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ÂWIADECTWO
PROROKA

JÓZEFA SMITHA

KoÊció∏ Jezusa Chrystusa
Âwi´tych w Dniach Ostatnich

www.mormon.org/pol

NAUKI CHRYSTUSA

Nauki Jezusa Chrystusa zawarte
w Biblii d∏ugo by∏y êród∏em

natchnienia dla ludzkoÊci. Istniejà
dodatkowe nauki Zbawiciela w
towarzyszàcej ksi´dze pism Êwi´-
tych — Ksi´dze Mormona: Jeszcze
jednym Êwiadectwie o Jezusie
Chrystusie. Przyniosà one wam
trwa∏y pokój i szcz´Êcie poprzez
dostarczenie natchnionych wska-
zówek w waszym ˝yciu.

Aby otrzymaç bezp∏atny egzemplarz
Ksi´gi Mormona: Jeszcze jednego Êwiadec-
twa o Jezusie Chrystusie, odwiedê stron´
internetowà www.mormon.org lub
www.mormoni.pl albo napisz na adres:

KoÊció∏ Jezusa Chrystusa Âwi´tych
w Dniach Ostatnich

ul. Wolska 142 01-258 Warszawa
nr tel. (22) 665 98 92.



Józef Smith: Prorok Boga

Kiedy Józef Smith mia∏ 14 lat, chcia∏ wiedzieç, 
do którego koÊcio∏a powinien si´ przy∏àczyç,

wi´c zapyta∏ o to Boga w szczerej modlitwie. W
odpowiedzi na t´ modlitw´, Bóg Ojciec i Jego Syn
Jezus Chrystus ukazali si´ Józefowi i powiedzieli
mu, ˝e na ziemi nie ma prawdziwego KoÊcio∏a
Jezusa Chrystusa i ˝e wybrali Oni Józefa, aby
go przywróci∏.

Od tamtego dnia Józef pracowa∏ w s∏u˝bie
Bogu, pracujàc nad za∏o˝eniem KoÊcio∏a Jezusa
Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich i zbudo-
waniem królestwa Bo˝ego na ziemi w ostatnich
dniach. Wierni cz∏onkowie KoÊcio∏a Êwiadczà, ˝e
Jezus Chrystus jest Zbawicielem i Odkupicielem
Êwiata. Jezus kieruje dzisiaj swoim KoÊcio∏em
poprzez objawienie, dawane prorokowi na ziemi.

Józef Smith by∏ takim prorokiem. Chocia˝ Józef
osiàgnà∏ wiele rzeczy podczas swego ˝ycia,
najwa˝niejsze by∏o jego zobowiàzanie, by byç
uczniem i Êwiadkiem Jezusa Chrystusa. Napisa∏
on: „Po licznych Êwiadectwach, jakie o nim dano,
oto Êwiadectwo najnowsze które o Nim sk∏adamy:
˝e On ˝yje!” (Nauki i Przymierza 76:22).

Ci, którzy przyjmujà Êwiadectwo Proroka mocà
Ducha Âwi´tego, poznajà prawdziwoÊç pracy, do
wykonania której zosta∏ on powo∏any. Mogà oni
tak˝e poznaç pokój i szcz´Êcie, które przychodzà
poprzez Zbawiciela Jezusa Chrystusa, którego
Józef Smith czci∏ i któremu s∏u˝y∏.

Który koÊció∏ jest prawdziwy?

Józef Smith urodzi∏ si´ w 1805 roku w Sharon,
w stanie Vermont. W momencie kiedy rozpoczyna
si´ ta relacja, mia∏ on 14 lat, mieszka∏ ze swojà
rodzinà w stanie Nowy Jork i szczerze rozwa˝a∏,
do którego koÊcio∏a si´ przy∏àczyç. Poni˝ej znaj-
duje si´ doÊwiadczenie Józefa, opisane jego w∏as-
nymi s∏owami.

Wczasie tego okresu wielkiego uniesienia
umys∏  mój zwróci∏ si´ ku powa˝nej

refleksji i odczuwa∏em wielki niepokój. [...]
Cz´sto mówi∏em do siebie: Co robiç! Która
pomi´dzy tymi wszelkimi stronami ma racj´,
a mo˝e wszyscy si´ mylà? Je˝eli któraÊ z nich
ma s∏usznoÊç, to która, i jak mog´ si´ o tym
przekonaç?

Kiedy tak mozoli∏em si´ w niezmiernie
ci´˝kich warunkach wywo∏anych przez spory
przeciwników religijnych, pewnego razu czy-
ta∏em List Jakuba, rozdzia∏ pierwszy, wiersz
piàty, który mówi: „Je˝eli któremuÊ z was nie
starcza màdroÊci, niechaj prosi Boga, który
szczodrze udziela ka˝demu, a nie gani nikogo,
a b´dzie mu dane”.
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Decydujàc, do którego koÊcio∏a si´ przy∏àczyç, Józef zwróci∏ si´ po wskazówki
do Biblii. Tam przeczyta∏, aby „prosiç Boga”.



Nigdy ˝aden ust´p Pisma Âwi´tego nie przy-
pad∏ z takà mocà do czyjegoÊ serca ni˝ ten
wyjàtek wówczas do mojego. Wydawa∏o si´,
˝e z wielkà mocà przenika wszelkie uczucia
mego serca. RozmyÊla∏em nad nim niejeden
raz wiedzàc, ˝e je˝eli ktoÊ potrzebuje màdroÊci
od Boga, to w∏aÊnie ja; bowiem nie wiedzia-
∏em, jak postàpiç i nigdy bym si´ nie dowie-
dzia∏, gdybym nie otrzyma∏ wi´kszej màdroÊci
ni˝ mia∏em wówczas; albowiem nauczyciele
religii ró˝nych sekt tak ró˝norodnie t∏uma-
czyli te same ust´py Pisma Âwi´tego, ˝e niwe-
czyli wszelkie zaufanie co do mo˝liwoÊci roz-
strzygni´cia kwestii w oparciu o Bibli´.

W koƒcu doszed∏em do wniosku, ˝e albo
musz´ pozostaç w mroku i pomieszaniu,
albo postàpiç wed∏ug wskazówek Jakuba, to
jest odwo∏aç si´ do Boga. W koƒcu postano-
wi∏em, ˝e b´d´ „prosiç Boga” wnioskujàc, ˝e
skoro daje On màdroÊç tym, którzy jej nie
majà, a daje szczodrze i nie gani, mog´ si´
i ja oÊmieliç.

Pierwsza wizja Józefa Smitha

Zgodnie ze swoim postanowieniem zwróce-
nia  si´ do Boga, uda∏em si´ do lasu, aby

spróbowaç. A by∏o to rankiem pi´knego,
pogodnego dnia wczesnà wiosnà tysiàc osiemset

dwudziestego roku. Po
raz pierwszy w ˝yciu czy-
ni∏em takà prób´, gdy˝
wÊród wszelkich moich
niepokojów nigdy dotàd
nie usi∏owa∏em modliç
si´ na g∏os.

Udawszy si´ na miej-
sce z góry upatrzone,
rozejrza∏em si´ doko∏a
i widzàc, ˝e jestem sam,

ukl´k∏em i ofiarowa∏em Bogu pragnienia mego
serca. Zaledwie to uczyni∏em, gdy natychmiast
schwyci∏a mnie jakaÊ moc i ca∏kowicie opano-
wa∏a, a mia∏a tak zadziwiajàcy wp∏yw na mnie,
˝e sparali˝owa∏a mi j´zyk, i˝ nie mog∏em
mówiç. Otoczy∏a mnie g´sta ciemnoÊç i przez
chwil´ wydawa∏o mi si´, ˝e skazany jestem
na nag∏à zgub´.

Lecz z wysi∏kiem zebrawszy wszystkie si∏y,
aby b∏agaç Boga o wyratowanie mnie z mocy
tego wroga, który mnie pochwyci∏, i akurat
w momencie, kiedy gotów by∏em popaÊç
w rozpacz i poddaç si´ zag∏adzie, nie jakiejÊ
wyimaginowanej ruinie ale mocy jakiejÊ rze-
czywistej istoty z niewidzialnego Êwiata, która
rozporzàdza∏a tak nies∏ychanà pot´gà, jakiej
nigdy przedtem nie odczu∏em w ˝adnej isto-
cie — w tej˝e chwili ogromnej bojaêni ujrza-
∏em s∏up Êwiat∏a dok∏adnie nad g∏owà prze-
wy˝szajàcy blaskiem s∏oƒce, który opuszcza∏
si´ stopniowo a˝ objà∏ mnie.
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„Jedna z nich
przemówi∏a [...]
wskazujàc na
drugà postaç:

‚Oto mój
Umi∏owany Syn.

S∏uchaj Go!’”



Zaledwie si´ ukaza∏,  gdy poczu∏em si´ 
wyswobodzony od wroga, który mnie

sp´ta∏. Kiedy Êwiat∏o pad∏o na mnie, ujrza-
∏em dwie Postacie, których blask i chwa∏a
by∏y nie do opisania, stojàce nade mnà w
powietrzu. Jedna z nich przemówi∏a do mnie
nazywajàc mnie po imieniu i rzek∏a wskazu-
jàc na drugà postaç: „Oto Mój Umi∏owany
Syn. S∏uchaj Go!”

Zamiarem moim by∏o zapytaç Pana, która 
z tych wszystkich sekt ma racj´, abym wie-

dzia∏, do której si´ przy∏àczyç. Przeto ledwo
przyszed∏em do siebie na tyle, ˝eby móc prze-

mówiç, gdy zapyta∏em Postacie, które sta∏y
nade mnà w blasku, która z sekt jest prawdziwa
(albowiem wówczas nie powsta∏o jeszcze w
moim sercu przypuszczenie, ˝e wszystkie sà w
b∏´dzie) — i do której powinienem przystàpiç.

Odpowiedziano mi, ˝e nie mam przyst´po-
waç do ˝adnej, albowiem wszystkie by∏y w b∏´-
dzie; i Postaç, która do mnie przemawia∏a, rze-
k∏a, ˝e wszystkie ich wierzenia stanowià haƒb´
w Jego oczach; ˝e ci wyznawcy sà sprzedajni;
˝e „serca ich dalekie sà od s∏ów, jakie wypowia-
dajà ich wargi, ˝e podajà przykazania ludzkie,
które ubrali w szat´ Êwi´toÊci, za nauki boskie,
ale zaprzeczajà ich mocy”.

Ponownie zakaza∏ mi przy∏àczenia si´ do
którejkolwiek z sekt i powiedzia∏ mi jeszcze
wiele innych spraw, których nie mog´ opisaç
w tej chwili. Kiedy ponownie przyszed∏em do
siebie, stwierdzi∏em, ˝e le˝´ na wznak patrzàc
w niebo. Gdy zniknà∏ blask, uczu∏em si´ bez-
silny; lecz wkrótce odzyskujàc si∏y w pewnym
stopniu, uda∏em si´ do domu.

PrzeÊladowanie

Józef by∏ pos∏uszny Bogu i nie przy∏àczy∏ si´ do
˝adnego z istniejàcych koÊcio∏ów. Kiedy powiedzia∏
ludziom, co widzia∏ i s∏ysza∏, zaczà∏ doÊwiadczaç
sprzeciwów i przeÊladowania.

Przekona∏em si´ [...] wkrótce, ˝e moja rela-
cja wywo∏a∏a wiele uprzedzeƒ wobec mnie

pomi´dzy nauczycielami religii i sta∏a si´ przy-
czynà wielkich przeÊladowaƒ, które si´ stale
nasila∏y; i chocia˝ by∏em nieznanym ch∏opcem,
zaledwie mi´dzy czternastym a pi´tnastym
rokiem ˝ycia, a okolicznoÊci ˝ycia uczyni∏y mnie
ch∏opcem bez jakiegokolwiek znaczenia w Êwie-
cie, to jednak wa˝ne osobistoÊci zwróci∏y na
mnie uwag´ w stopniu wystarczajàcym, aby
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podnieciç opini´ publicznà przeciwko mnie
i wywo∏aç ostre przeÊladowania; a sta∏o si´ to
wspólnà sprawà wszystkich sekt; wszystkie si´
zjednoczy∏y, aby mnie przeÊladowaç.

Powa˝nie si´ wówczas zastanawia∏em, a czy-
ni´ to dotàd, jakie to dziwne, aby nieznanego
ch∏opca, w wieku nieco powy˝ej czternastu lat,
który z koniecznoÊci musia∏ zarabiaç codzien-
nym trudem na skàpe utrzymanie, uwa˝ano
za osob´ wystarczajàco wa˝nà, aby przyciàga∏
uwag´ wielkich ludzi z najpopularniejszych
wówczas sekt, a robi∏ to w taki sposób, ˝e pobu-
dza∏o w nich ch´ç najzacieklejszych przeÊlado-
waƒ i obelg. Ale dziwne to czy nie, tak w∏aÊnie
by∏o i cz´sto stanowi∏o to dla mnie powód wiel-
kiego smutku.

Niemniej jednak faktem by∏o, ˝e widzia∏em
wizj´. Uwa˝a∏em odtàd, ˝e czuj´ si´ podobnie
jak Pawe∏, kiedy wyg∏asza∏ swà obron´ przed
królem Agryppà i opisa∏ wizj´, w której zoba-
czy∏ Êwiat∏o i us∏ysza∏ g∏os, ale tylko nieliczni
mu wierzyli; niektórzy mówili, ˝e jest nie-
uczciwy, inni, ˝e szalony, i szydzono z niego
i obrzucano obelgami. Lecz wszystko to nie
zniszczy∏o realnoÊci jego wizji. Zobaczy∏ wizj´,
wiedzia∏, ˝e tak by∏o, i wszystkie przeÊlado-
wania pod s∏oƒcem nie mog∏y tego zmieniç;
i chocia˝by go przeÊladowali do Êmierci, to
jednak wiedzia∏ i pewien by∏ do ostatniego
tchnienia, ˝e zarówno widzia∏ Êwiat∏o jak i
s∏ysza∏ g∏os mówiàcy do niego, i ca∏y Êwiat
nie móg∏ go zmusiç, aby myÊla∏ czy wierzy∏
inaczej. 

Tak samo by∏o ze mnà. RzeczywiÊcie 
widzia∏em Êwiat∏o i poÊród tego Êwiat∏a

widzia∏em dwie Postacie, które rzeczywiÊcie
do mnie przemówi∏y; i chocia˝ mnie zniena-
widzono i przeÊladowano za to, ˝e mówi∏em

o swoim widzeniu, to jednak by∏a to prawda.
I kiedy mnie tak przeÊladowano i l˝ono,

zarzucajàc mi fa∏szywie
wszelkie z∏o za to, ˝e si´
upiera∏em przy swoim,
mówi∏em sobie w sercu:
Dlaczego mnie przeÊla-
dujecie za mówienie
prawdy? RzeczywiÊcie
mia∏em wizj´, a kim˝e
jestem, abym si´ opiera∏
Bogu i dlaczego Êwiat
chce mnie zmusiç, abym
zaprzeczy∏ prawdzie
tego, co rzeczywiÊcie
widzia∏em? Albowiem
mia∏em wizj´, by∏em

tego pewny i wiedzia∏em, ˝e Bóg wie i nie
mog∏em temu zaprzeczyç, ani te˝ bym si´ nie
oÊmieli∏ tego uczyniç; a w ka˝dym razie wie-
dzia∏em, ˝e czyniàc tak, obrazi∏bym Boga i
narazi∏ si´ na pot´pienie.

Umys∏ mój zadowoli∏ si´ co do sekciarskiego
Êwiata, ˝e nie mam obowiàzku przystàpienia do
˝adnej sekty, lecz mam ˝yç bez zmiany a˝ uzy-
skam dalsze wskazówki. Przekona∏em si´, ˝e
prawdziwe jest Êwiadectwo Jakuba: cz∏owiek,
któremu nie staje màdroÊci, mo˝e prosiç Boga,
i uzyska i nie zostanie skarcony.

Dalej wype∏nia∏em swoje codzienne obowiàzki
a˝ do dnia dwudziestego pierwszego wrzeÊnia
roku tysiàc osiemset dwudziestego trzeciego,
przez ca∏y czas cierpiàc surowe przeÊladowania z
ràk ludzi wszelkich warstw, zarówno religijnych
jak i niewierzàcych, poniewa˝ dalej twierdzi∏em,
˝e mia∏em wizj´.

W okresie czasu, jaki up∏ynà∏ mi´dzy widze-
niem a rokiem tysiàc osiemset dwudziestym
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„Mia∏em
wizj´, by∏em
tego pewny i

wiedzia∏em, ˝e
Bóg wie i nie
mog∏em temu

zaprzeczyç, ani
te˝ bym si´ nie
oÊmieli∏ tego

uczyniç”. 



trzecim wystawiony by∏em na wszelkiego
rodzaju pokusy — bo zakazano mi przystàpiç
do jakiejkolwiek ówczesnej sekty religijnej, a
b´dàc niedoÊwiadczonym m∏odzikiem cierpia-
∏em przeÊladowania tych, którzy powinni mi
byli byç przyjació∏mi i dobrze mnie traktowaç,
a je˝eli przypuszczali, ˝e b∏àdz´ — powinni byli
staraç si´ mnie zawróciç w sposób w∏aÊciwy i
∏agodny. Pozostawiono mnie ró˝nego rodzaju
pokusom i spotykajàc si´ z ludêmi wszelkich
warstw spo∏ecznych cz´stokroç pope∏nia∏em
wiele g∏upich b∏´dów i objawia∏em s∏aboÊç
m∏odoÊci oraz niedoskona∏oÊç natury ludzkiej,
co, jak z ˝alem przyznaj´, prowadzi∏o mnie na
ró˝norakie pokusy b´dàce obrazà w oczach
Boga. I chocia˝ robi´ to wyznanie, nikt nie
powinien posàdzaç mnie o wielkie czy szkod-
liwe grzechy. Nigdy w mojej naturze nie le˝a∏a
sk∏onnoÊç ku takowym.

Wizyta Moroniego

PrzeÊladowania trwa∏y w czasie, kiedy Józef odma-
wia∏ zaprzeczenia temu, ˝e widzia∏ Boga. 21 wrze-
Ênia 1823 roku po po∏o˝eniu si´ do ∏ó˝ka, Józef
pomodli∏ si´, aby poznaç swojà pozycj´ wobec
Boga. Ukaza∏ mu si´ anio∏ Moroni.

Wieczorem wspomnianego dnia dwudzie-
stego pierwszego wrzeÊnia, udawszy si´

na spoczynek nocny, odda∏em si´ modlitwie i
b∏aga∏em Wszechmocnego Boga, aby mi prze-
baczy∏ wszystkie grzechy i szaleƒstwa oraz obja-
wi∏ mi mojà pozycj´ wobec Niego; bowiem
mia∏em ca∏kowità pewnoÊç, ˝e uzyskam boskie
objawienie tak jak poprzednio.

Kiedy tak prosi∏em Boga, ujrza∏em Êwiat∏o w
swoim pokoju, które nasila∏o si´, a˝ w pokoju
sta∏o si´ jaÊniej ni˝ w po∏udnie i natychmiast
przy ∏ó˝ku pojawi∏a si´ postaç stojàca w powiet-
rzu, bowiem stopy jej nie dotyka∏y pod∏ogi.

Mia∏ on na sobie luênà szat´ najwspanialszej
bieli przewy˝szajàcej wszystko, co kiedykol-
wiek widzia∏em na Êwiecie; nie wyobra˝a∏em
sobie tak˝e, aby jakaÊ ziemska rzecz mog∏a byç
tak nies∏ychanie bia∏a i pe∏na blasku. D∏onie
jego by∏y nagie, jako te˝ ramiona nieco powy-
˝ej nadgarstka; stopy mia∏ tak˝e bose, jako i
nogi powy˝ej kostek. G∏owa i szyja by∏y tako˝
ods∏oni´te. Widzia∏em, ˝e mia∏ na sobie tylko
t´ szat´, która si´ rozchyla∏a, tak ˝e widzia∏em
jego pierÊ.

Nie tylko szata jego by∏a nadzwyczajnej bieli,
lecz ca∏a postaç jaÊnia∏a ÊwietnoÊcià nie do opi-
sania, a twarz jawi∏a si´ niczym b∏yskawica. W
pokoju by∏o bardzo jasno, jednak nie tak jasno
jak bezpoÊrednio wokó∏ jego postaci. Kiedy po
raz pierwszy spojrza∏em na niego, odczu∏em
l´k, lecz strach wkrótce mnie opuÊci∏.
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Trzy lata po pierwszej wizji Józefa Smitha, Bóg zes∏a∏ anio∏a Moroniego, aby
udzieli∏ instrukcji Józefowi co do przywrócenia ewangelii Jezusa Chrystusa. 



Nazwa∏ mnie po imieniu i rzek∏ mi, ˝e jest 
wys∏annikiem pos∏anym do mnie sprzed

oblicza Boga, a zwie si´ Moroni; ˝e Bóg prze-
znaczy∏ mi prac´ do wykonania, a imi´ moje
pozostanie na dobre i z∏e u wszystkich narodów,
plemion i j´zyków, i ˝e wszystkie narody b´dà o
mnie mówiç dobrze i êle.

Powiedzia∏, ˝e ukryto ksi´g´ napisanà na
z∏otych p∏ytach, która opisuje dawnych miesz-
kaƒców tego kontynentu oraz ich pochodze-
nie. Powiedzia∏ tak˝e, ˝e zawiera ona pe∏ni´
wiecznej Ewangelii tak jak zosta∏a przekazana
staro˝ytnym mieszkaƒcom przez Zbawiciela.

A tak˝e, ˝e sà dwa kamienie w srebrnej opra-
wie umocowane w napierÊniku tworzàc tak
zwany Urim i Tummim, które ukryto razem
z p∏ytami; ci, którzy posiadali je i korzystali
z nich w czasach staro˝ytnych to tak zwani

„wizjonerzy”, i Bóg przygotowa∏ je w celu
przet∏umaczenia ksi´gi.

Powiedziawszy mi te rzeczy zaczà∏ cytowaç
proroctwa Starego Testamentu, najpierw

przytoczy∏ cz´Êç trzeciego rozdzia∏u Malachiasza,
a tak˝e czwarty, czyli ostatni rozdzia∏ tego
samego proroctwa, aczkolwiek z drobnymi
odchyleniami od tekstu podawanego w naszej
Biblii. Zamiast przytoczyç pierwszy wiersz, jak
podajà nasze ksi´gi, poda∏ go w tej formie:

„Oto nadejdzie dzieƒ, który rozpali si´
niczym piec, i wszyscy pyszni i niegodziwi
spalà si´ jako Êcierƒ, bowiem ci, co przyjdà,
strawià ich po˝ogà; mówi Pan Zast´pów, ˝e
nie zostanie im ni korzeƒ ni ga∏àê”.

I znowu przytoczy∏ wiersz piàty w ten spo-
sób: „Oto ujawni´ ci Kap∏aƒstwo z r´ki proroka
Eliasza zanim nadejdzie ten wielki i straszny
dzieƒ Pana”.

Tak˝e nast´pny wiersz przytoczy∏ odmiennie:
„[I zasadzi on w sercach dzieci obietnice uczy-
nione ojcom, i serca dzieci zwrócà si´ ku ojcom.
(NiP 2:2)] Gdyby si´ tak nie sta∏o, ca∏a Ziemia
by∏aby ca∏kowicie zmarnowana w momencie
Jego przyjÊcia”.

Ponadto, zacytowa∏ jedenasty rozdzia∏
Izajasza mówiàc, ˝e si´ wkrótce wype∏ni.
Przytoczy∏ tak˝e trzeci rozdzia∏ Dziejów
Apostolskich, wiersz dwudziesty drugi i
dwudziesty trzeci, dok∏adnie tak samo jak
wyst´pujà w naszym Nowym Testamencie,
powiedzia∏, ˝e prorokiem tym jest Chrystus,
lecz nie nadszed∏ jeszcze dzieƒ, kiedy „ci, co
nie chcà s∏uchaç Jego g∏osu, powinni zostaç
odsuni´ci od ludu”, ale ˝e wkrótce nastàpi. 

Przytoczy∏ tak˝e drugi rozdzia∏ Joela od
wiersza dwudziestego ósmego do ostatniego.
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W 421 roku n.e. prorok Moroni zakopa∏ Êwi´te zapisy jego ludu na wzgórzu
Kumorah. Powracajàc póêniej jako zmartwychwsta∏a istota powiedzia∏ Józefowi
Smithowi o staro˝ytnym zapisie, który zawiera pe∏ni´ ewangelii tak, jak by∏a ona
g∏oszona staro˝ytnym mieszkaƒcom kontynentu amerykaƒskiego. Tym zapisem
jest Ksi´ga Mormona.



Powiedzia∏ te˝, ˝e to jeszcze si´ nie wype∏ni∏o,
ale wkrótce nastàpi. I dalej poda∏, ˝e wkrótce
nadejdzie pe∏nia innych narodów. Cytowa∏

wiele innych ust´pów
Pisma i podawa∏ wiele
objaÊnieƒ, których tu
nie mog´ wspomnieç.

I znowu powiedzia∏
mi, ˝e gdy wydob´d´
p∏yty, o których mówi∏
— bowiem czas ich uzy-
skania jeszcze si´ nie
wype∏ni∏ — nie wolno

mi ich b´dzie nikomu pokazaç, ani te˝ napierÊ-
nika z Urimem i Tummimem, poza tymi, którzy
mi zostanà poleceni, a jeÊli nie pos∏ucham,
zostan´ zniszczony. Kiedy tak rozmawia∏ ze
mnà o p∏ytach, umys∏ mój otwar∏ si´ na wizj´,
˝e zobaczy∏em miejsce, gdzie z∏o˝ono p∏yty, a
to tak jasno i wyraênie, ˝e rozpozna∏em to
miejsce, kiedy si´ tam znalaz∏em.

Po rozmowie Êwiat∏o w pokoju zacz´∏o si´
zaraz zbieraç wokó∏ postaci, która ze mnà roz-
mawia∏a i tak si´ dzia∏o a˝ pokój ponownie
pogrà˝y∏ si´ w ciemnoÊci z wyjàtkiem prze-
strzeni wokó∏ niego; nagle ujrza∏em jak gdyby
korytarz otwierajàcy si´ prosto do nieba, którym
on wstàpi∏ a˝ ca∏kiem zniknà∏, a pokój sta∏
si´ taki, jak przed pojawieniem si´ niebiaƒ-
skiego Êwiat∏a.

Le˝a∏em dumajàc o nadzwyczajnoÊci sceny
i wielce si´ dziwujàc temu, co mi przekaza∏
ten niezwyk∏y wys∏annik i by∏em pogrà˝ony
w medytacjach kiedy ujrza∏em nagle, ˝e pokój
ponownie si´ rozjaÊnia i w jednej chwili ten
sam niebiaƒski wys∏annik powtórnie pojawi∏
si´ przy mym ∏ó˝ku.

Zaczà∏ i ponownie opisa∏ te same rzeczy,
co podczas pierwszej wizyty bez najmniej-

szej zmiany; skoƒczywszy, objaÊni∏ mi, ˝e na
Êwiat zbli˝ajà si´ wielkie kary przez wielkie
spustoszenia g∏odem, mieczem i plagami;
i ˝e ten ci´˝ki sàd przyjdzie na Êwiat w tym
pokoleniu. Powiedziawszy to, ponownie
wzniós∏ si´ w gór´ jak za pierwszym razem.

Tymczasem wra˝enia tak g∏´boko utkwi∏y
mi w umyÊle, ˝e sen ca∏kiem ulecia∏ z moich
oczu i le˝a∏em obezw∏adniony zdumieniem nad
tym, co zobaczy∏em i us∏ysza∏em, ale jakie˝ by∏o
moje zaskoczenie, gdy jeszcze raz ujrza∏em tego

samego wys∏annika przy moim ∏ó˝ku i us∏y-
sza∏em, jak ponownie powtarza mi te same
rzeczy, co poprzednio; a doda∏ ostrze˝enie dla
mnie, ˝e Szatan b´dzie próbowa∏ mnie skusiç
(wskutek ubóstwa rodziny mego ojca), abym
zatrzyma∏ p∏yty i wzbogaci∏ si´ na nich. Zakaza∏
mi tego mówiàc, ˝e nie mog´ si´ kierowaç ˝ad-
nym innym celem wydobywajàc p∏yty poza
wychwalaniem Boga, i ˝e nie mog´ dzia∏aç dla
˝adnego innego motywu poza budowà króle-
stwa bo˝ego, w przeciwnym bowiem razie nie
b´d´ móg∏ ich wydobyç.
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„Umys∏ mój
otwar∏ si´ na

wizj´, ˝e
zobaczy∏em

miejsce, gdzie
z∏o˝ono p∏yty”.

Wzgórze Kumorah znajduje si´ oko∏o 5 kilometrów na po∏udniowy wschód od
farmy rodziny Smith w Palmyra w stanie Nowy Jork. W czasach Józefa pó∏nocna
strona by∏a pokryta trawà, a po∏udniowa rozproszonymi drzewami i lasami. P∏yty
zosta∏y zakopane na stronie po∏udniowo–wschodniej, niedaleko szczytu. Zdj´cie:
sierpieƒ 1907



Po tej trzeciej wizycie ponownie wstàpi∏ do
nieba jak poprzednio i znowu zosta∏em sam,
aby rozmyÊlaç nad dziwnoÊcià tego, czego w∏aÊ-
nie doÊwiadczy∏em; gdy prawie natychmiast
po uniesieniu si´ niebiaƒskiego wys∏annika po

raz trzeci, zapia∏ kur i ujrza∏em, ˝e wstaje dzieƒ,
czyli ˝e nasze rozmowy musia∏y trwaç ca∏à noc.

Wkrótce potem wsta∏em z ∏ó˝ka i jak zwyk-
le zabra∏em si´ do niezb´dnych prac dnia
codziennego; ale kiedy stara∏em si´ pracowaç
jak zawsze, stwierdzi∏em, ˝e si∏y tak bardzo mi´
opuÊci∏y, ˝e zupe∏nie nie mog∏em. Pracujàcy
wraz ze mnà ojciec dostrzeg∏, ˝e coÊ jest ze
mnà nie w porzàdku i kaza∏ mi pójÊç do domu.
Poszed∏em z zamiarem udania si´ do domu, ale
kiedy chcia∏em przejÊç przez p∏ot na polu, gdzie
pracowaliÊmy, si∏y ca∏kiem mnie zawiod∏y i

upad∏em bezradnie na ziemi´ pozostajàc przez
jakiÊ czas ca∏kiem nieprzytomny.

Pierwszà rzeczà, jakà pami´tam, by∏ g∏os
mówiàcy do mnie i nazywajàcy mnie po
imieniu. Podnios∏em wzrok i dostrzeg∏em
tego samego wys∏annika, stojàcego nad mojà
g∏owà, otoczonego blaskiem jak poprzednio.
Znowu opowiedzia∏ mi wszystko, co opisa∏
ubieg∏ej nocy i nakaza∏ mi pójÊç do ojca,
powiedzieç mu o widzeniu i otrzymanych
przykazaniach.

Pos∏ucha∏em i wróciwszy do ojca na pole opi-
sa∏em mu ca∏à spraw´. Odpowiedzia∏ mi, ˝e jest
to pos∏annictwo od Boga i nakaza∏ mi pójÊç i
czyniç, jak przykaza∏ wys∏annik. OpuÊci∏em pole
i uda∏em si´ na miejsce, gdzie wed∏ug wys∏an-
nika ukryto p∏yty, a dzi´ki wyrazistoÊci widze-
nia, jakiego dozna∏em, rozpozna∏em je natych-
miast, gdy si´ tam znalaz∏em.

Âwi´ty zapis

Wpobli˝u wioski Manchester, w powiecie
Ontario stanu Nowy Jork, wznosi si´

niema∏e wzgórze przewy˝szajàce wysokoÊcià
wszystkie inne w okolicy. P∏yty, z∏o˝one w
kamiennej skrzyni, le˝a∏y w zachodniej stro-
nie wzgórza niedaleko od szczytu, pod du˝ym
g∏azem. By∏ on gruby, z zaokràglonym wznie-
sieniem w Êrodku po zewn´trznej stronie i
o cieƒszych kraw´dziach, tak ˝e widaç by∏o
cz´Êç Êrodkowà, natomiast ziemia pokrywa∏a
wszystkie kraw´dzie.

Odgarnàwszy ziemi´ poszuka∏em dràga,
który wsunà∏em pod kraw´dê g∏azu i unios-
∏em prawie bez wysi∏ku. Zajrza∏em do Êrodka
i rzeczywiÊcie ujrza∏em p∏yty, Urim i Tummim
oraz napierÊnik, tak jak powiedzia∏ wys∏annik.
Skrzyni´, w której le˝a∏y, tworzy∏y kamienie
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Moroni powraca∏ raz w roku przez cztery lata i przekazywa∏ dalsze instrukcje m∏o-
demu prorokowi. Po tych czterech latach Józef otrzyma∏ p∏yty i rozpoczà∏ t∏uma-
czenie Ksi´gi Mormona.



zespolone czymÊ w rodzaju cementu. Na dnie
skrzyni le˝a∏y w poprzek dwa kamienie, na
nich p∏yty, a z nimi inne przedmioty.

Spróbowa∏em je wyjàç, lecz wys∏annik zaka-
za∏ mi tego mówiàc, ˝e nie nadszed∏ jeszcze
czas ich wyj´cia i nie nadejdzie a˝ dopiero

za cztery lata od tego
momentu; powiedzia∏
mi jednak, ˝e mam
przyjÊç na to miejsce
dok∏adnie za rok, ˝e
spotka si´ tu ze mnà i
˝e mam tak przychodziç
a˝ nadejdzie czas wydo-
bycia p∏yt.

Stosownie z nakazem 
uda∏em si´ co roku,

ka˝dorazowo spotykajàc
tam tego samego wys∏an-

nika; i przy ka˝dym spotkaniu otrzyma∏em
pouczenia i nauki odnoÊnie zamiarów Boga
oraz jak rzàdziç si´ b´dzie Jego królestwo w
ostatnich dniach.

Jako, ˝e dobra materialne mego ojca by∏y
bardzo skàpe, musieliÊmy pracà ràk zarabiaç
na ˝ycie, najmujàc si´ na dniówki i inaczej, jako
si´ zdarzy∏o. Czasami pracowaliÊmy na miejscu,
czasami poza domem i dzi´ki nieustannej pracy
mogliÊmy sobie zapewniç niez∏y byt.

Józef pracowa∏ na wielu posadach i zapewni∏ swojej
rodzinie ˝ycie na przyzwoitym poziomie. W 1825
roku podjà∏ si´ pracy w hrabstwie Chenango,
w stanie Nowy Jork. Tam pozna∏ Emm´ Hale,
z którà o˝eni∏ si´ 18 stycznia 1827 roku.

W koƒcu nadszed∏ czas wydostania p∏yt, Urim
i Tummim oraz napierÊnika. Dwudziestego dru-
giego wrzeÊnia tysiàc osiemset dwudziestego
siódmego roku jak zwykle uda∏em si´ po up∏ywie

roku na miejsce, gdzie le˝a∏y z∏o˝one, i ten sam
niebiaƒski wys∏annik odda∏ je w moje r´ce obar-
czajàc mnie odpowiedzialnoÊcià za nie, i˝ gdy-
bym wyzby∏ si´ ich lekkomyÊlnie lub wskutek
jakiegokolwiek niedbalstwa z mojej strony,
zostan´ odsuni´ty; ale je˝eli do∏o˝´ wszelkich
staraƒ, aby je zachowaç, dopóki wys∏annik nie
wróci po nie, b´dà bezpieczne.

Wkrótce przekona∏em si´, dlaczego otrzy-
ma∏em tak surowe nakazy zabezpieczenia ich
i dlaczego wys∏annik powiedzia∏, ˝e kiedy
wykonam wszystko, czego ode mnie ˝àdano,
wróci po nie. Albowiem ledwo si´ rozesz∏o, ˝e
je mam, poczyniono nies∏ychane starania, aby
mi je zabraç. W tym celu uciekano si´ do ka˝-
dego podst´pu, jaki mo˝na by∏o wymyÊliç.
PrzeÊladowania sta∏y si´ bardziej zawzi´te i
ostrzejsze ni˝ przedtem, i ca∏e t∏umy stale by∏y
w pogotowiu, aby, o ile to mo˝liwe, odebraç
mi je. Ale dzi´ki màdroÊci Boga pozosta∏y bez-
pieczne w moich r´kach do czasu a˝ ukoƒczy-
∏em przy ich pomocy to, czego ode mnie wyma-
gano. Kiedy zgodnie z umowà wys∏annik przyby∏
po nie, przekaza∏em mu je i ma on je w swojej
pieczy do dnia dzisiejszego, czyli drugiego maja
tysiàc osiemset trzydziestego ósmego roku. [...]

Dnia 5 kwietnia 1829 roku przyszed∏ do
mnie Oliwier Cowdery, którego nigdy

przedtem nie spotka∏em, i powiedzia∏ mi, ˝e
uczy∏ w szkole w sàsiedztwie domu mojego
ojca, który by∏ jednym z tych, co posy∏ali
do szko∏y, i przez jeden sezon wynajmowa∏
u niego kwater´. Rodzina moja opisa∏a mu
wtedy okolicznoÊci odkrycia przeze mnie
p∏yt, dlatego wi´c przyszed∏, aby mi zadaç
pewne pytania.

W dwa dni po przybyciu pana Cowdery
(czyli 7 kwietnia), zaczà∏em t∏umaczyç Ksi´g´
Mormona, a on zapisywa∏ moje t∏umaczenie.
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„P∏yty, z∏o˝one
w kamiennej

skrzyni, le˝a∏y
w zachodniej

stronie wzgórza
niedaleko

od szczytu,
pod du˝ym
g∏azem”.



W kwietniu 1829 roku Józef Smith wraz z Oliwierem
Cowdery jako skrybà, zaczà∏ t∏umaczyç Ksi´g´
Mormona darem i mocà Boga. Kiedy Józef skoƒczy∏
t∏umaczenie, inni ludzie mieli przywilej zobaczenia
z∏otych p∏yt. Ci Êwiadkowie tak˝e zapisali swoje
Êwiadectwa, poniewa˝ „na zeznaniu dwóch albo
trzech Êwiadków opieraç si´ b´dzie ka˝da sprawa”
(II List do Koryntian 13:1).

Przywrócone kap∏aƒstwo

Wcià˝ pracowaliÊmy nad t∏umaczeniem, 
gdy nast´pnego miesiàca (maj 1829)

udaliÊmy si´ pewnego dnia do lasu, aby si´
pomodliç i zapytaç Pana na temat chrztu w
celu odpuszczenia grzechów, o czym wspomi-
na∏y tablice. KiedyÊmy byli tak zaj´ci, modlàc
si´ i proszàc Pana, wys∏annik niebios zstàpi∏

w ob∏oku Êwiat∏a, a z∏o˝ywszy na nas r´ce,
wyÊwi´ci∏ nas mówiàc:

„Wam, którzy s∏u˝ycie jako i ja, przekazuj´ w
imi´ Mesjasza Kap∏aƒstwo Aarona, które dzier˝y
klucze s∏u˝by anio∏ów i ewangelii pokuty oraz
chrztu przez zanurzenie w celu odpuszczenia
grzechów; i nigdy wi´cej nie zostanie ono
zabrane z Ziemi do czasu a˝ synowie Lewiego
ponownie z∏o˝à Panu sprawiedliwà ofiar´”.

Powiedzia∏, ˝e Kap∏aƒstwo Aarona nie daje
prawa nak∏adania ràk dla otrzymania daru
Ducha Âwi´tego, co zostanie nam dane póê-
niej; nakaza∏ nam pójÊç i ochrzciç si´ oraz
da∏ wskazówki, ˝e powinienem ochrzciç
Oliwiera Cowdery, który z kolei winien
udzieliç mi chrztu. [...]

PoszliÊmy wi´c i zostaliÊmy ochrzczeni. 
Najpierw ja go ochrzci∏em, a potem on

ochrzci∏ mnie, po czym po∏o˝y∏em swe r´ce na
jego g∏owie i wyÊwi´ci∏em go do Kap∏aƒstwa
Aarona; nast´pnie on z∏o˝y∏ r´ce na mnie i
wyÊwi´ci∏ mnie do tego samego Kap∏aƒstwa —
albowiem tak nam nakazano.

Wys∏annik, który nas tym razem nawiedzi∏
przekazujàc nam to Kap∏aƒstwo, powiedzia∏,
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KoÊció∏ Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich zosta∏ zorganizowany
w domu Piotra Whitmera seniora 6 kwietnia 1830 roku. Blisko 60 osób by∏o
Êwiadkami, kiedy 6 m´˝czyzn wype∏ni∏o wymagania stanu Nowy Jork do
za∏o˝enia nowego stowarzyszenia religijnego.

Józef Smith i Oliwier Cowdery otrzymali Kap∏aƒstwo Aarona, poprzez na∏o˝e-
nie ràk, od Jana Chrzciciela 15 maja 1829 roku.



˝e nazywa si´ Jan i jest tym, którego nazywajà
Janem Chrzcicielem w Nowym Testamencie i
˝e dzia∏a wed∏ug wskazówek Piotra, Jakuba i
Jana, którzy dzier˝à klucze do Kap∏aƒstwa
Melchizedeka; Kap∏aƒstwo to, rzek∏, zostanie
nam przekazane w odpowiednim czasie i ˝e
ja mam byç nazywany pierwszym Starszym
KoÊcio∏a, a Oliwier Cowdery drugim. Sta∏o si´
to pi´tnastego maja, 1829 roku, kiedy zosta-
liÊmy wyÊwi´ceni i ochrzczeni pod okiem
wys∏annika.

Zaraz po wyjÊciu z wody po ceremonii chrztu
doznaliÊmy wielkich i wspania∏ych ∏ask od

naszego Ojca Niebieskiego. Gdy tylko ochrzci∏em
Oliwiera Cowdery, Duch Âwi´ty zstàpi∏ naƒ, tak
˝e powsta∏ i prorokowa∏ wiele rzeczy, które si´
wkrótce mia∏y zdarzyç. I tak samo, zaledwie sam
zosta∏em przez niego ochrzczony, mia∏em tak˝e
ducha proroctwa i powstajàc prorokowa∏em o

rozwoju KoÊcio∏a i wielu innych sprawach
zwiàzanych z KoÊcio∏em oraz o wspó∏czes-
nym pokoleniu dzieci ludzkich. Wype∏ni∏
nas Duch Âwi´ty i radowaliÊmy si´ w Bogu
naszego zbawienia.

To jest proste Êwiadectwo Józefa Smitha dajàce
opis niektórych wydarzeƒ, które doprowadzi∏y
do Przywrócenia ewangelii i za∏o˝enia KoÊcio∏a
Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich.

Pe∏niejsza relacja z historii Józefa Smitha
znajduje si´ w Józef Smith — Historia, w Perle
Wielkiej WartoÊci, lub Historii KoÊcio∏a, 1:2–79.
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Ksi´ga Mormona, wydrukowana po raz pierwszy w 1830 roku, jest
wydawana obecnie w ponad 80 j´zykach na ca∏ym Êwiecie.


