trīs personām.

No pirmās grāmatas Bībelē, kur Dievs saka: “...Darīsim cilvēku
pēc mūsu tēla un mūsu līdzības...” (1 Mozus 1:26), līdz pat
pēdējai grāmatai ir daudz rakstu vietas, kas atklāj Dieva trīs
personas. Un tās ir: Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais
Gars. “Iesākumā bija Vārds un Vārds bija pie Dieva, un Vārds
bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies,
un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Un Vārds tapa miesa un
mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību tādu godību, kā
Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.”
(Jāņa ev. 1:1,2,3,14) “Viņā mājo visa Dieva pilnība redzamā
veidā” (Kolosiešiem 2:9) “Un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus
Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu.” (Filipiešiem 2:11)
2. NEPATIESĪBA - JĒZUS KRISTUS
AUGŠĀMCĒLĀS KĀ DIEVIŠĶAIS GARS.
Jehovas liecinieki noliedz Jēzus Kristus fiziskā ķermeņa
augšāmcelšanos. Viņi apgalvo, ka Kristus augšāmcēlās, kā
garīga būtne, vai kā “...neredzams garīgs radījums”, (kultu
valstība, 59 lpp., (The Kingdom of Cults)). Dieva Vārds māca, ka
Jēzus Kristus augšāmcēlās no miroņiem fiziskā, apskaidrotā
miesā. Jēzus pravietoja par Savas miesas augšāmcelšanos.
“Jēzus atbildēja: Noplēsiet šo templi, un es to trijās dienās atkal
uzcelšu. Bet Viņš runāja par savas miesas templi.” (Jāņa ev.
2:19,21)
Pēc savas augšāmcelšanās Jēzus pavadīja 40 dienas
zemes virsū. Šajā laikā Viņu redzēja simtiem ļaužu. “Brāļi, es
jums atgādinu evanģeliju, ko jums jau esmu pasludinājis, ko jūs
esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat, kas jums arī dod pestīšanu,
ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to pasludinājis - citādi jūs
būtu velti kļuvuši ticīgi. Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es
pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem,
un ka Viņš aprakts un, trešajā dienā augšāmcēlies pēc rakstiem,
un ka viņš ir parādījies vairāk kā pieci simti brāļiem vienā reizē,
no kuriem daudzi ir vēl dzīvi, bet citi jau miruši.” (1 Korintiešiem
15:1-6)

Jēzus ne tikai parādījies daudziem, bet Viņš arī ēda kopā ar
Saviem mācekļiem. “Un Viņš tiem sacīja: Kāpēc esat tā
izbijušies?, Un kāpēc tādas šaubas ceļas jūsu sirdīs? Redziet
manas rokas un manas kājas, es pats tas esmu. Aptaustait
mani un apskatait; jo garam nav miesas un kaulu, kā jūs redzat
man esam. Un to sacījis, viņš tiem rādīja savas rokas un kājas.
Bet, kad tie to aiz prieka vēl neticēja, un brīnījās, viņš tiem
sacīja: “Vai jums še ir kas ēdams?” Un viņi tam pasniedza
gabalu ceptas zivs un tīru medu. Un viņš ņēma un ēda to,
viņiem redzot.” (Lūkas ev. 24:38-43)
3. NEPATIESĪBA - ELLES NAV.
Jehovas Liecinieki māca, ka “...Bībeliska elle ir cilvēces
kopējā kapu vieta...” (Lai Dievs ir patiess, 92 lpp. (Let God Be
True)).
Patiesību var atrast Bībelē. Vairākas reizes Jēzus Kristus
brīdina mūs no mūžīgā soda, moku un pazušanas vietas. “Un
turēs tiesu par tiem, kas Dievu neatzīst un kas neklausa mūsu
Kunga Jēzus evanģelijam. Tie kā sodu saņems mūžīgu
pazušanu no tā Kunga vaiga un viņa varenās majestātes,” (2
Tesal 1:8,9) Mateja evanģelijā 13:42 Jēzus nosauc elli par
“...degošu cepli...” Mateja evanģelijā 5:22 Jēzus runā par
“...elles uguni...” Lūkas evanģelijā 16:23 Dieva Vārds runā par
bagātnieku, kurš nomira un aizgāja uz elli. “Un no elles, kur viņš
cieta mokas, viņš pacēla savas acis...” Arī 24 pantā viņš teica:
“...es ciešu mokas šai liesmā!” Atklāsmes grāmatā 20:15 Dieva
Vārds saka: “Ja kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta
uguns jūrā.”
Nav grūti ieraudzīt un saprast, ka Jehovas liecinieku doktrīna
ir melu sakopojums un Dieva Vārda sagrozījums. Viņu mācība
jau no paša sākuma ir bijusi nepatiesa. Netici viņu meliem, bet
tici Dieva Vārdam. Patiesība ir tāda, ka tev nav jāiet uz elli tādēļ,
ka Jēzus samaksāja tavu grēku parādu, kad Viņš izlēja Savas
asinis par tevi Golgātā.

“Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīve
Kristū Jēzū, mūsu Kungā.” (Romiešiem 6:23)
Ja tu tici un uzticies Jēzum Kristum kā savam Glābējam, tev
ir sagatavota vieta debesīs. “Jēzus viņam saka: “Es esmu ceļš,
patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva, kā vien caur
mani”.” (Jāņa ev. 14:6) “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš
devis Savu vienpiedzimušo 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, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet, kas
Dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība
paliek uz’viņa”. (Jāņa ev. 3:16,17, 36)
Vai tu tagad ticēsi Jēzum Kristum kā savam Glābējam? Tikai
Viņš var tevi glābt. Ja tu tici Dieva Vārdam un Jēzum Kristum kā
savam Glābējam, lūdzu uzraksti mums savu vārdu un adresi,
un atsūti mums pēc zemāk minētētās adreses.
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