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O NIS MEN 
En av de eiendommeligste religionsdannelser som verden 
noensinne har sett, er motmonismen. 

Kultens tilhengere og talsmenn søker å fremstille . 
sekten som et kristent samfunn. I virkeligheten står 
n1ormonismen like langt, om ikke lenger fra kristen
dommen enn muhan1medanismen. 

Grunnleggeren av denne eiendommelige religionsfonn 
var Josef Smith, født i staten Vennouth,. US.A, i året 
1805. Familien Smith hadde meget dårlig ord på seg 
blant sine naboer. Særlig gjaldt dette Josef og hans far. 
Josef Smith innrømmer selv: >>Utsatt for alle hårde 
fristelser og i all slags selskap, lot jeg meg ofte forføre til 
alle slags villfarelser. >> Han skriver: >>Som følge av mine 
svakheter følte jeg meg ofte fordømt av. min samvittig
het .» Til tross for sitt dårlige liv, var han likevel sterkt 
religiøst interessert. · Han kom aldri til noen virkelig 
omvendelse, men begynte å gi seg av med syner og 
åpenbaringer som minner om det en finner hos spiri-
tistiske medier. · 

Det kan være vanskelig å fastslå hvor meget av Josef, 
Smiths budskap som har bevisst bedrag fra »profetens» 
side, og hvor meget som kan tilskrives at han selv er blitt 
forført av åndsmakter. På den ene side er det sannsynlig 
at han har hatt mediale evner, på den annen side fremgår 

l 



det klart nok at han har vært en kaldt beregnende 
bedrager som ikke har veket tilbake for bevisste falsk_.~ 

• nener. 
Ikke mindre enn 62 av Smith-familiens naboer i 

Palmyra, New York, undertegnet i 1834 et dokument, 
hvor de frakjenner Josef Smith Sr og hans sønn Josef all 
troverdighet og moralsk karakter, og bevitner at de 
begge var henfalne til dårlige vaner. 

En annen ting som kan kaste lys over mormonismens 
\ 

opprinnelse , er den skattegraverlidenskap som særpreget 
familien Smith. Det fantes store utgravninger som vitnet 
om deres forgjeves forsøk på å finne kaptein Kids 
røverskatt, som de trodde lå nedgravet i nabolaget. Den 
unge Josef var en slags leder for dette u tgravningsarbeid, 
idet han ved hjelp av en såkalt »piip-stone», en slags 
magisk sten som han plasserte i en hatt, skulle kunne 
peke ut stedet hvor skattene var gjemt. 

Både skattegraverko:11plekset og profetkomplekset er 
involvert i oppfinnelsen av Josef Smiths nye religion. I 
året 1928 gjorde han kjent at han hadde fått besøk av 
engelen Moroni som hadde ledet ham til en kiste som 
var nedgravd i nærheten av Smiths farm. I kisten lå en 
bunke gylne plater og stenene urim og tummim. På 
platene var det skrevet en tekst på »refonned Egyptian», 
forbedret egyptisk - et språk som aldri har eksistert. 
Når Josef Smith la stenene urim og tummim på de 
egyptiske hieroglyfer, forvandlet skriften seg til engelsk 
for hans øyne, og han oversatte eller nedskrev det han 
leste. Slik ble Mounons bok til. 

Denne fantastiske røverhistorie er Josef Smiths egen 
oppfinnelse. Når det irnidlertid gjelder innholdet i 
Mormons bok, så er dette .lån te eller rettere sagt stjålne 
saker. Alt taler for at Monnons bok ikke er noe annet 
enn en bearbeidet utgave av Sol om on 
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Spauldihgs historiske roman >>The Manuscript Found». 
Solomon Spaulding var en avgått prest og handels

mann, so~ skrev adskillige rom3ner uten å oppnå noen 
litterær anerkjennelse.. Manuskriptet til romanen »The 
Manuscript Found» ble liggende flere år på et trykkeri 
uten å bli utgitt. Til sist ble manuskriptet stjålet, og da 
verket dukket opp igjen, var det inkorporert i Josef 
Smiths religionsbok. Ganske mange hadde kjennskap til 
Spauldings utrykte arbeid, og både romanens handling 
og de ganske særpregede personnavn som Spaulding 
hadde benyttet, ble straks gjenkjent da Mormons bok 
utkom. Blant andre har Solomon Spauldings bror og 
svigerinne bevitnet dette. Spauldings roman var skrevet i 
et gammelt bibelspråk, akkurat slik det nå foreligger i 
Mormons bok. 

Et annet manuskript av Solomon Spaulding, »The 
Manuscript Story», ble i 1834 undersøkt i forbi 1delse 
med den nylig utkomne Mormons bok. Vitnene kunne 
imidlertid fastslå at det ikke var dette manuskript, men 
et annet, som var inkorporert i Josef Smiths bok. Siden 
forsvant >>The Manuscript Story» og kom først for dagen 
igjen i 1884. Da gjorde mormonerne et stort nummer av 
at dette manuskript ikke kunne være grunnlaget for 
Mormons bok, men dette var jo bare hva vitnene hadde 
sagt allerede i 1834. Det som imidlertid er ganske 
kompromitterende, er at også dette Spaulding
manuskript fremviser ikke mindre enn 75 likhetspunkter 
til det som nå er kjent som Mormons bok. 

Selv om både den historiske handling og den litterære 
stil i Mormons bok kan føres tilbake til Solomon 
Spaulding, er det ingen som mener at de spesielle 
teologiske deler av boken skulle være skrevet av ham. 
Disse bærer tydelig preg av å være skapt av Josef Smith 
og hans sekretær O liver Cowdery, og kanskje i enda 
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større grad av Smiths nære medarbeider, den frafalne 
presten Sidney Rigdon , som under denne tid var Josef 
Smiths teologiske sakkyndige. 

Mormons bok utkom første gang i 1830 under navne t 
Gullbibelen. På tittelsiden nevnes Josef Smith som 
bokens forfatter og eier, og dette stadfestes av de åtte 
vitner som skulle bekrefte åpenbaringens ekthet. l de 
senere utgaver er vitnenes erklæring endre t til at Sn1ith 
er »oversetter» av boken. Også tittelsiden er endret. 
Dette er bare den første av mer enn to tusen endringer 
og korreksjoner som mormonerne har fore tatt i sin 
religionsbok siden den første gang utkom. 

Det har stadig pågått et arbeid med å få fj erne t de 
mest iøynefallende selvmotsigelser og anakronismer fra 
Mormons bok. Likevel er det rikelig tilbake av fe ilaktig
heter. Her tales om store kulturer som skulle ha spredt 
seg over hele det før-colum biske Amerika, som ikke har 
etterlatt seg et eneste spor i arkeologien. Her nevnes 
metaller, bestemte rustningsdeler som sverd, rustplater 
og armskjold, hester og vogner, asener, sauehjorder, svin 
- og elefanter, alt fullstendig ukjente ting før den 
europeiske kolonisering. 

En kan simpelthen ikke få fj ernet alle ukorrektheter 
fra boken uten å skrive den to talt om. Likevel holder 
mormonkirken fast på dette plumpe falskneri og gir 
Mormons bok rang som Guds ord. 

De fleste av vitnene som skulle bekrefte at de hadde 
sett Smiths gullplater, forlot senere mormonkirken. En 

' av dem, Martin Harris, som bekostet trykningen av 
Monnons bok, erkjente at de ikke hadde se tt platene i 
bokstavelig mening, men se tt den1 »gjennom troen». 
Tydeligere kan det vel ikke sies at det hele er inn
bildning og bedrag. 

Etter at Josef Smith i 1830 hadde utgitt Mormons 
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bok, stiftet han samme år mormonkirken , med seks 
1nedlemmer. Mulighetene var meget små for noen større 
tilslutning i de distrikter hvor Josef Smith var kjen t. Han 
la derfor sin virksomhet til andre stater og fikk der en 
viss fremgang. Under en periode på fjorten år u tg av 
Smith flere skrifter og var sektens ubestridte leder. 

I1nidlertid vakte mormonernes flerkoneri og umoral 
en voldsom motvilje hos folk. Da Josef Smith og hans 
bror Hyrum begikk hærverk mot en avis som hadde 
skrevet mot mormonerne , ble de begge arreste rt og satt 
under anklage for en rekke grove forbrytelser. Før 
dommen ble avsagt i juni 1844, stonnet en forbitret 
folkemengde fengslet hvor brødrene satt, og drepte dem 
begge. 

F tter Smiths død ble Brigham Young mormon
samfunnets leder. Han førte sine tilhengere til dalen ved 
den store Salt Lake, og der vokste så mormonstaten 
Utah fram. 

Mormoneme kunne etter utflyttingen fritt bygge sitt 
eget samfunn. De unndro seg statens og øvrighetens 
kon troll, og hadde nå anledning til å praktisere mor:
monismens mest ytterliggående grunnsetninger. Det er 
ikke for meget sagt at folket i Utah i en årrekke 
opplevde et skrekkvelde som en knapt har hatt makt til i 
den siviliserte verdens historie. 

Brigham Y oung var en uhyggelig despot. Han bygget 
opp et terrorsystem som kan måle ~eg med det som 
eksisterer i senere tiders diktaturstater. Brighams 
»Destroying Engels» - morderengler, stod rede til å 
utføre hvilken som helst blodsdåd som mormonkirken 
krevde. Y oung behøvde, som han selv sa, »bare bøye 
lillefingeren». 

Hver eneste mormon i hele landet stod under uav-
. 

brutt kontroll. Nær sagt hvert ord og hver handling ble 
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lagt merke til. En levde otngitt av spioner, og den 
motvillige eller frafalne morn1on hadde ingen mulighet 
til å komme unna. Store ø rkener og vanskelige bergpass 
skilte Utah fra statene i øst og vest. Den som forsøkte å 
rømme, ville bli innhentet av Brighams morderengler og 
drept. 

En allmenn inkvisisjon ble organisert. Monnonkirkens 
representanter trengte inn i hjemmene og holdt hus
forfør. Stort og smått måtte legges fram, og ve den som 
forsøkte å unndra seg. 

Det var særlig en av mormonsamfunnets lover, som 
kom til å bli selve grunnvollen for deres fryktelige 
mordsystem, læren om den såkalte blodforsoning. 
Denne lære går ut på, at selv 0~11 Kristus gjorde 
forsoning for menneskene, så er det dog synder som 
bare menneskets eget blod kan sone for. De synder som 
på denne måte må sones, er ifølge monnonbladet 

• 

»Skandinaviens stjerne»: »frafall fra mormonismen, å 
åpenbare hemmelighetene i beseglingshuset og hustruens 
utroskap mot sin mann.» 

Denne fryktelige lære kan forsåvidt føres tilbake til 
Josef Smith selv. Han hadde skremt sin hustru Emma 
med en >>åpanbaring», hvor hun ble truet med tilintet
gjørelse, dersom hun ikke ville være Guds tjener Josef 
underdanig. Likeså forkynte Josef Smith at de hustruer 
som viste seg ikk~ å være u berørt ved ekteskapets 
inngåelse, skulle tilintetgjøres. På dette grunnlag ut
formet så den kalde fanatikeren Jedediah Grant og 
Brigham Young læren om blodforsoningen. Under den 
monnonske refonnasjon i 1856 forkynte Young: 

»Der gis synder som en ikke kan få tilgivelse for, 
verken i denne verden eller i den kommende. Om di5se 
som har begått slike synder hadde sine øyne åpne og 
innså sin virkelige stilling, skulle de være fullt beredt til 
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å la utgyte sitt blod på jorden, forat lukten av blodet 
kunne oppstige til himmelen som en soning for deres 
synder. - Vil dere elske deres brødre og søstre på en slik 
måte om de har begått en synd som bare kan forsones 
gjennom blodsutgytelse? Vil dere elske denne mann 
eller kvinne sa oppriktig, at dere utgyter deres blod? 
Dette er hva Jesus Kristus mener med kjærlighet til 
nesten.» 

Læ rens fre tnste talsmann, J. Grant, uttalte i septem
ber satnn1e år : >>Det gis menn og kvinner som jeg vil tilrå 
straks å gå til presidenten og be ham om at en komite 
blir nedsatt fo r å undersøke deres tilfelle. Siden skal et 
passende sted utses, og komiteen skal utgyte deres 
blod.» 

Morn1onere so1n hadde begått noen av disse 
dødssynder trodde nå fullt og fast at de tte var den 
eneste vei til frelse for dem. Derfor underkastet de seg 
sin skjebne. Den monnonske eldste, John Hyde, sier: 
»Det finnes mennesker i Utah som er straffedømt, men 
sotn ennå av praktiske årsaker skånes for en tid. De vet 
at de er dømt til døden , men de tror at deres redning 
hviler pa deres lydighet og på deres blods utgytelse 
gjennom Guds tjenere.» 

Dan i tten Lee beretter om en ung mann som var 
forlovet med en pike som en av biskopens råd ville ha til 
hustru. Den unge mann innlot seg i kjønnsomgang med 
henne, og bekjente siden sin synd i håp om at han 
derigjennom skulle tiltvinge seg ekteskap med piken. 
Første gang ble han benåde t og døpt på ny, men 
ekteskap ble ikke tillatt . Og da han gjentok sin 
forbrytelse, dømtes han til døden. Han bad om en halv 
dags betenkningstid, . tok på seg rene klær, og lot seg ved 
midnatt føre til sin åpne grav. Der bøyde han kne og 
strakte fram halsen for å motta dødshugget så at blodet 
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fløt ned i graven. Slikt fortelles om mange personer. 
Hyde forteller om en mormonmisjonærs hustru, som 

under mannens fravær hadde vært ham utro. Etter hans 
gjenkomst underkastet hun seg villig straffen. Hun satte 
seg på n1annens kne, gav ham et siste kyss og han skar 
over hennes strupe. 

Selvsagt var ikke alle syndere like villige til å la seg 
myrde. Men de hadde praktisk talt ingen mulighet til å 
unnslippe de danittiske morderengler. To av Brigham 
Youngs fremste »danitthøvdingen>, Bill Hickmann og 
O.T. Rockwell, utgav i 1872 sine bekjennelser, hvor de 
erkjenner at de har vært med på å myrde enkeltpersoner 
og å utrydde hele familier. 

Når mormonerne kunne behandle sine egne på en slik 
måte, så skal en vel ikke forundre seg over at de tned 
kaldt blod myrdet de av »hedningene>> som falt i deres 
hender. Det foreligger også en mengde vitnesbyrd om 
hvordan mormonbander lå i bakhold langs de store 
emigrantveier og overfalt fredelige reisende. Best kjent 
er den såkalte Mount Meadows-massakre, som fant sted 
den 15. september 1857. Et reiseselskap på 150 n1enn, 
kvinner og barn ble da myrdet under særskilt grusomme 
omstendigheter. 

Brigham Y o ung gav en biskop i mormonkirken, John 
D. Lee i oppdrag å lede utryddelsen av disse forsvarsløse 
emigranter. Etter ordre fra Brigham Young ble reise
selskapet nektet å kjøpe mat, og de ble med våpenn1akt 
hindret fra å komme til vannkildene. Nesten døende av 
tørst og hunger overgav de seg til mormonerne, som 
lovet å ta hånd om dem. De ble så ført bort fra leiren og 
myrdet under hjerteskjærende scener. Bare noen små 
barn ble spart, men da en oppdaget at også noen av disse 
hadde et minne om massakren, ble to av dem drept 
senere. Resten ble fordelt blant mormonerne, men ble 
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to år senere befridd av unionsregjeringen. Etter mord
dåden ble de døde plyndret, og deres eiendom solgt som 

• 

>>bytte tatt ved Sebastopols beleiring». 
Da massakren ble kjent, vakte den almen forbitrelse 

over hele Amerika. Men det gikk 20 år innen noen av de 
skyldige ble straffet. I 1877 ble >>biskop» John D. Lee av 
unionsregjeringen 'stilt for re tten og dømt til døden for 
den ugjerning han hadde ledet. Han ble skutt foran sin 
likkiste. Før sin død hadde han skrevet en bok, hvor han 
detaljert redegjør for sin del i massakren og hvor han 
bekrefter at han handlet efter ordre av mormonkirkens 
leder Brigham Y o ung. 

I lengden kunne ikke De forente staters lovlige 
øvrighet finne seg i mormonstaten . Mormonsamfunnet 
var helt fra begynnelsen av en meget krigersk sekt. 
Overalt hvor de kom, levde de på randen av åpen 
borgerkrig med sine naboer, som var forbitret over deres 
flerkoneri og interesse for andres hustruer. 

Allerede Josef Smith organiserte sin »nauvoo legion» 
og kalte seg selv hærens general. Dermed gjorde han 
mormonsamfunnet til et militant selskap. Han uttalte 
seg meget aggressivt, sa at han aktet å »gå over 
hedningenes legemer og inn ta Amerika», ja, hele verden, 
og »gjøre en innsjø av blod fra fjellene til Atlanterhavet». 

Etter at mormonstaten i Utah var opprettet, ble dette 
militære system ytterligere utbygget. Mormonernes 
stadige overfall på de reisende ble til sist u tålelig. Det 
samme gjaldt også mormonernes påtrengende misjons-

• 

virksomhet, som førte til at tusener enfoldige mennesker 
ble lokke t til Utah, hvor de så ble frarøve t sin eiendom, 
ofte ved å påtvinges ekteskap med mormonkirkens 
ledere. Mormonband~nes ugjerninger og de t flerkoneri 
som samfunnet praktiserte , ble til sist årsak til at ~ De 
forente staters regjering med militær makt undertvang 
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mormonstaten. Monnonernes flerkoneri vakte helt fra 
først av stor forbitrelse, men det var også uten tvil dette 
som gjorde monnonerne berØtnt og beryktet over hele 
verden. 

Så merkelig det kan høres, er polygami et sen tralt 
anliggende som influerer hele det mormonske lære
system. Når mormonerne hevder at flerkoneri idag er 
oppgitt, så er dette en sannhet med meget store 
modifikasjoner. Enkelte mormonmisjonærer medgir da 
også: »Vi tror på det, men vi praktiserer det ikke.» 
Årsaken til at mormonsamfunnet har sluttet å praktisere 
åpenlys polygami, er at de føderale myndigheter i De 
forente stater i 1890 truet med å konfiskere hele 
mormonsamfunnets eiendom og oppløse samfunnet 
dersom en mot loven holdt fast ved flerkoneriet. 

Det er klart nok at opprinnelsen til den mormonske 
lære om polygami simpelthen er Josef Smiths forsøk på 
å legalisere sitt eget dårlige og umoralske liv. Den tidlige 
mormonske forsamling utgjorde et uhyggelig råttent 
miljø. I et av Brigham Youngs møter for menn stod 3/4 
av forsamlingen opp og gav til kjenne at de var skyldige i 
ekteskapsbrudd. Dette lave moralske nivå var fullstendig 
etter Josef Smi ths eksem pel. 

Til tross for at Smith i Monnons bok fordømmer 
polygami som en svær synd, maktet han ikke selv å 
holde sin sti ren. Den »åpen barelse» som han senere 
opptrådte med, og som er rettet til hans hustru Emma, 
viser tydelig at han allerede er i full gang med å 
praktisere polygami før tillatelsen foreligger. Til tross 
for at »åpenbaringen» om polygami var den siste store 
åpenbaring Josef Smith frem bar ' - den ble som en 
hemmelighet meddelt hans betrodde disipler den 12. 
august 1843, altså mindre enn et år før mormon
profetens død - etterlot han seg minst 27 
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hustruer som var »beseglet» til ham. 
Til å begynne med fremstilte Josef Smith det slik at 

tillatelsen til å ha mange hustruer bare gjaldt ham selv: 
»Dette er et privilegium for deg.» Senere fremstilte han 
det som en plikt for mormonerne å praktisere polygami. 

Smiths etterfølger Brigham Young hadde 36 hustruer 
og 75 barn , og kan ikke ha hatt helt lykkelige forhold i 
sitt hjem. Brigham sa selv: »Når jeg går mellom mine 
hustruer, er det som jeg går mellom mange bajonetter.» 
De øvrige monnonledere la seg også til med eget harem. 
I denne første tid kunne ingen oppnå noen høyere· 
stilling blant monnonerne med mindre han hadde minst 
tre hustruer. 

Det lar seg for øvrig historisk påvise at polygami og 
læren om »celestialt ekteskap» var trådt i kraft allerede 
et par års tid før Josef Smiths »åpenbaring» ble 
nedskrevet. Celestialt ekteskap, ekteskap for tid og 
e·vighet, ble av Josef Smith fremstilt som en ny 
guddommelig prakt. Han sier: »1 eg avslører for deg en ny 
og forblivende pakt, og om dere ikke etterkommer 
denne pakt, så er dere forbannet. For ingen kan forkaste 
denne pakt og få tillatelse til å inn tre i min herlighet.» Vi 
ser altså her at det for monnonerne er en salighetssak å 
anerkjenne polygami. Dette celestiale ekteskap måtte 
»besegles» ved visse ceremonier og hemmelighetsfulle 
riter, som det under dødsstraff var forbudt å røpe. 

Det var en dobbelt hensikt ved det celestiale ekte
skap. For det første var det monnonemes plikt å få s* 
mange barn som mulig. De tenkte seg nemlig at det var 
falne engler som ved barnefødselen fikk e t legeme og 
>>det beste sted for disse ånder å få legemer er blant de 
hellige». Mormonerne påtar seg altså ved sitt flerkoneri å 
frelse så mange som mulig av demonene. Brigham Y oung 
sier: »Ta dere flere hustruer, for at flere av disse edle 
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ånder kan komme til verden gjennom mine trofaste og 
utvalgte tjenere.>> 

Den annen hensikt ved celestialt ekteskap er at den 
menneskelige forplantning kan fortsette i evighet. Disse 
som har inngått celestialt ekteskap skal da bli tatt opp i 
gudenes klasse og få egne verdener å herske over. Disse 
kloder m å de selv sørge for å få befolke t , og dess flere 
koner en mann da har, dess fortere kan de tte gå for seg. 
Disse syke fantasier tar monnonerne i dypeste alvor. Det 
er deres oppfatning av den evige salighet. 

Som det her fremgår, er mormonernes polygami nøye 
forbundet med polyteisme. Flerkoneri og flerguderi går 
hos mormonerne hånd i h ånd. 

Mormonernes gud er en av mange. Selv om de 
mormonske skrifter vrimler av selvmotsigelser på det te 
punkt , og selv om det er helt umulig å finne noen 
fornuftig mening i deres gudelære, er morn1onismens 
polyteisme klar. Noen citat fra deres egne skrifter vil 
vise dette . 

Josef Smith selv sier i sin King Folle tts tale: »Gud var 
engang som vi er n å, og er e t opphøyet menneske ... 
Jeg skal fortelle deg hvordan Gud ble Gud. Vi har 
forestilt oss og antatt at Gud var Gud fra all evighet. Jeg 
vil forkaste denne ide og ta til side forhenget slik at du 
kan se. Gud var en gang et menneske lik oss. De re skal 
lære hvordan dere selv skal bli guder, det samme som 
alle guder har gjort før dere.» 

Lorenzo Snow, president for mormonkirken , har 
formet Josef Smiths lære i følgende sentens: »Som 
mennesket nå er , var Gud engang. Som Gud nå er, skal 
mennesket bli.» 

Monnonemes gud er altså bare et opphøyet men
neske. Og hvem er dette m enneske ? Josef Smiths 
etterfølger, Brigham Y o ung, gir svar på dette: »Da vår 
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fader Adam steg ned i Edens hage, kom han der inn med 
et himmelsk legeme og førte Eva, en av sine hustruer, 
med seg. Han hjalp til med å skape denne verden. Han er 
Mikal, erkeengelen , den gamle av dager, han er vår far i 
himmelen og den eneste gud vi har å gjøre med.» 

Sammenlignet med mormonerne var Satan fo rholdsvis 
moderat da han i Edens hage sa til kvinnen: »Dere skal 
bli lik Gud.» Monnonismen går e t steg lenger. Den 
hevder a t menneske t skal bli Gud. Gud fornedres til et 
menneske, mennesket opphøyes til Gud. 

Denne vanvittige ide om Adam-Gud overføres på Gud 
som Jesu Kristi far. Jesus Kristus omtales som e t 
ordinært barn av denne Adam-Gud og en av h ans 
hustruer. 

• 

Brigham Y o ung skriver om de tte : >>Kristus er Guds og 
Marias avkom etter deres legemlige samkvem (material 
union ) på Palestinas sletter, hvor hun ble vie t til Gud 
etter formell fo rlovelse, med erkeengelen Gabriels bi
stand. Kristus er ikke unnfanget av den Hellige And. 
Han ble unnfanget av sin fader (det første n1 enneske 
som var i Eden) på samme måte som Kain og Abel og 
alle mennesker.» 

Likesom mormonernes Gud er en helt annen enn 
Bibelens Gud, så er mormonernes frelser en he lt annen 
Jesus enn Bibe lens Jesus. Bibelen sier a t Jesus i sin 
foru ttilværelse var Guds en bårne Sønn fra evighe t. 
Mormonerne hevder at han son1 en preeksistent ånd var 
en bro r av djevelen. 

Mens Bibe len lærer at Kristus kom til verden for å 
sone synden ved sitt offe r, og a t »Jesu Kristi Guds Sønns 
blod renser fra all synd», hevder 1no rmonerne at 
menneskeofringer, iverksatt av mormonerne, renser fra 
synder som Kristi blod ikke kan rense fra . 

Mens Bibelen læ rer at Jesus Kristus var Gud-
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mennesket, hellig og ren og skilt fra synderne, beskylder 
mormonerne ham for å være polygamist. Orson Hyde 
sier: »Hvis Jesus var brudgommen ved bryllupet i Kana i 
Galilea og tok til ekte Maria, Marta og den annen Maria, 
så skal ikke det gi oss noe nervesjokk ... Hvis han ikke 
var gift, måtte hans intimitet med Maria og Marta og den 
annen Maria som Jesus elsket, ha vært høyst upassende 
og usømmelig, for å si det mildt.» 

Mormonerne lærer at Jesus hadde ban1 før sin . 
korsfestelse, og at Josef Smith nedstammer fra Jesus. 

Når mormonerne kaller sitt religionssatnfunn >>Jesu 
Kristi Kirke av de siste dagers hellige», så bør enhver 
kristen være klar over at mormonernes Jesus ikke er den 
Jesus som vi tilber som Guds evige Sønn, han son1 døde 
for våre synder etter Skriftene. 

Monnonismen er i strid med Bibelen pa nær sagt alle 
viktige punkter. Men mormonismen er også i strid med 
seg selv. Det monnonske læresysten1 er en babelsk 
forvirring av selvmotsigelser. 

Likevel frem trer mormonismens talsn1enn med stor 
kløkt i villfarelsens kunster. De pre sen te rer sin lære så 
fordekt, at det ofte kan være helt un1ulig å få ut av dem 
hva læren egentlig går ut på. Det store flertall av 
mormonere er fullstendig uvitende om mormonismens 
blodige historie og de er omtrent like u vitende om sin 
egen lære. 

En skulle tro at mormonismens opprinnelse var så 
simpel, dens moral så lav og den s lære så fornuftstridig, 
at ikke et normalt menneske ville tro på den. Likevel 
vinnes stadig nye tilhengere. Hvor langt frafallet er 
kommet, og hvor stor forførelsens makt er blitt, fram
går av at de forskjellige mormonsamfunn tilsammen tel
ler omkring 3 millioner medlemn1er. 
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