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Mormons bok vill så gärna likna Bibeln 
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Mormons bok utgår från gamla uppteckningar på plåtar. Nephis plåtar tog upp 
dels värdslig historia och dels religiösa uppteckningar. Mormons plåtar utgjorde 
en fortsättning på de förra. Ethers plåtar berättade om ett folk, jarediterna. Labans 
plåtar innehöll vissa hebreiska heliga skrifter och släkttavlor. 
 
1823 fick Joseph Smith genom Moroni, Mormons son, som nu återuppstod efter 
cirka 1400 år, lämpliga uppenbarelser som så småningom ledde till, att han år 
1827 fick ta del av plåtarna. Joseph översatte dem till det, som blev Mormons bok 
(utgavs första gången 1830). 1838 lämnade han tillbaka plåtarna till en himmelsk 
budbärare. Bokens syfte var (enligt inledningen till Mormons bok) 

… att visa lämningarna av Israels hus, vilka stora ting Herren har gjort för 
deras fäder och ge dem kännedom om Herrens förbund, och om att de icke 
är förskjutna för evigt samt att överbevisa jude och icke-jude om att Jesus är 
Kristus, den evige Guden, som uppenbarar sig för alla nationer.  

 
Åtta personer vittnade om, att de fått se och känna på plåtarna som Joseph hade 
och att de såg inristningarna. 
 
Kommentar: 

”Jesus är Kristus, den evige Guden...” säger att Jesus inte är Guds son utan 
Gud själv, det vill säga att Gud är sin egen son. Om Jesus å andra sidan är 
en separat gud, har vi genast en konflikt med första budet. 
 

Mormons bok beskriver mormonernas historia mellan åren 600 f. K och 421 e. K, 
alltså cirka 1000 år. Den är upplagd att likna Bibeln både till utformning och 
språkbruk men inte till sakinnehåll. Boken innehåller ett antal dokument som 
beskriver mormonernas historia, där varje skrift – med ett undantag – kallas en 
bok och har namn efter sin författare.  
 
Mormons bok är en avgrening från Bibeln i ett ganska tidigt skede i Gamla 
Testamentet. Handlingen rullar sedan på genom århundradena parallellt med 
resten av Gamla Testamentet och med hela Nya Testamentet. 
 
Om Joseph Smith (1805 - 1844) säger den gamla uppslagsboken: 

• Joseph Smith torde tillhöra religionspsykologins psykopater. 
• Joseph Smith brukade få de mest önskvärda uppenbarelser i kritiska 

situationer. 
• Joseph Smith sattes i fängelse för äktenskapsbrott och lynchades där. 
• Mormonernas månggifte saknar stöd i Mormons bok. Det grundar sig i 

stället på en för Joseph Smith lämplig uppenbarelse, som han fick år 1843. 
 
Efter att ha arbetat mig igenom Mormons bok, drar jag slutsatsen, att den är ett 
påhitt av (troligen) Joseph Smith. Jag avrundar med att presentera innehållet i 
Mormons bok på följande kortfattade sätt. 
 
 
En titt in i Mormons bok 
 
Från Jerusalem utvandrade Lehis familj till Nordamerika. Från hans söner växte 
olika stammar fram. Dessa krigade ständigt med varandra med sikte på att utrota 
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varandra. Precis som i Bibeln. Dessemellan bjuder boken på långa predikningar 
och profetior. Kristi kyrka grundades redan år 147 f. Kr. och benämningen ”de 
kristna” infördes år 73 f. Kr. Profetiorna beskrev i detalj Jesu födelse, liv och död.  
 
Det antas, att Jesus själv kom till New York strax efter sin död och där utsåg tolv 
lärjungar samt predikade. Jesus predikan i Mormons bok, Nephis tredje bok, 
kapitel 14, är nästan ordagrant tagen från Matteusevangeliet, kapitel 7 (= slutet av 
Jesu bergspredikan). Jag har jämfört den aktuella texten i Mormons bok (på 
svenska, tryckt 1964) med den i Bibeln (1917 års svenska översättning). 
 
Gud uppträder mycket sällan i Mormons bok, utan mest indirekt i profetior och 
predikningar. I Nephis första bok, kapitel 4, vers 10 – 19, stressar Gud stackars 
Nephi att utföra ett rånmord. Nephi hugger huvudet av den hårt berusade Laban 
för att kunna stjäla dennes uppsättning plåtar (släkttavlor och liknande). 
 
I Jakobs bok, kapitel 2, vers 27, säger Gud: ”Ingen man ibland eder skall hava mer 
än en hustru och bihustrur skall han alls icke hava”. Detta upprepas sedan i kapitel 
3, vers 5. Polygami nämns inte i Mormons bok, utan monogami gäller utan 
undantag. Ändå är mormonerna kända för sitt månggifte, en man flera hustrur – 
trots förbudet från Gud. Se uppslagsbokens notis i föregående avsnitt om J Smith. 
 
I Jakobs bok, kapitel 7, förnekar en viss herr Sheren profetian om Kristus. Då 
dödar Gud honom. 
 
I Enos bok framgår, att Enos får syndernas förlåtelse av Gud, för att han tror på 
Kristus (ett halvt årtusende innan Jesus föddes). 
 
I Jaroms bok är Gud barmhärtig mot lamaniterna (ett folk) och har därför ännu 
inte utrotat dem. Ja, så står det! 
 
I Mormons bok dör folk som flugor, även kvinnor och barn. Det blodigaste 
krigsslaget kostade två miljoner människor livet. I ett annat dör en kvarts miljon.  
 
När det gäller Jesus är situationen densamma. Ett fåtal kommer till himlen och 
den stora massan förpassas till helvetet. Något annat finns inte att välja på. 
 
 
Slutsats 
 
Jag behöver knappast nämna något mer. Mormons bok förstärker bara Bibelns 
bild av Gud – blodtörstig och opålitlig.  
 


