Mormonit
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko (MAP-kirkko), ensimmäiseltä nimeltään Kristuksen kirkko on oppi, jonka jäsenien keskeisin elämäntapa on ovikellojen soittaminen ja ihmeen avulla
puhdistuvat erikoiset alusvaatteet. Alusvaatteisiin liittyen heidän työpaikoissaan on usein ilmoitus "Emme
vaihda alusvaatteita".
Mormonien perimmäinen oppi on, että vuonna 1820 14-vuotias Joseph Smith lähti metsään viemään pikkuleipiä isoäidilleen ja kysymään Jumalalta, mihin uskontoon hänen tulisi liittyä ja miksi tällä oli niin suuret silmät. Hänen eteensä saapui iso Paha Jeesus Kristus, joka kertoi Josephille, että kaikki kirkot, paitsi
MAP-kirkko, olivat väärässä ja ettei Josephin tullut liittyä mihinkään niistä. Siksi hänen tuli rakentaa arkki
ja ottaa kahdeksan vaimoa mukaan. Myöhemmin hänen luokseen tuli enkeli Moron, joka oli nimensä mukainen ja teki seuraajistaankin samanlaisia.
Arvostettu kielitieteilijä ja historiantuntija tri Smith kertoi myöhemmin saaneensa kirjoitukset, jotka oli
kirjoitettu ”revisionistisella etiopian kielellä” vinyylilevyille. Jumalalta saamallaan Uurim Tummin taikasauvalla hän käänsi kirjoitukset englanniksi. Tietenkään kukaan muu kuin Moron Smith ei voinut nähdä levyjä tai sauvaa.
He eivät sano, että Jeesus on Jumala, vaan että hän on Jumalan poika. Tässä he yhtyvät niihin, joiden mielestä Raamattu ei tue kolminaisuusoppia. Tähän tärkeään oppiin, jonka mukaan Jumala ja Jeesus ovat kaksi erillistä olentoa,
Mormonien johtajat opettavat Jeesuksen syntymän olleen Isä Jumalan ja Marian fyysisen suhteen tulos.
Mormonit uskovat Jeesuksen olevan jumala ja että kuka tahansa ihminen voi tulla jumalaksi. Mormonismi
opettaa pelastuksen olevan uskon ja hyvien töiden kombinaatio
Yleisesti ottaen mormonismi määrittelee kuoleman eroksi Jumalasta. Fyysinen kuolema erottaa meidät
Jumalasta, sillä Jumalalla on ruumis lihaa ja luita, eli hän on fyysinen olento. Ilman ruumista emme voi
asua Jumalan luona. Syntiä sanotaan myös "hengelliseksi kuolemaksi". Jos teemme syntiä, emme ole kelvollisia asumaan Jumalan luona, ja olemme sen vuoksi kuolleita — erossa Jumalasta.
Mormonit uskovat kuoleman jälkeen olevan erilaisia tasoja tai valtakuntia: taivaallinen valtakunta,
maanpäällinen valtakunta, tähtien valtakunta ja pimeyden valtakunta. Ihmisen kohtalo riippuu siitä,
mihin he uskovat ja mitä he tekevät nykyisessä elämässään.

Mormonit ovat yleensä ystävällisiä, rakastavia ja mukavia ihmisiä. Kaikesta huolimatta väärä uskonto on
sokaissut heidät ja sen seurauksena heidän käsityksensä Jumalan olemuksesta, Jeesuksen Kristuksen persoonasta ja pelastuksesta on vääristynyt.
Suomessa on noin 3300 mormoniuskoa tunnustavaa, joten se ei ole merkittävä!

Ilmeistä on, että Mormonien Jeesus on eri Jeesus: - He eivät tunnusta kolmiyhteistä Jumalaa, Jumala on
fyysinen olento lihaa ja luuta, kuolema on ero Jumalasta, itsepuhdistuvat alusvaatteet jne.
- Oppi on kaukana kristinuskosta, joten ei sitä voi ottaa vakavasti!
Eivät he tunnusta ainakaan Jeesusta Kristukseksi lihaan tulleeksi, joka on ratkaisevaa!
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