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Joseph Smith – Prorok BoÏí

KdyÏ bylo Josephu Smithovi ãtrnáct let, chtûl
poznat, ke které církvi se má pfiipojit, a tak

prosil Boha v upfiímné modlitbû. V odpovûì na
jeho modlitbu se Josephovi zjevili BÛh Otec a
Jeho Syn, JeÏí‰ Kristus, a povûdûli mu, Ïe pravá
Církev JeÏí‰e Krista není na zemi a Ïe Oni si
Josepha vybrali, aby ji znovuzfiídil. 

Od toho dne Joseph pracoval v BoÏí sluÏbû,
aby utvrdil Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch
posledních dnÛ a vybudoval BoÏí království
na zemi v posledních dnech. Vûrní ãlenové
Církve dosvûdãují, Ïe JeÏí‰ Kristus je Spasitel
a Vykupitel svûta. JeÏí‰ dnes fiídí svou Církev
skrze zjevení, které dává prorokovi Ïijícímu
na zemi. Joseph Smith byl takov˘m prorokem.
Aãkoli Joseph bûhem svého Ïivota udûlal

mnoho vûcí, nejdÛleÏitûj‰í bylo jeho odhodlání
b˘t uãedníkem a svûdkem JeÏí‰e Krista. Napsal:
„Po mnoh˘ch svûdectvích, jeÏ o nûm byla dána,
toto je svûdectví poslední ze v‰ech, jeÏ my o nûm
dáváme: Îe on Ïije!“ (Nauka a smlouvy 76:22.) 

Ti, ktefií pfiijímají Prorokovo svûdectví mocí
Ducha Svatého, poznají pravdu díla, ke kterému
byl povolán, aby ho vykonal. Budou také moci
poznat pokoj a ‰tûstí pfiicházející skrze Spasitele
JeÏí‰e Krista, kterého Joseph Smith uctíval a
kterému slouÏil. 

Která církev je pravá? 

Joseph Smith se narodil v roce 1805 v Sharonu
ve státû Vermont. V dobû, kdy zaãíná toto
vyprávûní, mu bylo ãtrnáct let, se svou rodinou
Ïil ve státû New York a naléhavû zvaÏoval, ke
které církvi se má pfiipojit. Následují Josephovy
záÏitky, jak je zapsal vlastními slovy. 

Bûhem tohoto období velikého rozruchu
byla moje mysl pobízena k váÏnému

uvaÏování a k velikému neklidu... [âasto]
jsem si... fiíkal: Co se má uãiniti? Které
z tûchto v‰ech spoleãností jsou správné;
nebo jsou v‰echny spoleãnû na omylu?
JestliÏe nûkterá z nich je správná, která to
je a jak to rozeznám? 

Zatímco jsem se pot˘kal s nesmírn˘mi
nesnázemi zpÛsoben˘mi spory tûchto
spoleãností církevníkÛ, jednoho dne jsem
ãetl epi‰tolu Jakubovu, první kapitolu a
pát˘ ver‰, kter˘ zní: „JestliÏe se komukoli
z vás nedostává moudrosti, nechÈ prosí
Boha, kter˘Ï dává v‰em lidem ‰tûdfie a
nekárá; a bude dána jemu.“ 

Nikdy nevstoupil Ïádn˘ úryvek písma
s vût‰í mocí do srdce ãlovûka neÏ v této
dobû tento do mého. Zdálo se, Ïe vstoupil
s velikou silou do kaÏdého pocitu mého
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srdce. UvaÏoval jsem o nûm znovu a
znovu vûda, Ïe potfiebuje-li nûjaká osoba
moudrost od Boha, jsem to já; neboÈ co
ãiniti jsem nevûdûl, a pokud bych nemohl
dostati více moudrosti, neÏ jsem tehdy
mûl, nevûdûl bych to nikdy; neboÈ uãitelé
náboÏenství rÛzn˘ch sekt chápali tytéÏ
úryvky písma tak rÛznû, Ïe zniãili ve‰kerou
dÛvûru ve vyfie‰ení otázky odvoláním se
na Bibli. 

Posléze jsem do‰el k závûru, Ïe buì
musím zÛstati v temnotû a zmatku, nebo
jinak musím uãiniti to, co Jakub uvádí,
to jest prositi Boha. Posléze jsem do‰el
k pfiedsevzetí prositi Boha, protoÏe jsem
do‰el k závûru, Ïe dává-li moudrost tûm,
jimÏ se moudrosti nedostává, a bude-li
dávati ‰tûdfie a nebude-li kárati, mohu
se toho odváÏiti. 

První vidûní Josepha Smitha

Vsouladu s tím, sv˘m rozhodnutím
prositi Boha, odebral jsem se do

lesa, abych se o to pokusil. Bylo to zrána
krásného jasného dne, ãasnû na jafie
osmnáct set a dvacet. Bylo to po prvé
v mém Ïivotû, kdy jsem takov˘ pokus uãinil,
neboÈ uprostfied v‰ech sv˘ch úzkostí jsem se

dosud nikdy nepokusil
modliti se nahlas. 

Poté, co jsem se
odebral na místo,
kam jsem si dfiíve
naplánoval jíti, a poté,
co jsem se rozhlédl
kolem sebe a shledal
jsem, Ïe jsem sám,
poklekl jsem a poãal

jsem Bohu pfiedkládati pfiání svého srdce.
Sotva jsem tak uãinil, byl jsem ihned
uchvácen nûjakou mocí, která mne zcela
pfiemohla a mûla na mne tak udivující vliv,
Ïe mi svázala jazyk, takÏe jsem nemohl
mluviti. Kolem mne se soustfiedila hustá
temnota a po nûjak˘ ãas se mi zdálo, jako
bych byl odsouzen k náhlému zniãení. 

Ale pouÏiv ve‰kerou svou moc, abych
volal k Bohu, aby mne vysvobodil z moci
tohoto nepfiítele, kter˘ mne uchvátil,
a právû v té chvíli, kdy jsem propadal
zoufalství a poddával se zniãení – ne
domnûlé záhubû, ale moci nûjaké skuteãné
bytosti z neviditelného svûta, jeÏ mûla tak
podivuhodnou moc, jakou jsem nikdy dfiíve
v Ïádné bytosti nepocítil – právû v té chvíli
velikého strachu jsem spatfiil sloup svûtla
pfiesnû nad svou hlavou, pfievy‰ující jas
slunce, kter˘ ponenáhlu sestupoval, dokud
nespoãinul na mnû. 

Jakmile se objevil, shledal jsem, Ïe jsem
vysvobozen od nepfiítele, kter˘ mne

poutal. KdyÏ svûtlo spoãinulo na mnû,
spatfiil jsem dvû Bytosti, jejichÏ jas a sláva
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se vymyká ve‰kerému popisu, stojící nade
mnou ve vzduchu. Jedna z nich ke mnû
promluvila, naz˘vajíc mne jménem a fiekla,
ukazujíc na druhou – „Toto je mÛj Milovan˘
Syn. Sly‰ Jej!“ 

Pfii‰el jsem se dotázati Pána se zámûrem
dozvûdûti se, která ze v‰ech sekt je

správná, abych mohl vûdûti, ke které se mám
pfiipojiti. Jakmile jsem se, tudíÏ, vzpamatoval,
takÏe jsem byl schopen mluviti, zeptal jsem
se Bytostí, jeÏ stály ve svûtle nade mnou,
která ze v‰ech sekt je správná (neboÈ v této
dobû nikdy nevstoupilo do mého srdce, Ïe

v‰echny jsou na omylu) – a ke které se mám
pfiipojiti. 

Bylo mi odpovûdûno, Ïe se nesmím
pfiipojiti k Ïádné z nich, neboÈ v‰echny jsou
na omylu; a Bytost, jeÏ mne oslovila, fiekla,
Ïe v‰echna jejich kréda jsou v jejích oãích
ohavností; Ïe oni vyznavaãi se v‰ichni m˘lí;
„Ïe se pfiibliÏují ke mnû rty sv˘mi, ale srdce
jejich je daleko ode mne, uãí jako nauky
pfiikázání lidská, majíce podobu boÏskosti,
ale popírají moc její“. 

Opût mi zakázal pfiipojiti se k jakékoli
z nich; a mnoho dal‰ích vûcí mi fiekl, které
nemohu zapsati v této dobû. KdyÏ jsem opût
pfii‰el k sobû, shledal jsem, Ïe leÏím na zádech
hledû vzhÛru do nebe. KdyÏ se svûtlo vzdálilo,
nemûl jsem Ïádnou sílu; ale brzy se vzchopiv
do urãité míry, ‰el jsem domÛ. 

Pronásledování

Joseph uposlechl Boha a nepfiipojil se k Ïádné
existující církvi. KdyÏ lidem povûdûl, co vidûl
a sly‰el, poãal zakou‰et protivenství
a pronásledování. 

Brzy jsem v‰ak shledal, Ïe mé vyprávûní
tohoto záÏitku vzbudilo proti mnû

mezi vyznavaãi náboÏenství velmi
znaãnou zaujatost a bylo pfiíãinou velikého
pronásledování, které nadále vzrÛstalo; a
i kdyÏ jsem byl bezv˘znamn˘m chlapcem,
pouze ve vûku mezi ãtrnácti a patnácti
lety, a mé pomûry v Ïivotû byly takové,
Ïe neuãinily chlapce ve svûtû dÛleÏit˘m,
pfiesto muÏi vysokého postavení vûnovali
pozornost postaãující pro rozjitfiení
vefiejného mínûní proti mnû a vyvolání
tûÏkého pronásledování; a toto bylo bûÏné
mezi v‰emi sektami – v‰echny se spojily,
aby mne pronásledovaly. 
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To mne tehdy, a od oné doby ãasto,
vedlo k váÏnému uvaÏování, jak je velmi
podivné, Ïe bezv˘znamn˘ chlapec, ve
vûku nûco pfies ãtrnáct let, a také ten,
jenÏ byl odsouzen k nutnosti získávati
skrovné Ïivobytí svou denní prací, má b˘ti
povaÏován za postavu natolik dÛleÏitou,
aby pfiitáhl pozornost v˘znamn˘ch lidí
z nejoblíbenûj‰ích sekt onûch dnÛ, a to
zpÛsobem, Ïe to v nich vyvolalo ducha
nanejv˘‰ tûÏkého pronásledování a spílání.
Ale aÈ to bylo podivné nebo ne, bylo
tomu tak a bylo to pro mne ãasto pfiíãinou
velikého zármutku. 

Pfiesto v‰ak bylo skuteãností, Ïe jsem
spatfiil vidûní. Od té doby jsem myslíval na
to, Ïe se cítím velmi podobnû jako Pavel,
kdyÏ proná‰el svou obhajobu pfied králem
Agrippou a podával zprávu o vidûní, které
mûl, kdyÏ vidûl svûtlo a sly‰el hlas; ale
pfiesto bylo jen málo tûch, ktefií mu uvûfiili;
nûktefií fiekli, Ïe je nepoctiv˘, jiní fiekli, Ïe
je ‰ílen˘; a vysmívali se mu a spílali mu.
Ale toto v‰echno nezniãilo skuteãnost
jeho vidûní. On vidûl vidûní, on vûdûl,
Ïe ho vidûl, a Ïádná pronásledování pod
nebem to nemohla zmûniti; a i kdyÏ ho
pronásledovali aÏ k smrti, pfiesto vûdûl,
a vûdûl to aÏ do svého posledního dechu,
Ïe vidûl svûtlo i sly‰el hlas mluvící k nûmu,
a ve‰ker˘ svût ho nemohl pfiinutiti, aby
myslel nebo vûfiil jinak. 

Tak tomu bylo se mnou. Skuteãnû jsem
vidûl svûtlo a uprostfied onoho svûtla

jsem vidûl dvû Bytosti a ony opravdu mluvily
ke mnû; a i kdyÏ jsem byl nenávidûn a
pronásledován kvÛli tomu, Ïe jsem fiekl,
Ïe jsem vidûl vidûní, pfiesto bylo pravdivé;
a zatímco mne pronásledovali, spílali mi a
mluvili lÏivû proti mnû v‰eliké zlo kvÛli
tomu, Ïe jsem to fiekl, byl jsem pohnut,

abych si v srdci fiekl: Proã mne pronásledujete
kvÛli tomu, Ïe mluvím pravdu? Skuteãnû
jsem vidûl vidûní; a kdo jsem já, abych mohl
odporovati Bohu, nebo proã si svût myslí,
Ïe mne pfiinutí popfiíti to, co jsem skuteãnû
vidûl? NeboÈ jsem vidûl vidûní; vûdûl jsem to

a vûdûl jsem, Ïe BÛh to
ví, a nemohl jsem to
popfiíti, aniÏ jsem se
odváÏil to uãiniti;
pfiinejmen‰ím jsem
vûdûl, Ïe kdybych tak
uãinil, prohfie‰il bych
se proti Bohu a do‰el
odsouzení. 

Moje mysl byla nyní
upokojena ohlednû
sektáfiského svûta – Ïe
není mou povinností
pfiipojiti se ke kterékoli
z nich, ale Ïe mám

pokraãovati, jak jsem, dokud nebudu dále
pouãen. Shledal jsem, Ïe svûdectví Jakubovo
je pravdivé – Ïe ãlovûk, jemuÏ se nedostává
moudrosti, mÛÏe prositi Boha a obdrÏeti, a
nebude kárán. 

Pokraãoval jsem v Ïivotû ve sv˘ch bûÏn˘ch
pracích, aÏ do dvacátého prvního záfií jeden
tisíc osm set dvacet tfii, cel˘ ãas trpû kruté
pronásledování z rukou v‰ech tfiíd lidí, jak
náboÏn˘ch, tak nenáboÏn˘ch, protoÏe jsem
nadále tvrdil, Ïe jsem vidûl vidûní. 

V rozmezí ãasu, kter˘ uplynul mezi
dobou, kdy jsem mûl vidûní, a rokem
osmnáct set a dvacet tfii – maje zakázáno
pfiipojiti se k jakékoli náboÏenské sektû
onûch dnÛ a jsa velmi útlého vûku a
pronásledován tûmi, ktefií mûli b˘ti m˘mi
pfiáteli a chovati se ke mnû laskavû, a
jestliÏe se domnívali, Ïe jsem byl oklamán,

4

NeboÈ jsem 
vidûl vidûní;

vûdûl jsem to; 
a vûdûl jsem, 
Ïe BÛh to ví, 

a nemohl jsem 
to popfiíti, 
aniÏ jsem

se odváÏil to 
uãiniti. 



mûli se pokusiti správn˘m a láskypln˘m
zpÛsobem mne napraviti – byl jsem
ponechán ve‰ker˘m druhÛm poku‰ení;
a st˘kaje se se v‰emi druhy spoleãnosti,
ãasto jsem upadal do mnoha po‰etil˘ch
omylÛ a projevoval jsem slabost mládí
a kfiehkosti lidské povahy; které, je mi to
líto fiíci, mne vedly k rÛzn˘m poku‰ením,
nepfiijateln˘m v oãích BoÏích. Uãiniv toto
pfiiznání, nikdo se nemusí domnívati, Ïe
jsem byl vinen jak˘mikoli velik˘mi neboli
zhoubn˘mi hfiíchy. Sklon dopou‰tûti se
takov˘ch nikdy nebyl v mé povaze. 

Moroniova náv‰tûva

Pronásledování pokraãovalo, protoÏe Joseph
odmítal popfiít, Ïe vidûl Boha. 21. záfií 1823,
kdyÏ Joseph uléhal ke spánku, pomodlil se,
aby poznal svÛj stav pfied Pánem. Zjevil se
mu andûl Moroni. 

Veãer v˘‰e zmínûného dvacátého prvního
záfií poté, co jsem ode‰el na své loÏe

k spánku, odebral [jsem se] k modlitbû a
úpûnlivé prosbû k V‰emohoucímu Bohu o
odpu‰tûní v‰ech sv˘ch hfiíchÛ a bláhovostí
a také kvÛli projevu pro sebe, abych mohl
poznati svÛj stav a postavení pfied ním;
neboÈ jsem mûl plnou dÛvûru v získání
boÏského projevu, ponûvadÏ jsem dfiíve
jeden mûl. 

Zatímco jsem tak volal k Bohu, pov‰iml
jsem si svûtla objevujícího se v mém pokoji,
kterého nadále pfiib˘valo, aÏ byl pokoj
jasnûj‰í neÏ v poledne, kdyÏ se náhle u
mého loÏe objevila postava stojící ve
vzduchu, neboÈ její nohy se nedot˘kaly
podlahy. 

Mûl volné roucho nanejv˘‰ pronikavé
bûlosti. Byla to bûlost pfiesahující cokoli
pozemské, co jsem kdy vidûl; aniÏ vûfiím,
Ïe by jakákoli pozemská vûc mohla vypadati
tak nesmírnû bûlostnû a záfiivû. Ruce mûl
holé, a paÏe také, trochu nad zápûstí;
rovnûÏ, také, mûl holá chodidla, stejnû jako
nohy, trochu nad kotníky. Hlavu a krk mûl
také holé. Mohl jsem si pov‰imnouti, Ïe na
sobû nemá jiného odûvu neÏ toto roucho,
jelikoÏ bylo rozhaleno, takÏe jsem mohl
vidûti jeho hruì. 

NejenÏe jeho roucho bylo nesmírnû bílé,
ale celá jeho osoba byla nepopsatelnû
nádherná a tváfi jeho vpravdû jako blesk.
Pokoj byl nesmírnû jasn˘, ale ne tak velmi
záfiiv˘ jako bezprostfiednû kolem jeho osoby.
KdyÏ jsem na nûj poprvé pohlédl, bál jsem
se; ale strach mne brzy opustil. 

Nazval mne jménem a fiekl mi, Ïe je
poslem poslan˘m ke mnû z pfiítomnosti BoÏí
a Ïe se jmenuje Moroni; Ïe BÛh má pro mne
dílo, které mám vykonati; a Ïe mé jméno
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má b˘ti pokládáno za dobré i zlé mezi v‰emi
národy, pokoleními a jazyky, neboli Ïe má
b˘ti mezi v‰emi lidmi vyslovováno jak
v dobrém, tak ve zlém. 

¤ekl, Ïe existuje uloÏená kniha, psaná na
zlat˘ch deskách, podávající zprávu o

dfiívûj‰ích obyvatelích tohoto kontinentu a o
prameni, z nûhoÏ vze‰li. Také fiekl, Ïe v ní je
obsaÏena plnost vûãného evangelia, jak byla
pfiedána Spasitelem dávn˘m obyvatelÛm; 

Také Ïe existují dva kameny ve stfiíbrn˘ch
obrubách – a tyto kameny, pfiipevnûné
k náprsníku, tvofií to, co se naz˘vá Urim a
Thumim – uloÏené s deskami; a vlastnictví a
pouÏívání tûchto kamenÛ je to, co urãovalo
v dávn˘ch neboli dfiívûj‰ích dobách „vidoucí“;
a Ïe BÛh je pfiipravil se zámûrem pfieloÏení
oné knihy. 

Povûdûv mi tyto vûci, zapoãal s citováním
proroctví Starého zákona. Nejprve

citoval ãást tfietí kapitoly Malachiá‰ovy;
a citoval také ãtvrtou neboli poslední
kapitolu téhoÏ proroctví, i kdyÏ s malou
odchylkou od toho, co je psáno v na‰ich
Biblích. Namísto citování prvního ver‰e
tak, jak je zapsán v na‰ich knihách, citoval
ho takto: 

„NeboÈ vizte, pfiichází den, kter˘ bude
hofieti jako pec, a v‰ichni py‰ní, ano, a
v‰ichni ti, ktefií si poãínají zlovolnû, budou
hofieti jako strni‰tû; neboÈ ti, ktefií pfiicházejí,
je spálí, praví Pán zástupÛ, takÏe jim to
neponechá ani kofiene, ani vûtve.“ 

A opût, pát˘ ver‰ citoval takto: „Vizte,
zjevím vám KnûÏství rukou Eliá‰e, proroka,
pfied pfiíchodem velikého a hrozného
dne Pánû.“ 

Také dal‰í ver‰ citoval odchylnû: „A on
zasadí do srdce dûtí zaslíbení uãinûná otcÛm
a srdce dûtí se obrátí k jejich otcÛm. Kdyby
tomu tak nebylo, celá zemû by byla zcela
zpusto‰ena pfii jeho pfiíchodu.“ 

Kromû tûchto citoval jedenáctou kapitolu
Izaiá‰ovu fika, Ïe bude brzo naplnûna. Citoval
také tfietí kapitolu SkutkÛ, dvacát˘ druh˘
a dvacát˘ tfietí ver‰, pfiesnû tak, jak stojí
v na‰em Novém zákonû. ¤ekl, Ïe onen prorok
je Kristus; ale ten den je‰tû nepfii‰el, kdy
„ti, ktefiíÏ nechtûjí sly‰eti hlasu jeho, budou
odfiíznuti z prostfiedku lidu“, ale brzy pfiijde. 

Také citoval druhou kapitolu Joelovu,
od dvacátého osmého ver‰e do posledního.
Také fiekl, Ïe toto je‰tû není naplnûno, ale
brzy bude. A dále uvedl, Ïe má brzy pfiijíti
plnost pohanÛ. Citoval mnohé dal‰í úryvky
z písem a poskytl mnohá vysvûtlení, která
zde nemohou b˘ti zmínûna. 
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V roce 421 po Kr. prorok Moroni pohfibil posvátné záznamy svého lidu na
pahorku Kumora. Pozdûji se vrátil jako vzkfií‰ená bytost a fiekl Josephu Smithovi
o dávném záznamu, kter˘ obsahuje plnost vûãného evangelia, jak byla pfiedána
Spasitelem dávn˘m obyvatelÛm amerického kontinentu. Tímto záznamem je
Kniha Mormonova. 



Opût, pravil mi, Ïe aÏ dostanu ony
desky, o kter˘ch mluvil – neboÈ ãas,
kdy mají b˘ti získány, je‰tû nebyl 
naplnûn – nemám je ukazovati Ïádné
osobû; ani náprsník s Urimem a
Thumimem; pouze tûm, jimÏ mi bude
pfiikázáno je ukázati; kdybych tak uãinil,
mûl jsem b˘ti zniãen. Zatímco se mnou
hovofiil o tûchto deskách, otevfielo se mé
mysli vidûní, takÏe jsem vidûl místo, kde

byly desky uloÏeny, a
to tak jasnû a zfietelnû,
Ïe jsem to místo opût
poznal, kdyÏ jsem ho
nav‰tívil. 

Po tomto sdûlení
jsem vidûl, Ïe svûtlo
v pokoji se poãalo
soustfieìovati
bezprostfiednû kolem

osoby toho, kter˘ ke mnû promlouval,
a to tak pokraãovalo, aÏ pokoj zÛstal opût
temn˘, kromû svûtla tûsnû kolem nûho;
a pak jsem náhle uvidûl jakoby prÛchod
otevfien˘ pfiímo nahoru do nebe, a on
stoupal, aÏ zcela zmizel, a pokoj zÛstal
tak, jak byl pfiedtím, neÏ se objevilo toto
nebeské svûtlo. 

LeÏel jsem hloubaje o jedineãnosti
toho v˘jevu a podivuje se velice tomu,
co mi bylo fieãeno tímto neobyãejn˘m
poslem; kdyÏ tu jsem si uprostfied svého
meditování náhle pov‰iml, Ïe se mÛj
pokoj zaãíná opût rozsvûcovati, a, jakoby
v okamÏiku, byl tent˘Ï nebesk˘ posel opût
u mého loÏe. 

Zapoãal a opût vyprávûl zcela tytéÏ vûci,
které vyprávûl pfii své první náv‰tûvû,

bez sebemen‰í odchylky; coÏ uãiniv, zpravil
mne o velik˘ch soudech, které pfiicházejí

na zemi, s velik˘mi pusto‰eními hladem,
meãem a morem; a Ïe tyto bolestné
soudy pfiijdou na zemi v tomto pokolení.
Dovyprávûv tyto vûci, opût vystoupil,
jako to uãinil dfiíve. 

Tak hluboké byly dojmy uãinûné na mou
mysl v té dobû, Ïe se mi spánek vytratil
z oãí a já jsem leÏel pfiemoÏen v úÏasu nad
tím, co jsem vidûl i sly‰el. Ale jaké bylo
mé pfiekvapení, kdyÏ jsem téhoÏ posla opût
spatfiil u svého loÏe a sly‰el jsem ho opût
vyprávûti neboli opakovati mi tytéÏ vûci
jako dfiíve; a pfiidal varování pro mne pravû
mi, Ïe Satan se bude snaÏiti pokou‰eti

mne (v dÛsledku nuzn˘ch pomûrÛ rodiny
mého otce), abych získal desky se zámûrem
obohatiti se. Toto mi zakázal fika, Ïe
nesmím míti pfii získávání desek na zfieteli
Ïádn˘ jin˘ cíl neÏ oslaviti Boha a nesmím
b˘ti ovlivnûn Ïádnou jinou pohnutkou neÏ
budováním jeho království; jinak bych je
získati nemohl. 

Po této tfietí náv‰tûvû opût vystoupil do
nebe jako dfiíve a já jsem byl opût ponechán
o samotû, abych pfiemítal o neobvyklosti
toho, co jsem právû zaÏil; kdyÏ témûfi ihned
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Mé mysli se
otevfielo vidûní,

takÏe jsem 
vidûl místo, 

kde byly desky
uloÏeny. 

Pahorek Kumora se nachází asi tfii míle jihov˘chodnû od Smithovy farmy
v Palmyfie, stát New York. V Josephovû dobû byla jeho severní strana porostlá
travou a jiÏní strana byla poseta samostatn˘mi stromy, jeÏ místy pfiecházely
v les. Desky byly pohfibeny na jihov˘chodní stranû, nedaleko vrcholku. Fotografie:
srpen 1907



poté, co ode mne nebesk˘ posel vystoupil
po tfietí, zakokrhal kohout a já jsem shledal,
Ïe nastává den, takÏe na‰e rozmluvy musely
zabrati onu celou noc. 

Krátce poté jsem vstal ze svého loÏe a
jako obvykle jsem ‰el konati nutné práce

toho dne; ale pokou‰eje se pracovati
jako jindy, shledal jsem, Ïe mé síly jsou
tak vyãerpány, Ïe mne to uãinilo zcela
neschopn˘m. MÛj otec, kter˘ pracoval
spoleãnû se mnou, si pov‰iml, Ïe se
mnou nûco není v pofiádku, a fiekl mi,
abych ‰el domÛ. Vykroãil jsem s úmyslem
jíti domÛ; ale pokou‰eje se pfielézti plot
ven z pole, kde jsme byli, síly mne zcela
opustily a já jsem bezmocnû spadl na zem a
po nûjak˘ ãas jsem naprosto nic nevnímal. 

První vûc, na kterou si mohu vzpomenouti,
byl hlas promlouvající ke mnû, naz˘vaje mne
jménem. Vzhlédl jsem a spatfiil jsem téhoÏ
posla stojícího nad svou hlavou obklopeného
svûtlem jako dfiíve. Poté mi opût vyprávûl v‰e,
co mi vyprávûl pfiede‰lé noci, a pfiikázal mi,
abych ‰el za sv˘m otcem a povûdûl mu o
vidûní a pfiikázáních, jeÏ jsem obdrÏel. 

Poslechl jsem; vrátil jsem se k otci na pole
a v‰e jsem mu vypravoval. Odpovûdûl mi, Ïe
to je od Boha, a fiekl mi, abych ‰el a uãinil,
jak mi posel pfiikázal. Opustil jsem pole a ‰el
jsem na místo, kde, jak mi povûdûl posel,
byly uloÏeny desky; a díky zfietelnosti vidûní,
které jsem ohlednû nûho mûl, jsem poznal
ono místo v okamÏiku, kdy jsem tam dorazil. 

Posvátn˘ záznam

Blízko vesnice Manchester v kraji Ontario
ve státû New York vystupuje pahorek

znaãné velikosti, a nejvyv˘‰enûj‰í ze v‰ech
v okolí. Na západní stranû tohoto pahorku,
nedaleko od vrcholku, pod kamenem
znaãné velikosti, leÏely desky uloÏené
v kamenné schránce. Tento kámen byl siln˘
a zaoblen˘ uprostfied horní strany a uÏ‰í
smûrem k okrajÛm, takÏe jeho stfiední ãást
byla viditelná nad zemí, ale okraj kolem
dokola byl pfiikryt zeminou. 

Odstraniv zeminu, vzal jsem si sochor,
kter˘ jsem vklínil pod okraj kamene, a
s trochou námahy jsem ho nadzvedl.
Nahlédl jsem dovnitfi a tam jsem vskutku
spatfiil desky, Urim a Thumim a náprsník,
jak uvedl posel. Schránka, ve které leÏely,
byla zhotovena pfiikládáním kamenÛ
k sobû v nûjakém druhu malty. Na dnû
schránky byly poloÏeny napfiíã schránkou
dva kameny a na tûchto kamenech leÏely
desky a s nimi ostatní vûci. 
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Moroni se po následující ãtyfii roky jedenkrát roãnû vracel a mladého proroka dále
pouãoval. Po tûchto ãtyfiech letech Joseph obdrÏel desky a zaãal pfiekládat Knihu
Mormonovu. 



Pokusil jsem se je vyjmouti, ale posel
mi to zakázal a opût mne zpravil o tom,
Ïe doba pro jejich vynesení je‰tû nepfii‰la,
ani nepfiijde, dokud neubûhnou ãtyfii roky
od této doby; ale fiekl mi, Ïe mám na to
místo pfiijíti pfiesnû za rok od této doby a Ïe
se tam se mnou setká a Ïe tak mám ãiniti
nadále, dokud nepfiijde ãas k získání desek.

Podle toho, jak mi bylo pfiikázáno,
pfiicházel jsem na konci kaÏdého

roku a pokaÏdé jsem tam na‰el téhoÏ
posla a pfii kaÏdé na‰í rozmluvû jsem od
nûj obdrÏel pouãení a znalost ohlednû

toho, co se Pán chystá
uãiniti a jak a jak˘m
zpÛsobem má b˘ti
vedeno jeho království
v posledních dnech. 

JelikoÏ hmotné
pomûry mého otce
byly velmi omezené,
byli jsme nuceni
pracovati vlastníma
rukama, jsouce
najímáni na
jednodenní práci
i jinak, jak jsme
mûli pfiíleÏitost. Nûkdy
jsme byli doma a

nûkdy mimo a neustálou prací nám bylo
umoÏnûno získati dostateãné Ïivobytí. 

Joseph vykonával mnoho prací a zaji‰Èoval
uspokojivé Ïivobytí pro svou rodinu. V roce
1825 pfiijal práci v okrese Chenango ve státû
New York. Tam potkal Emmu Haleovou, se
kterou se 18. ledna 1827 oÏenil. 

Posléze pfii‰el ãas k získání desek, Urimu a
Thumimu a náprsníku. Dvacátého druhého
dne mûsíce záfií jeden tisíc osm set dvacet
sedm, ode‰ed jako obvykle na konci dal‰ího

roku na místo, kde byly uloÏeny, mi je
tent˘Ï nebesk˘ posel vydal s tímto pfiíkazem:
Ïe za nû budu zodpovûdn˘; Ïe kdyÏ o nû
pfiijdu lhostejností nebo nûjakou svou
nedbalostí, budu odfiíznut; ale Ïe kdyÏ
vyuÏiji ve‰kerého svého úsilí, abych je
uchoval, dokud si pro nû on, posel, nepfiijde,
budou ochraÀovány. 

Brzy jsem zjistil dÛvod, proã jsem
obdrÏel tak pfiísné pfiíkazy, abych je
uchovával v bezpeãí, a proã posel fiekl,
Ïe aÏ uãiním, co je poÏadováno z mé ruky,
pfiijde si pro nû. NeboÈ jakmile bylo známo,
Ïe je mám, bylo pouÏito nezmûrné úsilí,
aby mi je vzali. KaÏd˘ úskok, jenÏ mohl
b˘ti vymy‰len, byl k onomu úãelu pouÏit.
Pronásledování nabylo na síle a bylo
krutûj‰í neÏ dfiíve, a zástupy byly neustále
ve stfiehu, aby mi je vzaly, moÏno-li. Ale
moudrostí BoÏí zÛstaly bezpeãnû v m˘ch
rukou, dokud jsem s nimi neuskuteãnil to,
co bylo poÏadováno z mé ruky. KdyÏ si,
podle úmluvy, pro nû posel pfii‰el, vydal
jsem mu je; a on je má ve své péãi do
tohoto dne, coÏ je druh˘ den mûsíce
kvûtna jeden tisíc osm set tfiicet osm... 

Pátého dne mûsíce dubna 1829 pfii‰el ke
mnû domÛ Oliver Cowdery, do kteréÏto

doby jsem ho nikdy nevidûl. Oznámil mi,
Ïe uãe ve ‰kole poblíÏ místa, kde bydlí mÛj
otec, a mÛj otec jsa jedním z tûch, kdo
posílal dûti do ‰koly, docházel po nûjakou
dobu k nûmu domÛ na ubytování a na
stravu, a zatímco tam byl, rodina mu
vyprávûla o okolnostech toho, jak jsem
obdrÏel desky, a tedy pfii‰el, aby se mne
na to dotázal. 

Dva dny po pfiíchodu pana Cowderyho
(bylo to 7. dubna) jsem zapoãal pfiekládati
Knihu Mormonovu a on pro mne zaãal psáti. 
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V dubnu 1829 zaãal Joseph Smith s Oliverem
Cowderym darem a mocí BoÏí pfiekládat Knihu
Mormonovu. KdyÏ Joseph skonãil, mûli v˘sadu
spatfiit zlaté desky i jiní lidé. Tito svûdkové své
svûdectví také zaznamenali, neboÈ „v ústech
dvou neb tfií svûdkÛ staneÈ kaÏdé slovo“
(2. Korintsk˘m 13:1). 

KnûÏství znovuzfiízeno

Stále jsme pokraãovali v práci na pfiekladu,
kdyÏ, následujícího mûsíce (kvûten 1829),

jsme urãitého dne ‰li do lesa, abychom se
modlili a tázali se Pána ohlednû kfitu na
odpu‰tûní hfiíchÛ, jenÏ jsme na‰li zmínûn˘
v pfiekladu desek. Zatímco jsme byli takto
zamûstnáni, modlíce se a vz˘vajíce Pána,
v oblaku svûtla sestoupil z nebe posel a
vloÏiv ruce své na nás vysvûtil nás fika: 

„Vám, spolusluÏebníci moji, ve jménu
Mesiá‰e, pfiedávám knûÏství Aronovo, které
drÏí klíãe sluÏby andûlÛ a evangelia pokání
a kfitu ponofiením na odpu‰tûní hfiíchÛ; a to
jiÏ nebude nikdy vzato ze zemû, aÏ i synové
Lévíovi opût budou obûtovati obûÈ Pánu ve
spravedlivosti.“ 

¤ekl, Ïe toto Aronovo knûÏství nemá
moc vkládání rukou pro dar Ducha Svatého,
ale Ïe toto nám bude pfiedáno pozdûji; a
pfiikázal nám, abychom ‰li a byli pokfitûni, a
dal nám pokyny, Ïe já mám pokfitíti Olivera
Cowderyho a Ïe potom on má pokfitíti mne.

Tedy jsme ‰li a byli jsme pokfitûni. Nejprve
jsem já pokfitil jeho a potom on pokfitil

mne – naãeÏ já jsem vloÏil ruce na jeho
hlavu a vysvûtil jsem ho k Aronovu knûÏství
a potom on vloÏil ruce na mne a vysvûtil
mne k témuÏ knûÏství – neboÈ tak nám bylo
pfiikázáno. 

Posel, jenÏ nás pfii této pfiíleÏitosti nav‰tívil
a pfiedal nám toto knûÏství, pravil, Ïe

jméno jeho je Jan, tent˘Ï, jenÏ je v Novém
zákonû naz˘ván Janem Kfititelem, a Ïe jedná
pod vedením Petra, Jakuba a Jana, ktefií drÏí
klíãe knûÏství Melchisedechova, kteréÏto
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Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ byla zorganizována v domû Petera
Whitmera st. dne 6. dubna 1830. Témûfi ‰edesát lidí bylo svûdky, jak ‰est muÏÛ
naplÀuje poÏadavky státu New York, aby zaloÏili novou náboÏenskou spoleãnost. 

Joseph Smith a Oliver Cowdery obdrÏeli Aronovo knûÏství vkládáním rukou od
Jana Kfititele 15. kvûtna 1829. 



knûÏství, fiekl, nám bude v pfiíhodném ãase
pfiedáno, a Ïe já budu naz˘ván prvním star‰ím
Církve a on (Oliver Cowdery) druh˘m. Bylo
to patnáctého dne mûsíce kvûtna 1829, kdy
jsme byli vysvûceni pod rukou tohoto posla
a pokfitûni. 

Ihned, jakmile jsme se vynofiili z vody
poté, co jsme byli pokfitûni, jsme obdrÏeli
veliká a velkolepá poÏehnání od na‰eho
Nebeského Otce. Jakmile jsem pokfitil
Olivera Cowderyho, Duch Svat˘ spoãinul
na nûm a on se postavil a prorokoval
mnoho vûcí, které brzy nastanou. A opût,
jakmile jsem byl já pokfitûn jím, také jsem
mûl ducha proroctví, naãeÏ, postaviv se,
prorokoval jsem o vzestupu této Církve a
mnoha dal‰ích vûcech spojen˘ch s Církví
a tímto pokolením dûtí lidsk˘ch. Byli jsme
naplnûni Duchem Svat˘m a radovali jsme
se v Bohu svého spasení. 

Toto je prosté, pfiímé svûdectví Josepha
Smitha popisující nûkteré události, které vedly
ke znovuzfiízení evangelia a k zaloÏení Církve
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ. 

Úplnûj‰í záznam pfiíbûhu Josepha Smitha
viz Joseph Smith – Îivotopis v Drahocenné
perle nebo History of the Church [Dûjiny
Církve] 1:2–79. 
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Kniha Mormonova, prvnû vyti‰tûná v roce 1830, se v souãasnosti vydává ve více
neÏ osmdesáti jazycích na celém svûtû. 


