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Ka˝dy prorok w tej dyspensacji z∏o˝y∏ Êwiadectwo o boskiej misji Zbawiciela, 
Jezusa Chrystusa.



G∏ównym przes∏aniem tej ksià˝ki jest idea, którà g∏osi KoÊció∏
Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich od samego swego
poczàtku. Józef Smith, pierwszy prorok tej dyspensacji, naucza∏:

„Podstawowymi zasadami naszej religii sà Êwiadectwa
Aposto∏ów i Proroków, dotyczàce Jezusa Chrystusa, faktu, ˝e
On umar∏, zosta∏ pochowany i powsta∏ trzeciego dnia, i ˝e wstàpi∏
do niebios; a wszystkie inne rzeczy, które dotyczà naszej religii,
stanowià jedynie dodatek do tych zasad”1.

Ka˝dy prorok, który nastàpi∏ po Józefie Smithie, doda∏ swe
osobiste Êwiadectwo o boskiej misji Zbawiciela. Rada Prezydenta
KoÊcio∏a potwierdzi∏a:

„Jako ci, którzy zostali powo∏ani i ustanowieni do sk∏adania
Êwiadectwa o Jezusie Chrystusie ca∏emu Êwiatu, Êwiadczymy,
˝e On zmartwychwsta∏ w ten wielkanocny poranek, prawie dwa
tysiàce lat temu, i ˝e On dziÊ ˝yje. Ma On pe∏nà chwa∏y, nieÊmier-
telnà pow∏ok´ z cia∏a i koÊci. Jest On Zbawicielem, Âwiat∏em i
˚yciem tego Êwiata”2.

Miliony wiernych Âwi´tych równie˝ mia∏y i majà Êwiadectwa
o boskoÊci Jezusa Chrystusa. Ta wiedza motywowa∏a ich do sk∏a-
dania ofiar koniecznych do zbudowania KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa
Âwi´tych w Dniach Ostatnich, królestwa Bo˝ego na ziemi. Histo-
ria ustanowienia KoÊcio∏a jest opowieÊcià o wierze, poÊwi´ceniu
i radoÊci. Jest to historia o ˝yjàcych prorokach, którzy nauczali
wspó∏czesny Êwiat prawd o Bogu. Jest to historia m´˝czyzn i
kobiet z ró˝nych Êrodowisk, którzy poszukiwali pe∏ni ewangelii
Jezusa Chrystusa, a kiedy jà odnaleêli, byli gotowi zap∏aciç cen´
stania si´ uczniem Zbawiciela. Ci lojalni Âwi´ci przeszli przez
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cierpienia i trudnoÊci, Êwiadczàc nawet w najtrudniejszych chwi-
lach o dobroci Boga i radoÊci, którà daje Jego mi∏oÊç. Pozostawili
po sobie dziedzictwo wiary, odwagi, pos∏uszeƒstwa i poÊwi´cenia.

Ta spuÊcizna wiary trwa do dzisiaj. Âwi´ci w Dniach Ostatnich
na ca∏ym Êwiecie sà wspó∏czesnymi pionierami w swych ojczy-
znach, gdzie ˝yjà z wiarà i odwagà w czasach obfitujàcych w
wyzwania i mo˝liwoÊci. Sà karty historii, które nie zosta∏y jeszcze
spisane. Ka˝dy z nas ma szans´ pozostawienia dziedzictwa dla
przysz∏ych pokoleƒ, dziedzictwa, które pomo˝e im zrozumieç
radoÊç ˝ycia i dzielenia si´ ewangelià Jezusa Chrystusa.

Gdy uczymy si´ wi´cej o wierze tych, którzy odeszli przed
nami, mo˝emy lepiej zrozumieç tych, z którymi wspó∏pracujemy,
dzielàc si´ Êwiadectwem o Zbawicielu i pomagajàc w ustanowie-
niu Jego królestwa. Jako wierni uczniowie Pana Jezusa Chrystusa
mo˝emy powziàç decyzj´ o tym, ˝e b´dziemy ˝yli w bardziej
prawy sposób.

Nasze dziedzictwo
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Czytanie pism Êwi´tych doprowadzi∏o m∏odego Józefa Smitha do tego,
˝e zapyta∏ Pana, który koÊció∏ jest prawdziwy.



Potrzeba Przywrócenia
Po Êmierci Aposto∏ów Jezusa, z ziemi zabrane zosta∏o kap∏aƒ-

stwo i wiele prawd ewangelii, co zapoczàtkowa∏o d∏ugi okres
duchowych ciemnoÊci, zwanych wielkim Odst´pstwem. Prorok
Amos w proroczy sposób przewidzia∏ t´ strat´ i zapowiedzia∏, ˝e
nadejdzie czas, gdy pojawi si´ „g∏ód na [ziemi], nie g∏ód chleba
ani pragnienie wody, lecz s∏uchania s∏ów Pana” (Ks. Amosa 8:11).
Wielu uczciwych m´˝czyzn i kobiet przez d∏ugie wieki Odst´p-
stwa szuka∏o pe∏ni ewangelii, ale nie mogli jej znaleêç. Duchowni
wielu wyznaƒ g∏osili ró˝ne przes∏ania i wzywali m´˝czyzn i
kobiety, aby przy∏àczyli si´ w∏aÊnie do nich. Choç wi´kszoÊç
z nich mia∏a uczciwe intencje, ˝aden z nich nie posiada∏ pe∏ni
prawdy czy upowa˝nienia od Boga.

Jednak˝e Pan w Swym mi∏osierdziu obieca∏, ˝e pewnego dnia
Jego ewangelia i moc kap∏aƒska zostanà przywrócone na ziemi´ i
nigdy ju˝ nie zostanà zabrane. Wraz z nastaniem XIX wieku, Jego
obietnica by∏a bliska spe∏nienia, a d∏uga noc odst´pstwa mia∏a si´
ku koƒcowi.

Odwaga m∏odego Józefa Smitha
Na poczàtku XIX wieku rodzina Józefa i Lucy Mack Smith

mieszka∏a w Lebanon, w stanie New Hampshire, w Stanach
Zjednoczonych Ameryki. Byli to pokorni, skromni ludzie, którzy
ci´˝kà pracà zarabiali na swe skromne utrzymanie. Ich piàte
dziecko, Józef junior, mia∏ siedem lat, kiedy prze˝y∏ epidemi´
tyfusu, która spowodowa∏a Êmierç ponad 3 tysi´cy osób na
obszarze Nowej Anglii. Gdy ju˝ dochodzi∏ do siebie, w szpiku

ROZDZIA¸ PIERWSZY
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koÊci jego lewej nogi rozwin´∏a si´ powa˝na infekcja i przez
ponad trzy tygodnie cierpia∏ ból prawie nie do zniesienia.

Miejscowy chirurg zdecydowa∏, ˝e nog´ trzeba b´dzie amputo-
waç, lecz na uporczywe proÊby matki Józefa pos∏ano po drugiego
lekarza. Nathan Smith, lekarz z pobliskiego Dartmouth College,
powiedzia∏, ˝e mo˝e spróbowaç uratowaç nog´ i usunàç cz´Êç
koÊci, stosujàc stosunkowo nowà i niezwykle bolesnà metod´.
Lekarz przyniós∏ sznur, aby zwiàzaç ch∏opca, ale Józef sprzeciwi∏
si´ temu, mówiàc, ˝e zniesie operacj´. Odmówi∏ te˝ wypicia
brandy — jedynego Êrodka znieczulajàcego, jaki móg∏ przyjàç —
i poprosi∏ tylko o to, by podczas operacji ojciec trzyma∏ go w
ramionach.

Józef zniós∏ operacj´ z wielkà odwagà, a doktor Smith, jeden
z najbardziej uznanych lekarzy w kraju, uratowa∏ nog´ Józefa.
Ch∏opiec cierpia∏ przez d∏ugi czas, zanim noga zagoi∏a si´ i móg∏
chodziç, nie odczuwajàc bólu. Po operacji Józefa, rodzina Smithów
przeprowadzi∏a si´ do Norwich, w stanie Vermont, gdzie zazna∏a
trzech nast´pujàcych po sobie lat kl´ski nieurodzaju, po czym
przeprowadzi∏a si´ do Palmyry, w stanie Nowy Jork.

Pierwsza Wizja
Gdy Józef Smith by∏ m∏odym m´˝czyznà, pomaga∏ swej rodzi-

nie w oczyszczaniu ziemi, wydobywaniu kamieni i wykonywaniu
wielu innych obowiàzków. Jego matka, Lucy, mówi∏a, ˝e jako
ch∏opiec Józef oddawa∏ si´ powa˝nym rozmyÊlaniom i cz´sto
zastanawia∏ si´ nad dobrem swej nieÊmiertelnej duszy. Szczegól-
nie interesowa∏ si´ tym, który z koÊcio∏ów dzia∏ajàcych w Palmyrze
jest prawdziwy. Jak wyjaÊni∏ to w∏asnymi s∏owami:

„W czasie tego okresu wielkiego uniesienia umys∏ mój zwróci∏
si´ ku powa˝nej refleksji i odczuwa∏em wielki niepokój; lecz cho-
cia˝ uczucia moje by∏y g∏´bokie i cz´sto przejmujàce, to jednak
trzyma∏em si´ z dala od tych wszystkich ugrupowaƒ, mimo ˝e
uczestniczy∏em w kilku spotkaniach tak cz´sto, jak na to pozwa-
la∏a okazja. Z biegiem czasu umys∏ mój sk∏oni∏ si´ troch´ ku Meto-
dystom i odczuwa∏em pewne pragnienie przystàpienia do nich;

Nasze dziedzictwo
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lecz tak wielkie by∏o zamieszanie i walka pomi´dzy ró˝nymi
wyznaniami, ˝e niemo˝liwym by∏o dla kogoÊ tak m∏odego jak ja,
i tak nieznajomego ludzi i rzeczy, osàdzenie w sposób pewny,
kto ma racj´, a kto si´ myli. [...]

Kiedy tak mozoli∏em si´ w niezmiernie ci´˝kich warunkach
wywo∏anych przez spory przeciwników religijnych, pewnego
razu czyta∏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.

Nigdy ˝aden ust´p Pisma Âwi´tego nie przypad∏ z takà mocà
do czyjegoÊ serca ni˝ ten wyjàtek wówczas do mojego. Wydawa∏o
si´, ˝e z wielkà mocà przenika wszelkie uczucia mego serca. Roz-
myÊla∏em nad nim nie jeden 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 dowiedzia∏, gdybym nie otrzyma∏
wi´kszej màdroÊci ni˝ mia∏em wówczas; albowiem nauczyciele
religii ró˝nych sekt tak ró˝norodnie t∏umaczyli te same ust´py
Pisma Âwi´tego, ˝e niweczyli wszelkie zaufanie co do mo˝liwoÊci
rozstrzygni´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” (Józef Smith — Historia 1:8, 11–13).

Pi´knego wiosennego poranka 1820 roku, b´dàc sam w lasku,
w pobli˝u swego domu, Józef Smith ukl´knà∏ i zwróci∏ si´ do
Boga z pragnieniem swego serca, proszàc o kierownictwo.
Opisa∏, co si´ wówczas sta∏o:

„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´” (JS — H 1:15).

Przeciwnik wszelkiej prawoÊci wiedzia∏, ˝e Józef ma do wyko-
nania wielkà prac´, i próbowa∏ go zniszczyç, lecz Józef, wyt´˝ajàc
wszystkie swe si∏y, wezwa∏ Boga i zosta∏ natychmiast wyzwolony:

Pierwsza Wizja
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„W tej˝e chwili ogromnej bojaêni ujrza∏em s∏up Êwiat∏a dok∏ad-
nie nad g∏owà przewy˝szajàcy blaskiem s∏oƒce, który opuszcza∏
si´ stopniowo a˝ objà∏ mnie.

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 nazy-
wajàc mnie po imieniu i rzek∏a wskazujàc na drugà postaç —
‘Oto Mój Umi∏owany Syn. S∏uchaj Go!’” (JS — H 1:16–17).

Gdy tylko Józef odzyska∏ panowanie nad sobà, zapyta∏ Pana,
która ze wszystkich religijnych sekt jest prawdziwa i do której
powinien przystàpiç. Pan odpowiedzia∏, ˝e ma nie przyst´powaç
„do ˝adnej, albowiem wszystkie by∏y w b∏´dzie” i „wszystkie ich
wierzenia stanowià haƒb´ w Jego oczach”. Powiedzia∏, ˝e przybie-
rajà „szat´ Êwi´toÊci”, lecz „zaprzeczajà ich mocy” (JS — H 1:19).
Powiedzia∏ te˝ Józefowi wiele innych rzeczy.

Po zakoƒczeniu wizji Józef spostrzeg∏, ˝e le˝y na plecach,
wcià˝ patrzàc w niebo. Stopniowo wraca∏y mu si∏y i powróci∏
do domu.

Kiedy owego poranka 1820 roku budzi∏o si´ s∏oƒce, Józef
Smith zaledwie móg∏ sobie wyobraziç, ˝e wraz z nadejÊciem
zmierzchu po ziemi znów b´dzie stàpaç prorok. On, skromny
ch∏opiec mieszkajàcy w zachodniej cz´Êci stanu Nowy Jork, zosta∏
wybrany przez Boga do wype∏nienia wspania∏ego dzie∏a i cudu
przywrócenia ewangelii oraz KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa na ziemi.
Ujrza∏ dwie boskie postacie i teraz móg∏ w wyjàtkowy sposób
Êwiadczyç o prawdziwej naturze Boga Ojca i Jego Syna, Jezusa
Chrystusa. Ten poranek by∏ naprawd´ Êwitem jaÊniejszego dnia
— Êwiat∏em, które zala∏o lasek, a Bóg Ojciec i Jezus Chrystus
powo∏ali czternastoletniego ch∏opca, aby by∏ Ich prorokiem.

Nasze dziedzictwo



Ujawnienie Ksi´gi Mormona
Odwiedziny anio∏a Moroniego

Wieczorem, 21 wrzeÊnia 1823 roku, trzy lata po Pierwszej Wizji,
Józef Smith modli∏ si´ do Pana o wybaczenie b∏´dów m∏odoÊci i
poprosi∏ o dalsze wskazówki. Pan odpowiedzia∏ mu, wysy∏ajàc
niebiaƒskiego pos∏aƒca, który mia∏ go poinstruowaç. Józef napisa∏:

„Nazwa∏ mnie po imieniu i rzek∏ mi, ˝e jest wys∏annikiem
pos∏anym do mnie sprzed oblicza Boga, a zwie si´ Moroni; ˝e
Bóg przeznaczy∏ 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 mieszkaƒców tego kontynentu oraz ich
pochodzenie. Powiedzia∏ tak˝e, ˝e zawiera ona pe∏ni´ wiecznej
Ewangelii tak jak zosta∏a przekazana staro˝ytnym mieszkaƒcom
przez Zbawiciela” (JS — H 1:33–34).

Moroni by∏ ostatnim prorokiem, który pisa∏ w tej staro˝ytnej
ksi´dze i, zgodnie ze wskazówkami Pana, zakopa∏ jà na wzgórzu
Kumorah. Zakopa∏ równie˝ Urim i Tummim, których u˝ywali sta-
ro˝ytni prorocy i z których mia∏ skorzystaç Józef przy t∏umacze-
niu zapisów.

Anio∏ nakaza∏ Józefowi udaç si´ na pobliskie wzgórze, i prze-
kaza∏ mu wiele wa˝nych rzeczy na temat dzie∏a Pana w dniach
ostatnich. Pan powiedzia∏ Józefowi, ˝e kiedy ten wejdzie w posia-
danie p∏yt, nie b´dzie móg∏ ich nikomu pokazaç, chyba ˝e Pan
naka˝e mu to uczyniç. Tej nocy Moroni powraca∏ do Józefa jeszcze
dwa razy i raz przyszed∏ do niego nast´pnego dnia. Za ka˝dym

ROZDZIA¸ DRUGI

Po∏o˝enie podwalin
pod KoÊció∏
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Nasze dziedzictwo

Na Wzgórzu Kumorah Józef Smith otrzyma∏ z∏ote p∏yty od anio∏a Moroniego
i nakazano mu, aby rozpoczà∏ prac´ nad t∏umaczeniem.
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razem powtarza∏ swe wa˝ne przes∏anie i podawa∏ dodatkowe
informacje.

Dzieƒ po wizycie anio∏a, zgodnie z jego wskazówkami, Józef
uda∏ si´ na Wzgórze Kumorah. Powiedzia∏ o tym doÊwiadczeniu:

„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
du˝y z zaokràglonym wzniesieniem w Êrodku po zewn´trznej
stronie i o cieƒszych kraw´dziach, tak ˝e widaç by∏o cz´Êç Êrod-
kowà, 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” (JS — H 1:51–52).

Ukaza∏ si´ anio∏ Moroni i powiedzia∏ Józefowi, aby spotka∏
si´ z nim na wzgórzu za rok o tej samej porze i kontynuowa∏ te
spotkania, a˝ nadejdzie czas, gdy otrzyma p∏yty. Podczas ka˝dego
spotkania Moroni podawa∏ dalsze wskazówki na temat tego, co
Pan zamierza uczyniç i w jaki sposób ma byç prowadzone Jego
królestwo (zob. JS — H 1:27–54).

Praca nad t∏umaczeniem

Dnia 22 wrzeÊnia 1827 roku, po czterech latach przygotowaƒ,
Moroni da∏ Prorokowi Józefowi Smithowi z∏ote p∏yty i powiedzia∏
mu, aby rozpoczà∏ prac´ nad t∏umaczeniem. Tym razem Józefowi
towarzyszy∏a Emma Hale, którà poÊlubi∏ rok wczeÊniej, i czeka∏a
u stóp Wzgórza Kumorah, a˝ jej mà˝ powróci z p∏ytami. Stano-
wi∏a dla Proroka cennà pomoc i przez krótki okres pracowa∏a
jako jedna ze skrybów Ksi´gi Mormona.

Z powodu powtarzajàcych si´ i usilnych zabiegów miejsco-
wego mot∏ochu, który chcia∏ ukraÊç z∏ote p∏yty, Józef i Emma
zmuszeni byli do opuszczenia swojego domu w Manchesterze,
w stanie Nowy Jork. Schronili si´ w domu ojca Emmy, Isaaca
Hale, w Harmony, w stanie Pensylwania, oko∏o 120 mil na po∏u-
dniowy–wschód od Manchesteru. Tam Józef zaczà∏ t∏umaczenie
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p∏yt. Wkrótce do∏àczy∏ jego przyjaciel, Martin Harris, zamo˝ny
farmer, który zosta∏ jego skrybà.

Martin zapyta∏ Józefa, czy móg∏by wziàç do domu 116 stron
przet∏umaczonego materia∏u, by pokazaç cz∏onkom swojej
rodziny i dowieÊç im zasadnoÊci pracy, jakà wykonujà. Józef
poprosi∏ Pana o zgod´, ale odpowiedê Pana brzmia∏a „nie”.
Martin b∏aga∏ Józefa, aby zapyta∏ ponownie, na co dwa razy Józef
niech´tnie przysta∏ i w koƒcu uzyska∏ zgod´. Martin zobowiàza∏
si´ pokazaç manuskrypt jedynie konkretnym ludziom, ale z∏ama∏
obietnic´ i strony manuskryptu zosta∏y skradzione. Ta strata
wywo∏a∏a w Józefie nieutulony ˝al, poniewa˝, jak sàdzi∏, utraci∏
mo˝liwoÊç s∏u˝enia Panu. Wo∏a∏: „Co powinienem zrobiç? Zgrze-
szy∏em — to ja wywo∏a∏em gniew Boga. Powinienem by∏ zadowo-
liç si´ pierwszà odpowiedzià, jakà otrzyma∏em od Pana”1.

Józef szczerze odpokutowa∏ i po krótkim czasie, kiedy ode-
brane mu zosta∏y p∏yty oraz Urim i Tummim, Pan wybaczy∏ mu
i Prorok ponownie rozpoczà∏ t∏umaczenie. Pan poinstruowa∏ go,
aby nie t∏umaczy∏ jeszcze raz utraconego materia∏u, który zawie-
ra∏ histori´ Êwieckà, natomiast Józef mia∏ przet∏umaczyç inne
p∏yty, przygotowane przez proroka Nefiego, które obejmowa∏y
ten sam okres, lecz zawiera∏y wi´cej proroctw o Chrystusie i inne
Êwi´te zapisy. Pan przewidzia∏ utrat´ 116 stron i natchnà∏ Nefiego,
aby przygotowa∏ drugà opowieÊç. (Zob. 1 Nefi 9; NiP 10:38–45;
zob. tak˝e NiP 3 i 10, otrzymane w tym okresie).

W owym czasie Józef zosta∏ pob∏ogos∏awiony pomocà Oli-
wiera Cowdery, m∏odego nauczyciela, którego Pan przywiód∏
do domu Proroka. Oliwier rozpoczà∏ prac´ nad spisywaniem
tekstu 7 kwietnia 1829 roku. O tym donios∏ym czasie powiedzia∏:
„By∏y to niezapomniane dni — w piersi mej budzi∏a si´ najg∏´bsza
wdzi´cznoÊç, gdy tak siedzia∏em s∏uchajàc g∏osu dyktowanego
przez natchnienie z nieba!” (JS — H 1:71, przypis).

Póêniej Oliwier oÊwiadczy∏: „Ta ksi´ga jest prawdziwa. [...]
Sam jà spisywa∏em, kiedy jej s∏owa pada∏y z ust Proroka. Zawiera
wiecznà ewangeli´ i przysz∏a jako wype∏nienie objawienia Jana,
w którym powiedzia∏, ˝e ujrza∏, jak przyszed∏ anio∏ z wiecznà
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ewangelià, która b´dzie g∏oszona ka˝demu narodowi, w ka˝dym
j´zyku i ka˝demu ludowi. Zawiera zasady zbawienia. A jeÊli
b´dziecie podà˝aç w jej Êwietle i s∏uchaç zawartych w niej przy-
kazaƒ, zostaniecie zbawieni w wiecznym królestwie Bo˝ym”2.

Podczas pracy Józef i Oliwier spostrzegli, ˝e ich oddanie pracy
nad t∏umaczeniem zapisów sprawi∏o, i˝ znaleêli si´ bez ˝ywnoÊci
czy pieni´dzy. Brakowa∏o im nawet materia∏ów piÊmiennych. Kiedy
Józef Knight senior, by∏y pracodawca i przyjaciel Proroka, dowie-
dzia∏ si´ o ich trudnym po∏o˝eniu, postanowi∏ udzieliç im pomocy.
Opisa∏, jakiej pomocy udzieli∏, a przysz∏a ona w samà por´:

„Kupi∏em beczk´ makreli i troch´ liniowanego papieru do
pisania. [...] Kupi∏em jakieÊ dziewi´ç czy dziesi´ç buszli ziarna
i pi´ç lub szeÊç buszli kartofli [ziemniaków]”. Nast´pnie odwie-
dzi∏ tych dwóch m´˝czyzn w Harmony i wspomnia∏, ˝e „Józef
i Oliwier udali si´ na poszukiwanie pracy, dzi´ki której mogliby
zarobiç na utrzymanie, ale niczego nie znaleêli. Wrócili do domu i
zastali mnie razem z zapasami. Ucieszyli si´, poniewa˝ ca∏kowicie
skoƒczy∏a im si´ ˝ywnoÊç. [...] Nast´pnie powrócili do pracy
i mieli doÊç zapasów, aby ukoƒczyç t∏umaczenie”3.

Nic dziwnego, ˝e Prorok Józef powiedzia∏ o tym prawym m´˝-
czyênie: „Synowie Syjonu b´dà o nim mówiç, kiedy choç jeden z
nich pozostanie przy ˝yciu, ˝e ten m´˝czyzna by∏ wiernym m´˝em
w Izraelu; dlatego te˝ jego imi´ nie popadnie w zapomnienie”4.

Z powodu rosnàcych przeÊladowaƒ Józef i Oliwier opuÊcili
Harmony i dokoƒczyli prac´ nad t∏umaczeniem na farmie
Piotra Whitmera w Fayette, w stanie Nowy Jork, w czerwcu
1829 roku. Ukoƒczenie tej pracy w tak m´czàcych okoliczno-
Êciach jest naprawd´ wspó∏czesnym cudem. Józef Smith, przy
niewielkim formalnym wykszta∏ceniu, podyktowa∏ t∏umaczenie
ksi´gi w nieco ponad dwa miesiàce rzeczywistego czasu pracy
i dokona∏ bardzo niewielu poprawek. W zasadzie ksi´ga ta jest
dziÊ w takim kszta∏cie, w jakim jà przet∏umaczy∏ i jest êród∏em
Êwiadectwa dla milionów ludzi na ca∏ym Êwiecie. Józef Smith
by∏ silnym narz´dziem w r´kach Pana, przynoszàc na Êwiat
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s∏owa staro˝ytnych proroków, aby by∏y b∏ogos∏awieƒstwem dla
Âwi´tych w tych dniach ostatnich.

Âwiadkowie Ksi´gi Mormona

Kiedy Prorok Józef Smith przebywa∏ w Fayette, Pan objawi∏,
˝e Oliwier Cowdery, Dawid Whitmer i Martin Harris majà byç
trzema specjalnymi Êwiadkami, którym b´dzie wolno ujrzeç z∏ote
p∏yty (zob. 2 Nefi 27:12; Eter 5:2–4; NiP 17). Razem z Józefem
mogliby Êwiadczyç o pochodzeniu i prawdziwoÊci tych staro˝yt-
nych kronik.

Dawid Whitmer wyjaÊni∏: „UdaliÊmy si´ do pobliskiego lasku,
usiedliÊmy na zwalonym drzewie i przez chwil´ rozmawialiÊmy.
Nast´pnie ukl´kn´liÊmy i pomodliliÊmy si´. Modli∏ si´ Józef. Póê-
niej powstaliÊmy, usiedliÊmy na k∏odzie i rozmawialiÊmy, kiedy w
jednej chwili z góry zstàpi∏o Êwiat∏o i otoczy∏o nas i nasze otocze-
nie; a przed nami stanà∏ anio∏”. Tym anio∏em by∏ Moroni. Dawid
powiedzia∏: „Ubrany by∏ na bia∏o, przemówi∏, zwróci∏ si´ do mnie
po imieniu i powiedzia∏: ‘B∏ogos∏awiony ten, kto przestrzega
Jego przykazaƒ’. Przed nami stanà∏ stó∏ i na nim znajdowa∏y
si´ kroniki. Kroniki Nefitów, z których przet∏umaczono Ksi´g´
Mormona, mosi´˝ne p∏yty, Kula Wskaêników, miecz Labana i
inne p∏yty”5. Kiedy m´˝czyêni oglàdali te rzeczy, us∏yszeli g∏os,
który rzek∏: „P∏yty te zosta∏y objawione mocà Boga i zosta∏y prze-
t∏umaczone mocà Boga. T∏umaczenie tych p∏yt, które widzicie,
jest poprawne i nakazuj´ wam, abyÊcie opowiedzieli o tym, co
teraz widzicie i s∏yszycie”6.

Nied∏ugo po tym wydarzeniu Józef Smith pokaza∏ p∏yty oÊmiu
kolejnym Êwiadkom, którzy dotykali ich w odosobnionym miej-
scu w pobli˝u domu rodzinnego Smithów w Manchesterze, w
stanie Nowy Jork. Âwiadectwa obu grup Êwiadków spisane sà
na poczàtku Ksi´gi Mormona.

G∏oszenie z Ksi´gà Mormona

Kiedy praca nad t∏umaczeniem zosta∏a zakoƒczona, Prorok
ustali∏ z Egbertem B. Grandinem z Palmyry, by ten wydrukowa∏
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Ksi´g´ Mormona. Martin Harris podpisa∏ z panem Grandinem
umow´ pod zastaw hipoteczny, aby zabezpieczyç wyp∏at´ 3
tysi´cy dolarów na wydrukowanie 5 tysi´cy egzemplarzy ksi´gi.

Pierwsze egzemplarze Ksi´gi Mormona mo˝na by∏o nabyç w
ksi´garni E. B. Grandina 26 marca 1830 roku. Jednym z pierw-
szych misjonarzy, którzy skorzystali z nowo wydanego wolu-
minu, by∏ Samuel Smith. W kwietniu 1830 roku zawita∏ w gospo-
dzie Tomlison, w miasteczku Mendon, w stanie Nowy Jork. Tam
sprzeda∏ egzemplarz ksi´gi m∏odemu m´˝czyênie, Phinehasowi
Youngowi, który by∏ bratem Brighama Younga.

W czerwcu wraca∏ tà samà drogà i tym razem zostawi∏ egzem-
plarz Ksi´gi Mormona w domu Johna P. Greene’a, w Bloomfield,
w stanie Nowy Jork. ˚onà Johna by∏a Rhoda Young, siostra
Brighama Younga. Nast´pnà osobà, która mia∏a kontakt z ksi´gà,
by∏ John Young, ojciec Brighama, który zabra∏ jà do domu i prze-
czyta∏. Powiedzia∏, ˝e „jest to najwspanialsze dzie∏o i wolne od
jakichkolwiek b∏´dów, jakie kiedykolwiek widzia∏, nie wy∏àczajàc
tych w Biblii”7.

Chocia˝ Brigham Young mia∏ kontakt z treÊcià ksi´gi, poczàw-
szy od wiosny 1830 roku, zarówno dzi´ki cz∏onkom rodziny, jak
i misjonarzom, potrzebowa∏ czasu, aby gruntownie jà zbadaç.
Powiedzia∏: „Przez dwa lata powa˝nie bada∏em t´ spraw´, zanim
by∏em przygotowany na przyj´cie tej ksi´gi. Wiedzia∏em, ˝e jest
prawdziwa, tak jak to, ˝e mog´ na nià patrzeç swymi oczami,
dotykaç jej r´koma czy poznawaç jà innymi zmys∏ami. Gdyby
tak nie by∏o, do dziÊ nie móg∏bym jej przyjàç. [...] Chcia∏em mieç
doÊç czasu, by sam sobie dowieÊç wszystkiego”8.

Brigham Young zosta∏ ochrzczony 14 kwietnia 1832 roku.
Wspomina∏, ˝e po swoim chrzcie i konfirmacji „zgodnie ze s∏o-
wami Zbawiciela, [poczu∏] pokornego, dzieci´cego ducha, Êwiad-
czàcego [mu], ˝e [jego] grzechy zosta∏y wybaczone”9. Póêniej
zosta∏ Aposto∏em, a w koƒcu drugim Prezydentem KoÊcio∏a.

Po∏o˝enie podwalin pod KoÊció∏



12

Nasze dziedzictwo

Józefowi Smithowi i Oliwierowi Cowdery ukazali si´ Piotr,
Jakub i Jan i nadali im Kap∏aƒstwo Melchizedeka.



13

Przywrócenie Kap∏aƒstwa Aarona i Melchizedeka
Kiedy anio∏ Moroni po raz pierwszy spotka∏ Józefa Smitha

na Wzgórzu Kumorah, we wrzeÊniu 1823 roku, przekaza∏ wa˝ne
wskazówki na temat przywrócenia upowa˝nienia kap∏aƒskiego
na ziemi´, a wÊród nich nast´pujàce oÊwiadczenie: „Kiedy [z∏ote
p∏yty] zostanà przet∏umaczone, Pan da niektórym Êwi´te kap∏aƒstwo,
a oni g∏osiç b´dà t´ ewangeli´ i chrzciç wodà, a póêniej b´dà mieç
moc do nadawania Ducha Âwi´tego przez na∏o˝enie swych ràk”10.

Wiosnà 1829 roku Józef uczestniczy∏ w cz´Êciowym wype∏nie-
niu si´ s∏ów anio∏a. Kiedy on i Oliwier Cowdery t∏umaczyli
Ksi´g´ Mormona, natkn´li si´ na wzmiank´ o chrzcie dla odpusz-
czenia grzechów. Dnia 15 maja szukali dalszej wiedzy na ten
temat, pytajàc Pana w modlitwie. Kiedy ofiarowali swe proÊby na
brzegu rzeki Susquehanna, do tych dwóch m´˝czyzn przyszed∏
niebiaƒski pos∏aniec. Przedstawi∏ si´ jako Jan Chrzciciel z czasów
Nowego Testamentu. Po∏o˝y∏ r´ce na g∏owach Józefa i Oliwiera
i powiedzia∏: „Oto w imi´ Mesjasza nadaj´ wam, coÊcie s∏ugami
jako i ja, Kap∏aƒstwo Aarona, co dzier˝y klucze s∏u˝by anio∏ów,
ewangelii pokuty i chrztu przez zanurzenie dla odpuszczenia
grzechów” (NiP 13:1).

Po tym ustanowieniu Józef i Oliwier ochrzcili si´ nawzajem,
zgodnie ze wskazówkami Jana Chrzciciela, i ustanowili si´ do
Kap∏aƒstwa Aarona. Jan powiedzia∏ im, ˝e „Kap∏aƒstwo Aarona
nie daje prawa nak∏adania ràk dla otrzymania daru Ducha Âwi´-
tego, co zostanie nam dane póêniej”. Powiedzia∏ te˝, ˝e „dzia∏a
wed∏ug wskazówek Piotra, Jakuba i Jana, którzy dzier˝à klucze
Kap∏aƒstwa Melchizedeka; Kap∏aƒstwo to, rzek∏, zostanie nam
przekazane w odpowiednim czasie” (JS — H 1:70, 72; zob. tak˝e
1:68–72).

Prorok powiedzia∏ o tym doÊwiadczeniu: „Zaraz po wyjÊciu z
wody, po ceremonii chrztu, doznaliÊmy wielkich i wspania∏ych b∏o-
gos∏awieƒstw od naszego Ojca Niebieskiego. Gdy tylko ochrzci∏em
Oliwiera Cowdery, Duch Âwi´ty zstàpi∏ naƒ, tak ˝e powsta∏ i proro-
kowa∏ wiele rzeczy, które si´ wkrótce mia∏y zdarzyç. I tak samo,
zaledwie sam zosta∏em przez niego ochrzczony, mia∏em tak˝e
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ducha proroctwa i powstajàc, prorokowa∏em o rozwoju KoÊcio∏a i
wielu innych sprawach zwiàzanych z KoÊcio∏em oraz o wspó∏cze-
snym pokoleniu dzieci ludzkich. Wype∏ni∏ nas Duch Âwi´ty i rado-
waliÊmy si´ w Bogu naszego zbawienia” (JS — H 1:73).

Póêniej Józefowi i Oliwierowi ukazali si´ Piotr, Jakub i Jan i
nadali im Kap∏aƒstwo Melchizedeka. Nadali im te˝ klucze króle-
stwa Bo˝ego (zob. NiP 27:12–13; 128:20). Kap∏aƒstwo Melchizedeka
jest najwi´kszym upowa˝nieniem danym ludziom na ziemi. Prorok
Józef Smith, majàc to upowa˝nienie, móg∏ zorganizowaç KoÊció∏
Jezusa Chrystusa w tej dyspensacji i rozpoczàç ustanawianie ró˝-
nych kworów kap∏aƒskich, które sà obecne w dzisiejszym KoÊciele.

Organizacja KoÊcio∏a
Pan objawi∏ Józefowi Smithowi, ˝e dzieƒ 6 kwietnia 1830 roku

jest dniem, w którym mia∏ zostaç zorganizowany KoÊció∏ Jezusa
Chrystusa w tej dyspensacji (zob. NiP 20:1). Do wierzàcych i
przyjació∏ zosta∏y rozes∏ane powiadomienia i oko∏o 56 m´˝czyzn i
kobiet zebra∏o si´ w drewnianym domu Piotra Whitmera seniora,
w Fayette, w stanie Nowy Jork. Prorok wybra∏ szeÊciu m´˝czyzn,
aby pomogli mu w zorganizowaniu KoÊcio∏a „zgodnie z prawem
naszego kraju, z woli i przykazania Boga” (NiP 20:1).

Prorok zapisa∏: „Po rozpocz´ciu spotkania od uroczystej
modlitwy do naszego Ojca Niebieskiego, przystàpiliÊmy, zgodnie
z wczeÊniejszym przykazaniem, do zapytania naszych braci, czy
przyjmujà nas jako swoich nauczycieli w sprawach królestwa
Boga, i czy zgadzajà si´, abyÊmy dalej dzia∏ali i zorganizowali
si´ jako KoÊció∏, zgodnie z przykazaniem, które otrzymaliÊmy.
W kwestii tych kilku propozycji zgodzili si´ jednog∏oÊnie”11.

Majàc zgod´ obecnych, Józef ustanowi∏ Oliwiera starszym
KoÊcio∏a, a Oliwier ustanowi∏ Proroka starszym, zgodnie ze
wskazówkami Pana. Pob∏ogos∏awiono sakrament i rozdano obec-
nym cz∏onkom. Ci, którzy byli ochrzczeni, zostali konfirmowani
i nadano im dar Ducha Âwi´tego. Prorok powiedzia∏, ˝e „Duch
Âwi´ty zosta∏ na nas wylany bardzo obficie — niektórzy proro-
kowali, podczas gdy wszyscy chwaliliÊmy Pana i wielce si´
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radowaliÊmy”12. Podczas tego spotkania Józef otrzyma∏ objawie-
nie, w którym Pan poinstruowa∏ KoÊció∏, aby zwa˝a∏ na s∏owa
proroka, tak jakby pochodzi∏y od samego Pana (zob. NiP 21:4–6).

Elementy spotkania, które pojawi∏y si´ w 1830 roku, nadal sà
obecne w dzisiejszym KoÊciele: stosowanie prawa powszechnej
zgody, Êpiewanie, modlenie si´, przyjmowanie sakramentu, dzie-
lenie si´ osobistymi Êwiadectwami, nadawanie daru Ducha Âwi´-
tego przez na∏o˝enie ràk, ustanowienie, osobiste objawienie oraz
objawienie poprzez urz´dników w kap∏aƒstwie.

Matka Józefa, Lucy Mack Smith, odnotowa∏a pe∏nà czu∏oÊci
scen´, która rozegra∏a si´ w dniu, kiedy to zosta∏ ochrzczony Józef
Smith senior, ojciec Proroka: „Kiedy pan Smith wyszed∏ z wody,
Józef stanà∏ na brzegu i wziàwszy swego ojca za r´k´, wykrzyknà∏
ze ∏zami radoÊci: ‘Chwalcie mego Boga! Oto do˝y∏em chwili, by
ujrzeç, jak mój w∏asny ojciec zosta∏ ochrzczony w prawdziwym
KoÊciele Jezusa Chrystusa!’”13 Józef Knight senior powiedzia∏ o
owej chwili: „[Prorok] by∏ wielce nape∏niony Duchem. [...] Jego
radoÊç wydawa∏a si´ pe∏na. MyÊl´, ˝e ujrza∏ wspania∏e dzie∏o,
jakie rozpoczà∏, i pragnà∏ ponieÊç je dalej”14.

Pomi´dzy ojcem a synem istnia∏a silna wi´ê mi∏oÊci. Póêniej,
w mowie pochwalnej na czeÊç swego ojca, Prorok powiedzia∏:
„Kocham mojego ojca i pami´ç o nim; pami´ç o jego szlachetnych
uczynkach na zawsze pozostanie w mym umyÊle, a wiele jego
˝yczliwych i rodzicielskich s∏ów skierowanych do mnie, spisa-
nych jest na tablicach mego serca”15.

Mi∏oÊç, jaka istnia∏a pomi´dzy Prorokiem a jego ojcem, widaç
te˝ by∏o w przypadku Józefa Smitha seniora i jego ojca, Asaela
Smitha. W sierpniu 1830 roku Józef Smith senior zawióz∏ egzem-
plarze Ksi´gi Mormona na pó∏nocny wschód, do powiatu St.
Lawrence, w stanie Nowy Jork, aby podarowaç je swojemu ojcu,
matce, braciom i siostrom. Asael Smith przeczyta∏ ksi´g´ niemal
tu˝ przed swà Êmiercià, która mia∏a miejsce w paêdzierniku 1830
roku i oÊwiadczy∏, ˝e jego wnuk, Józef Smith junior, „jest praw-
dziwym Prorokiem, o którym od dawna wiedzia∏, ˝e przyjdzie
na Êwiat w jego rodzinie”16. Ostatecznie do KoÊcio∏a przystàpi∏o
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trzech kolejnych synów Asaela — Silas, John i Asael junior. Pro-
rok mia∏ przywilej ujrzenia wszystkich cz∏onków swej najbli˝szej
rodziny zanurzonych w wodach chrztu oraz wielu cz∏onków
rodziny ze strony ojca.

Sidney Rigdon, który póêniej zosta∏ cz∏onkiem Rady Prezy-
denta KoÊcio∏a, mówi∏ o skromnych poczàtkach KoÊcio∏a oraz
o wspania∏ej wizji przysz∏oÊci, którà organizatorzy mieli nawet
wówczas: „Spotka∏em ca∏y koÊció∏ Chrystusa w ma∏ym starym
domu zbudowanym z bali, majàcym oko∏o 20 stóp kwadrato-
wych, w pobli˝u Waterloo, w stanie Nowy Jork, i kiedy zacz´li-
Êmy mówiç na temat królestwa Bo˝ego, jak gdyby ca∏y Êwiat by∏
na nasze wezwanie; mówiliÊmy z ogromnym przekonaniem, [...]
chocia˝ nie by∏o nas wielu; [...] mieliÊmy wizj´, ˝e koÊció∏ Boga
b´dzie tysiàc razy wi´kszy; [...] a ca∏y Êwiat by∏ w ca∏kowitej nie-
ÊwiadomoÊci co do Êwiadectwa proroków i bez wiedzy o tym,
co Bóg mia∏ zamiar uczyniç”17.

Wydarzenia, które mia∏y miejsce 6 kwietnia 1830 roku w
zachodniej cz´Êci stanu Nowy Jork, zmieni∏y ˝ycie milionów ludzi.
Poczàwszy od garstki nawróconych, którzy spotkali si´ w ma∏ym
domu z bali, ewangelia rozprzestrzeni∏a si´ po ca∏ym Êwiecie. Teraz
KoÊció∏ jest ustanowiony w wielu krajach, cz´sto w tak skromnych
okolicznoÊciach, jak te, które towarzyszy∏y jego organizacji w
Fayette. Âwi´ci z ca∏ego Êwiata odnajdujà pokój w obietnicy Zbawi-
ciela i cieszà si´ nim: „Tam gdzie dwóch lub trzech zbierze si´ w
moje imi´ [...], tam ja b´d´ pomi´dzy nimi” (NiP 6:32).

„Idêcie do Ohio”: Zgromadzenie Izraela w Dniach Ostatnich
PrzeÊladowania w Colesville

W tym samym miesiàcu, w którym KoÊció∏ zosta∏ zorganizo-
wany, Prorok Józef Smith uda∏ si´ na misj´, by nauczaç swych
przyjació∏, rodzin´ Józefa Knighta seniora, który mieszka∏ w
Colesville, w stanie Nowy Jork. Dnia 28 czerwca wielu cz∏onków
rodziny Knightów i ich przyjació∏ by∏o przygotowanych do
zawarcia przymierza chrztu.

Nasze dziedzictwo
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Istnia∏ wielki sprzeciw wobec g∏oszenia ewangelii w Colesville
i mot∏och próbowa∏ nie dopuÊciç do chrztów, niszczàc tam´, jakà
wznieÊli bracia w celu zatrzymania wody. Jednak˝e zapora zosta∏a
wkrótce naprawiona. Józef Knight junior opisa∏, do jakich zacho-
waƒ uciekali si´ wrogowie wiary: „Kiedy wracaliÊmy z [chrztów],
napotkaliÊmy wielu naszych sàsiadów, którzy pokazywali nas pal-
cami i pytali, czy myliÊmy owce. [...] Owej nocy nasze wozy zosta∏y
przewrócone, zawalone drewnem, nieco drewna zatopiono w
wodzie, sztachety z p∏otów u∏o˝ono tak, by zagrodziç nasze drzwi,
∏aƒcuchy zatopiono w strumieniu i wyrzàdzono wiele szkód”18.

W tym samym czasie przeciwnicy próbowali przeszkodziç
Prorokowi, aresztujàc go i sàdzàc za zak∏ócanie spokoju. Jednak˝e
Józef Knight senior zatrudni∏ prawnika, który wkrótce oczyÊci∏ go
z wszelkich zarzutów.

Kiedykolwiek KoÊció∏ robi wa˝ny krok naprzód, wydaje si´, ˝e
przeciwnik wszelkiej prawoÊci zwi´ksza wysi∏ki, aby powstrzy-
maç wzrost królestwa Bo˝ego, lecz oddani Âwi´ci Boga przezwy-
ci´˝ajà problemy i rosnà w si∏´, podobnie jak Âwi´ci z Colesville,
którzy konsolidowali si´ w silnej i zjednoczonej gminie.

Misjonarze udajà si´ do Indian
We wrzeÊniu i paêdzierniku 1830 roku czterech m∏odych

m´˝czyzn zosta∏o powo∏anych na mocy objawienia, aby zanieÊli
ewangeli´ i przes∏anie Ksi´gi Mormona do amerykaƒskich Indian,
którzy byli potomkami ludu Ksi´gi Mormona. Tymi misjonarzami
byli Oliwier Cowdery, Piotr Whitmer junior, Parley P. Pratt i Ziba
Peterson (zob. NiP 28:8; 30:5–6; 32). Podró˝owali przez setki mil
w bardzo trudnych warunkach i byli w stanie g∏osiç Indianom
Catteraugus, zamieszkujàcym w pobli˝u Buffalo, w stanie Nowy
Jork, Indianom Wyandots z Ohio, i w koƒcu Indianom Delaware,
którzy mieszkali na zachód od stanu Missouri. Lecz najwi´kszy
sukces odnieÊli poÊród osadników z Kirtland, w stanie Ohio, i z
okolic, gdzie nawrócili 127 osób. Po wyjeêdzie misjonarzy liczba
Âwi´tych w Ohio wkrótce osiàgn´∏a kilkaset osób, dzi´ki g∏osze-
niu ewangelii przez cz∏onków, którzy tam pozostali.

Po∏o˝enie podwalin pod KoÊció∏



18

Wezwanie do gromadzenia si´ w Ohio
Sidney Rigdon, by∏y pastor i nowo nawrócony cz∏onek z

obszaru Kirtland, oraz jego przyjaciel, który nie by∏ cz∏onkiem
KoÊcio∏a, Edward Partridge, bardzo chcieli spotkaç Proroka i
lepiej poznaç nauki KoÊcio∏a. W grudniu 1830 roku przejechali
ponad 250 mil do Fayette, w stanie Nowy Jork, aby odwiedziç
Józefa Smitha. Poprosili go, aby zapyta∏, jaka jest wola Pana
wzgl´dem nich i Âwi´tych z Kirtland. W odpowiedzi Pan objawi∏,
˝e Âwi´ci ze stanu Nowy Jork powinni „[zgromadziç si´] w Ohio”
(NiP 37:3). Podczas trzeciej i ostatniej konferencji KoÊcio∏a w sta-
nie Nowy Jork, która odby∏a si´ na farmie Whitmera 2 stycznia
1831 roku, Pan powtórzy∏ Swoje wytyczne dla cz∏onków:

„A ˝ebyÊcie mogli uciec przed mocà wroga i byç zebrani dla
mnie jako prawy lud, bez skazy i nienaganni — Przeto dla tej
przyczyny da∏em wam przykazanie, abyÊcie poszli do Ohio; tam
dam wam moje prawo; i tam sp∏ynie na was moc z nieba” (NiP
38:31–32). By∏o to pierwsze wezwanie w tej dyspensacji, aby
Âwi´ci zgromadzili si´ razem.

Choç niewielka grupa cz∏onków zdecydowa∏a, ˝e nie pozb´-
dzie si´ swoich w∏asnoÊci i nie wybierze si´ w d∏ugà podró˝ ze
stanu Nowy Jork do Ohio, wi´kszoÊç Âwi´tych us∏ucha∏a g∏osu
Pasterza, mówiàcego, by zgromadziç Izrael. Newel Knight jest
przedstawicielem uczniów, którzy podà˝yli za przywódcami
kap∏aƒskimi i odpowiedzieli na wezwanie:

„Powróciwszy do domu z konferencji, pos∏uszny danemu
przykazaniu, razem z Gminà Colesville rozpoczà∏em przygoto-
wania zwiàzane z podró˝à do Ohio. [...] Jak mo˝na si´ by∏o spo-
dziewaç, zostaliÊmy zobowiàzani do z∏o˝enia wielkich ofiar z
naszego mienia. Wi´kszoÊç mego czasu zaj´∏o mi odwiedzanie
braci i pomaganie im w za∏atwieniu ich spraw, tak abyÊmy mogli
podró˝owaç w jednej kompanii”19.

Tak˝e Józef Knight senior jest przyk∏adem tych, którzy ch´tnie
z∏o˝yli ofiary, sprzedajàc swe mienie, w celu przy∏àczenia si´ do
Proroka w Ohio. Jego prosta notatka w gazecie Broome Republican
wiele mówi o jego zaanga˝owaniu w ewangeli´: „Farma zajmowana

Nasze dziedzictwo
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ostatnio przez Józefa Knighta, znajduje si´ w mieÊcie Colesville,
w pobli˝u Mostu Colesville; z jednej strony sàsiaduj´ z nià rzeka
Susquehanna; a zajmuje obszar oko∏o stu czterdziestu dwóch
akrów. Na farmie znajdujà si´ dwa domy mieszkalne, dobrze
utrzymana stodo∏a i pi´kny sad. Atrakcyjne warunki sprzeda˝y”20.
Do po∏owy kwietnia 1831 roku oko∏o 68 cz∏onków z Colesville
by∏o w drodze do Ohio.

Równie pos∏uszni przykazaniu Pana byli Âwi´ci w liczbie
osiemdziesi´ciu, z Gminy Fayette i pi´çdziesi´ciu z Gminy Man-
chester, którzy opuÊcili swe domy na poczàtku maja 1831 roku.
Lucy Mack Smith, matk´ Proroka, poproszono, aby zaj´∏a si´ orga-
nizacjà migracji cz∏onków z Fayette. Kiedy przybyli do Buffalo, w
stanie Nowy Jork, okaza∏o si´, ˝e przystaƒ na Jeziorze Erie skuta
jest lodem i ∏ódê parowa, ze Âwi´tymi z Fayette na swym pok∏a-
dzie, nie mo˝e opuÊciç portu. W tej trudnej sytuacji wezwa∏a
cz∏onków, aby wykazali si´ wiarà: „A teraz, bracia i siostry, jeÊli
wszyscy zaniesiecie do niebios swe pragnienia, aby p´k∏ lód i
uwolni∏ nas, jako Pan ˝yje, tak si´ w∏aÊnie stanie”. Dok∏adnie w
owej chwili rozleg∏ si´ ha∏as „jak rozdzierajàcy grzmot”. Lód p´k∏
i utworzy∏ si´ wàski przesmyk, przez który ∏ódê mog∏a si´ przedo-
staç. Ledwie przep∏yn´li, przesmyk ponownie si´ zamknà∏, ale
byli ju˝ na otwartych wodach i mogli kontynuowaç swà podró˝.
Po tej cudownej ucieczce zwo∏ano ca∏à kompani´ na spotkanie
modlitewne, aby podzi´kowaç Bogu za Jego mi∏osierdzie wzgl´-
dem nich21.

Do po∏owy maja wszystkie gminy KoÊcio∏a ze stanu Nowy
Jork mog∏y udaç si´ w podró˝ statkiem przez Jezioro Erie do
Fairport Harbor, w Ohio, gdzie czekali na nich Âwi´ci, którzy
zabrali ich do miejsca przeznaczenia w miastach Kirtland i
Thompson. Rozpocz´∏o si´ wielkie gromadzenie Izraela w dniach
ostatnich. Teraz Âwi´ci, jako jedno cia∏o, mogli byç nauczani przez
wybrane s∏ugi Pana, szkoleni w Jego prawie i byli w stanie budo-
waç Êwi´te Êwiàtynie.

Po∏o˝enie podwalin pod KoÊció∏
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Âwiàtynia Kirtland



Przybycie Proroka do Ohio
Pewnego zimnego lutowego dnia w 1831 roku Prorok Józef

Smith i jego ˝ona, Emma, b´dàca w szóstym miesiàcu bliêniaczej
cià˝y, zakoƒczyli 250–milowà podró˝ ze stanu Nowy Jork do
Kirtland, w Ohio. Przyjechali w saniach do sklepu Gilberta i
Whitneya. Oto fragment zapisu ze spotkania Newella K. Whitneya
z Prorokiem:

„Jeden z m´˝czyzn — m∏oda i postawna persona — wysiad∏
[z saƒ] i przeskakujàc stopnie schodów, wszed∏ do sklepu i do
miejsca, w którym sta∏ m∏odszy wspólnik.

‘Newel K. Whitney! TyÊ jest tym cz∏owiekiem!’ — wykrzyknà∏,
wyciàgajàc serdecznie d∏oƒ, jakby spotka∏ starego znajomego.

‘Masz pan nade mnà przewag´’ — odpowiedzia∏ zagadni´ty,
kiedy odruchowo poda∏ mu r´k´ [...] — ‘Nie mog´ przywitaç
pana po imieniu, tak jak pan mnie’.

‘Jestem Józef, Prorok — powiedzia∏ z uÊmiechem nieznajomy
— modli∏ si´ pan, bym tu przyby∏, a wi´c czego pan ode mnie
oczekuje?’”1

JakiÊ czas przed tymi wydarzeniami Newel i jego ˝ona,
Elizabeth, w ˝arliwej modlitwie prosili o przewodnictwo. W
odpowiedzi zstàpi∏ na nich Duch Âwi´ty, a nad domem pojawi∏a
si´ ogromna chmura. Z chmury tej rozleg∏ si´ g∏os, mówiàcy:
„Przygotujcie si´ na przyj´cie s∏owa Paƒskiego, bo nadchodzi!”2

Wkrótce potem do Kirtland przybyli misjonarze, którzy zostali
powo∏ani do nauczania Indian, a teraz przyby∏ Prorok.

Orson F. Whitney, wnuk Newela, póêniej opisywa∏ swe uczucia
w zwiàzku z tym wydarzeniem: „Dzi´ki jakiej mocy ten niezwyk∏y
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cz∏owiek, Józef Smith, rozpozna∏ kogoÊ, kogo nigdy wczeÊniej nie
widzia∏ w ciele? Dlaczego Newel K. Whitney nie rozpozna∏ go?
Sta∏o si´ tak, poniewa˝ Józef Smith by∏ widzàcym, wybranym
widzàcym; w rzeczywistoÊci widzia∏ on Newela K. Whitneya,
jak oddalony o setki mil modli∏ si´ na kolanach o jego przybycie
do Kirtland. Cudowne, lecz prawdziwe!”3

Przybycie Proroka sprowadzi∏o s∏owo Pana do Kirtland, gdzie
zorganizowano wiele zasadniczych elementów KoÊcio∏a. Obja-
wiono podstawy zarzàdzania organizacjà KoÊcio∏a, wys∏ano
misjonarzy za granic´, zbudowano pierwszà Êwiàtyni´ i otrzy-
mano wiele wa˝nych objawieƒ. Âwi´ci byli srodze przeÊladowani
i wypróbowywani, aby sprawdziç, czy wyka˝à si´ wiarà, odwagà
i ch´cià podà˝ania za namaszczonym prorokiem Pana.

Dwa oÊrodki dzia∏alnoÊci KoÊcio∏a
W tym samym czasie, gdy Âwi´ci zostali wezwani do zgroma-

dzenia si´ w Ohio, zacz´li wyczekiwaç czasu, kiedy b´dà mogli
ustanowiç Syjon. W czerwcu 1831 roku Prorok Józef Smith otrzy-
ma∏ objawienie, skierowane do niego, do Sidneya Rigdona oraz
28 innych starszych, aby udali si´ na misj´ do Missouri i aby tam
odby∏a si´ nast´pna konferencja KoÊcio∏a (zob. NiP 52). Missouri
znajdowa∏o si´ na zachodniej granicy ówczesnych Stanów Zjed-
noczonych Ameryki, ponad 1000 mil na zachód od Kirtland. Pan
objawi∏ Józefowi, ˝e w powiecie Jackson, w stanie Missouri,
Âwi´ci otrzymajà swe dziedzictwo i ustanowià Syjon.

Latem 1831 roku Józef i inni misjonarze, a w nied∏ugim czasie
ca∏a grupa Âwi´tych z Colesville, ze stanu Nowy Jork, udali si´
do powiatu Jackson i zacz´li zak∏adaç osady. Kiedy Prorok i inni
przywódcy powrócili do Kirtland, wielu cz∏onków KoÊcio∏a osied-
li∏o si´ w Missouri.

W latach 1831–1833 KoÊció∏ mia∏ dwa oÊrodki, w których zgro-
madzeni byli cz∏onkowie. Józef Smith, cz∏onkowie Rady Dwuna-
stu oraz du˝a liczba Âwi´tych mieszkali na obszarze Kirtland, w
Ohio, podczas gdy pozosta∏a du˝a cz´Êç cz∏onków KoÊcio∏a miesz-
ka∏a w Missouri, a przewodniczyli im wyznaczeni przywódcy
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kap∏aƒscy. W obu tych miejscach, w tym samym czasie rozgrywa∏y
si´ wa˝ne wydarzenia i urz´dnicy KoÊcio∏a podró˝owali z miejsca
na miejsce, kiedy by∏o to konieczne. Najpierw zostanà omówione
wydarzenia rozgrywajàce si´ przez siedem lat w Kirtland, a
nast´pnie omówimy wydarzenia z tego samego okresu, które
mia∏y miejsce w Missouri.

Ofiary Âwi´tych zgromadzonych w Ohio
Wielu Âwi´tych, którzy przybyli do Ohio, dokona∏o wielkich

poÊwi´ceƒ. Rodziny wielu z nich wypar∏y si´ swych bliskich, inni
utracili towarzystwo swych wczeÊniejszych przyjació∏. Brigham
Young opisa∏, w jaki sposób dokona∏ poÊwi´ceƒ na wezwanie
Proroka, by si´ gromadziç:

„Kiedy przybyliÊmy do Kirtland [we wrzeÊniu 1833 roku], to
gdyby jakiÊ cz∏owiek, spoÊród tych Âwi´tych, którzy si´ gromadzili,
by∏ biedniejszy ni˝ ja — musia∏by nie mieç nic. [...] Mia∏em pod
opiekà dwoje dzieci — i to wszystko. By∏em wdowcem. ‘Bracie
Brighamie, czy masz buty?’ Nie, nie mia∏em butów na nogi, poza
tymi, które po˝yczy∏em. Nie mia∏em odzie˝y zimowej, poza uszy-
tym w domu p∏aszczem, który nosi∏em od trzech czy czterech lat.
‘JakieÊ pantalony?’ Nie. ‘Co zrobi∏eÊ? Nie mia∏eÊ ˝adnych spodni?’
Nie, po˝yczy∏em jednà par´ do noszenia, póki nie zdob´d´ nast´p-
nej. Podró˝owa∏em, g∏osi∏em i wyda∏em ka˝dy dolar z mojego mie-
nia. Kiedy zaczyna∏em g∏osiç, mia∏em niewiele pieni´dzy. [...]
Podró˝owa∏em i g∏osi∏em, w koƒcu nic mi nie zosta∏o, ale Józef
powiedzia∏: ‘Przybàdê’ i przyby∏em, jak si´ da∏o”4.

Wielu innych wiernych Âwi´tych przyby∏o do Kirtland, gdzie
cz∏onkowie witali ich z zadowoleniem i byli gotowi dzieliç si´ z
nimi swoimi skromnymi zasobami. Tacy lojalni ludzie tworzyli
podstawy pod niezwyk∏y wzrost i post´p KoÊcio∏a.

Objawienia otrzymane na obszarze Kirtland
Kiedy Prorok Józef mieszka∏ na terenach Kirtland, otrzyma∏

wiele objawieƒ, z czego 65 znajduje si´ w Naukach i Przymie-
rzach. Objawienia naucza∏y woli Pana odnoszàcej si´ do udziela-
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nia pomocy, do szukania znaków, moralnego prowadzenia si´,
zasad dietetycznych, dziesi´ciny, upowa˝nienia kap∏aƒskiego, roli
proroka, trzech stopni chwa∏y, pracy misjonarskiej, Drugiego
PrzyjÊcia, prawa poÊwi´cenia i wielu innych tematów.

T∏umaczenie Biblii przez Józefa Smitha

W czerwcu 1830 roku Józef Smith rozpoczà∏, danà mu w boski
sposób, prac´ nad natchnionym poprawieniem Biblii w wersji
króla Jakuba (po angielsku). Ta praca znana jest jako Józef Smith
— T∏umaczenie Biblii. Od czerwca 1830 roku do lipca 1833 roku
Prorok dokona∏ licznych zmian w tekÊcie Biblii, ∏àcznie z popra-
wieniem j´zyka biblijnego, wyjaÊnieniem doktryn oraz przywró-
ceniem materia∏ów historycznych i doktrynalnych.

Józef otrzyma∏ wiele objawieƒ w czasie tej pracy, cz´sto w
odpowiedzi na pytania, które pojawia∏y si´, gdy rozwa˝a∏ sens
fragmentów pisma Êwi´tego. Jedno z takich objawieƒ mia∏o
miejsce 16 lutego 1832 roku, po tym, jak Józef i Sidney Rigdon
t∏umaczyli Ew. Jana 5:29. RozmyÊlali nad tym fragmentem i „Pan
dotknà∏ oczu [ich] umys∏ów, i zosta∏y otwarte, i rozjarzy∏a si´
wokó∏ chwa∏a Paƒska” (NiP 76:19). Otrzymali jednà z najwspa-
nialszych ze wszystkich wizji, która teraz zapisana jest w roz-
dziale 76. Nauk i Przymierzy. Ujrzeli Ojca i Syna, poznali boskie
przeznaczenie dzieci Bo˝ych oraz otrzymali wieczne prawdy na
temat tego, kto posiàdzie trzy królestwa chwa∏y.

Wydanie objawieƒ

Podczas specjalnej konferencji, która odby∏a si´ w Hiram, w
Ohio, w listopadzie 1831 roku, cz∏onkowie KoÊcio∏a oddali g∏osy
za wydaniem Ksi´gi Przykazaƒ, zawierajàcej oko∏o 70 objawieƒ
danych Prorokowi. W czasie tej konferencji Pan da∏ Józefowi
Smithowi objawienia, które mia∏y byç przedmowà i dodatkiem
do Ksi´gi Przykazaƒ. (Póêniej objawienia te zosta∏y zapisane
jako rozdzia∏ 1. i 133. Nauk i Przymierzy).

Zadanie wydrukowania ksi´gi powierzono Williamowi W.
Phelpsowi, który mia∏ drukarni´ w powiecie Jackson, w stanie
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Missouri. (Wi´cej informacji na temat Ksi´gi Przykazaƒ znajdziesz
na stronie 41). Objawienia z Ksi´gi Przykazaƒ, wraz z innymi
objawieniami, zosta∏y póêniej wydrukowane w woluminie zatytu-
∏owanym Nauki i Przymierza, które wydano w Kirtland w 1835
roku. Równie˝ w Kirtland wydrukowano drugie wydanie Ksi´gi
Mormona, wraz z niewielkimi poprawkami Proroka Józefa.

Zaledwie kilka miesi´cy po zorganizowaniu KoÊcio∏a Pan
podkreÊli∏ wa˝noÊç muzyki w KoÊciele, nakazujàc ˝onie Proroka,
Emmie, aby zacz´∏a wybieraç Êwi´te hymny (zob. NiP 25:11).
Âpiewnik, jaki zebra∏a, zosta∏ wydany w Kirtland i da∏ Âwi´tym
mo˝liwoÊç otrzymania od Pana obiecanego b∏ogos∏awieƒstwa:
„Bowiem dusza moja lubuje si´ w pieÊni serca; pieÊƒ sprawiedli-
wych jest dla mnie modlitwà, i w odpowiedzi zeÊl´ b∏ogos∏a-
wieƒstwa na ich g∏owy” (NiP 25:12).

Szko∏a Proroków

W grudniu 1832 roku i w styczniu 1833 roku Prorok otrzyma∏
objawienie, które stanowi teraz 88. rozdzia∏ Nauk i Przymierzy.
To objawienie sprawi∏o, mi´dzy innymi, ˝e utworzono „szko∏´
proroków” (NiP 88:127), aby szkoliç braci co do doktryn i zasad
ewangelii, spraw KoÊcio∏a oraz innych kwestii.

Zimà 1833 roku cz´sto odbywa∏y si´ spotkania Szko∏y Proro-
ków, a Józefa i Emm´ Smithów martwi∏ zwyczaj za˝ywania tyto-
niu przez braci, a szczególnie chmury dymu podczas spotkaƒ
oraz brak czystoÊci spowodowany ˝uciem tytoniu. Józef Smith
zapyta∏ Pana o t´ spraw´ i otrzyma∏ objawienie, które znane jest
jako S∏owo MàdroÊci. To objawienie przynios∏o przykazania Paƒ-
skie, aby dbaç o cia∏o i ducha, oraz obietnic´, ˝e ci, którzy b´dà
pos∏uszni, otrzymajà b∏ogos∏awieƒstwa duchowe „[màdroÊci] i
[wielkich skarbów] wiedzy, nawet [ukrytych skarbów]” (NiP
89:19). S∏owo MàdroÊci zawiera∏o te˝ informacje na temat zdro-
wia, które nie by∏y znane Êwiatu medycznemu czy naukowemu
owych czasów, lecz do dziÊ dowiedziono wielkich korzyÊci, jakie,
na przyk∏ad, p∏ynà z faktu, ˝e si´ nie pali tytoniu czy nie pije
alkoholu.

Budowa Królestwa w Kirtland, w stanie Ohio
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Prawo poÊwi´cenia

W 1831 roku Pan zaczà∏ odkrywaç pewne aspekty prawa
poÊwi´cenia — duchowego i doczesnego systemu, który b∏ogo-
s∏awi∏by ˝ycie zubo˝a∏ych Âwi´tych w Dniach Ostatnich, jeÊliby
stosowano si´ do niego w prawy sposób. Na mocy tego prawa
poproszono cz∏onków KoÊcio∏a, aby poÊwi´cili czy przekazali
zgodnie z prawem, ca∏e swoje mienie biskupowi KoÊcio∏a.
Wówczas on przydziela∏ cz∏onkom na powrót dziedzictwo, czyli
zarzàd. Rodziny zarzàdza∏y tym, co im powierzono, tak dobrze,
jak tylko umia∏y. JeÊli na koniec roku mia∏y nadwy˝k´, przekazy-
wa∏y jà biskupowi, aby wykorzysta∏ jà na pomoc tym, którzy byli
w potrzebie. Pan powo∏a∏ Edwarda Partridge’a, aby s∏u˝y∏ jako
pierwszy biskup KoÊcio∏a.

Prawo poÊwi´cenia sk∏ada si´ z zasad i praktyk, które wzmac-
niajà cz∏onków pod wzgl´dem duchowym i prowadzà do wzgl´d-
nej równoÊci ekonomicznej, eliminujàc chciwoÊç i bied´. Niektórzy
Âwi´ci ˝yli zgodnie z tym prawem, by b∏ogos∏awiç siebie i innych,
lecz pozostali cz∏onkowie zawiedli, przedk∏adajàc egoistyczne prag-
nienia i powodujàc ostatecznie wycofanie tego prawa z KoÊcio∏a.
W 1838 roku Pan objawi∏ prawo dziesi´ciny (zob. NiP 119), które
obowiàzuje do dziÊ jako finansowe prawo KoÊcio∏a.

Wzmacnianie kap∏aƒstwa
Objawienie urz´dów kap∏aƒskich

Kiedy wzrasta∏a liczba cz∏onków, Prorok nadal otrzymywa∏
objawienia na temat urz´dów kap∏aƒskich. Pod kierunkiem Pana
zorganizowa∏ Rad´ Prezydenta KoÊcio∏a, która sk∏ada∏a si´ z
niego jako Prezydenta oraz z Sidneya Rigdona i Fredericka G.
Williamsa jako Doradców. Zorganizowa∏ te˝ Kworum Dwunastu
Aposto∏ów i Pierwsze Kworum Siedemdziesiàtych. Powo∏a∏ i
ustanowi∏ biskupów oraz ich doradców, wy˝szych kap∏anów,
patriarchów, wy˝szych doradców, siedemdziesiàtych i starszych.
Zorganizowa∏ pierwsze paliki KoÊcio∏a.

NiedoÊwiadczeni, nowo ochrzczeni cz∏onkowie cz´sto czuli
si´ przyt∏oczeni powo∏aniami do s∏u˝by. Na przyk∏ad, Newel K.
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Whitney zosta∏ powo∏any w grudniu 1831 roku na drugiego
biskupa w KoÊciele, aby s∏u˝y∏ w Kirtland, natomiast Edward
Partridge zosta∏ biskupem dla Âwi´tych w Missouri. Newel nie
sàdzi∏, ˝e b´dzie w stanie podo∏aç obowiàzkom urz´du, nawet
wtedy, gdy Prorok powiedzia∏ mu, ˝e Pan powo∏a∏ go poprzez
objawienie. Dlatego Prorok powiedzia∏ do niego: „Idê i sam
zapytaj Ojca”. Newel poszed∏, ukl´knà∏ w pokornej modlitwie
i us∏ysza∏ g∏os z niebios, który powiedzia∏: „Twa si∏a jest we
Mnie”5. Przyjà∏ powo∏anie i s∏u˝y∏ jako biskup przez 18 lat.

Szkolenie przywódców podczas Obozu Syjonu

W KoÊciele istnia∏a silna potrzeba posiadania przywódców
kap∏aƒskich, którzy byliby wypróbowani, doÊwiadczeni, którzy
dowiedliby swej wiernoÊci i pozostaliby wierni Panu i Jego proro-
kowi, bez wzgl´du na okolicznoÊci. SposobnoÊç dowiedzenia
pos∏uszeƒstwa w trudnych warunkach oraz mo˝liwoÊç osobistego
przeszkolenia przez Proroka Józefa Smitha pojawi∏a si´ podczas
marszu Obozu Syjonu.

Obóz Syjonu zosta∏ zorganizowany po to, aby pomóc Âwi´tym
w Missouri, którzy byli ci´˝ko przeÊladowani z powodu swych
przekonaƒ religijnych. Wielu zosta∏o wyp´dzonych ze swych
domów. (Dalsze informacje znajdziesz na str. 40–45). Dnia 24
lutego 1834 roku Pan objawi∏ Józefowi Smithowi, ˝e powinien
zorganizowaç grup´ m´˝czyzn, którzy pomaszerowaliby z
Kirtland do Missouri i pomogliby w przywróceniu Âwi´tym ich
ziemi (zob. NiP 103). Pan obieca∏, ˝e pójdzie z nimi i ˝e nastanie
„wszelkie zwyci´stwo i chwa∏a” poprzez ich „pilnoÊç, wiernoÊç i
modlitwy wiary” (NiP 103:36). Wi´kszoÊç cz∏onków pierwszego
Kworum Dwunastu Aposto∏ów i Kworum Siedemdziesiàtych
zosta∏o przygotowanych do swych przysz∏ych obowiàzków,
w∏aÊnie dzi´ki temu doÊwiadczeniu.

Obóz Syjonu zosta∏ formalnie zorganizowany 6 maja 1834
roku w New Portage, w stanie Ohio. Ostatecznie liczy∏ 207 m´˝-
czyzn, 11 kobiet i 11 dzieci, których Prorok podzieli∏ na kompa-
nie po dziesi´ç i pi´çdziesiàt osób, nakazujàc ka˝dej grupie
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wybraç kapitana. Jeden z rekrutów, Joseph Holbrook, powiedzia∏,
˝e obóz zosta∏ zorganizowany „zgodnie ze staro˝ytnym porzàd-
kiem Izraela”6. Przez 45 dni maszerowali razem do powiatu Clay,
w Missouri, przemierzajàc odleg∏oÊç ponad 1000 mil. W´drowali
tak szybko, jak by∏o to mo˝liwe, i maszerowali w ci´˝kich
warunkach. Trudno by∏o zdobyç wystarczajàcà iloÊç po˝ywienia.
M´˝czyêni cz´sto musieli jeÊç ograniczone porcje zeschni´tego
chleba, zje∏cza∏ego mas∏a, kukurydzianej papki, stwardnia∏ego
miodu, surowej wieprzowiny, zgni∏ej szynki oraz robaczywego
bekonu i sera. George A. Smith, który w póêniejszym czasie
zosta∏ Aposto∏em, napisa∏, ˝e cz´sto by∏ g∏odny: „By∏em tak stru-
dzony, wyg∏odnia∏y i Êpiàcy, ˝e maszerujàc marzy∏em o tym, by
ujrzeç wspania∏y potok w cieniu drzew oraz bochenek chleba i
butelk´ mleka, le˝àce na roz∏o˝onym kocu tu˝ przy êróde∏ku”7.

W obozie k∏adziono nacisk na duchowoÊç i przestrzeganie
przykazaƒ. W niedziele cz∏onkowie obozu odbywali spotkania i
przyjmowali sakrament. Prorok cz´sto naucza∏ doktryn królestwa.
Powiedzia∏: „Bóg by∏ z nami, Jego anio∏owie przed nami, a wiara
naszej ma∏ej gromadki sta∏a si´ niez∏omna. Wiemy, ˝e anio∏owie
byli naszymi wspó∏towarzyszami, poniewa˝ ich widziliÊmy”8.

Jednak˝e trudnoÊci zacz´∏y dawaç si´ we znaki uczestnikom
obozu. Ten oczyszczajàcy proces ujawni∏ malkontentów, którzy
nie mieli ducha pos∏uszeƒstwa i cz´sto obwiniali Józefa o swoje
problemy. Dnia 17 maja Prorok wezwa∏ tych, którzy byli op´tani
duchem buntu, „aby ukorzyli si´ przed Panem i stali si´ jedno-
Êcià, ˝eby nie spotka∏ ich dopust Bo˝y”9.

Do 18 czerwca obóz dotar∏ do powiatu Clay, w Missouri.
Jednak gubernator Missouri, Daniel Dunklin, nie dotrzyma∏
obietnicy udzielenia pomocy armii Âwi´tych w odzyskaniu przez
cz∏onków KoÊcio∏a ich domów, z których zostali wyrzuceni si∏à.
Dla niektórych z obozu kl´ska w tej potyczce by∏a ostatecznà
próbà ich wiary. Rozczarowani i êli zacz´li si´ otwarcie buntowaç.
W wyniku tego Prorok ostrzeg∏ ich, ˝e Pan zeÊle na nich niszczy-
cielskà plag´. Wkrótce przez obóz przesz∏a zgubna epidemia cho-
lery. Zanim wygas∏a, jedna trzecia obozu zosta∏a dotkni´ta zarazà
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— ∏àcznie z Józefem Smithem — a 14 cz∏onków obozu zmar∏o.
Dnia 2 lipca Józef ponownie ostrzeg∏, aby cz∏onkowie obozu uko-
rzyli si´ przed Panem i zawarli przymierze, ˝e b´dà przestrzegaç
Jego przykazaƒ, a nast´pnie powiedzia∏, ˝e jeÊli tak uczynià,
plaga ustanie w tej godzinie. Przymierze zosta∏o zawarte przez
podniesienie ràk i plaga usta∏a.

Na poczàtku lipca cz∏onkowie obozu zostali honorowo zwol-
nieni ze s∏u˝by przez Proroka. Podró˝ ukaza∏a, kto by∏ po stronie
Pana i kto by∏ godny, by s∏u˝yç na stanowiskach przywódczych.
Prorok póêniej wyjaÊni∏ skutki marszu: „Bóg nie chcia∏, ˝ebyÊcie
walczyli. Nie móg∏by On zorganizowaç Swojego królestwa bez
dwunastu m´˝czyzn, którzy otworzà drzwi ewangelii narodom
Êwiata i siedemdziesi´ciu m´˝czyzn, którzy pod ich kierownic-
twem podà˝à ich Êladem, gdyby nie wzià∏ ich spoÊród grona tych,
którzy ofiarowali swe ˝ycie i których poÊwi´cenie by∏o równie
wielkie jak poÊwi´cenie Abrahama”10.

Wilford Woodruff, cz∏onek obozu, który póêniej zosta∏ czwar-
tym Prezydentem KoÊcio∏a, powiedzia∏: „ZdobyliÊmy doÊwiad-
czenie, którego nigdy byÊmy nie zdobyli w inny sposób. MieliÊmy
przywilej ujrzeç twarz proroka, podró˝owaç z nim tysiàc mil, a
tak˝e widzieç Ducha Bo˝ego dzia∏ajàcego razem z nim, i objawie-
nia, które otrzymywa∏ od Jezusa Chrystusa, a w koƒcu wype∏nie-
nie tych objawieƒ”11.

W lutym 1835 roku, pi´ç miesi´cy po rozwiàzaniu obozu,
zorganizowane zosta∏o Kworum Dwunastu Aposto∏ów oraz
Pierwsze Kworum Siedemdziesiàtych. Siedemdziesiàt dziewi´ç z
osiemdziesi´ciu dwóch pozycji w tych dwóch kworach zajmowali
m´˝czyêni, którzy zostali wypróbowani podczas marszu Obozu
Syjonu.

W Kirtland Józef Smith dalej szkoli∏ przysz∏ych przywódców.
Czterech przysz∏ych Prezydentów KoÊcio∏a — Brigham Young,
John Taylor, Wilford Woodruff i Lorenzo Snow — zosta∏o
ochrzczonych podczas pobytu w Kirtland i póêniej kolejno pro-
wadzi∏o KoÊció∏ a˝ do 1901 roku. Ponadto trzech nast´pnych
Prezydentów — Joseph F. Smith, Heber J. Grant i George Albert
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Smith, którzy s∏u˝yli kolejno do 1951 roku — to bezpoÊredni
potomkowie dzielnych pionierów z Kirtland.

Praca misjonarska posuwa si´ naprzód
Podczas gdy Âwi´ci mieszkali w Kirtland, powo∏ano wielu

misjonarzy, którzy mieli g∏osiç ewangeli´ z dala od domu, a wi´k-
szoÊç z nich ponosi∏a ogromnà osobistà ofiar´. Misjonarze byli
wysy∏ani do wielu stanów Ameryki, do cz´Êci Kanady i przez
Atlantyk do Anglii. Dzi´ki ich wysi∏kom wielu ludzi otrzyma∏o
Êwiadectwo o prawdziwoÊci ewangelii. Stali si´ dzielnymi cz∏on-
kami, którzy wnieÊli do m∏odego KoÊcio∏a ogromnà si∏´.

Pewna liczba objawieƒ zapisanych w Kirtland zawiera∏a
przykazania dla cz∏onków, aby g∏osili Êwiatu ewangeli´. Pan
powiedzia∏: „I pójdziecie w mocy mojego Ducha, nauczajàc mojej
Ewangelii, dwójkami, w moje imi´, podnoszàc g∏os niczym g∏os
tràby, g∏oszàc s∏owo moje niczym anio∏owie Boga” (NiP 42:6). W
nast´pnym roku Pan nakaza∏: „Przystoi ka˝demu, kto zosta∏
ostrze˝ony, aby ostrzeg∏ sàsiada swego” (NiP 88:81).

Misje pierwszych nawróconych z Ohio

Zera Pulsipher, nawrócony z Ohio, jest przyk∏adem cz∏owieka,
który entuzjastycznie dzieli∏ si´ przes∏aniem o Przywróceniu. Przy-
stàpi∏ do KoÊcio∏a w styczniu 1832 roku i odnotowa∏, ˝e nied∏ugo
po tym „zosta∏ ustanowiony do urz´du starszego i rozpoczà∏ g∏o-
szenie ewangelii, odnoszàc sukces w domu i za granicà”12. On i
inny misjonarz, Elijah Cheney, udali si´ do ma∏ego miasteczka
Richland, w stanie Nowy Jork, gdzie zacz´li g∏osiç w miejscowej
szkole. Jednym z pierwszych nawróconych z Richland, których
ochrzci∏ Starszy Pulsipher, by∏ m∏ody farmer, Wilford Woodruff,
który pewnego dnia sta∏ si´ jednym z misjonarzy odnoszàcych
najwi´ksze sukcesy w historii KoÊcio∏a i czwartym Prezydentem
KoÊcio∏a. W ciàgu miesiàca ci dwaj misjonarze ochrzcili tylu ludzi,
˝e zorganizowali w Richland gmin´ KoÊcio∏a.

Misjonarze, odpowiadajàcy na wezwanie, by ostrzec swoich
sàsiadów, pochodzili z rodzin o ró˝nym statusie spo∏ecznym
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i materialnym. Wielu z nich by∏o ˝onatych i mia∏o obowiàzki
wobec rodziny. Wyje˝d˝ali w czasie ˝niw i mroênych zim, w
czasie osobistych sukcesów i podczas kryzysu ekonomicznego.
Pewna liczba starszych by∏a niemal bez Êrodków do ˝ycia, gdy
udawa∏a si´ na pole misyjne. Sam Prorok podró˝owa∏ przez
ponad 15 tysi´cy mil, s∏u˝àc na 14 krótkich misjach od 1831
do 1838 roku w wielu stanach i w Kanadzie.

Kiedy George A. Smith, kuzyn Proroka, otrzyma∏ swoje powo-
∏anie do wschodniej cz´Êci Stanów Zjednoczonych, by∏ tak biedny,
˝e nie mia∏ w∏asnych ubraƒ i ksià˝ek, których potrzebowa∏, ani
nie mia∏ Êrodków, które pozwoli∏yby na ich zakup. W rezultacie
Prorok Józef i jego brat, Hyrum, dali mu troch´ swojej szarej
tkaniny, a Eliza Brown uszy∏a mu p∏aszcz, kamizelk´ i spodnie.
Brigham Young da∏ mu par´ butów, ojciec da∏ kieszonkowà Bibli´,
a Prorok — egzemplarz Ksi´gi Mormona.

Starsi Erastus Snow i John E. Page równie˝ byli biedni, kiedy
udawali si´ na pole misyjne wiosnà 1836 roku. Starszy Snow,
opisujàc stan posiadania w chwili udania na misj´ w zachodniej
Pensylwanii, napisa∏: „Opuszcza∏em Kirtland pieszo, majàc ma∏à
walizeczk´, w której mieÊci∏o si´ kilka prac koÊcielnych i para skar-
pet; w kieszeni mia∏em pi´ç centów, co stanowi∏o ca∏y mój ziemski
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dobytek”. Starszy Page powiedzia∏ Prorokowi, ˝e nie mo˝e przyjàç
powo∏ania do g∏oszenia ewangelii, poniewa˝ nie posiada odzie˝y.
Nie mia∏ nawet p∏aszcza. Prorok zareagowa∏ w ten sposób, ˝e zdjà∏
swój p∏aszcz i wr´czy∏ go Starszemu Page’owi. Powiedzia∏ mu, aby
uda∏ si´ na misj´, a Pan mu obficie pob∏ogos∏awi13. Starszy Page
zosta∏ pob∏ogos∏awiony na misji mo˝liwoÊcià podzielenia si´
ewangelià z setkami osób, które przystàpi∏y do KoÊcio∏a.

Misja Kworum Dwunastu Aposto∏ów

W 1835 roku cz∏onkowie Kworum Dwunastu Aposto∏ów zostali
powo∏ani na misj´ we wschodniej cz´Êci Stanów Zjednoczonych
i Kanady. By∏ to jedyny czas w historii KoÊcio∏a, kiedy wszyscy
cz∏onkowie tego Kworum udali si´ na misj´ w tym samym czasie.
Kiedy powrócili, Heber C. Kimball Êwiadczy∏, ˝e odczuwali moc
Boga i byli w stanie uzdrawiaç chorych i wyp´dzaç diab∏y.

Misja do Anglii

W póêniejszym czasie okresu Kirtland w KoÊciele nastàpi∏ kry-
zys. Niektórzy cz∏onkowie, nie wy∏àczajàc kilku przywódców,
odstàpili od KoÊcio∏a, poniewa˝ nie mogli znieÊç prób i przeÊlado-
waƒ i zacz´li doszukiwaç si´ wad w Proroku Józefie i innych przy-
wódcach KoÊcio∏a. Pan objawi∏ Józefowi Smithowi, ˝e musi uczy-
niç coÊ nowego dla zbawienia Jego KoÊcio∏a. Tà nowoÊcià by∏
nap∏yw do KoÊcio∏a nawróconych z Anglii. W niedziel´ 4 czerwca
1837 roku Prorok podszed∏ do Starszego Hebera C. Kimballa w
Âwiàtyni Kirtland i powiedzia∏ do niego: „Bracie Heberze, otrzy-
ma∏em podszept od Ducha Pana: ‘Niech mój s∏uga Heber uda si´
do Anglii, g∏osi tam mojà Ewangeli´ i otworzy drzwi zbawienia
temu narodowi’”14.

Kiedy Heber C. Kimball by∏ wyÊwi´cany na swojà misj´, do
pokoju wszed∏ Starszy Orson Hyde. Kiedy Orson us∏ysza∏, co si´
dzieje, odczu∏ potrzeb´ pokuty, jako ˝e by∏ jednym z tych, którzy
oddawali si´ szukaniu b∏´dów u Proroka. Zaofiarowa∏ si´, ˝e
b´dzie s∏u˝y∏ jako misjonarz i tak˝e zosta∏ wyÊwi´cony, by udaç
si´ do Anglii.
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Heber C. Kimball tak bardzo chcia∏ g∏osiç ewangeli´ na obcej
ziemi, ˝e kiedy ∏ódê zbli˝a∏a si´ do làdu w Liverpoolu, w Anglii,
wyskoczy∏ z ∏odzi do doku, zanim ta zosta∏a zacumowana, twier-
dzàc, ˝e by∏ pierwszy, który dotar∏ do tej ziemi z przes∏aniem
Przywrócenia. Przed 23 lipca misjonarze g∏osili poÊród przepe∏-
nionych kongregacji, a pierwsze chrzty zaplanowano na 30 lipca.
George D. Watt wygra∏ wyÊcig do rzeki Ribble w Preston, czym
zyska∏ zaszczyt dostàpienia chrztu jako pierwszy w Brytanii.

W ciàgu oÊmiu miesi´cy do KoÊcio∏a przystàpi∏y setki nawró-
conych i zorganizowano wiele gmin. Zastanawiajàc si´ nad wspa-
nia∏ym ˝niwem dusz, Heber przypomnia∏ sobie, ˝e Prorok i jego
Doradcy „po∏o˝yli na [nim] r´ce i [...] powiedzieli, ˝e Bóg uczyni
[go] pot´˝nym w tym narodzie w zdobyciu dla Niego dusz: anio-
∏owie powinni [mu] towarzyszyç i podtrzymywaç [go] tak, ˝e
[jego] stopy nigdy si´ nie potknà, ˝e [powinien] byç wielce b∏ogo-
s∏awionym i przywieÊç êród∏o zbawienia tysiàcom ludzi”15.

Jako ˝e wielu pierwszych misjonarzy pos∏usznie przyj´∏o
powo∏ania na misj´, pomimo osobistych ofiar, tysiàce brytyjskich
nawróconych radowa∏o si´ b∏ogos∏awieƒstwami przywróconej
ewangelii. Zgromadzili si´ w Syjonie i wielce wzmocnili KoÊció∏
w przygotowaniu na decydujàcy czas, który by∏ przed nim.

Âwiàtynia Kirtland
Ofiary Âwi´tych

Dnia 27 grudnia 1832 roku Âwi´ci po raz pierwszy dowiedzieli
si´ o przykazaniu Pana, aby budowaç Êwiàtyni´ (zob. NiP 88:119).
Wznoszenie Êwiàtyni sta∏o si´ g∏ównym celem KoÊcio∏a w Kirtland
w latach 1833–1836. Stanowi∏o to olbrzymie wyzwanie dla Âwi´-
tych, którym brakowa∏o zarówno potrzebnych pracowników, jak i
pieni´dzy. Wed∏ug Elizy R. Snow, „w owym czasie [...] Âwi´ci sta-
nowili nielicznà grup´, a wi´kszoÊç z nich by∏a biedna; i jeÊli nie
by∏oby pewnoÊci, ˝e Bóg przemówi∏ i ˝e nakaza∏ budow´ domu
dla Jego imienia, co do którego objawi∏ nie tylko form´, ale te˝
okreÊlone wymiary, próba podj´cia budowy tej Âwiàtyni, w takich
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w∏aÊnie okolicznoÊciach, by∏aby uznana przez wszystkich zainte-
resowanych jako niedorzeczna”16.

Prorok Józef Smith i Âwi´ci, majàc wiar´, ˝e Bóg zapewni
koniecznà pomoc i Êrodki, zacz´li dokonywaç potrzebnych ofiar.
John Tanner by∏ jednym z tych, których Pan przygotowa∏, aby
pomóg∏ w zapewnieniu Êrodków do budowy Êwiàtyni. John, nie-
dawno nawrócony z Bolton, w stanie Nowy Jork, w grudniu 1834
roku „mia∏ w nocy sen lub wizj´, w której odniós∏ wra˝enie, ˝e
jest potrzebny i ˝e musi si´ natychmiast udaç do KoÊcio∏a na
Zachodzie. [...]

Gdy przyby∏ do Kirtland, dowiedzia∏ si´, ˝e w czasie gdy mia∏
te uczucia, ˝e natychmiast musi udaç si´ do KoÊcio∏a, Prorok Józef
i kilku braci zebra∏o si´ na spotkaniu modlitewnym i poprosi∏o
Pana, aby przys∏a∏ do nich jakiegoÊ brata lub kilku braci, którzy
b´dà mieli Êrodki na to, by pomóc im w uniesieniu ci´˝aru kre-
dytu hipotecznego na farm´, na której budowana by∏a Êwiàtynia.

Dzieƒ po przybyciu do Kirtland [...] [zosta∏] poinformowany,
˝e wkrótce wierzyciel b´dzie chcia∏ zabraç wspomnianà farm´ za
niesp∏acony kredyt hipoteczny. Po czym po˝yczy∏ prorokowi dwa
tysiàce dolarów, którà to kwotà farma zosta∏a sp∏acona, i wzià∏
jego por´czenie na sp∏at´ oprocentowania”17.

Niezwyk∏e wysi∏ki, jakie wk∏adali Âwi´ci z Kirtland, stanowià
przyk∏ad ofiary i poÊwi´cenia czasu, talentów i Êrodków. Przez
trzy lata pracowali nad budowà. Oprócz umiej´tnoÊci zwiàzanych
ze wznoszeniem budowli i pracy m´˝czyzn, kobiety prz´d∏y i
robi∏y na drutach, aby uszyç odzie˝ dla pracujàcych. Póêniej
wykona∏y zas∏ony, które oddziela∏y pokoje. Wznoszenie Êwiàtyni
stawa∏o si´ coraz trudniejsze z uwagi na mot∏och, który grozi∏ jej
zniszczeniem, a ci, którzy pracowali w dzieƒ, pilnowali Êwiàtyni
nocà. Lecz wiosnà 1836 roku, po olbrzymich ofiarach w postaci
czasu i zasobów, Êwiàtynia zosta∏a w koƒcu ukoƒczona.

PoÊwi´cenie Âwiàtyni

Po ukoƒczeniu Êwiàtyni Pan wyla∏ pe∏ne mocy duchowe
b∏ogos∏awieƒstwa na Âwi´tych w Kirtland, ∏àcznie z wizjami
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i zes∏aniem anio∏ów s∏u˝ebnych. Józef Smith nazwa∏ ten okres
„naszym rokiem jubileuszowym i czasem radoÊci”18. Daniel Tyler
Êwiadczy∏: „Wszyscy czuli, ˝e to przedsmak nieba. [...] Zastana-
wialiÊmy si´, czy to nie nadesz∏o milenium”19.

Zwieƒczeniem tego wylania Ducha by∏o poÊwi´cenie Êwiàtyni.
27 marca 1836 roku w Êwiàtyni zgromadzi∏o si´ w duchu radoÊci
oko∏o tysiàca osób. Âpiewano hymny, ∏àcznie z hymnem „Duch
Bo˝y jak p∏omieƒ najÊwi´tszy w nas p∏onie”, który zosta∏ napisany
na t´ okolicznoÊç przez Williama W. Phelpsa. Udzielono sakra-
mentu, a kazania wyg∏osili Sidney Rigdon, Józef Smith i inni.

Józef Smith odczyta∏ modlitw´ poÊwi´cajàcà, która obecnie jest
zapisana jako Nauki i Przymierza 109, a którà otrzyma∏ przez obja-
wienie. Prosi∏ w niej Pana, aby pob∏ogos∏awi∏ lud tak, jak w dniu
Zielonych Âwiàt: „I niechaj dom Twój b´dzie nape∏niony niczym
pot´˝nym wichrem p´dzàcym, chwa∏à Twojà” (NiP 109:37). Wielu
odnotowa∏o, ˝e ta modlitwa wype∏ni∏a si´ tego wieczora, kiedy
Prorok spotka∏ si´ w Êwiàtyni z cz∏onkami kworów kap∏aƒskich.

Eliza R. Snow zapisa∏a: „Ceremonie tego poÊwi´cenia mogà
byç powtórzone, ale ˝aden ludzki j´zyk nie jest w stanie opisaç
niebiaƒskich przejawów tego pami´tnego dnia. Niektórym uka-
zali si´ anio∏owie, podczas gdy ich boskà obecnoÊç odczuwali
wszyscy zebrani, a ka˝de serce nape∏ni∏o si´ ‘niewys∏owionà
radoÊcià i pe∏nià chwa∏y’”20. Po modlitwie poÊwi´cajàcej ca∏a kon-
gregacja powsta∏a i ze wzniesionymi r´kami wo∏a∏a: „Hosanna”.

Dnia 3 kwietnia 1836 roku, tydzieƒ póêniej, mia∏y miejsce
jedne z najbardziej znamiennych wydarzeƒ wspó∏czesnej historii.
Tego dnia w Êwiàtyni Józefowi Smithowi i Oliwierowi Cowdery
ukaza∏ si´ sam Zbawiciel i powiedzia∏: „Oto bowiem przyjà∏em
ten dom i b´dzie w nim imi´ moje; i objawi´ si´ ludowi mojemu
w litoÊci w tym domu” (NiP 110:7). Po tym, jak ukazali si´
Moj˝esz, Eliasz i prorok Eliasz i przywrócili dodatkowe klucze
kap∏aƒstwa, mia∏y miejsce inne wielkie i wspania∏e wizje. Moj˝esz
nada∏ klucze zgromadzenia Izraela, Eliasz przekaza∏ Józefowi i
Oliwierowi dyspensacj´ ewangelii Abrahama, a prorok Eliasz
przywróci∏ klucze mocy piecz´tujàcej (NiP 110:11–16). Wszystkie
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te klucze by∏y konieczne dla rozwoju królestwa Pana w ostatniej
dyspensacji czasów.

Pe∏nia b∏ogos∏awieƒstw kap∏aƒskich udzielanych w Êwiàtyni
nie by∏a objawiona ani udzielana w czasie, gdy Âwi´ci przebywali
w Kirtland. B∏ogos∏awieƒstwa te zosta∏y objawione KoÊcio∏owi
poprzez Proroka Józefa kilka lat póêniej, kiedy budowana by∏a
Âwiàtynia Nauvoo.

Exodus z Kirtland
Zbudowanie Êwiàtyni przynios∏o wiele b∏ogos∏awieƒstw, lecz

w 1837 i 1838 roku wierni Âwi´ci zmierzyli si´ tak˝e z proble-
mami wywo∏anymi przez odst´pstwo i przeÊladowania, które
przybli˝y∏y koniec ery KoÊcio∏a w Kirtland.

Stany Zjednoczone dotknà∏ kryzys ekonomiczny i KoÊció∏
odczu∏ jego skutki. Niektórzy cz∏onkowie wpadli w pu∏apk´ nie-
okie∏znanych spekulacji i d∏ugów i nie przetrwali pod wzgl´dem
duchowym mrocznych czasów zapaÊci ekonomicznej, ∏àcznie z
upadkiem Kirtlandzkiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Ta
instytucja bankowa zosta∏a za∏o˝ona przez cz∏onków KoÊcio∏a w
Kirtland i niektórzy cz∏onkowie b∏´dnie obwiniali Józefa Smitha
o problemy z nià zwiàzane.

Ze strony mieszkaƒców lokalnej spo∏ecznoÊci i zgorzknia∏ych
cz∏onków, którzy zostali ekskomunikowani lub odstàpili od
KoÊcio∏a, zacz´∏y si´ zorganizowane przeÊladowania i akty agresji.

Gdy nasila∏a si´ przemoc wobec Âwi´tych i ich przywódców,
pozostawanie w Kirtland stawa∏o si´ dla nich niebezpieczne.
W styczniu 1838 roku Prorok, którego ˝ycie znajdowa∏o si´ w
powa˝nym niebezpieczeƒstwie, uciek∏ z Kirtland do Far West,
w Missouri. Na przestrzeni ca∏ego 1838 roku wi´kszoÊç wiernych
Âwi´tych równie˝ zmuszona by∏a do ucieczki. Zostawili za sobà
pomnik wiary, poÊwi´cenia i ofiary w postaci Êwiàtyni wybudo-
wanej dla Boga. Na przyk∏adzie swego ˝ycia zostawili nam te˝
trwa∏e dziedzictwo wiernego pos∏uszeƒstwa namaszczonym przez
Pana przywódcom oraz osobistego poÊwi´cenia dla pracy Pana.
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Wczesne lata w Missouri
W tym samym czasie gdy Âwi´ci starali si´ zbudowaç króle-

stwo Bo˝e w Kirtland, w stanie Ohio, wielu cz∏onków KoÊcio∏a
zmaga∏o si´ z wielkimi problemami w powiecie Jackson, w stanie
Missouri.

Kiedy Âwi´ci zamieszkujàcy w Colesville, w stanie Nowy Jork,
zostali wezwani do opuszczenia swoich domów i udania si´ do
Kirtland, uczynili to ch´tnie (zob. str. 18). Kiedy przybyli do stanu
Ohio w po∏owie maja 1831 roku, okaza∏o si´, ˝e przydzielona im
ziemia nie jest ju˝ dost´pna. Prorok Józef Smith powiedzia∏ Panu
w modlitwie o ci´˝kim po∏o˝eniu tych Âwi´tych. W∏aÊnie otrzyma∏
objawienie, które by∏o skierowane do niego, do Sidneya Rigdona
oraz 28 innych starszych, aby udali si´ na misj´ do Missouri, i Pan
powiedzia∏, aby Âwi´ci z Colesville równie˝ udali si´ „do krainy
Missouri” (zob. NiP 54:8). Stanowili oni pierwszà grup´ Âwi´tych,
która osiedli∏a si´ na ziemi, która mia∏a staç si´ znana jako Syjon.

Newel Knight, prezydent Gminy Colesville, natychmiast zgro-
madzi∏ swój lud. Emily Coburn opowiada∏a: „ByliÊmy najpraw-
dziwszà grupà pielgrzymów, która rozpocz´∏a poszukiwania lep-
szego miejsca”1. W Wellsville, w stanie Ohio, weszli na pok∏ad
statku parowego, i rzekami p∏ynàcymi przez stany Ohio, Missis-
sippi i Missouri dop∏yn´li do powiatu Jackson, w Missouri. Kapi-
tan statku powiedzia∏, ˝e „byli najbardziej pokojowo nastawionymi
i najspokojniejszymi emigrantami, jacy kiedykolwiek udawali si´
na zachód; ‘˝adnego bluênierstwa, ˝adnych przekleƒstw, ˝adnego
hazardu i ˝adnego picia’”2.

ROZDZIA¸ CZWARTY
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Prorok i inni przywódcy KoÊcio∏a, podró˝ujàc drogà làdowà,
wyprzedzili Âwi´tych z Colesville, aby przygotowaç wszystko dla
rozlokowania ich w powiecie Jackson. Grupa podró˝ujàca z Pro-
rokiem dotar∏a do Independence, w stanie Missouri, 14 lipca 1831
roku. Po obejrzeniu okolicy i poproszeniu w modlitwie o boskie
przewodnictwo Prorok powiedzia∏: „[Pan] objawi∏ mi si´ i prze-
znaczy∏ dla mnie i innych ka˝de miejsce, na którym wyznaczy∏
rozpocz´cie dzie∏a gromadzenia i wzniesienia Êwi´tego miasta,
które powinno byç nazwane Syjonem”3.

To objawienie okreÊla∏o Missouri jako miejsce, na którym Pan
zamierza∏ zgromadziç Âwi´tych, i „miejsce to, zwane teraz Inde-
pendence jest centralnym miejscem; a miejsce na Êwiàtyni´ le˝y
na zachód, na dzia∏ce niedaleko budynku sàdu” (NiP 57:3). Âwi´ci
mieli wykupiç ka˝dà dzia∏k´, le˝àcà na zachód od miasta, a˝ do
linii oddzielajàcej stan Missouri od terytorium Indian (NiP 57:1–5).

Józef Smith i Biskup Partridge nabyli ziemi´ dla Gminy
Colesville w Kaw Township, jakieÊ 12 mil (ok. 19 km) na zachód od
Independence. Dnia 2 sierpnia 1831 roku, po przybyciu cz∏onków
gminy, odprawiono ceremoni´ o charakterze symbolicznym. Dwu-
nastu m´˝czyzn, reprezentujàcych 12 plemion Izraela, ponios∏o
dopiero co Êci´tà k∏od´ d´bowà i umieÊci∏o jà w poprzek kamienia,
po∏o˝onego przez Oliwiera Cowdery, k∏adàc tym samym symbo-
liczny fundament pod ustanowienie Syjonu. Po tak skromnym
poczàtku Âwi´ci wznieÊli budynek, który s∏u˝y∏ zarówno jako
koÊció∏, jak i budynek szkolny4.

Nast´pnego dnia kilku braci zgromadzi∏o si´ na pewnym
wzniesieniu, pó∏ mili (ok. 800 m) na zachód od budynku sàdu
w Independence. Prorok Józef Smith umieÊci∏ kamieƒ w´gielny
pod planowanà Êwiàtyni´ i poÊwi´ci∏ to miejsce w imi´ Pana.
Centralnym miejscem ziemi Syjon mia∏ byç dom Pana5.

Prorok powróci∏ do Kirtland, a Âwi´ci w powiecie Jackson
zacz´li otrzymywaç parcele ziemi od Biskupa Edwarda Partridge’a.
Byli bardzo biedni i nie mieli nawet namiotów, które zapewni∏yby
im ochron´ przed niepogodà podczas budowy chat. Byli te˝ niemal
ca∏kowicie pozbawieni narz´dzi rolniczych, a˝ do czasu, gdy
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wys∏ano po nie grupy do St. Louis, oddalonego o ponad 200 mil
(360 km). Kiedy Âwi´ci zostali ju˝ wyposa˝eni w narz´dzia, zacz´li
przygotowywaç ziemi´ pod zasiewy. Emily Coburn, b´dàca pod
wielkim wra˝eniem tego, co zobaczy∏a, opowiedzia∏a: „To by∏ nie-
samowity widok: cztery czy pi´ç wo∏ów, które idàc w zaprz´gu,
wzrusza∏y ˝yznà gleb´. Szybko wznoszono ogrodzenia i dokony-
wano innych ulepszeƒ. Budowano chaty i przygotowywano je
dla rodzin tak szybko, jak pozwala∏ na to czas, pieniàdze i si∏a
robocza”6.

Pomimo niedogodnoÊci zwiàzanych z ˝yciem przygranicznym,
Âwi´ci z Colesville pozostawali radosnym i szcz´Êliwym ludem.
Parley P. Pratt, który osiedli∏ si´ z nimi, powiedzia∏: „DoÊwiad-
czyliÊmy wielu radosnych chwil w naszych modlitwach i podczas
innych spotkaƒ, zosta∏ na nas wylany Duch Pana, a nawet ma∏e
dzieci, majàce po osiem, dziesi´ç czy dwanaÊcie lat, mówi∏y,
modli∏y si´ i prorokowa∏y na naszych spotkaniach i podczas
czczenia Boga w naszych rodzinach. Duch pokoju, jednoÊci, mi∏o-
Êci i dobrej woli objawi∏ si´ w tym ma∏ym KoÊciele na pustkowiu,
a wspomnienie o nim b´dzie na zawsze drogie memu sercu”7.

W kwietniu 1832 roku Âwi´ci zostali pob∏ogos∏awieni drugà
wizytà Proroka i Sidneya Rigdona. Ci przywódcy byli w∏aÊnie po
bardzo bolesnych przejÊciach, które mia∏y miejsce na farmie Jana
Johnsona w Hiram, w Ohio, gdzie pracowali nad t∏umaczeniem
Biblii. Nocà t∏um wrogów KoÊcio∏a wywlek∏ Józefa Smitha z jego
domu. Dusili go, rozebrali i pokryli jego cia∏o smo∏à i pierzem.
Sidney Rigdon by∏ wleczony za nogi po zamarzni´tej, twardej
ziemi, co spowodowa∏o powa˝ne rany na g∏owie.

Teraz, w przeciwieƒstwie do okresu, gdy byli fizycznie bici,
przebywali bezpieczni poÊród przyjació∏. Józef potwierdzi∏, ˝e
„zosta∏ przyj´ty w sposób znany jedynie braciom i siostrom, któ-
rzy sà zjednoczeni w tej samej wierze, przez ten sam chrzest i któ-
rzy sà wspierani przez tego samego Pana. W szczególnoÊci gmina
Collesville cieszy∏a si´ takà jednoÊcià, jakà cieszyli si´ staro˝ytni
Âwi´ci z aposto∏em Paw∏em. Dobrze jest radowaç si´ z ludem
Bo˝ym”8.

Ustanowienie Syjonu w Missouri
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PrzeÊladowania w powiecie Jackson
Zgodnie z nakazem Pana, Biskup Partridge naby∏ w powiecie

Jackson setki akrów ziemi dla wielu Âwi´tych, którzy emigrowali
z Ohio i z innych miejsc. Przywódcy poczàtkowo za∏o˝yli dla tych
cz∏onków gminy w Independence, Colesville, Whitmer, Big Blue
i Prairie. W drugiej po∏owie 1833 roku ∏àcznie za∏o˝onych by∏o
dziesi´ç gmin9. Kiedy cz∏onkowie po∏àczonych gmin spotkali si´
w okolicy rzeki Big Blue w kwietniu 1833 roku, aby uczciç trzecià
rocznic´ za∏o˝enia KoÊcio∏a, obecnych by∏o prawdopodobnie
oko∏o tysiàca Âwi´tych. Newel Knight powiedzia∏, ˝e to zgroma-
dzenie by∏o pierwszymi tego rodzaju obchodami w Syjonie i
wszyscy Âwi´ci odczuwali ducha powszechnej radoÊci. Jednak˝e
Newel zauwa˝y∏ te˝: „Kiedy Âwi´ci si´ radujà, diabe∏ jest wÊciek-
∏y, a jego dzieci i s∏udzy podzielajà jego ducha”10.

Przed koƒcem kwietnia znów mia∏y miejsce przeÊladowania.
Na poczàtku, miejscowi obywatele ostrzegali cz∏onków KoÊcio∏a,
˝e nie sà zadowoleni z przyjazdu tak wielu Âwi´tych w Dniach
Ostatnich, którzy, jak si´ obawiano, mogli mieç wkrótce przewa-
˝ajàcà iloÊç g∏osów w wyborach. Poczàtkowo Âwi´ci nap∏ywali
z pó∏nocnych stanów i generalnie byli przeciwko niewolnictwu,
które wówczas by∏o zalegalizowane w stanie Missouri. Niepo-
koi∏a ich wiara Âwi´tych w Ksi´g´ Mormona jako pismo Êwi´te,
twierdzenie, ˝e powiat Jackson b´dzie ostatecznie ich Syjonem i
˝e sà prowadzeni przez proroka. Równie˝ zarzut, ˝e kontaktujà
si´ z Indianami, wzmóg∏ podejrzliwoÊç miejscowych obywateli.

Po okolicy krà˝y∏a petycja, zwana czasami sekretnà konstytu-
cjà, przygotowana przez opozycj´. Jej celem by∏o zdobycie pod-
pisów osób, które chcà wyeliminowaç „mormoƒskà zaraz´”.
Owe uczucia niech´ci skumulowa∏y si´ 20 lipca 1833 roku, kiedy
mot∏och, liczàcy oko∏o 400 m´˝czyzn, spotka∏ si´ w sàdzie w
Independence, aby skoordynowaç swoje wysi∏ki. Przywódcom
KoÊcio∏a przed∏o˝ono na piÊmie ˝àdanie, wzywajàce Âwi´tych,
by opuÊcili powiat Jackson, zaprzestali wydawania gazety The
Evening and the Morning Star, a tak˝e zabroniono kolejnym cz∏on-
kom KoÊcio∏a przyjazdu do powiatu Jackson. Kiedy mot∏och
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dowiedzia∏ si´, ˝e przywódcy KoÊcio∏a nie zgadzajà si´ z tymi
bezprawnymi ˝àdaniami, zaatakowa∏ drukarni´, która by∏a
tak˝e domem wydawcy gazety, W. W. Phelpsa. Napastnicy
ukradli pras´ drukarskà i zdemolowali budynek.

Zniszczenie Ksi´gi Przykazaƒ

Najwa˝niejszym przedsi´wzi´ciem, jakiego podj´to si´ w
drukarni, by∏o wydrukowanie Ksi´gi Przykazaƒ, pierwszego
zbioru objawieƒ otrzymanych przez Proroka Józefa Smitha. Kiedy
mot∏och zaatakowa∏ budynek, rozrzuci∏ po ulicy niepozszywane
jeszcze kartki ksiàg. Widzàc to, dwie m∏ode Âwi´te w Dniach
Ostatnich, Mary Elizabeth Rollins i jej siostra, Caroline, nara˝ajàc
swe ˝ycie, usi∏owa∏y uratowaç to, co si´ da∏o. Mary Elizabeth
wspomina∏a:

„[Mot∏och] wyrzuci∏ du˝e arkusze papieru i powiedzia∏: ‘Oto
przykazania mormoƒskie’. Moja siostra i ja znajdowa∏yÊmy si´ za
rogiem p∏otu i obserwowa∏yÊmy ich. Kiedy powiedzieli o przyka-
zaniach, postanowi∏am zabraç kilka kartek. Siostra powiedzia∏a,
˝e jeÊli pójd´ je wziàç, ona pójdzie ze mnà, ale stwierdzi∏a: ‘Oni
nas zabijà’”. Kiedy mot∏och by∏ zaj´ty w drugiej cz´Êci domu, obie
dziewczyny wybieg∏y i wzi´∏y ca∏e nar´cza cennych kart. Mot∏och
ujrza∏ je i nakaza∏ dziewcz´tom zatrzymaç si´. Mary Elizabeth
opowiada∏a: „Bieg∏yÊmy ile si∏ w nogach. Dwaj z nich zacz´li nas
goniç. Widzàc dziur´ w p∏ocie, wbieg∏yÊmy na du˝e pole kukury-
dzy, po∏o˝y∏yÊmy kartki na ziemi i ukry∏yÊmy je pod w∏asnymi
cia∏ami. Kukurydza by∏a wysoka na pi´ç do szeÊciu stóp i ros∏a
bardzo g´sto. Tropili nas bardzo uwa˝nie i byli bardzo blisko, ale
nas nie znaleêli”.

Kiedy zbóje odeszli, dziewcz´ta uda∏y si´ do starej stajni zbu-
dowanej z bali. Tutaj, jak powiedzia∏a Mary Elizabeth, okaza∏o si´,
˝e „Siostra Phelps wraz z dzieçmi zamiata∏a stodo∏´ i zagarnia∏a
siano na jednà stron´, aby przygotowaç miejsce na nocleg. Zapy-
ta∏a, co tam chowam i powiedzia∏am jej. Wtedy to wzi´∏a od nas
kartki. [...] Zszyli je w ma∏e ksià˝eczki, a jednà wys∏ali do mnie,
co bardzo wysoko sobie ceni∏am”11.
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Wytarzanie w smole i pierzu Biskupa Partridge’a

Nast´pnie mot∏och pojma∏ Biskupa Edwarda Partridge’a oraz
Brata Charlesa Allena. Zabra∏ ich na rynek w Independence i
nakaza∏ wyrzec si´ Ksi´gi Mormona i opuÊciç powiat. Biskup
Partridge powiedzia∏: „Powiedzia∏em im, ˝e Âwi´ci doÊwiadczali
przeÊladowaƒ we wszystkich czasach, ˝e nie uczyni∏em nic, co
mog∏oby kogokolwiek obraziç, ˝e jeÊli wyrzàdzà mi krzywd´,
skrzywdzà niewinnego, ˝e jestem gotów cierpieç dla Chrystusa,
ale jeÊli chodzi o opuszczenie tego miejsca — nie ma na to zgody
z mojej strony”.

Po tej odmowie zdj´to z m´˝czyzn wierzchnie ubranie, a ich
cia∏a pokryto smo∏à i pierzem. Biskup Partridge zauwa˝y∏: „Zno-
si∏em to maltretowanie z ogromnà rezygnacjà i ∏agodnoÊcià, tak
˝e zdumiony t∏um pozwoli∏ mi odejÊç w spokoju, a wielu spoglà-
da∏o na mnie bardzo powa˝nie i myÊl´, ˝e ogarn´∏o ich wspó∏czu-
cie; a co do mnie — by∏em tak nape∏niony Duchem i mi∏oÊcià
Bo˝à, ˝e nie odczuwa∏em nienawiÊci do moich przeÊladowców
ani do nikogo innego”12.

Bitwa nad Big Blue

Mot∏och przyszed∏ ponownie 23 lipca, a przywódcy KoÊcio∏a
zaproponowali siebie na okup, byleby tylko nie krzywdzili ludzi.
Jednak˝e mot∏och zagrozi∏ wyrzàdzeniem krzywdy ca∏emu
KoÊcio∏owi i zmusi∏ braci, aby zgodzili si´ na opuszczeniu
powiatu przez Âwi´tych w Dniach Ostatnich. Jako ˝e dzia∏ania
mot∏ochu by∏y bezprawne w Êwietle konstytucji Stanów Zjedno-
czonych i stanu Missouri, przywódcy KoÊcio∏a postanowili szu-
kaç pomocy u gubernatora stanu, Daniela Dunklina. Udzieli∏ im
rady w kwestii ich praw obywatelskich i pokierowa∏ Âwi´tych,
aby uzyskali porad´ prawnà. Do reprezentowania Âwi´tych
zostali zatrudnieni Alexander W. Doniphan i inne osoby, co
z kolei rozwÊcieczy∏o mot∏och.

Z poczàtku Âwi´ci w Dniach Ostatnich próbowali uniknàç bez-
poÊredniego konfliktu, jednak˝e razy padajàce na cz∏onków oraz
niszczenie w∏asnoÊci doprowadzi∏o w koƒcu do bitwy w pobli˝u
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rzeki Big Blue. Dwóch z mot∏ochu zosta∏o zabitych, a Âwi´ci stra-
cili Andrew Barbera. Philo Dibble zosta∏ trzykrotnie postrzelony
w brzuch. Poproszono Newela Knighta, aby pob∏ogos∏awi∏ ran-
nego, co mia∏o cudowne konsekwencje. Brat Dibble powiedzia∏:

„Brat Newel Knight przyszed∏ zobaczyç si´ ze mnà i usiad∏
obok mojego ∏ó˝ka. [...] Jeszcze zanim jego r´ka dotkn´∏a mnie,
poczu∏em, jak Duch spoczywa na mojej g∏owie, i natychmiast wie-
dzia∏em, ˝e wyzdrowiej´. [...] Natychmiast powsta∏em i wyp∏y-
n´∏y ze mnie trzy kwarty krwi lub wi´cej, wraz z rozdartymi
przez kule fragmentami ubrania, które zanieczyÊci∏y rany. Póêniej
sam si´ ubra∏em i wyszed∏em. [...] Od owej chwili nie straci∏em
ani jednej kropli krwi i nigdy potem nie odczuwa∏em najmniej-
szego bólu czy niedogodnoÊci z powodu moich ran, oprócz
pewnego os∏abienia spowodowanego utratà krwi”13.

Gubernator Dunklin interweniowa∏ i nakaza∏ pu∏kownikowi
Thomasowi Pitcherowi, aby rozbroi∏ obie strony. Jednak˝e pu∏-
kownik Pitcher, który sympatyzowa∏ z mot∏ochem, odebra∏ broƒ
jedynie Âwi´tym i przekaza∏ jà mot∏ochowi. Zaatakowano bez-
bronnych Âwi´tych i zniszczono ich domy. Ludzie musieli szukaç
ratunku w lesie lub cierpieç z powodu srogich razów. W koƒcu,
przywódcy KoÊcio∏a wezwali lud do zabrania swojego dobytku
i ucieczki z powiatu Jackson.

Schronienie w powiecie Clay

Pod koniec 1833 roku wi´ksza cz´Êç Âwi´tych przemierzy∏a
rzek´ Missouri na pó∏nocy i uda∏a si´ do powiatu Clay, gdzie
znalaz∏a tymczasowe schronienie, jak opisa∏ Parley P. Pratt:

„Po obu stronach brzegi rzeki zosta∏y po∏àczone promami,
wype∏nionymi m´˝czyznami, kobietami i dzieçmi, ró˝nymi dob-
rami, wozami, pud∏ami, zapasami itp. i promy te by∏y ciàgle
zaj´te. A kiedy noc ponownie ukry∏a nas za koronami miejsco-
wych drzew, bardziej to wyglàda∏o na biwak. Wsz´dzie by∏o
widaç setki ludzi. Niektórzy byli w namiotach, inni pod go∏ym
niebem wokó∏ ognisk, a deszcz la∏ jak z cebra. M´˝owie poszuki-
wali swoich ˝on, ˝ony m´˝ów, rodzice dzieci, a dzieci rodziców.
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Niektórzy mieli szcz´Êcie i uciekli ze swymi rodzinami, wyposa-
˝eniem domów oraz pewnymi zapasami, podczas gdy inni nie
znali losu swoich przyjació∏ i stracili ca∏y swój dobytek. Scena ta
[...] skruszy∏aby serce ka˝dego cz∏owieka na ziemi, za wyjàtkiem
naszych Êlepych oprawców oraz zaÊlepionej i niedouczonej spo-
∏ecznoÊci”14.

Tym samym, na jakiÊ czas pozbawiono Âwi´tych mo˝liwoÊci
zbudowania Syjonu i Êwiàtyni swego Boga w powiecie Jackson.
W tym czasie oko∏o 1200 cz∏onków KoÊcio∏a robi∏o wszystko, co
konieczne, aby przetrwaç nieprzychylnà zim´ u brzegów rzeki, w
powiecie Clay. Niektórzy znaleêli schronienie w wozach, namio-
tach lub ziemiankach wykopanych na zboczach wzgórz, podczas
gdy inni zaj´li opuszczone chaty. Newel Knight przetrwa∏ zim´
w indiaƒskim wigwamie.

Jednym z pierwszych budynków wzniesionych przez Âwi´tych
w powiecie Clay by∏ ma∏y budynek koÊcielny, zbudowany z bali,
w którym mogli oddawaç Bogu czeÊç. Tam „nie zapominali, by
podzi´kowaç Wszechmogàcemu Bogu za wybawienie z ràk nik-
czemnych wrogów oraz by szukaç Jego ochrony i troski na przy-
sz∏oÊç — aby zmi´kczy∏ serca ludzi, przed którymi uciekli, aby
mogli znaleêç poÊród nich coÊ, co ich pokrzepi”15.

PrzeÊladowanie Obozu Syjonu
Jak opisaliÊmy w rozdziale 3., Pan nakaza∏ Józefowi Smithowi

zgromadziç grup´ m´˝czyzn, którzy mieli pomaszerowaç z Kirt-
land do Missouri, aby pomóc Âwi´tym, którzy zostali wyp´dzeni
z ich ziemi w powiecie Jackson. Kiedy Obóz Syjonu dotar∏ do
wschodniej cz´Êci powiatu Clay, w stanie Missouri, pod koniec
czerwca 1834 roku, mot∏och sk∏adajàcy z ponad 300 mieszkaƒców
Missouri wyszed∏ im na spotkanie z zamiarem zg∏adzenia ich.
Bracia, pod kierunkiem Proroka Józefa, za∏o˝yli obóz na rozwidle-
niu rzek Little i Big Fishing.

Mot∏och rozpoczà∏ atak z dzia∏ armatnich, ale Pan walczy∏ po
stronie Âwi´tych. Nad g∏owami szybko zacz´∏y zbieraç si´ chmury.
Prorok opisa∏ zaistnia∏e warunki: „Zaczà∏ padaç deszcz i grad. [...]
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Rozpocz´∏a si´ straszna burza; wiatr i deszcz, grad i b∏yskawice
wysz∏y im na spotkanie z wielkà wÊciek∏oÊcià i wkrótce z∏agodzi∏y
ich z∏owieszczà odwag´ i udaremni∏y im plan ‘zabicia Joe Smitha i
jego armii’. [...] Wpe∏zali pod wozy, w dziuple drzew, t∏oczyli si´
w jakiejÊ starej drewnianej szopie itd., a˝ do zakoƒczenia burzy,
kiedy to zamok∏a ich amunicja”. Po prze˝yciu ca∏onocnej burzy
„owa ‘rozpaczliwa nadzieja’ powiod∏a ich ‘z powrotem’ do Inde-
pendence, gdzie przy∏àczyli si´ do g∏ównej grupy mot∏ochu, b´dàc
w pe∏ni przekonani, [...] ˝e kiedy Jehowa walczy, oni wolà byç nie-
obecni. [...] Wydawa∏o si´, jakby zemsta pochodzi∏a od Boga bitew,
który ochroni∏ Swoje s∏ugi od zag∏ady z ràk ich wrogów”16.

Kiedy by∏o oczywiste, ˝e armia, jakà stanowi∏ mot∏och, stan´∏a
przed Âwi´tymi i ˝e gubernator Dunklin nie dotrzyma∏ obietnicy
udzielenia im pomocy, Prorok modli∏ si´ o wskazówki od Pana.
Pan powiedzia∏ mu, ˝e wówczas warunki nie sprzyja∏y odkupie-
niu Syjonu. Âwi´ci musieli wiele uczyniç, ˝eby przygotowaç swe
˝ycie osobiste do budowania Syjonu. Wielu z nich jeszcze nie
nauczy∏o si´ tego, aby byç pos∏usznym temu, czego wymaga∏ Pan:
„A nie mo˝na zbudowaç Syjonu w inny sposób, ni˝ przez zasady
prawa królestwa celestialnego; inaczej nie móg∏bym go przyjàç do
siebie. I musz´ karciç lud mój, dopóki si´ nie nauczy pos∏uszeƒ-
stwa, je˝eli tak trzeba, przez to, co cierpià” (NiP 105:5-6).

Pan powiedzia∏, ˝e Obóz Syjonu nie powinien realizowaç celu
militarnego: „Przeto w wyniku przewinieƒ ludu mojego uzna∏em
za konieczne, aby starsi moi poczekali krótki okres czasu na odku-
pienie Syjonu — Aby oni si´ sami mogli przygotowaç, i aby lud
mój by∏ nauczony doskonalej” (NiP 105:9–10). Bracia z Obozu
Syjonu zostali z honorem odwo∏ani, a Prorok powróci∏ do Kirtland.

Siedziba g∏ówna w Far West
Wi´kszoÊç Âwi´tych z Missouri pozosta∏a w powiecie Clay do

1836 roku, kiedy to mieszkaƒcy tego powiatu przypomnieli, ˝e
cz∏onkowie KoÊcio∏a mieli pozostaç jedynie do czasu, kiedy b´dà
mogli powróciç do powiatu Jackson. Chocia˝ teraz wydawa∏o si´ to
niemo˝liwe, poproszono ich o opuszczenie tego miejsca, zgodnie z

Ustanowienie Syjonu w Missouri



46

obietnicà. Zgodnie z prawem Âwi´ci nie musieli stosowaç si´ do tej
proÊby, ale woleli ponownie si´ przeprowadziç, ni˝ doprowadziç
do konfliktu. W grudniu 1836 roku, dzi´ki wysi∏kom ich przyjaciela
w stanowym ciele ustawodawczym, Alexandra W. Doniphana, z
powiatu Ray utworzono dwa nowe powiaty: Caldwell i Daviess.
Pozwolono Âwi´tym na za∏o˝enie w∏asnej spo∏ecznoÊci w Far West,
oko∏o 60 mil (ok. 96 km) na pó∏noc od powiatu Clay, które mia∏o
byç siedzibà powiatu Caldwell. G∏ównymi urz´dnikami powiatu
byli Âwi´ci w Dniach Ostatnich i wielu ludzi mia∏o nadziej´, ˝e w
ten sposób zakoƒczà si´ przeÊladowania cz∏onków KoÊcio∏a.

Po trudnej podró˝y z Kirtland, w stanie Ohio, Prorok Józef
Smith przyby∏ do Far West, w stanie Missouri w marcu 1838 roku
i za∏o˝y∏ tam siedzib´ g∏ównà KoÊcio∏a. W maju uda∏ si´ na pó∏-
noc, do powiatu Daviess i podczas bytnoÊci w Grand River w
proroczy sposób rozpozna∏ ten teren jako dolin´ Adam-ondi-
Ahman, „miejsce, gdzie Adam przyjdzie, aby odwiedziç swój
lud” (NiP 116:1)17. Adam-ondi-Ahman sta∏o si´ podstawowà spo-
∏ecznoÊcià Âwi´tych w powiecie Daviess. Dnia 4 lipca 1838 roku w
Far West poÊwi´cono kamieƒ w´gielny Êwiàtyni i Âwi´ci zacz´li
myÊleç, ˝e w koƒcu znaleêli wytchnienie od swych wrogów.

Bitwa nad rzekà Crooked
Jednak wkrótce znów mia∏y miejsce przeÊladowania. Dnia

6 sierpnia 1838 roku podczas wyborów w Gallatin, w powiecie
Daviess, mot∏och, sk∏adajàcy si´ ze 100 osób nie pozwoli∏ Âwi´tym
na oddanie g∏osów. Doprowadzi∏o to do bójki, w której rannych
zosta∏o kilka osób. Narastajàce niepokoje, podsycane przez
mot∏och w powiatach Caldwell i Daviess, doprowadzi∏y do tego,
˝e gubernator Lilburn W. Boggs sprowadzi∏ milicj´ stanowà dla
utrzymania spokoju.

Kapitan Samuel W. Bogart, jeden z oficerów milicji, by∏ w
rzeczywistoÊci blisko sprzymierzony z mot∏ochem. Zdecydowa∏
si´ na rozpocz´cie konfliktu przez porwanie trzech Âwi´tych w
Dniach Ostatnich i przetrzymywanie ich w swoim obozie nad rzekà
Crooked, w pó∏nocno–zachodniej cz´Êci powiatu Ray. Na ratunek
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tym m´˝czyznom wys∏ano oddzia∏ milicji Âwi´tych w Dniach
Ostatnich, co doprowadzi∏o do zaciek∏ej bitwy, która rozegra∏a si´
25 paêdziernika 1838 roku. Oddzia∏ poprowadzi∏ kapitan David
W. Patten, jeden z Dwunastu Aposto∏ów, który by∏ poÊród tych,
którzy zostali Êmiertelnie ranni w walce. Zanim zmar∏, przybyli
do niego z Far West jego ˝ona, Phoebe Ann Patten, Józef i Hyrum
Smith oraz Heber C. Kimball.

Heber powiedzia∏ na temat Davida Pattena: „Zasady Ewangelii,
wczeÊniej dla niego tak cenne, da∏y mu wsparcie i pocieszenie w
chwili odejÊcia i pozbawi∏y Êmierç jej ˝àd∏a i grozy”. Ten umiera-
jàcy m´˝czyzna przemówi∏ do zebranych u jego ∏o˝a, mówiàc o
tych Âwi´tych, którzy nie wytrwali w swej niez∏omnoÊci i popadli
w odst´pstwo, i wykrzyknà∏: „‘Och, ˝eby byli oni na moim miej-
scu! Bowiem czuj´, ˝e dochowa∏em wiary’”. Nast´pnie zwróci∏ si´
do Phoebe Ann, mówiàc: „’Bez wzgl´du na to, co jeszcze zrobisz,
och, nie porzucaj wiary’”. Tu˝ przed Êmiercià modli∏ si´: „’Ojcze,
prosz´ Ci´ w imi´ Jezusa Chrystusa, abyÊ wyswobodzi∏ mego
ducha i przyjà∏ go u Siebie’”. A tych, którzy byli zebrani wokó∏
niego, prosi∏: „’Bracia, wasza wiara wspiera mnie, ale b∏agam
was, nie wià˝cie ju˝ ze mnà nadziei i pozwólcie mi odejÊç’”. Brat
Kimball powiedzia∏: „W zwiàzku z tym poleciliÊmy go Bogu i
wkrótce jego oddech usta∏, i zasnà∏ w Jezusie, nie wydawszy
nawet j´ku”18.

Oddzia∏ kapitana Samuela Bogarta zachowaniem bardziej
przypomina∏ mot∏och, ni˝ milicj´ stanowà. Niemniej Êmierç mili-
cjanta w bitwie nad rzekà Crooked wraz z innymi doniesieniami
sprawi∏a, ˝e gubernator Lilburn W. Boggs wyda∏ swój nies∏awny
„rozkaz eksterminacji”. W dekrecie, datowanym na 27 paêdzier-
nika 1838 roku, zapisano: „Mormoni muszà byç traktowani jak
wrogowie i muszà byç eksterminowani lub wyp´dzeni ze stanu,
jeÊli to b´dzie konieczne dla dobra publicznego — ich akty prze-
mocy sà nie do opisania”19. Wyznaczono oficera milicji, który
mia∏ wykonaç rozkaz gubernatora.
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Masakra w Haun’s Mill
Dnia 30 paêdziernika 1838 roku, trzy dni po wydaniu rozkazu

o eksterminacji, oko∏o 200 jeêdêców nagle zaatakowa∏o ma∏à spo-
∏ecznoÊç Âwi´tych w Haun’s Mill nad Shoal Creek, w powiecie
Caldwell. Napastnicy, w akcie zdrady, wezwali tych m´˝czyzn,
którzy chcieliby si´ uratowaç, aby pobiegli do kuêni. Nast´pnie
zaj´li pozycje wokó∏ budynku i zacz´li strzelaç do czasu, a˝
wszyscy, którzy znajdowali si´ w Êrodku, byli, w ich przekonaniu,
martwi. Inni zostali zabici, kiedy próbowali uciec. ¸àcznie zabito
17 m´˝czyzn i ch∏opców, a 15 by∏o rannych.

Po masakrze Amanda Smith uda∏a si´ do kuêni, gdzie znalaz∏a
swego m´˝a, Warrena, i syna, Sardiusa, martwych. PoÊród tej
rzezi ucieszy∏a si´, kiedy znalaz∏a swojego drugiego syna, ma∏ego
Alm´, który ˝y∏, choç by∏ powa˝nie ranny. Kula z muszkietu roz-
trzaska∏a mu biodro. PoÊród martwych i rannych m´˝czyzn
Amanda ukl´kn´∏a i b∏aga∏a Pana o pomoc:

„Och, mój Ojcze Niebieski — wo∏a∏am — có˝ mam uczyniç?
Widzisz mojego biednego, rannego ch∏opca i wiesz, ˝e nie wiem,
co mam zrobiç. Och, Ojcze Niebieski, pokieruj mnà!” Powiedzia∏a,
˝e „by∏a kierowana g∏osem”, który poinstruowa∏ jà, aby z popio∏u
zrobi∏a ∏ug i oczyÊci∏a ran´. Nast´pnie przygotowa∏a goràcy ok∏ad
z wiàzu i ob∏o˝y∏a nim ran´. Nast´pnego dnia wyla∏a na ran´
butelk´ balsamu.

Amanda powiedzia∏a do swojego syna: „’Alma, moje dziecko,
[...] czy wierzysz, ˝e Pan uczyni∏ twoje biodro?’

‘Tak, mamo’.
‘Có˝, Pan mo˝e stworzyç coÊ w miejsce twego biodra. Czy

wierzysz, ˝e mo˝e On to uczyniç, Almo?’
‘Mamo, czy ty wierzysz, ˝e Pan mo˝e to uczyniç?’ — zapyta∏o

dziecko w swej prostocie.
‘Tak, mój synu — odpowiedzia∏am — On pokaza∏ mi to

wszystko w wizji’.
Potem po∏o˝y∏am go wygodnie twarzà do do∏u i powiedzia∏am:

‘A teraz le˝ w ten sposób i nie ruszaj si´, a Pan uczyni dla ciebie
inne biodro’.
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Tak wi´c Alma le˝a∏ twarzà do do∏u przez pi´ç tygodni, a˝ ca∏-
kowicie wyzdrowia∏ — w miejsce brakujàcego stawu i panewki
uros∏a elastyczna chrzàstka”20.

Amanda i pozosta∏e osoby doÊwiadczy∏y strasznych rzeczy,
patrzàc na pochówek swych bliskich. Pozosta∏o tylko niewielu
zdrowych m´˝czyzn, ∏àcznie z Josephem Youngiem, bratem
Brighama Younga. Poniewa˝ obawiali si´ powrotu mot∏ochu, nie
mieli czasu na kopanie tradycyjnych grobów. Cia∏a zosta∏y wrzu-
cone do wyschni´tej studni, tworzàc masowy grób. Joseph Young
pomóg∏ zanieÊç cia∏o ma∏ego Sardiusa, ale oÊwiadczy∏, ˝e „nie jest
w stanie wrzuciç tego cia∏a do tak strasznego grobu”. W drodze
do Missouri Joseph bawi∏ si´ z tym „interesujàcym m∏odzianem”
i jego „usposobienie by∏o tak delikatne”, ˝e nie móg∏ tego uczy-
niç. Amanda owin´∏a Sardiusa w przeÊcierad∏o i nast´pnego dnia,
z pomocà swego syna, Willarda, umieÊci∏a cia∏o w studni. Potem
wrzucono tam ziemi´ i s∏om´, aby przykryç ten straszny widok21.

W Adam-ondi-Ahman, 20–letni Benjamin F. Johnson uniknà∏
podobnego losu z ràk mieszkaƒców Missouri, którzy postanowili
go zastrzeliç. Benjamin zosta∏ aresztowany i przez osiem dni pil-
nowa∏y go stra˝e przy obozowym ognisku, a panowa∏o wtedy
przenikliwe zimno. Kiedy siedzia∏ na k∏odzie, podszed∏ do niego
pewien „brutal” ze strzelbà w d∏oni i powiedzia∏: „Albo natych-
miast wyrzekniesz si´ mormonizmu, albo zastrzel´ ci´”. Benjamin
stanowczo odmówi∏, co sprawi∏o, ˝e zbój wzià∏ go na muszk´ i
pociàgnà∏ za cyngiel. Broƒ nie wypali∏a. M´˝czyzna, przeklinajàc
przeraêliwie, oÊwiadczy∏, ˝e „przez 20 lat u˝ywa∏ tej broni i nigdy
nie by∏o takiej sytuacji, by nie wypali∏a”. Sprawdziwszy zamek,
ponownie za∏adowa∏ broƒ, znów wzià∏ go na muszk´ i pociàgnà∏
za cyngiel — bezskutecznie.

Powtórzy∏ t´ samà procedur´ po raz trzeci, ale rezultat by∏
taki sam. Âwiadek zdarzenia powiedzia∏ mu, by „troch´ oczyÊci∏
strzelb´”, a wtedy „[b´dzie] móg∏ bez przeszkód zabiç goÊcia”. Tak
wi´c, po raz czwarty i ostatni niedosz∏y zabójca przygotowa∏ broƒ,
∏adujàc nawet nowà amunicj´. Jednak˝e Benjamin oÊwiadczy∏:
„Tym razem strzelba rozerwie si´ i zabije n´dznika na miejscu”.
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Us∏yszano, jak jeden z mieszkaƒców Missouri powiedzia∏: „Lepiej
nie próbuj zabiç tego m´˝czyzny”22.

Prorok osadzony w wi´zieniu
Nied∏ugo po masakrze w Haun’s Mill milicja stanowa zamkn´∏a

w wi´zieniu Proroka Józefa Smitha i innych przywódców. Odby∏
si´ sàd wojenny i Prorok oraz jego towarzysze zostali skazani na
Êmierç przez rozstrzelanie przed plutonem egzekucyjnym, co mia∏o
nastàpiç nast´pnego dnia na rynku w Far West. Jednak˝e genera∏
Alexander W. Doniphan, cz∏onek milicji, odmówi∏ wykonania roz-
kazu rozstrzelania, nazywajàc t´ decyzj´ „morderstwem z zimnà
krwià”. Ostrzeg∏ genera∏a, który dowodzi∏ milicjà, na wypadek

Nasze dziedzictwo
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gdyby nadal próbowa∏ zabiç tych m´˝czyzn: „Pociàgn´ pana do
odpowiedzialnoÊci przed ziemskim sàdem, tak mi dopomó˝ Bóg”23.

Prorok i inni ludzie zostali najpierw zabrani do Independence,
a potem do Richmond, w powiecie Ray, gdzie zostali osadzeni w
wi´zieniu, w oczekiwaniu na proces. Parley P. Pratt by∏ jednym z
towarzyszy Proroka. Powiedzia∏, ˝e pewnego wieczoru stra˝nicy
szydzili z wi´êniów, mówiàc o ich aktach gwa∏tu, morderstwach
i rabunkach na Âwi´tych w Dniach Ostatnich. Wiedzia∏, ˝e Prorok
obudzi∏ si´, i zapisa∏, ˝e Józef nagle powsta∏ i napomnia∏ stra˝ni-
ków z wielkà mocà:

„’CICHO, wy diab∏y z piek∏a rodem. W imi´ Jezusa Chrystusa
napominam was i nakazuj´ wam, zamilknijcie; nie mam zamiaru
ani przez chwil´ s∏uchaç takiego j´zyka. Uciszcie si´, bo albo wy,
albo ja NATYCHMIAST umrzemy!’

Przesta∏ mówiç. Sta∏ wyprostowany w przera˝ajàcym maje-
stacie. Zakuty w ∏aƒcuchy, bez broni, spokojny, nieporuszony i
dostojny niczym anio∏, spoglàda∏ na dr˝àcych stra˝ników, których
broƒ by∏a opuszczona, a˝ wypad∏a im z ràk na ziemi´, których
kolana jednoczeÊnie si´ ugi´∏y i którzy, wciÊni´ci w kàt i skuleni,
b∏agali o wybaczenie i siedzieli cicho a˝ do zmiany stra˝y”.

Parley zauwa˝y∏: „Próbowa∏em wyobraziç sobie królów,
dwory królewskie, trony i korony, imperatorów decydujàcych o
losie królestw, jednak˝e dostojeƒstwo i majestat widzia∏em tylko
raz, kiedy tak sta∏ w kajdanach o pó∏nocy, w lochach ma∏ej wioski
w Missouri”24.

Kiedy dochodzenie si´ zakoƒczy∏o, Józef i Hyrum Smith, Sid-
ney Rigdon, Lyman Wight, Caleb Baldwin oraz Alexander McRae
zostali wys∏ani do wi´zienia w Liberty, w powiecie Clay, gdzie
przybyli 1 grudnia 1838 roku. Prorok opisa∏ ich sytuacj´: „W wi´-
zieniu o podwójnych murach i drzwiach dzieƒ i noc pilnowa∏y nas
stra˝e, wolnoÊç naszego sumienia zosta∏a ograniczona, racje ˝yw-
noÊciowe by∏y niewielkie. [...] ByliÊmy zmuszeni spaç na pod∏odze
pokrytej s∏omà, bez koców, które da∏yby nam troch´ ciep∏a. [...]
S´dziowie od czasu do czasu mówili nam, ˝e wiedzà, ˝e jesteÊmy
niewinni i ˝e powinniÊmy byç uwolnieni, ale ze strachu przed
mot∏ochem nie odwa˝à si´ wymierzyç nam sprawiedliwoÊci”25.

Ustanowienie Syjonu w Missouri
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Exodus do Illinois
Podczas gdy Prorok pozostawa∏ w wi´zieniu, ponad 8 tysi´cy

Âwi´tych przesz∏o ze wschodu Missouri do Illinois, aby uciec
przed rozkazem eksterminacji. Zostali zmuszeni do ucieczki
mroênà zimà i choç Brigham Young, Prezydent Kworum Dwunastu
Aposto∏ów, kierowa∏ nimi i udzieli∏ wszelkiej niezb´dnej pomocy,
doÊwiadczyli wielkich cierpieƒ. Rodzina Johna Hammera by∏a
jednà z wielu rodzin, które szuka∏y schronienia. John opowiada∏
o trudnych warunkach:

„Dobrze pami´tam cierpienia i okrucieƒstwo tych dni. [...] Nasza
rodzina mia∏a jeden wóz, a jeden Êlepy koƒ by∏ ca∏ym dobytkiem
naszej grupy. Ten koƒ musia∏ przewieêç nasze rzeczy do stanu Illi-
nois. WymieniliÊmy nasz wóz z pewnym bratem, który mia∏ dwa
konie, na l˝ejszy, przeznaczony dla jednego konia, co przynios∏o
korzyÊç obu stronom. W tym ma∏ym wozie umieÊciliÊmy nasze
ubrania, poÊciel, troch´ kukurydzy i skromne zapasy, jakie uda∏o
nam si´ zebraç, i rozpocz´liÊmy naszà pieszà podró˝, w zimnie i
mrozie. JedliÊmy i spaliÊmy po drodze, a sklepieniem nad naszymi
g∏owami by∏y niebiosa. Jednak˝e przenikliwie mroêne noce i prze-
szywajàcy wiatr by∏y mniej barbarzyƒskie i paskudne, ni˝ demony
w ludzkiej postaci, przed furià których uciekaliÊmy. [...] Nasza
rodzina, podobnie jak wiele innych rodzin, by∏a niemal pozbawiona
obuwia i niektórzy musieli owijaç swe stopy ubraniami, aby unik-
nàç odmro˝enia i ochroniç je przed nierównoÊciami zamarzni´tego
gruntu. Stanowi∏o to, w najlepszym razie, bardzo niedoskona∏à
ochron´ i cz´sto krew poranionych stóp znaczy∏a szlak po zamarz-
ni´tej ziemi. Moja matka i siostra by∏y jedyne w rodzinie, które
mia∏y buty, ale i to obuwie by∏o znoszone i niemal bezu˝yteczne,
zanim dotarliÊmy do goÊcinnych wówczas terenów Illinois”26.

Prorok musia∏ bezradnie pozostawaç w wi´zieniu, podczas
gdy jego lud zosta∏ wyrzucony ze stanu. Cierpienie jego duszy
mo˝na poznaç w jego proÊbie skierowanej do Pana, jak zapisano
w Naukach i Przymierzach, rozdzia∏ 121:

„O Bo˝e, gdzie jesteÊ? I gdzie jest pawilon, co chowa Twoje
ukrycie?

Nasze dziedzictwo



53

Jak d∏ugo b´dzie wstrzymana r´ka Twoja, i oko Twoje, Twe
czyste oko b´dzie patrzeç z wiecznych niebios na krzywdy Twego
ludu i s∏ug Twych, a krzyki ich przenikaç b´dà ucho Twoje?” (NiP
121:1–2).

Pan odpowiedzia∏ mu w tych pocieszajàcych s∏owach: „Synu
Mój, pokój niechaj b´dzie twej duszy; twoje przeciwnoÊci i twoje
cierpienia potrwajà zaledwie ma∏à chwilk´.

A potem, je˝eli dobrze to zniesiesz, Bóg wyniesie ci´ na wyso-
koÊci; zatriumfujesz nad wszystkimi wrogami swoimi.

Przyjaciele twoi stojà przy tobie, i powitajà ci´ znowu ciep∏ym
sercem i przyjaznà d∏onià” (NiP 121:7–9).

S∏owa Pana wype∏ni∏y si´ w dos∏owny sposób w kwietniu 1839
roku. Po szeÊciu miesiàcach bezprawnego uwi´zienia, przeniesiono
wi´êniów najpierw do Gallatin, w powiecie Daviess, w stanie
Missouri, a nast´pnie do Columbii, w powiecie Boone. Jednak˝e
poinstruowano szeryfa Williama Morgana, aby „nie dowióz∏ [ich]
do powiatu Boone”. Osoba lub osoby na wysokich stanowiskach
zdecydowa∏y, ˝e pozwoli si´ wi´êniom na ucieczk´, prawdopodob-
nie po to, by uniknàç publicznej kompromitacji, spowodowanej
tym, ˝e postawiono ich przed sàdem bez ˝adnych dowodów, które
pozwoli∏yby na skazanie ich. Dano wi´êniom mo˝liwoÊç zakupu
dwóch koni i ucieczki przed stra˝nikami. Hyrum Smith powie-
dzia∏: „WykorzystaliÊmy zmian´ miejsca pobytu w stanie Illinois
i w ciàgu nast´pnych dziewi´ciu lub dziesi´ciu dni przybyliÊmy
bezpiecznie do Quincy, w powiecie Adams, gdzie znaleêliÊmy
nasze rodziny w ubóstwie, ale w dobrym zdrowiu”27. Naprawd´
zostali powitani „przez ciep∏e serca i przyjazne d∏onie”.

Wilford Woodruff powiedzia∏ o spotkaniu z Prorokiem: „Jesz-
cze raz mia∏em wielki przywilej uÊciÊni´cia d∏oni Brata Józefa. [...]
Powita∏ nas z wielkà radoÊcià. [...] By∏ szczery, otwarty i przyjaz-
ny, jak zwykle, a nasza radoÊç by∏a wielka. Nikt nie jest w stanie
zrozumieç entuzjazmu, wywo∏anego tym spotkaniem, poza kimÊ,
kto cierpi przez wzglàd na ewangeli´”28. Pan w cudowny sposób
zachowa∏ Swego Proroka i zbiorowoÊç KoÊcio∏a. Wspó∏czesny
Izrael ponownie zaczà∏ si´ gromadziç na nowej ziemi, majàc
przed sobà nowe mo˝liwoÊci i przymierza.
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Na brzegach rzeki Mississippi Âwi´ci zbudowali pi´kne miasto Nauvoo.
Âwiàtynia Nauvoo górowa∏a nad miastem.



Âwi´ci w Dniach Ostatnich, którzy wyruszyli w podró˝ do
Illinois, spotkali si´ z ciep∏ym przyj´ciem ze strony wielkodusz-
nych mieszkaƒców miasteczka Quincy. Po powrocie Proroka
Józefa Smitha z wi´zienia w Liberty, Âwi´ci przenieÊli si´ o 35 mil
na pó∏noc, w gór´ rzeki Mississippi. Tam osuszyli wielki obszar
bagienny i przy zakolu rzeki zacz´li budowaç miasto Nauvoo.
Wkrótce w mieÊcie widaç by∏o krzàtanin´ i rozpoczà∏ si´ handel,
gdy zacz´li gromadziç si´ Âwi´ci ze wszystkich cz´Êci Stanów
Zjednoczonych, Kanady i Anglii. W ciàgu czterech lat Nauvoo
sta∏o si´ jednym z najwi´kszych miast w Illinois.

Cz∏onkowie KoÊcio∏a cieszyli si´ wzgl´dnym spokojem, a
poczucie bezpieczeƒstwa dawa∏ im fakt, ˝e poÊród nich jest pro-
rok, który z nimi pracuje. Setki misjonarzy powo∏anych przez
Proroka opuÊci∏o Nauvoo, aby g∏osiç ewangeli´. Wzniesiono
Êwiàtyni´, otrzymano obdarowania Êwiàtynne, po raz pierwszy
utworzono okr´gi, stworzono paliki, zorganizowano Stowarzy-
szenie Pomocy, opublikowano ksi´g´ Abrahama i przekazane
zosta∏y wa˝ne objawienia. Przez ponad szeÊç lat Âwi´ci wykazali
si´ niezwyk∏à jednoÊcià, wiarà i szcz´Êciem, gdy ich miasto sta∏o
si´ symbolem pracowitoÊci i prawdy.

Ofiary poniesione przez misjonarzy z Nauvoo
Kiedy Âwi´ci zacz´li budowaç domy i obsiewaç pola, wielu

z nich zachorowa∏o na malari´ — chorob´ zakaênà, której towa-
rzyszy goràczka i dreszcze. Choroba zaatakowa∏a wi´kszà cz´Êç
Kworum Dwunastu i samego Józefa Smitha. Dnia 22 lipca 1839
roku Prorok wsta∏ z ∏ó˝ka i spoczywa∏a na nim moc Bo˝a. Na
mocy kap∏aƒstwa uzdrowi∏ siebie i chorych we w∏asnym domu,

ROZDZIA¸ PIÑTY
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a nast´pnie nakaza∏ wyzdrowieç tym, którzy mieszkali w namio-
tach w jego ogrodzie. Uzdrowiono wielu ludzi. Prorok szed∏ od
namiotu do namiotu i od domu do domu, udzielajàc ka˝demu
b∏ogos∏awieƒstwa. By∏ to jeden ze wspania∏ych dni wiary i
uzdrowienia w historii KoÊcio∏a.

W tym okresie Prorok powo∏a∏ Kworum Dwunastu Aposto∏ów,
aby udali si´ na misje do Anglii. Starszy Orson Hyde, cz∏onek
Kworum Dwunastu, zosta∏ wys∏any do Jerozolimy, by poÊwi´ciç
Palestyn´, aby by∏a gotowa na zgromadzenie ludu ˝ydowskiego
oraz innych dzieci Abrahama. Wys∏ano misjonarzy, aby g∏osili
ewangeli´ w ca∏ych Stanach Zjednoczonych i we wschodniej
Kanadzie, a Addison Pratt i inni otrzymali powo∏anie, by udaç
si´ na Wyspy Pacyfiku.

Ci bracia dokonali wielkich poÊwi´ceƒ, kiedy opuszczali swoje
domy i rodziny, aby odpowiedzieç na powo∏anie s∏u˝enia Panu.
Wielu cz∏onków Kworum Dwunastu zosta∏o dotkni´tych malarià,
kiedy przygotowywali si´ na wyjazd do Anglii. Wilford Woodruff,
który by∏ bardzo chory, zostawi∏ swà ˝on´, Phoebe, niemal bez
po˝ywienia i Êrodków niezb´dnych do ˝ycia. George A. Smith,
najm∏odszy z Aposto∏ów, by∏ tak chory, ˝e trzeba by∏o go zanieÊç
do wozu, a cz∏owiek, który go widzia∏, zapyta∏ woênic´, czy rabo-
wali na cmentarzu. Jedynie Parley P. Pratt, który zabra∏ ze sobà
˝on´ i dzieci, jego brat Orson Pratt, oraz John Taylor byli zdrowi,
kiedy wyje˝d˝ali z Nauvoo, choç Starszy Taylor w póêniejszym
czasie powa˝nie zachorowa∏ i o ma∏o co nie umar∏ w drodze do
Nowego Jorku.

Brigham Young by∏ tak chory, ˝e bez pomocy nie móg∏ prze-
mierzyç nawet krótkiej odleg∏oÊci, a jego towarzysz, Heber C.
Kimball, wcale nie czu∏ si´ lepiej. Ich ˝ony i rodziny równie˝ cier-
pia∏y z powodu choroby. Kiedy Aposto∏owie dotarli na szczyt
wzgórza, w niedalekiej odleg∏oÊci od swych domów, obaj le˝àc w
wozie czuli, ˝e nie mogà zostawiç swych rodzin w tak ˝a∏osnym
stanie. Na propozycj´ Hebera stan´li na nogi, pomachali kapelu-
szami i trzykrotnie zakrzykn´li: „Hurra, hurra, dla Izraela”. Ich
˝ony, Mary Ann i Vilate, zebra∏y si∏y na tyle, by stanàç, wesprzeç
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si´ na framudze drzwi i wykrzyknàç: „Do widzenia, niech Bóg
was b∏ogos∏awi”. Ci dwaj m´˝czyêni powrócili do ∏ó˝ek przygo-
towanych na wozie, w duchu radoÊci i satysfakcji, widzàc swe
˝ony, jak stojà, a nie le˝à chore w ∏ó˝ku.

Rodziny, które pozosta∏y, okaza∏y swà wiar´, kiedy dokony-
wa∏y poÊwi´ceƒ, aby wesprzeç tych, którzy przyj´li powo∏ania na
misj´. Kiedy Addison Pratt zosta∏ powo∏any na misj´ na Sandwich
Islands, jego ˝ona, Louisa Barnes Pratt, wyjaÊni∏a: „Czworo moich
dzieci musia∏o iÊç do szko∏y i ubraç si´, a nie mia∏am ˝adnych pie-
ni´dzy. [...] Z poczàtku w sercu odczuwa∏am s∏aboÊç, ale postano-
wi∏am zaufaç Panu, byç dzielna wobec bolàczek ˝ycia i radowaç
si´ tym, ˝e mój mà˝ okaza∏ si´ godny g∏oszenia ewangelii”.

Louisa i dzieci udali si´ do doków, aby po˝egnaç si´ z m´˝em
i ojcem. Po powrocie do domu Louisa powiedzia∏a: „W naszych
umys∏ach zapanowa∏ smutek. Nied∏ugo potem rozleg∏y si´
pot´˝ne grzmoty. Rodzina, która mieszka∏a po drugiej stronie
ulicy, mia∏a nieszczelny dom — kruchej i niepewnej konstrukcji.
Wkrótce wszyscy dla bezpieczeƒstwa przyszli podczas burzy do
naszego domu. ByliÊmy wdzi´czni, ˝e przyszli do nas. Pocieszali
nas, ÊpiewaliÊmy hymny, a brat modli∏ si´ z nami. Pozostali a˝
do zakoƒczenia burzy”1.

Nied∏ugo po wyjeêdzie Addisona, jego m∏odsza córka zarazi∏a
si´ ospà. Choroba by∏a na tyle zaraêliwa, ˝e istnia∏o realne niebez-
pieczeƒstwo dla ka˝dego brata, posiadajàcego kap∏aƒstwo, który
przyszed∏by do domu Prattów, wi´c Louisa modli∏a si´ z wiarà i
„skarci∏a goràczk´”. Na ciele córki pojawi∏o si´ jedenaÊcie ma∏ych
krost, ale choroba nie rozwija∏a si´. Po kilku dniach goràczka ustà-
pi∏a. Louisa napisa∏a: „Pokaza∏am dziecko komuÊ, kto zna∏ si´ na
tej chorobie. Powiedzia∏, ˝e choroba zaatakowa∏a, ale ja jà pokona-
∏am wiarà”2.

Ci misjonarze, którzy opuÊcili Nauvoo, dokonujàc tak wiel-
kich ofiar, przyprowadzili do KoÊcio∏a tysiàce ludzi. Wielu z
tych, którzy si´ nawrócili, równie˝ okaza∏o niezwyk∏à wiar´ i
odwag´. Mary Ann Weston mieszka∏a w Anglii razem z rodzinà
Williama Jenkinsa, kiedy uczy∏a si´ krawiectwa. Brat Jenkins
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zosta∏ nawrócony na ewangeli´ i z wizytà do jego domu i
rodziny przyszed∏ Wilford Woodruff. W tym czasie w domu by∏a
jedynie Mary Ann. Wilford usiad∏ przy ogniu i zaÊpiewa∏: „Czy
ze strachu przed s∏abym cz∏owiekiem wyrzec si´ mam Ducha,
którego czuj´”. Mary Ann patrzy∏a na niego, kiedy Êpiewa∏ i
zapami´ta∏a, ˝e „wyglàda∏ na bardzo spokojnego i szcz´Êliwego,
˝e pomyÊla∏am, i˝ musi byç dobrym cz∏owiekiem, a Ewangelia,
którà g∏osi, musi byç prawdziwa”3.

Dzi´ki swojemu zwiàzkowi z cz∏onkami KoÊcio∏a, Mary Ann
wkrótce si´ nawróci∏a i zosta∏a ochrzczona — by∏a jedynym
cz∏onkiem rodziny, który przyjà∏ przes∏anie przywróconej ewan-
gelii. PoÊlubi∏a cz∏onka KoÊcio∏a, który umar∏ cztery miesiàce póê-
niej, cz´Êciowo w wyniku pobicia przez mot∏och, kiedy ten chcia∏
przeszkodziç w gromadzeniu si´ KoÊcio∏a. Sama wsiad∏a na sta-
tek pe∏en innych Âwi´tych w Dniach Ostatnich, zdà˝ajàcy do
Nauvoo, opuszczajàc swój dom, przyjació∏ i niewierzàcych
rodziców. Nigdy ju˝ nie ujrza∏a swojej rodziny.

Jej odwaga i zaanga˝owanie ostatecznie pob∏ogos∏awi∏y ˝ycie
wielu ludzi. PoÊlubi∏a Petera Maughana, wdowca, który osiedli∏ si´
w Dolinie Cache, na pó∏nocy Utah. Tam zajmowa∏a si´ swà du˝à,
wiernà rodzinà, która szanowa∏a zarówno KoÊció∏, jak i jej imi´.

Podstawowe pisma Êwi´te
W okresie bytnoÊci w Nauvoo opublikowano pewne zapisy,

które póêniej sta∏y si´ Per∏à Wielkiej WartoÊci. Ksi´ga ta zawiera
fragmenty ksi´gi Moj˝esza, ksi´gi Abrahama, wyjàtki ze Êwiadec-
twa Mateusza, urywki historii Józefa Smitha oraz Zasady Wiary.
Dokumenty te zosta∏y napisane lub przet∏umaczone przez Józefa
Smitha, pod kierunkiem Pana.

Âwi´ci mieli teraz pisma Êwi´te, które sta∏y si´ podstawowymi
pismami KoÊcio∏a: Bibli´, Ksi´g´ Mormona, Nauki i Przymierza
oraz Per∏´ Wielkiej WartoÊci. Ksi´gi te majà nieocenionà wartoÊç
dla dzieci Bo˝ych, poniewa˝ nauczajà fundamentalnych prawd
ewangelii i dajà szczerym poszukiwaczom prawdy wiedz´ o
Bogu Ojcu i Jego Synu, Jezusie Chrystusie. Dodatkowe objawienia
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sà dodawane do wspó∏czesnych pism Êwi´tych, zgodnie ze wska-
zówkami Pana danymi Jego prorokom.

Âwiàtynia w Nauvoo
Zaledwie 15 miesi´cy po za∏o˝eniu Nauvoo Rada Prezydenta

KoÊcio∏a, pos∏uszna objawieniu, og∏osi∏a, ˝e teraz nadszed∏ czas,
„aby wznieÊç dom modlitwy, dom porzàdku, dom czci naszego
Boga, gdzie mo˝na dokonywaç obrz´dów mi∏ych Jego boskiej
woli”4. Âwi´ci w Dniach Ostatnich, choç byli biedni i mieli pro-
blemy z zapewnieniem bytu w∏asnym rodzinom, odpowiedzieli
na wezwanie przywódców i zacz´li poÊwi´caç czas i Êrodki na
wzniesienie Êwiàtyni. Ponad tysiàc m´˝czyzn poÊwi´ca∏o ka˝dy
dziesiàty dzieƒ pracy. Louisa Decker, pewna m∏oda dziewczyna,
by∏a pod wra˝eniem tego, ˝e jej matka sprzeda∏a swà chiƒskà
zastaw´ i pi´knà narzut´ na ∏ó˝ko, aby przekazaç fundusze na
Êwiàtyni´5. Inni Âwi´ci w Dniach Ostatnich oddali konie, wozy,
krowy, Êwinie i zbo˝a, aby pomóc w budowie Êwiàtyni. Popro-
szono kobiety z Nauvoo, aby przekaza∏y na fundusz Êwiàtynny
swoje jedno– i dziesi´ciocentówki.

Caroline Butler nie mia∏a ˝adnych jedno– ani dziesi´ciocentó-
wek, ale bardzo chcia∏a coÊ daç. Pewnego dnia, kiedy jecha∏a
wozem do miasta, zobaczy∏a dwa martwe bizony. Nagle wie-
dzia∏a, co mo˝e przekazaç Êwiàtyni. Razem z dzieçmi wyciàgn´∏a
w∏osy z d∏ugich grzyw bizonich i zabra∏a je do domu. Wspólnie
oczyÊcili sierÊç, wyczesali i uprz´dli szorstkà prz´dz´. Nast´pnie
zrobili na drutach osiem par grubych r´kawic, które przekazane
zosta∏y kamieniarzom, pracujàcym przy budowie Êwiàtyni pod-
czas srogiej zimy6.

Mary Fielding Smith, ˝ona Hyruma Smitha, napisa∏a do kobiet
Âwi´tych w Dniach Ostatnich w Anglii, które w ciàgu roku zebra∏y
50 000 jednocentówek, wa˝àcych 434 funtów, które wys∏ano do
Nauvoo. Farmerzy przekazali zaprz´gi i wagony, inni sprzedawali
swojà ziemi´ i przekazywali pieniàdze komitetowi, który zajmowa∏
si´ budowà. Ofiarowano wiele zegarków i strzelb. Âwi´ci z Norway,
w stanie Illinois, wys∏ali do Nauvoo 100 owiec, które mia∏y byç
wykorzystane przez komitet Êwiàtynny.
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Brigham Young wspomina∏: „WykonaliÊmy du˝o ci´˝kiej pracy
podczas budowy Êwiàtyni w Nauvoo, w czasie, kiedy trudno by∏o
zdobyç chleb i inne po˝ywienie dla robotników”. Mimo to Prezy-
dent Young doradza∏ tym, którzy odpowiadali za fundusze Êwià-
tynne, aby przekazywali ca∏à màk´, jaka by∏a w ich posiadaniu,
pewien, ˝e Pan zapewni byt. W nied∏ugim czasie do Nauvoo przy-
by∏ Joseph Toronto, niedawno nawrócony do KoÊcio∏a z Sicily,
przywo˝àc ze sobà 2,5 tysiàca dolarów w z∏ocie, które z∏o˝y∏ u stóp
Braci7. Oszcz´dnoÊci ˝ycia Brata Toronto zosta∏y u˝yte na uzupe∏-
nienie zapasów màki i nabycie innych potrzebnych zapasów.

Nied∏ugo po przybyciu Âwi´tych do Nauvoo Pan objawi∏
poprzez Proroka Józefa Smitha, ˝e mo˝na dokonywaç chrztów
za zmar∏ych przodków, którzy nie us∏yszeli ewangelii (zob. NiP
124:29–39). Wielu Âwi´tych czerpa∏o wielkie pocieszenie z obiet-
nicy, ˝e zmarli mogà mieç te same b∏ogos∏awieƒstwa co ci, którzy
przyj´li ewangeli´ tu, na ziemi.

Prorok otrzyma∏ te˝ wa˝ne objawienie dotyczàce nauk, przy-
mierzy i b∏ogos∏awieƒstw, które teraz nazywane sà obdarowaniem
Êwiàtynnym. Ten Êwi´ty obrz´d by∏ dany Âwi´tym, „aby zapewniç
pe∏ni´ tych b∏ogos∏awieƒstw”, które przygotujà ich na to, „by zbli-
˝yç si´ i znieÊç obecnoÊç [...] Elohima w wiecznych Êwiatach”8.
Po otrzymaniu obdarowania m´˝owie i ˝ony mogà byç zapiecz´-
towani razem mocà kap∏aƒstwa na ten czas i na ca∏à wiecznoÊç.
Józef Smith zdawa∏ sobie spraw´ z tego, ˝e niewiele mu pozosta∏o
czasu na ziemi, dlatego gdy Êwiàtynia by∏a jeszcze budowana,
zaczà∏ udzielaç obdarowaƒ wybranym wiernym naÊladowcom
w pokoju na górnym pi´trze swojego sklepu, zbudowanego z
czerwonej ceg∏y.

Nawet po zamordowaniu Proroka Józefa Smitha, kiedy Âwi´ci
zdali sobie spraw´, ˝e wkrótce b´dà musieli opuÊciç Nauvoo,
zwi´kszyli swe zaanga˝owanie w ukoƒczenie Êwiàtyni. PoÊwi´cono
strych nieukoƒczonej Êwiàtyni, który by∏ cz´Êcià budowli, i tam
mia∏y byç dokonywane obdarowania. Âwi´tym tak zale˝a∏o na
otrzymaniu tego Êwi´tego obrz´du, ˝e Brigham Young, Heber C.
Kimball i inni z Dwunastu Aposto∏ów pozostawali w Êwiàtyni
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dzieƒ i noc, Êpiàc nie d∏u˝ej ni˝ oko∏o czterech godzin na dob´.
Mercy Fielding Thompson by∏a odpowiedzialna za pranie i praso-
wanie ubraƒ Êwiàtynnych, jak i za nadzorowanie gotowania. Miesz-
ka∏a te˝ w Êwiàtyni, pracujàc czasami ca∏à noc, aby wszystko by∏o
gotowe na nast´pny dzieƒ. Inni cz∏onkowie byli równie oddani.

Dlaczego ci Âwi´ci tak ci´˝ko pracowali nad ukoƒczeniem
budynku, który wkrótce mieli opuÊciç? Przed opuszczeniem
Nauvoo swoje obdarowania otrzyma∏o niemal 6 tysi´cy Âwi´tych.
Kiedy zwrócili swe oczy ku migracji na zachód, byli wzmocnieni
wiarà i pewnoÊcià p∏ynàcà z wiedzy, ˝e ich rodziny zosta∏y zapie-
cz´towane na wiecznoÊç. Âwi´ci o twarzach mokrych od ∏ez,
gotowi iÊç dalej po tym, jak pochowali dziecko lub ma∏˝onka na
szerokich amerykaƒskich preriach, byli w du˝ej mierze tak zde-
terminowani, poniewa˝ odnajdowali pewnoÊç w obrz´dach,
jakie otrzymali w Êwiàtyni.

Stowarzyszenie Pomocy
Kiedy wznoszono Êwiàtyni´ w Nauvoo, Sarah Granger

Kimball, ˝ona Hirama Kimballa, jednego z najbogatszych miesz-
kaƒców miasta, zatrudni∏a szwaczk´, Margaret A. Cooke. Pragnàc
wesprzeç dzie∏o Pana, Sarah przekaza∏a tkanin´ na koszule dla
m´˝czyzn pracujàcych przy Êwiàtyni, a Margaret zgodzi∏a si´ je
uszyç. Nied∏ugo potem kilka sàsiadek Sary równie˝ zapragn´∏o
szyç koszule. Siostry spotka∏y si´ w salonie Kimballów i postano-
wi∏y zorganizowaç si´ formalnie. Poproszono Eliz´ R. Snow, aby
napisa∏a konstytucj´ i statut tego nowego stowarzyszenia.

Eliza przedstawi∏a ukoƒczony dokument Prorokowi Józefowi
Smithowi, którzy oÊwiadczy∏, ˝e to najlepsza konstytucja, jakà
widzia∏. Jednak˝e poczu∏, ˝e nale˝y powi´kszyç wizj´ kobiet w
kwestii tego, co mog∏yby osiàgnàç. Poprosi∏ kobiety, aby wzi´∏y
udzia∏ w kolejnym spotkaniu, na którym zorganizowa∏ je w
Kobiece Stowarzyszenie Pomocy w Nauvoo. Emma Smith, ˝ona
Proroka Józefa Smitha, zosta∏a pierwszà prezydent stowarzyszenia.

Józef powiedzia∏ siostrom: „[Macie otrzymywaç] instrukcje
zgodnie z porzàdkiem, jaki wyznaczy∏ Bóg — poprzez tych,
którzy sà wyznaczeni, by przewodziç — i teraz, w imieniu Boga,
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przekazuj´ wam klucz i Stowarzyszenie to b´dzie si´ radowaç, a
wiedza i inteligencja b´dà odtàd na was sp∏ywaç — to jest poczà-
tek lepszych dni dla tego Stowarzyszenia”9.

Nied∏ugo po powstaniu tego stowarzyszenia, komitet odwie-
dzi∏ wszystkich biednych w Nauvoo, oceni∏ ich potrzeby i zabie-
ga∏ o darowizny na ich rzecz. Datki pieni´˝ne oraz dochód ze
sprzeda˝y ˝ywnoÊci i poÊcieli przekazane zosta∏y na wykszta∏ce-
nie potrzebujàcych dzieci. Na pomoc osobom potrzebujàcym
przekazywano: len, we∏n´, prz´dz´, gonty, myd∏o, Êwiece, wyroby
blaszane, bi˝uteri´, kosze, narzuty, koce, cebul´, jab∏ka, màk´,
chleb, krakersy i mi´so.

Siostry ze Stowarzyszenia Pomocy, oprócz pomagania bied-
nym, wspólnie oddawa∏y Bogu czeÊç. Eliza R. Snow powiedzia∏a,
˝e podczas pewnego spotkania „niemal wszystkie obecne
powsta∏y i mówi∏y, a duch Pana, jak oczyszczajàcy strumieƒ,
pokrzepi∏ ka˝de serce”10. Siostry te modli∏y si´ za siebie nawza-
jem, wzmacniajàc si´ wiarà oraz poÊwi´cajàc swe ˝ycie i Êrodki
na dalszà pomoc na rzecz Syjonu.

M´czeƒska Êmierç
Choç lata sp´dzone w Nauvoo przynios∏y Âwi´tym wiele

szcz´Êliwych dni, wkrótce rozpocz´∏y si´ przeÊladowania, których
kulminacyjnym punktem by∏o zamordowanie Józefa i Hyruma
Smithów. By∏ to mroczny i smutny czas, o którym nie sposób
zapomnieç. Louisa Barnes Pratt napisa∏a o uczuciach, jakie towa-
rzyszy∏y jej, kiedy us∏ysza∏a o tej m´czeƒskiej Êmierci: „By∏a to
spokojna noc, a ksi´˝yc by∏ w pe∏ni. Wydawa∏o si´, ˝e jest to noc
Êmierci i wszystko wspó∏dzia∏a∏o w taki sposób, by ten czas by∏
czasem powagi! S∏yszano g∏osy przywódców koÊcielnych, które
przyzywa∏y m´˝czyzn, a dobiega∏y one z takiej odleg∏oÊci, ˝e
dêwi´k ich zapada∏ w serca jak dêwi´k dzwonów pogrzebowych.
Kobiety gromadzi∏y si´ w grupach, p∏aczàc i modlàc si´, niektóre
˝yczy∏y mordercom strasznej kary, inne uznawa∏y r´k´ Boga w
tym wydarzeniu”11.

Wielu Âwi´tych, podobnie jak Louisa Barnes Pratt, zapami´ta∏o
wydarzenia z 27 czerwca 1844 roku jako czas ∏ez i z∏amanych
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serc. M´czeƒska Êmierç by∏a najtragiczniejszym wydarzeniem w
poczàtkowym okresie istnienia KoÊcio∏a. Jednak˝e nie by∏o w tym
niczego, czego by si´ nie spodziewano.

Poczàwszy od 1829 roku, co najmniej dziewi´tnaÊcie razy,
Józef Smith mówi∏ Âwi´tym, ˝e prawdopodobnie nie rozstanie si´
z tym ˝yciem w pokoju12. Choç czu∏, ˝e pewnego dnia jego wrogo-
wie odbiorà mu ˝ycie, nie wiedzia∏, kiedy to nastàpi. Kiedy wio-
sna 1844 roku przeradza∏a si´ w lato, wrogowie z wewnàtrz, jak i
spoza KoÊcio∏a dzia∏ali w celu zg∏adzenia Józefa. Thomas Sharp,
wydawca pobliskiej gazety i przywódca antymormoƒskiej partii
politycznej w powiecie Hancock, otwarcie szuka∏ przysz∏ego mor-
dercy Proroka. Grupy mieszkaƒców, odst´pcy i przywódcy miej-
scy spiskowali, aby zniszczyç KoÊció∏, niszczàc jego proroka.

Gubernator Illinois, Thomas Ford, napisa∏ do Józefa Smitha,
nalegajàc, by cz∏onkowie rady miasta stan´li przed ∏awà przysi´g-
∏ych, w której zasiadaç b´dà osoby spoza KoÊcio∏a, i aby odpo-
wiedzieli na zarzuty zak∏ócania porzàdku publicznego. Powiedzia∏,
˝e jedynie taki proces usatysfakcjonuje ludzi. Obieca∏ ca∏kowità
ochron´, chocia˝ Prorok nie wierzy∏, ˝e mo˝e spe∏niç swoje przy-
rzeczenie. Kiedy jasne by∏o, ˝e nie ma innego wyjÊcia, Prorok, jego
brat Hyrum, John Taylor oraz inni zgodzili si´ na aresztowanie,
b´dàc w pe∏ni Êwiadomi, ˝e nie pope∏nili ˝adnego przest´pstwa.

Kiedy Prorok przygotowywa∏ si´ na opuszczenie Nauvoo, by
udaç si´ do siedziby powiatu w Carthage, oddalonej o oko∏o 20
mil (ok. 32 km), wiedzia∏, ˝e po raz ostatni widzi swà rodzin´ i
przyjació∏. Prorokowa∏: „Id´ niczym owieczka na rzeê; lecz jestem
spokojny niczym letni poranek”13.

Kiedy Prorok wyje˝d˝a∏, B. Rogers, który przez ponad trzy
lata pracowa∏ na farmie Józefa, oraz dwóch innych ch∏opców
przeszli pieszo przez pola i usiedli na p∏ocie, czekajàc a˝ przeje-
dzie obok nich ich przyjaciel i przywódca. Józef zatrzyma∏ konia
przy ch∏opcach i powiedzia∏ do milicjantów, którzy z nimi byli:
„Panowie, to jest moja farma i to sà moi ch∏opcy. Lubià mnie, a ja
lubi´ ich”. UÊcisnà∏ d∏onie ch∏opców, po czym dosiad∏ konia i
pojecha∏ na spotkanie ze Êmiercià14.
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Dan Jones, nawrócony z Walii, przy∏àczy∏ si´ do Proroka w
wi´zieniu w Carthage. Dnia 26 czerwca 1844 roku, w ostatnià
noc swego ˝ycia, Józef us∏ysza∏ odg∏os wystrza∏u, wsta∏ z ∏ó˝ka
i po∏o˝y∏ si´ na pod∏odze obok Jonesa. Prorok wyszepta∏: „Boisz
si´ Êmierci?” „Jestem zaanga˝owany w takà spraw´, ˝e nie
sàdz´, by Êmierç nios∏a ze sobà a˝ takà groz´” — odpowiedzia∏
Jones. „Zanim umrzesz, jeszcze ujrzysz Wali´ i ukoƒczysz
wyznaczonà ci misj´” — prorokowa∏ Józef15. Tysiàce wiernych
Âwi´tych w Dniach Ostatnich cieszy si´ dzisiaj b∏ogos∏awieƒ-
stwami KoÊcio∏a, poniewa˝ póêniej Dan Jonses s∏u˝y∏ honorowo
na misji w Walii i pomyÊlnie jà ukoƒczy∏.

Nied∏ugo po siedemnastej, 27 czerwca 1844 roku, mot∏och sk∏a-
dajàcy si´ z 200 m´˝czyzn z pomalowanymi twarzami, przypuÊci∏
atak na wi´zienie w Carthage, strzela∏ z pistoletów i zastrzeli∏
Józefa i jego brata, Hyruma, oraz powa˝nie rani∏ Johna Taylora.

Nasze dziedzictwo

Scena z m´czeƒskiej Êmierci w wi´zieniu w Carthage. Hyrum Smith,
le˝àcy w Êrodku na pod∏odze, zginà∏ na miejscu; John Taylor, na dole po lewej,

zosta∏ powa˝nie ranny; Józef Smith zosta∏ postrzelony i zabity, kiedy bieg∏
w stron´ okna; a Willard Richards, stojàcy obok kominka, uszed∏ bez szwanku.
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Jedynie Willard Richards nie zosta∏ ranny. Gdy rozleg∏y si´ okrzyki
„mormoni nadchodzà”, mot∏och uciek∏, podobnie jak wi´kszoÊç
mieszkaƒców Carthage. Willard Richards zajà∏ si´ rannym Johnem
Taylorem, obaj op∏akiwali swych zabitych przywódców. Cia∏o
Hyruma znajdowa∏o si´ wewnàtrz wi´zienia, a cia∏o Józefa, który
wypad∏ przez okno, le˝a∏o na zewnàtrz.

Jednym z pierwszych Âwi´tych w Dniach Ostatnich, którzy
przybyli na miejsce, by∏ brat zabitych, Samuel. Z pomocà Willarda
Richardsa przygotowa∏ cia∏a do d∏ugiej, pe∏nej smutku podró˝y
powrotnej do Nauvoo.

W mi´dzyczasie w Warsaw, w stanie Illinois, rodzina Jamesa
Cowleya, która nale˝a∏a do KoÊcio∏a, przygotowywa∏a si´ do
kolacji. Czternastoletni Matthias us∏ysza∏ o jakimÊ niezwyk∏ym
poruszeniu w mieÊcie i przy∏àczy∏ si´ do gromadzàcego si´
t∏umu. G∏ówny mówca zgromadzenia dostrzeg∏ m∏odego
Cowleya i nakaza∏ mu iÊç do domu, do matki. Ch∏opcy, którzy nie
byli cz∏onkami KoÊcio∏a, poszli za nim, obrzucajàc go Êmieciami,
zanim zdà˝y∏ umknàç, uciekajàc przez podwórze sàsiada.

W przeÊwiadczeniu, ˝e sytuacja si´ uspokoi∏a, Matthias zaczà∏
iÊç w stron´ rzeki, aby przynieÊç wiadro wody. Wrogo nastawieni
ludzie dostrzegli go i zap∏acili pijanemu krawcowi, aby wrzuci∏ go
do rzeki. Kiedy Matthias zatrzyma∏ si´, by zaczerpnàç wody, kra-
wiec z∏apa∏ go z ty∏u za kark i powiedzia∏: „Ty [...] ma∏y mormo-
nie, utopi´ ci´”. Matthias opowiada∏: „Zapyta∏em go, dlaczego
chce mnie utopiç i czy kiedykolwiek zarobi∏em mu jakàÊ krzywd´?
‘Nie — odpowiedzia∏ — nie utopi´ ci´. [...] JesteÊ dobrym ch∏op-
cem, mo˝esz iÊç do domu’”. Tej nocy mot∏och bezskutecznie trzy
razy próbowa∏ pod∏o˝yç ogieƒ pod dom Cowleyów, ale dzi´ki
wierze i modlitwom rodzina by∏a chroniona16. Matthias Cowley
dorós∏ i pozosta∏ wierny w KoÊciele. Jego syn, Matthias, i wnuk,
Matthew, s∏u˝yli póêniej w Kworum Dwunastu Aposto∏ów.

Gubernator Illinois, Thomas Ford, napisa∏ o tej m´czeƒskiej
Êmierci: „Morderstwo pope∏nione na Smithach, zamiast przynieÊç
koniec [...] mormonom i rozproszyç ich, w co wielu wierzy∏o,
jedynie zbli˝y∏o ich do siebie bardziej ni˝ kiedykolwiek, dajàc
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im nowe utwierdzenie w ich wierze”17. Ford napisa∏ te˝: „JakiÊ uta-
lentowany cz∏owiek, jak Pawe∏, jakiÊ Êwietny orator, który b´dzie
w stanie dzi´ki swej elokwencji przyciàgnàç t∏umy, [...] mo˝e zajàç
jego miejsce i tchnàç nowe ˝ycie w [koÊció∏ mormoƒski], i sprawiç,
by imi´ um´czonego Józefa rozbrzmiewa∏o [...] g∏oÊno i poruszy∏o
dusze ludzkie”. Ford ˝y∏ w strachu, bojàc si´, ˝e tak si´ stanie i ˝e
jego imi´, podobnie jaki imiona Pi∏ata i Heroda, b´dzie „wlec si´
przez pokolenia”18. Spe∏ni∏y si´ obawy Forda.

Prezydent John Taylor wyzdrowia∏ po odniesionych ranach i
póêniej z∏o˝y∏ ho∏d zamordowanym przywódcom, piszàc s∏owa,
które obecnie stanowià 135. rozdzia∏ Nauk i Przymierzy. Powie-
dzia∏: „Prorok Józef Smith i Wizjoner Pana, uczyni∏ wi´cej, poza
Jezusem jedynie, dla zbawienia ludzi na tym Êwiecie, ni˝ jakikol-
wiek inny cz∏owiek, co na nim ˝y∏. [...] ˚y∏ wielki, i umar∏ wielki w
oczach Boga i swego ludu; i jak wi´kszoÊç pomazaƒców Pana w sta-
ro˝ytnych czasach, przypiecz´towa∏ swà misj´ i swoje dzie∏a w∏asnà
krwià; co uczyni∏ tak˝e brat jego, Hyrum. Za ˝ycia nie byli roz∏à-
czeni, i w Êmierci ich nie rozdzielono! [...] ˚yli dla chwa∏y; umarli
dla chwa∏y; i chwa∏a jest ich wiecznà nagrodà” (NiP 135:3, 6).

Sukcesja w Radzie Prezydenta
Kiedy Prorok Józef i Hyrum Smith zostali zamordowani w

wi´zieniu w Carthage, wielu cz∏onków Kworum Dwunastu i
innych przywódców KoÊcio∏a s∏u˝y∏o na misjach i nie by∏o ich w
Nauvoo. Min´∏o kilka dni, zanim m´˝czyêni ci dowiedzieli si´ o
ich Êmierci. Kiedy Brigham Young us∏ysza∏ te wieÊci, wiedzia∏, ˝e
klucze przywództwa kap∏aƒskiego nadal sà w KoÊciele, poniewa˝
klucze te dane zosta∏y Kworum Dwunastu. Jednak˝e, nie wszyscy
cz∏onkowie KoÊcio∏a rozumieli, kto ma zastàpiç Józefa Smitha
jako prorok, widzàcy i objawiciel Pana.

Dnia 3 sierpnia 1844 roku z Pittsburgha, w stanie Pensylwania,
przyby∏ Sidney Rigdon, Pierwszy Doradca w Radzie Prezydenta
KoÊcio∏a. W poprzednim roku zajà∏ stanowisko sprzeczne z radà
Proroka Józefa Smitha i odseparowa∏ si´ od KoÊcio∏a. Odrzuci∏
mo˝liwoÊç spotkania si´ z trzema cz∏onkami Dwunastu, którzy
przybyli ju˝ do Nauvoo, i zdecydowa∏ si´ przemawiaç do du˝ej
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grupy Âwi´tych zgromadzonych na niedzielnym nabo˝eƒstwie.
Powiedzia∏ im o wizji, jakà otrzyma∏, z której dowiedzia∏ si´, ˝e
nikt nie mo˝e zastàpiç Józefa Smitha. Powiedzia∏, ˝e powinien
byç wyznaczony stra˝nik KoÊcio∏a i ˝e tym stra˝nikiem powinien
byç Sidney Rigdon. Niewielu Âwi´tych go popar∏o.

Brigham Young, Prezydent Kworum Dwunastu Aposto∏ów,
powróci∏ do Nauvoo dopiero 6 sierpnia 1844 roku. OÊwiadczy∏,
˝e chce tylko dowiedzieç si´, „co Bóg mówi” o tym, kto powinien
poprowadziç KoÊció∏19. Dwunastu zwo∏a∏o spotkanie na czwar-
tek, 8 sierpnia 1844 roku. Podczas sesji porannej Sidney Rigdon
przemawia∏ ponad godzin´. Do swego stanowiska przekona∏
niewielu, jeÊli w ogóle kogokolwiek.

Nast´pnie, w krótkich s∏owach przemówi∏ Brigham Young,
pocieszajàc serca Âwi´tych. Kiedy przemawia∏ Brigham — jak
wspomina∏ George Q. Cannon — „by∏ to g∏os samego Józefa” i
„w oczach ludu by∏o to tak, jakby przed nimi sta∏ sam Józef”20.
William C. Staines Êwiadczy∏, ˝e Brigham Young mówi∏ g∏osem
Proroka Józefa. „MyÊla∏em, ˝e to on — powiedzia∏ Staines — i tak
samo myÊla∏y tysiàce, które go us∏ysza∏y”21. Wilford Woodruff rów-
nie˝ wspomina∏ ten cudowny moment i napisa∏: „Gdybym nie
widzia∏ go na w∏asne oczy, nikt nie móg∏by mnie przekonaç, ˝e to
nie by∏ Józef Smith i ka˝dy, kto zna∏ tych dwóch m´˝czyzn, mo˝e
o tym Êwiadczyç”22. Ta cudowna oznaka, widziana przez wielu,
uÊwiadomi∏a Âwi´tym, ˝e Pan wybra∏ Brighama Younga na
nast´pc´ Józefa Smitha jako przywódcy KoÊcio∏a.

Podczas sesji popo∏udniowej Brigham Young ponownie prze-
mówi∏, Êwiadczàc, ˝e Prorok Józef Smith ustanowi∏ Aposto∏ów, by
dzier˝yli klucze królestwa Bo˝ego na ca∏ym Êwiecie. Prorokowa∏,
˝e tym, którzy nie b´dà naÊladowaç Dwunastu, nie b´dzie si´
powodziç i ˝e tylko Aposto∏owie odniosà zwyci´stwo w budowa-
niu królestwa Bo˝ego.

Po tym przemówieniu Prezydent Young poprosi∏ o przemó-
wienie Sidneya Rigdona, ale ten odmówi∏. Po wystàpieniach
Williama W. Phelpsa i Parleya P. Pratta, ponownie przemówi∏
Brigham Young. Mówi∏ o ukoƒczeniu Âwiàtyni Nauvoo, przyj´ciu
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obdarowania przed udaniem si´ na pustyni´ i o wa˝noÊci pism
Êwi´tych. Mówi∏ o swojej mi∏oÊci do Józefa Smitha i o swych
uczuciach do rodziny Proroka. Nast´pnie Âwi´ci jednomyÊlnie
poparli Dwunastu Aposto∏ów jako przywódców KoÊcio∏a.

Choç byli tacy, którzy roÊcili sobie prawo do prezydentury w
KoÊciele, w przypadku wi´kszoÊci Âwi´tych w Dniach Ostatnich
kryzys zwiàzany z sukcesjà zakoƒczy∏ si´. Brigham Young, Apo-
sto∏–senior i Prezydent Kworum Dwunastu, by∏ m´˝em Bo˝ym,
który zosta∏ wybrany do prowadzenia ludu, a lud zjednoczy∏ si´
w poparciu go.

Nasze dziedzictwo



Przygotowania do opuszczenia Nauvoo
Od co najmniej 1834 roku przywódcy KoÊcio∏a zastanawiali

si´ nad przeniesieniem si´ Âwi´tych na zachód, w Góry Skaliste,
gdzie mogliby ˝yç w pokoju. Z biegiem lat przywódcy wraz z
badaczami omawiali miejsca i studiowali mapy, aby znaleêç
odpowiednie miejsce na osiedlenie si´. Przed up∏ywem 1845 roku
przywódcy KoÊcio∏a posiadali najÊwie˝sze informacje na temat
terenów zachodnich.

Wraz ze wzrostem przeÊladowaƒ sta∏o si´ oczywiste, ˝e Âwi´ci
muszà si´ przenieÊç. Do listopada 1845 roku Nauvoo rozbrzmie-
wa∏o gwarem przygotowaƒ. Powo∏ano kapitanów setek, pi´çdzie-
siàtek i dziesiàtek, którzy mieli przewodziç Âwi´tym podczas
tego exodusu. Ka˝da grupa sk∏adajàca si´ z setki tworzy∏a jeden
lub wi´cej oddzia∏ów wozów. Do póênej nocy pracowali napra-
wiacze kó∏, stolarze i snycerze, przygotowujàc drewno i wykonu-
jàc wozy. Cz∏onków wysy∏ano na wschód, ˝eby nabyli ˝elazo, a
kowale wykuwali elementy potrzebne do podró˝y i sprz´t rolni-
czy niezb´dny do skolonizowania nowego Syjonu. Rodziny gro-
madzi∏y po˝ywienie i inne niezb´dne rzeczy oraz nape∏nia∏y kon-
tenery suszonymi owocami, màkà, ry˝em i lekarstwami. Âwi´ci,
pracujàc razem dla wspólnego dobra, dokonali wi´cej, ni˝ by∏o
to mo˝liwe w tak krótkim czasie.

Trudy zimowej w´drówki
Ewakuacj´ Nauvoo pierwotnie zaplanowano na kwiecieƒ 1846

roku. Jednak˝e w wyniku pogró˝ek ze strony milicji stanowej,
która chcia∏a uniemo˝liwiç Âwi´tym wypraw´ na zachód,

ROZDZIA¸ SZÓSTY
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Âwi´ci zostali si∏à zmuszeni przez mot∏och do opuszczenia 
ich ukochanego miasta — Nauvoo.
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Dwunastu Aposto∏ów i inni przywódcy spo∏ecznoÊci w poÊpie-
chu zwo∏ali spotkanie na 2 lutego 1846 roku. Zgodzili si´ co do
tego, ˝e konieczne jest natychmiastowe rozpocz´cie podró˝y i
exodus rozpoczà∏ si´ 4 lutego. Pierwsza grupa Âwi´tych z zapa-
∏em rozpocz´∏a swà podró˝ pod kierunkiem Brighama Younga.
Jednak˝e ten zapa∏ napotka∏ na wielkà prób´, poniewa˝ do poko-
nania mieli wiele mil, zanim mogli za∏o˝yç sta∏y obóz, który
da∏by im wytchnienie przed zimowà pogodà i wyjàtkowo
deszczowà wiosnà.

Tysiàce Âwi´tych, aby uzyskaç bezpieczeƒstwo od swych prze-
Êladowców, najpierw musia∏o przejÊç szerokà rzek´ Mississippi
na terytorium stanu Iowa. Niebezpieczeƒstwa podró˝y wczeÊnie
da∏y znaç o sobie, kiedy to wó∏ kopni´ciem zrobi∏ dziur´ w ∏odzi
z wieloma Âwi´tymi na pok∏adzie i ∏ódê uton´∏a. Pewien obser-
wator widzia∏, jak niefortunni pasa˝erowie chwytali si´ ∏ó˝ek,
kawa∏ków drewna, „rupieci czy czegokolwiek, co mogli z∏apaç
i byli gwa∏townie miotani w wodzie, i zdani na ∏ask´ zimnych
i bezlitosnych fal. [...] Niektórzy wdrapywali si´ na wierzch
wozów, które nie zanurzy∏y si´ ca∏kowicie i byli w lepszej sytu-
acji, podczas gdy ich krowy i wo∏y p∏yn´∏y do brzegu, który
w∏aÊnie opuÊcili”1. W koƒcu wszystkich ludzi wciàgni´to do
∏odzi i przewieziono na drugà stron´.

Dwa tygodnie po pierwszym przejÊciu rzeka zamarz∏a na
jakiÊ czas. Chocia˝ lód by∏ Êliski, u∏atwi∏ przejÊcie wozom i
zwierz´tom, które je ciàgn´∏y. Lecz zimno spowodowa∏o wiele
cierpienia, kiedy Âwi´ci z trudem w´drowali w Êniegu. W obo-
zowisku Sugar Creek po drugiej stronie rzeki, nieustajàcy wiatr
nawia∏ Êniegu na gruboÊç prawie 20 centymetrów. Przysz∏a
odwil˝ i ziemia sta∏a si´ b∏otnista. Dooko∏a, nad nimi i pod nimi
˝ywio∏y ∏àczy∏y si´, by wytworzyç ponurà sceneri´ dla dwóch
tysi´cy Âwi´tych, którzy cisn´li si´ w namiotach, wozach i
pospiesznie wzniesionych schronieniach, w oczekiwaniu na
rozkaz wyruszenia w dalszà drog´.

Najtrudniejszà cz´Êcià podró˝y by∏ w∏aÊnie ten pierwszy etap
w´drówki przez Iowa. Hosea Stout zapisa∏: „Przygotowa∏em si´
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na przetrwanie nocy, budujàc prowizoryczny namiot z poÊcieli. W
owym czasie moja ˝ona z trudem mog∏a usiàÊç, a mój ma∏y synek
mia∏ bardzo wysokà goràczk´ i nawet nie by∏ w stanie dostrzec,
co si´ dzieje”2. Wielu innych Âwi´tych równie˝ bardzo cierpia∏o.

Dobrze jest
Wiara, odwaga i determinacja Âwi´tych prowadzi∏a ich

poprzez zimno, g∏ód i Êmierç bliskich. Do jednej z pierwszych
grup, które mia∏y opuÊciç Nauvoo, zosta∏ powo∏any William
Clayton, który pozostawi∏ swà ˝on´, Dianth´, razem z jej rodzi-
cami, zaledwie miesiàc przed wydaniem na Êwiat pierwszego
dziecka. Wlokàc si´ po b∏otnistych drogach i zatrzymujàc si´ w
zimnych namiotach, zszarga∏ sobie nerwy, martwiàc si´ o stan
Dianthy. Dwa miesiàce póêniej nadal nie wiedzia∏, czy urodzi∏a
dziecko bezpiecznie, ale w koƒcu otrzyma∏ radosnà wiadomoÊç,
˝e urodzi∏ si´ „zdrowy, grubiutki ch∏opiec”. Prawie zaraz po tym,
gdy us∏ysza∏ t´ wieÊç, William usiad∏ i napisa∏ pieÊƒ, która mia∏a
szczególne znaczenie nie tylko dla niego, poniewa˝ sta∏a si´ hym-
nem natchnienia i wdzi´cznoÊci cz∏onków KoÊcio∏a przez wiele
pokoleƒ. By∏a to pieÊƒ „Chodê, chodê, mój bracie”, a najs∏ynniej-
sze wersy wyra˝ajà jego wiar´ i wiar´ tysi´cy Âwi´tych, którzy
Êpiewajà jà w czasie przeciwnoÊci: „Dobrze jest! Dobrze jest!”3

Znajdowali oni, podobnie jak cz∏onkowie, którzy przyszli po nich,
radoÊç i pokój, który jest nagrodà za poÊwi´cenie i pos∏uszeƒstwo
w królestwie Boga.

Kwatery Zimowe
131 dni zabra∏a Âwi´tym podró˝ na odcinku 310 mil (499 km) z

Nauvoo do osiedli w zachodniej cz´Êci Iowa, gdzie mogli sp´dziç
zim´ z 1846 na 1847 rok i przygotowaç si´ na podró˝ do Gór
Skalistych. To doÊwiadczenie nauczy∏o ich wielu rzeczy na temat
w´drowania, co pomog∏o im w szybszym przemierzeniu tysiàca
mil (1609 km) przez wielkie amerykaƒskie równiny, które osta-
tecznie pokonano w 111 dni.

Po obu stronach rzeki Missouri ciàgn´∏y si´ osady Âwi´tych.
Najwi´ksza osada, Kwatery Zimowe, znajdowa∏a si´ po stronie
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zachodniej — w Nebrasce. W nied∏ugim czasie sta∏a si´ domem
dla oko∏o 3,5 tysiàca cz∏onków KoÊcio∏a, którzy mieszkali w
domach zbudowanych z bali i w ziemiankach zrobionych z
wysuszonego b∏ota i przykrytych ga∏àzkami wierzby. A˝ 2,5
tysiàca Âwi´tych mieszka∏o te˝ w miejscu zwanym Kanesville
lub w jego okolicach, po drugiej stronie rzeki Missouri, w stanie
Iowa. ˚ycie w tych osadach by∏o niemal tak samo trudne, jak w
drodze. Latem cierpieli z powodu goràczki malarycznej. Kiedy
nadesz∏a zima i brakowa∏o Êwie˝ego po˝ywienia, cierpieli z
powodu epidemii cholery, szkorbutu, bólu z´bów, kurzej Êlepoty
i powa˝nej biegunki. Setki ludzi zmar∏y.

Ale ˝ycie bieg∏o dalej. Wed∏ug s∏ów Mary Richards, której
mà˝, Samuel, by∏ na misji w Szkocji, kobiety ca∏e dnie sp´dza∏y
na sprzàtaniu, prasowaniu, myciu naczyƒ, szyciu ko∏der, pisaniu
listów, przygotowywaniu posi∏ków z niewielkich zapasów i
troszczeniu si´ o rodzin´. Z radoÊcià zapisywa∏a przyjazdy i
odjazdy Âwi´tych z Kwater Zimowych, opisujàc tak˝e dyskusje
teologiczne, taƒce, spotkania koÊcielne, przyj´cia i o˝ywienie na
granicach.

M´˝czyêni pracowali razem i cz´sto spotykali si´, aby omó-
wiç plany podró˝y oraz przysz∏e miejsca osiedlenia Âwi´tych.
Regularnie wspó∏pracowali podczas obchodzenia stad, które
pas∏y si´ na preriach na peryferiach obozu. Pracowali na polach,
strzegàc granic osady, zbudowali m∏yn i pracowali w nim oraz
przygotowywali wozy do podró˝y, cz´sto cierpiàc z wyczerpania
i choroby. Cz´Êç ich wysi∏ków stanowi∏a bezinteresowna praca,
która by∏a wyrazem mi∏oÊci, poniewa˝ przygotowywali pola i
siali zbo˝a, które mia∏y byç zebrane przez Âwi´tych, którzy
mieli przyjÊç po nich.

Syn [Lorenzo] Younga, John, nazwa∏ Kwatery Zimowe „mor-
moƒskà Dolinà Forge”. Mieszka∏ w pobli˝u miejsca pochówku
zmar∏ych i by∏ Êwiadkiem „niewielkich, smutno wyglàdajàcych
procesji, które tak cz´sto mija∏y [ich] drzwi”. Wspomina∏ „jak
uboga i jednorodna” by∏a dieta jego rodziny, sk∏adajàca si´ z
chleba kukurydzianego, solonego bekonu i niewielkiej iloÊci
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mleka. Powiedzia∏, ˝e màka kukurydziana wymieszana z mle-
kiem oraz bekon zacz´∏y budziç takie obrzydzenie, ˝e jedzenie ich
by∏o jak przyjmowanie lekarstw i trudno mu by∏o je prze∏knàç4.
Jedynie wiara i poÊwi´cenie pomog∏y Âwi´tym przetrwaç te
trudne czasy.

Batalion mormoƒski
Kiedy Âwi´ci przebywali w stanie Iowa, rekruci armii Stanów

Zjednoczonych poprosili przywódców KoÊcio∏a, aby zapewnili
kontyngent m´˝czyzn, którzy s∏u˝yliby podczas wojny meksy-
kaƒskiej, która rozpocz´∏a si´ w maju 1846 roku. M´˝czyêni,
którzy póêniej stanowili batalion mormoƒski, mieli maszerowaç
przez po∏udniowà cz´Êç kraju do Kalifornii i mieli otrzymaç
˝o∏d, odzie˝ i racje ˝ywnoÊciowe. Brigham Young zach´ca∏ m´˝-
czyzn, aby wzi´li udzia∏ w przedsi´wzi´ciu, celem zebrania pie-
ni´dzy, które mia∏y byç przekazane na sprowadzenie biednych
z Nauvoo i pomoc poszczególnym rodzinom ˝o∏nierzy. Wspó∏-
praca z rzàdem podczas tej akcji pokaza∏aby te˝ lojalnoÊç cz∏on-
ków KoÊcio∏a wzgl´dem swego kraju i da∏aby im uzasadniony
powód dla tymczasowego obozowania na ziemiach publicznych
i indiaƒskich. Ostatecznie 541 m´˝czyzn przyj´∏o rad´ swoich
przywódców i wstàpi∏o do batalionu. Towarzyszy∏o im 33 kobiet
i 42 dzieci.

Ci´˝ka próba, jakà by∏o pójÊcie cz∏onków batalionu na wojn´,
spowodowana by∏a smutkiem zwiàzanym z opuszczeniem ˝on i
dzieci w tym trudnym czasie. William Hyde opowiada∏:

„Nie da si´ opisaç, jakie ma si´ myÊli, kiedy opuszcza si´
rodzin´ w tym krytycznym momencie. Byli oni daleko od miejsca
swego urodzenia, umiejscowieni na samotnej prerii, majàc za
mieszkanie jedynie wóz, w palàcych promieniach s∏oƒca, z per-
spektywà zimnych grudniowych wiatrów, które mia∏y ich zastaç
w tym samym ponurym i pos´pnym miejscu.

Moja rodzina to ˝ona i dwoje ma∏ych dzieci, które pozostawi-
∏em z ojcem i matkà w podesz∏ym wieku oraz z bratem. Wi´kszoÊç
cz∏onków batalionu opuÊci∏a rodziny. [...] Jedynie Bóg wiedzia∏,
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kiedy mieliÊmy je ponownie zobaczyç. Niemniej, nie mieliÊmy
ochoty szemraç”5.

Batalion maszerowa∏ 2 030 mil (3 267 km) na po∏udniowy
zachód do Kalifornii, cierpiàc z powodu braku jedzenia i wody,
zm´czenia, braku opieki lekarskiej i szybkiego tempa marszu.
S∏u˝yli jako wojska okupacyjne w San Diego, San Luis Rey i
Los Angeles. Gdy skoƒczy∏ si´ roczny okres ich werbunku, zostali
zwolnieni i pozwolono im do∏àczyç do rodzin. Ich starania i lojal-
noÊç wobec rzàdu Stanów Zjednoczonych przynios∏y im szacunek
dowódców.

Wielu cz∏onków batalionu, po ich zwolnieniu, pozosta∏o w
Kalifornii, aby popracowaç przez jakiÊ czas. Niektórzy z nich
poszli na pó∏noc do American River, gdzie zostali zatrudnieni w
tartaku Johna Suttera. Wówczas, w 1848 roku, odnaleziono tam
z∏oto, co wywo∏a∏o goràczk´ z∏ota w Kalifornii. Jednak˝e bracia
Âwi´ci w Dniach Ostatnich nie pozostali w Kalifornii, aby wyko-
rzystaç szans´ zbicia majàtku. Ich serca by∏y z ich braçmi i sio-
strami, którzy z trudem szli przez zachodnià cz´Êç równin ame-
rykaƒskich do Gór Skalistych. Jeden z nich, James S. Brown,
wyjaÊni∏:

„Nigdy dotàd nie widzia∏em tak bogatego kawa∏ka ziemi;
nie ˝a∏uj´, ˝e si´ tam nie zatrzyma∏em, poniewa˝ zawsze mia∏em
przed sobà wy˝szy cel ni˝ z∏oto. [...] Niektórzy mogà uwa˝aç, ˝e
byliÊmy Êlepi i nie zwa˝aliÊmy na w∏asny interes, ale po ponad
czterdziestu latach patrzymy na to bez ˝alu, chocia˝ widzieliÊmy
fortuny na tych ziemiach i wiele pokus, by tam pozostaç. Ludzie
mówili: ‘Z∏oto jest w górach, z∏oto jest na wzgórzach, z∏oto jest
w strumykach, z∏oto jest wsz´dzie, [...] i wkrótce mo˝ecie zdobyç
fortun´’. ZdawaliÊmy sobie z tego spraw´. Lecz obowiàzek wzy-
wa∏, w gr´ wchodzi∏ nasz honor, zawarliÊmy przymierze ze sobà
nawzajem, zaanga˝owane w to by∏y pewne zasady — dla nas na
pierwszym miejscu by∏ Bóg i Jego królestwo. Na pustyni — tak,
na niesprawdzonej, suchej ziemi — byli nasi przyjaciele i bliscy
i kto wiedzia∏, jaki jest ich stan? Nie wiedzieliÊmy. Dlatego wi´c
przed przyjemnoÊcià, przed bogactwem by∏ obowiàzek i to nas
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popchn´∏o w stron´ domów”6. Ci bracia dobrze widzieli, ˝e króle-
stwo Bo˝e jest o wiele wi´cej warte, ni˝ jakiekolwiek materialne
rzeczy tego Êwiata i zgodnie z tym ustalili swà tras´.

Âwi´ci ze statku Brooklyn
Chocia˝ wi´kszoÊç Âwi´tych przenios∏a si´ w Góry Skaliste,

pokonujàc drog´ làdem z Nauvoo, pewna grupa Âwi´tych ze
wschodniej cz´Êci Stanów Zjednoczonych podró˝owa∏a drogà
morskà. Dnia 4 lutego 1846 roku grupa sk∏adajàca si´ z 70 m´˝-
czyzn, 68 kobiet i 100 dzieci wsiad∏a na statek Brooklyn i pop∏y-
n´∏a z portu w Nowym Jorku do wybrze˝a Kalifornii, pokonujàc
17 000 mil (27 360 km). W czasie tej podró˝y urodzi∏o si´ dwoje
dzieci, które nazwano Atlantic i Pacific, a 12 osób zmar∏o.

SzeÊciomiesi´czna podró˝ by∏a bardzo ucià˝liwa. Pasa˝erowie
byli ciasno st∏oczeni, n´kani upa∏ami tropików i mieli jedynie
lichà ˝ywnoÊç i wod´. Gdy przep∏yn´li Przylàdek Horn, zatrzy-
mali si´ na wyspie Juan Fernandez, aby przez pi´ç dni odpoczàç.
Caroline Augusta Perkins wspomina∏a: „Widok sta∏ego làdu i
mo˝liwoÊç ponownego stàpania po nim przynios∏y pasa˝erom
takà ulg´, ˝e z wdzi´cznoÊcià uÊwiadamialiÊmy to sobie i radowa-
liÊmy si´ tym”. Kàpali si´ i prali ubrania w czystej wodzie, zbie-
rali owoce i ziemniaki, ∏apali ryby, w tym w´gorze oraz w´dro-
wali po wyspie, badajàc „jaskini´ Robinsona Crusoe”7.

Dnia 31 lipca 1846 roku, po d∏ugiej podró˝y naznaczonej sro-
gimi sztormami, topniejàcymi zapasami jedzenia i d∏ugimi dniami
˝eglowania, przybyli do San Francisco. Niektórzy pozostali i za∏o-
˝yli koloni´ o nazwie New Hope, podczas gdy inni podró˝owali
na wschód przez góry, aby do∏àczyç do Âwi´tych w Great Basin.

Ciàg dalszy gromadzenia si´
Ze wszystkich stron Ameryki i z wielu innych krajów ró˝nymi

Êrodkami transportu — na koniach i pieszo — wierni nawróceni
opuszczali swoje domy i ojczyzny, aby do∏àczyç do Âwi´tych i
rozpoczàç d∏ugà w´drówk´ do Gór Skalistych.
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W styczniu 1847 roku Prezydent Brigham Young wyda∏
natchnione „S∏owo i [Wol´ Paƒskà] co do Obozu Izraela” (NiP
136:1), które sta∏o si´ konstytucjà zarzàdzajàcà w´drówkà pionie-
rów na zachód. Zorganizowano kompanie i wyznaczono ludzi
do opieki nad wdowami i dzieçmi pozbawionymi ojców. Relacje
mi´dzyludzkie pozbawione by∏y z∏a, chciwoÊci i sporów. Ludzie
chcieli byç szcz´Êliwi i okazywali swà wdzi´cznoÊç muzykà,
modlitwà i taƒcem. Poprzez Prezydenta Younga Pan powiedzia∏
Âwi´tym: „Idêcie swojà drogà i czyƒcie, jakom wam powiedzia∏,
i nie l´kajcie si´ wrogów waszych” (NiP 136:17).

Kiedy pierwsze kompanie pionierskie przygotowywa∏y si´
do opuszczenia Kwater Zimowych, Parley P. Pratt powróci∏ ze
swej misji w Anglii i powiedzia∏, ˝e podà˝a za nim John Taylor
z darem od angielskich Âwi´tych. Nast´pnego dnia Brat Taylor
przyby∏ z dziesi´cinà przekazanà na pomoc podró˝ujàcym,
wys∏anà przez tych cz∏onków z wyrazami mi∏oÊci i wiary. Przy-
wióz∏ te˝ narz´dzia badawcze, które okaza∏y si´ nieocenione
podczas wyznaczania kierunku podró˝y pionierów i które
pomog∏y w zdobyciu wiedzy o otoczeniu. Dnia 15 kwietnia
1847 roku wyruszy∏a pierwsza kompania pod wodzà Brighama
Younga. Przez nast´pne dwie dekady posz∏o ich Êladem przez
prerie oko∏o 62 000 Âwi´tych, podró˝ujàcych w wozach i z wóz-
kami r´cznymi, aby zebraç si´ w Syjonie.

Po drodze czeka∏y na w´drowców wspania∏e widoki, jak i
trudnoÊci. Joseph Moenor wspomina∏ „trudny czas” zwiàzany z
dostaniem si´ do Doliny Jeziora S∏onego. Jednak˝e ujrza∏ rzeczy,
jakich nigdy wczeÊniej nie widzia∏ — wielkie stada bizonów i
wielkie cedry na wzgórzach8. Inni zapami´tali ogromne obszary
kwitnàcych s∏oneczników.

Âwi´ci te˝ mieli doÊwiadczenia, które wspiera∏y ich wiar´,
dodawa∏y Êwiat∏a fizycznym wymaganiom ich cia∏. Po d∏ugim
dniu podró˝y i posi∏ku ugotowanym na otwartym ogniu m´˝-
czyêni i kobiety zbierali si´ w grupach, aby omówiç zaj´cia na
dany dzieƒ. Rozmawiali o zasadach ewangelii, wspólnie Êpiewali
pieÊni, taƒczyli i modlili si´.
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Kiedy Âwi´ci powoli posuwali si´ naprzód w drodze na
zachód, cz´sto nawiedza∏a ich Êmierç. Dnia 23 czerwca 1850
roku rodzina Crandallów liczy∏a pi´tnaÊcie osób. Przed koƒcem
tygodnia zmar∏o siedem osób z powodu siejàcej postrach zarazy
cholery. W ciàgu kolejnych kilku dni zmar∏o nast´pne pi´ç osób.
Potem, 30 czerwca, podczas porodu zmar∏a Siostra Crandall
razem z noworodkiem.

Chocia˝ Âwi´ci wiele wycierpieli w czasie podró˝y do Doliny
Jeziora S∏onego, gór´ bra∏ duch jednoÊci, wspó∏pracy i optymizmu.
Po∏àczeni wiarà i oddaniem Panu, znaleêli radoÊç poÊród swych
prób.

To jest to miejsce
Dnia 21 lipca 1847 roku Orson Pratt i Erastus Snow z pierwszej

kompanii weszli przed emigrantami do Doliny Jeziora S∏onego.
Zobaczyli tak wysokà traw´, ˝e cz∏owiek móg∏ w niej brodziç —
obiecujàcà ziemi´ dla farmerów — oraz kilka strumieni biegnà-
cych przez dolin´. Trzy dni póêniej Prezydent Brigham Young,
który cierpia∏ z powodu goràczki górskiej, przywieziony zosta∏ w
powozie do wejÊcia kanionu, który otwiera∏ si´ na dolin´. Kiedy
Prezydent Young spojrza∏ na t´ sceneri´, udzieli∏ swego proro-
czego b∏ogos∏awieƒstwa: „Wystarczy. To jest to miejsce”.

Kiedy nast´pni Âwi´ci wychodzili spoza gór, oni te˝ wpatry-
wali si´ w swà ziemi´ obiecanà! Ta dolina ze s∏onym jeziorem,
które po∏yskiwa∏o w s∏oƒcu zachodu, by∏o przedmiotem wizji i
proroctwa, ziemià, o której marzyli oni sami i tysiàce, które nade-
sz∏y po nich. To by∏a ich ziemia schronienia, gdzie mieli staç si´
pot´˝nym ludem poÊród Gór Skalistych.

Kilka lat póêniej, Jean Rio Griffits Baker, nawrócona z Anglii,
zapisa∏a uczucia, jakie obudzi∏y si´ w niej, gdy po raz pierwszy
ujrza∏a Salt Lake City. „Miasto [...] jest zbudowane z kwadratów
lub przecznic, jak je tu nazywajà; ka˝dy sk∏ada si´ z dziesi´ciu
akrów (4 ha) i podzielony jest na osiem parcel, a na ka˝dej stoi
jeden dom. Sta∏am, patrzy∏am i z trudem analizowa∏am swoje
uczucia, lecz myÊl´, ˝e dominowa∏a radoÊç i wdzi´cznoÊç za
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ochron´ i trosk´, jakie otacza∏y mnie podczas naszej d∏ugiej i
niebezpiecznej podró˝y”9.

Pionierzy z wózkami r´cznymi
W latach 50. XIX wieku przywódcy KoÊcio∏a zdecydowali

si´ utworzyç kompanie wózków r´cznych, celem zredukowania
wydatków tak, aby pomocà finansowà mog∏a byç obj´ta wi´ksza
liczba emigrantów. Âwi´ci, którzy podró˝owali w ten sposób,
zabierali na wózki zaledwie 100 funtów (45 kg) màki oraz ograni-
czonà iloÊç zapasów i dóbr, a nast´pnie ciàgn´li wózki przez rów-
niny. W latach 1856–1860 do Utah przyby∏o dziesi´ç kompanii
wózków r´cznych. Osiem kompani z powodzeniem dotar∏o do
Doliny Jeziora S∏onego, ale dwie pozosta∏e, kompanie Martina i
Williego, uwi´zi∏a wczesna zima i wielu spoÊród tych Âwi´tych
zgin´∏o.

Nellie Pucell, pionierka idàca w jednej z tych kompanii, z któ-
rymi tak okrutnie postàpi∏ los, na równinach skoƒczy∏a dziesi´ç
lat. W czasie w´drówki straci∏a oboje rodziców. W miar´ zbli˝ania
si´ do gór by∏o coraz zimniej, racje ˝ywnoÊciowe zosta∏y uszczu-
plone, a Âwi´ci byli zbyt os∏abieni g∏odem, by dalej w´drowaç.
Nellie i jej siostra mdla∏y. Kiedy niemal porzuci∏y nadziej´, przy-
wódca kompanii zabra∏ je na wóz. Posadzi∏ Nellie na wozie i
powiedzia∏ Maggie, aby sz∏a obok wozu, mocno si´ go trzymajàc.
Maggie mia∏a szcz´Êcie, poniewa˝ wymuszony ruch uchroni∏ jà
od odmro˝eƒ.

Kiedy dotarli do Salt Lake City i kiedy zdj´to Nellie buty i
poƒczochy, jakie mia∏a na sobie, przemierzajàc równiny, razem
z nimi zesz∏a odmro˝ona skóra. Dokonano u tej dzielnej dziew-
czynki bolesnej amputacji stóp i przez reszt´ swego ˝ycia cho-
dzi∏a na kolanach. Póêniej wysz∏a za mà˝ i urodzi∏a szeÊcioro
dzieci, zajmujàc si´ domem i wychowujàc wspania∏e potomstwo10.
Jej determinacja w obliczu sytuacji oraz dobroç tych, którzy trosz-
czyli si´ o nià, stanowi przyk∏ad wiary tych pierwszych cz∏onków
KoÊcio∏a oraz ich gotowoÊci do poÊwi´cenia. Ich przyk∏ad jest
dziedzictwem wiary dla wszystkich Âwi´tych, którzy ˝yli po nich.
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Pewien m´˝czyzna, którzy przemierzy∏ równiny w kompanii
wózków r´cznych Martina, przez wiele lat mieszka∏ w Utah.
Pewnego dnia by∏ poÊród ludzi, którzy zacz´li ostro krytykowaç
przywódców KoÊcio∏a za to, ˝e pozwolili Âwi´tym na przejÊcie
równin bez wi´kszych zapasów czy ochrony, ni˝ te, które mog∏y
daç kompanie wózków r´cznych. Starszy pan s∏ucha∏ a˝ do
chwili, gdy nie móg∏ tego d∏u˝ej znieÊç; wtedy to powsta∏ i
wzburzony powiedzia∏:

„Ale ja by∏em w tej kompanii, i moja ˝ona tam by∏a. [...] Cier-
pieliÊmy ponad wasze wyobra˝enie i wiele osób zmar∏o z wycieƒ-
czenia i g∏odu, lecz czy kiedykolwiek us∏yszeliÊcie, aby ktokol-
wiek z tej kompanii, kto prze˝y∏, wypowiedzia∏ s∏owo krytyki?
[...] PrzetrwaliÊmy, majàc absolutnà pewnoÊç, ˝e Bóg ˝yje, poniewa˝
poznaliÊmy Go w tych skrajnych doÊwiadczeniach.

Ciàgnà∏em swój wózek, kiedy by∏em tak s∏aby, schorowany i
g∏odny, ˝e ledwo mog∏em posuwaç nogami. Patrzy∏em przed sie-
bie i widzia∏em skrawek piasku lub zbocze wzgórza i mówi∏em,
˝e mog´ dojÊç tylko do tego miejsca, a potem poddam si´, bo ju˝
dalej nie mog´ ciàgnàç tego baga˝u. [...] Szed∏em dalej do tego
piasku, a kiedy ju˝ doszed∏em, wózek zaczà∏ mnie pchaç. Wiele
razy odwraca∏em si´, aby zobaczyç, kto pcha mój wózek, ale
nikogo nie widzia∏em. Wiedzia∏em wówczas, ˝e byli tam
anio∏owie Bo˝y.

Czy ˝a∏owa∏em, ˝e postanowi∏em przybyç z wózkiem r´cz-
nym? Nie. Ani wtedy, ani w ˝adnej minucie mojego dalszego
˝ycia. Cena, jakà zap∏aciliÊmy za poznanie si´ z Bogiem, by∏a przywi-
lejem i jestem wdzi´czny, ˝e mia∏em ten przywilej, aby przybyç w
Kompanii Wózków R´cznych Martina”11.

Nasz Êpiewnik zawiera pieÊƒ o pierwszych cz∏onkach KoÊcio∏a,
którzy odwa˝nie przyj´li ewangeli´ i pokonali wiele kilometrów,
aby ˝yç na placówce cywilizacji:
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Oni, budowniczowie narodu,
Co przecierali szlaki,
Co k∏adli podwaliny dla pokoleƒ,
Czynili to ka˝dego dnia.
Budowali nowy i sta∏y fundament
Przesuwajàc dzikà granic´,
Brnàc naprzód, zawsze naprzód,
B∏ogos∏awieni, szlachetni pionierzy!

Ich przyk∏ad uczy nas, w jaki sposób ˝yç, majàc wi´cej wiary
i odwagi w naszych krajach:

Zawsze pragn´li s∏u˝yç,
Mi∏oÊç by∏a przewodnià gwiazdà;
Odwaga, ich niezawodnà latarnià,
OÊwietla∏a blisko i w oddali.
Co dzieƒ nieÊli swe brzemiona,
Co dzieƒ pocieszali innych,
Co dzieƒ od˝ywa∏a nadzieja,
B∏ogos∏awieni, szlachetni pionierzy!12
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Kiedy pierwsza kompania Âwi´tych pomyÊlnie przesz∏a przez
równiny Utah, Prezydent Brigham Young skupi∏ si´ na ustanawia-
niu królestwa Bo˝ego na pustyni. Dzi´ki jego wizji i przywództwu
to, co kiedyÊ by∏o pustynià, sta∏o si´ rozkwitajàcà cywilizacjà i
przystanià dla Âwi´tych. Jego proste wskazówki pomog∏y Âwi´tym
wyobraziç sobie mo˝liwoÊci ich nowego domu i poprowadzi∏y ich
naprzód w poszukiwaniach miejsc dla budowy królestwa Bo˝ego.

Dwa dni po przybyciu pierwszej kompanii Brigham Young i
kilku Dwunastu wspi´li si´ na otaczajàce urwisko górskie, które
Prezydent Young ujrza∏ w wizji przed opuszczeniem Nauvoo.
Spoglàdali na rozleg∏y obszar doliny i prorokowali, ˝e wszystkie
narody Êwiata b´dà mile widziane w tym miejscu i ˝e Âwi´ci b´dà
cieszyç si´ powodzeniem i pokojem. Nazwali to wzgórze Ensign
Peak (Szczyt Sztandaru), którà to nazw´ zaczerpn´li z Ksi´gi Iza-
jasza, który prorokowa∏: „I wywiesi narodom sztandar, i zbierze
wygnaƒców z Izraela” (Ks. Izajasza 11:12)1.

Pierwszym publicznym dzia∏aniem Prezydenta Younga by∏o
wybranie 28 lipca 1847 r. centralnego miejsca na Êwiàtyni´ oraz
zaanga˝owanie ludzi do przygotowania projektu oraz wzniesie-
nia jej. Wskazujàc laskà wybrane miejsce, powiedzia∏: „Tutaj
wybudujemy Êwiàtyni´ naszemu Bogu”. To oÊwiadczenie musia∏o
przynieÊç pocieszenie Âwi´tym, którzy zaledwie przez krótki czas
mogli dokonywaç obrz´dów w Êwiàtyni, zanim zostali zmuszeni
do przerwania ich, kiedy opuszczali Nauvoo.

W sierpniu przywódcy KoÊcio∏a i wi´ksza cz´Êç pierwszych
kompanii pionierów powróci∏a do Kwater Zimowych, aby przygo-
towaç swoje rodziny na przybycie do doliny w nast´pnym roku.
Krótko po ich przybyciu Brigham Young i cz∏onkowie Kworum

ROZDZIA¸ SIÓDMY
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Dwunastu mieli natchnienie, ˝e nadszed∏ czas na zreorganizowanie
Rady Prezydenta KoÊcio∏a. Brigham Young, Prezydent Kworum
Dwunastu Aposto∏ów, zosta∏ poparty jako Prezydent KoÊcio∏a. Na
swoich Doradców wybra∏ Hebera C. Kimballa i Willarda Richardsa,
a Âwi´ci jednog∏oÊnie poparli ich jako swoich przywódców.

Pierwszy rok w dolinie
Przed koƒcem lata 1847 roku do Doliny Jeziora S∏onego przy-

by∏y dwie kolejne kompanie Âwi´tych, a niemal 2 000 cz∏onków
zosta∏o zorganizowanych w Palik Salt Lake. Zasiano póêne zbo˝a,
ale zbiory by∏y nieznaczne i zanim nadesz∏a wiosna wiele osób cier-
pia∏o g∏ód. John R. Young, który by∏ wówczas ch∏opcem, napisa∏:

„Zanim wzesz∏a trawa, g∏ód by∏ dotkliwy. Przez kilka miesi´cy
nie mieliÊmy chleba. Na naszà diet´ sk∏ada∏a si´ wo∏owina, mleko,
lebioda, [korzenie lilii] oraz oset. Kiedy by∏em pastuchem i pilno-
wa∏em stada, zwykle jada∏em ∏odygi ostu do czasu, gdy mój ˝o∏à-
dek by∏ pe∏ny jak u krowy. W koƒcu g∏ód doskwiera∏ mi do tego
stopnia, ˝e ojciec zabra∏ wiszàcà na drzewie wydziobanà przez
ptaki skór´ wo∏u i przyrzàdzi∏ najsmaczniejszà zup´”2. Osadnicy
wspó∏pracowali ze sobà na szerokà skal´ i dzielili si´ tym, co
mieli tak, ˝e byli w stanie prze˝yç najtrudniejsze czasy.

Do czerwca 1848 roku osadnicy obsiali od pi´ciu do szeÊciu
tysi´cy akrów ziemi i dolina zazieleni∏a si´ i zacz´∏a wydawaç
plony. Lecz ku zaniepokojeniu Âwi´tych na zbiory spad∏y wielkie
chmary czarnych Êwierszczy. Osadnicy robili wszystko, co by∏o w
ich mocy. Kopali rowy i kierowali na Êwierszcze strumyki wody.
T∏ukli owady kijami i szczotkami i próbowali je spaliç, lecz ich
wysi∏ki spe∏za∏y na niczym. Âwierszcze nadal nadlatywa∏y w, jak
si´ zdawa∏o, nieskoƒczonych iloÊciach. Patriarcha John Smith,
prezydent Palika Salt Lake, og∏osi∏ dzieƒ postu i modlitwy.
Wkrótce na niebie pojawi∏y si´ du˝e stada mew i spad∏y na
Êwierszcze. Susan Noble Grant powiedzia∏a o tym wydarzeniu:
„Ku naszemu zdumieniu mewy jak wyg∏odnia∏e rzuca∏y si´ na
szarpiàce si´ i podskakujàce Êwierszcze”3. Âwi´ci patrzyli na to
z radoÊcià i zdumieniem. Ich ˝ycie zosta∏o ocalone.

Nasze dziedzictwo
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Âwi´ci pracowali z energià i wiarà, pomimo trudnych warun-
ków i wkrótce zrobili wielki post´p. Pewien podró˝nik, który we
wrzeÊniu 1849 roku w drodze do Kalifornii przechodzi∏ przez Salt
Lake City, w ten sposób wyrazi∏ swe uznanie: „Nigdy przedtem
nie by∏em poÊród bardziej sprawnych, pilnych, pracowitych i
uprzejmych ludzi, ni˝ ci; to nies∏ychane, jak wiele dokonali tu, na
pustkowiu, w tak krótkim czasie. W mieÊcie, w którym jest oko∏o
czterech, pi´ciu tysi´cy mieszkaƒców, nigdy nie spotka∏em ˝ad-
nego pró˝niaka czy kogoÊ, kto wyglàda∏by na darmozjada. Ich
szacunki dotyczàce zbiorów sà trafne i panuje tam duch i energia
we wszystkim, co widaç, i nie mo˝e si´ z tym równaç ˝adne z
miast, ma∏ych czy du˝ych, w którym kiedykolwiek by∏em”4.

Badania
Póênym latem 1848 roku Prezydent Brigham Young ponownie

podjà∏ wypraw´ z Kwater Zimowych do Doliny Jeziora S∏onego.
Kiedy przyby∏, zda∏ sobie spraw´ z tego, ˝e Âwi´ci muszà dowie-
dzieç si´, jakie zasoby sà dost´pne w ich nowym otoczeniu. Wiele
zyskali od Indian, zamieszkujàcych te obszary, ale Prezydent Young

Ustanowienie sztandaru dla narodów

Âwi´ci, dzi´ki swej wierze i pracowitoÊci, zacz´li zak∏adaç miasto
w Dolinie S∏onego Jeziora. Ta rycina pokazuje dolin´ z 1853 roku.
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wys∏a∏ te˝ cz∏onków KoÊcio∏a na wyprawy badawcze, aby odkryli
w∏aÊciwoÊci lecznicze roÊlin i dost´pnoÊç zasobów naturalnych.

Wys∏a∏ inne grupy, które mia∏y odnaleêç kolejne miejsca zasied-
lenia. Podczas tych wypraw cz∏onkowie odkryli z∏o˝a mineralne,
obfite iloÊci drewna na budulec, êród∏a wody i po∏acie ∏àk, a tak˝e
obszary odpowiednie do zasiedlenia. Aby zapobiec spekulacji zie-
mià, prorok ostrzeg∏ Âwi´tych, aby nie dzielili przydzielonych im
gruntów, celem odsprzedania jej innym. Ziemia oddana by∏a pod
ich zarzàd i miano gospodarowaç nià màdrze i pracowicie — nie
dla korzyÊci finansowych.

Jesienià 1849 roku za∏o˝ono Nieustajàcy Fundusz Emigracyjny,
pod kierunkiem Prezydenta Younga. Celem funduszu by∏o poma-
ganie biednym, którzy nie mieli Êrodków na pokrycie kosztów
podró˝y do miejsca osiedlenia si´ KoÊcio∏a. Wielu Âwi´tych,
dokonujàc znacznego poÊwi´cenia, wp∏aca∏o Êrodki na fundusz,
w wyniku czego tysiàce cz∏onków mog∏o przybyç do Doliny
Jeziora S∏onego. W zamian oczekiwano, ˝e osoby, które uzyska∏y
pomoc, sp∏acà otrzymane sumy, tak szybko, jak tylko b´dà w
stanie to uczyniç. Fundusze te mia∏y byç z kolei u˝yte na pomoc
nast´pnym osobom. Dzi´ki temu wspólnemu wysi∏kowi Âwi´ci
b∏ogos∏awili ˝ycie osób, które by∏y w potrzebie.

Misjonarze przyjmujà powo∏anie
WÊród odg∏osów pracy i ˝ycia domowego, Prezydent Brigham

Young skupi∏ si´ na sprawach KoÊcio∏a. Podczas konferencji gene-
ralnej, która odby∏a si´ 6 paêdziernika 1849 roku, wyznaczy∏ kilku
cz∏onków Kworum Dwunastu razem z nowo powo∏anymi misjo-
narzami, aby s∏u˝yli na zagranicznych misjach. Przyj´li powo∏a-
nia, chocia˝ mieli pozostawiç swoje rodziny, nowe domy i wiele
niedokoƒczonych spraw. Erastus Snow oraz kilku starszych zapo-
czàtkowa∏o prac´ misjonarskà w Skandynawii, a Lorenzo Snow i
Joseph Toronto udali si´ do W∏och. Addison i Louisa Barnes Pratt
powrócili na uprzednie miejsce pracy Addisonów, na Wyspach
Towarzystwa. John Taylor zosta∏ powo∏any do Francji i Niemiec.
Kiedy misjonarze podró˝owali na wschód, mijali Âwi´tych, którzy
kierowali si´ do nowego Syjonu w Górach Skalistych.

Nasze dziedzictwo
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Na swych miejscach pracy misjonarze byli Êwiadkami cudów i
ochrzcili dla KoÊcio∏a wiele ludzi. Kiedy Lorenzo Snow, który póê-
niej sta∏ si´ Prezydentem KoÊcio∏a, g∏osi∏ we W∏oszech, zobaczy∏
trzyletniego ch∏opca na granicy Êmierci. Dostrzeg∏ mo˝liwoÊç
uzdrowienia ch∏opca i otwarcia serc ludzi na tym obszarze. Tej
nocy modli∏ si´ d∏ugo i ˝arliwie, by uzyskaç wskazówk´ od Boga,
a nast´pnego dnia on i jego towarzysz poÊcili i modlili si´ za tego
ch∏opca. Tego popo∏udnia pob∏ogos∏awili ch∏opca i ofiarowali cichà
modlitw´, proszàc o pomoc w pracy. Ch∏opiec spokojnie przespa∏
ca∏à noc i zosta∏ cudownie uzdrowiony. WiadomoÊç o jego uzdro-
wieniu roznios∏a si´ po dolinach Piemontu we W∏oszech. Przed
misjonarzami otworzy∏y si´ drzwi i odby∏y si´ pierwsze chrzty
na tym terenie5.

W sierpniu 1852 roku podczas specjalnej konferencji, jaka
odby∏a si´ w Salt Lak City, powo∏ano 106 starszych, którzy mieli
udaç si´ na misje do wielu krajów na ca∏ym Êwiecie. Ci misjona-
rze, jak i ci, którzy zostali powo∏ani póêniej, g∏osili ewangeli´ w
Ameryce Po∏udniowej, Chinach, Indiach, Hiszpanii, Australii, na
Hawajach oraz na Po∏udniowym Pacyfiku. Na wi´kszoÊci tych
obszarów misjonarze poczàtkowo odnosili niewielki sukces.
Jednak˝e zasiali nasiona, które zaowocowa∏y przyjÊciem wielu
ludzi do KoÊcio∏a, w wyniku dalszych wysi∏ków misjonarskich.

Starszy Edward Stevenson zosta∏ powo∏any do Misji Gibraltar
w Hiszpanii. To powo∏anie oznacza∏o dla niego powrót do miej-
sca urodzin, gdzie Êmia∏o g∏osi∏ przywróconà ewangeli´ swoim
rodakom. Zosta∏ aresztowany za g∏oszenie i sp´dzi∏ jakiÊ czas w
wi´zieniu, a˝ w∏adze odkry∏y, ˝e naucza∏ stra˝ników, niemal
doprowadzajàc do ich nawrócenia. Po uwolnieniu ochrzci∏ dwoje
ludzi i do stycznia 1854 roku zorganizowano gmin´ sk∏adajàcà si´
z dziesi´ciu cz∏onków. W lipcu, pomimo tego ˝e szeÊciu cz∏onków
musia∏o opuÊciç dom, aby s∏u˝yç z armià brytyjskà w Azji, gmina
liczy∏a osiemnastu cz∏onków, w∏àczajàc w to jednego siedemdzie-
siàtego, jednego starszego, jednego kap∏ana i jednego nauczyciela,
dajàc gminie tym samym przywódców potrzebnych do dalszego
wzrastania6.

Ustanowienie sztandaru dla narodów
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W 1852 roku miejscowy rzàd Polinezji Francuskiej wyp´dzi∏
misjonarzy. Jednak˝e nawróceni Âwi´ci zachowywali ˝ywotnoÊç
KoÊcio∏a, a˝ w 1892 roku podj´to kolejne dzia∏ania zwiàzane
z nawracaniem. Szczególnie dzielni byli starsi Tihoni i Maihea,
którzy woleli przetrwaç wi´zienie i inne utrudnienia, ni˝ wyprzeç
si´ swej wiary. Ka˝dy z nich stara∏ si´, by Âwi´ci pozostawali
aktywni i byli wierni ewangelii7.

Dla tych, którzy przystàpili do KoÊcio∏a poza Stanami Zjedno-
czonymi, nasta∏ czas gromadzenia si´ w Syjonie, co pociàga∏o za
sobà wypraw´ do Ameryki drogà morskà. W 1860 roku Elizabeth
i Charles Wood przyp∏yn´li z Afryki Po∏udniowej, gdzie praco-
wali przez wiele lat, aby zgromadziç pieniàdze na swà podró˝.
Elizabeth prowadzi∏a dom bogatego cz∏owieka, a jej mà˝ wyrabia∏
ceg∏y, a˝ zdobyli potrzebne fundusze. Elizabeth, 24 godziny po
wydaniu na Êwiat syna, wniesiono na statek na ∏ó˝ku i tam otrzy-
ma∏a koj´ kapitana, aby by∏o jej wygodniej. Podczas podró˝y cho-
rowa∏a i dwa razy by∏a bliska Êmierci, ale prze˝y∏a i osiedli∏a si´
w Fillmore, w stanie Utah.

Misjonarze stali si´ bardzo drodzy dla Âwi´tych w krajach, w
których s∏u˝yli. Joseph F. Smith, pod koniec swojej misji na Hawa-
jach w 1857 roku, zapad∏ na chorob´, której towarzyszy∏a wysoka
goràczka, uniemo˝liwiajàca prac´ przez trzy miesiàce. Zosta∏
pob∏ogos∏awiony opiekà Ma Mahuhii, wiernej hawajskiej Âwi´tej.
Opiekowa∏a si´ Josephem, jakby by∏ jej w∏asnym synem; rozwin´∏y
si´ mi´dzy nimi silne wi´zy mi∏oÊci. Wiele lat póêniej, kiedy Joseph
F. Smith zosta∏ Prezydentem KoÊcio∏a, odwiedzi∏ Honolulu i tu˝ po
przybyciu zauwa˝y∏, jak ludzie prowadzà starà, niewidomà kobiet´
z kilkoma wspania∏ymi bananami, które nios∏a w podarunku. Us∏y-
sza∏ jej g∏os: „Iosepa, Iosepa” (Joseph, Joseph). Natychmiast pod-
bieg∏ do niej, uÊciska∏ i wiele razy wyca∏owa∏, g∏adzàc jà po g∏owie
i mówiàc: „Mama, mama, moja droga, stara mama”8.

Wezwanie do kolonizowania
Wiele spo∏ecznoÊci w Utah i po∏udniowej cz´Êci Idaho oraz

w miejscach, które potem stanowi∏y cz´Êç Arizony, Wyoming,
Newady i Kalifornii, zosta∏o za∏o˝onych przez pojedyncze osoby
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i rodziny, powo∏ane podczas konferencji generalnych. Prezydent
Brigham Young kierowa∏ zak∏adaniem tych spo∏ecznoÊci, gdzie
mog∏y ˝yç i uprawiaç ziemi´ tysiàce osadników.

Za jego ˝ycia skolonizowano ca∏à Dolin´ Jeziora S∏onego oraz
wiele otaczajàcych obszarów. Do 1877 roku, kiedy to zmar∏ Bri-
gham Young, za∏o˝ono ponad 350 kolonii, a do 1900 roku by∏o
ich prawie 500. Brigham Henry Roberts, jeden z pierwszych
przedstawicieli w∏adz KoÊcio∏a, zauwa˝y∏, ˝e sukces mormoƒskiej
kolonizacji wyp∏ywa∏ z „lojalnoÊci ludzi wobec swych przywód-
ców oraz [ich] bezinteresownego i oddanego osobistego poÊwi´-
cenia” w wype∏nianiu swych powo∏aƒ, danych przez Prezydenta
Younga9. Kolonizatorzy poÊwi´cali wygody materialne, mo˝liwoÊç
przebywania z przyjació∏mi a czasami ˝ycie, aby naÊladowaç
proroka Pana.

Podczas spotkaƒ konferencji generalnej Prezydent Young
wyczytywa∏ nazwiska tych braci i ich rodzin, którzy zostali
powo∏ani, aby przeprowadziç si´ na oddalone obszary. Ci koloni-
zatorzy uwa˝ali, ˝e zostali powo∏ani na misje i wiedzieli, ˝e pozo-
stanà na tych wyznaczonych miejscach do czasu, a˝ b´dà odwo-
∏ani. Udawali si´ na te nowe obszary za w∏asne pieniàdze i z
w∏asnymi zapasami. Ich sukces zale˝a∏ od tego, w jakim stopniu
wykorzystajà dost´pne zasoby. Dokonywali ogl´dzin i oczyszczali
pola, budowali m∏yny wodne, kopali rowy melioracyjne, aby
dostarczyç polom wod´, ogradzali pastwiska dla swoich stad i
budowali drogi. Dokonywali zasiewów i uprawiali ogrody, budo-
wali koÊcio∏y i szko∏y oraz próbowali nawiàzaç przyjacielskie
relacje z Indianami. Pomagali sobie nawzajem w chorobie, jak
i podczas narodzin, Êmierci czy Êlubów.

W 1862 roku Charles Lowell Walker otrzyma∏ powo∏anie osied-
lenia si´ w po∏udniowym Utah. Wzià∏ udzia∏ w spotkaniu dla
tych, którzy zostali powo∏ani i zapisa∏: „Tutaj nauczy∏em si´
zasady, której nigdy nie zapomn´. Pokazano mi, ˝e pos∏uszeƒstwo
jest wspania∏à zasadà w niebie i na ziemi. Có˝, tutaj przez siedem
lat pracowa∏em w s∏oƒcu i na mrozie, cierpiàc g∏ód i inne nie-
sprzyjajàce warunki, i w koƒcu mam dom, wiele drzew w sadzie,
które zaczynajà owocowaç i wyglàdajà przepi´knie. Có˝, musz´ to
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pozostawiç i wykonywaç wol´ mojego Ojca w Niebie, który uchy-
li∏ to wszystko, dla dobra tych, którzy Go kochajà i którzy si´ Go
bojà. Modl´ si´ do Boga, aby da∏ mi si∏´ do osiàgni´cia tego, czego
si´ ode mnie wymaga, w sposób, który On przyjmie”10.

Charles C. Rich, cz∏onek Kworum Dwunastu Aposto∏ów, rów-
nie˝ otrzyma∏ powo∏anie kolonizowania ziemi. Brigham Young
powo∏a∏ go i kilku innych braci, aby wzi´li swoje rodziny i osied-
lili si´ w Dolinie Jeziora Niedêwiedziego, oko∏o 150 mil (240 km)
na pó∏noc od Salt Lake City. Dolina znajdowa∏a si´ na du˝ej wyso-
koÊci, by∏o tam bardzo zimno, a zimà le˝a∏y g∏´bokie Êniegi. Brat
Rich niedawno powróci∏ z misji w Europie, wi´c nie zale˝a∏o mu
na przenoszeniu swej rodziny i rozpoczynaniu wszystkiego od
poczàtku w trudnych warunkach. Jednak˝e przyjà∏ powo∏anie i
w czerwcu 1864 roku przyby∏ do Doliny Jeziora Niedêwiedziego.
Nast´pna zima by∏a niezwykle sroga i przed nastaniem wiosny
niektórzy bracia zdecydowali si´ na opuszczenie doliny. Brat Rich
zdawa∏ sobie spraw´ z tego, ˝e ˝ycie nie b´dzie ∏atwe w tym
ch∏odnym klimacie, ale powiedzia∏:

„By∏o wiele trudnoÊci. I przyznaj´ [...] dzieliliÊmy je wszyscy.
Jednak˝e, jeÊli chcecie gdzieÊ si´ udaç, macie do tego prawo i nie
chc´ was od tego odwodziç. [...] Lecz ja musz´ tutaj pozostaç,
nawet jeÊli mia∏bym pozostaç sam. Powo∏a∏ mnie tutaj Prezydent
Young i tutaj pozostan´ do czasu, a˝ mnie odwo∏a i pozwoli mi
stàd odejÊç”. Brat Rich i jego rodzina pozostali, a on sta∏ si´ przy-
wódcà rozkwitajàcej spo∏ecznoÊci przez kilka nast´pnych dekad11.
Podobnie jak tysiàce innych osób, by∏ gotów byç pos∏uszny
swoim przywódcom, celem udzielenia pomocy w budowaniu
królestwa Pana.

Relacje z Indianami
Kiedy koloniÊci posuwali si´ dalej na Zachód, cz´sto napoty-

kali Indian. W przeciwieƒstwie do niektórych osadników na
Zachodzie Prezydent Brigham Young naucza∏ Âwi´tych, aby kar-
mili swoich krajanów, braci i siostry, oraz próbowali przyprowa-
dziç ich do KoÊcio∏a. Próby g∏oszenia ewangelii poÊród Indian
podj´to w Forcie Lemhi w okolicach rzeki Salmon na Terytorium
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Idaho oraz w osadach w Górach Elk, w górnym Kolorado na
terytorium Utah. Prezydent Young ustanowi∏ te˝ Stowarzyszenie
Pomocy, którego cz∏onkinie szy∏y odzie˝ dla indiaƒskich braci i
sióstr oraz zbiera∏y pieniàdze na ˝ywnoÊç dla nich.

Kiedy Elizabeth Kane — która by∏a ˝onà Thomasa L. Kane’a,
wielkiego przyjaciela Âwi´tych, który sam nie by∏ cz∏onkiem
KoÊcio∏a — podró˝owa∏a przez Utah, zatrzyma∏a si´ w domu pew-
nej steranej ˝yciem mormonki. Elizabeth nie mia∏a o tej kobiecie
dobrego zdania, do czasu, kiedy zauwa˝y∏a, w jaki sposób traktuje
ona Indian. Kiedy kobieta zaprosi∏a swych goÊci na kolacj´, powie-
dzia∏a te˝ kilka s∏ów do czekajàcych Indian. Elizabeth zapyta∏a, co
kobieta powiedzia∏a do Indian, a jej syn przet∏umaczy∏: „Ci goÊcie
przybyli pierwsi, a ja ugotowa∏am tyle, ˝e wystarczy tylko dla
nich; ale wasz posi∏ek ju˝ jest na ogniu. Zawo∏am was, jak b´dzie
gotowy”. Elizabeth powàtpiewa∏a i zapyta∏a, czy naprawd´ b´dzie
karmi∏a Indian. Syn powiedzia∏: „Mama obs∏u˝y ich tak jak ciebie
i zaprosi ich do swego sto∏u”. Obs∏ugiwa∏a ich, kiedy jedli12.

Organizacja kap∏aƒstwa i funkcjonowanie organizacji
pomocniczych

W póêniejszych latach Prezydent Young wyjaÊni∏ i okreÊli∏
kilka wa˝nych obowiàzków kap∏aƒskich. Poinstruowa∏ Dwuna-
stu, aby w ka˝dym paliku odbywa∏y si´ konferencje. W wyniku
tego w ca∏ym Utah powsta∏o siedem nowych palików i 140
nowych okr´gów. W jasny sposób zdefiniowano obowiàzki prezy-
diów palików, rad wy˝szych, rad biskupich i prezydiów kworów
oraz powo∏ano setki m´˝czyzn, aby zaj´li te stanowiska. Poradzi∏
cz∏onkom KoÊcio∏a, aby uporzàdkowali swe ˝ycie i p∏acili dziesi´-
cin´, ofiary postne i przekazywali inne datki.

W 1867 roku prorok wyznaczy∏ George’a Q. Cannona jako
naczelnego kierownika Szko∏y Niedzielnej i w ciàgu kilku lat orga-
nizacja ta sta∏a si´ integralnà cz´Êcià KoÊcio∏a. W 1869 roku Prezy-
dent Young zaczà∏ udzielaç swoim córkom formalnych wskazó-
wek na temat skromnego ˝ycia. W 1870 roku rozszerzy∏ t´ rad´ na
wszystkie m∏ode kobiety, tworzàc Zwiàzek Redukowania (reduko-
waç oznacza ograniczanie tego, co nadmierne). Da∏o to poczàtek
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organizacji M∏odych Kobiet. W lipcu 1877 roku uda∏ si´ do Ogden,
w Utah, aby zorganizowaç pierwsze Stowarzyszenie Pomocy w
paliku.

Âmierç i dziedzictwo Prezydenta Brighama Younga
Prezydent Brigham Young jako przywódca by∏ osobà prak-

tycznà i energicznà. Podró˝owa∏ do osad koÊcielnych, aby daç
wskazówki i zach´ciç Âwi´tych. Nadajàc kierunek i dajàc przyk∏ad,
naucza∏ cz∏onków, by wype∏niali swoje powo∏ania w KoÊciele.

Prezydent Young, dokonujàc oceny swego ˝ycia, napisa∏ nast´-
pujàce s∏owa w odpowiedzi skierowanej do wydawcy nowojor-
skiej gazety:

„Oto krótkie podsumowanie rezultatów moich wysi∏ków
przez ostatnie 26 lat: zaludnienie tego Terytorium przez Âwi´tych
w Dniach Ostatnich, w liczbie oko∏o 100 000 dusz, utworzenie
ponad 200 miast, miasteczek i wsi, które zamieszkujà nasi ludzie
[...] i za∏o˝enie szkó∏, fabryk, m∏ynów oraz innych instytucji obli-
czonych na to, aby ulepszaç nasze spo∏eczeƒstwo i przynosiç mu
korzyÊç. [...]

Moje ca∏e ˝ycie jest poÊwi´cone s∏u˝bie Wszechmocnemu”13.
We wrzeÊniu 1876 roku Prezydent Young z∏o˝y∏ mocne

Êwiadectwo o Zbawicielu: „Âwiadcz´, ˝e Jezus jest Chrystusem
i Odkupicielem Êwiata; jestem pos∏uszny Jego s∏owom i zdaj´
sobie spraw´ z Jego obietnicy i wiedzy, jakà o Nim mam, màdro-
Êci, jakiej Êwiat nie mo˝e daç, ani nie mo˝e zabraç”14.

W sierpniu 1877 roku Prezydent Young poczu∏ si´ êle i pomimo
opieki lekarskiej zmar∏ w ciàgu tygodnia. Mia∏ 76 lat i przewodzi∏
KoÊcio∏owi przez 33 lata. Dzisiaj pami´tamy go jako dynamicz-
nego proroka, który poprowadzi∏ wspó∏czesny Izrael do jego ziemi
obiecanej. Jego kazania porusza∏y wszystkie aspekty codziennego
˝ycia, wyjaÊniajàc, ˝e religia jest cz´Êcià codziennego doÊwiadcze-
nia. Jego znajomoÊç obszarów granicznych oraz pe∏ne wra˝liwoÊci
przywództwo natchn´∏y jego lud do osiàgni´cia pozornie niemo˝-
liwych do wykonania zadaƒ, kiedy z b∏ogos∏awieƒstwem niebios
tworzyli królestwo na pustyni.

Ustanowienie sztandaru dla narodów
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Dnia 6 kwietnia 1892 roku tysiàce Âwi´tych zgromadzi∏o si´, by byç Êwiadkami
uroczystoÊci po∏o˝enia kamienia wieƒczàcego Âwiàtyni´ Salt Lake.



Prezydent John Taylor
Po Êmierci Prezydenta Brighama Younga Âwi´tym w Dniach

Ostatnich przewodzi∏o przez trzy lata Kworum Dwunastu Apo-
sto∏ów, na czele którego sta∏ John Taylor. Dnia 10 paêdziernika
1880 roku John Taylor zosta∏ poparty jako Prezydent KoÊcio∏a.
Prezydent Taylor by∏ utalentowanym pisarzem i dziennikarzem,
który opublikowa∏ ksià˝k´ na temat ZadoÊçuczynienia oraz
wydawa∏ kilka z najwa˝niejszych periodyków koÊcielnych, takich
jak Times and Seasons czy Mormon. Przy wielu okazjach wykazy-
wa∏ si´ odwagà i g∏´bokim oddaniem dla przywróconej ewange-
lii, w∏àczajàc w to dobrowolne do∏àczenie do swoich braci, prze-
bywajàcych w wi´zieniu w Carthage, gdzie zosta∏ czterokrotnie
postrzelony. Jego osobiste motto, które brzmia∏o: „Królestwo Bo˝e
albo nic”, by∏o wyrazem jego lojalnoÊci wobec Boga i KoÊcio∏a.

Praca misjonarska
Prezydent Taylor pragnà∏ uczyniç wszystko, co w jego mocy,

aby doprowadziç do tego, by ewangelia by∏a g∏oszona po kraƒce
ziemi. Podczas konferencji generalnej, która odby∏a si´ w paê-
dzierniku 1879 roku, powo∏a∏ Mosesa Thatchera, najm∏odszego
sta˝em Aposto∏a w KoÊciele, aby zapoczàtkowa∏ g∏oszenie ewan-
gelii w Mexico City, w Meksyku. Starszy Thatcher i dwóch innych
misjonarzy zorganizowali pierwszà gmin´ KoÊcio∏a w Mexico City,
13 listopada 1879 roku. Prezydentem gminy zosta∏ dr Plotino C.
Rhodacanaty. Dr Rhodacanaty nawróci∏ si´ po przeczytaniu hisz-
paƒskiej broszury o Ksi´dze Mormona i napisa∏ list do Prezydenta
Taylora z proÊbà o dodatkowe informacje na temat KoÊcio∏a.

ROZDZIA¸ ÓSMY
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Przywrócona ewangelia, opierajàc si´ na dwunastu cz∏onkach
i trzech misjonarzach, zacz´∏a powoli rozprzestrzeniaç si´ poÊród
mieszkaƒców Meksyku. Dnia 6 kwietnia 1881 roku Starszy Tha-
tcher, Feramorz Young i Brat Pais wspi´li si´ na wysokoÊç 15 500
stóp (4 740 m) na Gór´ Popacatepetl i tam odby∏o si´ krótkie
nabo˝eƒstwo poÊwi´cajàce. Padajàc na kolana przed Panem Star-
szy Thatcher poÊwi´ci∏ Meksyk i jego lud, aby mogli us∏yszeç g∏os
Pana, ich prawdziwego pasterza.

Starszy Thatcher powróci∏ do Salt Lake City i poprosi∏ o powo-
∏anie kolejnych misjonarzy którzy mogliby s∏u˝yç w Meksyku.
Wkrótce w Mexico City pracowa∏o kilku m∏odych m´˝czyzn, ∏àcz-
nie z Anthonym W. Ivinsem, przysz∏ym cz∏onkiem Rady Prezy-
denta KoÊcio∏a. W ramach pracy KoÊcio∏a w Misji Meksyk w 1886
roku wydano Ksi´g´ Mormona w j´zyku hiszpaƒskim. Historia
Miltona Trejo, który pomaga∏ w t∏umaczeniu Ksi´gi Mormona i
innych pozycji koÊcielnych na j´zyk hiszpaƒski, pokazuje, w jaki
sposób Pan kieruje Swojà pracà.

Milton Trejo urodzi∏ si´ w Hiszpanii i dorasta∏ bez ˝adnych
zasad religijnych. S∏u˝y∏ w wojsku na Filipinach, kiedy us∏ysza∏ o
mormonach zamieszkujàcych Góry Skaliste i zapragnà∏ odwiedziç
ich. Póêniej bardzo powa˝nie zachorowa∏ i we Ênie powiedziano
mu, ˝e musi udaç si´ do Utah. Kiedy wyzdrowia∏, wyjecha∏ do
Salt Lake City. Spotka∏ Brighama Younga i zainteresowa∏ si´
ewangelià. Przekona∏ si´, ˝e odnalaz∏ prawd´ i zosta∏ cz∏onkiem
KoÊcio∏a. S∏u˝y∏ na misji w Meksyku i tam zosta∏ przygotowany
pod wzgl´dem duchowym i intelektualnym do odegrania wa˝nej
roli w zapewnieniu ludnoÊci hispanoj´zycznej Ksi´gi Mormona
w jej w∏asnym j´zyku.

Prezydent Taylor powo∏a∏ te˝ misjonarzy, aby ponieÊli ewange-
li´ do Indian, ˝yjàcych na wschodzie Ameryki. Szczególnie owocna
by∏a praca Amosa Wrighta poÊród plemienia Shoshone, zamieszku-
jàcego rezerwat Wind River w Wyoming. Po zaledwie kilku miesià-
cach s∏u˝by Starszy Wright ochrzci∏ ponad 300 Indian, w tym
wodza Washakie. Misjonarze Âwi´ci w Dniach Ostatnich zanieÊli
ewangeli´ do plemion Nawaho, Pueblos i Zunis, ˝yjàcych w Arizo-
nie i Nowym Meksyku. Wilford Woodruff sp´dzi∏ rok na g∏oszeniu
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poÊród Indian — plemion Hopi, Apaczów i Zunis. Ammon M.
Tenney pomaga∏ w ochrzczeniu ponad 100 Indian Zuni.

Misjonarze nadal nauczali ewangelii w Anglii i Europie. W 1883
roku Thomas Biesinger, urodzony w Niemczech i mieszkajàcy w
Lehi, w stanie Utah, otrzyma∏ powo∏anie do s∏u˝by w Misji Euro-
pejskiej. On i Paul Hammer zostali wys∏ani do czeskiej Pragi, która
wówczas by∏a cz´Êcià imperium Austro–W´gierskiego. Prawo
zabrania∏o misjonarzom g∏oszenia ewangelii i dlatego nawiàzywali
niezobowiàzujàce rozmowy z napotykanymi ludêmi. Rozmowy te
cz´sto schodzi∏y na tematy religijne. Pracujàc w ten sposób przez
zaledwie miesiàc, Starszy Biesinger zosta∏ aresztowany i sp´dzi∏ w
wi´zieniu dwa miesiàce. Kiedy odzyska∏ wolnoÊç, zosta∏ pob∏ogo-
s∏awiony mo˝liwoÊcià ochrzczenia Antonína Justa, którego oskar-
˝enie zaprowadzi∏o go do wi´zienia. Brat Just zosta∏ pierwszym
czeskim Âwi´tym w Dniach Ostatnich1.

Ewangeli´ g∏oszono te˝ w Polinezji. W 1862 roku do Samoa
wys∏ano dwóch Hawajczyków, Starszego Kimo Pelio i Starszego
Samuela Manoa. Ochrzcili oko∏o 50 osób, a Starszy Manoa osiad∏
w Samoa, razem ze swoimi nawróconymi, na nast´pne 25 lat. W
1887 roku Joseph H. Dean z Salt Lake City, w stanie Utah, otrzy-
ma∏ powo∏anie do s∏u˝by misjonarskiej w Samoa. Starszy Manoa i
jego wierna ˝ona otworzyli drzwi swojego domu przed Starszym
Deanem i jego ˝onà, Florence, pierwszymi Âwi´tymi w Dniach
Ostatnich spoza Samoa, których zobaczyli od ponad dwóch dzie-
siàtków lat. Wkrótce Starszy Dean ochrzci∏ dla KoÊcio∏a 14 osób, a
oko∏o miesiàc póêniej wyg∏osi∏ pierwsze kazanie po samoaƒsku2.
Tym samym praca misjonarska na wyspie rozpocz´∏a si´ od nowa.

Poczàwszy od 1866 roku urz´dnicy hawajscy, celem zapobie˝e-
nia rozprzestrzeniania si´ tràdu, zabierali chorych na Pó∏wysep
Kalaupapa, na wyspie Molokai. W 1873 roku zostali tam wygnani
Jonathan i Kitty Napela, którzy byli Âwi´tymi w Dniach Ostat-
nich. Zachorowa∏a jedynie Kitty, ale Jonathan, który zosta∏ z nià
zapiecz´towany w Domu Zapiecz´towaƒ w Salt Lake, nie chcia∏
pozostawiç jej samej. Póêniej Jonathan zarazi∏ si´ tà chorobà, a
kiedy dziewi´ç lat póêniej odwiedzi∏ go dobry przyjaciel, z tru-
dem móg∏ go rozpoznaç. Przez jakiÊ czas przewodzi∏ Âwi´tym na
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pó∏wyspie, którzy do 1900 roku liczyli ponad 200 osób. Przywódcy
KoÊcio∏a nie zapomnieli o wiernych cz∏onkach, którzy cierpieli z
powodu tej wyniszczajàcej choroby i cz´sto odwiedzali gmin´, by
zatroszczyç si´ o ich potrzeby duchowe3.

Jubileuszowa konferencja
Dnia 6 kwietnia 1880 roku cz∏onkowie KoÊcio∏a Êwi´towali

pi´çdziesiàtà rocznic´ zorganizowania KoÊcio∏a. Rok ten nazwali
Rokiem Jubileuszowym, tak jak staro˝ytni Izraelici nazywali
ka˝dy pi´çdziesiàty z kolei rok. Prezydent Taylor umorzy∏ wiele
d∏ugów, jakie zaciàgn´li w KoÊciele potrzebujàcy cz∏onkowie.
KoÊció∏ przekaza∏ te˝ 300 krów i 2000 owiec, które zosta∏y ofiaro-
wane „zas∏ugujàcym na to biednym”4. Siostry z koÊcielnego Stowa-
rzyszenia Pomocy przekaza∏y potrzebujàcym prawie 35 000 buszli
pszenicy. Prezydent Taylor namawia∏ te˝ cz∏onków KoÊcio∏a, aby
umarzali d∏ugi szczególnie tym, którzy cierpieli bied´. OÊwiadczy∏:
„To jest czas na Jubileusz”5. PoÊród Âwi´tych w Dniach Ostatnich
mo˝na by∏o mocno odczuç ducha wybaczenia i radoÊci.

Ostatni dzieƒ jubileuszowej konferencji generalnej, która
odby∏a si´ w kwietniu 1880 roku, by∏ bardzo wzruszajàcy. Na
ostatniej sesji swoje Êwiadectwa z∏o˝y∏o jedenastu z Dwunastu
Aposto∏ów. Orson Pratt, jeden z cz∏onków pierwszego Kworum
Dwunastu Aposto∏ów, przemawia∏ na temat czasów, kiedy ca∏y
KoÊció∏ spotka∏ si´ w domu Piotra Whitmera seniora, w Fayette, w
stanie Nowy Jork. Wspomina∏ próby, zgromadzenia, przeÊladowa-
nia i nieszcz´Êcia, jakie spotka∏y Âwi´tych w Dniach Ostatnich i
wyrazi∏ wdzi´cznoÊç za to, ˝e nadal „zaliczany jest do tego ludu”.
Póêniej z∏o˝y∏ Êwiadectwo „na temat wspania∏ej pracy, jakà Pan,
nasz Bóg, wykonywa∏ przez ostatnie pi´çdziesiàt lat”6. Starszemu
Prattowi pozosta∏o jedynie kilka miesi´cy ˝ycia i odczuwa∏ radoÊç,
˝e wytrwa∏ do koƒca jako wierny Âwi´ty w Dniach Ostatnich.

Dwa lata przed uroczystoÊciami jubileuszowymi Prezydent
Taylor wyrazi∏ zgod´ na utworzenie organizacji, która mia∏a
zapewniç dzieciom wykszta∏cenie religijne. Pierwsze zaj´cia
Organizacji Podstawowej odby∏y si´ w Famington, w stanie Utah,
oko∏o 15 mil (24 km) na pó∏noc od Salt Lake City, a do po∏owy lat
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80. XIX wieku Organizacja Podstawowa znajdowa∏a si´ w niemal
ka˝dej osadzie Âwi´tych w Dniach Ostatnich. Organizacja Podsta-
wowa rozrasta∏a si´, a˝ obj´∏a miliony dzieci na ca∏ym Êwiecie,
które sà pob∏ogos∏awione naukami ewangelii, muzykà i towarzy-
stwem, którymi si´ cieszà ka˝dego tygodnia.

Dalsze przeÊladowania
Na poczàtku lat 30. XIX wieku, podczas pracy nad t∏umacze-

niem Biblii, Proroka Józefa Smitha uderzy∏ fakt, ˝e Abraham,
Jakub, Dawid oraz inni przywódcy ze Starego Testamentu mieli
wi´cej ni˝ jednà ˝on´. Prorok modli∏ si´ o zrozumienie i dowie-
dzia∏ si´, ˝e czasami, dla osiàgni´cia szczególnych celów, zgodnie
z boskimi prawami, wielo˝eƒstwo by∏o zatwierdzone przez Boga i
kierowane przez Niego. Józef Smith dowiedzia∏ si´ równie˝, ˝e za
boskà zgodà niektórzy Âwi´ci w Dniach Ostatnich zostanà wkrótce
wybrani przez upowa˝nienie kap∏aƒskie do poÊlubienia wi´cej ni˝
jednej kobiety. Pewna liczba Âwi´tych w Dniach Ostatnich prakty-
kowa∏a wielo˝eƒstwo w Nauvoo, ale doktryn´ t´ i praktykowanie
jej podano do publicznej wiadomoÊci dopiero w sierpniu 1852
roku, podczas konferencji generalnej w Salt Lake City. Wtedy
to Starszy Orson Pratt, na proÊb´ Prezydenta Brighama Younga,
og∏osi∏, ˝e poÊlubienie wi´cej ni˝ jednej ˝ony jest cz´Êcià odnowie-
nia wszechrzeczy przez Pana (zob. Dzieje Apostolskie 3:19–21).

Wielu amerykaƒskich przywódców religijnych i politycznych
zapa∏a∏o gniewem, kiedy dowiedzieli si´, ˝e Âwi´ci w Dniach
Ostatnich, ˝yjàcy w Utah, zach´cajà do zawierania ma∏˝eƒstw,
które sà niemoralne i niechrzeÊcijaƒskie. Rozpocz´∏a si´ wielka
krucjata przeciwko KoÊcio∏owi i jego cz∏onkom. Kongres Stanów
Zjednoczonych wyda∏ ustaw´, która ogranicza∏a wolnoÊç Âwi´-
tych w Dniach Ostatnich i uderza∏a w KoÊció∏ pod wzgl´dem eko-
nomicznym. Ustawa ostatecznie doprowadzi∏a do aresztowania i
uwi´zienia m´˝czyzn, którzy mieli wi´cej ni˝ jednà ˝on´ i do ode-
brania prawa do g∏osowania, prawa do prywatnoÊci w swoich
domach oraz cieszenia si´ innymi aspektami wolnoÊci obywatel-
skiej. Setki wiernych m´˝czyzn i kilka kobiet Âwi´tych w Dniach
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Ostatnich odbywa∏o kary wi´zienia w stanach Utah, Idaho,
Arizonie, Nebrasce, Michigan i Po∏udniowej Dakocie.

Nasili∏y si´ przeÊladowania wielu tych, którzy przyj´li powo-
∏anie do g∏oszenia ewangelii, szczególnie na po∏udniu Stanów
Zjednoczonych. Na przyk∏ad, w lipcu 1878 roku Starszy Joseph
Standing zosta∏ brutalnie zamordowany podczas pracy w pobli˝u
Rome, w stanie Georgia. Jego towarzysz, przysz∏y Aposto∏ Rudger
Clawson, ledwie uszed∏ z ˝yciem. Âwi´ci w Salt Lake City byli
bardzo poruszeni wieÊciami o zamordowaniu Starszego Standinga
i tysiàce osób uczestniczy∏o w jego pogrzebie w Tabernakulum
Salt Lake.

Starsi John Gibbs, William Berry, William Jones i Henry
Thompson przemierzyli wi´kszà cz´Êç Tennessee, próbujàc zmie-
niç opini´ na temat KoÊcio∏a. Pewnego niedzielnego poranka
w sierpniu 1884 roku odpoczywali w domu Jamesa Condora w
pobli˝u Cane Creek, w Tennessee. Kiedy Starszy Gibbs studiowa∏
pisma Êwi´te, w poszukiwaniu fragmentu do swego kazania, z
lasu wypad∏ mot∏och i zaczà∏ strzelaç. Starszy Gibbs i Starszy
Berry zostali zabici. Starszy Gibbs, który by∏ nauczycielem w
szkole, pozostawi∏ ˝on´ i trójk´ dzieci op∏akujàcych jego Êmierç.
Siostra Gibbs pozostawa∏a wdowà przez 43 lata i zosta∏a aku-
szerkà, aby zapewniç byt swoim dzieciom. Umar∏a jako oddana
ewangelii, doÊwiadczajàc radosnego po∏àczenia ze swoim m´˝em.
Brigham Henry Roberts, pe∏niàcy powo∏anie prezydenta misji w
czasie gdy dokonano tych morderstw, ryzykowa∏ ˝ycie, kiedy w
przebraniu ekshumowa∏ cia∏a Gibbsa i Berry’ego. Przywióz∏ cia∏a
do Utah, gdzie w wielu okr´gach odby∏y si´ nabo˝eƒstwa ˝a∏obne
na czeÊç tych dwóch starszych.

Misjonarze na innych obszarach byli bici do krwi, a wielu
zabra∏o do grobu blizny po zadanych ranach. Nie by∏o ∏atwo byç
wówczas cz∏onkiem KoÊcio∏a.

Wielu przywódców KoÊcio∏a ukrywa∏o si´, aby uniknàç areszto-
wania ze strony urz´dników federalnych, szukajàcych m´˝czyzn,
którzy mieli wi´cej ni˝ jednà ˝on´. Rodziny obawia∏y si´ nocnego
wtargni´cia tych urz´dników. Prezydent George Q. Cannon,
Lorenzo Snow, Rudger Clawson, Brigham Henry Roberts, George
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Reynolds i wielu innych pos∏ano do wi´zienia, gdzie sp´dzali
czas na pisaniu ksià˝ek, nauczaniu i pisaniu listów do swoich
rodzin. Prezydent John Taylor zosta∏ zmuszony do osiedlenia si´
na wygnaniu w Kaysville, w stanie Utah, oko∏o 20 mil (32 km)
na pó∏noc od Salt Lake City, gdzie zmar∏ 25 lipca 1887 roku. By∏
m´˝em wiary i odwagi, który poÊwi´ci∏ swe ˝ycie Êwiadectwu o
Jezusie Chrystusie i ustanawianiu królestwa Bo˝ego na ziemi.

Prezydent Wilford Woodruff
Wilford Woodruff by∏ jednym z tych misjonarzy KoÊcio∏a, któ-

rzy odnieÊli najwi´kszy sukces, i by∏ znany ze swych proroczych
spostrze˝eƒ i lojalnoÊci wobec KoÊcio∏a. Skrupulatnie prowadzi∏
dzienniki, które dostarczajà wielu informacji na temat wczesnej
historii KoÊcio∏a. S∏u˝y∏ jako Prezydent Kworum Dwunastu Apo-
sto∏ów, kiedy umar∏ John Taylor i niemal dwa lata póêniej zosta∏
poparty jako Prezydent KoÊcio∏a.

Podczas jego prezydentury nasili∏y si´ polityczne krucjaty
wymierzone w Âwi´tych w Dniach Ostatnich, ale KoÊció∏ par∏
naprzód. W trzech miastach Utah zosta∏y otwarte Êwiàtynie —
St. George, Logan i Manti — a Âwiàtynia Salt Lake by∏a bliska
ukoƒczenia. Te domy Pana umo˝liwia∏y tysiàcom Âwi´tych uzy-
skanie w∏asnych obdarowaƒ oraz dokonanie obrz´dów za swych
zmar∏ych krewnych. Prezydent Woodruff przez ca∏e ˝ycie intere-
sowa∏ si´ pracà Êwiàtynnà i pracà nad historià rodziny. Przy wielu
okazjach napomina∏ Âwi´tych, by dokonywali obrz´dów w Êwià-
tyni za swych przodków.

Poni˝szy incydent podkreÊla wa˝noÊç pracy, jakà Âwi´ci
wykonujà dla zmar∏ych. W maju 1884 roku Biskup Henry Ballard
z Drugiego Okr´gu Logan podpisywa∏ rekomendacje Êwiàtynne
w swoim domu. Dziewi´cioletnia córka Henry’ego, która rozma-
wia∏a z przyjació∏mi na chodniku w pobli˝u swego domu, zoba-
czy∏a zbli˝ajàcych si´ dwóch starszych m´˝czyzn. Zawo∏ali jà,
wr´czyli gazet´ i powiedzieli, ˝eby zanios∏a jà swojemu ojcu.

Dziewczynka zrobi∏a to, o co jà poproszono. Biskup Ballard
zauwa˝y∏, ˝e w gazecie, Newbury Weekly News, wydawanej w
Anglii, znajdujà si´ nazwiska ponad 60 jego i jego ojca znajomych,
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wraz z informacjami genealogicznymi. Ta gazeta, datowana na
15 maja 1884 roku, zosta∏a mu przekazana zaledwie trzy dni po
jej wydrukowaniu. W czasach poprzedzajàcych transport lotniczy,
kiedy to dor´czenie poczty z Anglii do zachodnich Stanów zajmo-
wa∏o kilka tygodni, by∏ to cud.

Nast´pnego dnia Biskup Ballard zabra∏ gazet´ do Êwiàtyni
i opowiedzia∏ ca∏à histori´ jej dostarczenia Marrinerowi W.
Merrillowi, prezydentowi Êwiàtyni. Prezydent Merrill powiedzia∏:
„Bracie Ballard, ktoÊ po drugiej stronie nie mo˝e si´ doczekaç
wykonania za niego pracy i wiedzia∏, ˝e ty jà wykonasz, jeÊli
b´dziesz mia∏ w r´ku t´ gazet´”7. Owa gazeta przechowywana
jest w KoÊcielnej Bibliotece Historycznej w Salt Lake City, w Utah.

Pomimo przeÊladowaƒ, przywódcy KoÊcio∏a nadal zach´cali
do kolonizowania nie zasiedlonych obszarów amerykaƒskiego
zachodu. Poczàwszy od 1885 roku wiele rodzin Âwi´tych w
Dniach Ostatnich osiad∏o w Sonora i Chihuahua, w Meksyku,
zak∏adajàc takie miasta jak Colonia Juárez i Colonia Díaz. Inne
obszary pó∏nocnego Meksyku równie˝ zosta∏y przekazane
imigrujàcym cz∏onkom KoÊcio∏a.

Cz∏onkowie KoÊcio∏a spoglàdali te˝ na Kanad´ jako miejsce
do skolonizowania. Charles O. Card, który s∏u˝y∏ jako prezydent
Palika Cache Valley, w 1886 roku za∏o˝y∏ spo∏ecznoÊç Âwi´tych w
Dniach Ostatnich na po∏udniu prowincji Alberta. Przed rozpocz´-
ciem zimy 1888 roku w zachodniej Kanadzie ˝y∏o ponad 100 Âwi´-
tych w Dniach Ostatnich, a w latach 90. XIX przyby∏o ich jeszcze
wi´cej, aby pracowaç nad wprowadzeniem systemu irygacyjnego i
budowà kolei. Wielu przywódców KoÊcio∏a dojrzewa∏o w Albercie.

Manifest
Pod koniec lat 80. XIX wieku rzàd Stanów Zjednoczonych

wyda∏ dodatkowe prawa, które pozbawia∏y osoby praktykujàce
wielo˝eƒstwo prawa g∏osu i s∏u˝enia w ∏awach przysi´g∏ych
oraz powa˝nie ogranicza∏y iloÊç dóbr, jakie mog∏y byç w r´kach
KoÊcio∏a. Rodziny Âwi´tych w Dniach Ostatnich cierpia∏y, kiedy
coraz wi´cej ojców musia∏o si´ ukrywaç. Prezydent Woodruff
poprosi∏ Pana o przewodnictwo. Wieczorem, 23 wrzeÊnia 1890
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roku, prorok, dzia∏ajàc pod natchnieniem, napisa∏ Manifest —
dokument, który og∏asza∏ koniec wielo˝eƒstwa poÊród cz∏on-
ków KoÊcio∏a. Pan ukaza∏ Prezydentowi Woodruffowi w wizji,
˝e jeÊli nie zakoƒczy si´ wielo˝eƒstwa, wówczas rzàd Stanów
Zjednoczonych odbierze KoÊcio∏owi Êwiàtynie, tym samym
koƒczàc dokonywanie obrz´dów dla ˝yjàcych i za zmar∏ych.

24 wrzeÊnia 1890 roku Rada Prezydenta KoÊcio∏a i Kworum
Dwunastu Aposto∏ów popar∏y Manifest. Âwi´ci zatwierdzili
go podczas konferencji generalnej, w paêdzierniku 1890 roku.
Obecnie dokument ten znajduje si´ w Naukach i Przymierzach
jako Deklaracja Oficjalna — 1.

Po dzia∏aniach KoÊcio∏a urz´dnicy federalni u∏askawili m´˝-
czyzn Âwi´tych w Dniach Ostatnich, skazanych za z∏amanie
prawa antypoligamicznego i w du˝ym stopniu przeÊladowania
usta∏y. Ale, jak wyjaÊni∏ Prezydent Woodruff: „Raczej bym
pozwoli∏, aby wszystkie Êwiàtynie wypad∏y nam z ràk; raczej
sam poszed∏bym do wi´zienia i dopuÊci∏, by ka˝dy inny cz∏o-
wiek tam poszed∏, gdyby Bóg niebios nie nakaza∏ mi, abym
uczyni∏, com uczyni∏; a kiedy nadesz∏a godzina, ˝e mi nakazano
to zrobiç, wszystko by∏o dla mnie jasne. Uda∏em si´ przed Pana i
zapisa∏em, co mi Pan kaza∏ napisaç” („Wyjàtki z trzech przemó-
wieƒ wyg∏oszonych przez Prezydenta Wilforda Woodruffa odno-
Ênie Manifestu”, znajdujàce si´ po Deklaracji Oficjalnej — 1).
To Bóg, a nie Kongres Stanów Zjednoczonych, doprowadzi∏ do
oficjalnego przerwania praktyki wielo˝eƒstwa.

Towarzystwo genealogiczne
Na d∏ugo przez za∏o˝eniem przez Âwi´tych w Dniach Ostat-

nich towarzystwa genealogicznego, cz∏onkowie KoÊcio∏a groma-
dzili rejestry, dokumentujàce ˝ycie ich zmar∏ych przodków. PoÊród
tych, którzy zdobyli nazwiska tysi´cy przodków, za których doko-
nali obrz´dów Êwiàtynnych, byli Wilford Woodruff, Orson Pratt i
Heber J. Grant. W 1894 roku Rada Prezydenta KoÊcio∏a poleci∏a
zorganizowanie towarzystwa genealogicznego, którego pierw-
szym przywódcà mia∏ zostaç Starszy Franklin D. Richards. Za∏o-
˝ono bibliotek´, a przedstawiciele towarzystwa udali si´ w drog´
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po Êwiecie, poszukujàc nazwisk ludzi, za których mo˝na by∏oby
dokonaç obrz´dów Êwiàtynnych. Owo towarzystwo doprowadzi∏o
do utworzenia KoÊcielnego Departamentu Historii Rodziny.

Podczas konferencji generalnej, która odby∏a si´ w kwietniu
1894 roku, Prezydent Woodruff og∏osi∏, ˝e otrzyma∏ objawienie na
temat pracy genealogicznej. OÊwiadczy∏, ˝e Bóg chce, aby Âwi´ci
w Dniach Ostatnich „badali genealogi´ na tyle, na ile sà w stanie i
aby zostali zapiecz´towani do swoich ojców i matek. Niech dzieci
zapiecz´tujà si´ do swoich rodziców i niech budujà ten ∏aƒcuch
tak dalece, jak tylko mogà. [...] Oto jest wola Pana wobec Jego
ludu — powiedzia∏ — i myÊl´, ˝e kiedy zastanowicie si´ nad tym,
przekonacie si´, ˝e jest to prawda”8. Âwi´ci w Dniach Ostatnich
nadal sà zach´cani, aby badali zapisy o swoich zmar∏ych przod-
kach i dokonywali obrz´dów Êwiàtynnych w ich imieniu.

Od 1885 do 1900 roku wielu cz∏onków KoÊcio∏a s∏u˝y∏o na
misjach genealogicznych. Zostali oni zaproszeni do Salt Lake City,
aby otrzymaç b∏ogos∏awieƒstwo na swà misj´ od przedstawiciela
W∏adz Naczelnych. Otrzymali równie˝ kart´ misjonarskà oraz
list z wyznaczeniem do tego zadania. Odwiedzali krewnych,
spisywali nazwiska wyryte na grobach oraz studiowali zapisy
parafialne i Biblie rodzinne, powracajàc do domów z cennymi
informacjami, które pozwala∏y na dokonanie pracy Êwiàtynnej.
Wielu misjonarzy mówi∏o o duchowych doÊwiadczeniach, które
da∏y im mocne zapewnienie, ˝e Pan by∏ z nimi i cz´sto prowadzi∏
ich do potrzebnych êróde∏ informacji czy do krewnego9.

PoÊwi´cenie Âwiàtyni Salt Lake
Prezydent Wilford Woodruff poÊwi´ci∏ pracy Êwiàtynnej

znacznà cz´Êç swego ˝ycia. By∏ on pierwszym prezydentem
Âwiàtyni St. George i poÊwi´ci∏ Âwiàtyni´ Manti. Teraz, po 40
latach, które min´∏y od po∏o˝enia kamienia w´gielnego pod
Âwiàtyni´ Salt Lake, Prezydent Woodruff z ogromnà niecierpliwo-
Êcià czeka∏ na poÊwi´cenie tej niezwyk∏ej Êwiàtyni. Nabo˝eƒstwa
poÊwi´cajàce odbywa∏y si´ od 6 kwietnia do 18 maja 1893 roku i
uczestniczy∏o w nich oko∏o 75 tys. osób10.
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Po wst´pnym nabo˝eƒstwie poÊwi´cajàcym, które odby∏o
si´ 6 kwietnia, Prezydent Woodruff napisa∏ w swoim dzienniku:
„Spoczà∏ na nas duch i moc Bo˝a. By∏ w nas duch proroctwa i
objawienia, a serca ludzi zmi´k∏y i przed naszymi oczami ukaza∏o
si´ wiele rzeczy”11. Niektórzy Âwi´ci w Dniach Ostatnich widzieli
anio∏y, podczas gdy inni ujrzeli poprzednich Prezydentów
KoÊcio∏a i innych zmar∏ych przywódców12.

Kiedy Prezydent Woodruff obchodzi∏ swoje dziewi´çdziesiàte
urodziny, tysiàce dzieci ze Szko∏y Niedzielnej wype∏ni∏o Taberna-
kulum na Placu Âwiàtynnym, by okazaç mu szacunek. By∏ on g∏´-
boko poruszony i z wielkim wzruszeniem powiedzia∏ swoim m∏o-
dym goÊciom, ˝e kiedy mia∏ dziesi´ç lat, chodzi∏ do protestanckiej
Szkó∏ki Niedzielnej i czyta∏ o aposto∏ach i prorokach. Kiedy
wróci∏ do domu, modli∏ si´, aby móg∏ ˝yç wystarczajàco d∏ugo, by
ujrzeç jeszcze raz na ziemi aposto∏ów i proroków. Teraz przebywa
w obecnoÊci m´˝czyzn, którzy sà zarówno aposto∏ami, jak i pro-
rokami; po wielokroç uzyska∏ odpowiedê na t´ modlitw´13.

Rok póêniej, 2 wrzeÊnia 1898 roku, Prezydent Woodruff zmar∏
podczas wizyty w San Francisco.

Prezydent Lorenzo Snow i dziesi´cina
Po Êmierci Prezydenta Woodruffa Prezydentem KoÊcio∏a zosta∏

Lorenzo Snow, Prezydent Kworum Dwunastu. By∏ on màdrym i
kochajàcym przywódcà, który by∏ dobrze przygotowany do swo-
ich obowiàzków. Zna∏ i by∏ nauczany przez ka˝dego proroka w
dniach ostatnich do tego czasu. W listopadzie 1900 roku powie-
dzia∏ Âwi´tym zgromadzonym w Tabernakulum, ˝e cz´sto odwie-
dza∏ Proroka Józefa Smitha i jego rodzin´, jada∏ obiady przy jego
stole i odbywa∏ prywatne rozmowy. Wiedzia∏, ˝e Józef jest proro-
kiem Boga, poniewa˝ Pan objawi∏ mu t´ prawd´ „w sposób bar-
dzo jasny i w pe∏ni”14.

Podczas urz´dowania Prezydenta Snowa KoÊció∏ zmierzy∏ si´
z powa˝nymi k∏opotami finansowymi, do których doprowadzi∏o
prawodawstwo rzàdu federalnego wymierzone przeciwko wielo-
˝eƒstwu. Prezydent Snow rozwa˝a∏ i modli∏ si´ o przewodnictwo

Okres przeciwnoÊci i prób



106

co do uwolnienia KoÊcio∏a od niszczycielskich d∏ugów. Po konfe-
rencji generalnej, która odby∏a si´ w kwietniu 1899 roku, mia∏
natchnienie, ˝eby odwiedziç St. George, w Utah. Kiedy przema-
wia∏ podczas spotkania, zamilk∏ na chwil´, a kiedy podjà∏ prze-
mow´, oÊwiadczy∏, ˝e w∏aÊnie otrzyma∏ objawienie. Lud KoÊcio∏a
zaniedbywa∏ prawo dziesi´ciny i Pan powiedzia∏ mu, ˝e jeÊli
cz∏onkowie KoÊcio∏a b´dà bardziej wierni w p∏aceniu pe∏nej
dziesi´ciny, wyleje na nich b∏ogos∏awieƒstwa.

Prorok mówi∏ o wa˝noÊci dziesi´ciny w zgromadzeniach w
ca∏ym stanie Utah. Âwi´ci pos∏uchali jego rady i tego roku zap∏a-
cili dwa razy wi´cej dziesi´ciny ni˝ w poprzednim roku. Do 1907
roku KoÊció∏ posiada∏ wystarczajàce fundusze do sp∏aty wszyst-
kich kredytów i nie posiada∏ ju˝ d∏ugów.

W 1898 roku, podczas przyj´cia zorganizowanego dla rady
generalnej Towarzystwa Wzajemnego Doskonalenia M∏odych
Dam, Prezydent George Q. Cannon og∏osi∏, ˝e Rada Prezydenta
KoÊcio∏a podj´∏a decyzj´, by powo∏aç „niektóre z naszych
màdrych i roztropnych kobiet na pole misyjne”15. Do owej chwili
kilka kobiet towarzyszy∏o swoim m´˝om podczas misji, ale to
wtedy po raz pierwszy KoÊció∏ oficjalnie powo∏a∏ i wyÊwi´ci∏ sio-
stry jako misjonarki i ambasadorki Pana Jezusa Chrystusa. Choç
siostry nie majà obowiàzku s∏u˝yç na misji, w minionych dziesi´-
cioleciach tysiàce sióstr skorzysta∏o z tego przywileju i dzielnie
s∏u˝y∏o Panu jako pe∏noetatowe misjonarki.

Prezydent Lorenzo Snow wprowadzi∏ KoÊció∏ w dwudziesty
wiek. Kiedy nadesz∏o nowe stulecie, KoÊció∏ posiada∏ 43 paliki,
20 misji i 967 okr´gów i gmin. By∏o wówczas 283 765 cz∏onków, z
czego wi´kszoÊç zamieszkiwa∏a obszar Gór Skalistych w Stanach
Zjednoczonych. Otwarte by∏y cztery Êwiàtynie, a czasopisma
Juvenile Instructor, Improvement Era i Young Women’s Journal dostar-
cza∏y artyku∏y na temat KoÊcio∏a jego cz∏onkom. Krà˝y∏y plotki,
˝e byç mo˝e zostanie otwarta co najmniej jedna nowa misja i
Âwi´ci w Dniach Ostatnich nie byli w stanie wyobraziç sobie,
co przyniesie kolejnych sto lat. Mimo to byli pewni, ˝e wype∏nià
si´ proroctwa dotyczàce przeznaczenia KoÊcio∏a.
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Od 1901 do 1970 roku rozwijajàcemu si´ KoÊcio∏owi przewo-
dzi∏o czterech proroków: Joseph F. Smith, Heber J. Grant, George
Albert Smith i David O. McKay. Ci prezydenci byli Êwiadkami
przejÊcia od transportu konnego i wozów podró˝nych do
podró˝y rakietami w przestrzeƒ kosmicznà. Dwie wojny Êwia-
towe i ogólnoÊwiatowy kryzys postawi∏y przed Âwi´tymi wyzwa-
nia. W tym okresie wybudowano dziewi´ç Êwiàtyƒ. W 1901 roku
by∏o oko∏o 300 tysi´cy cz∏onków w 50 palikach, a do 1970 roku
KoÊció∏ mia∏ ponad 2 800 000 cz∏onków zgromadzonych w 500
palikach na ca∏ym Êwiecie.

Prezydent Joseph F. Smith
Joseph F. Smith urodzi∏ si´ w 1838 roku, w czasie nasilenia

si´ przeÊladowaƒ w Missouri, w ma∏ej chacie w pobli˝u miejsca
budowy Êwiàtyni w Far West. W czasie narodzin Josepha jego
ojciec, Hyrum Smith, przebywa∏ w wi´zieniu w Richmond, w
Missouri, a jego matka, Mary Fielding Smith, pozostawa∏a sama
i zajmowa∏a si´ dzieçmi.

Ma∏y Joseph przeprowadzi∏ si´ ze swojà rodzinà z Missouri do
Nauvoo, w Illinois, gdzie mia∏o miejsce wydarzenie, które pami´-
ta∏ przez reszt´ swego ˝ycia — zamordowano jego ojca i wujka w
wi´zieniu w Carthage. Joseph nigdy nie zapomnia∏ chwili, kiedy
po raz ostatni widzia∏ ojca, który na koniu wyrusza∏ do Carthage
— podniós∏ on swego syna, uca∏owa∏ i postawi∏ na ziemi. Nie
móg∏ te˝ zapomnieç przera˝enia, jakiego doÊwiadczy∏, gdy us∏y-
sza∏, jak sàsiedzi pukajà do okna, by powiedzieç jego matce, ˝e
Hyrum zosta∏ zabity. Widok ojca, le˝àcego w trumnie w rezydencji
w Nauvoo, nigdy nie zatar∏ si´ w jego pami´ci.

ROZDZIA¸ DZIEWIÑTY
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W ciàgu niemal jednej nocy Joseph z ch∏opca sta∏ si´ m´˝czy-
znà. Kiedy Mary Fielding Smith ze swà rodzinà do∏àczy∏a do
exodusu z Nauvoo, siedmioletni Joseph powozi∏ jednym z jej
wozów. Joseph mia∏ 13 lat, kiedy osieroci∏a go matka, i zanim
ukoƒczy∏ 16 lat uda∏ si´ na misj´ na Wyspy Sandwich (póêniej
zwane Hawajami). W ciàgu trzech miesi´cy od przybycia do
Honolulu, p∏ynnie przemawia∏ w miejscowym j´zyku — ten
duchowy dar nadali mu Starsi Parley P. Pratt i Orson Hyde z
Kworum Dwunastu, którzy go wyÊwi´cili. Kiedy mia∏ 21 lat
uda∏ si´ na kolejnà misj´; tym razem sp´dzi∏ trzy lata na
Wyspach Brytyjskich.

Joseph mia∏ zaledwie 25 lat, kiedy Prezydent Brigham Young
otrzyma∏ natchnienie, by ustanowiç go Aposto∏em. W kolejnych
latach s∏u˝y∏ jako Doradca czterech Prezydentów KoÊcio∏a. Kiedy
w paêdzierniku 1901 roku zmar∏ Lorenzo Snow, Joseph F. Smith
zosta∏ szóstym Prezydentem KoÊcio∏a. By∏ znany ze swej zdolno-
Êci wyk∏adania i obrony prawd ewangelii. Jego kazania i zapisy
zosta∏y zebrane w tom zatytu∏owany Gospel Doctrine (Doktryna
ewangelii), który sta∏ si´ jednym z wa˝nych doktrynalnych
tekstów KoÊcio∏a.

W pierwszych dekadach XX wieku KoÊció∏ poczyni∏ post´py
na kilka wa˝nych sposobów. Przy ciàg∏ym podkreÊlaniu wa˝noÊci
dziesi´ciny i przy wiernej reakcji Âwi´tych KoÊció∏ by∏ w stanie
sp∏aciç wszystkie d∏ugi. Nasta∏ czas powodzenia, umo˝liwiajàcy
KoÊcio∏owi wybudowanie Êwiàtyƒ, kaplic i centrów dla odwie-
dzajàcych oraz nabycie historycznych miejsc KoÊcio∏a. KoÊció∏
wzniós∏ te˝ Budynek Administracyjny w Salt Lake City, który
nadal s∏u˝y jako siedziba g∏ówna.

Prezydent Smith zauwa˝y∏ potrzeb´ istnienia Êwiàtyƒ na
ca∏ym Êwiecie. Podczas konferencji w 1906 roku w Bernie, w
Szwajcarii, wyciàgnà∏ r´k´ i oÊwiadczy∏: „Nadejdzie czas, kiedy
ten kraj b´dzie usiany Êwiàtyniami, do których b´dziecie mogli
pójÊç i odkupiç swoich zmar∏ych”1. Pierwsza Êwiàtynia w Europie
— Âwiàtynia w Szwajcarii — zosta∏a poÊwi´cona blisko pó∏ wieku
póêniej, na przedmieÊciach miasta, w którym Prezydent Smith
wypowiedzia∏ to proroctwo. Prezydent Smith poÊwi´ci∏ ziemi´
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pod Êwiàtyni´ w Cardson, w prowincji Alberta, w Kanadzie, w
1913 roku i pod Êwiàtyni´ na Hawajach w 1915 roku.

Od poczàtku XX wieku przywódcy KoÊcio∏a zach´cali
Âwi´tych, aby raczej pozostawali w swych w∏asnych ojczyznach,
zamiast gromadziç si´ w Utah. W 1911 roku Prezydent Joseph F.
Smith i jego doradcy w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a wydali nast´-
pujàce oÊwiadczenie: „Wskazane jest, aby nasz lud pozostawa∏
w swoich ojczyznach i tworzy∏ kongregacje o sta∏ym charakterze,
aby pomóc w pracy g∏oszenia ewangelii”2.

SzeÊç tygodni przed Êmiercià, Prezydent Smith otrzyma∏
wa˝ne objawienie na temat odkupienia zmar∏ych. Ujrza∏ w wizji
s∏u˝b´ Zbawiciela w Êwiecie duchów i dowiedzia∏ si´, ˝e wierni
Âwi´ci majà mo˝liwoÊç dalszego nauczania ewangelii w Êwiecie
duchów. Objawienie to zosta∏o dodane do Per∏y Wielkiej WartoÊci
w 1976 roku, a 1979 roku zosta∏o wydane jako 138 rozdzia∏ Nauk i
Przymierzy.

Prezydent Heber J. Grant
Nied∏ugo przed swà Êmiercià w listopadzie 1918 roku Prezy-

dent Joseph F. Smith wzià∏ za r´k´ Hebera J. Granta, b´dàcego
wówczas Prezydentem Dwunastu, i powiedzia∏: „Niech Pan ci´
b∏ogos∏awi, mój ch∏opcze, niech Pan ci´ b∏ogos∏awi, spoczywa na
tobie wielka odpowiedzialnoÊç. Zawsze pami´taj, ˝e jest to dzie∏o
Pana, nie cz∏owieka. Pan jest wi´kszy ni˝ jakikolwiek cz∏owiek.
On wie, kto ma poprowadziç Jego KoÊció∏ i nigdy nie pope∏nia
b∏´dów”3. Heber J. Grant zosta∏ siódmym Prezydentem KoÊcio∏a
w wieku 62 lat, a jako Aposto∏ s∏u˝y∏ od 1882 roku.

W m∏odoÊci i przez ca∏e swe ˝ycie Heber okazywa∏ niezwyk∏à
determinacj´ w osiàganiu wyznaczonych celów. Jako jedyne
dziecko owdowia∏ej matki w pewien sposób by∏ chroniony przez
nià przed zabawami ch∏opców w jego wieku. Kiedy chcia∏ dostaç
si´ do dru˝yny baseballu, wyÊmiewano si´ z jego niezdarnoÊci i
braku umiej´tnoÊci i w koƒcu nie przyj´to go do zespo∏u graczy.
On, zamiast zniech´ciç si´, sp´dza∏ wiele godzin na ciàg∏ych çwi-
czeniach w rzucaniu pi∏kà i ostatecznie do∏àczy∏ do innej dru˝yny,
która wygra∏a kilka lokalnych mistrzostw.
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Jako ch∏opiec chcia∏ zostaç ksi´gowym, kiedy dowiedzia∏ si´, ˝e
zarabia∏by du˝o wi´cej ni˝ gdyby pracowa∏ jak dotychczas, jako
pucybut. W owych czasach bycie ksi´gowym wymaga∏o ∏adnego
charakteru pisma, a jego pismo by∏o tak brzydkie, ˝e dwóch z jego
kolegów powiedzia∏o, ˝e wyglàda, jakby nabazgra∏a je kura pazu-
rem. I znowu nie zniech´ci∏ si´, ale sp´dzi∏ wiele godzin na wyra-
bianiu pisma. Sta∏ si´ znany ze swej umiej´tnoÊci pi´knego pisa-
nia, w koƒcu zaczà∏ wyk∏adaç kaligrafi´ na uniwersytecie i cz´sto
proszono go o spisywanie wa˝nych dokumentów. Stanowi∏ wielki
przyk∏ad dla wielu ludzi, którzy widzieli jego determinacj´, by
czyniç wszystko, co w jego mocy, s∏u˝àc Panu i swoim bliênim.

Prezydent Grant by∏ màdrym i odnoszàcym sukcesy biznesme-
nem, którego umiej´tnoÊci pomaga∏y mu w przeprowadzeniu
KoÊcio∏a przez Êwiatowy kryzys ekonomiczny i osobiste problemy,
które z tego wynik∏y. Mocno wierzy∏ w samowystarczalnoÊç i w
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KoÊció∏ za∏o˝y∏ farmy pomocy wzajemnej, aby zapewniç ˝ywnoÊç potrzebujàcym.
Cz∏onkowie KoÊcio∏a w∏o˝yli w nie swojà prac´, jak obrazujà to Âwi´ci,

pracujàcy na polach buraków cukrowych w 1933 r.
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zale˝noÊç od Pana oraz w prac´ w∏asnych ràk, a nie rzàdu. Pob∏o-
gos∏awi∏ wielu potrzebujàcych ludzi pieni´dzmi, jakie zarabia∏.

W latach 30. XX wieku Âwi´ci, podobnie jak wielu ludzi na
Êwiecie, zmagali si´ z bezrobociem i biedà spowodowanymi
Wielkim Kryzysem. W 1936 roku, w wyniku objawienia od Pana,
Prezydent Grant ustanowi∏ koÊcielny program pomocy wzajem-
nej, aby pomóc ludziom w potrzebie i wszystkim cz∏onkom w
osiàgni´ciu samowystarczalnoÊci. Rada Prezydenta KoÊcio∏a
powiedzia∏a o tym programie: „Naszym nadrz´dnym celem by∏o
zorganizowanie, na tyle, na ile to mo˝liwe, systemu, dzi´ki któ-
remu uda∏oby si´ nam ukróciç przekleƒstwo pró˝niactwa, pozbyç
si´ zasi∏ków i ponownie zaszczepiç poÊród naszego ludu zasady
niezale˝noÊci, pracowitoÊci, zapobiegliwoÊci oraz poszanowania
dla samego siebie. Celem KoÊcio∏a jest pomoc ludziom, aby sami
mogli sobie pomóc. Praca musi ponownie zajàç zaszczytne miej-
sce nadrz´dnej zasady, która rzàdzi ˝yciem cz∏onków KoÊcio∏a”4.

Prezydent J. Reuben Clark junior, który s∏u˝y∏ jako Doradca
w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a przez 28 lat, podkreÊli∏: „Prawdzi-
wym d∏ugoterminowym celem Planu Pomocy Wzajemnej jest
budowanie charakteru w cz∏onkach KoÊcio∏a, dajàcym i otrzymu-
jàcym, co uratuje wszystko, co najlepsze w ich wn´trzu i dopro-
wadzi do kwitnienia i owocowania ukrytych bogactw ducha”5.

Generalny Komitet Pomocy Wzajemnej zosta∏ za∏o˝ony w 1936
roku, aby nadzorowaç wysi∏ki KoÊcio∏a zwiàzane z udzielaniem
pomocy. Harold B. Lee, prezydent Palika Pioneer, by∏ g∏ównym
dyrektorem tego komitetu. Póêniej powsta∏y sklepy Deseret Indu-
stries, które mia∏y pomagaç bezrobotnym i niepe∏nosprawnym
oraz za∏o˝ono farmy i przygotowano projekty produkcyjne, aby
pomóc potrzebujàcym. Program pomocy wzajemnej nadal b∏ogo-
s∏awi dziÊ tysiàce osób, zarówno potrzebujàcych cz∏onków, jak i
innych ludzi, pozbawionych Êrodków do ˝ycia na ca∏ym Êwiecie6.

Kiedy praca misjonarska sz∏a naprzód w rosnàcym tempie,
Prezydent Grant sta∏ si´ narz´dziem najniezwyklejszego nawró-
cenia. W∏oski duchowny, Vincenzo di Francesca, szed∏ ulicà
Nowego Jorku w kierunku swego koÊcio∏a, kiedy ujrza∏ ksià˝k´
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bez ok∏adki w pojemniku pe∏nym popio∏u. Podniós∏ ksià˝k´,
otworzy∏ jà i po raz pierwszy zobaczy∏ imiona Nefiego, Mosjasza,
Almy i Mornoniego. Odniós∏ wra˝enie, ˝e ma przeczytaç ksià˝k´,
mimo ˝e nie zna∏ jej tytu∏u czy pochodzenia, i pomodliç si´ na
temat jej prawdziwoÊci. Kiedy to uczyni∏, powiedzia∏: „Uczucie
zadowolenia, jak gdybym odnalaz∏ coÊ cennego i niezwyk∏ego,
pocieszy∏o mojà dusz´ i przynios∏o radoÊç, jakiej j´zyk ludzki nie
potrafi wyraziç s∏owami”. Zaczà∏ nauczaç cz∏onków swojego
koÊcio∏a zasad z tej ksià˝ki. Przywódcy jego koÊcio∏a ukarali go
za to, a nawet powiedzieli, ˝eby spali∏ ksià˝k´ — na co si´ nie
zgodzi∏.

Póêniej powróci∏ do W∏och, gdzie w 1930 roku dowiedzia∏ si´,
˝e ksià˝k´ wyda∏ KoÊció∏ Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach
Ostatnich. Napisa∏ list do KoÊcio∏a w Utah, który zosta∏ przeka-
zany Prezydentowi Grantowi. Prezydent Grant wys∏a∏ mu egzem-
plarz Ksi´gi Mormona po w∏osku i przekaza∏ jego nazwisko pre-
zydentowi misji w Europie. Czas wojny nie pozwoli∏ Vincenzo
dostàpiç chrztu przez wiele lat, ale w koƒcu sta∏ si´ cz∏onkiem
KoÊcio∏a 18 stycznia 1951 roku i by∏ pierwszà osobà ochrzczonà
na Sycylii. Pi´ç lat póêniej zosta∏ obdarowany w Âwiàtyni w
Szwajcarii7.

Dnia 6 maja 1922 roku Prezydent Grant poÊwi´ci∏ pierwszà
koÊcielnà stacj´ radiowà. Dwa lata póêniej stacja zacz´∏a nadawaç
sesje konferencji generalnej, umo˝liwiajàc wi´kszej liczbie cz∏on-
ków KoÊcio∏a us∏yszenie przes∏ania od W∏adz Naczelnych. Nie-
d∏ugo potem, w lipcu 1929 roku, Chór Tabernakulum wystàpi∏
w pierwszym programie Muzyka i S∏owa, cotygodniowej audycji
zawierajàcej niosàcà natchnienie muzyk´ i przes∏anie. Program
ten nadawany jest do dziÊ ka˝dego tygodnia.

Prezydent Grant zmar∏ 14 maja 1945 roku. Od jego dwudzie-
stosiedmioletniej s∏u˝by na stanowisku Prezydenta KoÊcio∏a
d∏u˝sza by∏a jedynie s∏u˝ba Brighama Younga.

Prezydent George Albert Smith
George Albert Smith zosta∏ Prezydentem KoÊcio∏a po Êmierci

Hebera J. Granta. Prezydent Smith, którego ˝ycie by∏o przyk∏adem
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szcz´Êcia znalezionego w ˝yciu zgodnym z ewangelià, Êwiadczy∏:
„Ka˝da czàstka szcz´Êcia i ka˝da czàstka radoÊci, która jest godna
tej nazwy, jest wynikiem przestrzegania przykazaƒ Bo˝ych i
pos∏uszeƒstwa Jego radzie i wskazówce”8.

Przestrzeganie przykazaƒ Bo˝ych i rad przywódców KoÊcio∏a
przez pokolenia by∏o w rodzinie Prezydenta Smitha wzorem pra-
woÊci. Imi´ otrzyma∏ po swoim dziadku ze strony ojca, George’u
A. Smithie, który by∏ kuzynem Proroka Józefa i Doradcà Prezy-
denta Brighama Younga. Ojciec George’a Alberta, John Henry
Smith, s∏u˝y∏ w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a pod przewodnic-
twem Josepha F. Smitha. George Albert Smith, majàc 33 lata,
zosta∏ powo∏any do Kworum Dwunastu. Od 1903 do 1910 roku
John Henry i George Albert s∏u˝yli razem w Kworum Dwunastu
— by∏ to jedyny raz w tej dyspensacji, kiedy ojciec i syn s∏u˝yli
razem w tym Kworum.

CzterdzieÊci dwa lata, jakie George Albert Smith sp´dzi∏ w
Kworum Dwunastu, pomimo k∏opotów ze zdrowiem wype∏nione
by∏o szlachetnà s∏u˝bà. Jego wzrok zniszczy∏o s∏oƒce, kiedy doko-
nywa∏ pomiarów do budowy kolei w po∏udniowym Utah, a ope-
racja niemal niewidzàcych oczu nie powiod∏a si´. Rosnàce ciÊnie-
nie krwi i wymagania w pracy os∏abi∏y jego wàt∏e cia∏o i w 1909
roku zas∏ab∏ z wycieƒczenia. Lekarz zaleci∏ ca∏kowity odpoczy-
nek, co podkopa∏o jego pewnoÊç siebie, wywo∏a∏o poczucie bez-
wartoÊciowoÊci i zwi´kszy∏o napi´cie.

W owym trudnym czasie George mia∏ sen, w którym ujrza∏
pi´kny las w pobli˝u du˝ego jeziora. Kiedy chodzi∏ ju˝ jakiÊ czas
po lesie, rozpozna∏ zbli˝ajàcego si´ do niego ukochanego dziadka,
George’a A. Smitha. George przyspieszy∏ kroku, ale kiedy zbli˝a∏
si´ do dziadka, ten zatrzyma∏ si´ i powiedzia∏: „Chcia∏bym wie-
dzieç, co uczyni∏eÊ z moim imieniem”. Przed oczami George’a
ukaza∏a si´ panorama jego ˝ycia i z pokorà odpowiedzia∏: „Nigdy
nie uczyni∏em z twoim imieniem niczego, czego mia∏byÊ si´ wsty-
dziç”. Ten sen odnowi∏ ducha i fizycznà wytrzyma∏oÊç George’a i
wkrótce móg∏ powróciç do pracy. Póêniej opisa∏ to doÊwiadczenie
jako punkt zwrotny w swoim ˝yciu9.
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Podczas urz´dowania Prezydenta George’a Alberta Smitha,
które trwa∏o od 1945 do 1951 roku, liczba cz∏onków w KoÊciele
osiàgn´∏a jeden milion, poÊwi´cono Êwiàtyni´ w Idaho Falls, w
stanie Idaho i na nowo podj´to prac´ misjonarskà po II wojnie
Êwiatowej.

Zorganizowano równie˝ dzia∏ania, które mia∏y pomóc Âwi´-
tym w Europie, którzy w wyniku wojny pozbawieni byli Êrodków
do ˝ycia. Cz∏onkowie KoÊcio∏a w Stanach Zjednoczonych byli
zach´cani do przekazywania odzie˝y i artyku∏ów spo˝ywczych.
Prezydent Smith spotka∏ si´ z Harrym S. Trumanem, prezyden-
tem Stanów Zjednoczonych, aby uzyskaç zgod´ na wys∏anie do
Europy zebranej ˝ywnoÊci, odzie˝y i poÊcieli. Prezydent Smith
opisa∏ to spotkanie w nast´pujàcy sposób:

Prezydent Truman powiedzia∏: „’Za co zamierza pan to prze-
s∏aç? Ich pieniàdze nie przedstawiajà ˝adnej wartoÊci’.

Powiedzia∏em: ‘Nie chcemy ich pieni´dzy’. Spojrza∏ na mnie i
zapyta∏: ‘Chyba nie chce pan powiedzieç, ˝e zamierza pan im to
daç?’

Powiedzia∏em: ‘OczywiÊcie, damy im to. Sà naszymi braçmi
oraz siostrami i sà w potrzebie. Bóg pob∏ogos∏awi∏ nas nadmia-
rem, a my z radoÊcià przeÊlemy to, jeÊli zapewniona b´dzie
wspó∏praca z rzàdem’.

Odpowiedzia∏: ‘Jest pan na dobrej drodze — i doda∏ — z przy-
jemnoÊcià pomo˝emy wam, na ile b´dziemy mogli’”10.

Kiedy w Utah sortowano i pakowano przekazane darowizny,
aby za∏adowaç je na statek, przygotowania obserwowa∏ Prezy-
dent Smith. Po jego twarzy pop∏yn´∏y ∏zy, kiedy zobaczy∏ du˝e
iloÊci artyku∏ów spo˝ywczych i innych rzeczy, które tak szczo-
drze przekazano. Po kilku minutach Prezydent Smith zdjà∏ swój
nowy p∏aszcz i powiedzia∏: „Prosz´, wyÊlijcie tak˝e to”. I chocia˝
kilka osób, które sta∏o w pobli˝u, mówi∏o mu, ˝e b´dzie potrze-
bowa∏ p∏aszcza w ten zimny, zimowy dzieƒ, nalega∏, aby jednak
go przes∏aç11.

Starszy Ezra Taft Benson z Kworum Dwunastu zosta∏ wyzna-
czony do ponownego otwarcia misji w Europie, dopilnowania
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dystrybucji przekazanych dóbr i zaspokojenia duchowych
potrzeb Âwi´tych. Jednym z pierwszych zadaƒ Starszego Bensona
by∏a obecnoÊç podczas konferencji Âwi´tych w Karlsruhe, w nie-
mieckim mieÊcie nad Renem. Starszy Benson powiedzia∏ o tym
doÊwiadczeniu:

„W koƒcu znaleêliÊmy drog´ prowadzàcà na miejsce spotka-
nia, w cz´Êciowo zbombardowanym budynku, mieszczàcym si´
pomi´dzy innymi budynkami. Âwi´ci obecni na sesji czekali na
nas przez jakieÊ dwie godziny, majàc nadziej´, ˝e przyb´dziemy,
poniewa˝ dotar∏a do nich wieÊç, ˝e byç mo˝e b´dziemy obecni na
konferencji. I wówczas, po raz pierwszy w moim ˝yciu, ujrza∏em
niemal wszystkich obecnych we ∏zach, kiedy wchodziliÊmy na
podwy˝szenie i kiedy oni zdali sobie spraw´ z tego, ˝e w koƒcu
po szeÊciu czy siedmiu d∏ugich latach znowu przybyli do nich
przedstawiciele z Syjonu, tak jak obiecali. [...] Kiedy patrzy∏em
w ich uniesione, blade, wychudzone twarze, widzia∏em, ˝e wielu
z tych Âwi´tych ubranych jest w ∏achmany, niektórzy byli bosi,
ale mog∏em dostrzec Êwiat∏o wiary w ich oczach, kiedy sk∏adali

Rozwój KoÊcio∏a
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Êwiadectwo o boskoÊci tego wspania∏ego dzie∏a w dniach ostat-
nich i wyra˝ali wdzi´cznoÊç za b∏ogos∏awieƒstwa od Pana”12.

Do wielu zadaƒ Starszego Bensona nale˝a∏o nadzorowanie
dystrybucji w ca∏ej Europie 127 wagonów kolejowych pe∏nych
˝ywnoÊci, odzie˝y, poÊcieli i leków. Wiele lat póêniej, kiedy Prezy-
dent Thomas S. Monson poÊwi´ca∏ nowà kaplic´ w Zwickau, w
Niemczech, podszed∏ do niego ze ∏zami w oczach pewien starszy
brat i poprosi∏, aby przypomnieç coÊ Prezydentowi Ezrze Taftowi
Bensonowi. Poprosi∏: „Powiedz mu, ˝e uratowa∏ ˝ycie mi i wielu
braciom i siostrom w mojej ojczyênie dzi´ki ˝ywnoÊci i odzie˝y,
które przywióz∏ ze sobà od cz∏onków KoÊcio∏a w Ameryce”13.

Holenderscy Âwi´ci mieli mo˝liwoÊç s∏u˝yç g∏odujàcym
Âwi´tym w Niemczech w prawdziwie Chrystusowy sposób.
Cz∏onkowie w Holandii wiele wycierpieli w czasie wojny,
a potem otrzymali pomoc od cz∏onków KoÊcio∏a ze Stanów
Zjednoczonych. Wiosnà 1947 roku poproszono ich, aby rozpocz´li
w∏asny program niesienia pomocy, co z zrobili z entuzjazmem.
Najpierw zasadzili ziemniaki i oczekiwali du˝ych zbiorów.

W owym czasie do Holandii przyby∏ Prezydent Walter Stover
z Misji Wschodnich Niemiec i ze ∏zami w oczach opowiedzia∏ o
g∏odzie i rozpaczy cz∏onków KoÊcio∏a w Niemczech. Prezydent
Cornelius Zappey, prezydent Misji Holenderskiej, zapyta∏ swoich
cz∏onków, czy zechcieliby przekazaç swe ziemniaki Niemcom,
którzy w czasie wojny byli ich wrogami. Cz∏onkowie z ch´cià si´
zgodzili i zacz´li doglàdaç pól ziemniaczanych z wi´kszym zain-
teresowaniem. Zbiory przewy˝sza∏y ich oczekiwania i holender-
scy Âwi´ci byli w stanie przes∏aç 75 ton ziemniaków swoim bra-
ciom i siostrom w Niemczech. Rok póêniej holenderscy Âwi´ci
wys∏ali Âwi´tym w Niemczech 90 ton ziemniaków i 9 ton Êledzi14.

ObfitoÊç mi∏oÊci Chrystusowej, jakà okazali ci Âwi´ci, by∏a
typowa dla Prezydenta George’a Alberta Smitha, który promienio-
wa∏ nià w niezwyk∏ym stopniu. Powiedzia∏: „Mog´ wam powie-
dzieç, moi bracia i siostry, ˝e najszcz´Êliwszymi ludêmi na tym
Êwiecie sà ci, którzy kochajà swoich bliênich jak siebie samych i
okazujà swoim zachowaniem wdzi´cznoÊç za b∏ogos∏awieƒstwa
Bo˝e”15.
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Prezydent David O. McKay
David O. McKay by∏ Doradcà Prezydenta George’a Alberta

Smitha w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a. Wiosnà 1951 roku, kiedy
wydawa∏o si´, ˝e zdrowie Prezydenta Smitha nieco si´ poprawi∏o,
Prezydent McKay i jego ˝ona, Emma Rae, postanowili wyjechaç z
Salt Lake City do Kaliforni, na swe prze∏o˝one na póêniej wakacje.
Na noc zatrzymali si´ w St. George, w Utah. Kiedy Prezydent
McKay obudzi∏ si´ wczesnym rankiem, odniós∏ jednoznaczne wra-
˝enie, ˝e powinien wróciç do siedziby g∏ównej KoÊcio∏a. Po kilku
dniach od przybycia do Salt Lake City, 4 kwietnia 1951 roku, Prezy-
dent Smith dosta∏ udaru, który doprowadzi∏ do jego Êmierci. Wów-
czas David O. McKay zosta∏ dziewiàtym Prezydentem KoÊcio∏a.

Prezydent McKay by∏ dobrze przygotowany do poprowadzenia
KoÊcio∏a. Jako oÊmiolatek wzià∏ na siebie obowiàzki m´˝czyzny w
domu, poniewa˝ jego ojciec zosta∏ powo∏any na misj´ na Wyspy
Brytyjskie. Dwie jego starsze siostry niedawno zmar∏y, matka spo-
dziewa∏a si´ kolejnego dziecka, a jego ojciec czu∏, ˝e obowiàzki
zwiàzane z prowadzeniem farmy by∏y zbyt wielkie, by zostawiç
matk´ Davida samà. W tych warunkach Brat McKay powiedzia∏ do

Rozwój KoÊcio∏a

Prezydent David O. McKay jako m∏ody ch∏opiec ze swojà rodzinà.
David jest na kolanach ojca.
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swojej ˝ony: „OczywiÊcie, niemo˝liwe jest, ˝ebym teraz wyjecha∏”.
Siostra McKay popatrzy∏a na niego i powiedzia∏a: „OczywiÊcie, ˝e
musisz przyjàç to powo∏anie, nie musisz si´ o mnie martwiç. David
O. i ja spokojnie sobie poradzimy!”16 Wiara i poÊwi´cenie rodziców
zaszczepi∏y w Davidzie pragnienie s∏u˝enia Panu przez ca∏e jego
˝ycie. W 1906 roku, gdy mia∏ 32 lata, zosta∏ powo∏any do Rady
Dwunastu i s∏u˝y∏ w tej Radzie oraz w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a
(jako Doradca Prezydenta Hebera J. Granta i Prezydenta George’a
Alberta Smitha) przez 45 lat, zanim zosta∏ Prezydentem KoÊcio∏a.

Prezydent McKay rozpoczà∏ zakrojonà na szerokà skal´ podró˝,
celem odwiedzenia cz∏onków KoÊcio∏a, która sta∏a si´ podró˝à
po Êwiecie. Odwiedzi∏ Âwi´tych w Wielkiej Brytanii i Europie,
w Po∏udniowej Afryce, Ameryce ¸aciƒskiej, na Po∏udniowym
Pacyfiku i w innych miejscach. Kiedy by∏ w Europie, dokona∏
wst´pnych ustaleƒ dotyczàcych budowy Êwiàtyƒ w Londynie i
Szwajcarii. Przed zakoƒczeniem swej prezydentury objecha∏ niemal
ca∏y Êwiat, b∏ogos∏awiàc i dajàc natchnienie cz∏onkom KoÊcio∏a.

Prezydent McKay na nowo podkreÊli∏ wa˝noÊç pracy misjo-
narskiej, nawo∏ujàc ka˝dego cz∏onka, aby zobowiàza∏ si´ do przy-
prowadzenia do KoÊcio∏a przynajmniej jednego nowego cz∏onka
w ciàgu roku. Znany by∏ ze swojego powtarzanego wcià˝ napo-
mnienia: „Ka˝dy cz∏onek jest misjonarzem”.

W 1952 roku przygotowano pierwszy oficjalny plan g∏oszenia
ewangelii, który zosta∏ wys∏any do misjonarzy na ca∏ym Êwiecie i
mia∏ zwi´kszyç skutecznoÊç pe∏noetatowych misjonarzy. Zosta∏ on
zatytu∏owany Systematyczny program nauczania ewangelii. Zawiera∏
on siedem dyskusji misjonarskich, które podkreÊla∏y nauczanie
przez Ducha i jasne nauczanie natury Boskiej Trójcy, naucza∏y o
planie zbawienia, Odst´pstwie i Przywróceniu oraz o wa˝noÊci
Ksi´gi Mormona. Gwa∏townie wzros∏a liczba ludzi nawróconych
do KoÊcio∏a na ca∏ym Êwiecie. W 1961 roku przywódcy KoÊcio∏a
zwo∏ali pierwsze seminarium dla wszystkich prezydentów misji,
których nauczano, aby zach´cali rodziny, by zaprasza∏y przyjació∏ i
sàsiadów, a nast´pnie, aby misjonarze mogli ich nauczaç w domach
cz∏onków. W 1961 roku wprowadzono program nauczania j´zyków
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nowo powo∏anych misjonarzy, a póêniej wybudowano centrum
szkolenia misjonarzy.

Podczas urz´dowania Prezydenta McKaya, cz∏onkowie
KoÊcio∏a s∏u˝àcy w si∏ach zbrojnych zasadzili nasiona wzrostu
KoÊcio∏a w Azji. Pewien m∏ody szeregowy z American Folk, w
Utah, s∏u˝àcy w Korei Po∏udniowej, zauwa˝y∏, ˝e kiedy ˝o∏nierze
Stanów Zjednoczonych mijali napotkanych cywilów koreaƒskich,
sprawiali, ˝e mijani Koreaƒczycy ust´powali im z drogi. W prze-
ciwieƒstwie do nich, ten m∏ody cz∏onek KoÊcio∏a schodzi∏ na bok i
pozwala∏ Koreaƒczykom iÊç swojà drogà. Postara∏ si´ te˝ nauczyç
ich imion i uprzejmie ich pozdrawia∏, kiedy ich mija∏. Pewnego
dnia wszed∏ z pi´cioma przyjació∏mi do kantyny. Kolejka po
jedzenie by∏a bardzo d∏uga, wi´c postanowi∏ przez jakiÊ czas
posiedzieç przy stoliku. Nied∏ugo po tym pojawi∏ si´ koreaƒski
pracownik z tackà z jedzeniem. Wskazujàc na jednà belk´ na
pagonie ˝o∏nierz powiedzia∏: „Nie mo˝esz mi us∏ugiwaç. Jestem
tylko szeregowcem”. Koreaƒczyk odpowiedzia∏: „Ja s∏u˝´ tobie.
Ty numer jeden chrzeÊcijanin”17.

Do roku 1967 misjonarze i ˝o∏nierze byli tak skuteczni
w nauczaniu ewangelii w Korei, ˝e przet∏umaczono Ksi´g´
Mormona na koreaƒski i wkrótce paliki i okr´gi rozsiane by∏y
po ca∏ym kraju.

Misjonarze odnieÊli te˝ wielki sukces w Japonii. Podczas II
wojny Êwiatowej cz∏onkowie KoÊcio∏a w Japonii przez kilka lat
mieli niewielki kontakt z przedstawicielami KoÊcio∏a. Jednak˝e
˝o∏nierze Âwi´ci w Dniach Ostatnich, stacjonujàcy w Japonii po
wojnie, pomagali w umacnianiu KoÊcio∏a. W 1945 roku Tatsui Sato
by∏ pod wra˝eniem ˝o∏nierzy Âwi´tych w Dniach Ostatnich, któ-
rzy odmówili wypicia herbaty i zadawa∏ im pytania, które dopro-
wadzi∏y do jego chrztu i do chrztu kilku cz∏onków jego rodziny w
nast´pnym roku. Elliot Richards ochrzci∏ Tatsui, a Boyd K. Packer,
˝o∏nierz, który póêniej zosta∏ cz∏onkiem Kworum Dwunastu Apo-
sto∏ów, ochrzci∏ Siostr´ Sato. Dom rodziny Sato s∏u˝y∏o jako miej-
sce, w którym wielu Japoƒczyków po raz pierwszy us∏ysza∏o prze-
s∏anie przywróconej ewangelii. Wkrótce Âwi´ci w Dniach
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Ostatnich, którzy walczyli z Japoƒczykami podczas II wojny Êwia-
towej, otworzyli miasta japoƒskie na prac´ misjonarskà.

Choç KoÊció∏ na Filipinach równie˝ móg∏ iÊç w Êlad za wysi∏-
kami amerykaƒskich ˝o∏nierzy i innych osób po II wojnie Êwiato-
wej, silny rozwój KoÊcio∏a rozpoczà∏ si´ tu w 1961 roku. Pewna
m∏oda Filipinka, która nie by∏a cz∏onkinià KoÊcio∏a, us∏ysza∏a o
Ksi´dze Mormona i spotka∏a kilku Âwi´tych w Dniach Ostatnich.
To sprawi∏o, ˝e poczu∏a, ˝e powinna zwróciç si´ do urz´dników
rzàdowych, których zna∏a, i poprosiç, aby wydali zgod´ misjona-
rzom Âwi´tym w Dniach Ostatnich na przybycie na Filipiny.
Zgod´ takà wydano i dos∏ownie kilka miesi´cy póêniej Starszy
Gordon B. Hinckley z Kworum Dwunastu ponownie poÊwi´ci∏
ten kraj dla pracy misjonarskiej.

W zwiàzku z gwa∏townym wzrostem KoÊcio∏a w latach 50.
XX wieku Prezydent McKay og∏osi∏ powstanie kap∏aƒskiego pro-
gramu korelacji. Komitetowi, któremu przewodniczy∏ Starszy
Harold B. Lee z Kworum Dwunastu, przydzielono zadanie grun-
townego przestudiowania w duchu modlitwy wszystkich progra-
mów koÊcielnych, aby sprawdziç, w jakim stopniu spe∏niajà naj-
wa˝niejsze cele KoÊcio∏a. W 1961 roku, za zgodà Rady Prezydenta
KoÊcio∏a, Starszy Lee og∏osi∏, ˝e przygotowano procedury zarzà-
dzajàce planowaniem, pisaniem i wprowadzaniem w ˝ycie
wszystkich materia∏ów programowych KoÊcio∏a. WczeÊniej wiele
z tych materia∏ów by∏o przygotowywanych przez koÊcielne orga-
nizacje pomocnicze. Te nowe wytyczne mia∏y zapobiec powiela-
niu programów i materia∏ów lekcyjnych, tak aby mo˝na by∏o sku-
teczniej nauczaç ewangelii cz∏onków, bez wzgl´du na ich wiek
czy j´zyk.

KoÊció∏ dokona∏ te˝ innych zmian, majàcych na celu sku-
teczne skorelowanie wszystkich programów i zaj´ç — ∏àcznie
z pomocà wzajemnà, pracà misjonarskà i pracà nad historià
rodziny — aby lepiej wype∏niç misj´ KoÊcio∏a. W latach 60.
XX wieku ponownie podkreÊlono wa˝noÊç nauczania domo-
wego, które by∏o cz´Êcià dzia∏alnoÊci KoÊcio∏a od czasów Józefa
Smitha i sposobem zaspokajania duchowych i doczesnych
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potrzeb wszystkich cz∏onków KoÊcio∏a. Za∏o˝ono biblioteki w
domach spotkaƒ, aby poprawiç jakoÊç nauczania, oraz wprowa-
dzono program doskonalenia nauczycieli. W 1971 roku KoÊció∏
rozpoczà∏ wydawanie trzech czasopism w j´zyku angielskim
pod nadzorem W∏adz Naczelnych: Friend dla dzieci, New Era dla
m∏odych ludzi oraz Ensign dla doros∏ych. Mniej wi´cej w tym
samym czasie KoÊció∏ ujednolici∏ czasopisma w innych j´zykach,
które wczeÊniej wydawane by∏y niezale˝nie przez ró˝ne misje.
Obecnie t∏umaczone jest na wiele j´zyków jedno czasopismo i
wysy∏ane do cz∏onków na ca∏ym Êwiecie.

Prezydent David O. McKay przed d∏ugi okres podkreÊla∏ wa˝-
noÊç domu i ˝ycia rodzinnego jako êród∏a szcz´Êcia i najpewniej-
szej ochrony przed próbami i pokusami wspó∏czesnego ˝ycia.
Cz´sto mówi∏ o mi∏oÊci, jakà ˝ywi do swej rodziny i niezawod-
nego wsparcia, jakie otrzymywa∏ od swej ˝ony, Emmy Rae. Pod-
czas urz´dowania Prezydenta McKaya ponownie po∏o˝ono du˝y
nacisk na odbywanie cotygodniowych domowych wieczorów
rodzinnych jako mo˝liwoÊci zbli˝enia si´ rodziców i dzieci oraz
nauczania ich zasad ewangelii.

Stowarzyszenie Pomocy wspiera∏o proroka, podkreÊlajàc
wa˝noÊç wzmacniania domów i rodzin. Od chwili powstania
Stowarzyszenia Pomocy w Nauvoo rozros∏o si´ ono do organi-
zacji liczàcej setki tysi´cy kobiet z ca∏ego Êwiata, które zosta∏y
pob∏ogos∏awione osobiÊcie i których rodziny zosta∏y pob∏ogos∏a-
wione naukami i zwiàzkami, zdobytymi poprzez Stowarzyszenie
Pomocy. Od 1945 do 1974 roku generalnà prezydent Stowarzy-
szenia Pomocy by∏a Prezydent Belle S. Spafford, utalentowana
przywódczyni, która otrzyma∏a paƒstwowe uznanie za s∏u˝b´
na stanowisku przewodniczàcej Narodowej Rady Kobiet Stanów
Zjednoczonych w latach 1968–1970.

Prezydent McKay zmar∏ w styczniu 1970 roku, w wieku 96 lat.
Przewodniczy∏ KoÊcio∏owi przez niemal 20 lat, w których to latach
liczba cz∏onków KoÊcio∏a wzros∏a niemal trzykrotnie i kiedy doko-
nano du˝ych posuni´ç w celu zaniesienia przes∏ania ewangelii
ca∏emu Êwiatu.

Rozwój KoÊcio∏a



122

Âwi´ci w Dniach Ostatnich z ca∏ego Êwiata radujà
si´ b∏ogos∏awieƒstwami ewangelii.



Prezydent Joseph Fielding Smith
Kiedy zmar∏ David O. McKay, Prezydent Joseph Fielding

Smith, majàcy blisko 93 lata, zosta∏ Prezydentem KoÊcio∏a. By∏
on synem poprzedniego Prezydenta KoÊcio∏a, Josepha F. Smitha.

Kiedy Joseph Fielding Smith by∏ ch∏opcem, pragnà∏ poznaç
wol´ Pana, co sk∏oni∏o go do dwukrotnego przeczytania Ksi´gi
Mormona przed ukoƒczeniem 10 lat i noszenia ze sobà pism
Êwi´tych, kiedy gdzieÊ szed∏. Kiedy nie przychodzi∏ na trening,
ch∏opcy z dru˝yny zazwyczaj znajdowali go na strychu, na sianie,
czytajàcego pisma Êwi´te. Póêniej powiedzia∏: „Pami´tam, ˝e od
chwili kiedy nauczy∏em si´ czytaç, czerpa∏em wi´cej przyjemnoÊci
i satysfakcji ze studiowania pism Êwi´tych, s∏ów Pana Jezusa
Chrystusa i Proroka Józefa Smitha oraz dzie∏a, które dokona∏o si´
dla zbawienia ludzkoÊci, ni˝ z czegokolwiek innego, co jest na
Êwiecie”1.

Te pierwsze chwile studiowania po∏o˝y∏y fundament pod
rozleg∏à wiedz´ na temat pism Êwi´tych i historii KoÊcio∏a, która
ujawnia∏a si´ w kazaniach i w niemal dwóch tuzinach ksià˝ek
oraz licznych wa˝nych artyku∏ach na tematy doktrynalne.

Podczas jego urz´dowania zorganizowano pierwsze paliki
w Azji (w Tokio, w Japonii) oraz w Afryce (w Johannesburgu,
w Afryce Po∏udniowej). Wraz ze wzrostem liczby cz∏onków w
KoÊciele Prezydent Smith i jego Doradcy zapoczàtkowali organi-
zowanie konferencji obszarów na ca∏ym Êwiecie, celem szkolenia
lokalnych przywódców i dania cz∏onkom mo˝liwoÊci spotkania
przedstawicieli W∏adz Naczelnych. Pierwsza taka konferencja
odby∏a si´ w Manchesterze, w Anglii. Aby lepiej s∏u˝yç ludziom
na ca∏ym Êwiecie, powo∏ano misjonarzy opieki zdrowotnej, którzy
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mieli nauczaç podstawowych zasad zdrowego ˝ycia i warunków
sanitarnych. W nied∏ugim czasie w wielu krajach s∏u˝y∏o ponad
200 misjonarzy opieki zdrowotnej.

Od 1912 roku KoÊció∏ sfinansowa∏ powstanie klas seminarium
w budynkach przylegajàcych do liceów w zachodniej cz´Êci
Stanów Zjednoczonych. W latach 20. XX wieku w college’ach i na
uniwersytetach du˝a liczba Âwi´tych w Dniach Ostatnich uczest-
niczy∏a w zaj´ciach instytutu religii. Na poczàtku lat 50. na obsza-
rze Los Angeles, w Kalifornii, zapoczàtkowano seminaria odby-
wajàce si´ wczesnym rankiem i w nied∏ugim czasie ucz´szcza∏o
na nie ponad 1 800 studentów. Ludzie spoza KoÊcio∏a byli zdzi-
wieni tym, ˝e Âwi´ci w Dniach Ostatnich w wieku od 15 do 18
lat przez pi´ç dni w tygodniu wstajà o 5:30, aby uczestniczyç w
lekcjach religii. Na poczàtku lat 70. wprowadzono domowy pro-
gram seminarium tak, aby studenci Âwi´ci w Dniach Ostatnich
na Êwiecie mogli zdobywaç wykszta∏cenie religijne. Podczas
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Na podium stoi Starszy Howard W. Hunter.
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urz´dowania Prezydenta Smitha gwa∏townie wzros∏a liczba stu-
dentów seminarium i instytutu.

Podczas ostatniego, wyg∏oszonego publicznie, przemówienia
w kwietniu 1972 roku Prezydent Smith powiedzia∏: „Nie ma lekar-
stwa na choroby tego Êwiata poza ewangelià Pana Jezusa Chrystusa.
Nasza nadzieja na pokój, na dobrobyt doczesny i duchowy i na osta-
teczne odziedziczenie królestwa Bo˝ego znajduje si´ jedynie w przy-
wróconej ewangelii i za jej poÊrednictwem. Nie ma wa˝niejszej
pracy, w jakà mo˝emy si´ zaanga˝owaç, jak g∏oszenie ewangelii
oraz budowanie KoÊcio∏a i królestwa Bo˝ego na ziemi”2.

Po dwuipó∏letniej s∏u˝bie jako Prezydent KoÊcio∏a Joseph
Fielding Smith cicho odszed∏ z tego Êwiata w domu swojej córki.
Do˝y∏ 95 lat i dzielnie s∏u˝y∏ Panu przez ca∏e swe ˝ycie.

Harold B. Lee
W dniu Êmierci Prezydenta Josepha Fieldinga Smitha rodzina

Prezydenta Harolda B. Lee, najstarszego sta˝em cz∏onka Kworum
Dwunastu, zebra∏a si´ na domowy wieczór rodzinny. Jeden z
cz∏onków rodziny zapyta∏, co mogà zrobiç, aby jak najbardziej
pomóc Prezydentowi Lee. „Bàdêcie oddani wierze; po prostu
˝yjcie wed∏ug ewangelii, jak was uczy∏em” — odpowiedzia∏. To
przes∏anie odnosi si´ do wszystkich cz∏onków KoÊcio∏a. Podczas
pierwszej konferencji prasowej, w której uczestniczy∏ jako Prezy-
dent KoÊcio∏a, Harold B. Lee oÊwiadczy∏: „Przestrzegajcie przyka-
zaƒ Boga. W nich b´dzie tkwiç zbawienie poszczególnych osób i
narodów w tych nieznoÊnych czasach”3.

Kiedy 7 lipca 1972 roku Harold B. Lee, majàcy 73 lata, zosta∏
Prezydentem KoÊcio∏a, by∏ najm∏odszym Aposto∏em, który zosta∏
Prezydentem, od czasów Hebera J. Granta. Odgrywa∏ wa˝nà rol´
w koÊcielnej administracji od 1935 roku, kiedy to zosta∏ powo∏any
do kierowania koÊcielnym programem pomocy wzajemnej (zob.
str. 111). Odgrywa∏ te˝ wa˝nà rol´ w przeglàdzie programów
KoÊcio∏a i materia∏ów do nauczania, co doprowadzi∏o do uprosz-
czenia i korelacji programów KoÊcio∏a. By∏ on cz∏owiekiem do
g∏´bi uduchowionym, który szybko reagowa∏ na wskazówki, jakie
otrzymywa∏ z niebios.
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Prezydent Lee i jego Doradcy przewodniczyli drugiej konfe-
rencji obszaru, która odby∏a si´ w Mexico City. Cz∏onkowie
KoÊcio∏a zgromadzeni podczas tej konferencji byli pierwszymi
Âwi´tymi w Dniach Ostatnich, którzy wyrazili poparcie nowej
Radzie Prezydenta KoÊcio∏a. Prezydent Lee wyjaÊni∏, ˝e spotka-
nie, które odby∏o si´ w Mexico City, zosta∏o zorganizowane po to,
aby „przekazaç wyrazy uznania i pochwaliç wspania∏à prac´
cz∏owieka, który [...] by∏ narz´dziem w doprowadzeniu do nie-
zwyk∏ego wzrostu KoÊcio∏a”.

Kiedy Âwi´ci w Meksyku i Ameryce Ârodkowej dowiedzieli si´,
˝e konferencja obszaru ma si´ odbyç w Mexico City, wielu z nich
zacz´∏o planowaç przyjazd do tego miasta. Pewna siostra chodzi∏a
od drzwi do drzwi, aby proponowaç pranie odzie˝y. Przez pi´ç
miesi´cy zaoszcz´dzi∏a peso zarobione na praniu odzie˝y sàsia-
dów i by∏a w stanie udaç si´ na konferencj´ i wziàç udzia∏ we
wszystkich sesjach. Wielu Âwi´tych dobrowolnie poÊci∏o podczas
dni konferencji, poniewa˝ nie mieli wystarczajàcej iloÊci pieni´dzy
na zakup ˝ywnoÊci po tym, jak pracowali i oszcz´dzali, aby wziàç
w niej udzia∏. Ci, którzy dokonali takich poÊwi´ceƒ, zostali nagro-
dzeni wielkim duchowym wzrastaniem. Pewien cz∏onek powie-
dzia∏, ˝e konferencja by∏a „najpi´kniejszym doÊwiadczeniem
˝ycia!” Inny powiedzia∏ dziennikarzowi: „Minie wiele lat, zanim
zapomnimy mi∏oÊç, jakà odczuwaliÊmy tutaj w tych dniach”4.

Podczas swego urz´dowania Prezydent Lee odwiedzi∏ Ziemi´
Âwi´tà i tym samym by∏ pierwszym Prezydentem KoÊcio∏a w tej
dyspensacji, który to zrobi∏. Og∏osi∏ te˝, ˝e b´dà teraz budowane
mniejsze Êwiàtynie, które ostatecznie b´dà rozsiane po ca∏ym
Êwiecie.

Dzieƒ po Êwi´tach Bo˝ego Narodzenia w 1973 roku, po przes∏u-
˝eniu jako Prezydent KoÊcio∏a zaledwie 18 miesi´cy, Prezydent Lee
zmar∏. Duchowy olbrzym powróci∏ do swego wiecznego domu.

Prezydent Spencer W. Kimball
Cz∏owiek, który wiele wiedzia∏ o bólu i cierpieniu, Spencer W.

Kimball, najstarszy sta˝em cz∏onek Dwunastu, zosta∏ poparty
jako Prezydent KoÊcio∏a po Êmierci Prezydenta Lee. Wi´ksza
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cz´Êç jego wi´zade∏ g∏osowych zosta∏a usuni´ta z powodu raka i
przemawia∏ cichym, chrapliwym g∏osem, który pokochali Âwi´ci
w Dniach Ostatnich. Prezydent Kimball, znany ze swej pokory,
swojego zaanga˝owania, umiej´tnoÊci pracy i w∏asnego sloganu:
„Zrób to”, z ca∏ej swej mocy ufa∏ swojemu sierpowi.

Pierwszym przemówieniem Spencera W. Kimballa jako Prezy-
denta by∏a mowa skierowana do przedstawicieli regionalnych
KoÊcio∏a i zapami´ta∏ jà ka˝dy, kto jà us∏ysza∏. Pewien uczestnik
spotkania wspomina∏, ˝e zaledwie chwil´ po rozpocz´ciu prze-
mówienia, „zacz´liÊmy byç Êwiadomi zdumiewajàcej duchowej
obecnoÊci i zdaliÊmy sobie spraw´ z tego, ˝e s∏uchamy czegoÊ nie-
zwyk∏ego, mocnego i innego. [...] By∏o to tak, jakby cofnà∏ si´ do
kurtyny, która okrywa∏a cel Wszechmogàcego i zaprasza∏ nas do
tego, byÊmy spojrzeli razem z nim na przeznaczenie ewangelii i
wizj´ jej s∏u˝by”.

Prezydent Kimball pokaza∏ przywódcom, „˝e KoÊció∏ nie w
pe∏ni jest wierny temu, czego oczekuje Pan od Swojego ludu i
˝e do pewnego stopnia, posiedliÊmy ducha samozadowolenia
i satysfakcji z obecnego stanu rzeczy. By∏o to w chwili, kiedy
wymyÊli∏ nowy, popularny obecnie slogan: ‘Musimy wyd∏u˝yç
swój krok’”. Upomnia∏ s∏uchaczy, aby zwi´kszyli swoje zaanga˝o-
wanie w g∏oszenie ewangelii narodom ziemi. Wezwa∏ te˝ do
zwi´kszenia liczby misjonarzy, którzy mogliby s∏u˝yç w swych
w∏asnych krajach. Na zakoƒczenie swego kazania Prezydent Ezra
Taft Benson oÊwiadczy∏: „Zaprawd´, to jest prorok w Izraelu”5.

Pod dynamicznym przywództwem Prezydenta Kimballa o
wiele wi´cej cz∏onków s∏u˝y∏o na pe∏noetatowych misjach, a
KoÊció∏ zmierza∏ naprzód po ca∏ym Êwiecie. W sierpniu 1977 roku
Prezydent Kimball uda∏ si´ do Warszawy, gdzie poÊwi´ci∏ Polsk´
i pob∏ogos∏awi∏ jej lud, aby praca Pana mog∏a iÊç naprzód. W
Brazylii, Chile, Meksyku, Nowej Zelandii i w Japonii ustano-
wiono centra szkolenia misjonarzy. W czerwcu 1978 roku og∏osi∏
objawienie od Boga, które mia∏o niezwyk∏y wp∏yw na prac´
misjonarskà na Êwiecie. Przez wiele lat potomkom Afrykaƒczyków
odmawiano ustanawiania do kap∏aƒstwa, ale teraz kap∏aƒstwo i
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b∏ogos∏awieƒstwa Êwiàtyni mia∏y byç udzia∏em wszystkich m´˝-
czyzn, którzy sà cz∏onkami KoÊcio∏a.

Wierni ludzie na ca∏ym Êwiecie d∏ugo czekali na to objawienie.
Jednà z pierwszych czarnoskórych osób, które przyj´∏y ewangeli´
w Afryce, by∏ William Paul Daniels, który pozna∏ KoÊció∏ ju˝ w
1913 roku. Uda∏ si´ do Utah, gdzie otrzyma∏ specjalne b∏ogos∏a-
wieƒstwo z ràk Prezydenta Josepha F. Smitha. Prezydent Smith
obieca∏ mu, ˝e jeÊli pozostanie wierny, otrzyma kap∏aƒstwo w
tym lub w przysz∏ym ˝yciu. Brat Daniels zmar∏ w 1936 roku,
wcià˝ b´dàc wiernym cz∏onkiem KoÊcio∏a, a jego córka wykona∏a
obrz´dy Êwiàtynne za swojego ojca wkrótce po otrzymaniu obja-
wienia na temat kap∏aƒstwa w 1978 roku6.

Wiele osób w Afryce rozwin´∏o swe Êwiadectwa o prawdziwo-
Êci ewangelii dzi´ki literaturze koÊcielnej lub dzi´ki cudownym
osobistym doÊwiadczeniom, lecz nie mogli cieszyç si´ wszystkimi
b∏ogos∏awieƒstwami ewangelii.

Przez wiele miesi´cy, poprzedzajàcych objawienie dane w
czerwcu 1978 roku, Prezydent Kimball omawia∏ ze swymi Dorad-
cami i Dwunastoma Aposto∏ami fakt odmawiania upowa˝nienia
kap∏aƒskiego osobom pochodzenia afrykaƒskiego. Przywódcy
KoÊcio∏a byli niech´tni otwieraniu misji na tych obszarach Êwiata,
na których nie mo˝na by∏o nadawaç pe∏ni b∏ogos∏awieƒstw ewan-
gelii godnym cz∏onkom KoÊcio∏a. Podczas konferencji obszaru w
Afryce Po∏udniowej Prezydent Kimball oÊwiadczy∏: „Modli∏em
si´ z wielkà ˝arliwoÊcià. Wiedzia∏em, ˝e przed nami jest coÊ
niezmiernie wa˝nego dla wielu dzieci Bo˝ych. Wiedzia∏em, ˝e
mo˝emy otrzymaç objawienia od Pana, b´dàc jedynie godni i
gotowi na nie oraz gotowi na przyj´cie ich, i gotowi do podj´cia
odpowiednich dzia∏aƒ. Dzieƒ po dniu w samotnoÊci, w duchu
uroczystym i powa˝nym, w wy˝szych pomieszczeniach Êwiàtyni
i w niej samej ofiarowa∏em mà dusz´ i prac´, aby wprowadziç
ten program. Chcia∏em czyniç Jego wol´. Rozmawia∏em z Nim
i powiedzia∏em: ‘Panie, chc´ jedynie tego, co prawe’”7.

Podczas specjalnego spotkania ze swoimi Doradcami i z
Kworum Dwunastu Aposto∏ów, które odby∏o si´ w Êwiàtyni,
Prezydent Kimball poprosi∏ ich, aby swobodnie wyrazili swoje
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poglàdy na temat nadania kap∏aƒstwa czarnoskórym m´˝czy-
znom. Nast´pnie pomodlili si´ przy o∏tarzu, a modlitw´ wypo-
wiada∏ Prezydent Kimball. Starszy Bruce R. McConkie, który
by∏ tam obecny, powiedzia∏ póêniej: „W tych okolicznoÊciach,
z powodu naprzykrzania si´ i wiary, i dlatego, ˝e nadszed∏
odpowiedni czas i godzina, Pan w Swej opatrznoÊci wyla∏ Ducha
Âwi´tego na Rad´ Prezydenta KoÊcio∏a i Dwunastu w cudowny i
niezwyk∏y sposób, przekraczajàcy wszystko, czego obecni kiedy-
kolwiek doÊwiadczyli”8. Jasne by∏o dla przywódców KoÊcio∏a,
˝e nadszed∏ czas, by wszyscy godni m´˝czyêni otrzymali pe∏ni´
b∏ogos∏awieƒstw kap∏aƒskich.

Rada Prezydenta KoÊcio∏a wys∏a∏a do przywódców kap∏aƒ-
skich list datowany na dzieƒ 8 czerwca 1978 roku, wyjaÊniajàc, ˝e
Pan objawi∏, i˝ „wszyscy godni m´˝czyêni — cz∏onkowie KoÊcio∏a
mogà byç wyÊwi´cani do kap∏aƒstwa bez wzgl´du na ras´ czy
kolor”. Dnia 30 wrzeÊnia 1978 roku, podczas konferencji general-
nej, Âwi´ci jednomyÊlnie udzielili poparcia decyzji swoich przy-
wódców. Obecnie list ten znajduje si´ w Naukach i Przymierzach
jako Deklaracja Oficjalna 2.

Od czasu og∏oszenia tego objawienia tysiàce potomków
Afrykaƒczyków przystàpi∏o do KoÊcio∏a. DoÊwiadczenie pew-
nego nawróconego z Afryki ilustruje, w jaki sposób r´ka Pana
pob∏ogos∏awi∏a tych ludzi. Pewien absolwent college’u i nauczy-
ciel mia∏ sen, w którym widzia∏ wielki budynek z iglicami lub
wie˝ami, do którego wchodzili ludzie ubrani na bia∏o. Póêniej,
podczas podró˝y, ujrza∏ kaplic´ Âwi´tych w Dniach Ostatnich
i mia∏ wra˝enie, ˝e ten koÊció∏ w jakiÊ sposób jest zwiàzany z
jego snem, wi´c poszed∏ tam na nabo˝eƒstwo niedzielne. Po spo-
tkaniach ˝ona prezydenta misji pokaza∏a mu pewnà broszur´.
Otworzywszy jà, m´˝czyzna zobaczy∏ zdj´cie Âwiàtyni Salt Lake
— budynek z jego snu. Póêniej powiedzia∏: „Zanim si´ spostrzeg-
∏em, zaczà∏em p∏akaç. [...] Nie potrafi´ wyt∏umaczyç tego uczu-
cia. Spad∏ ze mnie wielki ci´˝ar. [...] Poczu∏em, ˝e trafi∏em do
miejsca, które cz´sto odwiedza∏em. I teraz by∏em w domu”9.

Podczas urz´dowania Prezydenta Kimballa zreorganizowane
zosta∏o Pierwsze Kworum Siedemdziesiàtych, wprowadzono
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skonsolidowane trzygodzinne spotkania niedzielne, a Êwiàtynie
wznoszono w szybkim tempie. W 1982 roku na ca∏ym Êwiecie by∏y
22 Êwiàtynie zarówno na etapie planowania jak i wznoszenia —
najwi´cej w historii KoÊcio∏a do owego czasu. Prezydent Kimball
ustanowi∏ równie˝ napi´ty plan podró˝y, zgodnie z którym uda∏
si´ do wielu krajów, w których odbywa∏y si´ konferencje obsza-
rów. Podczas tych spotkaƒ nie dba∏ o w∏asne potrzeby i wykorzy-
stywa∏ ka˝dà nadarzajàcà si´ okazj´, aby spotkaç si´ i wzmacniaç
miejscowych Âwi´tych i b∏ogos∏awiç ich.

W wielu krajach cz∏onkowie KoÊcio∏a pragn´li otrzymaç Êwi´te
obrz´dy zbawienia oferowane w Êwiàtyniach. PoÊród nich by∏
pewien Âwi´ty w Dniach Ostatnich ze Szwecji, który s∏u˝y∏ na
wielu misjach i pracowa∏ w prezydium misji. Kiedy zmar∏, pozo-
stawi∏ pokaênà cz´Êç swojego majàtku funduszowi Êwiàtynnemu
w Szwecji, na d∏ugo przed tym, jak KoÊció∏ og∏osi∏, ˝e w tym kraju
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budowana b´dzie Êwiàtynia. Kiedy Prezydent Kimball og∏osi∏ jej
budow´, od przekazanej sumy naros∏y spore odsetki i ∏àcznie do
dyspozycji by∏a znaczna kwota. Nied∏ugo po poÊwi´ceniu Êwià-
tyni, ten wierny brat, który zosta∏ obdarowany za swego ˝ycia,
zosta∏ zapiecz´towany do swych rodziców w tej w∏aÊnie Êwiàtyni,
na której budow´ przekaza∏ pieniàdze.

Pewien ojciec i matka z Singapuru postanowili pojechaç ze swà
rodzinà do Êwiàtyni, aby zostaç zapiecz´towani i otrzymaç swoje
b∏ogos∏awieƒstwa Êwiàtynne. PoÊwi´cili wiele rzeczy, aby zebraç
potrzebne Êrodki i w koƒcu byli w stanie wyruszyç w podró˝, i iÊç
do Êwiàtyni. Zatrzymali si´ w domu misjonarzy, którzy nauczali
ich przed wielu laty. Podczas zakupów w sklepie siostra ta oddzie-
li∏a si´ od m´˝a i misjonarzy. Kiedy jà znaleêli, trzyma∏a w r´ku
butelk´ szamponu i p∏aka∏a. WyjaÊni∏a, ˝e jednà z ofiar, jakiej
musia∏a dokonaç, aby udaç si´ do Êwiàtyni, by∏o obywanie si´ bez
szamponu przez siedem lat. Jej ofiary, choç trudne do dokonania,
teraz wydawa∏y si´ niewielkie, poniewa˝ wiedzia∏a, ˝e jej rodzin´
∏àczà wieczne wi´zy dzi´ki obrz´dom domu Pana.

Innym g∏ównym kierunkiem rozwoju podczas urz´dowania
Prezydenta Kimballa by∏o opublikowanie przez KoÊció∏ w 1979
roku nowego angloj´zycznego wydania Biblii w wersji króla
Jakuba. Tekst pozosta∏ niezmieniony, ale dodano przypisy, które
odsy∏ajà czytelnika do Ksi´gi Mormona, Nauk i Przymierzy oraz
Per∏y Wielkiej WartoÊci. Obszerny Topical Guide (Przewodnik
tematyczny) oraz Bible Dictionary (S∏ownik biblijny) zapewniajà
niezwyk∏y wglàd we wspó∏czesne pisma Êwi´te. To wydanie
zawiera nowe wprowadzenia do wszystkich rozdzia∏ów, a tak˝e
wyjàtki z natchnionej korekty Biblii króla Jakuba, dokonanej
przez Józefa Smitha.

W 1981 roku opublikowano te˝ nowe wydania Ksi´gi Mormona,
Nauk i Przymierzy oraz Per∏y Wielkiej WartoÊci. Zawarty w nich
jest nowy system przypisów, nowe nag∏ówki rozdzia∏ów, mapy oraz
indeks. Mniej wi´cej w tym samym czasie KoÊció∏ zaczà∏ równie˝
k∏aÊç nacisk na t∏umaczenie na wiele innych j´zyków pism Êwi´tych
w dniach ostatnich.
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Prezydent Kimball poprzez swój przyk∏ad i nauki natchnà∏
cz∏onków KoÊcio∏a do tego, aby doskonalili si´ we wszelkich dzia-
∏aniach. Podczas obchodów setnej rocznicy za∏o˝enia Uniwersytetu
Brighama Younga powiedzia∏: „Jestem zarówno pe∏en nadziei jak
i oczekiwaƒ co do tego, ˝e dzi´ki temu Uniwersytetowi i KoÊciel-
nemu Systemowi Edukacji pojawià si´ wspania∏e gwiazdy na polu
dramaturgii, literatury, muzyki, rzeêbiarstwa, malarstwa, przed-
miotów Êcis∏ych oraz we wszystkich dziedzinach nauki”10. Przy
innej okazji wyrazi∏ nadziej´, ˝e artyÊci Âwi´ci w Dniach Ostatnich
opowiedzà histori´ przywróconej ewangelii w mocny i przekony-
wajàcy sposób.

Pomimo napi´tego planu Prezydent Kimball zawsze wyciàga∏
r´k´ do innych ludzi, darzàc mi∏oÊcià i s∏u˝àc im. Szczególnymi
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uczuciami darzy∏ rodowitych Amerykanów w Pó∏nocnej i
Po∏udniowej Ameryce oraz lud wysp polinezyjskich i sp´dzi∏
wiele godzin, pomagajàc im. Otrzyma∏ b∏ogos∏awieƒstwo z
ràk Prezydenta George’a Alberta Smitha, który poleci∏ mu, aby
zwa˝a∏ na te ludy, a jako Prezydent KoÊcio∏a wyznaczy∏ cz∏onków
Kworum Dwunastu, aby poÊwi´cili lub ponownie poÊwi´cili
ziemi´ Ameryki Ârodkowej i Po∏udniowej na g∏oszenie ewangelii.
Od tamtej pory dziesiàtki tysi´cy ludzi w Ameryce Ârodkowej
i Po∏udniowej cieszà si´ b∏ogos∏awieƒstwami ewangelii.

Na przepe∏nionym lotnisku mia∏a miejsce pewna sytuacja,
typowa dla jego troski o wszystkich ludzi, kiedy to pewna m∏oda
matka sta∏a w kolejce ze swojà dwuletnià córeczkà, próbujàc zdo-
byç bilet na lot. By∏a w drugim miesiàcu cià˝y i lekarz powie-
dzia∏ jej, ˝eby nie nosi∏a na r´kach m∏odszego dziecka, które by∏o
wyczerpane i g∏odne. Nikt nie zaproponowa∏ pomocy, choç kilka
osób robi∏o krytyczne uwagi na temat jej p∏aczàcego dziecka.
Póêniej ta kobieta powiedzia∏a:

„KtoÊ do nas podszed∏ i z serdecznym uÊmiechem powiedzia∏:
‘Czy mog´ w jakiÊ sposób pani pomóc?’ Z wdzi´cznoÊcià przyj´-
∏am pomoc. Podniós∏ z zimnej pod∏ogi mojà szlochajàcà córeczk´
i z mi∏oÊcià wzià∏ jà w ramiona, delikatnie poklepa∏ jà po plecach.
Zapyta∏, czy mo˝e ona ˝uç gum´. Kiedy si´ uspokoi∏a, wzià∏ jà ze
sobà i powiedzia∏ w mi∏y sposób osobom stojàcym przede mnà w
kolejce o tym, jak bardzo potrzebuj´ ich pomocy. Wydawa∏o si´, ˝e
si´ z nim zgadzajà. Potem podszed∏ do osoby sprzedajàcej bilety
[na poczàtku kolejki] i uzgodni∏ z nià, bym mog∏a wejÊç na pok∏ad
samolotu, który odlatuje w najbli˝szym czasie. Podszed∏ z nami do
∏awki, gdzie chwil´ porozmawialiÊmy, a˝ by∏ pewien, ˝e z nami
jest wszystko w porzàdku. Potem poszed∏ w swojà stron´. JakiÊ
tydzieƒ póêniej zobaczy∏am zdj´cie Aposto∏a Spencera Kimballa
i rozpozna∏am w nim nieznajomego z lotniska”11.

Przez kilka miesi´cy przed Êmiercià Prezydent Kimball mia∏
powa˝ne problemy zdrowotne, ale zawsze by∏ przyk∏adem cier-
pliwoÊci, spokoju i wytrwa∏oÊci w obliczu prób. Zmar∏ 5 listopada
1985 roku, po przes∏u˝eniu jako Prezydent KoÊcio∏a 12 lat.
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Kiedy ludzie na ca∏ym Êwiecie przyjmujà przywróconà ewangeli´ Jezusa Chrystusa,
mogà otrzymaç b∏ogos∏awieƒstwa Êwi´tych obrz´dów.



Prezydent Ezra Taft Benson
Po Êmierci Prezydenta Spencera W. Kimballa, Prezydentem

KoÊcio∏a zosta∏ Ezra Taft Benson. Na poczàtku swego urz´dowa-
nia podkreÊla∏ ogromnà wa˝noÊç czytania i studiowania Ksi´gi
Mormona. Âwiadczy∏, ˝e „Ksi´ga Mormona zbli˝a ludzi do
Chrystusa” i potwierdzi∏ wypowiedê Józefa Smitha, ˝e ta ksi´ga
„stanowi podstaw´ naszej religii i ˝e przybli˝y do Boga ludzi
przestrzegajàcych jej nauk bardziej, ni˝ jakakolwiek inna ksi´ga”1.

Podczas konferencji generalnej, która odby∏a si´ w kwietniu
1986 roku Prezydent Benson oÊwiadczy∏: „Pan natchnà∏ Swojego
s∏ug´, Lorenzo Snowa, aby jeszcze raz podkreÊli∏ zasad´ dziesi´-
ciny, by wykupiç KoÊció∏ z finansowej niewoli. [...] Teraz, w
naszych czasach, Pan objawi∏ potrzeb´ ponownego podkreÊlenia
wagi Ksi´gi Mormona. [...] Obiecuj´ wam, ˝e od tej chwili, jeÊli
codziennie b´dziecie piç z jej stronic i przestrzegaç jej nakazów,
Bóg wyleje na ka˝de dziecko Syjonu i na KoÊció∏ nieznane
dotychczas b∏ogos∏awieƒstwa”2. Miliony osób na ca∏ym Êwiecie
przyj´∏o to wyzwanie i otrzyma∏o obiecane b∏ogos∏awieƒstwo.

Innym wa˝nym tematem by∏o unikanie bycia dumnym. Pod-
czas konferencji generalnej w kwietniu 1989 roku wezwa∏ cz∏on-
ków KoÊcio∏a, aby „oczyÊcili wn´trze naczyƒ poprzez pokonanie
dumy”, która, jak ostrzega∏, by∏a powodem zag∏ady narodu
Nefitów. Poradzi∏, ˝e „antidotum dla dumy jest pokora —
∏agodnoÊç i uleg∏oÊç”3.

Podczas swej s∏u˝by w charakterze cz∏onka Kworum Dwunastu
Aposto∏ów Ezra Taft Benson mia∏ niezwyk∏à sposobnoÊç, aby sta-
nowiç przyk∏ad ˝ycia wed∏ug ewangelii. W 1952 roku, po s∏owach
zach´ty ze strony Prezydenta Davida O. McKaya, przyjà∏ stanowisko
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sekretarza ds. rolnictwa za czasów prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych, Dwighta D. Eisenhowera. By∏ to jedyny czas w historii
KoÊcio∏a, kiedy to cz∏onek Kworum Dwunastu Aposto∏ów s∏u˝y∏
w gabinecie prezydenta Stanów Zjednoczonych. W czasie oÊmiu lat
s∏u˝by zdoby∏ szacunek w kraju i za granicà, z uwagi na swà pra-
woÊç i wiedz´ specjalistycznà w zakresie kierowania i realizowania
polityki rolniczej w rzàdzie Stanów Zjednoczonych. Nawiàza∏
kontakty z przywódcami rzàdów wielu krajów i otworzy∏ drzwi
przedstawicielom KoÊcio∏a na ca∏ym Êwiecie.

Pod kierownictwem Prezydenta Bensona KoÊció∏ uczyni∏
wielkie post´py na Êwiecie. Dnia 28 sierpnia 1987 roku poÊwi´ci∏
Âwiàtyni´ Frankfurt w Republice Federalnej Niemiec i by∏ to dla
niego znamienny przywilej, poniewa˝ mieszka∏ we Frankfurcie,
kiedy s∏u˝y∏ jako prezydent misji europejskiej w latach 1964–1965.

Dnia 29 czerwca 1985 roku poÊwi´cono Âwiàtyni´ Freiberg w
Niemieckiej Republice Demokratycznej. Przed tym poÊwi´ceniem
mia∏y miejsce liczne cuda, które umo˝liwi∏y jej wzniesienie.
Podczas swej pierwszej wizyty w Niemieckiej Republice Demo-
kratycznej w 1968 roku Starszy Thomas S. Monson z Kworum
Dwunastu obieca∏ Âwi´tym: „JeÊli b´dziecie oddani i wierni
przykazaniom Boga, ka˝de b∏ogos∏awieƒstwo, jakim cieszy
si´ jakikolwiek cz∏onek KoÊcio∏a w innym kraju, b´dzie wasze”.
W 1975 roku, podczas wykonywania zadaƒ w tym samym kraju,
Starszy Monson zosta∏ natchniony przez Ducha, aby poÊwi´ciç t´
ziemi´ Panu, mówiàc: „Ojcze, niech to b´dzie poczàtek nowego
dnia dla cz∏onków Twego KoÊcio∏a w tym kraju”. Poprosi∏, by
mog∏o wype∏niç si´ p∏ynàce z serca pragnienie Âwi´tych, którym
by∏o „uzyskanie b∏ogos∏awieƒstw Êwiàtynnych”. Ta natchniona
obietnica i prorocza modlitwa poÊwi´cajàca zosta∏y spe∏nione4.

W ostatnich dniach marca 1989 roku misjonarzom Âwi´tym
w Dniach Ostatnich pozwolono wejÊç do Niemieckiej Republiki
Demokratycznej. Dnia 9 listopada 1989 roku wiara i modlitwy
wielu Âwi´tych doczeka∏y si´ odpowiedzi, kiedy upadaç zacz´∏y
bariery dzielàce wschodnià i zachodnià Europ´, pozwalajàc na
wzrost liczby chrztów osób nawróconych i wznoszenie budyn-
ków koÊcielnych. Pewien nawrócony po raz pierwszy dowiedzia∏
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si´ o KoÊciele, kiedy 1 maja 1990 roku uczestniczy∏ w dniach
otwartych nowo ukoƒczonej kaplicy w Dreênie, w Niemczech.
Nieca∏y tydzieƒ póêniej zosta∏ ochrzczony po wys∏uchaniu lekcji
misjonarskich, dwukrotnym przeczytaniu Ksi´gi Mormona od
deski do deski i zdobyciu silnego Êwiadectwa o prawdziwoÊci
ewangelii5.

Dnia 24 czerwca 1991 roku, podczas bankietu, który wydano
po koncercie Mormoƒskiego Chóru Tabernakulum w Moskwie,
wiceprezydent Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich
og∏osi∏, ˝e w tym kraju oficjalnie uznano obecnoÊç KoÊcio∏a.
Pozwoli∏o to KoÊcio∏owi na ustanowienie kongregacji w ca∏ej
tej du˝ej republice. W latach 90. XX w. niektóre by∏e republiki
sowieckie oraz kraje Êrodkowej i wschodniej Europy zosta∏y
poÊwi´cone na g∏oszenie ewangelii; by∏y to: Albania, Armenia,
Bia∏oruÊ, Bu∏garia, Estonia, Litwa, ¸otwa, Rosja, Rumunia, Ukra-
ina i W´gry. W ka˝dym z tych krajów KoÊció∏ dzier˝awi i buduje
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nieruchomoÊci, a wielu ludzi zdobywa Êwiadectwa o prawdziwo-
Êci ewangelii. Podczas poÊwi´cenia pierwszego domu spotkaƒ
Âwi´tych w Dniach Ostatnich w Polsce od czasów II wojny Êwia-
towej Starszy Russell M. Nelson z Kworum Dwunastu modli∏ si´,
aby ten budynek spotkaƒ móg∏ s∏u˝yç jako „miejsce ucieczki i
spokoju dla zmartwionych dusz oraz aby by∏ przystanià nadziei
dla tych, którzy sà z∏aknieni i spragnieni prawoÊci”6. To b∏ogos∏a-
wieƒstwo wype∏nia si´ w ˝yciu Âwi´tych w wielu krajach, którzy
odnajdujà pokój i radoÊç ewangelii.

W wyniku gwa∏townego wzrostu liczby cz∏onków KoÊcio∏a i
podkreÊlania przez Prezydenta Bensona wa˝noÊci pracy misjonar-
skiej, pod koniec jego urz´dowania w 295 misjach KoÊcio∏a s∏u-
˝y∏o niemal 48 000 misjonarzy.

Równie˝ podczas jego prezydentury koÊcielny program
pomocy wzajemnej zaczà∏ udzielaç coraz wi´kszej pomocy huma-
nitarnej cz∏onkom innych wyznaƒ na Êwiecie. Ta pomoc ma
zapewniç ulg´ cierpiàcym i na d∏u˝szà met´ wypracowaç nieza-
le˝noÊç. Potrzebujàcym przekazywane sà du˝e iloÊci po˝ywienia,
ubraƒ, Êrodków medycznych, koce, gotówka i inne przedmioty,
natomiast projekty d∏ugoterminowe obejmujà opiek´ medycznà,
nauk´ czytania i pisania oraz inne aspekty. Ta pe∏na mi∏oÊci
s∏u˝ba dociera dziÊ do tysi´cy ludzi w wielu cz´Êciach Êwiata.

Dotkni´ty chorobami wieku starczego i utratà ukochanej ˝ony,
Flory, Prezydent Benson zmar∏ 30 maja 1994 roku w wieku 94 lat,
dzielnie koƒczàc swà misj´ jako prorok Pana. Po nim obowiàzki
objà∏ Howard W. Hunter, który wówczas s∏u˝y∏ jako Prezydent
Kworum Dwunastu Aposto∏ów.

Prezydent Howard W. Hunter
Podczas swej pierwszej konferencji prasowej, jaka mia∏a miej-

sce 6 czerwca 1994 roku, Prezydent Howard W. Hunter przedsta-
wi∏ kilka wa˝nych tematów swojego urz´dowania. Powiedzia∏:
„Prosz´ wszystkich cz∏onków KoÊcio∏a, aby ˝yli tak, by jeszcze
wi´kszà uwag´ zwracali na ˝ycie i przyk∏ad Pana Jezusa Chrystusa,
w szczególnoÊci na okazanà przez Niego mi∏oÊç, nadziej´ i
wspó∏czucie.
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139

KoÊció∏ w dzisiejszych czasach

P
oÊ

w
i´

ce
ni

e 
P

om
ni

ka
 O

rs
on

a 
H

yd
e’

a 
w

 J
er

oz
ol

im
ie

.



140

Modl´ si´, abyÊmy mogli traktowaç si´ wzajemnie z jeszcze
wi´kszà uprzejmoÊcià, wi´kszà ˝yczliwoÊcià, wi´kszà pokorà,
cierpliwoÊcià i wybaczaniem”.

Poprosi∏ te˝ cz∏onków KoÊcio∏a, aby „ustanowili Êwiàtyni´
Pana wielkim symbolem swojego cz∏onkostwa i nadprzyrodzo-
nym miejscem swoich najÊwi´tszych przymierzy. Najwi´kszym
pragnieniem mego serca b´dzie to, ˝eby ka˝dy cz∏onek KoÊcio∏a
by∏ godny pójÊcia do Êwiàtyni”7. Wiele tysi´cy cz∏onków KoÊcio∏a
wzi´∏o sobie do serca te przes∏ania i zosta∏o pob∏ogos∏awionych
g∏´bszà duchowoÊcià.

Prezydent Hunter cieszy∏ si´ bardzo rozwini´tym umys∏em,
który mia∏ dla KoÊcio∏a wielkà wartoÊç. Pod koniec lat 70. XX w.
otrzyma∏ zadanie, które wymaga∏o wykorzystania wszystkich
jego zdolnoÊci. Odgrywa∏ on wa˝nà rol´ w negocjacjach dotyczà-
cych nabycia ziemi i nadzorowania budowy wa˝nego budynku
KoÊcio∏a w Ziemi Âwi´tej — Jerozolimskiego Centrum Uniwer-
sytetu Brighama Younga, aby mog∏y si´ tam odbywaç Studia
Bliskowschodnie. Centrum to mieÊci si´ na Górze Skopus, która
jest przed∏u˝eniem Góry Oliwnej. Znajdujà si´ tam pomieszcze-
nia mieszkalne oraz sale zaj´ç dla studentów dog∏´bnie studiu-
jàcych temat ziemi wybranej, jej ludu (zarówno ˚ydów, jak i
Arabów) oraz miejsc, po których chodzi∏ Jezus i staro˝ytni pro-
rocy. To centrum jest b∏ogos∏awieƒstwem dla tych, którzy tam
studiujà i stanowi pi´kne miejsce, które daje natchnienie osobom
odwiedzajàcym.

Prezydent Hunter odegra∏ te˝ wa˝nà rol´ w rozwoju Centrum
Kultury Polinezyjskiej, znajdujàcym si´ w sàsiedztwie Uniwersy-
tetu Brighama Younga w Laie, na Hawajach. By∏ przewodniczà-
cym–za∏o˝ycielem rady, zajmujàcej si´ zarzàdzaniem 42–akro-
wego obszaru dla odwiedzajàcych, na którym mieÊci si´ wiele
atrakcji i który jest w∏asnoÊcià KoÊcio∏a. Celem jest zachowanie
kultury polinezyjskiej oraz zapewnienie studentom pracy. Cen-
trum wybudowano w 1963 roku i jest g∏ównà atrakcjà odwie-
dzanà przez blisko milion osób rocznie, które podziwiajà muzyk´,
taniec, sztuk´ i r´kodzie∏o wysp polinezyjskich.
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Starszy Hunter, zanim zosta∏ Prezydentem KoÊcio∏a, s∏u˝y∏
przez osiem lat jako prezydent Towarzystwa Genealogicznego
Utah, poprzednika dzisiejszego Departamentu Historii Rodziny.
W tym czasie, w 1969 roku, Towarzystwo sponsorowa∏o pierwszà
Âwiatowà Konferencj´ Archiwów, która, jak powiedzia∏, „stwo-
rzy∏a wiele dobrej woli w stosunku do KoÊcio∏a i otworzy∏a drzwi
dla naszej pracy na ca∏ym Êwiecie”8. Rozwinà∏ wielkà mi∏oÊç do
wszystkich ludzi, ˝ywych i umar∏ych, i cz´sto naucza∏, ˝e wszy-
scy jesteÊmy cz´Êcià wielkiej rodziny. By∏ znany jako cz∏owiek,
który posiada∏ mi∏oÊç Chrystusowà.

Podczas swego ˝ycia Prezydent Hunter napotka∏ wiele trudno-
Êci. Z wiarà i hartem ducha radzi∏ sobie z powa˝nymi i bolesnymi
problemami zdrowotnymi, z d∏ugà wyniszczajàcà chorobà, Êmier-
cià swej pierwszej ˝ony oraz innymi k∏opotami. Pomimo tych
przeszkód aktywnie s∏u˝y∏ Panu, wiele podró˝owa∏ i ci´˝ko pra-
cowa∏, prowadzàc sprawy KoÊcio∏a. Jego przyk∏ad by∏ zgodny z
jego przes∏aniem: „JeÊli macie k∏opoty w domu z dzieçmi, które
zbaczajà z drogi, jeÊli ponosicie pora˝ki finansowe i dotykajà
was stresy emocjonalne, które gro˝à waszym domom i waszemu
szcz´Êciu, jeÊli musicie stawiç czo∏o Êmierci lub utracie zdrowia —
niech pokój sp∏ynie na wasze dusze. Nie b´dziemy kuszeni ponad
nasze si∏y. Te wszystkie okr´˝ne drogi i rozczarowania stanowià
prostà i wàskà Êcie˝k´ wiodàcà do Niego”9.

Dnia 11 grudnia 1994 roku Prezydent Hunter przewodniczy∏
spotkaniu w Mexico City, w Meksyku, kiedy tworzono dwuty-
si´czny palik KoÊcio∏a — co by∏o wa˝nym krokiem w jego histo-
rii. Powiedzia∏ do zgromadzonych: „Pan, poprzez Swoje s∏ugi,
sprawi∏, ˝e sta∏ si´ cud. Ta praca nadal b´dzie sz∏a naprzód w
sile i witalnoÊci. Obietnice z∏o˝one ojcu Lehiemu i jego dzieciom,
mówiàce o ich potomkach by∏y i sà wype∏niane w Meksyku”10. W
czasie, kiedy Prezydent Hunter s∏u˝y∏ jako przedstawiciel W∏adz
Naczelnych, liczba cz∏onków KoÊcio∏a w Ameryce ¸aciƒskiej
gwa∏townie wzros∏a. W czasie, kiedy zosta∏ Prezydentem
KoÊcio∏a, by∏o ponad 1,5 miliona Âwi´tych w Dniach Ostatnich
w samym Meksyku, Brazylii i Chile — a by∏o to wi´cej cz∏onków
KoÊcio∏a, ni˝ mieszkajàcych w Utah w owym czasie.
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Chocia˝ Prezydent Hunter s∏u˝y∏ jako Prezydent KoÊcio∏a
zaledwie przez dziewi´ç miesi´cy, mia∏ silny wp∏yw na Âwi´tych,
którzy pami´tali go z powodu jego wspó∏czucia, cierpliwoÊci i
g∏´bokiego przyk∏adu ˝ycia Chrystusowego.

Prezydent Gordon B. Hinckley
Kiedy Gordon B. Hinckley zosta∏ Prezydentem KoÊcio∏a po

Êmierci Prezydenta Huntera, zapytano go, na czym b´dzie kon-
centrowaç si´ jego prezydentura. Odpowiedzia∏: „Na kontynu-
owaniu. Tak, naszym tematem b´dzie kontynuowanie tego wspa-
nia∏ego dzie∏a, które zapoczàtkowali nasi poprzednicy, s∏u˝àcy w
sposób godny podziwu tak wiernie i tak dobrze. Tak, budowanie
wartoÊci rodziny. Tak, popieranie zdobywania wykszta∏cenia. Tak,
budowanie ducha tolerancji i wyrozumia∏oÊci poÊród wszystkich
ludzi. I g∏oszenie ewangelii Jezusa Chrystusa”11.

Rozleg∏e doÊwiadczenie Prezydenta Hinckleya na stanowiskach
przywódczych dobrze przygotowa∏o go do prezydentury. W 1961
roku zosta∏ poparty jako cz∏onek Kworum Dwunastu Aposto∏ów.
Poczàwszy od 1981 roku s∏u˝y∏ w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a jako
Doradca trzem Prezydentom — Spencerowi W. Kimballowi, Ezrze
Tafcie Bensonowi oraz Howardowi W. Hunterowi. W ciàgu niektó-
rych z tych lat wykonywa∏ niezwykle ci´˝kie obowiàzki, kiedy ci
Prezydenci KoÊcio∏a cierpieli z powodu schorzeƒ zwiàzanych z
wiekiem.

Kiedy m∏ody Gordon B. Hinckley by∏ na misji w Anglii, otrzy-
ma∏ pewnà rad´, która dobrze mu s∏u˝y∏a przez wszystkie lata
stawiajàcych wysokie wymagania obowiàzków. Odczuwajàc nie-
jakie zniech´cenie napisa∏ list do swego ojca, mówiàc: „Trac´ swój
czas i Twoje pieniàdze. Nie widz´ powodu, dla którego mia∏bym
tu pozostaç”. Po jakimÊ czasie otrzyma∏ krótki list od ojca, który
napisa∏: „Drogi Gordonie. Otrzyma∏em Twój list. [...] Mam dla
Ciebie tylko jednà sugesti´. Zapomnij o sobie i weê si´ do pracy.
Z wyrazami mi∏oÊci, Twój ojciec”.

Prezydent Hinckley powiedzia∏ o tej chwili: „Rozwa˝a∏em te
s∏owa, a nast´pnego ranka podczas studiowania pism Êwi´tych na
lekcji przeczytaliÊmy te wspania∏e s∏owa Pana: ‘Bo kto chcia∏by
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dusz´ swojà zachowaç, utraci jà, a kto by utraci∏ dusz´ swojà dla
mnie i dla ewangelii, zachowa jà’ (Ew. Marka 8:35). Poruszy∏o
mnie to. To zdanie, ta obietnica w po∏àczeniu z listem od mojego
ojca nak∏oni∏y mnie do tego, ˝e poszed∏em na gór´ [...], pad∏em
na kolana i zawar∏em z Panem przymierze, ˝e postaram si´ zapo-
mnieç o sobie i wziàç si´ do pracy. Postrzegam ten dzieƒ, jako
prze∏omowy moment w moim ˝yciu. Wszystko, co by∏o dobre i
zdarzy∏o mi si´ od tamtego czasu, by∏o nast´pstwem tej decyzji,
którà podjà∏em w owym czasie”12.

Prezydent Hinckley jest powszechnie znany ze swego niepo-
hamowanego optymizmu, z tego, ˝e zawsze przepe∏niony jest
wiarà w Boga i w przysz∏oÊç. „S∏owa ‘wszystko si´ u∏o˝y’ byç
mo˝e sà najcz´Êciej powtarzanym zapewnieniem Prezydenta
Hinckleya kierowanym do rodziny, przyjació∏ i wspó∏pracowni-
ków. Powie on: ‘Próbujcie’. ‘Wierzcie. Bàdêcie szcz´Êliwi. Nie
zniech´cajcie si´. Wszystko si´ u∏o˝y’”13.

Kiedy reporter zada∏ mu pytanie o najwi´ksze wyzwania,
przed jakimi stoi KoÊció∏, odpowiedzia∏: „Najpowa˝niejsze i
najwspanialsze wyzwania, z jakimi si´ spotykamy, wynikajà ze
wzrastania KoÊcio∏a”. WyjaÊni∏, ˝e z tego wzrastania rodzi si´
potrzeba wi´kszej liczby budynków, wliczajàc w to Êwiàtynie:
„Jest to najwspanialsza era w historii KoÊcio∏a dla budowania
Êwiàtyƒ. Nigdy budowanie Êwiàtyƒ nie nabiera∏o takiego tempa,
którego teraz jesteÊmy Êwiadkami. Mamy 47 otwartych Êwiàtyƒ.
Mamy 13 kolejnych Êwiàtyƒ na ró˝nych etapach budowy i przy-
gotowywania projektów. Nadal b´dziemy budowaç Êwiàtynie”14.
Wzrastajàca liczba cz∏onków KoÊcio∏a to tak˝e potrzeba dokony-
wania t∏umaczeƒ Ksi´gi Mormona na wiele j´zyków.

Prezydent Hinckley mia∏ osobiste doÊwiadczenie zwiàzane z
intensywnym wzrostem KoÊcio∏a. Kiedy w 1967 roku bra∏ udzia∏
w konferencji w Osace, w Japonii, popatrzy∏ na zebranych, poÊród
których by∏o wielu m∏odych ludzi, i powiedzia∏: „W was widz´
przysz∏oÊç KoÊcio∏a w Japonii. I widz´ wspania∏à przysz∏oÊç.
Zaledwie dotykamy powierzchni. Lecz odnosz´ wra˝enie, ˝e
musz´ wam powiedzieç coÊ, co czuj´ od d∏u˝szego czasu —
w niedalekiej przysz∏oÊci na tej pi´knej ziemi b´dà znajdowaç

KoÊció∏ w dzisiejszych czasach



144

si´ paliki Syjonu”15. W ciàgu jednego pokolenia by∏o w Japonii
100 000 Âwi´tych w Dniach Ostatnich, wiele palików, misji i
dystryktów oraz Êwiàtynia.

Prezydent Hinckley jest równie˝ wielce zainteresowany wzra-
staniem KoÊcio∏a na Filipinach, gdzie pierwszy palik zorganizo-
wano w Manili w 1973 roku. Dwie dekady póêniej, w czasie kiedy
zosta∏ Prezydentem KoÊcio∏a, ponad 300 000 filipiƒskich cz∏on-
ków otrzyma∏o b∏ogos∏awieƒstwa ewangelii, w∏àczajàc w to Êwià-
tyni´ w ich kraju. Prezydent Hinckley okazuje te˝ du˝e zaintere-
sowanie wzrastaniem KoÊcio∏a w innych cz´Êciach Azji, m.in. w
Korei, Chinach i Po∏udniowej Azji.

DuchowoÊç wielu cz∏onków w Azji jest czymÊ ewidentnym
dla Przedstawiciela W∏adz Naczelnych, który zosta∏ wyznaczony
do powo∏ania nowego prezydenta palika w pewnym filipiƒskim
paliku. Po przeprowadzeniu wywiadów z pewnà liczbà braci w
kap∏aƒstwie, odniós∏ wra˝enie, ˝e na prezydenta palika nale˝y
powo∏aç m´˝czyzn´ majàcego oko∏o 25 lat. Poprosi∏ m∏odego
brata, aby uda∏ si´ do sàsiedniego pokoju i aby wybra∏ swoich
doradców. Po oko∏o 30 sekundach ten brat powróci∏. Przedstawi-
ciel W∏adz Naczelnych myÊla∏, ˝e tamten coÊ êle zrozumia∏, ale
nowy prezydent palika powiedzia∏: „Nie. Poprzez Ducha Pana
wiedzia∏em miesiàc temu, ˝e b´d´ prezydentem palika. Ju˝ mam
wybranych doradców”.

Jest wi´c stosowne, ˝e Prezydent Hinckley, który bardzo poma-
ga∏ w ustanawianiu KoÊcio∏a na ca∏ym Êwiecie, móg∏ og∏osiç za
swej prezydentury: „Nasze statystyki mówià mi, ˝e jeÊli utrzyma
si´ obecny trend, gdzieÊ w lutym 1996 roku, dos∏ownie za kilka
miesi´cy, b´dziemy mieç wi´cej cz∏onków KoÊcio∏a poza Stanami
Zjednoczonymi ni˝ w samych Stanach. Przekroczenie tej linii jest
w cudowny sposób znamiennà sprawà. Symbolizuje skutki o nie-
zwyk∏ym zasi´gu”16.

Za urz´dowania Prezydenta Hinckleya g∏ówny nacisk k∏adzie
si´ na wa˝noÊç dobrego ˝ycia rodzinnego, szczególnie w Êwiecie,
który cz´sto nie popiera wartoÊci rodzinnych. Pod jego kierun-
kiem cz∏onkowie Rady Prezydenta KoÊcio∏a i Rady Dwunastu
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przygotowali wyjàtkowà proklamacj´ dla Êwiata na temat
rodziny, która mówi mi´dzy innymi:

„Rodzina jest wyÊwi´cona od Boga. Ma∏˝eƒstwo pomi´dzy
m´˝czyznà i kobietà stanowi podstaw´ Jego wiecznego planu.
Dzieci majà prawo do tego, aby przyjÊç na Êwiat w prawnie zaÊlu-
bionym zwiàzku i byç wychowywane przez ojca i matk´, którzy
szanujà przysi´g´ ma∏˝eƒskà i sà im ca∏kowicie wierni. Szcz´Êcie
w ˝yciu rodzinnym jest w wi´kszym stopniu osiàgalne, kiedy
opiera si´ na naukach Pana Jezusa Chrystusa. [...]

Ostrzegamy te osoby, które ∏amià przymierze czystoÊci, którzy
molestujà wspó∏ma∏˝onka albo potomstwo, lub które nie wype∏-
niajà swoich obowiàzków rodzinnych, pewnego dnia stanà przed
Bogiem, aby byç przez Niego za to sàdzeni. Ostrzegamy ponadto,
˝e dezintegracja rodziny sprowadzi na ludzi, spo∏eczeƒstwa i
narody nieszcz´Êcia przepowiedziane przez staro˝ytnych i
wspó∏czesnych proroków”17.

W kwietniu 1995 roku, podczas konferencji generalnej, Prezy-
dent Gordon B. Hinckley og∏osi∏, ˝e z dniem 15 sierpnia 1995 roku
odwo∏ani zostanà wszyscy przedstawiciele regionalni KoÊcio∏a,
którzy bardzo dobrze s∏u˝yli, i ˝e zostanie ustanowione nowe
stanowisko — W∏adze Obszaru. Przedstawiciele W∏adz Obszaru
przewodniczà podczas konferencji palika, reorganizujà lub two-
rzà paliki, zapewniajà szkolenie prezydentom palików, misji i
dystryktów oraz wype∏niajà zadania dane przez Rad´ Prezydenta
KoÊcio∏a oraz swoje Prezydia Obszarów. To nowe stanowisko
pozwala przywódcom KoÊcio∏a ˝yç i pracowaç bli˝ej ludzi, któ-
rym s∏u˝à oraz u∏atwia zwi´kszone wzrastanie na ca∏ym Êwiecie.

Jeden z Przedstawicieli W∏adz Naczelnych wyjaÊni∏, w jaki
sposób ka˝dy Âwi´ty mo˝e najlepiej okazaç poparcie Prezyden-
towi Hinckleyowi: „Kiedy przyjà∏ na siebie ten Êwi´ty urzàd, do
którego zosta∏ powo∏any — urzàd proroka, widzàcego, objawi-
ciela, Przewodniczàcego Wy˝szego Kap∏ana i Prezydenta KoÊcio∏a
Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich, [...] najlepszà rze-
czà, jaka mo˝emy zrobiç, aby poprzeç go w tym urz´dzie, to ‘kon-
tynuowaç, kontynuowaç i kontynuowaç to dzie∏o!’”18

KoÊció∏ w dzisiejszych czasach



146

Ci misjonarze pomagajà w wype∏nieniu si´ proroctwa Józefa Smitha:
„Prawda o Bogu Êmia∏o, w cnocie i niezale˝nie pójdzie naprzód, a˝

przeniknie na ka˝dy kontynent, [...] i zabrzmi w ka˝dym uchu”.



Ka˝dy z nas ma swe miejsce w historii KoÊcio∏a. Niektórzy
cz∏onkowie urodzili si´ w rodzinach, które przez pokolenia przyj-
mowa∏y ewangeli´ i wychowywa∏y swe dzieci na sposób Paƒski.
Inni s∏yszà o ewangelii po raz pierwszy i wchodzà w wody chrztu,
tym samym zawierajàc Êwi´te przymierza, ˝e wykonajà swojà
cz´Êç w budowaniu królestwa Bo˝ego. Wielu cz∏onków ˝yje na
obszarach, które w∏aÊnie zapoczàtkowujà swà er´ w historii
KoÊcio∏a i tworzà dziedzictwo wiary dla swoich dzieci. Bez
wzgl´du na okolicznoÊci ka˝dy z nas jest ˝ywotnà cz´Êcià w budo-
waniu Syjonu i przygotowywaniu na drugie przyjÊcie Zbawiciela.
Nie jesteÊmy „obcymi i przychodniami, lecz wspó∏obywatelami
Êwi´tych i domownikami Boga” (List do Efezjan 2:19).

Bez wzgl´du na to, czy jesteÊmy krótko czy d∏ugo w KoÊciele,
odziedziczyliÊmy spuÊcizn´ wiary i ofiary po tych, którzy odeszli
przed nami. My te˝ jesteÊmy wspó∏czesnymi pionierami dla
naszych dzieci i dla tych milionów dzieci naszego Ojca Niebie-
skiego, które jeszcze majà us∏yszeç i przyjàç ewangeli´ Jezusa
Chrystusa. Na ró˝ne sposoby dok∏adamy naszà cegie∏k´ na ca∏ym
Êwiecie poprzez wierne wykonywanie dzie∏a Pana.

Ojcowie i matki w duchu modlitwy wychowujà swe dzieci
wedle zasad prawoÊci. Nauczyciele domowi i nauczycielki odwie-
dzajàce troszczà si´ o osoby w potrzebie. Rodziny ˝egnajà misjo-
narzy, którzy podj´li decyzj´, by poÊwi´ciç dwa lata swego ˝ycia
dla niesienia przes∏ania ewangelii innym. Bezinteresowni przy-
wódcy kap∏aƒstwa i organizacji pomocniczych przyjmujà powo∏a-
nia do s∏u˝by. Poprzez niezliczone godziny cichej s∏u˝by poÊwi´-
conej wyszukiwaniu nazwisk przodków i dokonywaniu Êwi´tych
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obrz´dów w Êwiàtyni, b∏ogos∏awieƒstwa sp∏ywajà na ˝yjàcych i
na zmar∏ych.

Ka˝dy z nas pomaga w wype∏nieniu przeznaczenia KoÊcio∏a
Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich, które zosta∏o
objawione Prorokowi Józefowi Smithowi. W 1842 roku proroko-
wa∏ on:

„Wzniesione zosta∏y Standardy Prawdy; ˝adna bezbo˝na r´ka
nie powstrzyma post´pu tego dzie∏a; przeÊladowania mogà nara-
staç, mot∏och knuç, armie zbieraç si´, kalumnie oczerniaç, lecz
prawda Boga b´dzie iÊç naprzód Êmia∏o, z godnoÊcià i niepodleg-
le, a˝ wype∏ni ka˝dy kontynent, zagoÊci w ka˝dym klimacie,
ogarnie wszystkie kraje i zabrzmi w ka˝dym uchu, a˝ wype∏nià
si´ cele Boga i Wielki Jehowa powie, ˝e praca zosta∏a wykonana”1.

Chocia˝ za ˝ycia Proroka Józefa Smitha KoÊció∏ nadal by∏ bar-
dzo ma∏y, wiedzia∏ on, ˝e jest to królestwo Bo˝e na ziemi, którego
przeznaczeniem jest wype∏niç ca∏à ziemi´ prawdami ewangelii
Jezusa Chrystusa. W ostatnich latach widzimy, ˝e KoÊció∏ gwa∏-
townie wzrasta. Mamy przywilej ˝yç w czasie, kiedy mo˝emy
ofiarowaç naszà wiar´ i poÊwi´cenie, by pomóc w ustanowieniu
królestwa Bo˝ego, królestwa, które ostoi si´ na wieki.
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