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KRISTOVE UâENIE

Uãenie JeÏi‰a Krista v Biblii je po
dlhú dobu zdrojom in‰pirácie

pre ºudstvo. Existuje ìal‰ie Spasiteºove
uãenie, ktoré ide ruka v ruke s písmami
(Bibliou) a je to Kniha Mormonova:
ëal‰ie svedectvo o JeÏi‰ovi Kristovi. Tieto
knihy vám prinesú trval˘ pokoj a ‰Èastie,
poskytnú vám povzbudenie a povedú
vás vo va‰om Ïivote.

Ak máte záujem získaÈ bezplatn˘
v˘tlaãok Knihy Mormonovej: ëal‰ie
svedectvo o JeÏi‰ovi Kristovi, nav‰tívte
niÏ‰ie zmienenú webovú stránku alebo
nám napí‰te:

SVEDECTVO
PROROKA

JOSEPHA SMITHA

Cirkev JeÏi‰a Krista 
Svät˘ch neskor‰ích dní
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Joseph Smith: BoÏí prorok

Keì mal Joseph Smith 14 rokov, chcel vedieÈ,
do ktorej cirkvi má vstúpiÈ, a tak sa na to

sp˘tal Boha v úprimnej modlitbe. Ako odpoveì na
túto modlitbu sa Josephovi zjavil Boh Otec a Jeho
Syn JeÏi‰ Kristus a povedali mu, Ïe pravdivá Cirkev
JeÏi‰a Krista nebola na zemi, a Ïe oni si ho vybrali
k tomu, aby ju znovuzriadil.

Od toho dÀa Joseph pracoval v sluÏbe BoÏej
na tom, aby zriadil Cirkev JeÏi‰a Krista Svät˘ch
neskor‰ích dní a vybudoval BoÏie kráºovstvo na
zemi v t˘chto neskor‰ích dÀoch. Verní ãlenovia
Cirkvi svedãia, Ïe JeÏi‰ Kristus je Spasiteºom
a Vykupiteºom sveta. JeÏi‰ dnes vedie Svoju
Cirkev prostredníctvom zjavenia, ktoré má prorok
na zemi. Joseph Smith bol tak˘m prorokom. Hoci
Joseph Smith dosiahol poãas svojho Ïivota veºa

vecí, najdôleÏitej‰ím bol jeho záväzok, Ïe bude
nasledovníkom JeÏi‰a Krista a Ïe bude o ≈om
svedãiÈ. Napísal, Ïe po mnoh˘ch svedectvách, ktoré
boli o JeÏi‰ovi Kristovi vydané, toto je svedectvo,
posledné zo v‰etk˘ch, ktoré o ≈om dávame, Ïe On
Ïije! (pozri Náuka a zmluvy 76:22).

Tí, ktorí príjmu svedectvo tohto proroka
prostredníctvom moci Ducha Svätého, spoznajú
pravdivosÈ diela, ktoré bol povolan˘ vykonaÈ. TieÏ
môÏu spoznaÈ pokoj a ‰Èastie, ktoré prichádza
prostredníctvom Spasiteºa JeÏi‰a Krista, ktorého
Joseph Smith uctieval, a ktorému slúÏil.

Ktorá cirkev je pravdivá? 

Joseph Smith sa narodil v roku 1805 v Sharone
v ‰táte Vermont. V ãase, keì sa toto rozprávanie
zaãalo mal 14 rokov a Ïil so svojou rodinou
v ‰táte New York a váÏne sa zaoberal t˘m, do
ktorej cirkvi má vstúpiÈ. Nasleduje Josephova
skúsenosÈ, napísaná jeho vlastn˘mi slovami.

Poãas tohto obdobia plného veºkého
rozruchu bola moja myseº naplnená

váÏnou úvahou a veºk˘m znepokojením...
âasto som si hovoril: âo mám urobiÈ? Ktoré
z t˘chto v‰etk˘ch spoloãností majú pravdu;
alebo sa v‰etky spoloãne m˘lia? Ak má niektorá
z nich pravdu, ktorá to je a ako to môÏem
rozpoznaÈ?

Zatiaº ão som sa stretával s nesmiernymi
ÈaÏkosÈami, ktoré boli spôsobené nesvárom
medzi rôznymi skupinami veriacich, preãítal
som si jedného dÀa List Jakuba, prvú kapitolu
a piaty ver‰, ktor˘ znie: „Ak sa niekomu z vás
nedostáva múdrosti, nech si ju prosí od Boha,
ktor˘ proste a ochotne dáva v‰etk˘m a dostane
sa mu jej.“

Nikdy nevstúpil Ïiadny ver‰ z písiem s väã‰ou
mocou do srdca ãloveka, neÏ tento vstúpil do
môjho v tomto momente. Zdalo sa, Ïe prenikol
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Keì sa Joseph zam˘‰ºal, do ktorej Cirkvi vstúpiÈ, obrátil sa na pomoc k Biblii.
Tam ãítal, Ïe sa má „p˘taÈ Boha.“



s veºkou silou do kaÏdého kúska môjho srdca.
UvaÏoval som o Àom znovu a znovu, lebo som
vedel, Ïe ak niekto potrebuje múdrosÈ od Boha,
som to ja; pretoÏe som nevedel ako konaÈ a
pokiaº by som nezískal viac múdrosti, neÏ som
mal, nikdy by som to nevedel lebo uãitelia
náboÏenstva v rôznych spoloãnostiach chápali
tie isté úryvky z písma tak rozdielne, Ïe zniãili
v‰etku dôveru, vo vyrie‰enie tejto otázky
odvolaním sa na Bibliu.

Postupom ãasu som pri‰iel k záveru, Ïe buì
zostanem i naìalej v temnote a zmätku alebo
musím nasledovaÈ radu Jakuba a to, p˘taÈ sa
Boha. Postupom ãasu som pri‰iel k odhodlaniu
„p˘taÈ sa Boha“, pretoÏe som do‰iel k záveru, Ïe
ak on dáva múdrosÈ t˘m, ktor˘m sa nedostáva,
a ak dáva proste a ochotne, mal by som sa k
tomu odváÏiÈ.

Prvé videnie Josepha Smitha

Vsúlade s mojim rozhodnutím sp˘taÈ sa
Boha, som odi‰iel do lesa, aby som sa

o to pokúsil. Bolo to z rána v krásny, jasn˘

deÀ, na jar roku tisícosemstodvadsaÈ. Bolo
to po prv˘ krát v mojom Ïivote, keì som
sa o nieão podobné pokúsil, lebo uprostred
v‰etk˘ch mojich úzkostí som sa doposiaº
nikdy nepokúsil o to, aby som sa modlil
nahlas.

Potom ako som odi‰iel na miesto, kam som
si predt˘m naplánoval ísÈ, a potom, ão som sa

poobzeral okolo seba a
zistil som, Ïe som sám,
pokºakol som a zaãal
som Bohu predkladaÈ
túÏby svojho srdca. Sotva
som tak urobil, okamÏite
sa ma zmocnila nejaká
sila, ktorá ma úplne
premohla a mala na mÀa
tak udivujúci vplyv, Ïe
mi zviazala jazyk, takÏe

som nemohol hovoriÈ. Okolo mÀa sa sústredila
hustá temnota a na chvíºu sa mi zdalo, ako by
som bol odsúden˘ k náhlej záhube.

Av‰ak ja som pouÏil v‰etku svoju silu, aby
som volal k Bohu za to, aby ma vyslobodil
z moci tohto nepriateºa, ktor˘ sa ma zmocnil,
a práve v tom okamihu, keì som i‰iel prepad-
núÈ zúfalstvu a poddaÈ sa zniãeniu (nie
vymyslenej záhube, ale moci nejakej sku-
toãnej bytosti z neviditeºného sveta, ktorá
mala takú podivuhodnú moc, akú som
predt˘m nikdy necítil zo Ïiadnej inej osoby)
práve v tomto okamihu veºkého znepokojenia
som uvidel stæp svetla presne nad svojou
hlavou, ktorého Ïiara prekonávala jas slnka,
a ktor˘ sa postupne pribliÏoval, dokiaº
nedopadol na mÀa.

Hneì ako sa objavil som zistil, Ïe som
bol osloboden˘ od nepriateºa, ktor˘ ma

drÏal spútaného. Keì na mÀa dopadlo svetlo,
uvidel som nado mnou vo vzduchu stáÈ dve

2

Jedna z nich...
povedala

ukazujúc na 
tú druhú: 

„Toto je môj
Milovan˘ Syn.
Poãúvaj Ho!“



Postavy, ktor˘ch Ïiara a nádhera sa vymyká
akémukoºvek popisu. Jedna z nich ku mne
prehovorila, nazvala ma menom a povedala,
ukazujúc na tú druhú: „Toto je môj Milovan˘
Syn. Poãúvaj ho!“

Dôvodom, preão som sa chcel rozprávaÈ
s Pánom bolo, aby som sa dozvedel,

ktorá zo v‰etk˘ch náboÏensk˘ch spoloãností
má pravdu, aby som mohol vedieÈ, do ktorej
mám vstúpiÈ. Akonáhle som sa vzchopil
a získal som schopnosÈ rozprávaÈ, sp˘tal som sa
Bytostí, ktoré nadomnou stáli v svetle, ktorá
zo v‰etk˘ch spoloãností má pravdu (lebo

v tomto ãase ma ani nenapadlo, Ïe by ani
jedna z nich nemala pravdu), a do ktorej
mám vstúpiÈ.

Bolo mi odpovedané, Ïe nesmiem vstúpiÈ
ani do jednej z nich, lebo v‰etky sú falo‰né;
a BytosÈ, ktorá sa ku mne prihovárala
povedala, Ïe v‰etky ich vyznania boli v ich
oãiach ohavnosÈou a Ïe ich uãitelia boli
falo‰ní a „blíÏia sa ku mne svojimi ústami,
ale ich srdcia sú vzdialené odo mÀa, namiesto
boÏej náuky uãia ºudské prikázania, ktoré
majú boÏskú podobu, ale popierajú Jeho moc.“

OpäÈ ma poÏiadal, aby som nevstúpil ani
do jednej z nich a povedal mi tieÏ aj iné veci,
ktoré teraz nemôÏem napísaÈ. Keì som sa
opäÈ prebral, zistil som, Ïe leÏím na chrbte
a pozerám na nebo. Keì svetlo zmizlo, nemal
som Ïiadnu silu, ale o malú chvíºku som sa do
istej miery zotavil a odi‰iel domov.

Prenasledovanie

Joseph poslúchol Boha a nevstúpil do Ïiadnej
z existujúcich cirkví. Keì hovoril ºuìom
o tom, ão videl a poãul, stretal sa s odporom
a prenasledovaním.

âoskoro som zistil... Ïe moje rozprávanie
tohoto príbehu, vyburcovalo proti mne

veºmi znaãnú zaujatosÈ rôznych vyznavaãov
náboÏenstiev a toto spôsobilo veºké prenasle-
dovanie, ktoré sa postupne zväã‰ovalo a
hoci som bol bezv˘znamn˘m ‰trnásÈ aÏ
pätnásÈroãn˘m chlapcom a moje pomery
v Ïivote ma robili veºmi nev˘znamn˘m
vo svete, zaãali sa o mÀa zaujímaÈ ºudia
vysokého postavenia, ktorí proti mne pobúrili
verejnú mienku a vyvolali kruté prenasle-
dovanie. Toto mali v‰etky náboÏenské
spoloãnosti spoloãné, v‰etky sa zjednotili,
aby ma prenasledovali.
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To ma vtedy a ãasto od toho obdobia viedlo
k tomu, aby som váÏne uvaÏoval nad t˘m, aké
veºmi zvlá‰tne bolo, aby bol bezv˘znamn˘
chlapec, ktor˘ mal nieão vy‰e ‰trnásÈ rokov,
a ktor˘ sa musel postaraÈ o svoje skromné
Ïivobytie dennou prácou, povaÏovan˘ za
dostatoãne v˘znamnú osobu na to, aby priÈa-
hoval pozornosÈ t˘ch najv˘znamnej‰ích ºudí
z t˘ch najpopulárnej‰ích náboÏenstiev tej
doby tak˘m spôsobom, Ïe v nich prebudil
ducha najtrpkej‰ieho prenasledovania
a ohovárania. Ale aj keì to bolo zvlá‰tne,
bolo tomu tak a ãasto to bolo príãinou
môjho veºkého smútku.

SkutoãnosÈou v‰ak bolo, Ïe som mal
videnie. Od tej doby som sa cítil podobne
ako Pavol, keì sa obhajoval pred kráºom
Agripom a keì podával správu o videní, ktoré
mal, keì videl svetlo a poãul hlas; ale aj tak
bolo len málo t˘ch, ktorí mu verili; niektorí
tvrdili, Ïe bol neãestn˘, iní, Ïe bol ‰ialen˘ a
vysmievali sa mu a ohovárali ho. Av‰ak toto
v‰etko nezniãilo skutoãnosÈ jeho videnia.
Mal videnie, vedel, Ïe ho mal a ani v‰etko
prenasledovanie pod nebesiami to nemohlo
zmeniÈ; aj keby ho prenasledovali aÏ k smrti,
a predsa vedel a vedel to aÏ do svojho
posledného dychu, Ïe videl svetlo a poãul
hlas, ktor˘ k nemu hovoril, a ani cel˘ svet
ho nemohol prinútiÈ k tomu, aby myslel
alebo veril ináã.

Tak tomu bolo so mnou. Skutoãne som
videl svetlo a v strede toho svetla som

videl dve Bytosti, a oni ku mne naozaj hovorili;
a aj keì som bol nenáviden˘ a prenasledovan˘
kvôli tomu, Ïe som vravel, Ïe som mal videnie, aj
tak to bola pravda a zatiaº ão ma prenasledovali,
ohovárali ma a hovorili o mne neprávom veºa
zl˘ch vecí, priviedli ma k tomu, aby som si
v srdci povedal: Preão ma prenasledujete za to,
Ïe hovorím pravdu? Skutoãne som mal videnie,

a kto som ja, aby som mohol odporovaÈ Bohu?
Alebo preão si svet myslí, Ïe ma prinúti k tomu,
aby som zaprel to, ão som skutoãne videl? Lebo

ja som mal videnie; vedel
som to, a tieÏ som vedel,
Ïe Boh to vie a nemohol
som to poprieÈ a ani som
sa to neodváÏil urobiÈ
a prinajmen‰om som
vedel, Ïe ak by som tak
urobil, prehre‰il by som
sa proti Bohu a bol by
som odsúden˘.

Moja myseº bola
teraz pokojná ohºadom
náboÏenského sveta,
lebo nebolo mojou
povinnosÈou, aby

som vstúpil do niektorej z nich, ale Ïe mám
pokraãovaÈ tak ako som, dokiaº nedostanem
ìal‰ie príkazy. Zistil som, Ïe Jakubovo svedec-
tvo je pravdivé, a Ïe ãlovek, ktorému sa nedostá-
va múdrosti, môÏe prosiÈ Boha a obdrÏí ju a On
ho nepokára.

Pokraãoval som vo svojom beÏnom zames-
tnaní do dvadsiateho prvého septembra tisíc
osemstodvadsaÈtri a poãas celého tohto obdobia
som zaÏíval kruté prenasledovanie z rúk
v‰etk˘ch druhov náboÏensky orientovan˘ch
ºudí i t˘ch, ktorí neboli náboÏensky zaloÏení,
lebo som neustále tvrdil, Ïe som mal videnie.

Poãas obdobia medzi t˘m ako som mal
videnie a rokom tisícosemstodvadsaÈtri
(kedy mi bolo zakázané, aby som vstúpil do
ktorejkoºvek z náboÏensk˘ch spoloãností toho
obdobia, a keì som bol vo veºmi citlivom veku
a prenasledovali ma tí, ktorí mali byÈ mojimi
priateºmi a mali sa ku mne správaÈ milo, a ak
predpokladali, Ïe som bol zveden˘, mali sa
ma snaÏiÈ priviesÈ na správnu cestu vhodn˘m
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a láskypln˘m spôsobom), som bol ponechan˘
rôznym druhom poku‰ení; a pri‰iel som do
styku s rôznymi spoloãensk˘mi skupinami,
a tak som ãasto krát urobil hlúpe chyby
a ukázal som slabosti mladosti a nerozumnosÈ
ºudskej povahy; a musím sa s ºútosÈou priznaÈ, Ïe
tieto ma viedli k rozliãn˘m poku‰eniam, ktoré
sú ohavné v oãiach BoÏích. Toto moje
priznanie nemusí byÈ dôvodom k tomu,
aby ste sa domnievali, Ïe som sa previnil
z nejak˘ch váÏnych ãi ÈaÏk˘ch hriechov. Sklon
dopú‰ÈaÈ sa tak˘chto hriechov nebol nikdy
v mojej povahe. 

Náv‰teva od Moroniho

Prenasledovanie sa zväã‰ovalo, keì Joseph
nepoprel, Ïe videl Boha. 21. septembra 1823 sa
Joseph potom ako sa odobral do postele modlil,
aby vedel aké má postavenie pred Bohom. Zjavil
sa mu anjel Moroni.

Veãer uÏ zmieneného dvadsiateho prvého
septembra, som sa odobral na noc do

postele a potom som sa zaãal modliÈ a úpenlivo
prosiÈ v‰emohúceho Boha o odpustenie v‰etk˘ch
mojich hriechov a bláznovstiev a tieÏ preto, aby
mi ukázal aké bolo moje postavenie pred ním,
lebo som mal úplnú dôveru v to, Ïe budem
maÈ prejav od Boha, tak ako sa to uÏ raz
predt˘m stalo.

Zatiaº ão som vz˘val Boha, v‰imol som si
v mojej izbe svetlo, ktoré postupne pribúdalo
aÏ k˘m nebola izba jasnej‰ia neÏ napoludnie
a vtedy sa náhle vedºa mojej postele objavila
postava, ktorá stála vo vzduchu, lebo jej nohy
sa nedot˘kali podlahy.

Mala na sebe voºné rúcho tej najúÏasnej‰ej
belosti. Bola to belosÈ prevy‰ujúca ãokoºvek
pozemské, ão som kedy videl; a neverím,
Ïe akákoºvek pozemská vec by mohla
vyzeraÈ tak nesmierne bielo a Ïiarivo. Jeho
ruky boli obnaÏené, a tieÏ jeho ramená
trochu nad zápästiami; rovnako boli
obnaÏené i jeho chodidlá, a tieÏ jeho nohy,
trochu nad ãlenkami. Jeho hlava a krk boli
tieÏ obnaÏené. V‰imol som si, Ïe okrem tohto
rúcha nemal na sebe Ïiadne iné obleãenie,
keìÏe bolo rozhalené a mohol som vidieÈ
jeho hruì.

NielenÏe bolo jeho rúcho nesmierne biele
ale celá jeho osoba bola neopísateºne nádherná
a jeho tvár bola vskutku ako blesk. MiestnosÈ
bola nesmierne jasná, ale nie aÏ tak Ïiarivá ako
bezprostredne okolo jeho osoby. Keì som sa na
neho po prv˘ krát pozrel, bál som sa, ale strach
ma ãoskoro opustil.

Oslovil ma menom a povedal, Ïe je poslom,
ktor˘ je ku mne poslan˘ z prítomnosti BoÏej,
a Ïe jeho meno je Moroni; Ïe Boh má pre mÀa
dielo, ktoré mám vykonaÈ; a Ïe moje meno
bude pokladané za dobré i zlé medzi v‰etk˘mi
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Tri roky po prvom videní Josepha Smitha, poslal Boh anjela Moroniho, aby
pouãil Josepha Smitha ohºadom znovuzriadenia evanjelia JeÏi‰a Krista.



národmi, pokoleniami a jazykmi, ináã povedané,
Ïe bude vyslovované v dobrom i zlom medzi
v‰etk˘mi ºuìmi.

Povedal mi, Ïe existuje kniha, ktorá je
uloÏená a napísaná na zlat˘ch doskách,

ktorá podáva správu o predchádzajúcich
obyvateºoch tohto kontinentu a zdroj,
z ktorého vzi‰li. TieÏ povedal, Ïe je v nej
obsiahnutá plnosÈ veãného evanjelia, ktorú
zvestoval dávnym obyvateºom samotn˘
Spasiteº.

TaktieÏ, Ïe existujú dva kamene
v strieborn˘ch obrubách (a tieto kamene
pripevnené k náprsníku tvoria to, ão sa
naz˘va Urím a Tumím) uloÏené s doskami;
a vlastnenie a pouÏívanie t˘chto kameÀov
je to, ão urãovalo „vidcov“ v dávnych ãi
skor‰ích dobách, a Ïe Boh ich pripravil za
úãelom prekladu tejto knihy.

Potom ako mi povedal tieto veci, zaãal
citovaÈ proroctvá zo Starého zákona.

Najprv citoval ãasÈ z tretej kapitoly Malachiá‰a
a citoval tieÏ ‰tvrtú ãi poslednú kapitolu
rovnakého proroctva, hoci s malou odch˘lkou
od toho, ão sa nachádza v na‰ich Bibliách.
Namiesto toho, aby citoval prv˘ ver‰ tak
ako je napísan˘ v na‰ich knihách, ho
citoval takto:

„Lebo, hºa, prichádza ten deÀ, ktor˘ bude
horieÈ ako pec a v‰etci py‰ní, áno a v‰etci tí,
ktorí ãinia neprávosti, zhoria ako strnisko;
lebo tí, ktorí prídu ich spália, vraví Pán
zástupov, takÏe im nenechá ani koreÀa
a ani vetvy.“

A opäÈ citoval piaty ver‰ takto: „Hºa, zjavím
vám kÀazstvo rukou Eliá‰a, proroka pred
príchodom veºkého a hrozného dÀa Pánovho.“

Nasledujúci ver‰ citoval taktieÏ odli‰ne:
„A on v‰tiepi do s⁄dc detí zasºúbenia urobené
otcom a srdcia detí sa obrátia k otcom. Ak by
tak tomu nebolo, bola by celá zem spusto‰ená
pri Jeho príchode.“

Okrem t˘chto citoval aj jedenástu kapitolu
Izaiá‰a a povedal, Ïe sa ãoskoro naplní. TieÏ
citoval tretiu kapitolu zo Skutkov a to dvadsiaty
druh˘ a dvadsiaty tretí ver‰ presne tak ako sa
nachádza v na‰om Novom zákone. Povedal, Ïe
t˘m prorokom je Kristus ale Ïe ten deÀ, keì „tí,
ktorí nebudú poãuÈ jeho hlas budú odrezaní
z prostriedku jeho ºudu“ e‰te nenadi‰iel, ale
ãoskoro príde.

TieÏ citoval druhú kapitolu z Joela od ver‰a
dvadsaÈosem aÏ do konca. Povedal tieÏ, Ïe toto
sa e‰te nenaplnilo ale ãoskoro sa tak stane.
ëalej povedal, Ïe plnosÈ pohanov ãoskoro
príde. Citoval mnoho ìal‰ích úryvkov z písiem
a ponúkol mnoho vysvetlení, o ktor˘ch sa tu
nemôÏem zmieniÈ.
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V roku 421 pred n. l. prorok Moroni zakopal posvätné záznamy jeho ºudu vo
vrchu Kumora. Keì sa vrátil neskôr ako vzkriesená bytosÈ, povedal Josephovi
Smithovi o dávnych záznamoch, ktoré obsahujú plnosÈ evanjelia, a ktoré
zvestoval Spasiteº dávnym obyvateºom Amerického kontinentu.



OpäÈ mi povedal, Ïe keì dostanem tie
dosky, o ktor˘ch sa zmieÀoval (lebo ãas, keì
ich mám získaÈ sa e‰te nenaplnil), nemám
ich ukazovaÈ Ïiadnej osobe a ani náprsník
s Urímom a Tumímom, iba t˘m, ktor˘m mi
ich prikáÏe ukázaÈ a ak by som tak urobil,
zniãil by ma. Keì sa so mnou rozprával
o t˘chto doskách, moja myseº sa otvorila
a mal som videnie, takÏe som mohol vidieÈ

miesto, kde boli tieto
dosky uloÏené a videl
som ho tak jasne
a zreteºne, Ïe som to
miesto opäÈ spoznal,
keì som ho nav‰tívil.

Po tomto rozhovore
som zbadal ako sa
svetlo v izbe zaãalo
okamÏite sústreìovaÈ
okolo osoby, ktorá sa
so mnou rozprávala

a tak pokraãovalo aÏ bola miestnosÈ opäÈ
ponechaná v tme okrem svetla tesne okolo
tejto osoby; keì som zrazu uvidel ako sa
otvoril priechod priamo do nebies a on
stúpal aÏ celkom zmizol a izba zostala taká
istá aká bola pred t˘m ako sa tu zjavilo
nebeské svetlo. 

LeÏal som prem˘‰ºajúc o jedineãnosti
tohto v˘javu a veºmi som sa divil tomu,
ão mi povedal tento neobyãajn˘ posol, keì
som si uprostred tohto prem˘‰ºania v‰imol, Ïe
moja izba sa zaãala opäÈ rozjasnievaÈ a v tom
okamihu stál ten ist˘ nebesk˘ posol opäÈ
vedºa mojej postele.

Zaãal rozprávaÈ a bez najmen‰ej odch˘lky
povedal tie isté veci, ktoré povedal pri svojej

prvej náv‰teve, keì tak uãinil, porozprával mi
o veºk˘ch súdoch, ktoré prichádzajú na zem
spolu s veºk˘m pusto‰ením hladom, meãom

a morom a Ïe tieto bolestné súdy majú prísÈ
na zem v tejto generácii. Keì tieto veci
porozprával, vystúpil opäÈ na nebesia ako to
urobil aj predt˘m.

Teraz bola moja myseº plná tak hlbok˘ch
dojmov, Ïe mi spánok unikal z oãí a ja som leÏal
premoÏen˘ v úÏase z toho, ão som videl i poãul.
Aké v‰ak bolo moje prekvapenie, keì som opäÈ
uvidel toho istého posla pri mojej posteli a poãul
som ho hovoriÈ alebo opakovaÈ opäÈ tie isté
veci ako predt˘m; a ktor˘ k nim pridal varovanie
pre mÀa, hovoriac, Ïe Satan sa ma bude snaÏiÈ
pokú‰aÈ k tomu, (v dôsledku biednych pomerov
rodiny môjho otca) aby som získal tieto dosky so
zámerom zbohatnúÈ. Toto mi zakázal hovoriac,

Ïe nesmiem maÈ pri získavaní t˘chto dosiek
na zreteli Ïiadny in˘ cieº neÏ velebiÈ Boha,
a Ïe sa nesmiem daÈ ovplyvniÈ Ïiadnou inou 
pohnútkou neÏ vybudovaním Jeho kráºovstva,
ináã ich nebudem môcÈ získaÈ.

Po tejto tretej náv‰teve, opäÈ vystúpil na
nebesia ako predt˘m a ja som zostal sám, aby
som uvaÏoval o zvlá‰tnosti toho, ão som práve
zaÏil; keì takmer ihneì potom, ão odo mÀa
nebesk˘ posol vystúpil po tretí krát, zakikiríkal
kohút a ja som zistil, Ïe nastáva deÀ, takÏe
na‰e rozhovory museli trvaÈ celú noc.
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Moja myseº sa
otvorila a ja 

som mal 
videnie, takÏe
som mohol 

vidieÈ miesto, 
kde boli tieto

dosky uloÏené.

Vrch Kumora sa nachádza pribliÏne päÈ kilometrov juhov˘chodne od farmy
Smithovcov v Palmyre, v ‰táte New York. V ãase Josepha Smitha bola severná
ãasÈ zarastená trávou, juÏná strana bola zarastená roztrúsen˘mi druhmi drevín
a lesom. Dosky boli zakopané na juhozápadnej strane, neìaleko od vrcholku.
Fotografia: august 1907



Krátko potom som vstal z postele a ako
zvyãajne som odi‰iel robiÈ nevyhnutné práce
toho dÀa, ale v snahe pracovaÈ rovnako ako
inokedy som zistil, Ïe som tak vyãerpan˘, Ïe
som nebol schopn˘ pracovaÈ. Môj otec, ktor˘
pracoval spoloãne so mnou si v‰imol, Ïe so

mnou nieão nie je v poriadku a povedal mi,
aby som ‰iel domov. Vykroãil som s úmyslom
ísÈ domov; ale keì som sa snaÏil preliezÈ plot
a odísÈ z poºa, kde sme boli, moje sily ma
úplne opustili a ja som bezmocne spadol
na zem a nejakú dobu som celkom niã
nevnímal.

Prvú vec, na ktorú si spomínam bol hlas
prihovárajúci sa ku mne, oslovujúc ma
menom. Pozrel som sa nahor a uvidel som
toho istého posla, ktor˘ stál nad mojou
hlavou a bol obklopen˘ svetlom, tak ako

predt˘m. Potom mi opäÈ rozpovedal v‰etko,
ão mi rozprával predo‰lú noc a prikázal mi,
aby som i‰iel za svojim otcom a povedal mu
o videní a o prikázaniach, ktoré som obdrÏal.

Poslúchol som; vrátil som sa k môjmu
otcovi na pole a povedal som mu o v‰etkom.
Odvetil, Ïe to bolo od Boha a povedal mi,
aby som ‰iel a urobil to, ão mi posol prikázal.
Opustil som pole a ‰iel som na miesto, kde,
ako mi posol povedal, boli uloÏené dosky;
a vìaka zreteºnosti videnia, ktoré som
ohºadne neho mal, som to miesto spoznal,
hneì keì som tam pri‰iel.

Posvätn˘ záznam

Blízko dediny Manchaster v kraji Ontario
v ‰táte New York sa t˘ãi vrch znaãnej

veºkosti, ktor˘ je najvy‰‰ím zo v‰etk˘ch
vrchov v okolí. Na západnej strane vrchu,
neìaleko od vrcholku, pod kameÀom znaãnej
veºkosti leÏali dosky uloÏené v kamennej
schránke. Tento kameÀ bol znaãnej veºkosti
a bol zaoblen˘ v strede hornej strany a ten‰í
smerom k okrajom, takÏe stredná ãasÈ bola
viditeºná nad zemou, ale okraj v‰ade dookola
bol pokryt˘ zemou.

Keì som odstránil zem, na‰iel som páku,
ktorú som vklinil pod okraj kameÀa a s malou
námahou som ho nadvihol. Pozrel som
dnu a tam som vskutku uvidel dosky, Urím
a Tumím a náprsník, tak ako to uviedol posol.
Schránka, v ktorej leÏali bola zhotovená
z kameÀov, ktoré drÏali pri sebe nejak˘m
druhom cementovej malty. Na dne schránky
boli naprieã schránkou poloÏené dva kamene
a na t˘chto kameÀoch leÏali dosky a s nimi
ostatné veci.

Pokúsil som sa ich vybraÈ, ale bolo mi to
zakázané poslom, ktor˘ ma opäÈ pouãil o tom,
Ïe e‰te nenastal vhodn˘ ãas pre ich vynesenie
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Moroni sa sem vracal kaÏd˘ rok poãas ‰tyroch rokov, a naìalej pouãoval mladého
proroka. Po t˘chto ‰tyroch rokoch Joseph tieto dosky obdrÏal a zaãal prekladaÈ
Knihu Mormonovu.



a ani nenastane dokiaº neubehnú e‰te ‰tyri
roky; ale povedal mi, Ïe mám na to miesto
prísÈ presne za rok a Ïe sa tam so mnou
stretne a Ïe tak mám ãiniÈ naìalej, dokiaº
nepríde ãas na obdrÏanie dosiek.

Podºa toho, ako mi bolo prikázané, som
tam prichádzal na konci kaÏdého roku

a vÏdy som tam na‰iel toho istého posla
a pri kaÏdom na‰om rozhovore som od neho
obdrÏal pokyny a pouãenie ohºadom toho, ão sa

Pán chystá urobiÈ a ako
a ak˘m spôsobom bude
Jeho kráºovstvo vedené
v posledn˘ch dÀoch.

KeìÏe boli hmotné
pomery môjho otca
veºmi obmedzené,
boli sme nútení
k tomu, aby sme
pracovali vlastn˘mi
rukami a boli sme
najímaní na jednodÀovú
prácu a podobne, keì
sa vyskytla príleÏitosÈ.

Niekedy sme boli doma a niekedy mimo
a neustálou prácou sme sa postarali o to, Ïe
sme si zabezpeãili pohodlné Ïivobytie.

Joseph pracoval v mnoh˘ch povolaniach a zabezpeãil
pohodlné Ïivobytie pre svoju rodinu. V roku 1825
zobral prácu v kraji Chenango v ‰táte New York.
Tam sa stretol s Emmou Haleovou, s ktorou sa oÏenil
18. januára 1927.

Koneãne nadi‰iel ãas na získanie dosiek,
Urímu a Tumímu a náprsníka. Dvadsiateho
druhého dÀa mesiaca septembra tisícosem-
stodvadsaÈsedem, som ako obyãajne odi‰iel
na konci ìal‰ieho roku na miesto, kde boli
uloÏené, a tam mi ich ten ist˘ nebesk˘
posol vydal s t˘mto príkazom: Ïe za ne
budem zodpovedn˘; Ïe ak o ne prídem

kvôli svojej ºahostajnosti alebo akejkoºvek
nedbalosti, budem zniãen˘, ale Ïe ak vyuÏijem
v‰etko moje úsilie, aby som ich uchránil,
dok˘m si pre ne on, posol, nepríde, budú
v bezpeãí. 

âoskoro som zistil dôvod, preão som
obdrÏal také prísne príkazy, aby som ich
uchovával v bezpeãí a preão posol povedal,
Ïe keì urobím v‰etko, ão bolo odo mÀa
poÏadované, príde si pre ne. Lebo hneì
ako sa vedelo, Ïe ich mám, bolo pouÏité
nesmierne úsilie k tomu, aby mi ich vzali.
KaÏd˘ úskok, ktor˘ sa dal vymyslieÈ bol
pouÏit˘ za t˘mto úãelom. Prenasledovanie
sa stávalo ostrej‰ím a krutej‰ím neÏ predt˘m
a zástupy boli neustále v strehu, aby mi ich
zobrali, ak to bude moÏné. Ale múdrosÈou
BoÏou zostali bezpeãne v mojich rukách,
aÏ dok˘m som s nimi neuskutoãnil to, ão sa
odo mÀa vyÏadovalo. Keì si pre ne, podºa
dohody, pri‰iel posol, vydal som mu ich; a on
ich má vo svojej starostlivosti do dne‰ného
dÀa, ktor˘m je druh˘ deÀ mesiaca máj,
tisícosemstotridsaÈosem...

Piateho dÀa mesiaca apríl 1829 pri‰iel do
môjho domu Oliver Cowdery, ktorého

som doteraz nikdy predt˘m nevidel. Oznámil
mi, Ïe uãí v ‰kole v blízkosti miesta, kde b˘va
môj otec, a keìÏe môj otec bol jedn˘m z t˘ch,
ktor˘ posielal deti do ‰koly, pri‰iel na urãitú
dobu b˘vaÈ do jeho domu a keì tam bol, moja
rodina mu porozprávala o okolnostiach, za
ak˘ch som získal dosky, preto pri‰iel, aby sa ma
na to op˘tal.

Dva dni po príchode pána Cowderyho
(bolo to 7. apríla) som zaãal prekladaÈ Knihu
Mormonovu a on zaãal pre mÀa písaÈ.

V apríli 1829 zaãal Joseph Smith s Oliverom
Cowderym prekladaÈ Knihu Mormonovu
prostredníctvom daru a moci BoÏej. Po tom
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ako Joseph preklad dokonãil, mali ìal‰í ºudia ãesÈ
uvidieÈ zlaté dosky. Títo svedkovia zaznamenali
svoje svedectvo, lebo „ústami dvoch ãi troch
svedkov bude potvrdené kaÏdé slovo“
(2. Korintsk˘m 13:1).

Znovuzriadenie kÀazstva

Stále sme pokraãovali v práci na preklade,
keì sme nasledujúci mesiac (máj 1829)

jedného dÀa odi‰li do lesa, aby sme sa modlili
a sp˘tali sa Boha na veci t˘kajúce sa krstu
na odpustenie hriechov, o ktorom sme na‰li
zmienku v preklade dosiek. Zatiaº ão sme
boli takto zamestnaní modlitbou a vz˘vaním
Pána, zostúpil v oblaku svetla posol, ktor˘
na nás poloÏil svoje ruky a vysvätil nás,
hovoriac:

„Vám moji spolusluÏobníci v mene Mesiá‰a,
udeºujem kÀazstvo Áronovo, ktoré drÏí kºúãe
sluÏby anjelov a evanjelia pokánia a krstu
ponorením na odpustenie hriechov; a toto
uÏ nebude nikdy odÀaté zo zeme, k˘m nebudú
synovia Léviho opäÈ priná‰aÈ obete Pánovi
v spravodlivosti.

Povedal, Ïe toto Áronovo kÀazstvo nemá
moc k vkladaniu rúk pre dar Ducha Svätého,
ale Ïe toto nám bude udelené neskôr a prikázal
nám, aby sme i‰li a dali sa pokrstiÈ a dal nám
pokyny, Ïe ja mám pokrstiÈ Olivera Cowderyho
a potom má on pokrstiÈ mÀa.

Tak sme i‰li a dali sa pokrstiÈ. Najprv som
ja pokrstil jeho a potom on pokrstil mÀa

(potom som poloÏil moje ruky na jeho hlavu
a vysvätil som ho do Áronovho kÀazstva
a potom on poloÏil svoje ruky na mÀa
a vysvätil ma do toho istého kÀazstva)
lebo tak nám to bolo prikázané. 

Posol, ktor˘ nás pri tejto príleÏitosti
nav‰tívil a udelil nám toto kÀazstvo

povedal, Ïe jeho meno je Ján, ten ist˘ Ján,
ktorého v Novom zákone naz˘vajú Jánom
Krstiteºom, a Ïe konal pod vedením Petra,
Jakuba a Jána, ktorí drÏia kºúãe kÀazstva
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Cirkev JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích dní bola zorganizovaná v dome Petra
Whitmera st. 6. apríla 1830. Takmer 60 ºudí bolo svedkami toho, keì ‰iesti
ºudia splnili poÏiadavky ‰tátu New York, aby zorganizovali túto novú náboÏenskú
spoloãnosÈ.

Joseph Smith a Oliver Cowdery obdrÏali Áronovo kÀazstvo prostredníctvom
vkladania rúk od Jána Krstiteºa 15. mája 1829.



Melchisedekovho, a toto kÀazstvo, ako povedal,
nám bude vo vhodnom ãase udelené, a Ïe ja sa
budem volaÈ prv˘m Star‰ím Cirkvi a on (Oliver
Cowdery) druh˘m. Bolo to v pätnásty deÀ
mesiaca máj 1829, keì sme boli vysvätení
t˘mto poslom a pokrstení.

Akonáhle sme vy‰li z vody potom ão sme
boli pokrstení, zaÏili sme veºké a nádherné
poÏehnania od Nebeského Otca. Hneì ako
som pokrstil Olivera Cowderyho, zostúpil na
neho Duch Svät˘ a on sa postavil a prorokoval
mnohé veci, ktoré mali ãoskoro nastaÈ. A opäÈ,
hneì ako som bol ním pokrsten˘, mal som
tieÏ ducha proroctva, keì som sa postavil
a prorokoval som o vzostupe tejto Cirkvi
a o mnoh˘ch ìal‰ích veciach, spojen˘ch
s Cirkvou a t˘mto pokolením detí ºudstva.
Boli sme naplnení Duchom Svät˘m te‰ili sme
sa z Boha ná‰ho spasenia.

Toto je jednoduché, priame svedectvo Josepha
Smitha, v ktorom podáva niektoré udalosti, ktoré
viedli k znovuzriadeniu evanjelia a zaloÏeniu
Cirkvi JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích dní.

Ak chcete získaÈ kompletnej‰iu verziu príbehu
Josepha Smitha, pozrite Joseph Smith—History
v Drahocennej Perle alebo History of the
Church, 1:2–79.
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Kniha Mormonova, ktorá bola po prv˘ krát vydaná v roku 1830
momentálne vychádza vo viac ako 80 jazykoch po celom svete.


