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WSTĘP

Doktryna i Przymierza to zbiór Bożych objawień i natchnionych 
wypowiedzi przekazanych dla założenia i kierowania królestwem 

Bożym na ziemi w ostatnich dniach  Mimo że większość rozdziałów 
skierowana jest do członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich, to przesłania, ostrzeżenia i nawoływania dane 
są na pożytek całej ludzkości i zawierają zaproszenie dla wszystkich 
ludzi na całym świecie, aby słuchali głosu Pana Jezusa Chrystusa, 
który mówi do nich dla ich doczesnego dobra, a także dla wiecznego 
zbawienia 

Większość objawień w tym zbiorze została otrzymana za pośrednic-
twem Józefa Smitha jun , pierwszego proroka i prezydenta Kościoła 
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich  Inne objawienia zo-
stały dane przez niektórych jego następców w Prezydium (zob  wpro-
wadzenia do DiP 135, 136 i 138 oraz Deklaracje oficjalne I i II) 

Księga Doktryna i Przymierza wraz z Biblią Świętą, Księgą Mor-
mona oraz Perłą Wielkiej Wartości stanowi jedno z podstawowych 
pism świętych Kościoła  Jednakże Doktryna i Przymierza to księga 
jedyna w swoim rodzaju, ponieważ nie jest tłumaczeniem starożyt-
nego dokumentu; jej zawartość została współcześnie przekazana 
przez Boga za pośrednictwem Jego wybranych proroków w celu 
odnowienia Jego świętego dzieła oraz założenia królestwa Bożego 
na ziemi w naszych czasach  W objawieniach tych słychać łagodny, 
lecz stanowczy głos Pana Jezusa Chrystusa ponownie przemawiają-
cego w dyspensacji pełni czasów; a dzieło tutaj rozpoczęte przygoto-
wuje na Jego Drugie Przyjście będące wypełnieniem słów wszystkich 
świętych proroków od początku świata oraz zgodne z nimi 

Józef Smith jun  urodził się 23 grudnia 1805 r  w Sharon w hrabstwie 
Windsor w stanie Vermont  W dzieciństwie przeniósł się wraz z ro-
dziną do miejsca obecnie zwanego Manchester, w zachodniej części 
stanu Nowy Jork  W okresie, kiedy tam mieszkał, wiosną 1820 r , 
w wieku lat czternastu, doświadczył pierwszej wizji, w której odwie-
dzili go osobiście: Bóg, Wieczny Ojciec, i Jego Syn, Jezus Chrystus  
Podczas tej wizji dowiedział się, że założony w czasach Nowego 
Testamentu prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, który głosił pełnię 
ewangelii, nie istnieje na świecie  Po tym nastąpiły inne objawienia 
od Boga, podczas których nauczany był przez wielu aniołów; obja-
wiono mu, że Bóg ma dla niego specjalną misję do spełnienia na ziemi 
i że Kościół Jezusa Chrystusa zostanie przez niego przywrócony 
na ziemi 

Po pewnym czasie, dzięki boskiej pomocy, Józef Smith był w stanie 



dokonać tłumaczenia i opublikować Księgę Mormona  W między-
czasie wraz z Oliverem Cowderym został ustanowiony przez Jana 
Chrzciciela do Kapłaństwa Aarona, w maju 1829 r  (zob  DiP 13)  
Wkrótce potem zostali razem ustanowieni do Kapłaństwa Melchi-
zedeka przez starożytnych apostołów Piotra, Jakuba i Jana (zob  DiP 
27:12)  Potem nastąpiły inne ustanowienia, podczas których klucze 
kapłańskie zostały nadane przez Mojżesza, Eliasza, Eliasa i wielu sta-
rożytnych proroków (zob  DiP 110; 128:18, 21)  Ustanowienia te były 
w rzeczywistości przywróceniem boskiego upoważnienia danego 
ludziom na ziemi  6 kwietnia 1830 r , pod boskim kierownictwem, 
Prorok Józef Smith założył Kościół, i dlatego prawdziwy Kościół 
Jezusa Chrystusa ponownie funkcjonuje pośród ludzi jako instytu-
cja posiadająca upoważnienie do nauczania ewangelii i udzielania 
obrzędów zbawienia (zob  DiP 20 i Perła Wielkiej Wartości, Józef 
Smith — Historia 1) 

Te święte objawienia zostały otrzymane w odpowiedzi na modli-
twy, w czasach potrzeby, i pochodzą z prawdziwych sytuacji doty-
czących prawdziwych ludzi  Prorok wraz z towarzyszami szukał 
boskiego przewodnictwa, a objawienia te są dowodem na to, że  je 
otrzymali  W objawieniach tych widać przywrócenie i odsłonięcie 
ewangelii Jezusa Chrystusa oraz wprowadzenie dyspensacji pełni 
czasów  Pokazują one także przemieszczanie Kościoła na zachód, 
ze stanu Nowy Jork i Pensylwanii do stanu Ohio, Missouri, Illinois, 
a w końcu do obszaru Wielkiej Kotliny zachodniej Ameryki; opisują 
one wielkie zmagania świętych w ich wysiłkach, aby zbudować Syjon 
we współczesnym świecie 

Kilka wcześniejszych rozdziałów dotyczy spraw związanych z tłu-
maczeniem i wydaniem Księgi Mormona (zob  rozdziały 3 , 5 , 10 , 
17  i 19 )  Kilka późniejszych rozdziałów odzwierciedla pracę Proroka 
Józefa Smitha nad sporządzeniem natchnionego tłumaczenia Biblii, 
w którym to czasie otrzymał wiele ważnych rozdziałów doktrynal-
nych (zob  na przykład rozdziały 37 , 45 , 73 , 76 , 77 , 86 , 91  i 132 , 
z których każdy ma jakiś bezpośredni związek z tłumaczeniem Biblii) 

W objawieniach przekazane są doktryny ewangelii wraz z objaśnie-
niami co do tak fundamentalnych spraw, jak: charakter Boskiej Trójcy, 
pochodzenie człowieka, realność Szatana, cel życia w doczesności, 
konieczność posłuszeństwa, konieczność odpokutowania, działanie 
Ducha Świętego, obrzędy i praktyki zbawienia, przeznaczenie ziemi, 
przyszły stan człowieka po zmartwychwstaniu i sądzie, wieczność 
związków małżeńskich i wieczny charakter rodziny  W podobny 
sposób pokazują one stopniowo rozwój struktury administracyjnej 
Kościoła z powoływaniem biskupów, Pierwszego Prezydium, Rady 
Dwunastu, Siedemdziesiątych oraz ustanowieniem innych urzędów 
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przywódczych i kworów  Na koniec świadectwo o Jezusie Chrystu-
sie — Jego boskości, Jego majestacie, Jego doskonałości, Jego miłości 
i Jego odkupieńczej mocy — czyni tę księgę niezmiernie cenną dla ro-
dziny ludzkiej i mającą „wartość bogactw całego świata” (zob  wpro-
wadzenie do DiP 70) 

Objawienia te zostały pierwotnie opublikowane przez skrybów 
Józefa Smitha i członków Kościoła, którzy z entuzjazmem dzielili się 
ze sobą tymi rękopisami  W celu utworzenia bardziej trwałego zapisu 
skrybowie wkrótce skopiowali te objawienia i zebrali je w księgi 
z manuskryptami, z których korzystali przywódcy Kościoła, przygo-
towując objawienia do druku  Józef oraz pierwsi święci postrzegali 
te objawienia w taki sam sposób, jak Kościół — jako aspekt żywy 
i dynamiczny oraz podstawę do dalszego ulepszenia w oparciu o do-
datkowe objawienia  Byli także świadomi, że niezamierzone błędy 
wystąpiły podczas procesu kopiowania objawień i przygotowywania 
ich do publikacji  Tak więc w 1831 r  podczas konferencji Kościoła 
poproszono Józefa Smitha, aby „poprawił te błędy, które odkryje 
mocą Ducha Świętego” 

Po tym, jak objawienia zostały przejrzane i poprawione, członko-
wie Kościoła w stanie Missouri rozpoczęli publikację księgi zatytu-
łowanej: A Book of Commandments for the Government of the Church of 
Christ [Księga przykazań do zarządzania Kościołem Chrystusa], która 
zawierała wiele z pierwszych objawień Proroka  Podjęcie tej pierw-
szej próby publikacji zakończyło się jednak niepowodzeniem, gdyż 
motłoch 20 lipca 1833 r  zniszczył należącą do świętych drukarnię 
w hrabstwie Jackson 

Usłyszawszy o zniszczeniu drukarni w stanie Missouri, Józef Smith 
oraz inni przywódcy Kościoła rozpoczęli przygotowania do publikacji 
objawień w Kirtland w stanie Ohio  Józef Smith osobiście nadzorował 
ponowną redakcję teksu w niektórych objawieniach, polegającą na po-
prawianiu błędów, korekcie słownictwa i uwzględnieniu informacji 
o rozwoju Kościoła w kwestii doktryn i organizacji, przygotowując 
go do publikacji w 1835 r  jako Doctrine and Covenants of the Church 
of the Latter Day Saints [Doktryna i Przymierza Kościoła Świętych 
w Dniach Ostatnich]  Józef Smith wyraził zgodę na kolejne wydanie 
księgi Doktryny i Przymierzy, która została opublikowana zaledwie 
kilka miesięcy przed męczeńską śmiercią Proroka w 1844 r 

Pierwsi święci w dniach ostatnich wielce cenili te objawienia i po-
strzegali je jako przesłania od Boga  Podczas pewnej okazji, pod koniec 
1831 r , kilku starszych Kościoła złożyło uroczyste świadectwo, że Pan 
poświadczył ich duszom, iż objawienia te są prawdziwe  W 1835 r  
świadectwo to zostało opublikowane w formie spisanego świadectwa 
Dwunastu Apostołów:
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ŚWIADECTWO  
DWUNASTU APOSTOŁÓW CO DO PRAWDY  

KSIĘGI DOKTRYNY I PRZYMIERZY
Oświadczenie świadków co do Księgi Przykazań Pana, 
które dał Swemu Kościołowi za pośrednictwem Józefa 

Smitha jun., wyznaczonego w tym celu głosem Kościoła:
Przeto chcemy dać świadectwo całemu światu i  ludzkości, 

każdemu stworzeniu na powierzchni ziemi, że Pan poświadczył 
naszym duszom za  pośrednictwem Ducha Świętego, który 
na nas zstąpił, iż przykazania te zostały objawione w natchnieniu 
od  Boga, i  że  są z  pożytkiem dla wszystkich ludzi, i  że  są 
prawdziwe 

Z pomocą Pana dajemy o tym świadectwo całemu światu; 
dzięki łasce Boga Ojca i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, wolno nam 
mieć ten zaszczyt złożenia świadectwa dla świata; radujemy się 
z tego niezmiernie, zawsze prosząc Pana, aby dzieci ludzkie 
odniosły z tego korzyść 
Nazwiska Dwunastu:

Thomas B  Marsh
David W  Patten
Brigham Young
Heber C  Kimball

Orson Hyde
William E  McLellin
Parley P  Pratt
Luke S  Johnson

William Smith
Orson Pratt
John F  Boynton
Lyman E  Johnson

Kolejne wydania Doktryny i Przymierzy poszerzono o dodatkowe 
objawienia lub inne dokumenty w miarę ich otrzymywania i akcep-
tacji przez kompetentne zgromadzenia lub konferencje Kościoła  
W wydaniu z 1876 r , przygotowanym przez Starszego Orsona Pratta 
pod kierownictwem Brighama Younga, ułożono objawienia chro-
nologicznie i opatrzono nowymi wprowadzeniami zawierającymi 
informacje historyczne 

Poczynając od wydania z 1835 r , załączono tu też serię siedmiu 
lekcji teologicznych zatytułowanych: Lectures on Faith [Wykłady 
o wierze]  Przygotowano je dla użytku Szkoły Proroków w Kirtland 
w stanie Ohio w latach 1834–1835  Chociaż były korzystne dla dok-
tryny i nauczania, pominięto je w Doktrynie i Przymierzach od czasu 
wydania w 1921 r , gdyż nie zostały dane ani przedstawione całemu 
Kościołowi jako objawienia 

W  wydaniu Doktryny i  Przymierzy z  1981  r  w  języku an-
gielskim po  raz pierwszy zawarto trzy dokumenty  Są to roz-
działy 137  i 138 , traktujące o doktrynie zbawienia dla zmarłych, 
oraz Deklaracja oficjalna II , w której ogłoszono, że wszyscy godni 
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mężczyźni — członkowie Kościoła — mogą być ustanowieni do ka-
płaństwa bez względu na rasę czy kolor 

W każdym nowym wydaniu Doktryny i Przymierzy poprawiono 
wcześniejsze błędy oraz dodano nowe informacje, szczególnie te 
dotyczące historycznych części wprowadzeń do rozdziałów  Niniej-
sze wydanie zawiera dokładniejsze daty, nazwy miejsc oraz inne 
poprawki  Zmiany te zostały poczynione, aby tekst był zgodny 
z najbardziej dokładnymi informacjami historycznymi  Do innych 
dodatków tego najnowszego wydania należą: poprawione mapy, 
ukazujące główne lokalizacje geograficzne miejsc, w których otrzy-
mywano objawienia, jak też ulepszone zdjęcia miejsc historycznych 
Kościoła, odsyłacze, wprowadzenia do rozdziałów oraz podsumowa-
nia tematyczne  A wszystko to, aby ułatwić czytelnikom zrozumienie 
przesłania Pańskiego w Doktrynie i Przymierzach oraz dla czerpania 
z niego radości  Informacje dotyczące wprowadzeń do rozdziałów 
zostały zaczerpnięte z dokumentu Manuskrypty z Historii Kościoła 
oraz publikacji History of the Church [Historia Kościoła] (które są 
przytaczane we wprowadzeniach do rozdziałów jako: historia Józefa 
Smitha) oraz Joseph Smith Papers [Pisma Józefa Smitha] 
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SPIS TREŚCI W PORZĄDKU CHRONOLOGICZNYM

Data  Miejsce Rozdziały
1823 wrzesień Manchester, stan Nowy Jork                                       2
1828 lipiec Harmony, stan Pensylwania                                        3
1829 luty Harmony, stan Pensylwania                                        4
 marzec Harmony, stan Pensylwania                                        5
 kwiecień Harmony, stan Pensylwania                          6, 7, 8, 9, 10
 maj Harmony, stan Pensylwania                            11, 12, 13*
 czerwiec Fayette, stan Nowy Jork                         14, 15, 16, 17, 18
 lato Manchester, stan Nowy Jork                                      19
1830  Hrabstwo Wayne, stan Nowy Jork                             74
 kwiecień Fayette, stan Nowy Jork                                       20*, 21
 kwiecień Manchester, stan Nowy Jork                                 22, 23
 lipiec Harmony, stan Pensylwania                            24, 25, 26
 sierpień Harmony, stan Pensylwania                                       27
 wrzesień Fayette, stan Nowy Jork                             28, 29, 30, 31
 październik Manchester, stan Nowy Jork                                      32
 październik Fayette, stan Nowy Jork                                             33
 listopad Fayette, stan Nowy Jork                                             34
 grudzień Fayette, stan Nowy Jork                               35*, 36*, 37*
1831 styczeń Fayette, stan Nowy Jork                                  38, 39, 40
 luty Kirtland, stan Ohio                                    41, 42, 43, 44
 marzec Kirtland, stan Ohio                                     45, 46, 47, 48
 maj Kirtland, stan Ohio                                              49, 50
 maj Thompson, stan Ohio                                                51
 czerwiec Kirtland, stan Ohio                               52, 53, 54, 55, 56
 lipiec Syjon, hrabstwo Jackson, stan Missouri                     57
 sierpień Syjon, hrabstwo Jackson, stan Missouri                58, 59
 sierpień Independence, stan Missouri                                      60
 sierpień Rzeka Missouri, stan Missouri                                   61
 sierpień Chariton, stan Missouri                                             62
 sierpień Kirtland, stan Ohio                                                   63
 wrzesień Kirtland, stan Ohio                                                   64
 październik Hiram, stan Ohio                                                         65, 66
 listopad Hiram, stan Ohio                                  1, 67, 68, 69, 70, 133
 grudzień Hiram, stan Ohio                                                               71
 grudzień Kirtland, stan Ohio                                                   72
1832 styczeń Hiram, stan Ohio                                                               73
 styczeń Amherst, stan Ohio                                                    75
 luty Hiram, stan Ohio                                                               76
 marzec Hiram, stan Ohio                                              77, 79, 80, 81
 marzec Kirtland, stan Ohio                                                   78

* Tam lub w pobliżu podanego miejsca.



 kwiecień Independence, stan Missouri                                 82, 83
 sierpień Hiram, stan Ohio                                                               99
 wrzesień Kirtland, stan Ohio                                                   84
 listopad Kirtland, stan Ohio                                                   85
 grudzień Kirtland, stan Ohio                                        86, 87*, 88
1833 luty Kirtland, stan Ohio                                                   89
 marzec Kirtland, stan Ohio                                         90, 91, 92
 maj Kirtland, stan Ohio                                                   93
 czerwiec Kirtland, stan Ohio                                              95, 96
 sierpień Kirtland, stan Ohio                                          94, 97, 98
 październik Perrysburg, stan Nowy Jork                                     100
 grudzień Kirtland, stan Ohio                                                  101
1834 luty Kirtland, stan Ohio                                           102, 103
 kwiecień Kirtland, stan Ohio                                                 104*
 czerwiec Rzeka Fishing, stan Missouri                                    105
 listopad Kirtland, stan Ohio                                                  106
1835 kwiecień Kirtland, stan Ohio                                                  107
 sierpień Kirtland, stan Ohio                                                  134
 grudzień Kirtland, stan Ohio                                                  108
1836 styczeń Kirtland, stan Ohio                                                  137
 marzec Kirtland, stan Ohio                                                  109
 kwiecień Kirtland, stan Ohio                                                  110
 sierpień Salem, stan Massachusetts                                        111
1837 lipiec Kirtland, stan Ohio                                                  112
1838 marzec Far West, stan Missouri                                           113*
 kwiecień Far West, stan Missouri                                      114, 115
 maj Spring Hill, hrabstwo Daviess,  
  stan Missouri                                                                    116
 lipiec Far West, stan Missouri                        117, 118, 119, 120
1839 marzec więzienie w Liberty, hrabstwo Clay,  
  stan Missouri                                                    121, 122, 123
1841 styczeń Nauvoo, stan Illinois                                                124
 marzec Nauvoo, stan Illinois                                                125
 lipiec Nauvoo, stan Illinois                                                126
1842 wrzesień Nauvoo, stan Illinois                                          127, 128
1843 luty Nauvoo, stan Illinois                                                129
 kwiecień Ramus, stan Illinois                                                 130
 maj Ramus, stan Illinois                                                 131
 lipiec Nauvoo, stan Illinois                                                132
1844 czerwiec Nauvoo, stan Illinois                                                135
1847 styczeń Winter Quarters (teraz stan Nebraska)                      136
1890 październik Salt Lake City, stan Utah               Deklaracja oficjalna I
1918 październik Salt Lake City, stan Utah                                          138
1978 czerwiec Salt Lake City, stan Utah               Deklaracja oficjalna II

* Tam lub w pobliżu podanego miejsca.

Data  Miejsce Rozdziały



1 1 a III Nefi 27:3;  
DiP 20:1.  
ppś Kościół Jezusa 
Chrystusa.

  b DiP 38:7–8.  
ppś Bóg, Boska Trójca.

  c V Mojż. 32:1.
 2 a DiP 133:16.

  b Fil. 2:9–11.
  c ppś Serce.
 3 a ppś Bunt.
  b Łuk. 8:17; 12:3;  

II Nefi 27:11;  
Morm. 5:8.

 4 a Ez. 3:17–21;  
DiP 63:37.  

ppś Ostrzegać, 
ostrzeżenie;  
Praca misjonarska.

  b ppś Dni ostatnie, 
Ostatnie dni.

 6 a ppś Jezus Chrystus — 
Upoważnienie.

   

DOKTRYNA  
I PRZYMIERZA

ROZDZIAŁ 1
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha 1 listo
pada 1831 r. podczas nadzwyczajnej konferencji starszych Kościoła 
w Hiram w Ohio. Do tego czasu otrzymano od Pana wiele obja
wień, a zebranie ich w celu opublikowania w  formie książki było 
jedną z głównych kwestii poruszonych na konferencji. Niniejszy 
rozdział stanowi wstęp Pana do doktryn, przymierzy i przykazań 
danych w obecnej dyspensacji.

1–7: Głos ostrzeżenia jest skiero
wany do wszystkich ludzi; 8–16: 
Odstępstwo i niegodziwość poprze
dzają Drugie Przyjście; 17–23: Józef 
Smith powołany do przywrócenia 
prawd i mocy Pana na ziemię; 24–
33: Ujawnienie Księgi Mormona 
i założenie prawdziwego Kościoła; 
34–36: Pokój zostanie zabrany 
z ziemi; 37–39: Badajcie te przy
kazania.

ZWAŻAJ, o ludu mego a Koś
cioła — mówi głos tego, który 

mieszka na wysokościach i któ
rego b oczy patrzą na wszystkich 
ludzi — zaprawdę, powiadam: 
c Zważaj, ludu z dalekich stron; 
i wy, coście na wyspach morza, 
słuchajcie wraz.

2. Bowiem zaprawdę, a głos 

Pana jest dla wszystkich ludzi 
i b nikt mu nie umknie; i nie ma 
oka, które nie zobaczy, ani ucha, 
które nie usłyszy, ani c serca, któ
rego nie przeniknie.

3. A a buntowników przeniknie 
wielki smutek, bowiem ich nie
godziwości zostaną b ogłoszone 
ze szczytów domostw, a  ich ta
jemne czyny objawione.

4. A  a głos ostrzeżenia dotrze 
do wszystkich ludzi przez usta 
moich uczniów, których wybra
łem w tych b ostatnich dniach.

5. I pójdą przed siebie, i nikt ich 
nie powstrzyma, bowiem ja, Pan, 
tak im nakazałem.

6. Oto takie jest moje a upoważ
nienie i  upoważnienie moich 
sług, i mój wstęp do księgi mo
ich przykazań, które im dałem, 



 6 b DiP 72:21.
 7 a V Mojż. 5:29;  

Kazn. 12:13.
  b DiP 1:38.
 8 a ppś Pieczętować, 

zapieczętowanie.
  b ppś Bunt.
 9 a Obj. 19:15–16;  

I Nefi 22:16–17.
  b Mos. 16:2;  

J.S. — Mat. 1:31, 55.
 10 a ppś Drugie Przyjście 

Jezusa Chrystusa.
  b Ez. 7:4; DiP 56:19.  

ppś Jezus Chrystus —  
Sędzia.

  c Przyp. 24:12;  
Alma 9:28; 41:2–5;  
DiP 6:33.

  d Mat. 7:2.
 13 a DiP 63:6.
  b Ez. 21:8; DiP 35:14.
 14 a Iz. 53:1.
  b II Nefi 9:31;  

Mos. 26:28.
  c DiP 11:2.
  d Dz. 3:23; Alma 50:20;  

DiP 50:8; 56:3.
 15 a Joz. 23:16; Iz. 24:5.
  b ppś Obrzędy.
  c ppś Odstępstwo.
  d ppś Nowe i wieczne 

przymierze.
 16 a Mat. 6:33.
  b Iz. 53:6.
  c DiP 82:6.
  d II Mojż. 20:4;  

III Nefi 21:17.  
ppś Bałwochwalstwo.

  e Iz. 50:9.
  f DiP 64:24; 133:14.  

ppś Babel, Babilon;  
Światowość.

 17 a Iz. 24:1–6.
 19 a Dz. 4:13; I Kor. 1:27;  

DiP 35:13; 133:58–59.  
ppś Łagodny, 
łagodność.

aby je wam b ogłosili, o  miesz
kańcy ziemi!

7. Przeto a trwóż się i  drżyj, 
o  ludu, albowiem b spełni się 
w nich to, co ja, Pan, zarządziłem.

8. Zaprawdę, powiadam wam, 
że tym, którzy idą, niosąc te no
winy mieszkańcom ziemi, dana 
jest moc a pieczętowania zarówno 
na ziemi, jak i w niebie, tak nie
wiernych, jak i b zbuntowanych.

9. Zaprawdę, aby ich zapieczę
tować aż  do  dnia, gdy a gniew 
Boży spadnie na b niegodziwych 
bez miary —

10. Do a dnia, gdy Pan przyjdzie, 
aby b odpłacić każdemu według 
jego c czynów i odmierzyć każ
demu taką d miarą, jaką ten od
mierzał swemu bliźniemu.

11. Przeto głos Pana rozejdzie 
się po krańce ziemi, aby usłyszeli 
wszyscy, którzy zechcą słuchać:

12. Przygotujcie się, przygotuj
cie się na to, co ma nadejść, al
bowiem Pan jest blisko;

13. I rozpalony jest a gniew Pań
ski, a  b miecz Jego obmyty jest 
w niebie i spadnie na mieszkań
ców ziemi.

14. I a ramię Pańskie zostanie ob
jawione; i zbliża się dzień, w któ
rym ci, którzy nie chcą b słuchać 
głosu Pana ani głosu Jego sług, 
ani nie c baczą na  słowa proro
ków i  apostołów, zostaną d od
cięci od ludu;

15. Albowiem a odeszli od mych 
b obrzędów i  c złamali moje 
d wieczne przymierze;

16. Nie a szukają Pana, aby usta
nowić Jego prawość, lecz każdy 
człowiek podąża b własną c drogą 
i za  d obrazem swego własnego 
boga, który jest na podobieństwo 
świata, i który jest w istocie swej 
bożkiem, co się e zestarzeje i zgi
nie w f Babilonie, w samym wiel
kim Babilonie, który upadnie.

17. Przeto ja, Pan, wiedząc 
o klęsce, jaka spadnie na a miesz
kańców ziemi, powołałem swego 
sługę, Józefa Smitha jun., i prze
mówiłem doń z nieba, i dałem 
mu przykazania;

18. Dałem także przykazania in
nym, by głosili te rzeczy światu, 
a wszystko po to, aby się spełniło, 
co zapisali prorocy.

19. a Słabi tego świata powstaną 
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 19 b II Nefi 28:31.  
ppś Zaufanie.

 20 a ppś Świadczyć.
 22 a DiP 39:11.  

ppś Nowe i wieczne 
przymierze;  
Przymierze.

 23 a I Kor. 1:26–29.
  b ppś Praca misjonarska.
  c ppś Ewangelia.
 24 a II Nefi 33:10–11;  

Mor. 10:27–28.
  b II Nefi 31:3; Eter 12:39.
  c DiP 50:12.  

ppś Zrozumienie.
 26 a Jak. 1:5; DiP 42:68.  

ppś Mądrość.
 27 a ppś Skarcić, karcenie.
  b ppś Pokutować, 

pokuta.
 28 a ppś Pokorny, pokora.
  b ppś Wiedza.
 29 a ppś Księga Mormona.
 30 a DiP 1:4–5, 17–18.
  b ppś Kościół Jezusa 

Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich;  
Przywrócenie 
ewangelii.

  c ppś Ciemność 
duchowa.

  d Efez. 4:5, 11–14.  

ppś Kościół, znaki 
prawdziwego 
[Kościoła].

  e DiP 38:10.
 31 a Alma 45:16; DiP 24:2.  

ppś Grzech.
 32 a DiP 58:42–43.  

ppś Przebaczać.
 33 a Mos. 26:32.
  b Alma 24:30;  

DiP 60:2–3.
  c ppś Duch Święty.
  d I Mojż. 6:3;  

II Nefi 26:11;  
Morm. 5:16;  
Eter 2:15; Mor. 9:4.

i złamią potężnych i silnych, aby 
człowiek nie doradzał bliźniemu 
ani nie b ufał ramieniu z ciała —

20. Ale by każdy człowiek mógł 
a przemawiać w imię Pana Boga, 
samego Zbawiciela świata;

21. Aby wiara także wzrastała 
na ziemi;

22. Aby ustanowiono moje 
wieczne a przymierze;

23. Aby a słabi i  prości mogli 
b głosić pełnię mojej c ewangelii 
po krańce świata, a także przed 
królami i włodarzami.

24. Oto Jam jest Bóg i przemó
wiłem; a przykazania te pochodzą 
ode mnie i  zostały przekazane 
mym sługom w  ich słabości, 
w ich b języku — aby c pojęli.

25. A o  ile zbłądzili — by zo
stało to ujawnione;

26. A o ile szukali a mądrości — 
aby zostali pouczeni;

27. A  o  ile zgrzeszyli  — aby 
mogli zostać a skarceni, by mogli 
b odpokutować;

28. A o ile byli a pokorni — aby 
mogli być wzmocnieni i błogosła
wieni z wysokości i mogli otrzy
mać b wiedzę od czasu do czasu.

29. I aby, otrzymawszy kroniki 
Nefitów, tak jak sługa mój, Józef 
Smith jun., który miał moc prze
tłumaczenia a Księgi Mormona 
dzięki miłosierdziu Boga i mocą 
Boga.

30. A także, by ci, którym dano 
te przykazania, mieli a moc po
łożenia fundamentów tego 
b Kościoła i wydobycia go z za
pomnienia i  c ciemności, jedy
nego prawdziwego i  żywego 
d Kościoła na  powierzchni całej 
ziemi, który mnie, Pana, bardzo 
e zadowala, a mówię to o Kościele 
jako całości, a nie o poszczegól
nych członkach —

31. Albowiem ja, Pan, nie mogę 
patrzeć na a grzech nawet z naj
mniejszym pobłażaniem;

32. Wszelako temu, kto odpo
kutuje i postępuje wedle przyka
zań Pana, zostanie a przebaczone;

33. A  temu, kto nie a odpoku
tuje, zostanie b odebrane nawet 
światło, które otrzymał, bowiem 
c Duch mój nie d pozostanie zaw
sze z człowiekiem, mówi Pan Za
stępów.

34. I  zaprawdę, ponownie 
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1: Eliasz objawia kapłaństwo; 2–3: 
Obietnice ojców zasadzone w ser
cach dzieci.

Oto objawię ci Kapłaństwo ręką 
proroka a Eliasza, zanim nadejdzie 
ten b wielki i straszny dzień Pana.

ROZDZIAŁ 2
Wyjątek z historii Józefa Smitha, w którym podano słowa anioła Mo
roniego skierowane do Proroka Józefa Smitha podczas jego pobytu 
w domu jego ojca w Manchesterze w stanie Nowy Jork, wieczorem 
21 września 1823 r. Moroni był ostatnim z długiej linii historyków, 
którzy sporządzili zapisy znane teraz światu jako Księga Mormona 
(por. Ks. Malachiasza 3:23–24; a także DiP 27:9; 110:13–16 i 128:18).

powiadam wam, mieszkańcy 
ziemi: Ja, Pan, chcę objawić te 
rzeczy a wszelkiemu ciału;

35. Albowiem nie mam a względu 
na osoby i pragnę, aby wszyscy 
ludzie wiedzieli, że b dzień ten na
dejdzie wkrótce; jeszcze nie wy
biła godzina, lecz jest blisko, gdy 
c pokój zostanie zabrany z ziemi, 
a  d diabeł będzie władał swym 
własnym królestwem.

36. A Pan także będzie panować 
nad swymi a świętymi i b królować 
c pomiędzy nimi, i zstąpi na dół, 
aby d sądzić e Idumeę, czyli świat.

37. Badajcie te a przykaza
nia, bo są prawdziwe i wierne, 

a wszystkie proroctwa i  b obiet
nice, jakie zawierają, zostaną 
spełnione.

38. Co ja, Pan, powiedziałem, 
rzekłem i nie usprawiedliwiam 
się; i chociaż przeminą niebiosa 
i ziemia, a słowo moje nie przemi
nie, lecz wszystko się b wypełni, 
co rzekłem moim własnym c gło
sem lub głosem moich d sług, bo
wiem jest to e jedno.

39. Patrzajcie oto, Pan jest Bo
giem, a a Duch daje świadectwo, 
a świadectwo to jest b prawdziwe, 
a prawda trwa na wieki wieków. 
Amen.

 34 a Mat. 28:19;  
DiP 1:2; 42:58.

 35 a V Mojż. 10:17;  
Dz. 10:34; Mor. 8:12;  
DiP 38:16.

  b ppś Dni ostatnie, 
Ostatnie dni.

  c DiP 87:1–2.  
ppś Pokój;  
Znaki czasów.

  d ppś Diabeł.
 36 a ppś Święty 

(rzeczownik).
  b ppś Jezus Chrystus — 

Milenijne panowanie 

Chrystusa.
  c Zach. 2:14–15;  

DiP 29:11; 84:118–119.
  d ppś Sędzia, Sąd.
  e ppś Świat.
 37 a ppś Pisma święte.
  b DiP 58:31; 62:6; 82:10.
 38 a II Król. 10:10;  

Mat. 5:18; 24:35;  
II Nefi 9:16;  
J.S. — Mat. 1:35.

  b DiP 101:64.
  c V Mojż. 18:18;  

DiP 18:33–38; 21:5.  
ppś Głos;  

Objawienie.
  d ppś Prorok.
  e ppś Popieranie 

przywódców Kościoła;  
Upoważnienie.

 39 a I Jana 5:6;  
DiP 20:27; 42:17.

  b ppś Prawda.
2 1 a Mal. 3:23–24;  

III Nefi 25:5–6;  
DiP 110:13–15; 128:17;  
J.S. — Hist. 1:38–39.  
ppś Eliasz;  
Klucze kapłaństwa.

  b DiP 34:6–9; 43:17–26.
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2. I zasadzi a on w sercach dzieci 
b obietnice dane ojcom, i  serca 
dzieci zwrócą się ku ich ojcom.

3. A  gdyby się tak nie stało, 

cała ziemia zostałaby całkowi
cie zniszczona w momencie Jego 
przyjścia.

 2 a DiP 27:9; 98:16–17.
  b ppś Pieczętować, 

zapieczętowanie;  
Zbawienie zmarłych.

3 1 a Ps. 8:4–10;  
DiP 10:43.

 2 a Alma 7:20.  
ppś Bóg, Boska Trójca.

  b I Nefi 10:18–19;  
DiP 35:1.

 3 a Dz. 5:38–39;  
Morm. 8:22;  
DiP 10:43.

 4 a DiP 84:73.  
ppś Pycha.

  b Jakub 4:10;  

Alma 37:37.  
ppś Przykazania Boga;  
Rada.

  c ppś Cielesny.
  d ppś Zemsta.
 6 a DiP 5:21;  

J.S. — Hist. 1:28–29.
  b DiP 45:29; 46:7.

1–4: Droga Pana jest jednym 
wiecznym kręgiem; 5–15: Jó
zef Smith musi odpokutować, 
ina czej utraci dar tłumaczenia; 
16–20: Księga Mormona jest ujaw
niona dla zbawienia potomstwa  
Lehiego.

a Dzieł, zamysłów i celów Boga 
nie sposób udaremnić czy zni
weczyć.

2. Albowiem a Bóg nie chadza 
krętymi ścieżkami, nie skręca 
w prawo czy w lewo; nie odstę
puje też od tego, co rzekł; przeto 
ścieżki Jego są proste, a  b droga 
Jego jest jednym wiecznym 
 kręgiem.

3. Pamiętajcie, pamiętajcie, 

że a dzieła Boga nie można uda
remnić, jak dzieła ludzi;

4. Bo  chociaż człowiek może 
otrzymać wiele objawień i mieć 
moc dokonania wielu potęż
nych dzieł, to kiedy a przechwala 
się własną siłą i za nic ma b rady 
Boga, podążając za własną wolą 
i pragnieniami c cielesnymi, musi 
upaść i ściągnąć na siebie d zemstę 
sprawiedliwego Boga.

5. Oto powierzono ci te rzeczy, 
lecz jakże dokładne były dane ci 
przykazania; pomnij też na obiet
nice, jakie ci dano — czyś ich nie 
przekroczył.

6. A oto, jakże często a przekra
czałeś przykazania i prawa Boga, 
kiedy ulegałeś b namowom ludzi.

ROZDZIAŁ 3
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi w Harmony w stanie 
Pensylwania w lipcu 1828 r., odnoszące się do utraty 116 stronic ma
nuskryptu zawierającego tłumaczenie pierwszej części Księgi Mor
mona, zwanej księgą Lehiego. Prorok niechętnie wydał te stronice spod 
swojej pieczy Martinowi Harrisowi, który przez krótki okres służył 
jako skryba przy tłumaczeniu Księgi Mormona. Objawienie to dano 
przy pomocy urim i tummim. (Zob. rozdział 10.).
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 7 a Ps. 27:1; Łuk. 9:26;  
DiP 122:9.  
ppś Bojaźń, strach;  
Odwaga, odważny.

  b III Mojż. 26:42–43;  
I Nefi 19:7; Jakub 4:8–10.

 8 a Efez. 6:16; I Nefi 15:24;  
DiP 27:17.

  b ppś Diabeł.
  c Alma 38:5.

 12 a DiP 1:29; 5:4.
  b DiP 10:6–8.
 13 a ppś Pycha.
 15 a tzn. Pan.
 16 a ppś Zbawiciel.
  b I Nefi 13:23–25;  

II Nefi 29:4–6.
  c Mos. 3:20.
 17 a II Nefi 5:8–9.
 18 a ppś Księga Mormona.

  b II Nefi 5:14;  
Enos 1:13–18.

  c II Nefi 26:15–16.
  d Morm. 8:2–3.
 19 a I Nefi 9:3, 5.
  b ppś Złote płyty.
  c III Nefi 5:14–15;  

DiP 10:46–50.
 20 a II Nefi 30:3–6;  

DiP 28:8; 49:24.

7. Oto nie powinieneś był czuć 
większej a bojaźni przed człowie
kiem niż przed Bogiem. I choć 
ludzie zlekceważyli rady Boga 
i b wzgardzili Jego słowami —

8. To ty jednak powinieneś był 
zachować wiarę, a On wyciąg
nąłby Swe ramię i  obronił cię 
przed wszystkimi ognistymi 
a strzałami b przeciwnika; i byłby 
z tobą za każdym razem w cza
sie c kłopotów.

9. Oto jesteś Józefem, i wybrano 
cię do wykonania prac Pana, lecz 
z powodu wykroczenia — jeśli 
nie będziesz uważał  — upad
niesz.

10. Ale pomnij, że Bóg jest mi
łosierny; przeto odpokutuj za to, 
coś uczynił, a co jest sprzeczne 
z przykazaniem, jakie ci dałem, 
a wciąż będziesz wybrany; zo
staniesz ponownie powołany 
do dzieła;

11. Jeżeli tego nie uczynisz, po
niecham cię i staniesz się jak inni 
ludzie, i  będziesz pozbawiony 
daru.

12. A gdy oddałeś to, do czego 
wizję i moc a tłumaczenia dał ci 
Bóg, oddałeś to, co święte w ręce 
niegodziwego b człowieka,

13. Który wzgardził radami 
Boga i złamał najświętsze obiet

nice poczynione wobec Boga, 
polegając na  własnym osądzie 
i a chlubiąc się własną mądrością.

14. Oto powód, dla któregoś 
stracił swoje przywileje na  pe
wien okres —

15. Bowiem dopuściłeś, aby na
kazy twego a wskaźnika deptano 
od samego początku.

16. Mimo to dzieło moje roz
przestrzeni się, bo skoro wiedza 
o a Zbawicielu dotarła do świata 
poprzez b świadectwo Żydów, to 
i  c wiedza o  Zbawicielu dotrze 
do mego ludu —

17. I do a Nefitów, i  Jakubitów, 
i Józefitów, i Zoramitów poprzez 
świadectwo ich ojców —

18. I  a świadectwo to dotrze 
do  b Lamanitów i  Lemuelitów, 
i  Ismaelitów, którzy c zmarnieli 
w  niewierze przez niegodzi
wość swoich ojców, którym Pan 
dozwolił d zniszczyć ich braci — 
Nefitów  — z  powodu ich nie
godziwości i  obrzydliwych 
występków.

19. I  w  tym właśnie a celu za
chowano te b płyty zawiera
jące zapisy — aby wypełniły się 
c obietnice Pana, które dał Swemu 
ludowi;

20. I  aby a Lamanici doszli 
do wiedzy o swych ojcach, i aby 
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poznali obietnice Pana, aby 
b uwierzyli w ewangelię i c polegali 
na zasługach Jezusa Chrystusa, 

i dostąpili d chwały poprzez wiarę 
w Jego imię, i przez pokutę swą 
zostali zbawieni. Amen.

ROZDZIAŁ 4
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha jego ojcu, 
Josephowi Smithowi sen., w Harmony w stanie Pensylwania w lu
tym 1829 r.

1–4: Mężna służba ratuje sługi 
Pana; 5–6: Boskie zalety kwalifikują 
ich do czynienia posługi; 7: O rze
czy pochodzące od Boga trzeba za
biegać.

Oto wkrótce pojawi się wśród 
dzieci ludzkich a zdumiewające 
dzieło.

2. Przeto wy, którzy przystąpi
cie do a służby Bogu, uważajcie, 
abyście mu b służyli całym c ser
cem, mocą, umysłem i siłą, by
ście mogli stanąć przed Bogiem 
d bez winy w ostatecznym dniu.

3. Bowiem, jeśli pragniecie słu
żyć Bogu, jesteście a powołani 
do pracy;

4. Oto bowiem a pole dojrzało 

do  b żniwa; i  oto, ten, kto za
puszcza swój sierp z całej swej 
mocy, ten c gromadzi, i nie zginie, 
lecz przynosi zbawienie swej  
duszy;

5. A  a wiara, b nadzieja, c praw
dziwa miłość, d miłość  — 
ze e wzrokiem skupionym jedynie 
na f chwale Boga, czynią go zdat
nym do pracy.

6. Pomnijcie na  wiarę, a cnotę, 
wiedzę, wstrzemięźliwość, b cier
pliwość, braterską łagodność, 
pobożność, prawdziwą miłość, 
c pokorę, d pilność.

7. a Proście, a będzie wam dane; 
kołaczcie, a będzie wam otwo
rzone. Amen.

 20 b Morm. 3:19–21.
  c II Nefi 31:19;  

Mor. 6:4.
  d Mor. 7:26, 38.
4 1 a Iz. 29:14;  

I Nefi 14:7; 22:8;  
DiP 6:1; 18:44.  
ppś Przywrócenie 
ewangelii.

 2 a ppś Służba.
  b Joz. 22:5;  

I Sam. 7:3;  
DiP 20:19; 76:5.

  c ppś Serce;  
Umysł.

  d I Kor. 1:8;  
Jakub 1:19;  
III Nefi 27:20.

 3 a DiP 11:4, 15; 36:5; 
63:57.  
ppś Powołać, 
powołany przez 
Boga, powołanie.

 4 a Jan 4:35;  
Alma 26:3–5;  
DiP 11:3; 33:3, 7.

  b ppś Żniwa.
  c I Tym. 6:19.
 5 a ppś Wiara.
  b ppś Nadzieja.

  c ppś Prawdziwa miłość.
  d ppś Miłość.
  e Ps. 141:8;  

Mat. 6:22;  
Morm. 8:15.

  f ppś Chwała.
 6 a ppś Cnota.
  b ppś Cierpliwość.
  c ppś Pokorny, pokora.
  d ppś Pilność.
 7 a Mat. 7:7–8;  

II Nefi 32:4.  
ppś Modlitwa.
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5 1 a DiP 5:23–24;  
J.S. — Hist. 1:61.

  b ppś Złote płyty.
 2 a ppś Świadek, 

świadectwo.
 3 a II Nefi 27:13.  

Zob. także 
„Świadectwo 
Trzech Świadków” 
i „Świadectwo 

Ośmiu Świadków” 
na początkowych 
stronach Księgi 
Mormona.

  b II Nefi 3:11.
 5 a Jer. 26:4–5;  

Alma 5:37–38;  
DiP 1:14.

 6 a DiP 20:2–3.  
ppś Ustanowić, 

ustanowienie.
  b II Nefi 29:7.
 7 a Łuk. 16:27–31;  

DiP 63:7–12.
 8 a ppś Niewiara.
  b Morm. 8:33.  

ppś Pycha.
 9 a Alma 37:18.

1–10: To pokolenie otrzyma słowo 
Pana za  pośrednictwem Józefa 
Smitha; 11–18: Trzech świadków 
zaświadczy o  Księdze Mormona; 
19–20: Słowo Pana zostanie po
twierdzone tak, jak w  dawnych 
czasach; 21–35: Martin Harris 
może odpokutować i  być jednym 
ze świadków.

Oto powiadam ci, że  tak jak 
sługa mój, a Martin Harris, pra
gnął świadectwa z mojej ręki, tak 
ty, sługa mój, Józef Smith  jun., 
masz w swoim posiadaniu b płyty, 
o których świadczyłeś i dawałeś 
świadectwo, że otrzymałeś je ode 
mnie;

2. I teraz oto mu odpowiesz — 
ten, który przemówił do ciebie, 
tak tobie rzekł: Ja, Pan, jestem Bo
giem i dałem te przedmioty to
bie, sługo mój, Józefie Smith jun., 
i nakazałem ci, abyś stanął jako 
a świadek;

3. I sprawiłem, że przystąpisz 
ze  mną do  przymierza, że  nie 
pokażesz ich nikomu z  wyjąt
kiem tych a osób, które ci wskażę, 

i  że  nie masz nad nimi żadnej 
b mocy, o ile ci jej nie udzielę.

4. I masz dar przetłumaczenia 
płyt  — a  jest to pierwszy dar, 
jaki na ciebie zesłałem — i przy
kazałem ci, byś nie pretendował 
do żadnego innego daru, zanim 
nie wypełni się w tym mój cel, 
bowiem nie dam ci żadnego in
nego daru, zanim nie ukończysz 
tej pracy.

5. Zaprawdę, powiadam ci, nie
dola przyjdzie na mieszkańców 
ziemi, jeżeli a nie będą zważać 
na moje słowa;

6. Bo w przyszłości zostaniesz 
a ustanowiony i pójdziesz głosić 
moje b słowa dzieciom ludzkim.

7. Oto, jeśli nie dadzą a wiary 
mym słowom, nie uwierzyliby 
i tobie, sługo mój, Józefie, nawet 
gdybyś mógł im pokazać wszyst
kie przedmioty, które ci powie
rzyłem.

8. O a niewierzące i b harde po
kolenie — mój gniew się na nich 
rozpalił.

9. Oto, zaprawdę, powiadam 
ci, a zachowałem przedmioty 

ROZDZIAŁ 5
Objawienie otrzymane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha 
w Harmony w stanie Pensylwania w marcu 1829 r. na prośbę Mar
tina Harrisa.
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 11 a II Nefi 27:12;  
Eter 5:3–4;  
DiP 17:1–5.

 14 a II Nefi 27:13.
  b ppś Kościół Jezusa 

Chrystusa;  
Przywrócenie 
ewangelii.

  c DiP 105:31; 109:73.
 15 a DiP 17.  

ppś Świadkowie 
Księgi Mormona.

 16 a Eter 4:11.
  b I Nefi 2:16.

  c DiP 8:1–3.
  d ppś Duch Święty.
  e ppś Chrzest, chrzcić;  

Dar Ducha Świętego;  
Narodzony ponownie, 
narodzony z Boga.

 17 a ppś Upoważnienie;  
Ustanowić, 
ustanowienie.

 18 a I Nefi 14:7;  
DiP 20:13–15.

 19 a DiP 29:8; 35:11;  
43:17–27.  
ppś Dni ostatnie, 

Ostatnie dni;  
Znaki czasów.

  b ppś Pokutować, 
pokuta.

  c Iz. 24:1, 5–6.
  d Iz. 66:15–16;  

DiP 133:41.  
ppś Drugie Przyjście 
Jezusa Chrystusa.

 20 a I Nefi 1:18;  
II Nefi 25:9.

  b DiP 1:38.

powierzone teraz tobie, sługo 
mój, Józefie, dla mojego mądrego 
celu, który zostanie ujawniony 
przyszłym pokoleniom;

10. Lecz to pokolenie otrzyma 
moje słowo za twoim pośrednic
twem;

11. A  poza twoim świadec
twem będzie jeszcze a świadec
two trzech moich sług, których 
powołam i ustanowię, i którym 
pokażę te rzeczy; i pójdą, niosąc 
moje słowa otrzymane za twoim 
pośrednictwem.

12. Zaiste, będą wiedzieć z pew
nością, że  rzeczy te są praw
dziwe, albowiem z nieba im to 
ogłoszę.

13. Dam im moc, że zobaczą je 
takimi, jakimi są naprawdę;

14. I  a nikomu innemu nie 
udzielę takiej mocy, by otrzymał 
to samo świadectwo w tym poko
leniu, gdy b Kościół mój zaczyna 
wzrastać i wynurzać się z pustko
wia — jasny jak c księżyc i piękny 
jak słońce, a straszliwy niczym 
armia z chorągwiami.

15. I wyślę świadectwo trzech 
a świadków o moim słowie.

16. A oto tym, którzy a uwierzą 

w  me słowa, b dam c objawie
nia mego d Ducha; i e narodzą się 
ze mnie, nawet z wody i z Du
cha —

17. A wy musicie jeszcze nieco 
poczekać, gdyż nie jesteście jesz
cze a ustanowieni —

18. A świadectwo ich także roz
legnie się na a potępienie tego po
kolenia, jeżeli znieczulą swe serca 
przeciw nim.

19. Bowiem pustosząca a klę
ska rozprzestrzeni się pomiędzy 
mieszkańcami ziemi, i będzie ich 
razić co jakiś czas, jeśli b nie od
pokutują, aż  c opustoszeje zie
mia, a  jej mieszkańcy zostaną 
doszczętnie strawieni i całkiem 
zniszczeni blaskiem mego d przyj
ścia.

20. Oto powiadam ci te rzeczy, 
tak jak a mówiłem ludowi o za
gładzie Jerozolimy, a b słowo moje 
potwierdzi się tym razem tak 
samo, jak to się działo dotych
czas.

21. A  teraz nakazuję ci, sługo 
mój, Józefie, abyś odpokuto
wał i postępował zacniej przede 
mną, i nie ulegał więcej namo
wom ludzkim;
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 22 a ppś Posłuszeństwo, 
posłuszny, być 
posłusznym.

  b Alma 60:13;  
DiP 6:30; 135.

 23 a DiP 5:1.
 24 a Zob. „ Świadectwo 

Trzech Świadków” 
na początkowych 
stronach Księgi 

Mormona.
 25 a Eter 5:3.
 33 a DiP 10:6; 38:13, 28.
 34 a I Nefi 3:7.

22. I abyś był wytrwały w a prze
strzeganiu moich przykazań; 
a  jeśli tak będziesz czynić, oto 
dam ci życie wieczne, nawet gdy
byś miał być b zabity.

23. I  teraz ponownie mówię 
do  ciebie, sługo mój, Józefie, 
o a człowieku, który pragnie świa
dectwa —

24. Oto mówię mu, że się wy
wyższa i nie korzy dość przede 
mną, lecz jeżeli odda mi pokłon 
i ukorzy się w żarliwej modlitwie 
oraz wierze w szczerości serca, 
pozwolę mu a ujrzeć rzeczy, które 
pragnie zobaczyć.

25. I powie wówczas ludziom 
tego pokolenia: Oto widziałem 
rzeczy, które Pan pokazał Jó
zefowi Smithowi  jun., i  a wiem 
z pewnością, że są prawdziwe, 
gdyż je widziałem, gdyż poka
zano mi je mocą Boga, a nie czło
wieka.

26. I ja, Pan, nakazuję mu, słu
dze mojemu, Martinowi Harri
sowi, że nie powie im nic więcej 
o  tych rzeczach poza stwier
dzeniem: Widziałem je i zostały 
mi pokazane mocą Boga; i to są 
słowa, które powie.

27. Ale jeśli temu zaprzeczy, 
złamie przymierze, które zawarł 
ze mną wcześniej i oto, zostanie 
potępiony.

28. A teraz, jeżeli się nie uko
rzy i nie wyzna mi, że postąpił 

źle, i nie zawrze ze mną przymie
rza, iż będzie przestrzegał mo
ich przykazań, i nie wykaże się 
wiarą we mnie, oto mówię mu, 
że nie będzie miał wizji, bo nie 
udzielę mu widoku rzeczy, o któ
rych mówiłem.

29. A jeśli tak się stanie, naka
zuję ci, sługo mój, Józefie, abyś 
mu powiedział, że ma więcej nic 
nie robić, i nie naprzykrzać mi się 
więcej w tej sprawie.

30. A  jeśli tak się stanie, oto 
mówię ci, Józefie, abyś po prze
tłumaczeniu jeszcze kilku stron 
przerwał pracę do czasu, aż ci ją 
zlecę ponownie; wówczas mo
żesz wznowić tłumaczenie.

31. A  jeśli tego nie uczynisz, 
stracisz dar i odbiorę ci powie
rzone rzeczy.

32. A teraz, ze względu na to, 
iż przewiduję zasadzkę na twoje 
życie; zaiste, przewiduję, że  je
żeli sługa mój, Martin Harris, nie 
ukorzy się i nie otrzyma świadec
twa z mojej ręki, dopuści się wy
kroczenia;

33. A wielu czyha, aby cię a zgła
dzić z  powierzchni ziemi; dla
tego, aby przedłużyć twoje dni, 
dałem ci te przykazania.

34. Zaiste, dla tej przyczyny po
wiedziałem: Wstrzymaj się, nic 
nie czyń, dopóki ci nie nakażę, 
a a dam ci sposób na wykonanie 
tego, co ci nakazałem.
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 35 a II Mojż. 15:26;  
DiP 11:20.

  b Jan 6:39–40; I Tes. 4:17;  
III Nefi 15:1;  
DiP 9:14; 17:8; 
75:16, 22.

6 1 a Iz. 29:14;  
DiP 4; 18:44.

 2 a Hebr. 4:12; Obj. 1:16;  
DiP 27:1.

  b Hel. 3:29; DiP 33:1.
 3 a Jan 4:35;  

DiP 31:4; 33:3; 101:64.
 4 a Obj. 14:15–19;  

Alma 26:5;  
DiP 11:3–4, 27.

 5 a Mat. 7:7–8.
 6 a I Nefi 13:37.
  b ppś Syjon.
 7 a Alma 39:14;  

DiP 68:31.
  b I Król. 3:10–13;  

Mat. 19:23;  
Jakub 2:18–19.  
ppś Bogactwo, 
bogactwa;  
Światowość.

  c ppś Mądrość.
  d DiP 42:61, 65.  

ppś Tajemnice Boga.

1–6: Robotnicy pracujący na polu 
Pana zdobywają zbawienie; 7–13: 
Nie ma większego daru nad dar zba
wienia; 14–27: Świadectwo prawdy 
przychodzi przez moc Ducha; 28–
37: Zwracaj się do Chrystusa i stale 
czyń dobrze.

Wielkie i a zdumiewające dzieło 
pojawi się wkrótce pomiędzy 
dziećmi ludzkimi.

2. Oto Jam jest Bóg, baczcie 
na moje a słowo, które jest żywe 
i  potężne, b ostrzejsze niż obo
sieczny miecz, co rozcina na ka
wałki zarówno stawy, jak i szpik; 
przeto baczcie na me słowa.

3. Oto a pole dojrzało już 
do  żniwa; przeto kto pragnie 
zbierać, niech zapuszcza swój 

sierp z całej swej mocy i zbiera, 
póki trwa dzień, aby mógł za
skarbić sobie wieczne zbawie
nie dla swej duszy w królestwie 
Boga.

4. Zaiste, ktokolwiek a zapusz
cza swój sierp i zbiera, ma powo
łanie od Boga.

5. Przeto jeśli a prosić mnie bę
dziecie, otrzymacie; jeśli zakoła
czecie, będzie wam otworzone.

6. A teraz, jako prosiliście, za
prawdę, powiadam wam, prze
strzegajcie moich przykazań 
i a dążcie do ujawnienia i ustano
wienia sprawy b Syjonu;

7. a Nie szukajcie b bogactw, ale 
c mądrości, a d tajemnice Boga od
słonią się przed wami i  wtedy 
staniecie się bogaci. Oto ten, kto 

ROZDZIAŁ 6
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi i Oliverowi Cowde
ry’emu w Harmony w stanie Pensylwania w kwietniu 1829 r. Oliver 
Cowdery rozpoczął pracę jako skryba przy tłumaczeniu Księgi Mor
mona 7 kwietnia 1829 r. Otrzymał już wcześniej boskie potwier
dzenie o prawdziwości świadectwa Proroka co do płyt z wyrytym 
zapisem Księgi Mormona. Prorok pytał Pana przy pomocy urim 
i tummim i otrzymał tę oto odpowiedź.

35. A  jeżeli a wiernie będziesz 
przestrzegał moich przykazań, 

zostaniesz b podniesiony ostat
niego dnia. Amen.
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 7 e DiP 14:7.
 9 a Alma 29:9;  

DiP 15:6; 18:14–15; 
34:6.  
ppś Pokutować, 
pokuta;  
Praca misjonarska.

 10 a DiP 63:64.
 11 a DiP 102:23;  

J.S. — Hist. 1:18, 26.
  b Mat. 11:25; 13:10–11;  

Alma 12:9.

  c ppś Dar;  
Dary Ducha.

  d Jak. 5:20;  
Alma 62:45;  
DiP 18:44.

 12 a Mat. 7:6.
 13 a I Nefi 15:24.
  b Mos. 2:41;  

Eter 4:19;  
DiP 51:19; 63:47.

  c ppś Wytrwać.
  d ppś Zbawienie.

 14 a ppś Modlitwa.
 15 a ppś Umysł.
 16 a I Kron. 28:9;  

Mat. 12:25;  
Hebr. 4:12;  
Mos. 24:12;  
III Nefi 28:6.  
ppś Wszechwiedzący.

  b I Król. 8:39.
 17 a DiP 18:2.
 18 a ppś Pilność.
  b DiP 124:95–96.

posiada e życie wieczne, bogatym 
jest.

8. Zaprawdę, zaprawdę, powia
dam wam, to, czego pragniecie 
ode mnie, stanie się wam; a jeśli 
pragniecie, staniecie się narzę
dziem w dokonaniu mnogiego 
dobra w tym pokoleniu.

9. Nie mówcie o niczym innym, 
jak o a pokucie, temu pokoleniu, 
przestrzegajcie moich przykazań 
i pomóżcie ponieść moje dzieło 
zgodnie z moimi przykazaniami, 
a będziecie błogosławieni.

10. Oto masz dar i  z powodu 
tego daru jesteś błogosławiony. 
Pamiętaj, że  jest to dar a święty 
i pochodzi z wysokości —

11. A jeśli a pytać będziesz, po
znasz b tajemnice wielkie i zdu
miewające; przeto używaj swego 
c daru, abyś mógł poznać tajem
nice i abyś mógł przyprowadzić 
wielu do  wiedzy o  prawdzie, 
a także d przekonać ich, że błądzą.

12. Nie ujawniaj swego daru ni
komu z wyjątkiem tych, którzy 
wierzą w to samo, co ty. Nie igraj 
ze a świętymi sprawami.

13. Jeśli dobro czynić bę
dziesz i  a pozostaniesz b wierny 
do  c końca, zbawiony zosta
niesz w królestwie Boga, co jest 

największym ze wszystkich da
rów Boga, bowiem nie ma daru 
większego nad dar d zbawienia.

14. Zaprawdę, zaprawdę, po
wiadam ci, błogosławiony jesteś 
za to, coś uczynił, bowiem a pyta
łeś mnie, a ilekroć pytałeś, Duch 
mój pouczał cię. Gdyby tak nie 
było, nie doszedłbyś do miejsca, 
w którym teraz jesteś.

15. Oto wiesz, żeś mnie pytał 
i oświeciłem twój a umysł, a teraz 
mówię ci te rzeczy, abyś wiedział, 
że oświecił cię Duch prawdy;

16. Zaiste, mówię ci, abyś wie
dział, że nikt poza Bogiem nie 
a zna twych myśli ani zamiarów 
twego b serca.

17. Mówię ci te rzeczy, aby ci 
dać świadectwo, że słowa — czyli 
dzieło, które piszesz — są a praw
dziwe.

18. Przeto bądź a pilny, wiernie 
b stój przy moim słudze Józefie 
bez względu na to, w jak trud
nych okolicznościach by się nie 
znalazł ze względu na słowo.

19. Napominaj go w  błędach 
i  sam słuchaj jego napomnień. 
Bądź cierpliwy, bądź trzeźwo 
myślący, zachowuj umiar, miej 
cierpliwość, wiarę, nadzieję 
i prawdziwą miłość.
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 20 a Eter 3:21;  
DiP 84:85.

 21 a ppś Jezus Chrystus.
  b Jan 1:10–12;  

Dz. 3:13–17;  
III Nefi 9:16;  
DiP 45:8.

  c Jan 1:5;  
DiP 10:58.  
ppś Światło, światłość 
Chrystusa.

  d ppś Ciemność 
duchowa.

 22 a ppś Rozróżnianie, 
dar [rozróżniania].

 23 a ppś Pokój.
  b I Jana 5:9;  

DiP 18:2.
 25 a Mos. 8:13;  

DiP 5:4; 9:1–5, 10.
 26 a DiP 8:1; 9:2.  

ppś Pisma święte — 
Pisma, które według 
proroctw mają 
być ujawnione.

  b ppś Niegodziwy, 

niegodziwość.
 27 a DiP 35:20.
 28 a V Mojż. 19:15;  

II Kor. 13:1;  
II Nefi 27:12–14;  
DiP 128:3.

 30 a DiP 5:22; 135.  
ppś Męczennik, 
męczeńska śmierć.

  b Obj. 3:21.
  c ppś Chwała.
 31 a III Nefi 16:10–14;  

DiP 20:8–15.

20. Oto tyś jest Oliverem i prze
mówiłem do  ciebie z  powodu 
twych pragnień; a zachowaj więc 
te słowa w swym sercu niczym 
skarb. Wiernie i pilnie przestrze
gaj przykazań Boga, a otoczę cię 
ramionami mej miłości.

21. Oto Jam jest Jezus Chry
stus, a Syn Boga. Jam jest Ten, 
który przyszedł do  b swoich, 
a oni nie przyjęli mnie. Jam jest 
c światło, które świeci w d ciemno
ści, a ciemność go nie przemaga.

22. Zaprawdę, zaprawdę, po
wiadam ci, jeśli dalej pragniesz 
świadectwa, wspomnij noc, gdyś 
wołał do  mnie w  sercu, abyś 
mógł a poznać prawdę dotyczącą 
tych rzeczy.

23. Czyż nie zesłałem a spokoju 
do twego umysłu w tej sprawie? 
Czyż możesz mieć większe b świa
dectwo niż to od Boga?

24. Oto teraz otrzymałeś świa
dectwo; bo czyż nie jest świadec
twem, że powiedziałem ci rzeczy 
nieznane żadnemu człowiekowi?

25. Oto, jeśli tego pragniesz ode 
mnie, obdarzę cię darem a tłuma
czenia, nawet tak samo, jak sługę 
mojego, Józefa.

26. Zaprawdę, zaprawdę, po

wiadam ci, że  istnieją a zapisy 
zawierające dużą część mojej 
ewangelii, które zostały zata
jone z powodu ludzkiej b niego
dziwości;

27. A  teraz ci nakazuję: jeżeli 
masz dobre pragnienia — pra
gniesz gromadzić dla siebie 
skarby w  niebie  — pomożesz 
swym darem w  wydobyciu 
na  światło tych części mych 
a pism świętych, które były ukryte 
wskutek niegodziwości.

28. Oto teraz daję ci, jako i mo
jemu słudze Józefowi, klucze tego 
daru, który wydobędzie tę po
sługę na światło, a każde słowo 
zostanie potwierdzone ustami 
dwóch lub trzech a świadków.

29. Zaprawdę, zaprawdę, po
wiadam wam, jeżeli odrzucą 
moje słowa, a  wraz z  nimi tę 
część mojej ewangelii oraz moją 
posługę, błogosławieni będziecie, 
bo nie mogą wam uczynić więcej, 
niż uczynili mnie.

30. A nawet jeśli a uczynią wam 
jako uczynili mnie, błogosła
wieni będziecie, bo  b zamieszka
cie ze mną w c chwale.

31. Ale jeśli nie a odrzucą 
mych słów potwierdzonych 
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 31 b ppś Świadectwo.
 32 a Mat. 18:19–20.  

ppś Jedność.
  b DiP 29:5; 38:7.
 33 a ppś Odwaga, 

odważny.
  b Gal. 6:7–8;  

Mos. 7:30–31;  
Alma 9:28;  
DiP 1:10.

 34 a Ps. 71:3;  

Mat. 7:24–25;  
I Kor. 10:1–4;  
Hel. 5:12;  
DiP 10:69; 18:4, 17; 
33:13;  
Mojż. 7:53.  
ppś Opoka.

 35 a Jan 8:3–11.
 36 a Iz. 45:22;  

DiP 43:34.
 37 a ppś Jezus Chrystus — 

Pośmiertne epifanie 
Chrystusa.

  b ppś Ukrzyżowanie.
  c Mat. 5:3, 10;  

III Nefi 12:3, 10.
  d ppś Królestwo 

Boże lub królestwo 
niebieskie.

7 1 a ppś Jan, syn 
Zebedeusza.

  b III Nefi 28:1–10.

1–3: Ukochany Jan żyć będzie 
do przyjścia Pana; 4–8: Piotr, Ja
kub i Jan dzierżą klucze ewangelii.

I rzekł do mnie Pan: a Janie, uko
chany mój, czego b pragniesz? Bo
wiem jeśli poprosisz o to, czego 
pragniesz, będzie ci dane.

ROZDZIAŁ 7
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi i Oliverowi Cowde
ry’emu w Harmony w stanie Pensylwania w kwietniu 1829 r., gdy 
zapytali przy pomocy urim i tummim, czy Jan, ukochany uczeń, po
został w ciele czy umarł. Objawienie to jest przetłumaczoną wersją 
zapisu sporządzonego przez Jana na pergaminie i ukrytego przez 
niego.

b świadectwem, jakie będzie dane, 
błogosławieni będą, a wy rado
wać się będziecie owocem swych 
trudów.

32. Zaprawdę, zaprawdę, po
wiadam wam  — jako rzekłem 
moim uczniom  — tam, gdzie 
dwóch lub trzech a zgromadzi się 
w moje imię jako jedność, tam ja 
będę b pośród nich — nawet jako 
jestem pośród was.

33. a Nie trwóżcie się przed czy
nieniem dobra, synowie moi, 
bo cokolwiek b zasiejecie, to zbie
rać będziecie; przeto jeśli siejecie 
dobro, dobro zbierzecie w  na
grodę.

34. Przeto nie trwóż się trzódko, 

czyń dobro; niech ziemia i piekło 
jednoczą się przeciw tobie, bo je
żeli budujesz na mojej a opoce, nie 
przemogą cię.

35. Oto nie potępiam was, idź
cie swoją drogą i nie a grzeszcie 
więcej, z  powagą wykonujcie 
pracę, którą wam przykazałem.

36. a Zwracajcie się do  mnie 
w każdej myśli, nie wątpcie, nie 
trwóżcie się.

37. a Patrzcie na  rany, które 
przebiły mój bok i ślady b gwoź
dzi w rękach oraz stopach, bądź
cie wierni, przestrzegajcie moich 
przykazań, a  c odziedziczycie 
d królestwo niebieskie. Amen.
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 2 a Łuk. 9:27.  
ppś Śmierć fizyczna.

 3 a Jan 21:20–23.  
ppś Przeobrażone 
Istoty.

  b ppś Chwała;  
Drugie Przyjście 
Jezusa Chrystusa.

  c Obj. 10:11.

 4 a ppś Królestwo 
Boże lub królestwo 
niebieskie.

 6 a DiP 130:5.
  b DiP 76:86–88.
  c Jan 10:8–11;  

DiP 77:14.
 7 a Mat. 16:19;  

Dz. 15:7;  

J.S. — Hist. 1:72.  
ppś Klucze 
kapłaństwa.

 8 a ppś Radość.
8 1 a J.S. — Hist. 1:66.  

ppś Cowdery, Oliver.
  b ppś Wiedza.

1–5: Objawienie przychodzi przez 
moc Ducha Świętego; 6–12: Wiedza 
o tajemnicach Boga i moc tłumacze
nia starożytnych zapisów przycho
dzą przez wiarę.

a Oliverze Cowdery, zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam ci, że jako 
żyje Pan, który jest twoim Bo
giem i twoim Odkupicielem, tak 
na  pewno otrzymasz b wiedzę 

ROZDZIAŁ 8
Objawienie dane Oliverowi Cowdery’emu za pośrednictwem Proroka 
Józefa Smitha w Harmony w stanie Pensylwania w kwietniu 1829 r. 
W trakcie tłumaczenia Księgi Mormona Oliver, który nadal służył 
jako skryba, pisząc pod dyktando Proroka, zapragnął daru tłumacze
nia. Pan odpowiedział na jego błaganie, udzielając tego objawienia.

2. I rzekłem doń: Panie, daj mi 
moc nad a śmiercią, abym mógł 
żyć i  przyprowadzać dusze 
do Ciebie.

3. I  powiedział mi Pan: Za
prawdę, zaprawdę, powiadam ci, 
skoro tego pragniesz, a dożyjesz 
chwili, gdy przyjdę w b chwale, 
i c prorokować będziesz narodom, 
plemionom, językom i ludom.

4. I dlatego rzekł Pan do Piotra: 
Jeśli chcę, aby żył, dopóki nie 
przyjdę, co ci do tego? Bo prosił 
mnie, aby mógł przyprowadzać 
do mnie dusze, ty zaś pragniesz 
szybko przyjść do mnie w moim 
a królestwie.

5. Mówię ci, Piotrze, to było 
dobre pragnienie, ale mój uko
chany pragnął czynić więcej, to 

jest pragnął czynić jeszcze więk
sze dzieło pomiędzy ludźmi niż 
dotychczas.

6. Oto podjął się większej pracy; 
przeto uczynię go niczym pło
nący ogień i anioł a posługujący; 
będzie czynić posługę na rzecz 
tych, którzy będą b dziedzicami 
zbawienia, którzy mieszkają 
na c ziemi.

7. A ciebie uczynię posługują
cym jemu i twemu bratu, Jaku
bowi, i wam trzem dam tę moc 
i a klucze tej posługi, dopóki nie 
przyjdę.

8. Zaprawdę, powiadam wam, 
stanie wam się według waszych 
pragnień, bo a radujecie się obaj 
tym, czego pragniecie.
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ROZDZIAŁ 9
Objawienie dane Oliverowi Cowdery’emu za pośrednictwem Pro
roka Józefa Smitha w Harmony w stanie Pensylwania w kwietniu 
1829 r. Oliver zostaje napomniany, aby był cierpliwy i zadowolony, 
że na razie może pisać pod dyktando tłumacza, i aby sam nie sta
rał się tłumaczyć.
 1 c ppś Modlitwa.
  d DiP 6:26–27; 9:2.
  e DiP 5:16.
 2 a DiP 9:7–9.  

ppś Objawienie.

  b ppś Serce.
  c ppś Duch Święty.
 3 a II Mojż. 14:13–22;  

V Mojż. 11:4;  
I Nefi 4:2; Mos. 7:19.  

ppś Morze Czerwone.
 5 a V Mojż. 11:18–19.
 10 a ppś Wiara.
  b DiP 88:63–65.
 11 a DiP 9:1, 10.

o  wszystkim, o  co c poprosisz 
z  wiarą, w  uczciwości serca, 
wierząc, że  otrzymasz wiedzę 
o wyrytych pradawnych d zapi
sach zawierających te części pism 
świętych, o  których mówiono 
przez e objawienie mojego Ducha.

2. Zaiste, oto a przemówię do cie
bie w  twym umyśle i  w  twym 
b sercu przez c Ducha Świętego, 
który zstąpi na ciebie i zamieszka 
w twoim sercu.

3. Zaiste, jest to duch objawie
nia; oto duch, mocą którego Moj
żesz przeprowadził dzieci Izraela 
przez a Morze Czerwone po su
chej ziemi.

4. Zatem jest to twój dar, korzy
staj z niego, a będziesz błogosła
wiony, bo wybawi cię z rąk twych 
nieprzyjaciół, którzy w przeciw
nym wypadku zgładziliby cię 
i doprowadzili twą duszę do za
głady.

5. Och, zapamiętaj te a słowa 
i przestrzegaj moich przykazań! 
Pamiętaj, to jest twój dar.

6. Nie jest to wszystek twój dar, 
albowiem masz jeszcze inny dar, 

dar Aarona; oto dar ten powie
dział ci wiele rzeczy;

7. Oto żadna inna moc poza 
mocą Boga nie może sprawić, 
by ów dar Aarona był z tobą.

8. Przeto nie wątp, bowiem 
jest to dar Boży; i poniesiesz go 
w dłoniach i dokonasz wielu zdu
miewających dzieł; i żadna moc 
nie zdoła ci go wyrwać z rąk, bo
wiem jest to praca Boga.

9. I przeto, o cokolwiek popro
sisz, abym ci powiedział tą drogą, 
tego ci udzielę i  będziesz miał 
wiedzę na ten temat.

10. Pamiętaj, że bez a wiary ni
czego nie możesz uczynić; proś 
więc z  wiarą. Nie igraj z  tymi 
sprawami; nie b proś, o  coś nie 
powinien.

11. Proś, abyś mógł poznać ta
jemnice Boga i  abyś mógł a tłu
maczyć i otrzymać wiedzę z tych 
wszystkich starożytnych zapisów, 
które były ukryte, a  są święte, 
a stanie ci się według twej wiary.

12. Oto ja to powiedziałem, 
a jestem tym, który przemawiał 
do ciebie od początku. Amen.
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9 1 a DiP 8:1, 11.
  b J.S. — Hist. 1:67.
 2 a Wzmianka 

o dodatkowej 
pracy nad 
tłumaczeniem, łacznie 
z tłumaczeniem 
Biblii, znanym 
jako Tłumaczenie 
Józefa Smitha 
i tłumaczeniem Księgi 

Abrahama, w czym 
Oliver Cowdery 
pomagał jako skryba. 
ppś Tłumaczenie 
Józefa Smitha 
(Tłum. J.S.).

  b DiP 6:26; 8:1.
 6 a ppś Szemrać.
 8 a ppś Rozważać.
  b ppś Modlitwa.
  c ppś Natchnienie, 

natchnąć;  
Świadectwo.

  d Łuk. 24:32.
  e DiP 8:2–3.
 9 a DiP 10:2.
 10 a DiP 8:11.
 11 a ppś Bojaźń, strach.
 12 a DiP 18:8.
 13 a ppś Kusić, pokusa.

1–6: Inne starożytne zapisy muszą 
być jeszcze przetłumaczone; 7–14: 
Księga Mormona jest tłumaczona 
poprzez studiowanie i duchowe po
twierdzenie.

Oto powiadam ci, mój synu, 
że ponieważ nie a tłumaczyłeś, 
zgodnie ze swoim pragnieniem, 
które spełniłem, a  ponownie 
zacząłeś b zapisywać dla mego 
sługi Józefa Smitha jun., pragnę, 
abyś to robił dalej, aż do ukoń
czenia zapisu, który mu  
powierzyłem.

2. Lecz oto, posiadam a inne b za
pisy, i dam ci moc, że będziesz 
pomagać w tłumaczeniu.

3. Bądź cierpliwy, mój synu, 
bo  jest we mnie mądrość, a nie 
jest wskazane, abyś teraz tłuma
czył.

4. Dzieło, do którego zostałeś 
powołany, to pisanie dla mego 
sługi Józefa.

5. A oto zabrałem ci ten przy
wilej, boś nie kontynuował, jakoś 
zaczął, kiedy przystąpiłeś do tłu
maczenia.

6. Nie a szemraj, mój synu, 
bo jest we mnie mądrość, że po
stąpiłem z tobą w ten sposób.

7. Oto nie zrozumiałeś; 

mniemałeś, że ci dam, ale nie po
myślałeś o niczym innym, tylko 
by mnie prosić.

8. Ale oto mówię ci, że musisz 
to a rozpatrzyć w swoim umyśle, 
potem musisz mnie b pytać, czy 
jest to właściwe, a jeżeli jest wła
ściwe, sprawię, że doznasz c palą
cego uczucia w d piersi i e uczujesz, 
że jest to słuszne.

9. A jeżeli nie będzie to słuszne, 
nie odczujesz tego, lecz doznasz 
a drętwoty myśli, która sprawi, 
że zapomnisz o rzeczy niewła
ściwej; dlatego też nie możesz pi
sać o sprawach świętych, o ile ci 
nie zezwolę.

10. Gdybyś o  tym wiedział, 
mógłbyś a tłumaczyć; jednako
woż nie jest wskazane, abyś tłu
maczył teraz.

11. Wskazane było, gdyś za
czynał, ale a bałeś się i czas mi
nął, a teraz to nie jest wskazane.

12. Czyż nie widzisz, że dałem 
słudze memu a Józefowi wystar
czającą siłę do nadrobienia utra
conego czasu? A żadnego z was 
nie potępiam.

13. Rób, co ci nakazałem, a bę
dzie ci się dobrze wiodło. Bądź 
wierny i nie ulegaj żadnej a po
kusie.
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ROZDZIAŁ 10
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi w Harmony w stanie 
Pensylwania około kwietnia 1829 r., którego część być może otrzy
mano już latem 1828 r. Pan powiadamia Józefa o zmianach doko
nanych przez niegodziwych ludzi na 116 stronach manuskryptu 
tłumaczenia księgi Lehiego w Księdze Mormona. Strony tego ręko
pisu zostały zagubione przez Martina Harrisa, którego pieczy zo
stały tymczasowo powierzone. (Zob. wprowadzenie do rozdziału 3.). 
Niecnym zamysłem było poczekać na spodziewane ponowne tłuma
czenie materiału zawartego na skradzionych stronicach, a następ
nie zdyskredytować tłumacza, wykazując rozbieżności spowodowane 
wprowadzonymi zmianami. Księga Mormona pokazuje, że ten niego
dziwy zamiar zapoczątkowany został przez złego i był znany Panu 
już wtedy, gdy Mormon, starożytny historyk neficki, sporządzał 
streszczenie zebranych płyt (zob. Sł. Morm. 1:3–7).

14. Wytrwaj w  a pracy, do któ
rej cię b powołałem, a  włos ci 
z głowy nie spadnie i zostaniesz 

c podniesiony ostatniego dnia. 
Amen.

 14 a I Kor. 16:13.
  b ppś Powołać, 

powołany przez 
Boga, powołanie.

  c Alma 13:29; 

   DiP 17:8.
10 1 a ppś Urim i tummim.
  b DiP 3:1–15.
 2 a ppś Umysł.
 3 a DiP 3:10.

 4 a Mos. 4:27.
  b II Mojż. 18:13–26.
  c Mat. 10:22.  

ppś Pilność.

1–26: Szatan podburza niegodzi
wych, aby przeciwstawili się dziełu 
Pana; 27–33: Dąży on do zniszcze
nia dusz ludzkich; 34–52: Ewangelia 
ma dotrzeć do Lamanitów i wszyst
kich narodów poprzez Księgę Mor
mona; 53–63: Pan ustanowi Swój 
Kościół i  Swoją ewangelię mię
dzy ludźmi; 64–70: Zgromadzi On 
w Swoim Kościele tych, którzy od
pokutowali, i zbawi posłusznych.

Teraz oto powiadam ci, że po
nieważ przekazałeś pisma  — 
których moc przetłumaczenia 

dano ci przez a urim i tummim — 
w ręce b niegodziwego człowieka, 
utraciłeś je.

2. I w tym samym czasie straci
łeś też swój dar i zaćmił się twój 
a umysł.

3. Jednakowoż jest on ci teraz 
ponownie a przywrócony; dopil
nuj więc, abyś był wierny, i pra
cuj dalej, aż do ukończenia reszty 
dzieła tłumaczenia, jako zacząłeś.

4. Nie gnaj a szybciej ani nie pra
cuj więcej niż starcza ci b sił i środ
ków danych do tłumaczenia, lecz 
trudź się c pilnie do końca.
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5. a Módl się zawsze, byś zakoń
czył zwycięsko, zaiste, abyś mógł 
pokonać Szatana i abyś umknął 
z rąk sług Szatana, którzy utrzy
mują jego dzieło.

6. Oto dążyli do twej a zagłady; 
zaiste, ów b człowiek, któremu 
ufałeś, chciał cię zniszczyć.

7. I dlategom powiedział, że jest 
on niegodziwym człowiekiem, 
bo chciał zabrać rzeczy powie
rzone tobie; dążył też do znisz
czenia twego daru.

8. A skoro przekazałeś zapiski 
w jego ręce, oto niegodziwi lu
dzie zabrali je tobie.

9. Przeto oddałeś je, zaiste, od
dałeś niegodziwości to, co święte.

10. I  oto, a Szatan nakłonił ich 
serca, aby zmienili słowa, które 
kazałeś zapisać, czyli słowa, 
które przetłumaczyłeś, a  które 
straciłeś z rąk.

11. I oto, powiadam ci, że ponie
waż zmienili słowa, znaczenie ich 
jest sprzeczne z tym, coś przetłu
maczył i kazał zapisać;

12. I w ten sposób diabeł chciał 
uknuć przebiegły plan, aby znisz
czyć to dzieło;

13. Bo skłonił ich serca do uczy
nienia tego, aby mogli kłamliwie 
powiedzieć, że cię a złapali na sło
wach, które udawałeś, że tłuma
czysz.

14. Zaprawdę, powiadam ci, 
że nie pozwolę na to, by Szatan 

osiągnął swój niecny zamysł w tej 
sprawie.

15. Oto nakłonił ich serca, aby 
skłonili cię do  kuszenia Pana, 
twego Boga, prosząc o możliwość 
przetłumaczenia raz jeszcze.

16. A oto tedy mówią i myślą 
w sercu: Zobaczymy, czy Bóg dał 
mu moc tłumaczenia; jeżeli tak — 
udzieli mu tej mocy jeszcze raz.

17. A  jeśli Bóg ponownie ob
darzy go mocą, to znaczy, jeśli 
ponownie przetłumaczy, lub in
nymi słowy, jeśli powtórzy te 
same słowa, oto mamy je u nas — 
zmienione;

18. Przeto słowa się nie pokryją, 
i powiemy, że skłamał w swych 
słowach i  że  nie ma daru ani 
mocy;

19. Przeto zniszczymy go, 
a  także to dzieło; a  uczynimy 
to, abyśmy się na koniec nie za
wstydzili, lecz pozyskali poklask 
świata.

20. Zaprawdę, zaprawdę, po
wiadam ci, że Szatan ma wielką 
władzę nad ich sercami; on a pod
burza ich do  b niegodziwości 
przeciwko temu, co dobre;

21. A  serca ich są a zdepra
wowane i  pełne b niegodziwo
ści i  występków; i  c kochają 
d ciemność bardziej niż światło, 
bo e czyny ich są złe; dlatego nie 
zwrócą się do mnie.

22. a Szatan ich podburza, aby 
 5 a III Nefi 18:15–21.  

ppś Modlitwa.
 6 a DiP 5:32–33; 38:13.
  b DiP 5:1–2.
 10 a ppś Diabeł.
 13 a Jer. 5:26.

 20 a II Nefi 28:20–22.
  b ppś Grzech.
 21 a DiP 112:23–24.
  b ppś Niegodziwy, 

niegodziwość.
  c Mojż. 5:13–18.

  d Mos. 15:26.  
ppś Ciemność 
duchowa.

  e Jan 3:18–21;  
DiP 29:45.

 22 a II Nefi 2:17–18.
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mógł b prowadzić ich dusze 
do zagłady.

23. I tak uknuł przebiegły plan 
z  zamiarem zniszczenia dzieła 
Boga; ale odpowiedzą za to, i ob
róci się to na ich wstyd oraz po
tępienie w dniu a sądu.

24. Zaiste, on podburza ich 
serca do gniewu na to dzieło.

25. Zaiste, mówi im: Zwódźcie 
i czyhajcie, by go złapać i znisz
czyć; zaiste, to nie krzywda. I tak 
im pochlebia i mówi, że  to nie 
grzech a kłamać, aby przyłapać 
człowieka na kłamstwie, aby móc 
go zniszczyć.

26. I  tak im pochlebia i  a pro
wadzi ich, aż ściągnie ich dusze 
do b piekła; i tak sprawia, że wpa
dają we własne c sidła.

27. I  tak hula a to tu, to tam, 
po całej ziemi, szukając okazji, 
by b zniszczyć dusze ludzkie.

28. Zaprawdę, zaprawdę, po
wiadam ci, biada temu, który 
kłamie, aby a zwieść, bo  przy
puszcza, że  inny kłamie, aby 
zwieść; tacy nie umkną b sprawie
dliwości Boga.

29. Teraz oto zmienili te słowa, 
bo Szatan im mówi: Zwiódł was; 
i  tak im pochlebia, by  czynili 
niegodziwie, by  cię przywieść 
do a kuszenia Pana, twego Boga.

30. Oto powiadam ci, że nie bę
dziesz ponownie tłumaczyć tych 

słów, które straciłeś ze  swych 
rąk.

31. Aby nie osiągnęli swych nie
cnych zamiarów, kłamiąc prze
ciw tym słowom. Oto bowiem, 
gdybyś ujawnił te same słowa, 
powiedzą, żeś skłamał i udawał, 
że tłumaczysz, aleś sam sobie za
przeczył.

32. I oto, opublikują to, a Szatan 
znieczuli serca ludzi, by ich pod
burzyć do gniewu na ciebie, aby 
nie wierzyli mym słowom.

33. Tak a Szatan zamierza prze
zwyciężyć twoje świadectwo 
w tym pokoleniu, aby to dzieło 
nie ukazało się w tym pokoleniu.

34. Lecz oto, jest w  tym mą
drość  — i  ponieważ ukażę ci 
a mądrość, i  dam przykazania 
dotyczące tych spraw oraz tego, 
co masz uczynić — nie pokazuj 
tego światu, zanim nie ukończysz 
dzieła tłumaczenia.

35. Nie dziw się, że ci rzekłem: 
Jest w tym mądrość, nie pokazuj 
tego światu  — bo  powiedzia
łem ci, byś nie pokazywał tego 
światu, abyś nie zginął.

36. Oto nie mówię, byś nie po
kazywał tego prawym;

37. Ale ponieważ nie zawsze 
możesz rozpoznać a prawych, 
to jest nie zawsze możesz od
różnić niegodziwych od  pra
wych, przeto mówię ci, zachowaj 

 22 b ppś Kusić, pokusa.
 23 a Hel. 8:25;  

DiP 121:23–25.
 25 a II Nefi 2:18; 28:8–9;  

Alma 10:17; Mojż. 4:4.  
ppś Kłamstwo.

 26 a ppś Odstępstwo.

  b ppś Piekło.
  c Przyp. 29:5–6;  

I Nefi 14:3.
 27 a Job 1:7.
  b II Nefi 28:19–23;  

DiP 76:28–29.
 28 a ppś Zwodzić, 

zwieść, oszustwo.
  b Rzym. 2:3.  

ppś Sprawiedliwość.
 29 a Mat. 4:7.
 33 a ppś Diabeł.
 34 a ppś Mądrość.
 37 a Mat. 23:28.
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b spokój, aż uznam za stosowne 
objawić światu wszystko na ten 
temat.

38. A teraz, zaprawdę, powia
dam ci, że opis tych a rzeczy, które 
zapisałeś, a które wymknęły się 
z twej ręki, wyryty jest na b pły
tach Nefiego;

39. Zaiste, i pamiętasz, że zgod
nie z zapisami, bardziej szczegó
łowy opis jest podany na płytach 
Nefiego.

40. A teraz, skoro zapis wyryty 
na płytach Nefiego jest bardziej 
szczegółowy w sprawach, które 
w mądrości Swej uznałem za sto
sowne ujawnić ludziom w  tej 
 kronice,

41. Przeto przetłumaczysz gra
werunki z a płyt Nefiego aż do pa
nowania króla Beniamina, czyli 
do miejsca, któreś przetłumaczył 
i zachował;

42. I oto, opublikujesz to jako 
kronikę Nefiego; i  tak pomie
szam szyki tych, którzy zmienili 
me słowa.

43. I nie dopuszczę, by znisz
czyli moje dzieło; zaiste, pokażę 
im, że moja mądrość przewyższa 
knowania diabła.

44. Oto mają zaledwie jego 
część, czyli streszczenie zapisu 
Nefiego.

45. Zaiste, na płytach Nefiego 
wyryto wiele rzeczy, które dają 

szerszą perspektywę na  moją 
ewangelię; dlatego według mojej 
mądrości winieneś przetłuma
czyć pierwszą część grawerun
ków Nefiego i wydać ją w tym 
dziele.

46. A oto cała reszta tego a dzieła 
zawiera wszystkie te części mojej 
b ewangelii, których ujawnienia 
temu ludowi c pragnęli w swych 
modlitwach moi święci prorocy, 
a także moi uczniowie.

47. I powiedziałem im, że a sta
nie się im według ich b wiary 
w modlitwach;

48. Zaiste, taka była ich wiara — 
aby moja ewangelia, którą im da
łem, by głosili w swych dniach, 
mogła dotrzeć do ich braci, a La
manitów, jak również wszyst
kich, co zostali Lamanitami przez 
swoje waśnie.

49. Ale to nie wszystko — pro
sili z wiarą w modłach, aby wy
jawić ewangelię nawet, gdyby 
możliwe było, że inne narody po
siądą tę ziemię;

50. I tak przez swoje modlitwy 
zostawili błogosławieństwo dla 
tej ziemi, że ktokolwiek uwierzy 
w tę ewangelię na tej ziemi, bę
dzie miał życie wieczne;

51. Zaiste, że  będzie to zie
mia wolna dla wszystkich bez 
względu na to, z  jakiego są na
rodu, plemienia, języka czy ludu.

 37 b II Mojż. 14:14.
 38 a We wstępie 

do pierwszego 
wydania Księgi 
Mormona Prorok 
wyjaśnił, że materiał 
ze 116 zagubionych 
stron został 

przetłumaczony 
w ramach części 
płyt zwanych 
„Księgą Lehiego”.

  b ppś Płyty.
 41 a Sł. Morm. 1:3–7.
 46 a ppś Księga Mormona.
  b ppś Ewangelia.

  c Enos 1:12–18;  
Morm. 8:24–26;  
9:34–37.

 47 a III Nefi 5:13–15;  
DiP 3:19–20.

  b ppś Wiara.
 48 a Mor. 10:1–5;  

DiP 109:65–66.
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52. Oto teraz, według ich wiary 
w modlitwach, ujawnię tę część 
mojej ewangelii, aby poznanie 
jej nastąpiło wśród mego ludu. 
Oto przyniosę ją nie dla zniszcze
nia tego, co już otrzymali, ale dla 
wzmocnienia.

53. I dlatego powiedziałem: Je
żeli to pokolenie nie znieczuli 
swych serc, założę mój Kościół 
pomiędzy nimi.

54. A nie mówię tego dla znisz
czenia mego Kościoła, ale dla 
jego rozbudowania;

55. Przeto ten, kto należy 
do mego Kościoła, nie musi się 
a bać, bo tacy b odziedziczą c kró
lestwo niebieskie.

56. Ale ci, którzy się mnie nie 
a boją ani nie przestrzegają moich 
przykazań, ale budują b kościoły 
dla siebie, dla c zysku, i ci wszy
scy, którzy czynią niegodziwość 
i budują królestwo diabła — za
prawdę, zaprawdę, powiadam ci, 
że pomieszam ich plany i spra
wię, że  będą drżeć i  trząść się 
do szpiku kości.

57. Oto Jam jest Jezus Chrystus, 
a Syn Boga. Przyszedłem do swo
ich i nie przyjęli mnie.

58. Jam jest a światło, które 
świeci w ciemności, a ciemność 
go nie przemaga.

59. Jam jest ten, który rzekł — 
Mam też a inne b owce, które nie są 

z tej owczarni — do uczniów mo
ich, a wielu mnie nie c zrozumiało.

60. I  pokażę temu ludowi, 
że miałem inne owce i że były 
one gałęzią z a domu Jakuba;

61. I  wywiodę na  światło ich 
zdumiewające dzieła, których 
dokonali w moim imieniu;

62. Zaiste, i  wyniosę też 
na światło moją ewangelię, ja
kiej im udzielano w ramach po
sługi, i oto, nie zaprzeczą temu, 
co otrzymaliście, ale to uwy
datnią i  ujawnią prawdziwe 
punkty mojej a doktryny, za
iste, jedynej doktryny, jaka jest  
we mnie.

63. A  czynię to, abym mógł 
ustanowić moją ewangelię, i aby 
nie było tylu sporów; zaiste, 
a Szatan podburza serca ludzkie 
do  b sporów w kwestiach zwią
zanych z punktami mojej dok
tryny; i błądzą w tych sprawach, 
bo  c przeinaczają pisma święte 
i nie rozumieją ich.

64. Przeto wyjawię im tę wielką 
tajemnicę;

65. Oto bowiem a zgromadzę 
ich, jak kokosz gromadzi pod 
skrzydła swe pisklęta, jeśli nie 
znieczulą swych serc;

66. Zaiste, i  mogą przyjść, je
żeli zechcą, i swobodnie spoży
wać a wody życia.

67. Oto jest moja doktryna — kto 

 55 a ppś Bojaźń, strach.
  b Mat. 5:10.
  c ppś Królestwo 

Boże lub królestwo 
niebieskie.

 56 a Kazn. 12:13–14.
  b ppś Diabeł — 

Kościół diabła.

  c IV Nefi 1:26.
 57 a Rzym. 1:4.
 58 a DiP 6:21.
 59 a Jan 10:16.
  b ppś Dobry Pasterz.
  c III Nefi 15:16–18.
 60 a ppś Winnica Pana.
 62 a III Nefi 11:31–40.

 63 a ppś Diabeł.
  b ppś Spór.
  c II Piotra 3:16.
 65 a Łuk. 13:34;  

III Nefi 10:4–6;  
DiP 43:24.

 66 a ppś Woda żywa.
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odpokutuje i a przyjdzie do mnie, 
ten jest moim b Kościołem.

68. A  kto a głosić będzie wię
cej lub mniej niż to, ten nie jest 
ode  mnie, ale b przeciw mnie; 
przeto nie jest z mojego Kościoła.

69. I  teraz oto tego, który jest 
z mojego Kościoła i wytrwa, bę
dąc z mojego Kościoła, do końca, 

ustanowię na  swojej a opoce, 
i b bramy piekielne nie przemogą 
go.

70. A teraz, pamiętaj słowa tego, 
który jest życiem i  a światłem 
świata, twym Odkupicielem, 
twym b Panem i  twym Bogiem. 
Amen.

 67 a Mat. 11:28–30.
  b ppś Kościół Jezusa 

Chrystusa.
 68 a III Nefi 11:40.
  b Łuk. 11:23.
 69 a ppś Opoka.
  b Mat. 16:18;  

II Nefi 4:31–32;  
DiP 17:8; 128:10.

 70 a ppś Światło, światłość 
Chrystusa.

  b ppś Jezus Chrystus.
11 1 a Iz. 29:14;  

DiP 4.  
ppś Przywrócenie 
ewangelii.

 2 a I Nefi 15:23–25;  
DiP 1:14; 84:43–45.

  b Hebr. 4:12.
  c Alma 4:19; 31:5.
  d Hel. 3:29–30;  

DiP 6:2.
 3 a DiP 12:3.
  b Łuk. 18:22; Hel. 5:8.
  c I Tym. 6:19.
 4 a Obj. 14:15; DiP 14:3–4.
 5 a ppś Modlitwa.

ROZDZIAŁ 11
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha jego bratu 
Hyrumowi Smithowi w Harmony w stanie Pensylwania w maju 
1829 r. Objawienie to otrzymano za pośrednictwem urim i  tum
mim w odpowiedzi na błagania i dociekania Józefa. W historii Józefa 
Smitha zasugerowano, że objawienie to otrzymano po przywróce
niu Kapłaństwa Aarona.

1–6: Ci, którzy pracują w winnicy, 
osiągną zbawienie; 7–14: Szu
kaj mądrości, nawołuj do pokuty, 
ufaj Duchowi; 15–22: Przestrzegaj 
przykazań i  studiuj słowo Pana; 
23–27: Nie zaprzeczaj duchowi ob
jawienia i  proroctwa; 28–30: Ci, 
którzy przyjmują Chrystusa, stają 
się synami Bożymi.

a Wielkie i zdumiewające dzieło 
pojawi się wkrótce pośród dzieci 
ludzkich.

2. Zaprawdę, Jam jest Bóg; 
a baczcie na  moje b słowo, które 

jest żywe i  c potężne, d ostrzejsze 
niż obosieczny miecz, co rozcina 
na kawałki stawy i szpik; przeto 
baczcie na moje słowo.

3. Oto pole a dojrzało już 
do  żniwa; przeto, kto pragnie 
zbierać, niech zapuszcza swój 
sierp z całej swej mocy i zbiera, 
póki trwa dzień, aby mógł b za
skarbić c wieczne zbawienie dla 
swej duszy w królestwie Boga.

4. Zaiste, kto zapuszcza swój 
a sierp i zbiera, od Boga jest po
wołany.

5. Przeto, jeśli a prosić mnie 
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będziecie, otrzymacie; jeśli zako
łaczecie, będzie wam otworzone.

6. A teraz, jako prosiłeś, mówię 
ci, przestrzegaj moich przykazań 
oraz dąż do ujawnienia i ustano
wienia sprawy a Syjonu.

7. Nie szukaj a bogactw, lecz b mą
drości; a tajemnice Boga odsłonią 
się przed tobą i staniesz się bo
gaty. Zaprawdę, ten, kto posiada 
życie wieczne, bogatym jest.

8. Zaprawdę, zaprawdę, po
wiadam ci, czego ode mnie pra
gniesz, to ci się stanie; i jeśli tego 
pragniesz, staniesz się narzę
dziem w dokonaniu mnogiego 
dobra w tym pokoleniu.

9. a Mów tylko o b pokucie temu 
pokoleniu. Przestrzegaj moich 
przykazań i pomagaj w niesieniu 
mojego dzieła, c zgodnie z moimi 
przykazaniami, a będziesz błogo
sławiony.

10. Oto masz dar lub otrzymasz 
a dar, jeżeli z wiarą będziesz pra
gnął go ode mnie w  b uczciwo
ści serca, wierząc w moc Jezusa 
Chrystusa, czyli w  moją moc, 
która przemawia do ciebie;

11. Oto jestem tym, który mówi; 
oto jestem a światłem, które świeci 
w ciemności, i b mocą swoją prze
kazuję ci te słowa.

12. A teraz zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam ci, a zaufaj temu b Du
chowi, który wiedzie do czynie
nia dobra — zaiste, do czynienia 
sprawiedliwości, c pokornego d po
stępowania i e rozsądzania w pra
wości; a to jest mój Duch.

13. Zaprawdę, zaprawdę, po
wiadam ci, że  udzielę ci mo
jego Ducha, który a oświeci twój 
b umysł i napełni c radością duszę 
twoją;

14. A  wtedy poznasz, to jest 
przez to poznasz wszystko to, 
o  co mnie prosiłeś, jeśli prosić 
mnie będziesz o rzeczy a prawe 
z wiarą we mnie i ufając, że otrzy
masz.

15. Oto nakazuję ci, abyś nie 
przypuszczał, że powołano cię, 
byś głosił, dopóki nie zostaniesz 
a powołany.

16. Poczekaj trochę dłużej, 
aż  będziesz miał moje słowo, 
moją a opokę, mój Kościół i moją 
ewangelię, abyś na pewno znał 
moją doktrynę.

17. I  oto, stanie ci się wtedy 
zgodnie z twymi pragnieniami 
i, zaiste, zgodnie z twoją wiarą.

18. Przestrzegaj moich przyka
zań; zachowaj spokój i odwołuj 
się do mojego Ducha;

 6 a Iz. 52:7–8; DiP 66:11.  
ppś Syjon.

 7 a I Król. 3:11–13;  
II Nefi 26:31;  
Jakub 2:17–19;  
DiP 38:39.

  b ppś Mądrość.
 9 a DiP 19:21–22.
  b ppś Pokutować, 

pokuta.
  c DiP 105:5.
 10 a DiP 46:8–12.

  b Łuk. 8:15.
 11 a ppś Światło, światłość 

Chrystusa.
  b ppś Moc.
 12 a DiP 84:116.  

ppś Zaufanie.
  b Rzym. 8:1–9;  

I Jana 4:1–6.
  c ppś Pokorny, pokora.
  d ppś Chodzić, 

kroczyć z Bogiem.
  e Mat. 7:1–5;  

Alma 41:14–15.
 13 a DiP 76:12.
  b ppś Umysł.
  c ppś Radość.
 14 a ppś Prawy, prawość.
 15 a Art. wiary 1:5.  

ppś Powołać, 
powołany przez Boga, 
powołanie;  
Upoważnienie.

 16 a DiP 6:34.  
ppś Opoka.
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19. Zaiste, a trwaj przy mnie ca
łym swoim sercem, abyś mógł 
pomagać w ujawnieniu rzeczy, 
o których była mowa — zaiste, 
w tłumaczeniu mego dzieła; bądź 
cierpliwy, aż je ukończysz.

20. Oto zadaniem twoim jest 
a przestrzegać moich przykazań 
z całej mocy, zaiste, całą swoją 
mocą, umysłem i siłą.

21. Nie dąż do głoszenia mego 
słowa, lecz wprzódy staraj się 
a uzyskać słowo moje, a wówczas 
rozwiąże się język twój; wtedy, 
jeśli zapragniesz, będziesz miał 
Ducha mego i  słowo moje, za
iste, moc Boga do przekonywa
nia ludzi.

22. Ale teraz zachowaj spo
kój; studiuj a moje słowo, które 
już jest pośród dzieci ludzkich, 
i b studiuj c moje słowo, które po
jawi się pośród dzieci ludzkich, 
czyli to, które teraz tłumaczą, za
iste, aż  zdobędziesz wszystko, 
czego d udzielę dzieciom ludz
kim w tym pokoleniu, a wtedy 
wszystko będzie do tego dodane.

23. Oto jesteś a Hyrumem, moim 

synem; b zabiegaj o  królestwo 
Boga, a wszystko zostanie ci do
dane zgodnie z tym, co jest spra
wiedliwe.

24. a Buduj na mej opoce, to jest 
mojej b ewangelii;

25. Nie zaprzeczaj duchowi a ob
jawienia ani duchowi b proroctwa, 
bo biada temu, kto zaprzecza tym 
rzeczom;

26. Dlatego a przyjmij te sprawy 
jak skarb do swojego serca, aż na
dejdzie czas, kiedy w mądrości 
swej uznam za stosowne, byś po
szedł.

27. Oto mówię do wszystkich, 
którzy mają dobre pragnienia 
i  a zapuszczają swój sierp, aby 
zbierać.

28. Oto Jam jest a Jezus Chrystus, 
Syn Boga. Jam jest życie i b świat
łość świata.

29. Jam jest ten, który przyszedł 
do swoich, a nie przyjęli mnie;

30. Ale zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam, że tylu, ilu mnie 
przyjmie, dam a moc, że staną się 
b synami Bożymi, tym, którzy 
wierzą w imię moje. Amen.

 19 a Jakub 6:5; DiP 98:11.
 20 a ppś Posłuszeństwo, 

posłuszny, być 
posłusznym.

 21 a Alma 17:2–3;  
DiP 84:85.

 22 a tzn. Biblia.
  b ppś Pisma święte — 

Wartość pism 
świętych.

  c tzn. Księga Mormona.
  d Alma 29:8.
 23 a J.S. — Hist. 1:4.
  b Mat. 6:33.
 24 a Mat. 7:24–27.
  b ppś Ewangelia.
 25 a ppś Objawienie.
  b Obj. 19:10.  

ppś Proroctwo, 
prorokować.

 26 a V Mojż. 11:18;  
DiP 6:20; 43:34;  
J.S. — Mat. 1:37.

 27 a ppś Praca misjonarska.
 28 a ppś Jezus Chrystus.
  b ppś Światło, światłość 

Chrystusa.
 30 a Jan 1:12.
  b ppś Synowie 

i córki Boga.

ROZDZIAŁ 12
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha Jose
phowi Knightowi sen. w Harmony w stanie Pensylwania w maju 
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1829  r.  Joseph Knight wierzył oświadczeniom Józefa Smitha, 
że  posiada Księgę Mormona na płytach i że pracuje nad jej tłuma
czeniem;  kilkakrotnie też służył pomocą materialną Józefowi Smi
thowi i jego skrybie, co umożliwiło im kontynuowanie tłumaczenia. 
Na prośbę  Josepha  Knighta Prorok zwrócił się do Pana z pytaniem 
i otrzymał objawienie.
1–6: Pracujący w winnicy osiągną 
zbawienie; 7–9: Wszyscy, którzy 
tego pragną i nadają się, mogą po
magać w dziele Pana.

a Wielkie i zdumiewające dzieło 
pojawi się wkrótce pośród dzieci 
ludzkich.

2. Zaprawdę, Jam jest Bóg; 
baczcie na  moje słowo, które 
jest żywe i  potężne, ostrzejsze 
niż obosieczny miecz, co rozcina 
na kawałki stawy i szpik; przeto 
baczcie na moje słowo.

3. Oto pole dojrzało już 
do  żniwa; przeto, kto pragnie 
zbierać, niech zapuszcza swój 
sierp z całej swej mocy i zbiera, 
póki trwa dzień, aby mógł za
skarbić wieczne zbawienie dla 
swej duszy w królestwie Boga.

4. Zaiste, kto zapuszcza swój 
sierp i  zbiera, od  Boga jest 
 powołany.

5. Przeto, jeśli prosić mnie bę
dziecie, otrzymacie; jeśli zakoła
czecie, będzie wam otworzone.

6. A teraz, jako prosiłeś, mówię 
ci, przestrzegaj moich przyka
zań i staraj się ujawnić i ustano
wić sprawę Syjonu.

7. Oto mówię zarówno do cie
bie, jak i do tych wszystkich, któ
rzy pragną ujawnić i ustanowić 
to dzieło;

8. A  nikt nie może pomagać 
w tej pracy, jeśli nie jest a pokorny 
i  pełen b miłości, posiadający 
c wiarę, d nadzieję i  e prawdziwą 
miłość, będący umiarkowany 
we  wszystkim, co jest powie
rzone jego opiece.

9. Oto Jam jest światło i  ży
cie świata, ten, który mówi te 
słowa; przeto baczcie z  całej 
mocy, a wtedy będziecie powo
łani. Amen.

12 1 a Zob. DiP 11:1–6,  
aby znaleźć podobne 
odsyłacze.

 8 a ppś Pokorny, pokora.
  b ppś Miłość.
  c ppś Wiara.

  d ppś Nadzieja.
  e ppś Prawdziwa miłość.

ROZDZIAŁ 13
Wyjątek z historii Józefa Smitha opisujący ustanowienie Proroka 
i Olivera Cowdery’ego do Kapłaństwa Aarona w pobliżu Harmony 
w stanie Pensylwania 15 maja 1829 r. Ustanowienie zostało do
konane rękami anioła, który przedstawił się jako Jan, ten sam Jan, 
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który był zwany Janem Chrzcicielem w Nowym Testamencie. Anioł 
wyjaśnił, że działa pod kierownictwem Piotra, Jakuba i Jana, sta
rożytnych apostołów, którzy dzierżą klucze wyższego kapłaństwa, 
zwanego Kapłaństwem Melchizedeka. Józefowi i Oliverowi dano 
obietnicę, że to wyższe kapłaństwo zostanie im nadane we właści
wym czasie (zob. DiP 27:7–8, 12).

Przedstawienie kluczy i mocy Ka
płaństwa Aarona.

Wam, którzy jesteście moimi 
współsługami, w imię Mesjasza, 
a nadaję b Kapłaństwo Aarona, 
które dzierży klucze posługi 

c aniołów, ewangelii d pokuty oraz 
e chrztu przez zanurzenie dla od
puszczenia grzechów; i  nigdy 
więcej nie zostanie ono zabrane 
z ziemi, aż do czasu, gdy f syno
wie Lewiego ponownie złożą 
Panu ofiarę w g prawości.

13 1 a J.S. — Hist. 1:68–75.  
ppś Ustanowić, 
ustanowienie.

  b DiP 27:8; 84:18–34.  
ppś Kapłaństwo 
Aarona.

  c ppś Aniołowie.
  d ppś Pokutować, 

   pokuta.
  e ppś Chrzest, chrzcić.
  f Zob. relację Olivera 

Cowdery’ego 
z przywrócenia 
Kapłaństwa Aarona, 
znadującą się 
na końcu części Józef 

   Smith — Historia. 
V Mojż. 10:8;  
I Kron. 6:33;  
DiP 128:24.

  g ppś Prawy, prawość.
14 1 a Zob DiP 11:1–6, aby 

znaleźć podobne 
odsyłacze.

ROZDZIAŁ 14
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha Davidowi 
Whitmerowi w Fayette w stanie Nowy Jork w czerwcu 1829 r. Ro
dzina Whitmerów bardzo zainteresowała się tłumaczeniem Księgi 
Mormona. Prorok zamieszkał w domu Petera Whitmera sen. i prze
bywał tam do czasu zakończenia tłumaczenia i zabezpieczenia praw 
autorskich przyszłej książki. Trzech synów państwa Whitmerów, 
otrzymawszy świadectwo o prawdziwości dzieła, bardzo zaintere
sowało się sprawą ich indywidualnych obowiązków. Objawienie ni
niejsze i dwa kolejne (rozdziały 15. i 16.) zostały dane w odpowiedzi 
na zapytanie poprzez urim i tummim. David Whitmer został póź
niej jednym z Trzech Świadków Księgi Mormona.
1–6: Pracujący w winnicy osiągną 
zbawienie; 7–8: Życie wieczne jest 
największym z darów Boga; 9–11: 
Chrystus stworzył niebiosa i zie
mię.

a Wielkie i zdumiewające dzieło 
pojawi się wkrótce pomiędzy 
dziećmi ludzkimi.

2. Zaprawdę, Jam jest Bóg; 
baczcie na  moje słowo, które 
jest żywe i  potężne, ostrzejsze 
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niż obosieczny miecz, co rozcina 
na kawałki stawy i szpik; przeto 
baczcie na moje słowo.

3. Oto pole dojrzało już 
do  żniwa; przeto, kto pragnie 
zbierać, niech zapuszcza swój 
sierp z całej swej mocy i zbiera, 
póki trwa dzień, aby mógł za
skarbić sobie wieczne zbawienie 
swej duszy w królestwie Boga.

4. Zaiste, kto zapuszcza swój 
sierp i zbiera, od Boga jest po
wołany.

5. Przeto jeśli prosić mnie bę
dziesz, otrzymasz; jeśli zakoła
czesz, będzie ci otworzone.

6. Dąż do ujawnienia i założe
nia mojego Syjonu. Przestrzegaj 
we wszystkim moich przykazań.

7. A jeżeli będziesz a przestrze
gać moich przykazań i b wytrwasz 
do końca, c życie wieczne mieć bę
dziesz, a dar ten jest największy 
ze wszystkich darów Boga.

8. I stanie się, że jeżeli prosić bę
dziesz Ojca w imię moje, z wiarą 
i zaufaniem, otrzymasz a Ducha 
Świętego, który daje natchnie
nie, abyś mógł stanąć jako b świa
dek rzeczy, o których c usłyszysz 
i które zobaczysz, a także, abyś 
głosił pokutę temu pokoleniu.

9. Zaprawdę, Jam jest a Jezus 
Chrystus, b Syn c Boga żywego, 
który d stworzył niebiosa i  e zie
mię  — f światło, którego nie 
można ukryć w g ciemności;

10. Przeto muszę ponieść a peł
nię mojej ewangelii od b ludzi in
nych wyznań domowi Izraela.

11. Oto ty jesteś Davidem i zo
stałeś powołany do  pomocy; 
jeżeli będziesz pomagać i pozo
staniesz wierny, będziesz bło
gosławiony tak duchowo, jak 
i docześnie, i wielka będzie twoja 
nagroda. Amen.

 7 a III Mojż. 26:3–12;  
Jan 15:10;  
Mos. 2:22, 41;  
DiP 58:2.

  b ppś Wytrwać.
  c II Nefi 31:20;  

DiP 6:13.  
ppś Życie wieczne.

 8 a ppś Duch Święty.
  b Mos. 18:8–10.  

ppś Świadek, 
świadectwo.

  c Zob. „Świadectwo 
Trzech Świadków” 
na początkowych 
stronach Księgi 
Mormona.

 9 a Mos. 4:2;  
DiP 76:20–24.

  b Rzym. 1:4.
  c Dan. 6:27; Alma 7:6;  

DiP 20:19.
  d Jan 1:1–3, 14;  

III Nefi 9:15; DiP 45:1.  

ppś Stworzyć, 
stworzenie.

  e Abr. 4:12, 24–25.
  f II Sam. 22:29.  

ppś Światło, światłość 
Chrystusa.

  g ppś Ciemność 
duchowa.

 10 a DiP 20:8–9;  
J.S. — Hist. 1:34.

  b ppś Ludzie innych 
wyznań.

ROZDZIAŁ 15
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha Johnowi 
Whitmerowi w Fayette w  stanie Nowy Jork w czerwcu 1829  r. 
(zob. wprowadzenie do rozdziału 14.). Przesłanie jest głęboko i przej
mująco osobiste, albowiem Pan mówi o sprawach znanych wyłącznie 
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1–2: Ramię Pana wyciągnięte nad 
całą ziemią; 3–6: Najcenniejszą rze
czą jest głoszenie ewangelii i zba
wienie dusz.

Zważaj, sługo mój, Johnie, i słu
chaj słów Jezusa Chrystusa, two
jego Pana i twojego Odkupiciela.

2. Oto bowiem mówię do cie
bie dobitnie i z a mocą, bowiem 
ramię moje wyciągnięte jest nad 
całą ziemią.

3. A powiem ci rzeczy, których 
nie zna nikt poza mną i tobą —

4. Albowiem wiele razy prosiłeś 
mnie, abyś poznał to, co byłoby 
dla ciebie najcenniejsze.

5. Oto błogosławiony jesteś 
z tego powodu i dlatego, że gło
siłeś moje słowa, które ci dałem, 
zgodnie z moimi przykazaniami.

6. Oto teraz powiadam ci, 
że najcenniejszą rzeczą dla cie
bie będzie a głosić pokutę temu 
ludowi, abyś przywiódł do mnie 
dusze i  abyś mógł b odpocząć 
z nimi w c królestwie mego d Ojca. 
Amen.

15 2 a Hel. 3:29–30.  
ppś Moc.

 6 a DiP 18:15–16.  
ppś Praca misjonarska.

  b ppś Odpoczynek.
  c ppś Królestwo Boże lub 

królestwo niebieskie.
  d ppś Ojciec w Niebie.

16 1 a Zob. DiP 15, aby 
znaleźć podobne 
odsyłacze.

Jemu samemu i Johnowi Whitmerowi. John Whitmer został później 
jednym z Ośmiu Świadków Księgi Mormona.

ROZDZIAŁ 16
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha Peterowi 
Whitmerowi jun. w Fayette w stanie Nowy Jork w czerwcu 1829 r. 
(zob. wprowadzenie do rozdziału 14.). Peter Whitmer  jun. został 
później jednym z Ośmiu Świadków Księgi Mormona.

1–2: Ramię Pana wyciągnięte nad 
całą ziemią; 3–6: Najcenniejszą rze
czą jest głoszenie ewangelii i zba
wienie dusz.

a Zważaj, sługo mój, Peterze, 
i słuchaj słów Jezusa Chrystusa, 
twojego Pana i twojego Odkupi
ciela.

2. Oto mówię do ciebie dobit
nie i z mocą, bowiem ramię moje 
wyciągnięte jest nad całą ziemią.

3. A powiem ci rzeczy, których 
nie zna nikt poza mną i tobą —

4. Albowiem wiele razy prosiłeś 
mnie, abyś poznał to, co byłoby 
dla ciebie najcenniejsze.

5. Oto błogosławiony jesteś 
z tego powodu i dlatego, że gło
siłeś moje słowa, które ci dałem, 
zgodnie z moimi przykazaniami.

6. Oto teraz powiadam ci, 
że najcenniejszą rzeczą dla cie
bie będzie głosić pokutę temu 
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ludowi, abyś przywiódł do mnie 
dusze i  abyś mógł odpocząć 

z nimi w królestwie mego Ojca. 
Amen.

17 1 a II Nefi 27:12;  
Eter 5:2–4;  
DiP 5:15.  
Zob. także 
„Świadectwo 
Trzech Świadków” 
na początkowych 
stronach Księgi 
Mormona.

  b Morm. 6:6;  
J.S. — Hist. 1:52.  
ppś Płyty.

  c I Nefi 4:8–9;  
II Nefi 5:14;  
Jakub 1:10;  
Mos. 1:16.

  d ppś Urim i tummim.
  e Eter 3.

  f I Mojż. 32:30;  
II Mojż. 33:11;  
Mojż. 1:2.

  g I Nefi 16:10, 16, 26–29;  
Alma 37:38–47.

  h I Nefi 2:5.
 3 a ppś Świadczyć;  

Świadek, świadectwo.
 6 a ppś Księga Mormona.

ROZDZIAŁ 17
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha Olive
rowi Cowdery’emu, Davidowi Whitmerowi i Martinowi Harrisowi 
w Fayette w stanie Nowy Jork w czerwcu 1829 r., zanim obejrzeli 
grawerowane płyty zawierające zapis Księgi Mormona. Z tłuma
czenia płyt Księgi Mormona Józef i  jego skryba, Oliver Cowdery, 
dowiedzieli się, że  wyznaczonych zostanie trzech szczególnych 
świadków (zob. Eter 5:2–4; II Nefi 11:3; 27:12). Natchnione pra
gnienie, żeby zostać trzema szczególnymi świadkami, pokierowało 
Oliverem Cowderym, Davidem Whitmerem i Martinem Harrisem. 
Prorok zapytał Pana, a niniejsze objawienie zostało dane w odpo
wiedzi, przy pomocy urim i tummim.
1–4: Przez wiarę Trzej Świadkowie 
ujrzą płyty i  inne święte przed
mioty; 5–9: Chrystus składa świa
dectwo o boskim pochodzeniu Księgi 
Mormona.

Oto powiadam wam, że  mu
sicie polegać na  moim słowie, 
a  jeżeli tak postąpicie ze szcze
rym zamiarem w sercu, a ujrzycie 
b płyty, a także napierśnik, c miecz 
Labana, d urim i tummim, prze
kazane e bratu Jereda, gdy na gó
rze rozmawiał z Panem f twarzą 
w twarz, oraz g cudowne wskaź
niki dane Lehiemu na pustkowiu 
w pobliżu h Morza Czerwonego.

2. I przez swoją wiarę, tę wiarę, 
jaką mieli dawni prorocy, ujrzy
cie je.

3. A kiedy uzyskacie wiarę i uj
rzycie je na własne oczy, będzie
cie o nich a świadczyć mocą Boga;

4. A  uczynicie to, aby sługa 
mój, Józef Smith  jun., nie został 
zniszczony, i abym wypełnił swe 
prawe cele dla dzieci ludzkich 
w tym dziele.

5. I  zaświadczycie, żeście je 
widzieli jako sługa mój, Józef 
Smith jun., je widział; albowiem 
ujrzał je dzięki mojej mocy i dla
tego, że miał wiarę.

6. I  przetłumaczył a księgę, tę 
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b część, którą mu nakazałem prze
tłumaczyć, i jako Pan wasz i wasz 
Bóg żyje, jest to prawdą.

7. Przeto otrzymaliście tę samą 
moc i  tę samą wiarę, i  ten sam 
dar, jak i on;

8. I  jeżeli wypełnicie te moje 
ostatnie przykazania, które 
wam dałem, a bramy piekielne 

nie przemogą was; albowiem 
wystarczy dla was mojej b łaski, 
i  c podniesieni będziecie ostat
niego dnia.

9. I  ja, Jezus Chrystus, wasz 
a Pan i  wasz Bóg, powiedzia
łem to wam, aby wypełnić moje 
prawe cele wobec dzieci ludz
kich. Amen.

ROZDZIAŁ 18
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi, Oliverowi Cowde
ry’emu i  Davidowi Whitmerowi w  Fayette w  stanie Nowy Jork 
w czerwcu 1829 r. Zdaniem Proroka, dzięki niniejszemu objawieniu 
stało się wiadome „powołanie dwunastu apostołów w tych ostatnich 
dniach, jak też wskazówki odnoszące się do budowy Kościoła”.

1–5: Pisma święte pokazują, jak bu
dować Kościół; 6–8: Świat dojrzewa 
w niegodziwości; 9–16: Wielka jest 
wartość dusz; 17–25: Ludzie mu
szą wziąć na siebie imię Chrystusa, 
aby osiągnąć zbawienie; 26–36: Ob
jawienie powołania i misji Dwuna
stu; 37–39: Oliver Cowdery i David 
Whitmer mają wyszukać Dwuna
stu; 40–47: Ludzie muszą odpokuto
wać, zostać ochrzczeni i przestrzegać 
przykazań, aby osiągnąć zbawienie.

A teraz, odpowiadając ci w spra
wie, o  której pragnąłeś się do
wiedzieć ode mnie, sługo mój, 
Oliverze Cowdery, powiadam ci 
te słowa:

2. Oto wielokrotnie objawiłem 
ci przez Ducha mego, że rzeczy, 
które zapisałeś, są a prawdziwe; 
przeto wiesz, że są prawdziwe.

3. A skoro wiesz, że są prawdą, 
daję ci przykazanie, abyś pole
gał na rzeczach, które a zapisano;

4. Albowiem zawierają wszyst
kie sprawy dotyczące podstaw 
mojego Kościoła, mojej a ewange
lii i mojej b opoki.

5. Przeto jeśli zbudujesz mój 
Kościół na  podwalinie mojej 
ewangelii i mojej opoki, bramy 
piekielne nie przemogą cię.

6. Oto a świat dojrzewa w nie
godziwości; trzeba więc, aby 
dzieci ludzkie zostały pobudzone 

 6 b II Nefi 27:22;  
III Nefi 26:7–10.

 8 a Mat. 16:18;  
III Nefi 11:39;  
DiP 10:69.

  b ppś Łaska.

  c I Nefi 13:37;  
III Nefi 27:14–15, 22;  
DiP 9:14.

 9 a ppś Pan.
18 2 a DiP 6:15–17.
 3 a DiP 98:11. 

   ppś Pisma święte — 
Wartość pism 
świętych.

 4 a ppś Ewangelia.
  b ppś Opoka.
 6 a ppś Świat.
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 6 b ppś Ludzie innych 
wyznań.

 7 a J.S. — Hist. 1:70–71.
 8 a ppś Pilność.
  b ppś Posłuszeństwo, 

posłuszny, być 
posłusznym.

  c ppś Błogosławić, 
błogosławiony, 
błogosławieństwo.

  d II Nefi 3:14–15.  
ppś Smith, Józef, jun.

 9 a Rzym. 1:1.
 10 a ppś Dusza — 

Wartość dusz.

  b ppś Dusza.
 11 a ppś Odkupiciel.
  b ppś Ukrzyżowanie.
  c ppś Odkupić, 

odkupiony, 
odkupienie.

  d Iz. 53:4–5.  
ppś Zadośćuczynić, 
Zadośćuczynienie.

 12 a ppś Zmartwych
wstanie.

  b DiP 19:4–18.  
ppś Pokutować, 
pokuta.

 13 a Łuk. 15:7.

 14 a Alma 29:1–2;  
DiP 34:5–6; 63:57.

 15 a ppś Dusza — 
Wartość dusz.

 16 a ppś Królestwo 
Boże lub królestwo 
niebieskie.

  b Alma 26:11.  
ppś Radość.

  c ppś Praca misjonarska.
 17 a ppś Zbawienie.
 18 a ppś Modlitwa.
  b Jan 15:16.
  c DiP 88:63–65.

do pokuty, zarówno b ludzie in
nych wyznań, jak i dom Izraela.

7. Dlatego, jako że  zostałeś 
a ochrzczony rękami mojego sługi 
Józefa Smitha jun., tak jak mu na
kazałem, wypełnił on mój nakaz.

8. Nie dziw się teraz, że powo
łałem go dla mojego własnego 
celu, który to cel jest mi znany; 
jeżeli a pilnie b przestrzegać bę
dzie moich przykazań, c pobło
gosławię go do życia wiecznego; 
a imię jego jest d Józef.

9. A teraz, Oliverze Cowdery, 
zwracam się do ciebie, a  także 
do Davida Whitmera z przyka
zaniem, bo rozkazuję wszystkim 
ludziom i wszędzie, aby odpo
kutowali, i  mówię do  was jak 
do Pawła, mego a apostoła, bo je
steście powołani do tego samego 
powołania, co on.

10. Pomnijcie, że  wielka jest 
a wartość b dusz w oczach Boga;

11. Oto Pan, wasz a Odkupiciel, 
ponosząc b śmierć w ciele, c cier
piał d ból wszystkich ludzi, aby 
wszyscy ludzie mogli odpoku
tować i przyjść do Niego.

12. I a powstał z martwych, aby 

móc przywieść wszystkich ludzi 
do  siebie pod warunkiem b po
kuty.

13. I  jakże wielka jest Jego a ra
dość z duszy, która odpokutuje!

14. Przeto powołani jesteście, 
aby a nawoływać ten lud do po
kuty.

15. I  choćbyście się trudzili 
przez wszystkie swoje dni, nawo
łując ten lud do pokuty, i przy
wiedli do mnie zaledwie jedną 
a duszę, jakże wielka będzie wa
sza radość z nią w królestwie mo
jego Ojca!

16. A  jeżeli wielka będzie wa
sza radość z  przyprowadzenia 
do mnie, do a królestwa mojego 
Ojca, jednej duszy, jakże wielka 
będzie wasza b radość, gdy c przy
prowadzicie do mnie wiele dusz!

17. Oto macie przed sobą moją 
ewangelię, moją opokę i  moje 
a zbawienie.

18. a Proście Ojca w moje b imię 
z  wiarą, ufając, że  otrzymacie, 
a  będziecie mieli Ducha Świę
tego, który objawia dzieciom 
ludzkim wszystkie rzeczy, które 
są c właściwe.
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 19 a ppś Wiara.
  b ppś Nadzieja.
  c ppś Prawdziwa miłość.
 20 a II Tym. 2:23–24;  

III Nefi 11:29–30.
  b ppś Diabeł — 

Kościół diabła.
 21 a II Nefi 31:13; Mos. 5:8;  

III Nefi 27:5;  
DiP 20:37.

  b Rzym. 12:3.
  c DiP 100:5–8.

 22 a ppś Chrzest, chrzcić.
  b ppś Wytrwać.
 23 a Mal. 1:11; Dz. 4:12;  

Mos. 3:17;  
Hel. 3:28–29.

 25 a Mos. 5:9–14.
  b ppś Chwała 

celestialna.
 26 a DiP 90:8–9; 112:4.
 27 a ppś Apostoł.
  b DiP 27:12.
 28 a Mar. 16:15–16.

  b ppś Ewangelia.
  c DiP 1:2; 42:58.
 29 a III Nefi 11:21–28;  

DiP 20:72–74.
 31 a DiP 107:23–35.
 32 a Mor. 3;  

DiP 20:60; 107:58.  
ppś Ustanowić, 
ustanowienie.

  b II Piotra 1:21;  
DiP 68:3–4.

  c DiP 20:27.

19. A  bez a wiary, b nadziei 
i  c prawdziwej miłości nic nie 
zdziałacie.

20. Nie a walczcie przeciw żad
nemu kościołowi poza b kościo
łem diabła.

21. Weźcie na  siebie a imię 
Chrystusa i z  b powagą c głoście 
prawdę.

22. A tylu, ilu odpokutuje i da 
się a ochrzcić w moje imię, w imię 
Jezusa Chrystusa, i  b wytrwa 
do końca, tylu zostanie zbawio
nych.

23. Oto a imię Jezus Chrystus 
dane jest przez Ojca i nie ma żad
nego innego imienia, przez które 
człowiek może być zbawiony.

24. Przeto wszyscy ludzie mu
szą wziąć na  siebie imię dane 
przez Ojca, bo tym imieniem zo
staną wezwani ostatniego dnia;

25. Przeto jeżeli nie będą znać 
a imienia, którym zostaną we
zwani, nie znajdą miejsca w b kró
lestwie mego Ojca.

26. Oto, zaprawdę, są inni, któ
rych powołano, aby głosili moją 
ewangelię zarówno a ludziom in
nych wyznań, jak i Żydom;

27. Zaiste, jest ich dwuna
stu; i  a Dwunastu będzie mo
imi uczniami i weźmie na siebie 

moje imię; a Dwunastu to ci, któ
rzy zapragną ze szczerym zamia
rem w sercu wziąć na siebie moje 
b imię.

28. I  jeżeli pragną ze szczerym 
zamiarem w sercu wziąć na sie
bie moje imię, są powołani, aby 
szli na cały a świat, głosząc moją 
b ewangelię c każdemu stworze
niu.

29. I są to ci, których ustanowi
łem, aby a chrzcili w  imię moje 
zgodnie z tym, co zostało zapi
sane;

30. I macie przed sobą to, co za
pisano; musicie więc postępować 
zgodnie ze słowami, które zapi
sano.

31. A  teraz mówię do  was, 
do  a Dwunastu: Oto wystarczy 
dla was mojej łaski; musicie po
stępować zacnie przede mną i nie 
grzeszyć.

32. Oto, zaprawdę, zostali
ście ustanowieni przeze mnie 
do  a ustanawiania kapłanów 
i nauczycieli; do głoszenia mojej 
ewangelii b według mocy Ducha 
Świętego, która jest w was, oraz 
według c powołań i darów, jakie 
Bóg dał ludziom;

33. Tak ja, Jezus Chrystus, wasz 
Pan i wasz Bóg, rzekłem.
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34. A  a słowa te nie pochodzą 
od ludzi czy jednego człowieka, 
ale ode mnie; przeto świadczyć 
będziecie, że pochodzą ode mnie, 
a nie od człowieka;

35. Albowiem to mój a głos mówi 
je wam, a słowa te dane są wam 
przez mojego Ducha, i  przez 
moją moc możecie czytać je so
bie nawzajem; a możecie je mieć 
tylko przez moją moc;

36. Dlatego możecie a świad
czyć, żeście słyszeli mój głos 
i znacie moje słowa.

37. Teraz oto powierzam ci, 
Oliverze Cowdery, a także tobie, 
Davidzie Whitmer, wyszukanie 
Dwunastu, którzy pragnąć będą 
tego, o czym mówiłem;

38. I  poznacie ich po  ich pra
gnieniach i a uczynkach.

39. A znalazłszy ich, pokażecie 
im te rzeczy.

40. I upadniecie na kolana, a od
dając cześć Ojcu w imię moje.

41. I musicie głosić światu na
stępująco: Musicie odpokutować 
i zostać ochrzczeni w imię Jezusa 
Chrystusa;

42. Bowiem wszyscy ludzie 
muszą odpokutować i  zostać 
ochrzczeni, nie tylko mężczyźni, 
ale także kobiety oraz dzieci, 
które osiągnęły wiek a odpowie
dzialności.

43. A  teraz otrzymawszy to, 
musicie we  wszystkim a prze
strzegać moich przykazań;

44. I waszymi rękami dokonam 
a zdumiewającego dzieła pośród 
dzieci ludzkich, że wielu b prze
konam o  ich grzechach, aby 
mogli odpokutować, aby mogli 
wstąpić do  królestwa mego  
Ojca.

45. Przeto błogosławieństwa, 
jakie wam daję, a przewyższają 
wszystkie rzeczy.

46. A  po  ich otrzymaniu nie 
będziecie mogli zostać zbawieni 
w królestwie mego Ojca, jeśli nie 
będziecie a przestrzegać moich 
przykazań.

47. Oto ja, Jezus Chrystus, wasz 
Pan i wasz Bóg, wasz Odkupiciel, 
rzekłem to przez moc mego Du
cha. Amen.

 34 a ppś Pisma święte.
 35 a DiP 1:38.  

ppś Głos.
 36 a ppś Świadczyć.
 38 a ppś Uczynki.

 40 a ppś Oddawać cześć.
 42 a DiP 20:71; 29:47; 68:27.  

ppś Zdać sprawę, 
odpowiedzialny, 
odpowiedzialność.

 43 a ppś Przykazania Boga.
 44 a Iz. 29:14; DiP 4:1.
  b Alma 36:12–19; 62:45.
 45 a DiP 84:35–38.
 46 a DiP 82:3.

ROZDZIAŁ 19
Objawienie dane za pośrednictwem Józefa Smitha w Manchesterze 
w stanie Nowy Jork, prawdopodobnie latem 1829 r. W swojej histo
rii Prorok przedstawia je jako „przykazanie od Boga, a nie od czło
wieka, dla Martina Harrisa, dane przez Tego, który jest Wieczny”.
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19 1 a Obj. 1:8, 11;  
III Nefi 9:18;  
DiP 35:1; 61:1.  
ppś Alfa i Omega.

  b ppś Jezus Chrystus.
 2 a Jan 17:4;  

III Nefi 11:11.
  b Fil. 3:21.
 3 a ppś Moc.
  b Iz. 14:12–17;  

I Jana 3:8;  
I Nefi 22:26; 

   DiP 88:111–115.
  c ppś Świat — 

Koniec świata.
  d ppś Sąd Ostateczny.
  e ppś Uczynki.
 4 a ppś Pokutować, 

pokuta.
  b Łuk. 13:3;  

Hel. 14:19.
  c Mojż. 1:3.
 5 a DiP 56:4; 58:32.
  b Mat. 25:41–43.

  c Mat. 13:42.
 6 a DiP 76:105–106; 138:59.
  b DiP 76:33, 44–45.
 7 a Hel. 12:25–26;  

DiP 29:44.
 9 a ppś Odpoczynek.
 10 a Jakub 4:8;  

DiP 76:114–116.
  b Mojż. 1:3; 7:35.  

ppś Nieskończony.
 11 a Mat. 25:46.
 13 a DiP 5:2; 10:6–7; 17.

1–3: Chrystus ma wszelką moc; 4–
5: Wszyscy ludzie muszą odpoku
tować lub cierpieć; 6–12: Wieczna 
kara jest karą Bożą; 13–20: Chry
stus cierpiał za  wszystkich, aby 
sami nie musieli cierpieć, jeżeli od
pokutują; 21–28: Głoś ewangelię 
pokuty; 29–41: Oznajmiaj dobrą 
nowinę.

Jam jest a Alfa i Omega, b Chrystus 
Pan; zaiste, Jam jest Ten, Począ
tek i Koniec, Odkupiciel świata.

2. Ja, wykonawszy do  a końca 
wolę Tego, którego jestem, sa
mego Ojca, dotyczącą mnie  — 
uczyniłem to, abym mógł sobie 
b podporządkować wszystkie rze
czy —

3. Zachowując całą a moc, na
wet moc b zniszczenia Szatana 
i jego uczynków w c końcu świata 
i w ostatnim wielkim dniu sądu, 
jaki wydam na  mieszkańców 
ziemi, d sądząc każdego według 
jego dzieł i e uczynków.

4. I  w  istocie każdy człowiek 
musi a odpokutować lub b cier
pieć, bowiem ja, Bóg, jestem c bez 
końca.

5. Dlatego nie a cofnę sądów, 
jakie wydam, ale nieszczę
ścia spadną na tych, którzy się 

znajdą po mojej b lewicy, zaiste, 
spadną na nich płacz, c zawodze
nie i zgrzytanie zębami.

6. Jednakże a nie napisano, 
że nie będzie kresu tej męce, ale 
napisano męka b nieskończona.

7. Ponownie napisano a wieczne 
potępienie, a więc wyrażono to ja
śniej niż w innych pismach, aby 
wzruszyć serca dzieci ludzkich, 
a  wszystko dla chwały mego 
imienia.

8. Dlatego więc wyjaśnię ci tę 
tajemnicę, bowiem dane ci jest 
poznać ją, jako znali ją moi apo
stołowie.

9. Mówię do ciebie, który zosta
łeś do tego wybrany, że możesz 
wejść do mego a odpoczynku.

10. Oto jakże wielka jest a tajem
nica boskości! Bowiem jestem 
nieskończony i  kara wymie
rzona z mojej ręki jest karą nie
skończoną, bowiem imię moje 
jest b Nieskończony. Dlatego —

11. a Wieczna kara jest karą Bożą.
12. Nieskończona kara jest karą 

Bożą.
13. Przeto nakazuję ci odpo

kutować i  przestrzegać a przy
kazań, które otrzymałeś z  ręki 
mego sługi, Józefa Smitha  jun., 
w imię moje;
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14. A otrzymałeś je przez moją 
wszechmocną potęgę;

15. Dlatego nakazuję ci, abyś 
odpokutował  — odpokutuj, 
abym nie smagał cię biczem mych 
ust i gniewem moim, i oburze
niem, a a cierpienia twoje, by nie 
były dotkliwe — nie wiesz na
wet, jak dotkliwe, nie wiesz, jak 
dojmujące, nie wiesz, jak ciężkie 
do zniesienia.

16. Bowiem ja, Bóg, a cierpiałem 
je za wszystkich, aby nie b musieli 
cierpieć, jeżeli c odpokutują;

17. Ale jeżeli nie odpokutują, 
a cierpieć muszą, jako ja sam cier
piałem;

18. A  cierpienia te sprawiły, 
że nawet ja sam, będąc Bogiem, 
będąc największym ze wszyst
kich, drżałem z bólu i krwawiłem 
ze wszystkich porów, i cierpia
łem w ciele i w duchu — i pra
gnąłem, abym a nie musiał wypić 
kielicha goryczy i abym mógł się 
cofnąć —

19. Jednakże chwała niech bę
dzie Ojcu, i  skosztowałem, 
i a ukończyłem swe przygotowa
nia dla dzieci ludzkich.

20. Przeto ponownie nakazuję 
ci, abyś odpokutował, abym cię 
nie ukorzył swoją wszechmocną 

potęgą; i  abyś a wyznał swoje 
grzechy, abyś nie cierpiał kar, 
o których mówiłem, a z których 
pokosztowałeś w najmniejszym 
stopniu, gdy wycofałem mego 
Ducha.

21. I  nakazuję ci, abyś a głosił 
tylko pokutę i  b nie pokazy
wał tych rzeczy światu, dopóki 
w mądrości Swej nie uznam tego 
za stosowne.

22. Bo nie a zniosą teraz mięsa, 
ale otrzymać muszą b mleko; 
przeto nie mogą poznać tych 
spraw, aby nie zginęli.

23. Ucz się o  mnie i  słuchaj 
mych słów, a krocz w b łagodności 
Ducha mojego, a doznasz c spo
koju we mnie.

24. Jam jest a Jezus Chrystus, 
przyszedłem z woli Ojca i czy
nię Jego wolę.

25. I ponownie nakazuję ci, abyś 
nie a pożądał b żony bliźniego 
swego ani nie nastawał na  jego 
życie.

26. I  ponownie nakazuję ci, 
abyś nie pożądał swojej własno
ści, lecz udzielił jej szczodrze dla 
druku Księgi Mormona, która za
wiera a prawdę i słowo Boga —

27. Które jest moim słowem 
do  a ludzi innych wyznań, aby 

 15 a Alma 36:11–19.
 16 a Alma 11:40–41.  

ppś Zadośćuczynić, 
Zadośćuczynienie.

  b ppś Miłosierny, 
miłosierdzie.

  c ppś Odpuszczenie 
grzechów.

 17 a DiP 29:17.
 18 a Łuk. 22:42–44.
 19 a Jan 17:4; 19:30.

 20 a IV Mojż. 5:6–7;  
Mos. 26:29;  
DiP 58:43; 64:7.  
ppś Wyznać, 
wyznanie.

 21 a DiP 11:9.
  b J.S. — Hist. 1:42.
 22 a DiP 78:17–18.
  b Hebr. 5:11–14;  

DiP 50:40.
 23 a Mor. 7:3–4.

  b ppś Łagodny, 
łagodność.

  c ppś Pokój.
 24 a ppś Jezus Chrystus.
 25 a ppś Pożądać.
  b II Mojż. 20:17;  

I Kor. 7:2–4.  
ppś Cudzołóstwo.

 26 a ppś Prawda.
 27 a ppś Ludzie innych 

wyznań.
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wkrótce dotarło do b Żydów, któ
rych c resztką są Lamanici, aby 
uwierzyli w ewangelię i nie cze
kali na przyjście d Mesjasza, który 
już przyszedł.

28. I ponownie nakazuję ci, abyś 
się a modlił zarówno b na głos, jak 
i w sercu swoim, zarówno przed 
światem, jak i  w  sekrecie, za
równo otwarcie, jak i  na  osob
ności.

29. I a głosić będziesz dobrą no
winę, zaiste, rozgłaszać ją bę
dziesz ze szczytów gór, z każdego 
wzniesienia i pośród wszystkich 
ludów, jakie wolno ci będzie zo
baczyć.

30. A czynić to będziesz z całą 
pokorą, a ufając we mnie, nie urą
gając tym, co ci urągają.

31. I nie będziesz mówić o a za
sadach, ale będziesz głosić pokutę 
i b wiarę w Zbawiciela, c odpusz
czenie grzechów przez d chrzest 
i przez e ogień, to jest, zaiste, sa
mego f Ducha Świętego.

32. Oto jest wielkie i  ostat
nie a przykazanie, które ci daję 
w  tej sprawie; to wystarczy 
do codziennego postępowania, 
aż do końca twego życia.

33. I  niedoli doznasz, jeżeli 

zlekceważysz te a rady, zaiste, 
aż  do  zagłady ciebie samego 
i własności twojej.

34. a Udziel części swojej wła
sności, zaiste, nawet części swej 
ziemi i  wszystkiego, a  zostaw 
tylko dość na utrzymanie swojej 
rodziny.

35. Spłać a dług, jaki b zaciągną
łeś u drukarza. Wyzwól się z c nie
woli.

36. a Opuść dom swój i rodzinę, 
i wracaj tylko wtedy, gdy zapra
gniesz ich widzieć;

37. a Mów swobodnie do wszyst
kich, zaiste, głoś, nawołuj, oznaj
miaj b prawdę, wręcz donośnym 
głosem, radując się i wołając — 
Hosanna, hosanna, błogosła
wione niech będzie imię Pana 
Boga!

38. a Módl się zawsze, a b prze
leję na  ciebie mojego Ducha 
i wielkie będzie twoje błogosła
wieństwo — zaiste, większe niż 
skarby ziemi i deprawacja, jaką 
można za nie uzyskać.

39. Czyż możesz czytać to, nie 
radując się i nie weseląc w swoim 
sercu?

40. Czyż możesz dalej biegać 
dokoła jako ślepy przewodnik?

 27 b ppś Żydzi.
  c Omni 1:14–19;  

Mos. 25:2–4;  
Hel. 8:21;  
III Nefi 2:12–16.

  d ppś Mesjasz.
 28 a I Tym. 2:8.  

ppś Modlitwa.
  b DiP 20:47, 51; 23:6.
 29 a ppś Praca misjonarska.
 30 a ppś Zaufanie.
 31 a II Tym. 2:23–24.

  b ppś Wiara.
  c ppś Odpuszczenie 

grzechów.
  d ppś Chrzest, chrzcić.
  e Mat. 3:11.
  f ppś Dar Ducha 

Świętego.
 32 a DiP 58:26–29.
 33 a ppś Przykazania Boga.
 34 a Dz. 4:34–35.
 35 a ppś Dług.
  b tzn. aby opłacić 

publikację pierwszego 
wydania Księgi 
Mormona.

  c Przyp. 22:7.
 36 a Mat. 19:29.
 37 a DiP 58:47; 68:8; 71:7.
  b DiP 75:4.
 38 a Łuk. 18:1;  

II Nefi 32:9;  
DiP 10:5.

  b Przyp. 1:23;  
Dz. 2:17.
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41. Albo czy możesz być a po
korny i  łagodny, i  mądrze po
stępować przede mną? Zaiste, 

b przyjdź do mnie, twego Zbawi
ciela. Amen.

ROZDZIAŁ 20
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Fayette 
w stanie Nowy Jork lub w pobliżu, dotyczące organizacji i władz 
Kościoła. Część tego objawienia została dana prawdopodobnie już 
latem 1829 r. Całe objawienie, znane wówczas jako Artykuły i Przy
mierza, zostało najprawdopodobniej zapisane wkrótce po 6 kwietnia 
1830 r. (dniu zorganizowania Kościoła). Prorok napisał: „Uzyska
liśmy od Niego [Jezusa Chrystusa] następujące wskazówki poprzez 
ducha proroctwa i objawienia, który nie tylko dał nam wiele infor
macji, ale także dokładnie wskazał dzień, w którym zgodnie z Jego 
wolą i przykazaniem powinniśmy przystąpić do ponownego orga
nizowania Jego Kościoła tutaj na ziemi”.

1–16: Księga Mormona udowad
nia boskość dzieła w dniach ostat
nich; 17–28: Potwierdzenie doktryn 
o  stworzeniu, upadku, odkupie
niu i  chrzcie; 29–37: Określenie 
praw dotyczących pokuty, uspra
wiedliwienia, uświęcenia i chrztu; 
38–67: Opisanie w skrócie obowiąz
ków starszych, kapłanów, nauczy
cieli i diakonów; 68–74: Objawienie 
dotyczące obowiązków członków, 
błogosławienia dzieci i  sposobu 
chrzczenia; 75–84: Podane są mo
dlitwy sakramentalne i  przepisy 
dotyczące kierowania członkami 
Kościoła.

a Powstanie b Kościoła Chrystusa 

w  tych ostatnich dniach, w  ty
siąc osiemset trzydzieści lat 
od czasu przyjścia naszego Pana 
i  Zbawiciela  — Jezusa Chry
stusa  — w  ciele, przepisowo 
c zorganizowanego i założonego 
zgodnie z  prawem naszego 
kraju, z woli i przykazania Boga, 
w czwartym miesiącu, szóstego 
dnia miesiąca zwanego kwiet
niem —

2. A  które to przykazania zo
stały przekazane Józefowi Smi
thowi  jun. a powołanemu przez 
Boga i ustanowionemu b aposto
łem Jezusa Chrystusa, aby był 
pierwszym c starszym tego Koś
cioła,

 41 a ppś Pokorny, pokora.
  b Mat. 11:28–30.
20 1 a J.S. — Hist. 1:2.
  b III Nefi 27:1–8.  

ppś Kościół Jezusa 
Chrystusa Świętych 

   w Dniach Ostatnich;  
Kościół, nazwa 
[Kościoła].

  c DiP 21:3.
 2 a ppś Powołać, 

powołany przez Boga, 

powołanie;  
Upoważnienie.

  b ppś Apostoł.
  c ppś Starszy.
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3. Oraz Oliverowi Cowde
ry’emu, także powołanemu 
przez Boga apostołowi Jezusa 
Chrystusa, który ma być drugim 
starszym tego Kościoła, i ustano
wionemu jego ręką;

4. A wszystko to przez łaskę na
szego Pana i Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa, któremu niech bę
dzie wszelka chwała, tak teraz, 
jak i na wieki. Amen.

5. Kiedy już prawdziwie ujaw
niono temu pierwszemu star
szemu, że otrzymał odpuszczenie 
grzechów, dał się on ponownie 
a uwikłać w próżności świata;

6. Ale gdy odpokutował i szcze
rze się ukorzył przez wiarę, Bóg 
posługiwał mu przez świętego 
a anioła, którego b oblicze było ni
czym błyskawica, a szaty nieska
lane i bielsze ponad wszelką biel;

7. I dał mu przykazania, które 
go natchnęły;

8. I  dał mu moc z  wysokości, 
w a sposób wcześniej przygoto
wany, do przetłumaczenia Księgi 
Mormona;

9. Która zawiera kronikę upa
dłego ludu oraz a pełnię b ewan
gelii Jezusa Chrystusa dla ludzi 
innych wyznań oraz dla Żydów;

10. Przekazaną pod natchnie

niem i  potwierdzoną a innym 
przez posługę aniołów, i  b gło
szoną przez nich światu —

11. Udowadniając światu, 
że pisma święte są a prawdziwe 
i że Bóg zsyła ludziom b natchnie
nie i  powołuje ich do  Swego 
c świętego dzieła w tej epoce i po
koleniu, tak jak czynił to dla pra
dawnych pokoleń;

12. Pokazując przez to, że  jest 
a tym samym Bogiem wczoraj, 
dzisiaj i na wieki. Amen.

13. Przeto, mając tak wielkich 
świadków, świat przez nich bę
dzie sądzony, przez tylu, ilu doj
dzie potem do  wiedzy o  tym 
dziele.

14. A  ci, którzy przyjmą je 
z  wiarą i  będą postępować 
w a prawości, otrzymają b koronę 
życia wiecznego;

15. Ale dla tych, którzy znie
czulą swe serca w  a niewierze, 
i odrzucą je, obróci się ono na ich 
potępienie —

16. Albowiem tak rzekł Pan 
Bóg; a my, starsi Kościoła, słysze
liśmy to i składamy świadectwo 
o słowach wspaniałego Majestatu 
na wysokości, któremu niech bę
dzie chwała na  wieki wieków. 
Amen.

 5 a J.S. — Hist. 1:28–29.
 6 a J.S. — Hist. 1:30–35.  

ppś Aniołowie.
  b Mat. 28:2–3.
 8 a ppś Urim i tummim.
 9 a J.S. — Hist. 1:34.
  b ppś Ewangelia.
 10 a Mor. 7:29–32;  

DiP 5:11.
  b Zob. „Świadectwo 

Trzech Świadków” 

i „Świadectwo 
Ośmiu Świadków” 
na początkowych 
stronach Księgi 
Mormona.

 11 a ppś Pisma święte — 
Wartość pism 
świętych.

  b ppś Natchnienie, 
natchnąć.

  c ppś Święty 

(przymiotnik).
 12 a Hebr. 13:8;  

I Nefi 10:18–19;  
Morm. 9:9–10;  
DiP 35:1; 38:1–4.

 14 a ppś Prawy, prawość.
  b ppś Wywyższenie;  

Życie wieczne.
 15 a ppś Niewiara.
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17. Przez to a wiemy, że istnieje 
b Bóg w  niebie, który jest nie
skończony i wieczny, od wiecz
ności do  wieczności ten sam 
niezmienny Bóg, stworzyciel 
nieba i  ziemi oraz wszystkich 
rzeczy, które się w nich znajdują;

18. Że  a stworzył człowieka, 
mężczyznę i  kobietę, na  Swój 
własny b obraz i  podobieństwo 
stworzył ich;

19. I  dał im przykazania, aby 
Go a kochali i b służyli Mu, jedy
nemu żywemu i prawdziwemu 
Bogu, i że powinien On być je
dyną istotą, której będą c odda
wać cześć.

20. Lecz wskutek przekroczenia 
tych świętych praw człowiek stał 
się a zmysłowy i b diabelski, i stał 
się człowiekiem c upadłym.

21. Dlatego więc Wszechmocny 
Bóg dał Swego a Jednorodzonego 
Syna, jak zapisano w  pismach 
świętych, które On dał.

22. Cierpiał On a pokusy, lecz nie 
baczył na nie.

23. Został a ukrzyżowany, umarł 
i b powstał znowu trzeciego dnia;

24. I  a wstąpił do  nieba, aby 

zasiąść po prawicy b Ojca i królo
wać z wszechmocną potęgą we
dług woli Ojca;

25. Aby tylu, ilu a uwierzy i zo
stanie ochrzczonych w  Jego 
święte imię, i b wytrwa w wierze 
do końca, było zbawionych —

26. Nie tylko ci, którzy uwie
rzyli po  Jego przyjściu w  ciele 
w  a połowie czasu, ale wszyscy 
od początku, tylu, ilu było, zanim 
On przyszedł, którzy wierzyli 
w  słowa b świętych proroków 
mówiących pod natchnieniem 
c daru Ducha Świętego i  praw
dziwie d świadczących o  Nim 
we wszystkim — ci mieć będą 
życie wieczne.

27. Jako i  ci, którzy przyjdą 
później i uwierzą w a dary i po
wołania od  Boga przez Ducha 
Świętego, który b składa świadec
two o Ojcu i Synu;

28. Którzy to Ojciec, Syn i Duch 
Święty są a jednym Bogiem, nie
skończonym i  wiecznym, bez 
końca. Amen.

29. A wiemy, że wszyscy ludzie 
muszą a odpokutować i  uwie
rzyć w  imię Jezusa Chrystusa, 

 17 a DiP 76:22–23.
  b Joz. 2:11.  

ppś Bóg, Boska Trójca.
 18 a ppś Stworzyć, 

stworzenie.
  b I Mojż. 1:26–27;  

Mos. 7:27;  
Eter 3:14–17.

 19 a V Mojż. 11:1;  
Mat. 22:37;  
Mor. 10:32;  
DiP 59:5–6.

  b V Mojż. 6:13–15.  
ppś Służba.

  c ppś Oddawać cześć.
 20 a ppś Zmysłowy, 

zmysłowość.
  b ppś Diabeł.
  c ppś Człowiek 

naturalny.
 21 a ppś Jednorodzony.
 22 a Mat. 4:1–11; 27:40.
 23 a ppś Ukrzyżowanie.
  b ppś Zmartwych

wstanie.
 24 a ppś Wniebowstąpienie.
  b ppś Bóg, Boska 

Trójca — Bóg Ojciec;  
Ojciec w Niebie.

 25 a DiP 35:2; 38:4; 45:5, 8;  
68:9; 76:51–53.

  b ppś Wytrwać.

 26 a DiP 39:1–3.
  b Jakub 4:4; 7:11;  

Mos. 13:33.
  c Mojż. 5:58.  

ppś Duch Święty.
  d ppś Jezus Chrystus — 

Proroctwa o naro
dzinach i śmierci 
Jezusa Chrystusa.

 27 a DiP 18:32.
  b DiP 42:17.
 28 a Jan 17:20–22;  

III Nefi 11:27, 36.  
ppś Bóg, Boska Trójca.

 29 a ppś Pokutować, 
pokuta.
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i oddawać cześć Ojcu w Jego imię, 
i wytrwać w b wierze w Jego imię 
do końca, bo inaczej nie mogą być 
c zbawieni w królestwie Boga.

30. I  wiemy, że  a usprawiedli
wienie poprzez b łaskę naszego 
Pana i Zbawiciela, Jezusa Chry
stusa, jest słuszne i prawdziwe;

31. I  wiemy także, że  a uświę
cenie poprzez łaskę naszego 
Pana i Zbawiciela, Jezusa Chry
stusa, jest słuszne i prawdziwe 
dla wszystkich tych, którzy ko
chają Boga i służą Mu całą swoją 
b mocą, umysłem i siłą.

32. Lecz możliwe jest, że czło
wiek może a utracić łaskę i odwró
cić się od żywego Boga;

33. Przeto niech Kościół baczy 
i modli się stale, aby nie ulegli 
a pokusom;

34. Zaiste, niechaj i baczą ci, któ
rzy są uświęceni.

35. I wiemy, że to wszystko jest 
prawdą i  jest to zgodne z obja
wieniami Jana, nic nie a dodając 
ani nie ujmując z proroctwa jego 
księgi, b pism świętych czy obja
wień Boga, które przyjdą później 
przez dar i moc Ducha Świętego, 
c głos Boga lub posługę aniołów.

36. I tak mówi Pan Bóg; i cześć, 
moc i chwała niech będą oddane 

Jego świętemu imieniu, teraz 
i na wieki wieków. Amen.

37. I ponownie, jako przykazanie 
dla Kościoła odnośnie do  sposobu 
chrzczenia: Ci wszyscy, którzy 
ukorzą się przed Bogiem i zapra
gną zostać a ochrzczeni, i przyjdą 
ze b złamanym sercem i skruszo
nym duchem, i oświadczą przed 
Kościołem, że  prawdziwie od
pokutowali za wszystkie swoje 
grzechy, i  chcą wziąć na siebie 
c imię Jezusa Chrystusa z  d po
stanowieniem, by  służyć Mu 
do  końca, i  prawdziwie za
świadczą swymi e uczynkami, 
że  otrzymali Ducha Chrystusa 
dla f odpuszczenia grzechów — 
przyjęci zostaną do Jego Kościoła 
przez chrzest.

38. Obowiązki starszych, ka
płanów, nauczycieli, diakonów 
i  członków Kościoła Chrystusa: 
a Apostołem jest starszy, a powo
łaniem jego jest b chrzcić;

39. I  a ustanawiać innych star
szych, kapłanów, nauczycieli 
i diakonów;

40. I a udzielać chleba i wina — 
symboli ciała i krwi Chrystusa —

41. I  a konfirmować tych, któ
rzy zostali ochrzczeni w Kościele, 
kładąc na nich b ręce dla chrztu 

 29 b ppś Wiara.
  c ppś Plan Odkupienia;  

Zbawienie.
 30 a ppś Usprawiedliwie

nie, usprawiedliwić.
  b ppś Łaska.
 31 a ppś Uświęcenie.
  b V Mojż. 6:5;  

Mor. 10:32.
 32 a ppś Bunt;  

Odstępstwo.
 33 a ppś Kusić, pokusa.

 35 a Obj. 22:18–19.
  b ppś Pisma święte.
  c DiP 18:33–36.
 37 a ppś Chrzest, chrzcić.
  b ppś Złamane serce.
  c Mos. 5:7–9; 18:8–10.  

ppś Jezus Chrystus — 
Wziąć na siebie imię 
Jezusa Chrystusa.

  d ppś Wytrwać.
  e Jak. 2:18.  

ppś Uczynki.

  f ppś Odpuszczenie 
grzechów.

 38 a ppś Apostoł.
  b III Nefi 11:21–22.
 39 a Mor. 3;  

DiP 107:58.
 40 a ppś Sakrament.
 41 a DiP 33:11, 14–15; 55:3.
  b ppś Ręce, 

nałożenie [rąk].
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ogniem i c Duchem Świętym, we
dług pism świętych;

42. I nauczać, objaśniać, nawo
ływać, chrzcić i czuwać nad Koś
ciołem;

43. I konfirmować Kościół, na
kładając na nich ręce i udzielając 
Ducha Świętego;

44. I przewodzić na wszystkich 
spotkaniach.

45. Starsi mają a prowadzić spo
tkania tak, jak ich wiedzie Duch 
Święty, zgodnie z przykazaniami 
i objawieniami Boga.

46. Obowiązkiem a kapłana jest 
głosić, b nauczać, objaśniać, nawo
ływać i chrzcić oraz udzielać sa
kramentu.

47. I odwiedzać dom każdego 
członka, i wzywać go do a modli
twy b na głos i w sekrecie, oraz 
do wypełniania wszystkich obo
wiązków c rodzinnych.

48. Może on także a ustanawiać 
innych kapłanów, nauczycieli 
i diakonów.

49. I ma przewodzić na spotka
niach pod nieobecność starszego;

50. Ale w obecności starszego 
ma tylko głosić, nauczać, obja
śniać, nawoływać i chrzcić.

51. I odwiedzać dom każdego 
członka, wzywając go do  mo
dlitwy na głos i w sekrecie, oraz 
do wypełniania wszystkich obo
wiązków rodzinnych.

52. Jeżeli wymaga tego sytuacja, 
kapłan winien a pomagać star
szemu we wszystkich tych obo
wiązkach.

53. Obowiązkiem a nauczyciela 
jest zawsze b czuwać nad Kościo
łem, być z członkami i wzmac
niać ich;

54. I  dopilnować, aby w  Koś
ciele nie było niegodziwości ani 
a wrogiego nastawienia, ani kłam
stwa, obmawiania, ani b oszczer
stwa;

55. I dopilnować, aby Kościół 
często się schodził razem, i do
pilnować także, aby wszyscy 
członkowie wypełniali swoje 
obowiązki.

56. I ma przewodzić na spotka
niach pod nieobecność starszego 
lub kapłana —

57. I  zawsze, we  wszystkich 
obowiązkach w Kościele mają mu 
pomagać a diakoni, jeżeli wymaga 
tego sytuacja.

58. Lecz ani nauczyciele, ani 
diakoni nie mają upoważnienia 
do chrzczenia, udzielania sakra
mentu czy nakładania rąk;

59. Mają jednak ostrzegać, obja
śniać, nawoływać i nauczać oraz 
zapraszać wszystkich, aby przy
szli do Chrystusa.

60. Każdy a starszy, kapłan, 
nauczyciel czy diakon ma być 
ustanowiony zgodnie z darami 

 41 c ppś Dar Ducha 
Świętego.

 45 a Mor. 6:9; DiP 46:2.
 46 a DiP 84:111; 107:61.  

ppś Kapłan, 
Kapłaństwo Aarona.

  b ppś Nauczać, 

nauczyciel.
 47 a I Tym. 2:8.
  b DiP 19:28.
  c ppś Rodzina.
 48 a ppś Ustanowić, 

ustanowienie.
 52 a DiP 107:14.

 53 a ppś Nauczyciel, 
Kapłaństwo Aarona.

  b ppś Czuwać, strażnicy.
 54 a I Tes. 5:11–13.
  b ppś Oszczerstwo.
 57 a ppś Diakon.
 60 a ppś Starszy.
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i b powołaniami danymi mu przez 
Boga; i  ma być ustanowiony 
mocą Ducha Świętego, która jest 
w tym, kto go ustanawia.

61. Tych kilku starszych stano
wiących ten Kościół Chrystusa 
ma się spotykać na konferencji 
raz na trzy miesiące lub od czasu 
do czasu, jak zalecą lub wyzna
czą rzeczone konferencje;

62. A rzeczone konferencje mają 
się zajmować sprawami Kościoła 
wymagającymi rozstrzygnięcia 
w danym czasie.

63. Starsi mają otrzymywać po
zwolenie od  innych starszych 
przez a głosowanie członków 
Kościoła w miejscu, do którego 
przynależą lub podczas konfe
rencji.

64. Każdy kapłan, nauczyciel 
lub diakon ustanowiony przez 
kapłana może wówczas uzy
skać od  niego zaświadczenie, 
które to a zaświadczenie przed
stawione starszemu upoważnia 
go do  otrzymania pozwolenia 
na spełnianie obowiązków jego 
powołania; może też uzyskać je 
podczas konferencji.

65. Żadna osoba nie może zo
stać a ustanowiona do  żadnego 
urzędu w  tym Kościele tam, 
gdzie istnieje jego regularnie zor
ganizowana gmina, bez b głoso
wania tejże gminy Kościoła;

66. Ale przewodzący starsi, 
podróżujący biskupi, członko
wie rady wyższej, wyżsi kapłani 
i starsi mogą mieć przywilej usta
nawiania tam, gdzie nie istnieje 
gmina Kościoła, aby można było 
przeprowadzić głosowanie.

67. Każdy prezydent wyższego 
kapłaństwa (lub przewodni
czący starszy), a biskup, wyższy 
doradca i  b wyższy kapłan ma 
być ustanowiony według wska
zań c wyższej rady lub konferencji 
generalnej.

68. a Obowiązki członków po tym, 
jak zostaną przyjęci poprzez chrzest: 
Starsi lub kapłani muszą mieć 
wystarczająco dużo czasu, aby 
objaśnić im wszystkie sprawy 
dotyczące Kościoła Chrystusa 
tak, aby je b zrozumieli, zanim 
przystąpią do c sakramentu i zo
staną konfirmowani przez nało
żenie d rąk przez starszych, aby 
wszystko odbyło się w należy
tym porządku.

69. A członkowie wykażą przed 
Kościołem, a  także przed star
szymi, przez pobożne postępo
wanie i mowę, że są tego godni, 
aby a uczynki i wiara mogły być 
zgodne z pismami świętymi — 
postępując w  b świętości przed  
Panem.

70. Każdy członek Kościoła 
Chrystusa mający dzieci ma 

 60 b ppś Powołać, 
powołany przez 
Boga, powołanie.

 63 a ppś Powszechna 
zgoda.

 64 a DiP 20:84; 52:41.
 65 a ppś Ustanowić, 

ustanowienie.
  b DiP 26:2.  

ppś Powszechna 
zgoda.

 67 a ppś Biskup.
  b ppś Wyższy kapłan.
  c ppś Rada wyższa.

 68 a ppś Obowiązek.
  b ppś Zrozumienie.
  c ppś Sakrament.
  d ppś Ręce, 

nałożenie [rąk].
 69 a Jak. 2:14–17.
  b ppś Świętość.
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przyprowadzić je do starszych, 
którzy przed Kościołem na
łożą na nie ręce w  imię Jezusa 
Chrystusa i  a pobłogosławią je  
w Jego imię.

71. Nikt nie może być przyjęty 
do Kościoła Chrystusa, zanim nie 
osiągnie wieku a odpowiedzial
ności przed Bogiem i nie będzie 
zdolny do b pokuty.

72. a Chrzest ma być udzielany 
w  następujący sposób wszyst
kim, którzy odpokutują —

73. Osoba powołana przez 
Boga i posiadająca upoważnienie 
od Jezusa Chrystusa, by chrzcić, 
wejdzie do wody wraz z osobą 
poddającą się obrzędowi chrztu 
i  powie, nazywając tę osobę 
po imieniu: Otrzymawszy upo
ważnienie od  Jezusa Chry
stusa, ja ciebie chrzczę w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  
Amen.

74. Następnie ma a zanurzyć ją 
w wodzie, i mają wyjść z wody.

75. Wskazane jest, aby Kościół 
zbierał się często, aby a spożywać 
chleb i wino na b pamiątkę Pana 
Jezusa;

76. A udzielać ich będzie starszy 
lub kapłan; a udzielać ich będzie 
w następujący a sposób — uklęk

nie wraz z Kościołem i w uroczy
stej modlitwie zwróci się do Ojca, 
mówiąc:

77. O Boże, Wieczny Ojcze, pro
simy Cię w  imię Twego Syna, 
Jezusa Chrystusa, o pobłogosła
wienie i uświęcenie tego a chleba 
dla dusz wszystkich tych, któ
rzy go przyjmują, aby mogli jeść 
na  pamiątkę ciała Twego Syna 
i b świadczyć Ci, o Boże, Wieczny 
Ojcze, że  chcą c wziąć na  sie
bie imię Twego Syna i  zawsze 
o Nim pamiętać, i d przestrzegać 
Jego przykazań, które im dał, aby 
zawsze mogli mieć z sobą Jego 
e Ducha. Amen.

78. a Sposób udzielania wina — 
weźmie on także b kielich i powie:

79. O Boże, Wieczny Ojcze, pro
simy Cię w  imię Twego Syna, 
Jezusa Chrystusa, o pobłogosła
wienie i uświęcenie tego a wina 
dla dusz wszystkich tych, któ
rzy je piją, aby mogli uczynić to 
na pamiątkę krwi Twego Syna, 
która została za nich przelana, 
i aby mogli świadczyć Ci, o Boże, 
Wieczny Ojcze, że zawsze o Nim 
pamiętają, aby mogli mieć z sobą 
Jego Ducha. Amen.

80. Z każdym członkiem Koś
cioła Chrystusa, który  dopuszcza 

 70 a ppś Błogosławić, 
błogosławiony, 
błogosławieństwo — 
Błogosławienie dzieci.

 71 a DiP 18:42; 29:47; 
68:25–27.  
ppś Chrzest, chrzcić — 
Wymagania dotyczące 
chrztu;  
Zdać sprawę, 
odpowiedzialny, 

odpowiedzialność.
  b ppś Pokutować, 

pokuta.
 72 a III Nefi 11:22–28.
 74 a ppś Chrzest, 

chrzcić — Chrzest 
przez zanurzenie.

 75 a Dz. 20:7.
  b ppś Sakrament.
 76 a Mor. 4.
 77 a Łuk. 22:19.

  b Mos. 18:8–10;  
DiP 20:37.

  c Mos. 5:8–12.
  d ppś Posłuszeństwo, 

posłuszny, być 
posłusznym.

  e Jan 14:16.
 78 a Mor. 5.
  b Łuk. 22:20.
 79 a DiP 27:2–4.
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się wykroczenia lub winny jest 
złych uczynków, należy postąpić 
zgodnie z nakazami pism świę
tych.

81. Obowiązkiem poszczegól
nych kościołów, stanowiących 
Kościół Chrystusa jest wysłanie 
jednego lub więcej z ich nauczy
cieli, aby uczestniczył w różnych 
konferencjach prowadzonych 
przez starszych Kościoła,

82. Przedstawiając listę a imion 
członków, którzy przystąpili 
do  Kościoła od  czasu ostat
niej konferencji, lub wysyłając 
ją przez któregoś z  kapłanów, 
tak aby jeden ze starszych wy
znaczony okresowo przez 
innych starszych mógł pro
wadzić w  księdze pełną listę 

imion wszystkich członków  
Kościoła;

83. A  także, aby imiona tych, 
którzy zostali a wykluczeni z Koś
cioła, można było  wymazać 
z  generalnego rejestru imion 
członków Kościoła.

84. Wszyscy członkowie od
chodzący z  kościoła w  miej
scu zamieszkania, a udający się 
do kościoła w miejscu, gdzie nie 
są znani, mogą zabrać list za
świadczający, że są pełnopraw
nymi i  godnymi członkami, 
podpisany przez starszego lub 
kapłana, w przypadku gdy czło
nek otrzymujący list jest osobiście 
znany starszemu lub kapłanowi, 
lub podpisany przez nauczycieli 
czy diakonów Kościoła.

 82 a Mor. 6:4.
 83 a II Mojż. 32:33;  

Alma 5:57;  
Mor. 6:7.  

ppś Ekskomunika.

ROZDZIAŁ 21
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi w Fayette w stanie 
Nowy Jork, 6 kwietnia 1830 r. Objawienie to zostało dane podczas 
organizowania Kościoła w wymienionym dniu w domu Petera Whit
mera sen. W zebraniu uczestniczyło sześciu uprzednio ochrzczonych 
mężczyzn, którzy jednomyślnie wyrazili pragnienie i postanowienie, 
by zorganizować się zgodnie z przykazaniem Boga (zob. rozdział 20.). 
Głosowali także, aby przyjąć i zatwierdzić Józefa Smitha jun. i Olivera 
Cowdery’ego jako urzędników przewodniczących Kościołowi. Przez 
nałożenie rąk Józef ustanowił wówczas Olivera starszym Kościoła, 
a następnie Oliver w podobny sposób ustanowił Józefa. Po udziele
niu sakramentu Józef i Oliver nakładali ręce kolejno na wszystkich 
uczestników dla przekazania Ducha Świętego i konfirmowania każ
dego z nich na członka Kościoła.

1–3: Józef Smith zostaje powołany 
na widzącego, tłumacza, proroka, 

apostoła i starszego; 4–8: Jego słowo 
kierować będzie sprawą Syjonu; 
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9–12: Święci będą wierzyć jego sło
wom, gdy będzie przemawiał z po
mocą Pocieszyciela.

Oto będziecie prowadzili pośród 
was a zapisy, i nazywany w nich 
będziesz b widzącym, tłumaczem, 
prorokiem, c apostołem Jezusa 
Chrystusa, starszym Kościoła 
z woli Boga Ojca i łaski twojego 
Pana, Jezusa Chrystusa,

2. a Natchnionym przez Ducha 
Świętego do założenia jego fun
damentów i podbudowania go 
dla najświętszej wiary.

3. A  a Kościół ten został b zor
ganizowany i założony w roku 
Pańskim tysiąc osiemset trzy
dziestym, w czwartym miesiącu, 
w szóstym dniu miesiąca zwa
nego kwietniem.

4. Przeto wy, to znaczy Kościół, 
baczyć będziecie na  wszystkie 
jego a słowa i przykazania, które 
wam da, w miarę jak sam będzie 
je otrzymywał, postępując w całej 
b świętości przede mną;

5. Bo  a słowo jego przyjmiecie 
tak, jakby pochodziło z  mych 
własnych ust, z całą cierpliwo
ścią i wiarą.

6. Bo jeżeli tak czynić będziecie, 
a bramy piekielne nie przemogą 

was; zaiste, i rozproszy Pan Bóg 
moce b ciemności przed wami 
i sprawi, że niebiosa c zadrżą dla 
waszego dobra i  d chwały Jego 
imienia.

7. Bowiem tak rzecze Pan Bóg: 
Jego natchnąłem, aby z  wielką 
mocą poruszył sprawę a Syjonu 
dla ogólnego pożytku, a pilność 
jego Ja znam i modlitwy jego sły
szałem.

8. Zaiste, widziałem, jak płakał 
nad Syjonem, i sprawię, że nie 
będzie po nim więcej rozpaczał; 
albowiem nastały dla niego rado
sne dni a odpuszczenia grzechów 
i  objawienia moich błogosła
wieństw dla uczynków jego.

9. Oto bowiem a pobłogosławię 
tych wszystkich, którzy pracują 
w mojej b winnicy, wielkim błogo
sławieństwem; i uwierzą w jego 
słowa, które są mu dane ode 
mnie przez c Pocieszyciela, który 
d świadczy, że Jezus został e ukrzy
żowany przez f grzesznych ludzi 
za grzechy g świata, zaiste, dla od
puszczenia grzechów h skruszo
nemu sercu.

10. Dlategom uznał za słuszne, 
aby został a ustanowiony przez 
ciebie, Oliverze Cowdery, mój 
apostole.

21 1 a DiP 47:1; 69:3–8; 85:1.
  b ppś Widzący.
  c ppś Apostoł.
 2 a ppś Natchnienie, 

natchnąć.
 3 a ppś Kościół Jezusa 

Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich.

  b DiP 20:1.
 4 a ppś Pisma święte.
  b ppś Świętość.
 5 a DiP 1:38. 

   ppś Popieranie 
przywódców Kościoła;  
Prorok.

 6 a Mat. 16:18;  
DiP 10:69.

  b Kol. 1:12–13.
  c DiP 35:24.
  d ppś Chwała.
 7 a ppś Syjon.
 8 a DiP 20:5–6.
 9 a I Nefi 13:37;  

Jakub 5:70–76.

  b ppś Winnica Pana.
  c ppś Pocieszyciel.
  d ppś Świadczyć.
  e ppś Ukrzyżowanie.
  f ppś Grzech.
  g I Jana 2:2.  

ppś Świat — Ludzie, 
którzy nie są posłuszni 
przykazaniom.

  h ppś Złamane serce.
 10 a ppś Ustanowić, 

ustanowienie.
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11. A jest to obrzęd dla ciebie, 
gdyż jesteś starszym pod jego 
ręką, a  on jest a pierwszym dla 
ciebie, abyś mógł być starszym 
dla tego Kościoła Chrystusa no
szącego moje imię —

12. I  pierwszym kaznodzieją 
tego Kościoła, zarówno dla Koś
cioła, jak i przed światem, zaiste, 
przed ludźmi innych wyznań; tak 
rzecze Pan Bóg, słuchajcie, słu
chajcie! także dla a Żydów. Amen.

ROZDZIAŁ 22
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Man
chesterze w stanie Nowy Jork, 16 kwietnia 1830 r. Objawienie to 
zostało dane Kościołowi ze względu na osoby, które pragnęły zjedno
czyć się z Kościołem bez ponownego chrztu, jako że były już wcześ
niej ochrzczone.

1: Chrzest jest nowym i wiecznym 
przymierzem; 2–4: Do  dokonania 
chrztu wymagane jest upoważnie
nie.

Oto powiadam ci, że sprawiłem, 
że wszystkie a stare przymierza 
zostały zniesione w tej sprawie; 
a jest to b nowe i wieczne przymie
rze, to samo, które istniało od po
czątku.

2. Przeto chociażby człowiek 
został ochrzczony sto razy, na nic 
mu się to nie zda, bo nie może

cie wejść przez tę ciasną bramę 
ani według a prawa Mojżesza, ani 
waszych b martwych uczynków.

3. Albowiem to ze  względu 
na wasze martwe uczynki spra
wiłem, że  to ostatnie przymie
rze i ten Kościół zostały dla mnie 
zbudowane, tak samo jak w daw
nych dniach.

4. Wejdźcie przeto przez 
a bramę, tak jak wam nakaza
łem, i nie b starajcie się dawać rad 
Swemu Bogu. Amen.

 11 a DiP 20:2.
 12 a I Nefi 13:42;  

DiP 19:27; 90:8–9.
22 1 a Hebr. 8:13;  

III Nefi 12:46–47.
  b DiP 66:2. 

   ppś Nowe i wieczne 
przymierze;  
Przymierze.

 2 a Gal. 2:16.  
ppś Prawo Mojżesza.

  b Mor. 8:23–26.

 4 a Mat. 7:13–14;  
Łuk. 13:24; II Nefi 9:41;  
31:9, 17–18;  
III Nefi 14:13–14.  
ppś Chrzest, chrzcić.

  b Jakub 4:10.

ROZDZIAŁ 23
Seria pięciu objawień danych Oliverowi Cowdery’emu, Hyrumowi 
Smithowi, Samuelowi H. Smithowi, Josephowi Smithowi sen. i Jo
sephowi Knightowi sen. za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha 
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1–7: Ci pierwsi uczniowie są powo
łani, aby głosili Kościołowi, nawo
ływali i wzmacniali go.

Oto mówię do ciebie, Oliverze, 
tych kilka słów. Oto jesteś błogo
sławiony i nie jesteś potępiony 
przede mną. Lecz strzeż się a py
chy, abyś nie uległ b pokusie.

2. Podaj swoje powołanie 
do wiadomości Kościoła, a także 
świata, a  serce twoje zostanie 
otworzone na głoszenie prawdy 
odtąd i na wieki. Amen.

3. Oto mówię do ciebie, Hyru
mie, tych kilka słów, bowiem ty 
także nie jesteś potępiony, a serce 
twe jest otwarte i  rozwiązany 
jest twój język; a  powołaniem 
twoim jest nawoływać i  stale 
a wzmacniać Kościół. Przeto masz 
wieczne zobowiązanie wobec 
Kościoła, a to za przyczyną twojej 
rodziny. Amen.

4. Oto mówię do ciebie, a Samu
elu, tych kilka słów, bowiem ty 

także nie jesteś potępiony, a po
wołaniem twoim jest nawoły
wać i wzmacniać Kościół; a nie 
powołano cię jeszcze, abyś głosił 
światu. Amen.

5. Oto mówię do  ciebie, Jose
phie, tych kilka słów, bowiem ty 
także nie jesteś potępiony, a po
wołaniem twoim także jest na
woływać i wzmacniać Kościół; 
i  to jest twój obowiązek odtąd 
i na wieki. Amen.

6. Oto świadczę ci, Josephie 
Knight, tymi słowami, że  mu
sisz wziąć swój a krzyż, co ozna
cza, że  musisz b modlić się c na 
głos zarówno przed światem, 
jak i w sekrecie, i w swojej rodzi
nie, i pośród swoich przyjaciół, 
i we wszystkich miejscach.

7. I  oto, obowiązkiem twoim 
jest a zjednoczyć się z prawdzi
wym Kościołem i poddać swoją 
mowę stałym nawoływaniom, 
abyś mógł otrzymać nagrodę ro
botnika. Amen.

23 1 a ppś Pycha.
  b ppś Kusić, pokusa.
 3 a DiP 81:4–5; 108:7.
 4 a J.S. — Hist. 1:4.

 6 a Mat. 10:38;  
III Nefi 12:30.

  b ppś Modlitwa.
  c DiP 20:47, 51.

 7 a ppś Chrzest, chrzcić — 
Niezbędny.

ROZDZIAŁ 24
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi i Oliverowi Cowde
ry’emu w Harmony w stanie Pensylwania w lipcu 1830 r. Mimo 
że od chwili zorganizowania Kościoła minęły niecałe cztery miesiące, 

w Manchesterze w stanie Nowy Jork w kwietniu 1830 r. Z powodu 
gorliwego pragnienia pięciu wymienionych osób, które chciały po
znać swoje poszczególne obowiązki, Prorok zapytał Pana i otrzymał 
następujące objawienie dla każdej z nich.
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24 2 a DiP 1:31–32.
 3 a Jakub 1:19; 2:2.
  b DiP 26:1; 37:2.
  c DiP 70:12.
 5 a ppś Pocieszyciel.
 6 a II Mojż. 4:12; 

   Mat. 10:19–20;  
Łuk. 12:11–12;  
Hel. 5:18–19;  
DiP 84:85; 100:5–8;  
Mojż. 6:32.

 7 a ppś Służba.

 8 a ppś Cierpliwość.
  b ppś Przeciwności.
  c ppś Wytrwać.
  d Mat. 28:20.
 9 a ppś Szafarz, 

szafarstwo.

1–9: Józef Smith jest powołany 
do  tłumaczenia, głoszenia i  ob
jaśniania pism świętych; 10–12: 
Oliver Cowdery jest powołany 
do głoszenia ewangelii; 13–19: Ob
jawienie prawa odnoszącego się 
do cudów, klątw, otrzepywania pro
chu ze stóp oraz wędrowania bez sa
kiewki ani torby.

Oto zostałeś powołany i  wy
brany do  zapisania Księgi 
Mormona i  do  mojej posługi; 
i podniosłem cię z twoich udręk, 
i radziłem ci tak, że zostałeś wy
bawiony od wszystkich twoich 
wrogów, i zostałeś wybawiony 
z mocy Szatana i ciemności!

2. Jednakże nie usprawiedliwia 
to twoich a wykroczeń; jednakże 
idź swoją drogą i nie grzesz wię
cej.

3. a Rozwijaj swój urząd; a kiedy 
zasiejesz pola i zabezpieczysz je, 
udaj się prędko do  członków 
Kościoła w  b Colesville, Fayette 
i Manchesterze, a oni c wspomogą 
cię; i  będę im błogosławić za
równo duchowo, jak i docześnie;

4. Ale jeżeli cię nie przyjmą, ze
ślę na nich klątwę zamiast błogo
sławieństwa.

5. I  nadal będziesz wzywał 

Boga w  imię moje i  zapisywał 
rzeczy, które zostaną ci dane 
przez a Pocieszyciela, i będziesz 
objaśniał Kościołowi wszystkie 
pisma święte.

6. A dane ci będzie w tym sa
mym momencie to, co masz a po
wiedzieć i zapisać, i usłyszą to 
albo ześlę na nich klątwę zamiast 
błogosławieństwa.

7. Bo  poświęcisz całą swoją 
a służbę w Syjonie; i w  tym bę
dziesz miał siłę.

8. Bądź a cierpliwy w b udrękach, 
bowiem doznasz ich wiele; lecz 
c przetrwaj je, bo Ja jestem z tobą 
do samego d końca dni twoich.

9. I nie będziesz mieć siły w pra
cach doczesnych, bo nie jest to 
twoim powołaniem. Zajmuj się 
swoim a powołaniem, a będziesz 
miał jej wystarczająco, aby roz
wijać swój urząd i  objaśniać 
wszelkie pisma święte, a  także 
na dalsze nakładanie rąk i kon
firmowanie kościołów.

10. A  brat twój, Oliver, niech 
nadal daje świadectwo o moim 
imieniu światu, a także Kościo
łowi. I  niech nie przypuszcza, 
że może powiedzieć wystarcza
jąco w mojej sprawie; i oto, Ja je
stem z nim do końca.

prześladowania bardzo się nasiliły i przywódcy musieli szukać schro
nienia w częściowym odosobnieniu. Kolejne trzy objawienia dane zo
stały w tym czasie, aby ich wzmocnić, pouczyć i dodać im otuchy.
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11. We  mnie chwałę mieć bę
dzie, a nie w sobie, tak w słabo
ści, jak i w sile, tak w pętach, jak 
i wolny;

12. I w każdej chwili, i w każ
dym miejscu niech otwiera usta 
i  a głosi moją ewangelię dźwię
kiem b trąby, tak dniem, jak i nocą. 
A udzielę mu siły, jaka nieznana 
jest między ludźmi.

13. Nie domagajcie się a cudów, 
chyba że  wam b nakażę; wyjąt
kiem jest c wypędzanie d diabłów, 
e uzdrawianie chorych oraz cuda 
przeciwko f jadowitym wężom 
i śmiertelnym truciznom;

14. A nie czyńcie a tych rzeczy, 
chyba że będzie to od was wy
magane przez tych, którzy tego 
pragną, by wypełniły się pisma 
święte; bowiem czynić będziecie 
według tego, co zapisano.

15. A  gdziekolwiek a wejdzie
cie i  nie przyjmą was w  moje 
imię, tam pozostawicie przekleń
stwo zamiast błogosławieństwa, 

otrzepując b proch ze  stóp wa
szych jako świadectwo prze
ciwko nim, i oczyszczając stopy 
na poboczu drogi.

16. I  stanie się, że ktokolwiek 
podniesie na was rękę ku prze
mocy, tego rozkażecie porazić 
w imię moje; i oto, porażę go we
dług słów waszych, we właści
wym dla mnie czasie.

17. A ktokolwiek wezwie was 
przed sąd, przeklęty będzie przez 
prawo.

18. A nie weźmiecie ze sobą ani 
a sakiewki, ani torby, ani lasek, ani 
dwóch płaszczy, bowiem w tejże 
godzinie Kościół udzieli wam, 
czego wam potrzeba — strawy 
i  okrycia w  godzinie potrzeby, 
i butów, i grosza, i torby.

19. Bowiem powołano was, aby
ście a przycięli moją winnicę, za
iste, mocno ją przycinając po raz 
ostatni; a także wszystkich tych, 
których b ustanowiliście, a  oni 
czynić będą na ten wzór. Amen.

 12 a ppś Głosić.
  b DiP 34:6.
 13 a ppś Cud;  

Znak.
  b I Nefi 17:50.
  c Mar. 16:17.
  d ppś Duch — 

Złe duchy.
  e ppś Uzdrowić, 

uzdrowienia.
  f Dz. 28:3–9;  

DiP 84:71–72; 
124:98–99.

 14 a ppś Błogosławienie 
chorych.

 15 a Mat. 10:11–15.
  b Mar. 6:11;  

Łuk. 10:11;  

DiP 60:15; 75:19–22;  
99:4–5.

 18 a Mat. 10:9–10;  
Łuk. 10:4;  
DiP 84:78–79.

 19 a Jakub 5:61–74;  
DiP 39:17; 71:4.

  b ppś Ustanowić, 
ustanowienie.

ROZDZIAŁ 25
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Har
mony w stanie Pensylwania w  lipcu 1830 r. (zob. wprowadzenie 
do rozdziału 24.). Objawienie to ukazuje Emmie Smith, żonie Pro
roka, wolę Pana.
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1–6: Emma Smith, wybrana pani, 
jest powołana, by pomagać swemu 
mężowi i pocieszać go; 7–11: Jest też 
powołana, aby zapisywać, objaśniać 
pisma święte i  dokonać wyboru 
hymnów; 12–14: Pieśń prawych jest 
dla Pana modlitwą; 15–16: Zasady 
posłuszeństwa w niniejszym obja
wieniu odnoszą się do wszystkich.

Zważaj na  głos Pana, twego 
Boga, kiedy mówi do  ciebie, 
Emmo Smith, córko moja, al
bowiem zaprawdę, powiadam ci, 
wszyscy, którzy a przyjmują moją 
ewangelię, są synami i córkami 
w moim b królestwie.

2. Daję ci objawienie dotyczące 
mej woli i jeżeli będziesz wierna 
i  a kroczyć będziesz ścieżkami 
b cnoty wobec mnie, zachowam 
twe życie i otrzymasz c dziedzic
two w Syjonie.

3. Oto a grzechy twoje są ci prze
baczone i  jesteś wybraną panią, 
którą b powołałem.

4. Nie szemraj z powodu rze
czy, których nie widziałaś, 
bo  nie są dostępne dla ciebie 
ani dla świata, co jest mądrością 
we mnie, aż do czasu, który na
stanie.

5. A w urzędzie twojego powo

łania będziesz a pocieszać mego 
sługę, Józefa Smitha jun., twego 
męża, w jego udrękach, dodając 
otuchy słowami, w duchu łagod
ności.

6. I pójdziesz z nim, kiedy przyj
dzie pora, by poszedł, i będziesz 
mu skrybą, gdy nikogo nie sta
nie, aby był dlań skrybą, abym 
mógł posłać sługę mego, Olivera 
Cowdery’ego, dokądkolwiek ze
chcę.

7. I  zostaniesz a ustanowiona 
jego ręką, abyś objaśniała pisma 
święte i wzywała Kościół zgod
nie z tym, co będzie ci dane przez 
mojego Ducha.

8. Albowiem położy On swe 
a ręce na tobie i otrzymasz Ducha 
Świętego, i czas swój poświęcisz 
na pisanie i na naukę wielu rze
czy.

9. I  nie musisz się bać, al
bowiem mąż twój będzie cię 
wspierał wśród członków Koś
cioła; ze  względu na  nich jest 
a powołanie jego, aby mogło im 
być b objawione wszystko, wedle 
mej woli, podług ich wiary.

10. I zaprawdę, powiadam ci, 
że odłożysz a rzeczy tego b świata 
i  c ubiegać się będziesz o rzeczy 
lepszego.

25 1 a Jan 1:12.  
ppś Synowie 
i córki Boga.

  b ppś Królestwo 
Boże lub królestwo 
niebieskie.

 2 a ppś Chodzić, 
kroczyć z Bogiem.

  b ppś Cnota.
  c DiP 52:42; 64:30; 

101:18. 

   ppś Syjon.
 3 a Mat. 9:2.
  b ppś Powołać, 

powołany przez 
Boga, powołanie.

 5 a ppś Współczucie.
 7 a tj. wyświęcić.  

ppś Wyświęcenie.
 8 a ppś Ręce, 

nałożenie [rąk].
 9 a ppś Powołać, 

powołany przez Boga, 
powołanie;  
Prorok.

  b ppś Objawienie;  
Proroctwo, 
prorokować.

 10 a ppś Bogactwo, 
bogactwa;  
Pożądać.

  b ppś Światowość.
  c Eter 12:4.
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11. I będzie ci to dane, aby doko
nać także wyboru świętych a hym
nów, jak będzie ci to dane, gdyż 
podoba mi się mieć je w moim 
Kościele.

12. Bowiem dusza moja lubuje 
się w a pieśni b serca; zaiste, pieśń 
prawych jest dla mnie modlitwą, 
i w odpowiedzi ześlę błogosła
wieństwo na ich głowy.

13. Przeto wznieś swe serce i ra
duj się, i trwaj w przymierzach, 
które zawarłaś.

14. Trwaj w duchu a łagodności 
i strzeż się b pychy. Niech dusza 
twoja lubuje się twoim mężem 
i chwałą, jaka na niego spłynie.

15. Stale przestrzegaj moich 
przykazań, a otrzymasz a koronę 
b prawości. A jeżeli nie będziesz 
tak czyniła, c nie możesz przyjść 
tam, gdzie ja jestem.

16. I zaprawdę, zaprawdę, po
wiadam ci, że  to jest a głos mój 
skierowany do  wszystkich. 
Amen.

 11 a ppś Hymn.
 12 a I Kron. 16:9.  

ppś Śpiewać.
  b ppś Serce.
 14 a ppś Łagodny, 

łagodność.
  b ppś Pycha.

 15 a ppś Korona;  
Wywyższenie.

  b ppś Prawy, prawość.
  c Jan 7:34.
 16 a DiP 1:38.
26 1 a ppś Pisma święte — 

Wartość pism 

   świętych.
  b DiP 24:3; 37:2.
 2 a I Sam. 8:7;  

Mos. 29:26.  
ppś Powszechna 
zgoda.

ROZDZIAŁ 26
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi, Oliverowi Cowde
ry’emu i Johnowi Whitmerowi w Harmony w stanie Pensylwania 
w lipcu 1830 r. (zob. wprowadzenie do rozdziału 24.).

1: Zostają pouczeni, aby studiowali 
pisma święte i głosili; 2: Potwier
dzenie prawa powszechnej zgody.

Oto powiadam wam, że macie 
poświęcić swój czas na a studio
wanie pism świętych i na głosze
nie, i na konfirmowanie Kościoła 
w  b Colesville, i na wykonywa
nie pracy na roli według tego, co 

jest wymagane, aż do czasu, gdy 
udacie się na zachód, aby zorga
nizować następną konferencję; 
i wówczas dowiecie się, co ma
cie czynić.

2. A  wszystko ma być uczy
nione przez a powszechną zgodę 
w Kościele, przez wiele modlitw 
i  wiarę, albowiem wszystko 
otrzymacie przez wiarę. Amen.

ROZDZIAŁ 27
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi w Harmony w stanie 
Pensylwania w sierpniu 1830 r. Przygotowując się do nabożeństwa, 
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27 1 a Hel. 3:29;  
DiP 6:2.

 2 a ppś Sakrament.
  b ppś Chwała.
  c ppś Krew.
  d ppś Odpuszczenie 

   grzechów.
 5 a Mat. 26:29;  

Mar. 14:25;  
Łuk. 22:18.

  b J.S. — Hist. 1:30–34.
  c Ez. 37:16.  

ppś Efraim — Drewno 
Efraima lub Józefa.

 6 a ppś Elias.
 7 a Łuk. 1:17–19.
  b Łuk. 1:13;  

DiP 84:27–28.

1–4: Ustalenie symboli stosowa
nych podczas przyjmowania sa
kramentu; 5–14: Chrystus i  Jego 
słudzy ze wszystkich dyspensacji 
mają przyjmować sakrament; 15–
18: Nałóż całą zbroję Boga.

Słuchajcie głosu Jezusa Chry
stusa, Swego Pana, Swego Boga 
i  Swego Odkupiciela, którego 
słowo jest a żywe i potężne.

2. Bo  oto powiadam wam, 
że nie ma znaczenia, co będzie
cie jedli, ani co będziecie pili, 
gdy przyjmujecie a sakrament; 
jeżeli to czynicie, to róbcie to 
ze wzrokiem skupionym jedy
nie na mej b chwale — upamięt
niając przed Ojcem ciało moje, 
które zostało złożone za  was, 
i c krew moją, która została prze
lana dla d odpuszczenia waszych 
grzechów.

3. Przeto daję wam przykazanie, 
abyście nie nabywali od wrogów 
swoich ani wina, ani mocnych 
napojów.

4. Przeto nie będziecie spoży
wali go wcale, chyba że zosta
nie świeżo zrobione przez was 

samych, zaiste, w tym oto króle
stwie mego Ojca, które zostanie 
zbudowane na ziemi.

5. Oto jest to mądrością we mnie; 
przeto nie dziw się, bowiem nad
chodzi godzina, gdy a pić będę 
z owocu winorośli wraz z tobą 
na ziemi, i z b Moronim, którego 
posłałem do ciebie, aby objawił 
Księgę Mormona zawierającą 
pełnię mojej wiecznej ewange
lii, i któremu powierzyłem klu
cze do kroniki c drewna Efraima;

6. A także wraz z a Eliasem, któ
remu powierzyłem klucze przy
wrócenia wszystkiego, co zostało 
powiedziane ustami wszystkich 
świętych proroków od początku 
świata na temat ostatnich dni;

7. A także z Janem, synem Za
chariasza, którego to Zachariasza 
on a (Elias) odwiedził i któremu 
dał obietnicę, że  będzie mieć 
syna, a  imię jego będzie b Jan, 
i że zostanie on napełniony du
chem Eliasa;

8. Którego to Jana wysłałem 
do  was, słudzy moi, Józefie 
Smith  jun. i Oliverze Cowdery, 
aby was ustanowił do pierwszego 

podczas którego miał być udzielony sakrament chleba i wina, Józef 
wyszedł, aby zdobyć wino. Na spotkanie wyszedł mu niebiański po
słaniec i Józef otrzymał niniejsze objawienie, którego część została 
wówczas zapisana, a reszta w następnym miesiącu — wrześniu. 
Obecnie podczas nabożeństw sakramentalnych w Kościele zamiast 
wina używa się wody.

DOKTRYNA I PRZYMIERZA 27:1–853



a kapłaństwa, które otrzymali
ście, abyście mogli być powołani 
i b ustanowieni jak c Aaron;

9. A także z a Eliaszem, któremu 
powierzyłem klucze mocy b zwra
cania serc ojców ku  dzieciom, 
a serc dzieci ku ojcom, aby cała 
ziemia nie została porażona klą
twą;

10. A  także z  Józefem i  Jaku
bem, i Izaakiem, i Abrahamem, 
waszymi ojcami, dzięki którym 
a obietnice pozostają w mocy;

11. A  także z Michałem, czyli 
a Adamem, ojcem wszystkich, 
księciem wszystkich, najstar
szym dniami;

12. A  także z  Piotrem i  Jaku
bem, i  Janem, których posła
łem do was, przez których was 
a ustanowiłem i  konfirmowa
łem, abyście zostali b apostołami 
i szczególnymi c świadkami mego 
imienia, i abyście dzierżyli klucze 
waszej posługi oraz tych samych 
rzeczy, które im objawiłem;

13. Którym a powierzyłem 
b klucze mego królestwa i  c dys
pensację d ewangelii na  e ostat
nie czasy i  na  f pełnię czasów, 

w  której zgromadzę w  g jedno 
wszystkie rzeczy — zarówno to, 
co jest w niebie, jak i to, co jest  
na ziemi;

14. A  także z  tymi wszyst
kimi, których Ojciec mój a dał mi 
ze świata.

15. Przeto wznieście swe serca 
i radujcie się, i opaszcie swe lędź
wie, i załóżcie całą moją a zbroję, 
abyście mogli przetrwać zły 
dzień, uczyniwszy wszystko, 
abyście mogli się b ostać.

16. Stójcie, przeto, a opasaw
szy swe lędźwie b prawdą, przy
wdziawszy c pancerz d prawości 
i mając stopy obute dla przygo
towania ewangelii e pokoju, którą 
przekazali wam moi f aniołowie 
posłani przeze mnie;

17. Dzierżąc tarczę wiary, którą 
będziecie w stanie ugasić wszyst
kie a ogniste strzały niegodzi
wych;

18. I  weźcie hełm zbawienia 
i miecz mojego Ducha, którego 
przeleję na  was, i  słowo moje, 
które wam objawiam, i  bądź
cie zgodni we wszystkim, o co
kolwiek mnie prosicie, i bądźcie 

 8 a DiP 13.  
ppś Kapłaństwo 
Aarona.

  b ppś Ustanowić, 
ustanowienie.

  c II Mojż. 28:1–3, 41;  
DiP 107:13.

 9 a I Król. 17:1–22;  
II Król. 1–2;  
DiP 2; 110:13–16;  
J.S. — Hist. 1:38–39.  
ppś Eliasz.

  b ppś Genealogia.
 10 a ppś Przymierze 

Abrahamowe.
 11 a ppś Adam.

 12 a J.S. — Hist. 1:72.  
ppś Kapłaństwo 
Melchizedeka.

  b ppś Apostoł.
  c Dz. 1:8.
 13 a Mat. 16:19.
  b ppś Klucze 

kapłaństwa.
  c ppś Dyspensacja.
  d ppś Ewangelia.
  e Jakub 5:71;  

DiP 43:28–30.
  f Efez. 1:9–10;  

DiP 112:30; 124:41.
  g DiP 84:100.
 14 a Jan 6:37; 17:9, 11;  

III Nefi 15:24;  
DiP 50:41–42; 84:63.

 15 a Rzym. 13:12;  
Efez. 6:11–18.

  b Mal. 3:2;  
DiP 87:8.

 16 a Iz. 11:5.
  b ppś Prawda.
  c Iz. 59:17.
  d ppś Prawy, prawość.
  e II Nefi 19:6.
  f DiP 128:19–21.
 17 a I Nefi 15:24;  

DiP 3:8.
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wierni, dopóki nie przyjdę, a zo
staniecie a zagarnięci, abyście 

b także byli tam, gdzie ja jestem. 
Amen.

ROZDZIAŁ 28
Objawienie dane Oliverowi Cowdery’emu za pośrednictwem Proroka 
Józefa Smitha w Fayette w stanie Nowy Jork we wrześniu 1830 r. 
Hiram Page, członek Kościoła, posiadał pewien kamień i twierdził, 
że przy jego pomocy otrzymuje objawienia odnośnie do rozwoju 
Syjonu i porządku w Kościele. Kilku członków dało się zwieść tym 
twierdzeniom, nawet Oliver Cowdery poddał się ich złemu wpły
wowi. Tuż przed wyznaczoną konferencją Prorok gorliwie zapytał 
Pana w tej sprawie i otrzymał niniejsze objawienie.

 18 a I Nefi 13:37;  
DiP 17:8.

  b Jan 14:3.
28 1 a DiP 20:3.
  b ppś Nauczać, 

nauczyciel — 

   Nauczanie z Duchem.
  c ppś Pocieszyciel.
 2 a DiP 35:17–18; 43:4.
  b II Nefi 3:14–20.  

ppś Smith, Józef, jun.
 3 a ppś Aaron, brat 

Mojżesza.
  b ppś Upoważnienie.
 4 a II Mojż. 4:12–16;  

DiP 24:5–6.
 7 a DiP 64:5; 84:19.
  b ppś Tajemnice Boga.

1–7: Józef Smith dzierży klucze ta
jemnic i  jedynie on otrzymuje ob
jawienia dla Kościoła; 8–10: Oliver 
Cowdery ma głosić Lamanitom; 11–
16: Szatan zwiódł Hirama Page’a 
i dał mu fałszywe objawienia.

Oto powiadam ci, a Oliverze, 
że dane ci będzie, że Kościół da ci 
posłuch we  wszystkim, czego 
b uczyć go będziesz przez c Pocie
szyciela odnośnie do  objawień 
i przykazań, które dałem.

2. Lecz oto, zaprawdę, za
prawdę, powiadam ci, że a nikt nie 
zostanie wyznaczony do otrzy
mywania przykazań i objawień 
w tym Kościele poza sługą moim, 
b Józefem Smithem jun., bowiem 
otrzymuje je tak samo, jak Moj
żesz.

3. I będziesz posłuszny w spra
wach, które mu przekażę, tak 
samo jak a Aaron, abyś mógł wier
nie, z  mocą i  b upoważnieniem 
głosić Kościołowi przykazania 
i objawienia.

4. I kiedykolwiek Pocieszyciel 
powiedzie cię, byś a przemawiał 
lub nauczał, a także zawsze, gdy 
zostanie to przykazane Kościo
łowi, możesz to czynić.

5. Lecz nie będziesz zapisywał 
tego jako przykazania, ale jako 
mądrość;

6. I  nie będziesz rozkazywał 
temu, który przewodzi tobie 
i przewodzi Kościołowi;

7. Bowiem dałem mu a klucze 
b tajemnic i zapieczętowanych ob
jawień, dopóki nie wyznaczę im 
innego w jego zastępstwie.
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8. Oto teraz powiadam ci, że pój
dziesz do a Lamanitów i będziesz 
im głosić moją b ewangelię; a  je
żeli przyjmą twoje nauki, zało
żysz mój Kościół pomiędzy nimi; 
i będziesz miał objawienia, lecz 
nie zapisuj ich jako przykazania.

9. A  teraz oto powiadam ci, 
że nie jest to objawione i żaden 
człowiek nie wie, gdzie zosta
nie zbudowane a miasto b Syjon, 
ale zostanie to dane później. Oto 
powiadam ci, że będzie to na gra
nicach Lamanitów.

10. Opuścisz to miejsce dopiero 
po konferencji, a sługa mój, Jó
zef, zostanie wyznaczony głosem 
konferencji, aby jej przewodni
czył; a co ci mówi, to powiesz.

11. I ponownie, weźmiesz brata 
twego, Hirama Page’a, i powiesz 
mu, tylko a między nim a  tobą, 
że  rzeczy, które zapisał z  tego 

kamienia, nie pochodzą ode mnie 
i że b zwodzi go c Szatan;

12. Oto bowiem rzeczy te nie 
zostały mu wyznaczone ani też 
nic nie zostanie wyznaczone 
 żadnemu w  tym Kościele, co 
 byłoby w sprzeczności z przy
mierzami Kościoła.

13. Albowiem wszystko musi 
być uczynione w porządku i przez 
a powszechną zgodę w Koś ciele, 
przez modlitwę wiary.

14. I  pomożesz w  rozstrzy
gnięciu tych wszystkich kwestii, 
zgodnie z  przymierzami Koś
cioła, zanim udasz się w podróż 
do Lamanitów.

15. A co masz czynić, a dane ci 
będzie od  czasu, kiedy wyru
szysz, do czasu, kiedy powrócisz.

16. Musisz zawsze otwierać 
usta, głosząc moją ewangelię gło
sem radości. Amen.

 8 a II Nefi 3:18–22;  
DiP 30:5–6; 32:1–3.

  b DiP 3:19–20.
 9 a DiP 57:1–3.

  b DiP 52:42–43.  
ppś Syjon.

 11 a Mat. 18:15.
  b DiP 43:5–7.

  c Obj. 20:10.
 13 a ppś Powszechna 

zgoda.
 15 a II Nefi 32:3, 5.

ROZDZIAŁ 29
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w obec
ności sześciu starszych w Fayette w stanie Nowy Jork we wrześniu 
1830 r. Objawienie to zostało dane na kilka dni przed konferencją 
rozpoczynającą się 26 września 1830 r.

1–8: Chrystus gromadzi Swo
ich wybranych; 9–11: Jego przyj
ście początkuje Milenium; 12–13: 
Dwunastu będzie sądzić cały 
Izrael; 14–21: Znaki, plagi i spu
stoszenia poprzedzą Drugie Przyj
ście; 22–28: Po Milenium nastąpi 

ostatnie zmartwychwstanie i  sąd 
ostateczny; 29–35: Wszystko jest 
duchowe dla Pana; 36–39: Diabeł 
i  jego zastępy zostały wypędzone 
z nieba, aby kusić człowieka; 40–
45: Upadek i  Zadośćuczynienie 
przynoszą zbawienie; 46–50: Małe 
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29 1 a ppś JAM JEST.
  b ppś Miłosierny, 

miłosierdzie.
  c ppś Zadośćuczynić, 

Zadośćuczynienie.
 2 a Mat. 23:37;  

III Nefi 10:4–6.
  b ppś Pokorny, pokora.
 3 a ppś Przebaczać.
 4 a Alma 29:1–2;  

DiP 19:37; 30:9.
 5 a Mat. 18:20;  

DiP 6:32; 38:7; 
88:62–63.

  b ppś Orędownik.
  c ppś Królestwo 

   Boże lub królestwo 
niebieskie.

 6 a Mat. 21:22;  
Jan 14:13.

  b Mar. 11:24.
  c III Nefi 27:1–2;  

DiP 84:1.
 7 a ppś Izrael — 

Zgromadzenie Izraela.
  b Mar. 13:20;  

DiP 84:34.  
ppś Wybrany.

  c Alma 5:37–41.
  d ppś Serce.
 8 a DiP 45:64–66; 57:1.
  b DiP 58:6–9; 78:7.

  c DiP 5:19; 43:17–27.
 9 a II Nefi 20:33;  

III Nefi 25:1.  
ppś Pycha.

  b Nah. 1:10;  
Mal. 3:19;  
I Nefi 22:15, 23;  
J.S. — Hist. 1:37.

  c DiP 45:57; 63:34, 54; 
64:24; 88:94; 101:23–25; 
133:64.  
ppś Ziemia — 
Oczyszczenie ziemi.

 10 a ppś Drugie Przyjście 
Jezusa Chrystusa.

dzieci są odkupione przez Zadość
uczynienie.

Słuchajcie głosu Jezusa Chry
stusa, waszego Odkupiciela, 
Wielkiego a Jam Jest, którego ra
mię b miłosierdzia c zadośćuczy
niło za wasze grzechy;

2. Który a zgromadzi swój lud, 
jak kokosz gromadzi pod skrzy
dła swe pisklęta, tylu, ilu będzie 
zważać na mój głos i b ukorzy się 
przede mną, i wzywać mnie bę
dzie w żarliwej modlitwie.

3. Oto, zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam, że  a przeba
czone są w  tej chwili grzechy 
wasze, przeto otrzymujecie te 
rzeczy; lecz pamiętajcie, abyście 
więcej nie grzeszyli, aby nie spa
dły na was niebezpieczeństwa.

4. Zaprawdę, powiadam wam, 
że wybrani jesteście ze świata, by
ście głosili moją ewangelię głosem 
radości niczym a głosem trąby.

5. Wznieście swe serca i raduj
cie się, bowiem jestem a pośród 
was i  jestem waszym b orędow
nikiem u Ojca; a Jego dobrą wolą 
jest dać wam c królestwo.

6. I, jak jest napisane: O cokol
wiek a poprosicie z b wiarą, c zjed
noczeni w  modlitwie według 
mojego nakazu, otrzymacie.

7. A powołano was, abyście do
prowadzili do  a zgromadzenia 
moich b wybranych, bowiem moi 
wybrani c słyszą mój głos i  nie 
znieczulają swych d serc;

8. Przeto wyszło zarządze
nie od  Ojca, aby a zgromadzili 
się w  jednym miejscu na  po
wierzchni tej ziemi, by  b przy
gotowali swe serca i  byli 
we  wszystkim przygotowani 
na dzień, kiedy c utrapienie i spu
stoszenie zostaną wysłane na nie
godziwych.

9. Albowiem bliska jest godzina 
i  niedaleki dzień, gdy dojrzeje 
ziemia, a  wszyscy a pyszni i  ci, 
którzy czynią niegodziwie, będą 
jako b ścierń; i  c spalę ich, rzecze 
Pan Zastępów, aby nie było nie
godziwości na ziemi;

10. Albowiem bliska jest go
dzina i  musi się wypełnić to, 
o czym a mówili moi apostołowie, 
albowiem stanie się, jako mówili;

11. Albowiem objawię się 
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z nieba w mocy i wielkiej chwale, 
ze wszystkimi jego a zastępami, 
i będę mieszkał w b prawości wraz 
z ludźmi na ziemi przez c tysiąc 
lat, a niegodziwi nie ostoją się.

12. I ponownie, zaprawdę, za
prawdę, powiadam wam, wy
szło to jako wiążące zarządzenie 
z  woli Ojca, że  a apostołowie 
moi, tych Dwunastu, którzy byli 
ze mną w mojej posłudze w Jero
zolimie, staną po mojej prawicy 
w  dniu, gdy przyjdę w  słupie 
b ognia, będąc odziani w  szaty 
prawości, z  koronami na  gło
wach, w  c chwale, jako i  ja, aby 
d sądzić cały dom Izraela, tylu, ilu 
mnie kochało i przestrzegało mo
ich przykazań, i nikogo innego.

13. Bowiem a trąba zabrzmi 
długo i donośnie, tak jak na gó
rze Synaj, i zadrży ziemia cała, 
i b wystąpią ci — zaiste, ci zmarli, 
którzy c zmarli we  mnie, aby 
otrzymać d koronę prawości i aby 
zostali odziani e jak ja sam, aby 
byli ze mną, abyśmy byli jednym.

14. Lecz oto, powiadam wam, 
że  zanim nastąpi ten wielki 
a dzień, zaćmione będzie b słońce, 

a  księżyc zamieniony będzie 
w krew, a gwiazdy spadną z nieba 
i będą większe c znaki na niebie 
wysoko i nisko na ziemi;

15. I nastąpi płacz i a zawodze
nie wśród zastępów ludzkich;

16. I  zesłana zostanie wielka 
a burza gradowa, aby zniszczyć 
plony na ziemi.

17. I stanie się to z powodu nie
godziwości świata, że wezmę a ze
mstę na  b niegodziwych, bo  nie 
chcą odpokutować; albowiem 
wypełnił się kielich mego oburze
nia, bo oto c krew moja nie oczy
ści ich, jeżeli mnie nie usłuchają.

18. Przeto ja, Pan Bóg, ześlę 
na  powierzchnię ziemi muchy, 
które uczepią się jej mieszkańców 
i jeść będą ich ciała, i spowodują, 
że zalęgną się w nich larwy;

19. Zaś języki ich zostaną pora
żone, aby nie a mówili przeciwko 
mnie; i odpadnie ich ciało od ko
ści, a ich oczy wypadną z oczo
dołów;

20. I  stanie się, że  pożre ich 
a zwierzyna leśna i  ptaki z  po
wietrza.

21. A wielki i a występny kościół, 

 11 a J.S. — Mat. 1:37.
  b ppś Prawy, prawość.
  c ppś Jezus Chrystus — 

Milenijne panowanie 
Chrystusa;  
Milenium.

 12 a ppś Apostoł.
  b Iz. 66:15–16;  

DiP 130:7; 133:41.
  c ppś Chwała;  

Jezus Chrystus — 
Chwała Jezusa 
Chrystusa.

  d Mat. 19:28;  
Łuk. 22:30;  
I Nefi 12:9;  

Morm. 3:18–19.
 13 a DiP 43:18; 45:45.
  b DiP 76:50.
  c DiP 88:97; 133:56.
  d ppś Korona;  

Wywyższenie.
  e DiP 76:94–95; 

84:35–39.
 14 a ppś Drugie Przyjście 

Jezusa Chrystusa.
  b Joel 2:10;  

J.S. — Mat. 1:33.
  c ppś Znaki czasów.
 15 a Mat. 13:42.
 16 a Ez. 38:22;  

Obj. 11:19; 16:21.

 17 a Obj. 16:7–11;  
II Nefi 30:10;  
J.S. — Mat. 1:53–55.  
ppś Zemsta.

  b ppś Niegodziwy, 
niegodziwość.

  c I Jana 1:7;  
Alma 11:40–41;  
DiP 19:16–18.

 19 a Zach. 14:12.
 20 a Iz. 18:6;  

Ez. 39:17;  
Obj. 19:17–18.

 21 a ppś Diabeł — 
Kościół diabła.
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ta b nierządnica całej ziemi, zo
stanie obalony przez c pożera
jący ogień, zgodnie z tym, co jest 
powiedziane ustami proroka 
Ezechiela, który mówił o  tych 
rzeczach, które jeszcze nie na
stąpiły, ale d muszą z pewnością 
nadejść, jako żyję, albowiem wy
stępki nie będą panować.

22. I  ponownie, zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam, 
że  kiedy minie owe a tysiąc lat 
i  ludzie ponownie zaczną wy
pierać się Swojego Boga, wów
czas oszczędzę ziemię zaledwie 
na b krótki okres;

23. I przyjdzie a koniec, i niebo, 
i  ziemia zostaną pochłonięte, 
i  b przeminą, i  nastanie nowe 
niebo i c nowa ziemia.

24. Bowiem wszystkie stare rze
czy a przeminą i wszystko stanie 
się nowe, nawet niebo i ziemia, 
i cała ich pełnia, tak ludzie, jak 
i zwierzyna, ptactwo w powie
trzu i ryby morskie;

25. I  nie zagubi się ani jeden 
a włos, ani źdźbło, bowiem są to 
dzieła moich rąk.

26. Lecz oto, zaprawdę, powia
dam wam, że zanim przeminie 
ziemia, a archanioł mój, b Michał, 

zadmie w swoją c trąbę, i  d obu
dzą się wtedy wszyscy zmarli, 
bo otworzą się ich groby i, zaiste, 
e wyjdą wszyscy.

27. I  a prawi będą zgroma
dzeni po mojej b prawicy na ży
cie wieczne, a do niegodziwych 
po lewicy wstydził się będę przy
znać przed Ojcem.

28. Przeto powiem im  — 
a Odejdźcie ode mnie, przeklęci, 
w wieczny b ogień przygotowany 
dla c diabła i jego aniołów.

29. Oto teraz powiadam wam, 
nigdy, w żadnej chwili nie głosi
łem ustami moimi, że powrócą, 
bowiem a gdzie ja jestem, tam 
przyjść nie mogą, bo  nie mają 
mocy.

30. Lecz pamiętajcie, że wszyst
kie moje sądy nie są dane lu
dziom; i  jako słowa wyszły 
z moich ust, tak muszą się wy
pełnić, że  a pierwsi będą ostat
nimi, a ostatni będą pierwszymi, 
we  wszystkich rzeczach, które 
stworzyłem słowem mojej mocy, 
która jest mocą mojego Ducha.

31. Bowiem mocą mego 
 Ducha a stworzyłem je, zaiste, 
wszystko, tak rzeczy b duchowe, 
jak i doczes ne —

 21 b Obj. 19:2.
  c Joel 1:19–20; 2:3;  

DiP 97:25–26.  
ppś Ziemia — 
Oczyszczenie ziemi.

  d DiP 1:38.
 22 a ppś Milenium.
  b Obj. 20:3;  

DiP 43:30–31; 
88:110–111.

 23 a Mat. 24:14.  
ppś Świat — 
Koniec świata.

  b Mat. 24:35;  
J.S. — Mat. 1:35.

  c ppś Ziemia — 
Ostateczny stan ziemi.

 24 a Obj. 21:1–4.
 25 a Alma 40:23.
 26 a ppś Archanioł.
  b ppś Adam;  

Michał.
  c I Kor. 15:52–55.
  d ppś Nieśmiertelny, 

nieśmiertelność;  
Zmartwychwstanie.

  e Jan 5:28–29.
 27 a ppś Prawy, prawość.
  b Mat. 25:33.  

ppś Sąd Ostateczny.
 28 a Mat. 25:41; DiP 29:41.
  b DiP 43:33.
  c ppś Diabeł.
 29 a Jan 7:34; DiP 76:112.
 30 a Mat. 19:30;  

I Nefi 13:42.
 31 a ppś Stworzyć, 

stworzenie.
  b Mojż. 3:4–5.
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32. Najpierw a duchowe, potem 
doczesne, co jest początkiem 
mego dzieła; i znowu, najpierw 
doczesne, a potem duchowe, co 
jest końcem mojego dzieła —

33. Mówiąc do  was, abyście 
mogli pojąć w sposób naturalny; 
lecz dla mnie dzieła moje nie 
mają a końca ani początku; lecz 
jest wam to dane, abyście pojęli, 
bo prosiliście mnie o to i jesteście 
w zgodzie.

34. Przeto, zaprawdę, powia
dam wam, że wszystkie rzeczy 
są dla mnie duchowe i w żad
nym momencie nie dałem wam 
prawa, które było doczesne; ani 
żadnemu człowiekowi, ani dzie
ciom ludzkim, ani Adamowi, wa
szemu ojcu, któregom stworzył.

35. Oto sprawiłem, że a sam sobą 
władał; i dałem mu przykazanie, 
ale nie dałem mu żadnego do
czesnego przykazania, bowiem 
b przykazania moje są duchowe; 
nie są one ani naturalne, ani do
czesne, ani cielesne, ani zmy
słowe.

36. I stało się, że Adam, będąc 
kuszony przez diabła — bowiem 
a diabeł był przed Adamem, gdyż 
b zbuntował się przeciw mnie, 
mówiąc: Daj mi twą c cześć, bo jest 

moją d mocą, a także e trzecią część 
f zastępów niebieskich odwrócił 
on ode mnie z powodu ich g wol
nej woli;

37. I zostali strąceni, i  tak po
wstał a diabeł i jego b aniołowie;

38. I oto, jest dla nich miejsce 
przygotowane od  samego po
czątku, a miejscem tym jest a pie
kło.

39. I musi być, że diabeł a kusi 
dzieci ludzkie, bo  inaczej nie 
mogłyby same sobą władać; bo
wiem gdyby nigdy nie zaznały 
b goryczy, nie wiedziałyby, co to 
słodycz —

40. Przeto stało się, że  diabeł 
skusił Adama, i  skosztował on 
zakazanego a owocu, i przekro
czył przykazanie, przez co b pod
porządkował się woli diabła, 
gdyż uległ pokusie.

41. Przeto ja, Pan Bóg, spra
wiłem, że  został a wypędzony 
z  Ogrodu b Eden, sprzed mojej 
obecności z powodu swojego wy
kroczenia, przez które umarł c du
chowo, co jest pierwszą śmiercią, 
tą samą, która jest ostatnią d śmier
cią, która jest duchowa, na którą 
skażę niegodziwych, kiedy po
wiem: Odejdźcie, e przeklęci.

42. Ale oto powiadam wam, 

 32 a ppś Duchowe 
stworzenie.

 33 a Ps. 111:7–8;  
Mojż. 1:4.

 35 a ppś Wolna wola.
  b ppś Przykazania Boga.
 36 a DiP 76:25–26;  

Mojż. 4:1–4.
  b ppś Narada w Niebie.
  c ppś Cześć.
  d Iz. 14:12–14;  

DiP 76:28–29.

  e Obj. 12:3–4.
  f DiP 38:1; 45:1.  

ppś Życie 
przedziemskie.

  g ppś Wolna wola.
 37 a ppś Diabeł.
  b II Piotra 2:4; Judy 1:6;  

Mojż. 7:26.  
ppś Aniołowie.

 38 a ppś Piekło.
 39 a Mojż. 4:3–4.  

ppś Kusić, pokusa.

  b Mojż. 6:55.
 40 a I Mojż. 3:6;  

Mojż. 4:7–13.
  b II Nefi 10:24;  

Mos. 16:3–5;  
Alma 5:41–42.

 41 a ppś Upadek 
Adama i Ewy.

  b ppś Eden.
  c ppś Śmierć duchowa.
  d Alma 40:26.
  e DiP 29:27–28; 76:31–39.
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że ja — Pan Bóg — spowodowa
łem, że Adam i jego potomstwo 
nie a umarli śmiercią doczesną, 
dopóki ja — Pan Bóg — nie posła
łem b aniołów, aby im głosili c po
kutę i d odkupienie przez wiarę 
w imię mojego e Jednorodzonego 
Syna.

43. I  tak ja — Pan Bóg — wy
znaczyłem człowiekowi dni jego 
a próby — aby przez swoją natu
ralną śmierć mógł być b pod
niesiony w  c nieśmiertelności 
do  d życia wiecznego, tylu, ilu 
uwierzy;

44. A ci, którzy nie uwierzą — 
na wieczne a potępienie, bo nie 
mogą być odkupieni ze swojego 
duchowego upadku, bowiem nie 
pokutują;

45. Albowiem kochają ciem
ność bardziej niż światło, 
a a uczynki ich są złe i otrzymują 

b wynagrodzenie od tego, którego 
zdecydowali się słuchać.

46. Ale oto powiadam wam, 
że  małe a dzieci b odkupione są 
od założenia świata poprzez mo
jego Jednorodzonego;

47. Przeto nie mogą grzeszyć, 
bowiem Szatanowi nie jest dana 
moc a kuszenia małych dzieci, do
póki nie zaczną być b odpowie
dzialne przede mną;

48. Bo  jest im dane, zgodnie 
z moją wolą i upodobaniem, aby 
można było wymagać wielkich 
rzeczy od ich a ojców.

49. I ponownie, powiadam wam, 
czy nie rozkazałem odpokutować 
temu, kto posiada wiedzę?

50. A temu, kto nie ma a zrozu
mienia z mojej strony, pozostaje 
uczynić według tego, co jest zapi
sane. A teraz nie ogłaszam wam 
nic więcej w tej chwili. Amen.

 42 a II Nefi 2:21.  
ppś Śmierć fizyczna.

  b Alma 12:28–30.
  c ppś Pokutować, 

pokuta.
  d ppś Odkupić, 

odkupiony, 
odkupienie.

  e Mojż. 5:6–8.
 43 a Alma 12:24; 42:10.
  b ppś Zmartwych

wstanie.
  c Mojż. 1:39.  

ppś Nieśmiertelny, 
nieśmiertelność.

  d ppś Życie wieczne.
 44 a DiP 19:7–12.  

ppś Potępienie 
(wyklęcie).

 45 a Jan 3:18–20;  
DiP 93:31–32.

  b Mos. 2:32–33;  
Alma 3:26–27; 
5:41–42; 30:60.

 46 a Mor. 8:8, 12;  
DiP 93:38.  

ppś Dziecko, dzieci.
  b DiP 74:7.  

ppś Odkupić, 
odkupiony, 
odkupienie.

 47 a ppś Kusić, pokusa.
  b ppś Zdać sprawę, 

odpowiedzialny, 
odpowiedzialność.

 48 a DiP 68:25.
 50 a DiP 137:7–10.  

ppś Zrozumienie.

ROZDZIAŁ 30
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha Davi
dowi Whitmerowi, Peterowi Whitmerowi jun. i Johnowi Whitmerowi 
w Fayette w stanie Nowy Jork we wrześniu 1830 r., po trzydnio
wej konferencji w  Fayette, ale zanim starsi Kościoła się roze
szli. Pierwotnie materiał ten opublikowano jako trzy objawienia;  
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1–4: David Whitmer jest skarcony 
za zaniedbanie pilnej służby; 5–8: 
Peter Whitmer jun. ma towarzyszyć 
Oliverowi Cowdery’emu w  misji 
do Lamanitów; 9–11: John Whit
mer zostaje powołany do głoszenia 
ewangelii.

Oto powiadam ci, a Davidzie, 
że b bałeś się człowieka i nie c po
legałeś na mnie, jako powinieneś, 
abym ci dał siłę.

2. Lecz umysł twój więcej za
jęty był sprawami a ziemskimi 
niż moimi, twego Stworzyciela, 
i posługą, do której zostałeś po
wołany; i nie baczyłeś na mego 
Ducha ani na tych, których po
stawiono nad tobą, ale dałeś się 
przekonać tym, którym nie da
łem przykazu.

3. Przeto zostawiono cię, abyś 
sam mnie zapytywał i a zastano
wił się nad rzeczami, które otrzy
małeś.

4. A domem twym będzie dom 
twego ojca, dopóki nie dam ci 
dalszych przykazań. I zajmiesz 
się a posługą w Kościele, i wobec 
świata, i w pobliskich rejonach. 
Amen.

5. Oto powiadam ci, a Pete
rze, że masz udać się w b podróż 

z  twym bratem Oliverem; bo
wiem nadszedł c czas, że uznałem 
za właściwe, abyś otworzył usta 
i głosił moją ewangelię; przeto 
nie trwóż się, ale d bacz na słowa 
i rady twojego brata, które on ci 
da.

6. I udręczony będziesz wszyst
kimi jego udrękami, za wsze 
wznosząc serce do mnie w mo
dlitwie i wierze o  jego i  twoje 
wyratowanie; bo dałem mu moc 
zbudowania mego a Koś cioła po
śród b Lamanitów;

7. A nikogo nie wyznaczyłem, 
aby był a nad nim jego doradcą 
w Kościele w sprawach kościel
nych poza bratem jego, Józefem 
Smithem jun.

8. Przeto bacz na  te rzeczy 
i  pilnie przestrzegaj moich 
przykazań, a zostaniesz pobło
gosławiony życiem wiecznym. 
Amen.

9. Oto powiadam ci, sługo mój, 
Johnie, że od tej chwili masz za
cząć a głosić moją ewangelię ni
czym b głosem trąby.

10. A pracować będziesz u twego 
brata, Philipa Burroughsa, 
i  w  tamtej okolicy, gdzie tylko 
mogą cię usłyszeć, dopóki nie na
każę ci, abyś stamtąd odszedł.

30 1 a ppś Whitmer, David.
  b Dz. 5:29.
  c II Kron. 16:7–9.
 2 a DiP 25:10.
 3 a ppś Rozważać.
 4 a ppś Posługiwać;  

Służba.
 5 a ppś Whitmer, 

   Peter, jun.
  b DiP 32:1–3.
  c DiP 11:15.
  d ppś Popieranie 

przywódców Kościoła;  
Rada.

 6 a ppś Kościół Jezusa 
Chrystusa Świętych 

w Dniach Ostatnich.
  b DiP 3:20; 49:24.  

ppś Lamanici.
 7 a DiP 20:2–3.
 9 a DiP 15:6.
  b DiP 33:2.

Prorok zebrał go w jeden rozdział do wydania Doktryny i Przymie
rzy w 1835 r.
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11. A cały twój trud będzie od
tąd z całej duszy w Syjonie; za
iste, masz stale otwierać usta 

w mojej sprawie, nie a bojąc się 
tego, co b ludzie mogą uczynić, 
bowiem jestem c z tobą. Amen.

ROZDZIAŁ 31
Objawienie dane Thomasowi B. Marshowi za pośrednictwem Pro
roka Józefa Smitha we wrześniu 1830 r. Stało się to bezpośrednio 
po konferencji Kościoła (zob. wprowadzenie do rozdziału 30.). Tho
mas B. Marsh został wcześniej w tym samym miesiącu ochrzczony 
i ustanowiony starszym w Kościele, zanim dane zostało niniejsze 
objawienie.

1–6: Thomas B. Marsh zostaje po
wołany do głoszenia ewangelii i za
pewniony o pomyślności rodziny; 
7–13: Otrzymuje radę, aby był cier
pliwy, modlił się zawsze i podążał 
za Pocieszycielem.

a Thomasie, synu mój, błogosła
wiony jesteś ze względu na wiarę 
w moje dzieło.

2. Oto doznałeś wiele udręk 
z  powodu swojej rodziny; jed
nak błogosławię ciebie i  twoją 
rodzinę, i  twoje dziatki; i nad
chodzi dzień, gdy uwierzą i po
znają prawdę, i będą zjednoczeni 
z tobą w moim Kościele.

3. Wznieś swe serce i raduj się, 
bowiem nadeszła godzina twojej 
misji; i uwolniony zostanie twój 
język, i głosić będziesz temu po
koleniu a dobrą nowinę o wielkiej 
radości.

4. a Głosić będziesz to, co zo
stało objawione memu słudze Jó
zefowi Smithowi jun. Zaczniesz 
odtąd głosić, zbierać z pola, które 
już b dojrzało do spalenia.

5. Przeto a zapuszczaj swój sierp 
z całej swej duszy, a twoje grze
chy będą ci b przebaczone i  za
ładowane będą na twój grzbiet 
c snopy, bowiem d robotnik wart 
jest zapłaty. Przeto rodzina twoja 
będzie żyć.

6. Oto, zaprawdę, powiadam 
ci, odejdź od nich tylko na krótki 
czas i głoś moje słowo, a przygo
tuję dla nich miejsce.

7. Zaiste, a otworzę serca ludzi 
i przyjmą cię. I ustanowię Kościół 
twoją ręką.

8. I  ty ich a wzmocnisz, i przy
gotujesz na czas, kiedy zostaną 
zgromadzeni.

9. a Cierpliwie znoś b udręki i nie 
 11 a ppś Bojaźń, strach;  

Odwaga, odważny.
  b Iz. 51:7.
  c Mat. 28:19–20.
31 1 a ppś Marsh, Thomas B.
 3 a Iz. 52:7;  

Łuk. 2:10–11; 

   Mos. 3:3–5.
 4 a Mos. 18:19;  

DiP 42:12; 52:36.
  b DiP 4:4–6.
 5 a Obj. 14:15.
  b ppś Przebaczać.
  c DiP 79:3.

  d Łuk. 10:3–11;  
DiP 75:24.

 7 a ppś Nawrócenie, 
nawrócić.

 8 a DiP 81:5; 108:7.
 9 a ppś Cierpliwość.
  b ppś Przeciwności.
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urągaj tym, co urągają. W łagod
ności zarządzaj swoim c domem 
i bądź niewzruszony.

10. Oto powiadam ci, że  bę
dziesz lekarzem dla Kościoła, 
ale nie dla świata, bowiem nie 
przyjmą cię.

11. Idź, dokądkolwiek ci na
każę, a przez a Pocieszyciela bę
dziesz wiedział, co masz czynić 
i dokąd iść.

12. a Módl się zawsze, abyś nie 
uległ b pokusie i  nie utracił na
grody.

13. Bądź a wierny do  końca, 
a  oto ja będę b z tobą. Słowa te 
nie pochodzą od człowieka czy 
ludzi, lecz ode mnie, samego Je
zusa Chrystusa, twojego Odkupi
ciela, z c woli Ojca. Amen.

 9 c ppś Rodzina — 
Obowiązki rodziców.

 11 a ppś Duch Święty;  
Pocieszyciel.

 12 a III Nefi 18:17–21.  
ppś Modlitwa.

  b ppś Kusić, pokusa.

 13 a ppś Wytrwać.
  b Mat. 28:20.
  c ppś Jezus Chrystus — 

Upoważnienie.
32 1 a ppś Pratt, Parley 

Parker.
  b Mat. 11:28–30.

 2 a DiP 28:8; 30:5.
  b DiP 3:18–20.
 3 a DiP 58:60.
  b Mat. 18:20;  

DiP 6:32; 38:7.

ROZDZIAŁ 32
Objawienie dane Parleyowi P. Prattowi i Zibie Petersonowi za po
średnictwem Proroka Józefa Smitha w Manchesterze w stanie Nowy 
Jork na początku października 1830 r. Starsi odczuwali wielkie za
interesowanie i pragnienia w związku z Lamanitami, ze względu 
na których zapowiedziane były błogosławieństwa, o których Kościół 
dowiedział się z Księgi Mormona. W rezultacie wzniesiono błaga
nie, aby Pan objawił Swoją wolę, czy należy w tym czasie wysłać 
starszych do plemion indiańskich na Zachodzie. Otrzymano niniej
sze objawienie.

1–3: Parley P. Pratt i Ziba Peter
son zostają powołani do głoszenia 
ewangelii Lamanitom i towarzysze
nia Oliverowi Cowdery’emu i Pete
rowi Whitmerowi  jun.; 4–5: Mają 
się modlić o zrozumienie pism świę
tych.

A teraz odnośnie do mego sługi, 
a Parleya P. Pratta, oto powiadam 
mu, że  jako żyję, tak chcę, aby 

głosił moją ewangelię i  b uczył 
się o mnie, był łagodny i pokor
nego serca.

2. I  wyznaczyłem mu to, aby 
a poszedł ze  sługami moimi  — 
Oliverem Cowderym i Peterem 
Whitmerem jun. — na pustkowie 
pomiędzy b Lamanitów.

3. I  a Ziba Peterson ma także 
pójść z nimi; i ja sam pójdę z nimi, 
i będę b pośród nich; i Jam jest ich 
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 3 c ppś Orędownik.
 4 a I Nefi 15:25;  

DiP 84:43–44.
  b DiP 28:2.
  c J.S. — Hist. 1:74.
  d ppś Zrozumienie.
33 1 a Hebr. 4:12;  

Hel. 3:29–30.

  b Alma 18:32;  
DiP 6:16.

 2 a Iz. 58:1.
 3 a Jan 4:35;  

DiP 4:4; 12:3; 14:3.
  b Mat. 20:1–16.
  c Jakub 5:71;  

DiP 43:28.

 4 a ppś Winnica Pana.
  b II Nefi 28:2–14;  

Morm. 8:28–41.
  c Rzym. 3:12;  

DiP 35:12.
  d II Nefi 28:14.
  e ppś Wypaczanie religii.

c orędownikiem u Ojca, i nic ich 
nie przemoże.

4. I a baczyć będą na to, co zapi
sano, i nie będą rościć sobie praw 
do  żadnych innych b objawień; 
i zawsze będą się modlić, abym 

mógł c wyjawić to ku ich d zrozu
mieniu.

5. I baczyć będą na te słowa i nie 
będą lekceważyć ich, i ja ich będę 
błogosławił. Amen.

ROZDZIAŁ 33
Objawienie dane Ezrze Thayre’owi i Northropowi Sweetowi za po
średnictwem Proroka Józefa Smitha w Fayette w stanie Nowy Jork 
w październiku 1830 r. W historii Józefa Smitha we wprowadzeniu 
do tego objawienia zapewniono, że „Pan zawsze jest gotów pouczać 
tych, którzy pilnie szukają z wiarą”.

1–4: Robotnicy powołani do  gło
szenia ewangelii w  jedenastej go
dzinie; 5–6: Kościół jest założony, 
wybrani mają zostać zgromadzeni; 
7–10: Odpokutujcie, bowiem króle
stwo niebieskie jest blisko; 11–15: 
Kościół jest zbudowany na  opoce 
ewangelii; 16–18: Przygotujcie się 
na przyjście Oblubieńca.

Oto powiadam wam, słudzy 
moi, Ezro i Northropie, otwórz
cie uszy i zważajcie na głos Pana, 
waszego Boga, którego a słowo 
jest żywe i  potężne, ostrzejsze 
niż obosieczny miecz, co rozcina 
na kawałki stawy i szpik, duszę 
i ducha; i rozróżnia myśli i  b in
tencje serca.

2. Bowiem zaprawdę, za
prawdę, powiadam wam, 
że  powołani jesteście, abyście 
podnieśli głosy niczym a dźwięk 
trąby i  głosili moją ewangelię 
 oszukańczemu i przewrotnemu 
pokoleniu.

3. Bo  oto a pole dojrzało już 
do żniwa; i nadeszła b jedenasta 
godzina, i c ostatni raz wezwę ro
botników do mojej winnicy.

4. I a winnica moja została b zde
prawowana doszczętnie; i  nie 
ma nikogo, kto by czynił c dobro 
poza kilkorgiem; a i oni w wielu 
przypadkach d błądzą przez e wy
paczanie religii, a wszyscy mają 
zdeprawowane umysły.

5. I  zaprawdę, zaprawdę, 
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powiadam wam, że ten a Kościół 
b założyłem i powołałem do ist
nienia z pustkowia.

6. I tak samo a zgromadzę moich 
wybranych z b czterech krańców 
ziemi, tylu, ilu uwierzy we mnie 
i zważać będzie na mój głos.

7. Zaiste, zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam, że pole dojrzało 
już do żniwa, przeto zapuszczaj
cie swoje sierpy i zbierajcie z całą 
mocą, umysłem i siłą.

8. a Otwórzcie usta, a zostaną na
pełnione, i staniecie się niczym 
b Nefi w dawnych czasach, który 
poszedł z Jerozolimy na pustko
wie.

9. Zaiste, otwórzcie usta i nie 
szczędźcie głosu, a załadowane 
będą na wasze grzbiety a snopy, 
bo oto jestem z wami.

10. Zaiste, otwórzcie usta, 
a zostaną napełnione, i powie
cie: a Odpokutujcie, odpokutuj
cie i przygotujcie drogę Pańską, 
i uczyńcie ścieżki Jego prostymi; 
bowiem królestwo niebieskie jest 
blisko;

11. Zaiste, odpokutujcie i  zo
stańcie a ochrzczeni, każdy 
z  was, dla odpuszczenia wa
szych grzechów; zaiste, zostańcie 
ochrzczeni w wodzie, po czym 

następuje chrzest ogniem i Du
chem Świętym.

12. Oto, zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam, to jest moja 
a ewangelia; i pamiętajcie, że mu
szą mieć wiarę we mnie, bo ina
czej nie mogą być zbawieni;

13. I zbuduję swój Kościół na tej 
a opoce; zaiste, na tej opoce jeste
ście zbudowani, a jeżeli dalej tak 
czynić będziecie, b bramy pie
kielne nie przemogą was.

14. I pamiętać będziecie a arty
kuły i przymierza Kościoła, i bę
dziecie ich przestrzegać.

15. I kto okaże wiarę, tego a kon
firmujecie w moim Kościele przez 
nałożenie b rąk, a ja ześlę na niego 
c dar Ducha Świętego.

16. I Księga Mormona i a pisma 
święte są wam dane przeze mnie 
dla waszego b pouczenia; i moc 
mego Ducha c ożywia wszystko.

17. Przeto bądźcie wierni, mo
dląc się stale, mając wasze lampy 
oporządzone i  jaśniejące, i ma
jąc ze  sobą oliwę, abyście byli 
gotowi, gdy przyjdzie a Oblu
bieniec —

18. Bo oto, zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam, że a przychodzę 
szybko. Tak jest. Amen.

 5 a ppś Kościół Jezusa 
Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich.

  b ppś Przywrócenie 
ewangelii.

 6 a ppś Izrael — 
Zgromadzenie Izraela.

  b I Nefi 19:15–17.
 8 a DiP 88:81.
  b II Nefi 1:26–28.
 9 a Ps. 126:6;  

Alma 26:3–5;  

DiP 75:5.
 10 a Mat. 3:1–3.
 11 a ppś Chrzest, chrzcić.
 12 a III Nefi 27:13–22.
 13 a ppś Opoka.
  b Mat. 16:16–19;  

DiP 10:69–70.
 14 a tzn. DiP 20 (zob. 

wprowadzenie 
do rozdziału 20.).  
DiP 42:13.

 15 a DiP 20:41.

  b ppś Ręce, 
nałożenie [rąk].

  c ppś Dar Ducha 
Świętego.

 16 a ppś Pisma święte.
  b II Tym. 3:16.
  c Jan 6:63.
 17 a Mat. 25:1–13.  

ppś Oblubieniec.
 18 a Obj. 22:20.  

ppś Drugie Przyjście 
Jezusa Chrystusa.
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34 1 a ppś Pratt, Orson.
 2 a Jan 1:1–5.  

ppś Światło, światłość 
Chrystusa.

 3 a Jan 3:16; 15:13.  
ppś Miłość.

  b ppś Odkupiciel;  
Odkupić, odkupiony, 
odkupienie;  
Zadośćuczynić, 
Zadośćuczynienie.

  c Jan 1:9–12;  
Rzym. 8:14, 16–17;  
Mojż. 6:64–68.  
ppś Synowie 
i córki Boga.

 4 a Jan 20:29.
 5 a ppś Powołać, 

powołany przez 
Boga, powołanie.

 6 a DiP 6:9.
  b ppś Drugie Przyjście 

Jezusa Chrystusa.
 7 a Obj. 1:3.
  b Łuk. 21:27.
 8 a Joel 2:11;  

Mal. 3:23;  
DiP 43:17–26.  
ppś Drugie Przyjście 
Jezusa Chrystusa.

  b Iz. 64:2.
 10 a Iz. 58:1.
  b II Piotra 1:21.

ROZDZIAŁ 34
Objawienie dane Orsonowi Prattowi za pośrednictwem Proroka Józefa 
Smitha w Fayette w stanie Nowy Jork, 4 listopada 1830 r. Brat Pratt 
miał wówczas dziewiętnaście lat. Nawrócił się i został ochrzczony 
po tym, jak po raz pierwszy usłyszał nauki przywróconej ewange
lii głoszone sześć tygodni wcześniej przez jego starszego brata, Par
leya P. Pratta. Objawienie to otrzymano w domu Petera Whitmera sen.

1–4: Wierni stają się synami Bo
żymi przez Zadośćuczynienie; 5–9: 
Głoszenie ewangelii przygotowuje 
drogę na Drugie Przyjście; 10–12: 
Proroctwo przychodzi mocą Ducha 
Świętego.

Synu mój, a Orsonie, zważaj, słu
chaj i pojmuj, co ja, Pan Bóg, po
wiem ci, sam Jezus Chrystus, 
twój Odkupiciel;

2. a Światło i  życie świata, 
światło, co świeci w ciemności, 
a ciemność go nie przemaga;

3. Który tak a kochał świat, 
że b oddał Swe własne życie, aby 
tylu, ilu uwierzy, mogło stać się 
c synami Bożymi. Przeto tyś moim 
synem;

4. I a błogosławiony jesteś, boś 
uwierzył;

5. I  jeszcze bardziej tyś błogo
sławiony, bom cię a powołał, abyś 
głosił moją ewangelię —

6. Abyś wzniósł swój głos 

niczym dźwięk trąby, zarówno 
długo, jak i donośnie, i  a nawo
ływał oszukańcze i przewrotne 
pokolenie do pokuty, przygoto
wując drogę Pańską na Jego b dru
gie przyjście.

7. Bo oto, zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam ci, że  niedaleki jest 
a czas, gdy nadejdę w  b obłoku 
z mocą i wielką chwałą.

8. I wielki będzie a dzień mojego 
przyjścia, bo b zadrżą wszystkie 
narody.

9. Ale zanim nadejdzie ten 
wielki dzień, zaćmione będzie 
słońce, a  księżyc będzie prze
mieniony w krew, a gwiazdy od
mówią swego blasku, a niektóre 
spadną, i wielka zagłada czeka 
niegodziwych.

10. Przeto podnieś głos i  nie 
a szczędź go, bowiem przemó
wił Pan Bóg; przeto prorokuj, 
a słowa będą dane b mocą Ducha 
Świętego.

DOKTRYNA I PRZYMIERZA 34:1–1067



35 1 a ppś Pan.
  b Obj. 1:8.  

ppś Alfa i Omega.
  c I Nefi 10:19;  

DiP 3:2.

  d Hebr. 13:8;  
DiP 38:1–4; 39:1–3.

 2 a ppś Ukrzyżowanie.
  b DiP 20:25; 45:5, 8.
  c ppś Synowie 

i córki Boga.
  d Jan 17:20–23.  

ppś Jedność.
  e ppś Bóg, Boska Trójca.

11. I jeżeli jesteś wierny, oto po
zostanę z  tobą do czasu, kiedy 
przyjdę —

12. I  zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam ci, że  przychodzę 
szybko. Jam jest twój Pan i twój 
Odkupiciel. Tak jest. Amen.

ROZDZIAŁ 35
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi i Sidneyowi Rig
donowi w Fayette lub w okolicy, w stanie Nowy Jork, 7 grudnia 
1830 r. W tym czasie Prorok prawie codziennie pracował nad tłu
maczeniem Biblii. Tłumaczenie rozpoczęto już w czerwcu 1830 r. 
i zarówno Oliver Cowdery, jak i  John Whitmer służyli jako skry
bowie. Jako że zostali teraz powołani do innych obowiązków, Sid
ney Rigdon otrzymał powołanie przez boski wybór, aby służył jako 
skryba Proroka w tym dziele (zob. werset 20.). Jako wstęp do za
pisu tego objawienia w historii Józefa Smitha podano: „W grudniu 
Sidney Rigdon przybył (z Ohio), aby zapytać Pana, a z nim przy
był Edward Partridge […]. Wkrótce po przybyciu tych dwóch braci 
Pan tak przemówił”.

1–2: Jak ludzie mogą stać się sy
nami Bożymi; 3–7: Sidney Rigdon 
jest powołany, aby chrzcił i nadawał 
Ducha Świętego; 8–12: Znaki i cuda 
dokonywane przez wiarę; 13–16: 
Słudzy Pana wymłócą narody mocą 
Ducha; 17–19: Józef Smith dzierży 
klucze tajemnic; 20–21: Wybrani 
ostoją się w dniu nadejścia Pana; 
22–27: Izrael będzie zbawiony.

Słuchajcie głosu a Pana, waszego 
Boga, samego b Alfy i Omegi, Po
czątku i Końca, którego c droga 
jest jednym wiecznym kręgiem, 
d tego samego dzisiaj i wczoraj, 
i na wieki.

2. Jam jest Jezus Chrystus, Syn 
Boga, a ukrzyżowany za  grze
chy świata, za  tylu, ilu b uwie
rzy w moje imię, aby mogli stać 
się c synami Bożymi, d jednymi 
ze  mną, tak jak ja jestem e jed
nym z  Ojcem, jako Ojciec jest 
jednym ze  mną, abyśmy byli  
jednym.

3. Oto, zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam ci, sługo mój, Sid
neyu, patrzyłem na ciebie i twoje 
uczynki. Usłyszałem twoje mo
dlitwy i  przygotowałem cię 
do większej pracy.

4. Błogosławiony jesteś, 
bo  wielkich rzeczy dokonasz. 
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Oto zostałeś wysłany, tak jak 
a Jan, abyś przygotował drogę dla 
mnie, a także drogę dla b Eliasza, 
który nadejdzie, i nie wiedziałeś 
o tym.

5. Chrzciłeś wodą dla pokuty, 
ale a nie otrzymali Ducha Świę
tego;

6. Ale teraz daję ci przykazanie, 
abyś a chrzcił wodą, a otrzymają 
b Ducha Świętego przez nałoże
nie c rąk, jako czynili dawni apo
stołowie.

7. I stanie się, że będzie wielkie 
dzieło na tej ziemi pośród a ludzi 
innych wyznań, bowiem szaleń
stwa ich i występki zostaną uka
zane oczom wszystkich ludzi.

8. Bowiem Jam jest Bóg, i ramię 
moje nie jest za a krótkie; i pokażę 
b cuda, c znaki i dziwy tym wszyst
kim, co d uwierzą w moje imię.

9. A kto z a wiarą prosić będzie 
o to w moje imię, ten b wypędzi 
c diabły, ten będzie d uzdrawiać 
chorych, przywracać wzrok śle
pym i słuch głuchym, i mowę nie
mym, i sprawi, że chromi będą 
chodzić.

10. I  szybko nadchodzi czas, 

gdy wielkie rzeczy ukazane zo
staną dzieciom ludzkim;

11. Ale a bez wiary nic nie zosta
nie ukazane z wyjątkiem b spu
stoszenia c Babilonu, tego samego, 
który spowodował, że wszystkie 
narody piją wino gniewu jego 
d nierządu.

12. I  nie ma a nikogo, kto 
by czynił dobro poza tymi, którzy 
są gotowi otrzymać pełnię mojej 
ewangelii, którą rozesłałem dla 
tego pokolenia.

13. Przeto wzywam a słabych 
tego świata, b nieuczonych i po
gardzanych, aby wymłócili na
rody mocą mego Ducha;

14. I ramię ich będzie moim ra
mieniem, i będę im a tarczą i pa
wężem, i  opasam ich lędźwie, 
i będą dla mnie mężnie walczyć; 
a ich b wrogowie będą pod ich sto
pami, i pozwolę, aby miecz c spa
dał dla ich korzyści, i przez d ogień 
mego oburzenia ich zachowam.

15. I a biednym, i b łagodnym bę
dzie głoszona ewangelia, i  c wy
czekiwać będą czasu mego 
przyjścia, bowiem jest d blisko —

16. I  poznają przypowieść 

 4 a Mal. 3:1;  
Mat. 11:10;  
I Nefi 11:27;  
DiP 84:27–28.

  b III Nefi 25:5–6;  
DiP 2:1; 110:13–15.

 5 a Dz. 19:1–6.
 6 a ppś Chrzest, chrzcić.
  b ppś Dar Ducha 

Świętego.
  c ppś Ręce, 

nałożenie [rąk].
 7 a ppś Ludzie innych 

wyznań.
 8 a Iz. 50:2; 59:1.

  b ppś Cud.
  c ppś Znak.
  d ppś Wierzenie, 

wiara, wierzyć.
 9 a ppś Wiara.
  b Mar. 16:17.
  c Mar. 1:21–45.
  d ppś Uzdrowić, 

uzdrowienia.
 11 a DiP 63:11–12.
  b DiP 5:19–20.
  c ppś Babel, Babilon.
  d Obj. 18:2–4.
 12 a Rzym. 3:10–12;  

DiP 33:4; 38:10–11; 

84:49.
 13 a I Kor. 1:27;  

DiP 1:19–23; 124:1.
  b Dz. 4:13.
 14 a II Sam. 22:2–3.
  b DiP 98:34–38.
  c DiP 1:13–14.
  d DiP 128:24.
 15 a Mat. 11:5.
  b ppś Łagodny, 

łagodność.
  c II Piotra 3:10–13;  

DiP 39:23; 45:39;  
Mojż. 7:62.

  d DiP 63:53.
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o a drzewie figowym, bo teraz lato 
jest już blisko.

17. I  rozesłałem a pełnię mojej 
ewangelii ręką sługi mego b Jó
zefa; i pobłogosławiłem go w sła
bości;

18. I dałem mu a klucze tajem
nicy rzeczy b zapieczętowanych, 
tych samych, które istnieją od c za
łożenia świata, i rzeczy, które od
tąd nastaną, aż do czasu mego 
przyjścia, jeżeli wytrwa we mnie, 
a  jeżeli nie, innego postawię 
na jego miejsce.

19. Przeto czuwaj nad nim, 
aby go nie zawiodła wiara, 
a wszystko to będzie dane przez 
a Pocieszyciela, b Ducha Świętego, 
który wie wszystko.

20. I daję ci przykazanie — abyś 
a zapisywał dla niego; i dane będą 
pisma święte, tak jak są na mym 
łonie, dla zbawienia mych wła
snych b wybranych;

21. Bowiem oni usłyszą mój 
a głos i  ujrzą mnie, i  nie będą 
uśpieni, i b ostoją się w dniu mego 
c przyjścia; bo  zostaną oczysz
czeni, jako i ja jestem d nieskalany.

22. A teraz powiadam a ci, po
zostań z nim, a będzie wędrował 
z tobą; nie porzucaj go, a rzeczy 
te z pewnością się wypełnią.

23. A a kiedy nie piszecie, dane 
mu będzie prorokowanie; a  ty 
głosić będziesz moją ewange
lię i powoływać się na b świętych 
proroków, aby udowodnić jego 
słowa, które będą mu dane.

24. a Przestrzegaj wszystkich 
przykazań i  przymierzy, które 
cię wiążą, a sprawię, że b zatrzęsą 
się niebiosa dla twego dobra, i za
drży c Szatan, a Syjon d radować się 
będzie na wzgórzach i zakwitnie;

25. I a zbawiony będzie b Izrael 
we właściwym dla mnie czasie; 
i przy pomocy c kluczy, które da
łem, będą prowadzeni, i nigdy 
więcej ich szyki nie będą pomie
szane.

26. Wznieście swe serca i raduj
cie się, wasze a odkupienie już się 
zbliża.

27. Nie trwóż się, trzódko, wa
sze jest a królestwo do  czasu, 
kiedy b przyjdę. Oto przychodzę 
szybko. Tak jest. Amen.

 16 a Mat. 24:32;  
DiP 45:36–38;  
J.S. — Mat. 1:38.  
ppś Znaki czasów.

 17 a DiP 42:12.
  b DiP 135:3.
 18 a DiP 84:19.
  b Dan. 12:9;  

Mat. 13:35;  
II Nefi 27:10–11;  
Eter 4:4–7;  
J.S. — Hist. 1:65.

  c DiP 128:18.
 19 a Jan 14:16, 26; 15:26.  

ppś Pocieszyciel.
  b ppś Duch Święty.
 20 a Prorok był wówczas 

zaangażowany 
w oparte na obja
wieniu tlumaczenie 
Biblii, a Sidney Rig
don został powołany 
do służby jako skryba.

  b ppś Wybrany.
 21 a Joel 2:11;  

DiP 43:17–25; 88:90;  
133:50–51.

  b Mal. 3:2–3.
  c ppś Drugie Przyjście 

Jezusa Chrystusa.
  d ppś Nieskalany, 

czystość.
 22 a DiP 100:9–11.
 23 a tzn. jak tylko Sidney 

Rigdon nie był 
zajęty pisaniem.

  b tzn. pisma święte.
 24 a DiP 103:7.
  b DiP 21:6.
  c I Nefi 22:26.
  d ppś Radość.
 25 a Iz. 45:17;  

I Nefi 19:15–16; 22:12.
  b ppś Izrael.
  c ppś Klucze 

kapłaństwa.
 26 a Łuk. 21:28.
 27 a ppś Królestwo 

Boże lub królestwo 
niebieskie.

  b Obj. 22:20.
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ROZDZIAŁ 36
Objawienie dane Edwardowi Partridge’owi za pośrednictwem Pro
roka Józefa Smitha w pobliżu Fayette w stanie Nowy Jork, 9 grud
nia 1830 r. (zob. wprowadzenie do rozdziału 35.). W historii Józefa 
Smitha podano, że Edward Partridge „jest wzorem pobożności i jed
nym z wielkich ludzi Pana”.

1–3: Pan nakłada Swe ręce 
na  Edwarda Partridge’a za  po
średnictwem Sidneya Rigdona; 4–
8: Każdy, kto otrzymuje ewangelię 
i kapłaństwo, ma być powołany, aby 
szedł i głosił ewangelię.

Tak mówi Pan Bóg, a Potężny 
Izraela: Oto powiadam ci, sługo 
mój, b Edwardzie, że jesteś błogo
sławiony, a grzechy twoje są ci 
przebaczone, i powołany jesteś, 
byś głosił moją ewangelię głosem 
niczym dźwięk trąby;

2. I położę moje a ręce na tobie 
za pośrednictwem mojego sługi 
Sidneya Rigdona i  otrzymasz 
mojego Ducha, Ducha Świętego, 
samego b Pocieszyciela, który cię 
nauczy c pokojowych spraw kró
lestwa;

3. I głosić to będziesz donośnym 
głosem, mówiąc: Hosanna, bło
gosławione niech będzie imię naj
wyższego Boga.

4. A teraz daję ci to powołanie 
i przykazanie dotyczące wszyst
kich ludzi —

5. Aby tylu, ilu przyjdzie przed 
sługi moje, Sidneya Rigdona i Jó
zefa Smitha  jun., przyjmując to 
powołanie i przykazanie, zostało 
a ustanowionych i  wysłanych, 
by  b głosili wieczną ewangelię 
wśród narodów —

6. Głosząc pokutę i  mówiąc: 
a Ratujcie się przed tym prze
wrotnym pokoleniem i  wyjdź
cie z ognia, mając odrazę nawet 
do b szaty skalanej przez ciało.

7. I przykazanie to będzie dane 
starszym mojego Kościoła, aby 
każdy, kto je przyjmie całym ser
cem, mógł być ustanowiony i wy
słany, jakom rzekł.

8. Jam jest Jezus Chrystus, Syn 
Boga; przeto opaszcie swe lędź
wie, a przyjdę nagle do  swojej 
a świątyni. Tak jest. Amen.

36 1 a ppś Jehowa;  
Jezus Chrystus.

  b DiP 41:9–11.
 2 a ppś Ręce, 

nałożenie [rąk].

  b ppś Duch Święty;  
Pocieszyciel.

  c DiP 42:61.
 5 a DiP 63:57.  

ppś Ustanowić, 

ustanowienie.
  b ppś Głosić.
 6 a Dz. 2:40.
  b Judy 1:23.
 8 a Mal. 3:1.

ROZDZIAŁ 37
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi i  Sidneyowi 
Rigdonowi w  pobliżu Fayette w  stanie Nowy Jork w  grudniu 
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1–4: Święci zostają powołani, aby 
się zgromadzili w Ohio.

Oto powiadam ci, że nie uzna
łem za  właściwe, abyś nadal 
a tłumaczył, zanim nie udasz się 
do Ohio; a to ze względu na nie
przyjaciół i dla waszego dobra.

2. I ponownie, powiadam wam, 
że  nie udacie się tam, dopóki 
nie będziecie głosić ewangelii 
w  tych okolicach i nie wzmoc
nicie Kościoła tam, gdzie jest, 

a szczególnie w a Colesville; bo
wiem jego członkowie modlą się 
do mnie z wielką wiarą.

3. I  ponownie, daję przyka
zanie Kościołowi, gdyż uzna
łem za właściwe, aby zebrał się 
w  a Ohio na  czas powrotu tam 
mojego sługi, Olivera Cowde
ry’ego.

4. Oto jest w tym mądrość i nie
chaj każdy człowiek sam a wy
biera, dopóki nie przyjdę. Tak 
jest. Amen.

37 1 a tzn. już wówczas 
trwały prace nad 
tłumaczeniem Biblii.

 2 a DiP 24:3; 26:1.
 3 a tzn. stan Ohio.  

DiP 38:31–32.

 4 a ppś Wolna wola.
38 1 a ppś JAM JEST.
  b Obj. 1:8.
  c DiP 45:1.
  d ppś Życie 

przedziemskie.

  e Ps. 90:2.
 2 a DiP 88:41;  

Mojż. 1:35.  
ppś Wszechwiedzący.

ROZDZIAŁ 38
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Fayette 
w stanie Nowy Jork, 2 stycznia 1831 r. Okazją ku temu była konfe
rencja Kościoła.

1830 r. Zawiera ono pierwsze przykazanie dotyczące zgromadze
nia w tej dyspensacji.

1–6: Chrystus stworzył wszystko; 
7–8: Jest pomiędzy Swymi świę
tymi, którzy Go wkrótce ujrzą; 
9–12: Wszystko, co żyje, jest zde
prawowane w  Jego oczach; 13–
22: Zachował On ziemię obiecaną 
dla Swoich świętych w  tym cza
sie i w wieczności; 23–27: Święci 
mają być jednością i cenić się na
wzajem jako bracia; 28–29: Prze
powiedziano wojny; 30–33: Święci 
będą obdarowani mocą z wysokości 
i pójdą między wszystkie narody; 

34–42: Kościół otrzymuje nakaz 
dbania o biednych i potrzebujących  
oraz ubiegania się o  bogactwa 
wieczności.

Tak mówi Pan, wasz Bóg, sam 
Jezus Chrystus, Wielki a Jam Jest, 
Alfa i Omega, b Początek i Koniec, 
ten sam, który patrzył na wielki 
obszar wieczności i wszystkie se
raficzne c zastępy nieba, d zanim 
e uczyniony został świat;

2. Ten sam, który a wie wszystko, 
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bowiem b wszystko jest teraźniej
szością w moich oczach;

3. Jam jest Ten, który przemó
wił, i  a uczyniony został świat, 
i  wszystkie rzeczy powstały 
przeze mnie.

4. Jam jest Ten, który przyjął a Sy
jon Enocha na własne łono; i za
prawdę, powiadam, że za tylu, 
ilu b uwierzy w  moje imię, bo
wiem Jam jest Chrystus, i w moje 
imię, na mocy c krwi, którą prze
lałem, za  tylu wstawiałem się 
u Ojca.

5. Lecz oto, zachowałem resztkę 
a niegodziwych w b okowach ciem
ności aż do wielkiego dnia c sądu, 
który nastanie na końcu ziemi;

6. I  tak sprawię, że  trzymani 
będą niegodziwi, którzy nie słu
chają mego głosu, lecz znieczu
lają swe serca, i  biada, biada, 
biada im — oto ich przeznacze
nie.

7. Lecz oto, zaprawdę, za
prawdę, powiadam wam, 
że a oczy moje spoczywają na was. 
Jam jest b pośród was, a nie może
cie mnie zobaczyć;

8. Ale wkrótce nadejdzie dzień, 
gdy mnie a ujrzycie i  poznacie, 

żem jest; bowiem zasłona ciem
ności zostanie wkrótce rozdarta, 
a ten, kto nie jest b oczyszczony, 
nie c ostoi się w tym dniu.

9. Przeto opaszcie swe lędźwie 
i bądźcie gotowi. Oto wasze jest 
a królestwo i  wróg was nie po
kona.

10. Zaprawdę, powiadam wam, 
że jesteście a czyści, ale nie wszy
scy; i nie ma nikogo innego, kogo 
bym sobie b upodobał;

11. Bowiem wszelkie a ciało 
jest w moich oczach zdeprawo
wane; i moce b ciemności władają 
ziemią wśród dzieci ludzkich 
w  obecności wszystkich zastę
pów niebieskich —

12. Co sprawia, że panuje cisza 
i cała wieczność a boleje, a b anioło
wie oczekują wielkiego rozkazu, 
aby c zebrać plony ziemi, zebrać 
d kąkol, aby go e spalić; i oto, wro
gowie się połączyli.

13. A teraz pokazuję wam tajem
nicę, rzecz schowaną w ukrytych 
komnatach, aby doprowadzić 
z czasem nawet do waszej a za
głady, a nie wiedzieliście o tym;

14. Ale teraz mówię wam o tym, 
i błogosławieni jesteście, nie dla 

 2 b Przyp. 5:21;  
II Nefi 9:20.

 3 a Ps. 33:6–9.  
ppś Stworzyć, 
stworzenie.

 4 a Tłum. J.S. I Mojż. 
14:25–40 (Aneks);  
DiP 45:11–14; 76:66–67; 
84:99–100;  
Mojż. 7:18–21.  
ppś Syjon.

  b DiP 20:25; 35:2; 45:3–5.
  c ppś Zadośćuczynić, 

Zadośćuczynienie.

 5 a ppś Nieprawy, 
nieprawość.

  b II Piotra 2:4;  
Judy 1:6.  
ppś Piekło.

  c ppś Sąd Ostateczny.
 7 a DiP 1:1.
  b DiP 6:32; 29:5.
 8 a Obj. 22:4–5.  

ppś Drugie Przyjście 
Jezusa Chrystusa.

  b ppś Nieskalany, 
czystość.

  c Mal. 3:2.

 9 a Łuk. 6:20.  
ppś Królestwo Boże lub 
królestwo niebieskie.

 10 a ppś Czysty i nieczysty.
  b DiP 1:30.
 11 a Iz. 1:3–4; DiP 33:4.
  b Mich. 3:6; DiP 112:23;  

Mojż. 7:61–62.
 12 a Mojż. 7:41.
  b DiP 86:3–7.
  c ppś Żniwa.
  d DiP 88:94; 101:65–66.
  e Mat. 13:30.
 13 a DiP 5:32–33.
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waszej niegodziwości oraz serc 
pozbawionych wiary; bowiem 
zaprawdę, niektórzy z was stoją 
winni przede mną, ale będę mi
łościw dla waszej słabości.

15. Przeto bądźcie odtąd a silni, 
b nie trwóżcie się, bo wasze jest 
królestwo.

16. I daję wam przykazanie dla 
waszego zbawienia, bo usłysza
łem wasze modlitwy, i  a biedni 
skarżyli mi się, i  ja stworzy
łem b bogatych, i wszelkie ciało 
jest moje, i  nie mam c względu 
na osobę.

17. I uczyniłem ziemię bogatą, 
i  oto jest moim a podnóżkiem, 
przeto znowu na niej stanę.

18. I ofiaruję wam, wedle mo
jego życzenia, większe bogactwa, 
samą ziemię obiecaną, krainę 
mlekiem i miodem płynącą, która 
nie będzie objęta klątwą, gdy na
dejdzie Pan;

19. I dam ją wam w dziedzic
two, jeżeli ubiegać się o nią bę
dziecie całym sercem.

20. I to będzie moje przymierze 
z wami, będziecie ją mieli w dzie
dzictwo, i  w  a dziedzictwo wa
szych dzieci na zawsze, jak długo 
istnieć będzie ziemia, i posiądzie
cie ją znowu w wieczności, aby 
nigdy nie przeminęła.

21. Ale zaprawdę, powiadam 
wam, że z czasem nie będziecie 
mieć ani króla, ani władcy, bo
wiem ja będę waszym a królem 
i będę czuwał nad wami.

22. Przeto słuchajcie mojego 
głosu i a idźcie za mną, a będzie
cie b wolnym ludem; i nie będzie
cie mieć żadnych praw poza 
moimi prawami, kiedy przyjdę, 
bowiem Jam jest waszym c pra
wodawcą, a cóż może powstrzy
mać moją rękę?

23. Ale zaprawdę, powiadam 
wam, a uczcie jeden drugiego 
zgodnie z urzędem, który wam 
wyznaczyłem;

24. I niech każdy człowiek a ceni 
swego brata jak siebie samego 
i postępuje z b cnotą i c świętością 
wobec mnie.

25. I ponownie powiadam wam, 
niech każdy człowiek ceni swego 
brata jak siebie samego.

26. Bowiem kto z  was, mając 
dwunastu synów i nie wyróżnia
jąc żadnego, a którzy służą mu 
posłusznie, powie do  jednego: 
odziej się w szaty i usiądź tutaj, 
a do drugiego: odziej się w łach
many i  usiądź tam  — i  patrzy 
na synów swoich, i mówi: spra
wiedliwy jestem?

27. Oto dałem wam to jako 

 15 a ppś Odwaga, 
odważny.

  b ppś Bojaźń, strach — 
Bojaźń wobec 
człowieka.

 16 a Mos. 4:16–18.
  b I Sam. 2:7.
  c Dz. 10:34;  

Mor. 8:11–12;  
DiP 1:34–35.

 17 a I Nefi 17:39;  
Abr. 2:7.

 20 a DiP 45:58.
 21 a Zach. 14:9;  

II Nefi 10:14;  
Alma 5:50.

 22 a Jan 10:27.
  b ppś Jezus Chrystus — 

Milenijne panowanie 
Chrystusa.

  c Iz. 33:22; Mich. 4:2;  
DiP 45:59.

 23 a DiP 88:77–79, 118, 122.  
ppś Nauczać, 
nauczyciel.

 24 a V Mojż. 17:20;  
I Kor. 4:6.

  b DiP 46:33.  
ppś Cnota.

  c ppś Świętość.
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przypowieść, a  jest ona o  tym, 
jaki ja jestem. Powiadam wam, 
bądźcie jako a jeden; a jeżeli nie je
steście jednym, nie jesteście moi.

28. I ponownie wam powiadam, 
że wróg w ukrytych komnatach 
czyha na wasze a życie.

29. Słyszycie o a wojnach w dale
kich krajach i mówicie, że wkrótce 
będą wielkie wojny w dalekich 
krajach, a nie znacie serc ludz
kich na własnej ziemi.

30. Mówię wam o  tych rze
czach z powodu waszych mo
dlitw; przeto a gromadźcie 
skarby b mądrości na  waszym 
łonie, aby niegodziwość ludzi 
nie objawiła wam tych spraw 
przez ich niegodziwość w spo
sób, który zabrzmi w waszych 
uszach głośniej od  tego głosu, 
co wstrząśnie ziemią; ale jeżeli 
jesteście przygotowani, nie za
znacie trwogi.

31. I żebyście mogli uciec przed 
mocą wroga i być zgromadzeni 
dla mnie jako prawy lud, bez 
a skazy i bez winy —

32. Przeto dla tej przyczyny da
łem wam przykazanie, abyście 
poszli do a Ohio; tam dam wam 
moje b prawo; i tam będziecie c ob
darowani mocą z wysokości;

33. I odtąd, kogokolwiek poślę, 
a pójdzie pomiędzy wszystkie 

narody, i będzie im powiedziane, 
co mają czynić; bowiem przygo
towałem wielkie dzieło, gdyż 
Izrael zostanie b zbawiony, i po
prowadzę ich, dokąd mi się 
spodoba, i  żadna moc nie c po
wstrzyma mej ręki.

34. A  teraz daję Kościołowi 
w  tych stronach przykazanie, 
aby wyznaczył niektórych spo
śród siebie, a mają oni być wy
znaczeni a głosem Kościoła;

35. I troszczyć się mają o bied
nych i potrzebujących, i nieść im 
a ulgę, aby nie cierpieli; i wysłać 
ich na miejsce, które wskazałem;

36. I to będzie ich zajęcie — zaj
mować się sprawami własności 
Kościoła.

37. A ci, którzy mają gospodar
stwa, których nie da się sprzedać, 
niech je zostawią lub wydzierża
wią, jako uznają za stosowne.

38. Dopilnuj, aby wszystko zo
stało zabezpieczone; a kiedy lu
dzie zostaną a obdarowani mocą 
z  wysokości, i  będą wysłani, 
wszystkie te rzeczy zostaną zgro
madzone na łono Kościoła.

39. A jeżeli ubiegacie się o a bo
gactwa, które z woli Ojca będą 
wam dane, będziecie najbo
gatszymi ze  wszystkich ludzi, 
bowiem mieć będziecie bogac
twa wieczności; i musi tak być, 

 27 a Jan 17:21–23; I Kor. 1:10;  
Efez. 4:11–14;  
III Nefi 11:28–30;  
Mojż. 7:18.  
ppś Jedność.

 28 a DiP 5:33; 38:13.
 29 a DiP 45:26, 63; 

87:1–5; 130:12.
 30 a J.S. — Mat. 1:37.

  b ppś Mądrość.
 31 a II Piotra 3:14.
 32 a DiP 37:3.
  b DiP 42.
  c Łuk. 24:49;  

DiP 39:15; 95:8; 
110:9–10.

 33 a ppś Praca misjonarska.
  b Iz. 45:17;  

Jer. 30:10;  
DiP 136:22.

  c Dan. 4:32.
 34 a ppś Powszechna 

zgoda.
 35 a ppś Pomoc wzajemna.
 38 a ppś Obdarowanie.
 39 a Jakub 2:17–19;  

DiP 11:7.
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że  do  mnie należą b bogactwa 
ziemi i ja je rozdaję; ale strzeżcie 
się c pychy, abyście się nie stali jak 
d Nefici za dawnych czasów.

40. I  ponownie, powiadam 
wam, że daję wam przykazanie, 
że każdy — zarówno starszy, ka
płan, nauczyciel, jak i członek — 
ma zająć się z całej mocy pracą 
swoich a rąk, aby przygotować 

i osiągnąć rzeczy, które nakaza
łem.

41. I  niechaj wasze a głosze
nie będzie głosem b ostrzeżenia, 
każdy niech głosi swemu bliź
niemu, w łagodności i potulności.

42. I wyjdźcie a spośród niego
dziwych. Wybawcie się. Bądźcie 
czyści wy, którzy nosicie naczy
nia Pana. Tak jest. Amen.

ROZDZIAŁ 39
Objawienie dane Jamesowi Covelowi za pośrednictwem Proroka 
Józefa Smitha w Fayette w stanie Nowy Jork, 5 stycznia 1831 r.  
 James Covel, który był pastorem metodystów przez około  czterdzieści 
lat, zawarł przymierze z Panem, że będzie posłuszny wszelkim na
kazom, jakie mu Pan da za pośrednictwem Proroka Józefa.

 39 b Ag. 2:8.
  c ppś Pycha.
  d Mor. 8:27.
 40 a I Kor. 4:12.
 41 a ppś Głosić.
  b ppś Ostrzegać, 

ostrzeżenie.

 42 a Iz. 52:11.
39 1 a Hebr. 13:8;  

DiP 20:12; 35:1; 
38:1–4.

  b II Mojż. 3:14.  
ppś Jehowa.

 2 a ppś Światło, światłość 

   Chrystusa.
 3 a DiP 20:26;  

Mojż. 6:57, 62.
 4 a Jan 1:12.  

ppś Synowie 
i córki Boga.

 5 a Jan 13:20.

1–4: Święci mają moc, by stać się 
synami Bożymi; 5–6: Przyjęcie 
ewangelii jest tym samym, co przy
jęcie Chrystusa; 7–14: James Covel 
otrzymuje przykazanie, aby zo
stał ochrzczony i pracował w win
nicy Pana; 15–21: Słudzy Pana 
mają głosić ewangelię przed Dru
gim Przyjściem; 22–24: Ci, którzy 
przyjmują ewangelię, zostaną zgro
madzeni w tym czasie i wieczności.

Zważajcie i  słuchajcie głosu 
tego, który jest od całej a wiecz
ności po  całą wieczność, Wiel
kiego b Jam Jest, samego Jezusa 
Chrystusa —

2. a Światła i  życia świata; 
światła, które świeci w ciemno
ści, a ciemność go nie przemaga;

3. Tego samego, który przyszedł 
do  swoich w  a połowie czasu, 
a nie przyjęli mnie;

4. Ale tylu, ilu mnie przyjęło, 
dałem moc, by  stali się moimi 
a synami; i tak samo uczynię tylu, 
ilu mnie przyjmie; dam im moc, 
by stali się moimi synami.

5. I  zaprawdę, zaprawdę, po
wiadam wam, ten, kto a przyj
muje moją ewangelię, przyjmuje 
mnie; a  ten, kto nie przyjmuje 
mojej ewangelii — nie przyjmuje 
mnie.
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6. I oto jest moja a ewangelia — 
pokuta i chrzest wodą, a potem 
następuje b chrzest ogniem i Du
chem Świętym, samym Pocieszy
cielem, który ukazuje wszystko 
i  c uczy pokojowych spraw kró
lestwa.

7. A  oto teraz powiadam ci, 
sługo mój, a Jamesie, patrzyłem 
na twoje uczynki i znam cię.

8. I  zaprawdę, powiadam ci, 
serce twoje jest teraz, w tej chwili, 
prawe wobec mnie; i oto, zesła
łem wielkie błogosławieństwa 
na twoją głowę;

9. Jednakże widziałeś wielki 
ból, bowiem odrzuciłeś mnie 
wiele razy przez pychę i  troski 
o sprawy a świata.

10. Ale oto nadeszły dni 
twego wybawienia, jeżeli zwa
żać będziesz na głos mój, który 
ci powiada: Powstań i  zostań 
a ochrzczony, zmyj grzechy swoje, 
wzywając mego imienia, a otrzy
masz mego Ducha i  błogosła
wieństwo tak wielkie, jakiego 
nigdy nie znałeś.

11. I  jeżeli tak uczynisz, przy
gotowałem cię do  większego 
dzieła. Będziesz głosić pełnię 
mojej ewangelii, którą rozesłałem 
w  tych ostatnich dniach, przy
mierze, które wysłałem, aby a od
zyskać mój lud, który jest z domu 
Izraela.

12. I  stanie się, że  a spocznie 
na  tobie moc; będziesz mieć 
wielką wiarę, a  ja będę z  tobą 
i pójdę przed twoim obliczem.

13. Powołany jesteś do a pracy 
w mojej winnicy, abyś b rozbudo
wał mój Kościół i poniósł Syjon, 
aby się radował na wzgórzach 
i c zakwitł.

14. Oto, zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam ci, że nie powołano 
cię, byś szedł do  wschodnich 
krain, ale byś poszedł do Ohio.

15. A jeżeli lud mój zbierze się 
w Ohio, zachowałem a błogosła
wieństwo nieznane pośród dzieci 
ludzkich, i  spłynie ono na  ich 
głowy. I  stamtąd pójdą ludzie 
do b wszystkich c narodów.

16. Oto, zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam ci, że  lud w  Ohio 
wzywa mnie z wielką wiarą, my
śląc, że powstrzymam rękę sądu 
nad narodami, ale nie mogę za
przeczyć memu słowu.

17. Przeto należy ruszyć z całą 
mocą i wezwać wiernych robot
ników do mojej winnicy, aby ją 
a przycięli po raz ostatni.

18. A  jeżeli odpokutują 
i przyjmą pełnię mojej ewangelii, 
i zostaną uświęceni, powstrzy
mam rękę mego a sądu.

19. Przeto idź, wołając dono
śnym głosem: Królestwo niebie
skie jest blisko; wołając: Hosanna! 

 6 a ppś Chrzest, chrzcić;  
Ewangelia;  
Pokutować, pokuta.

  b ppś Duch Święty;  
Narodzony ponownie, 
narodzony z Boga.

  c DiP 42:61.
 7 a DiP 40:1.

 9 a Mat. 13:22.
 10 a DiP 40.  

ppś Chrzest, chrzcić.
 11 a ppś Izrael — 

Zgromadzenie Izraela.
 12 a II Kor. 12:9.
 13 a Mat. 20:1–16.
  b Iz. 52:8.

  c DiP 117:7.
 15 a DiP 38:32; 95:8; 110:8–10.
  b DiP 1:2.
  c ppś Praca misjonarska.
 17 a Jakub 5:61–75;  

DiP 24:19.
 18 a ppś Jezus Chrystus — 

Sędzia.
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Błogosławione niech będzie imię 
Najwyższego Boga.

20. Idź, chrzcząc wodą, przygo
towując drogę dla mnie na czas 
mego a przyjścia;

21. Bowiem nadchodzi czas; 
nikt nie a zna b dnia ani godziny, 
ale on na pewno nadejdzie.

22. I  ten, kto te rzeczy przyj
muje, przyjmuje mnie; i zostaną 

zgromadzeni we mnie w tym cza
sie i w wieczności.

23. I  powtarzam, stanie się, 
że  nałożysz a ręce na  tylu, ilu 
ochrzcisz wodą, i  otrzymają 
b dar Ducha Świętego, i  c oczeki
wać będą znaków mego d przyj
ścia, i będą mnie znać.

24. Oto przyjdę szybko. Tak jest. 
Amen.

 20 a ppś Drugie Przyjście 
Jezusa Chrystusa.

 21 a J.S. — Mat. 1:40.
  b Mat. 24:36.
 23 a ppś Ręce, 

nałożenie [rąk].

  b ppś Dar Ducha 
Świętego.

  c Obj. 3:3;  
DiP 35:15; 45:39–44.

  d II Piotra 3:10–14.
40 1 a DiP 39:7–11.

 2 a Mar. 4:16–19.
  b Mat. 13:20–22.  

ppś Prześladować, 
prześladowanie.

  c ppś Odstępstwo.

ROZDZIAŁ 40
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi i Sidneyowi Rigdo
nowi w Fayette w stanie Nowy Jork, 6 stycznia 1831 r. We wstępie 
do zapisu tego objawienia w historii Proroka podano: „Ponieważ 
James [Covel] odrzucił słowo Pana i powrócił do swoich dawnych 
zasad i ludu, Pan dał mi i Sidneyowi Rigdonowi następujące obja
wienie” (zob. rozdział 39.).

1–3: Strach przed prześladowaniem 
i troski o sprawy świata powodują 
odrzucenie ewangelii.

Zaprawdę, powiadam wam, 
że  serce mojego sługi a Jamesa 
Covela było prawe wobec mnie, 
bowiem zawarł ze mną przymie
rze, że posłuszny będzie mojemu 
słowu.

2. I  a przyjął słowo z radością, 
lecz Szatan wnet pokusił go, 
i strach przed b prześladowaniem 
i troski o sprawy świata sprawiły, 
że c odrzucił słowo.

3. Przeto złamał moje przymie
rze i moją sprawą jest postąpić 
z nim, jak uznam za stosowne. 
Amen.

ROZDZIAŁ 41
Objawienie dane Kościołowi za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha 
w Kirtland w stanie Ohio 4 lutego 1831 r. W objawieniu tym Prorok 
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41 1 a ppś Błogosławić, 
błogosławiony, 
błogosławieństwo.

  b DiP 56:1–4;  
112:24–26.

  c V Mojż. 11:26–28;  
I Nefi 2:23.

 2 a ppś Jedność.
 3 a DiP 42.

 4 a Zach. 14:9;  
DiP 45:59.  
ppś Jezus Chrystus — 
Milenijne panowanie 
Chrystusa.

  b ppś Drugie Przyjście 
Jezusa Chrystusa.

 5 a Mat. 7:24.
  b Jak. 1:22–25;  

DiP 42:60.
  c DiP 50:8–9.  

ppś Ekskomunika.
 6 a Mat. 15:26.
  b Mat. 7:6.
 7 a DiP 42:71.
  b tzn. tłumaczenie  

Biblii.  
DiP 45:60–61.

i starsi Kościoła zostali pouczeni, aby modlili się w celu otrzyma
nia „prawa” Bożego (zob. rozdział 42.). Józef Smith właśnie przy
był do Kirtland z Nowego Jorku, a Leman Copley, członek Kościoła 
z pobliskiego Thomson w stanie Ohio, „poprosił Brata Józefa i Sid
neya [Rigdona] […], aby zamieszkali z nim, a on zapewni im dom 
i żywność”. W objawieniu tym jest wyjaśnienie, gdzie Józef i Sid
ney zamieszkają, a  także zawiera powołanie Edwarda Partridge’a 
jako pierwszego biskupa w Kościele.

1–3: Starsi będą kierować Kościo
łem przez ducha objawienia; 4–
6: Prawdziwi uczniowie przyjmą 
prawo Pańskie i będą go przestrze
gać; 7–12: Edward Partridge jest 
wyznaczony na biskupa dla Koś
cioła.

Zważaj i  słuchaj, o  ludu mój, 
rzecze Pan i wasz Bóg, wy, któ
rych z  lubością a błogosławię 
największymi z wszelkich błogo
sławieństw, wy, którzy mnie słu
chacie; a was, coście b wyznawali 
moje imię, ale mnie nie słucha
cie, was c przeklnę najcięższym 
ze wszystkich przekleństwem.

2. Zważajcie, o wy, starsi mo
jego Kościoła, których powoła
łem, oto daję wam przykazanie, 
abyście się zebrali razem i a zgo
dzili co do mojego słowa;

3. A  otrzymacie moje a prawo 
przez modlitwę wiary, żeby
ście wiedzieli, jak zarządzać 
moim Kościołem i abyście mieli 

wszystkie sprawy wobec mnie 
w porządku.

4. I będę waszym a włodarzem, 
gdy b przyjdę; a  oto przyjdę 
szybko, a wy pilnować będzie
cie, by  zachowywano prawo 
moje.

5. Ten, kto a przyjmuje moje 
prawo i b postępuje według niego, 
jest moim uczniem, a  ten, kto 
mówi, że je przyjmuje, ale nie po
stępuje według niego, ten nie jest 
moim uczniem i c wykluczony bę
dzie spośród was;

6. Bowiem nie godzi się, by rze
czy należące do dzieci królestwa 
były dane tym, co są niegodni, 
czy też a psom, jako b perły rzu
cane przed wieprze.

7. I ponownie, godzi się, by słu
dze mojemu, Józefowi Smi
thowi  jun., zbudowano a dom, 
w którym będzie mieszkał i b tłu
maczył.

8. I  ponownie, godzi się, aby 
sługa mój, Sidney Rigdon, żył 
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tak, jak uważa za stosowne, o ile 
przestrzega moich przykazań.

9. I ponownie, powołałem sługę 
mego, a Edwarda Partridge’a; 
i daję przykazanie, aby go wy
znaczyć głosem Kościoła i usta
nowić b biskupem dla Kościoła, 
aby zostawił swoje towary i c po
święcił cały swój czas na pracę 
dla Kościoła;

10. Aby dopilnował wszystkich 
spraw, które będą mu wyzna
czone moimi prawami w dniu, 
kiedy je dam.

11. A to dlatego, że  jego serce 
jest nieskalane wobec mnie, bo
wiem jest jako a Natanael z daw
nych czasów, w którym nie było 
b podstępu.

12. Słowa te są wam dane i są 
nieskalane przede mną; przeto 
strzeżcie się, jak je szanujecie, 
bo wasze dusze zostaną pocią
gnięte za nie do odpowiedzial
ności w  dniu sądu. Tak jest. 
Amen.

 9 a DiP 36:1.
  b DiP 72:9–12;  

107:68–75.  

ppś Biskup.
  c DiP 51.
 11 a Jan 1:47.

  b ppś Podstęp.

ROZDZIAŁ 42
Objawienie dane w dwóch częściach za pośrednictwem Proroka Jó
zefa Smitha w Kirtland w stanie Ohio, 9 i 23 lutego 1831 r. Pierwszą 
część, od wersetu 1. do 72., otrzymano w obecności dwunastu star
szych jako wypełnienie danej uprzednio obietnicy Pana, że „prawo” 
będzie dane w Ohio (zob. także DiP 38:32). Druga część to wersety 
od 73. do 93. Prorok określa niniejsze objawienie jako „obejmujące 
prawo Kościoła”.

1–10: Starsi są powołani do  gło
szenia ewangelii, chrzczenia na
wróconych i  rozbudowy Kościoła; 
11–12: Muszą oni być powołani 
i ustanowieni, i mają nauczać za
sad ewangelii podanych w pismach 
świętych; 13–17: Mają oni uczyć 
i prorokować mocą Ducha; 18–29: 
Święci otrzymują przykazanie, aby 
nie zabijać, nie kraść, nie kłamać, 
nie pożądać, nie popełniać cudzo
łóstwa ani nie mówić źle o innych; 
30–39: Przedstawione są prawa 

rządzące poświęceniem własności; 
40–42: Pycha i bezczynność zostają 
potępione; 43–52: Chorzy zostaną 
uzdrowieni dzięki udzielonym bło
gosławieństwom i wierze; 53–60: 
Pisma święte zawierają prawa, któ
rymi Kościół ma się kierować, i po
winny być głoszone światu; 61–69: 
Położenie Nowej Jerozolimy i tajem
nice królestwa zostaną objawione; 
70–73: Poświęcone własności mają 
być użyte na  utrzymanie urzęd
ników kościelnych; 74–93: Prawa 
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zarządzające nierządem, cudzołó
stwem, zabójstwem, kradzieżą i wy
znaniem grzechów.

Zważajcie, o  starsi mojego 
Koś cioła, którzy zebraliście się 
w moje imię, imię samego Jezusa 
Chrystusa, Syna żywego Boga, 
Zbawiciela świata; o ile wierzy
cie w moje imię i przestrzegacie 
moich przykazań.

2. Ponownie powiadam wam, 
zważajcie, usłyszcie, słuchajcie 
i  przestrzegajcie a prawa, które 
wam dam.

3. Bowiem zaprawdę, powia
dam, że  jako zebraliście się ra
zem, zgodnie z a przykazaniem, 
które wam dałem, i zgodni jeste
ście b w tej sprawie, i poprosili
ście Ojca w moje imię, tak właśnie 
otrzymacie.

4. Oto, zaprawdę, powiadam 
wam, daję wam to pierwsze przy
kazanie, abyście poszli w moje 
imię, każdy z was, z wyjątkiem 
sług moich, Józefa Smitha  jun. 
i Sidneya Rigdona.

5. I  daję im przykazanie, aby 
wyruszyli w  drogę na  krótki 
okres, a przez moc a Ducha dane 
im będzie, kiedy mają wrócić.

6. I  pójdziecie w  mocy mo
jego Ducha, głosząc moją ewan
gelię, a dwójkami, w moje imię, 

podnosząc głos niczym dźwięk 
trąby, głosząc słowo moje niczym 
aniołowie Boga.

7. I  pójdziecie, aby chrzcić 
wodą, mówiąc: Odpokutujcie, 
odpokutujcie, bowiem królestwo 
niebieskie jest blisko.

8. I  z  tego miejsca pójdziecie 
do rejonów na zachodzie; o  ile 
znajdziecie tych, którzy was 
przyjmą, rozbudujecie mój Koś
ciół w każdym rejonie —

9. Aż nadejdzie czas, w którym 
zostanie wam objawione z wyso
kości, kiedy zostanie przygoto
wane a miasto b Nowa Jerozolima, 
abyście mogli być c zgromadzeni 
w jedno, abyście mogli być moim 
d ludem — a ja będę waszym Bo
giem.

10. I  powtórnie powiadam 
wam, że sługa mój, a Edward Par
tridge, wypełnia urząd, do któ
rego go wyznaczyłem. I  stanie 
się, że  jeżeli popełni wykrocze
nie, b inny zostanie wyznaczony 
na jego miejsce. Tak jest. Amen.

11. Ponownie powiadam wam, 
że nikomu nie będzie dane, aby 
szedł i  a głosił moją ewangelię 
czy budował mój Kościół, je
żeli nie zostanie b ustanowiony 
przez kogoś, kto ma c upoważ
nienie, i  wiadomo Kościołowi, 
że ma upoważnienie i że został 

42 2 a DiP 58:23.  
ppś Prawo.

 3 a DiP 38:32.
  b Mat. 18:19.
 5 a ppś Duch Święty.
 6 a Mar. 6:7.  

ppś Praca 
misjonarska.

 9 a DiP 57:1–2.

  b Eter 13:2–11;  
DiP 45:66–71; 84:2–5;  
Mojż. 7:62;  
Art. wiary 1:10.  
ppś Nowa Jerozolima.

  c ppś Izrael — 
Zgromadzenie Izraela.

  d Zach. 8:8.
 10 a DiP 41:9–11; 124:19.

  b DiP 64:40.
 11 a ppś Głosić.
  b ppś Powołać, 

powołany przez Boga, 
powołanie;  
Ustanowić, 
ustanowienie.

  c ppś Kapłaństwo;  
Upoważnienie.
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 12 a ppś Starszy.
  b Mos. 18:19–20;  

DiP 52:9, 36.  
ppś Nauczać, 
nauczyciel.

  c ppś Biblia.
  d ppś Księga Mormona;  

Pisma święte — 
Wartość pism 
świętych.

  e ppś Ewangelia.
 13 a tzn. DiP 20 (zob. 

wprowadzenie 
do rozdziału 20.).

 14 a DiP 63:64.  
ppś Modlitwa.

  b ppś Duch Święty;  

Nauczać, 
nauczyciel — 
Nauczanie z Duchem.

 15 a DiP 42:56–58.
 16 a I Kor. 2:10–14;  

DiP 68:2–4.  
ppś Pocieszyciel.

 18 a II Mojż. 20:13–17;  
Mat. 5:21–37;  
II Nefi 9:35;  
Mos. 13:21–24;  
III Nefi 12:21–37.

  b ppś Morderstwo.
 19 a ppś Kara śmierci.
 20 a ppś Kraść, kradzież.
 21 a ppś Kłamstwo;  

Uczciwy, uczciwość.

 22 a ppś Małżeństwo, 
zawrzeć związek 
małżeński;  
Miłość.

  b I Mojż. 2:23–24;  
Efez. 5:25, 28–33.

 23 a Mat. 5:28;  
III Nefi 12:28;  
DiP 63:16.  
ppś Żądza.

 24 a ppś Cudzołóstwo.
 25 a ppś Pokutować, 

pokuta.
  b Jan 8:3–11.  

ppś Przebaczać.

prawnie ustanowiony przez wła
dze Kościoła.

12. A  znowu a starsi, kapłani 
i nauczyciele tego Kościoła b na
uczać będą zasad mojej ewange
lii, które są w  c Biblii i d Księdze 
Mormona, gdzie jest pełnia 
e ewangelii.

13. I będą zważać na a przymie
rza i artykuły Kościoła, aby je wy
pełniać, i będą one ich naukami, 
tak jak nimi pokieruje Duch.

14. A Duch będzie wam dany 
przez a modlitwę wiary, a  jeżeli 
nie otrzymacie b Ducha, nie bę
dziecie nauczać.

15. I  przestrzegać będziecie 
wszystkiego, co wam nakazałem 
w kwestii nauczania, dopóki nie 
zostanie dana pełnia moich a pism 
świętych.

16. A  gdy wzniesiecie głosy 
z  pomocą a Pocieszyciela, mó
wić będziecie i prorokować, jako 
uznam za słuszne;

17. Bowiem Pocieszyciel zna 
wszystkie sprawy i  daje świa
dectwo o Ojcu i Synu.

18. Oto mówię teraz do Kościoła. 

Nie a zabijaj, a ten, kto b zabija, nie 
będzie miał przebaczenia na tym 
świecie, ani na świecie, który na
stanie.

19. I  powtórnie powiadam 
wam, nie zabijaj, a  ten, kto za
bija — a umrze.

20. Nie a kradnij, a ten, kto krad
nie i nie odpokutuje, zostanie wy
kluczony.

21. Nie a kłam, a ten, kto kłamie 
i nie odpokutuje, zostanie wyklu
czony.

22. a Kochaj żonę swoją całym 
swym sercem i nie b łącz się z ni
kim innym, jak tylko z nią.

23. A ten, kto patrzy na kobietę, 
aby jej a pożądać, zaprzeczy wie
rze, i  nie będzie miał ducha, 
i  jeżeli nie odpokutuje, będzie 
wykluczony.

24. Nie popełniaj a cudzołóstwa; 
a ten, kto popełni cudzołóstwo 
i nie odpokutuje, będzie wyklu
czony.

25. Ale jeśli ten, kto cudzołożył, 
a odpokutuje z całego serca, i wy
rzeknie się tego, i nie uczyni tak 
więcej, temu b przebaczycie;
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 26 a II Piotra 2:20–22;  
DiP 82:7.

 27 a ppś Plotkować.
 28 a ppś Ekskomunika.
 29 a Jan 14:15, 21.
  b ppś Służba.
  c ppś Posłuszeństwo, 

posłuszny, być 
posłusznym.

 30 a Mos. 4:16–26;  
Alma 1:27.  

ppś Biedny.
  b ppś Poświęcić, prawo 

poświęcenia.
  c ppś Pomoc wzajemna.
 31 a Mos. 2:17.  

ppś Jałmużna, 
dawanie jałmużny.

  b ppś Biedny.
  c ppś Biskup.
  d ppś Wyświęcenie.
 32 a DiP 51:4.

  b DiP 72:3–11.  
ppś Zdać sprawę, 
odpowiedzialny, 
odpowiedzialność.

  c ppś Szafarz, 
szafarstwo.

  d DiP 51:3.
 33 a DiP 42:55; 51:13; 

119:1–3.
 35 a ppś Nowa Jerozolima;  

Syjon.

26. Ale jeżeli a ponownie tak po
stąpi, nie otrzyma przebaczenia, 
lecz będzie wykluczony.

27. Nie będziesz a źle mówić 
o bliźnim swoim, ani czynił mu 
żadnej krzywdy.

28. Wiesz, że prawa moje, doty
czące tych spraw, podane są 
w moich pismach świętych; ten, 
kto grzeszy i nie odpokutuje, zo
stanie a wykluczony.

29. Jeżeli mnie a kochacie, bę
dziecie mi b służyć i  c przestrze
gać wszystkich moich przykazań.

30. I  oto, pamiętać będziecie 
o a biednych, i b poświęcicie z wła
sności swoich na ich c utrzymanie 
to, z czego możecie im udzielić, 
jako przymierze i akt nie do zła
mania.

31. A a użyczając ze swych ma
jętności b biednym, uczynisz to 
mnie samemu; i złożysz je przed 
c biskupem mojego Kościoła i jego 
doradcami, dwoma ze starszych 
albo wyższymi kapłanami, tymi, 
których on wyznaczy lub wyzna
czył i d wyświęcił w tym celu.

32. I stanie się, że kiedy zostaną 
one złożone przed biskupem 
mojego Kościoła, i  po  tym, jak 
otrzyma on te świadectwa doty
czące a poświęcenia własności 

mojego Kościoła, że nie mogą być 
odebrane Kościołowi — zgodnie 
z moimi przykazaniami — każdy 
człowiek stanie się b odpowie
dzialny przede mną, c szafarz 
za swą własną majętność lub to, 
co otrzymał przez poświęcenie, 
tyle, ile potrzeba dla niego i jego 
d rodziny.

33. I ponownie, jeżeli w rękach 
Kościoła lub w rękach indywidu
alnych będą własności członków, 
większe niż to, co jest konieczne 
na ich utrzymanie po tym pierw
szym poświęceniu, stanowiące 
a resztkę, którą należy poświęcić 
biskupowi, będzie to zatrzymane 
do rozdania od czasu do czasu 
tym, którzy nie posiadają nic, aby 
każdy potrzebujący był wystar
czająco zaopatrzony i otrzymał 
według swoich potrzeb.

34. Zatem reszta będzie prze
chowywana w moim spichlerzu 
do rozdania biednym i potrzebu
jącym, jak wyznaczy wyższa rada 
Kościoła oraz biskup i jego rada;

35. I w celu zakupu ziemi dla 
publicznego pożytku Kościoła, 
i  budowy domów na  oddawa
nie czci, i  zbudowania a Nowej 
Jerozolimy, która będzie później 
objawiona —
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 36 a DiP 36:8.
  b Mal. 3:1.
 37 a DiP 41:5; 50:8–9.  

ppś Ekskomunika.
  b ppś Poświęcić, prawo 

poświęcenia.
 38 a Mat. 25:34–40.  

ppś Pomoc wzajemna;  
Prawdziwa miłość.

 40 a Przyp. 16:5.  
ppś Pycha.

  b ppś Skromność.

 42 a DiP 68:30–32.  
ppś Bezczynny, 
bezczynność.

 43 a ppś Chory, choroba.
 44 a ppś Błogosławienie 

chorych;  
Ręce, nałożenie [rąk].

  b Rzym. 14:8;  
Obj. 14:13;  
DiP 63:49.

 45 a I Jana 4:16, 20–21.
  b ppś Miłość.

  c Alma 28:11–12.
  d I Kor. 15:19–22.  

ppś Nadzieja.
 46 a ppś Śmierć fizyczna.
  b Obj. 14:13.
 48 a DiP 46:19.  

ppś Wiara.
  b ppś Uzdrowić, 

uzdrowienia.
  c Kazn. 3:1–2;  

Dz. 17:26; Hebr. 9:27;  
DiP 122:9.

36. Aby mój lud przymie
rza mógł się zgromadzić w jed
nym miejscu w tym dniu, kiedy 
a przyjdę do  mojej b świątyni. 
A czynię to dla zbawienia mo
jego ludu.

37. I stanie się, że ten, kto zgrze
szy i  nie odpokutuje, zostanie 
a wykluczony z  Kościoła i  nie 
otrzyma z powrotem tego, co b po
święcił dla biednych i potrzebu
jących mojego Kościoła, czyli, 
innymi słowy, dla mnie —

38. Bowiem, co a czynicie dla 
najmniejszych, dla mnie czynicie.

39. Bowiem stanie się, że to, co 
głosiłem ustami moich proroków, 
spełni się; bowiem poświęcę z bo
gactw tych, którzy przyjęli moją 
ewangelię, pomiędzy ludzi in
nych wyznań, biednych mojego 
ludu, którzy są z domu Izraela.

40. I nie będziesz miał a pychy 
w swoim sercu; niechaj wszyst
kie b szaty twoje będą proste, a ich 
piękno — pięknem pracy twoich 
własnych rąk;

41. I niech wszystko będzie czy
nione w czystości przede mną.

42. Nie bądź a bezczynny; bo
wiem ten, który jest bezczynny, 
nie będzie spożywał chleba ani 
nosił ubrania robotnika.

43. A jeśli są pośród was a cho
rzy, którzy nie mają wiary, 
że  mogą być uzdrowieni, lecz 
ufają, pielęgnowani będą z całą 
czułością, ziołami i lekką strawą, 
a nie ręką wroga.

44. A starsi Kościoła, dwóch lub 
więcej, zostaną wezwani i modlić 
się będą za nich, i nałożą na nich 
a ręce w moje imię; i jeżeli umrą, 
b umrą we  mnie, a  jeżeli prze
żyją — żyć będą we mnie.

45. a Żyć będziecie w  b miłości, 
tak, że  będziecie c płakać nad 
utratą tych, którzy umrą, a szcze
gólnie nad tymi, którzy nie mają 
d nadziei zmartwychwstania 
w chwale.

46. I stanie się, że ci, którzy umrą 
we mnie, nie zakosztują a śmierci, 
bowiem b słodka im będzie;

47. A  ci, którzy nie umierają 
we  mnie, biada im, bowiem 
gorzka jest ich śmierć.

48. I ponownie, stanie się, że ten, 
kto ma a wiarę we mnie, że może 
być b uzdrowiony, a śmierć nie jest 
mu c przeznaczona, uzdrowiony 
będzie.

49. Kto ma wiarę, aby widział — 
widzieć będzie.

50. Kto ma wiarę, aby usły
szał — słyszeć będzie.
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 52 a ppś Synowie 
i córki Boga.

  b Rzym. 15:1.  
ppś Wspólnota.

 53 a ppś Szafarz, 
szafarstwo.

 55 a DiP 82:17–19; 119:1–3.
  b DiP 42:34; 51:13.
 56 a DiP 45:60–61.
  b ppś Pisma święte —  

Wartość pism 

świętych.
 58 a DiP 1:2.
 60 a DiP 41:5.  

ppś Posłuszeństwo, 
posłuszny, być 
posłusznym.

  b Mojż. 5:15.  
ppś Potępienie 
(wyklęcie).

 61 a ppś Objawienie.
  b Abr. 1:2.  

ppś Świadectwo;  
Wiedza.

  c DiP 63:23.  
ppś Tajemnice Boga.

  d DiP 39:6.
  e ppś Radość.
 62 a DiP 57:1–5.
 64 a DiP 45:64.
  b ppś Tajemne 

sprzysiężenia.

51. Chromy, co ma wiarę, aby 
skakać — skakać będzie.

52. A ci, którzy nie mają wiary, 
aby uczynić te rzeczy, ale wierzą 
we mnie, mają moc zostania mo
imi a synami; i jeżeli nie łamią mo
ich praw, b weźmiecie na siebie ich 
ułomności.

53. Stać będziesz w  miejscu 
swojego a szafarstwa.

54. Nie weźmiesz szat swego 
brata; zapłacisz za to, co otrzy
masz od brata swego.

55. A jeżeli a uzyskasz więcej niż 
to, czego ci potrzeba na utrzyma
nie, oddasz to do mojego b spichle
rza, aby wszystko było czynione 
zgodnie z tym, co powiedziałem.

56. Prosić będziesz, a moje a pi
sma święte będą dane, jak wy
znaczyłem, i  będą bezpiecznie 
b przechowane;

57. I jest wskazane, abyś zacho
wał spokój w ich sprawie i nie 
uczył ich, dopóki ich nie otrzy
masz w całości.

58. I  daję ci przykazanie, 
że wówczas będziesz ich nauczał 
wszystkich ludzi, bowiem będą 
ich uczone a wszystkie narody, 
plemiona, języki i ludy.

59. Weźmiesz rzeczy, któreś 
otrzymał, które dano ci jako 

prawo w moich pismach świę
tych, aby były prawem, które za
rządza moim Kościołem;

60. I ten, kto a czyni według tych 
rzeczy, zbawiony będzie, a ten, 
kto ich nie czyni — b potępiony 
zostanie, jeżeli będzie tak nadal 
postępował.

61. Jeżeli prosić będziecie, 
otrzymacie a objawienie za  ob
jawieniem, b wiedzę za wiedzą, 
abyście poznali c tajemnice i d po
kojowe sprawy  — co przyno
szą e radość, co przynoszą życie 
wieczne.

62. Prosić będziesz i we właści
wym dla mnie czasie zostanie ci 
objawione, gdzie zbudowana bę
dzie a Nowa Jerozolima.

63. I oto, stanie się, że słudzy 
moi wysłani zostaną na wschód 
i na zachód, na północ i na po
łudnie.

64. I nawet teraz, niechaj ten, kto 
idzie na wschód, uczy tych, któ
rzy będą nawróceni, by uciekali 
na a zachód, a to wskutek tego, co 
przychodzi na ziemię oraz wsku
tek b tajemnych sprzysiężeń.

65. Oto przestrzegać będziesz 
wszystkich tych rzeczy, i wielka 
będzie twoja nagroda; bowiem 
dane ci jest znać tajemnice 
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 67 a DiP 82:11–15.
 68 a Jak. 1:5.  

ppś Mądrość.
 69 a ppś Królestwo 

Boże lub królestwo 
niebieskie.

  b Mat. 16:19; DiP 65:2.  
ppś Klucze 

kapłaństwa.
 70 a ppś Kapłan, 

Kapłaństwo Aarona.
  b ppś Nauczyciel, 

Kapłaństwo Aarona.
  c ppś Szafarz, 

szafarstwo.
 71 a ppś Poświęcić, prawo 

poświęcenia.
 74 a ppś Niemoralność 

seksualna;  
Nierząd.

 75 a ppś Cudzołóstwo.
  b ppś Ekskomunika.
 76 a ppś Czuwać, strażnicy.
 79 a ppś Morderstwo.

królestwa, lecz światu nie jest 
dane, by je znać.

66. Przestrzegać będziecie praw, 
które otrzymaliście, i będziecie 
wierni.

67. I otrzymacie później a przy
mierza kościelne, które będą 
wystarczające, aby osiedlić was 
zarówno tutaj, jak i w Nowej Je
rozolimie.

68. Przeto ten, któremu brak 
a mądrości, niech prosi mnie, 
a dam mu szczodrze i nie skarcę 
go.

69. Podnieście serca swe i  ra
dujcie się, bo wam dane zostało 
a królestwo, czyli innymi słowy, 
b klucze Kościoła. Tak jest. Amen.

70. Na a kapłanach i b nauczycie
lach będzie spoczywać c szafar
stwo tak samo, jak na członkach.

71. A starsi lub wyżsi kapłani, 
którzy są wyznaczeni do  po
mocy biskupowi jako doradcy 
we wszystkich sprawach, mają 
mieć swoje rodziny utrzymy
wane z  majętności, która jest 
a poświęcona biskupowi dla do
bra biednych i dla innych celów, 
jak wspomniano wcześniej;

72. Lub mają otrzymywać go
dziwą zapłatę za  całą swoją 
pracę, czy to w formie szafarstwa 
czy innej, jak będzie najstosow
niej lub jak zdecydują doradcy 
i biskup.

73. I biskup także otrzymywać 
będzie swoje utrzymanie lub 
godziwą zapłatę za  całą swoją 
służbę w Kościele.

74. Oto, zaprawdę, powiadam 
wam, że nie odsuniecie spośród 
siebie osób, które odsunęły od sie
bie swoich małżonków z  po
wodu a nierządu — czyli innymi 
słowy — jeżeli świadczyć będą 
przed wami w całej pokorze serca, 
że nie powinniście ich wykluczać;

75. Lecz jeżeli dowiecie się, 
że ktokolwiek opuścił swojego 
małżonka dla a cudzołóstwa, 
i że on jest winien, a jego małżo
nek żyje, b wykluczycie go spo
śród siebie.

76. I  ponownie, powiadam 
wam, że  macie być a czujni 
i baczni w całym dochodzeniu, 
byście takowych, jeżeli są poślu
bieni, nie przyjęli pośród was;

77. A jeśli nie są poślubieni, nie 
przyjmiecie ich, jeżeli nie odpo
kutują za wszystkie swoje grze
chy.

78. I  ponownie, każda osoba, 
która należy to tego Kościoła 
Chrystusa, będzie pilnie prze
strzegać wszystkich przykazań 
i przymierzy Kościoła.

79. I  stanie się, że  jeżeli ktoś 
z  was a zabije, zostanie on wy
dany i stanie mu się według praw 
kraju; bowiem pamiętajcie, że nie 
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 85 a ppś Kraść, kradzież.
 86 a ppś Kłamstwo;  

Uczciwy, uczciwość.

 88 a Mat. 18:15–17.
  b ppś Bracia, brat;  

Siostra.

  c ppś Wyznać, 
wyznanie.

 90 a ppś Skarcić, karcenie.

ma dla niego przebaczenia; i bę
dzie to osądzone według praw 
kraju.

80. A  jeżeli jakiś mężczyzna 
lub kobieta dopuści się cudzołó
stwa, sądzony lub sądzona bę
dzie przed dwoma lub więcej 
starszymi Kościoła, i każde słowo 
przeciwko niemu lub niej musi 
być potwierdzone przez dwóch 
świadków z Kościoła, a nie przez 
wroga; lecz lepiej, gdy jest więcej 
niż dwóch świadków.

81. Lecz potępiony lub po
tępiona będzie ustami dwóch 
świadków; i  starsi przedłożą 
sprawę Kościołowi, i  Kościół 
weźmie ją w swoje ręce, aby po
stąpiono z nim lub z nią zgodnie 
z prawem Boga.

82. I  w  miarę możności ko
nieczne jest, aby biskup był także 
obecny.

83. I tak postąpicie we wszyst
kich sprawach, które wam zo
staną przedstawione.

84. I  jeżeli mężczyzna czy ko
bieta dokona rabunku, zostanie 
wydany lub wydana, zgodnie 
z prawem kraju.

85. I jeżeli on lub ona dopuści się 
a kradzieży, zostanie wydany lub 
wydana, zgodnie z prawem kraju.

86. I jeżeli on lub ona a skłamie, 
zostanie wydany lub wydana, 
zgodnie z prawem kraju.

87. I  jeżeli on lub ona dopuści 
się jakiejkolwiek niegodziwości, 
zostanie wydany lub wydana, 
zgodnie z prawem samego Boga.

88. A jeżeli a obrazi cię b brat lub 
siostra, porozmawiasz z nim lub 
z nią sam na sam; i jeżeli c wyzna 
ci to, pojednacie się.

89. A  jeżeli nie wyzna, od
dasz jego lub ją Kościołowi, nie 
członkom, lecz starszym. A sta
nie się to podczas spotkania, a nie 
na oczach świata.

90. A  jeżeli brat twój lub sio
stra obrażą wielu, a skarceni będą 
na oczach wielu.

91. A jeżeli ktoś obraża otwar
cie, otwarcie będzie napomniany, 
aby się zawstydził. A jeżeli on lub 
ona nie wyzna swej winy, wyda
cie go lub ją, zgodnie z prawem 
Boga.

92. Jeżeli ktoś obrazi w sekrecie, 
w sekrecie będzie napomniany, 
aby miał szansę wyznania swej 
winy w sekrecie temu, kogo ob
raził, oraz Bogu, aby Kościół nie 
mógł o nim mówić z wyrzutem.

93. I  tak postępować będziecie 
we wszystkich sprawach.

ROZDZIAŁ 43
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Kirt
land w stanie Ohio w lutym 1831 r. Podówczas niektórzy członkowie 
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Kościoła zaniepokojeni byli osobami głoszącymi fałszywe twierdze
nia jako objawiciele. Prorok zapytał Pana i otrzymał niniejsze prze
słanie skierowane do starszych Kościoła. Część pierwsza traktuje 
o sprawach zarządzania Kościołem, druga zawiera ostrzeżenie, które 
starsi winni przekazać narodom ziemi.

1–7: Objawienia i przykazania są 
przekazywane tylko przez tego, 
który jest wyznaczony; 8–14: Święci 
są uświęceni przez postępowanie 
w całej świętości wobec Pana; 15–
22: Starsi są wysłani, aby nawoły
wać ludzi do pokuty i przygotować 
ich na wielki dzień Pana; 23–28: 
Pan wzywa ludzi Swym własnym 
głosem i poprzez siły przyrody; 29–
35: Nadejdzie Milenium i skrępo
wanie Szatana.

O, zważajcie, starsi mojego Koś
cioła, i nadstawcie ucha ku sło
wom, które do was skieruję.

2. Bo oto, zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam, że dostaliście 
przykazanie jako a prawo dla 
mego Kościoła za pośrednictwem 
tego, którego wyznaczyłem, aby 
z mojej ręki otrzymywał b przyka
zania i objawienia.

3. I  to wiedzcie z całą pewno
ścią  — że  nikt inny nie został 
wam wyznaczony do otrzymy
wania przykazań i objawień, do
póki on nie zostanie zabrany, 
jeżeli a wytrwa we mnie.

4. Lecz zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam, że  a nikt inny 

nie zostanie wyznaczony do tego 
daru, chyba że przez niego; bo
wiem jeżeli zostanie mu odjęty, 
nie będzie miał mocy z  wyjąt
kiem mocy, by wyznaczyć innego 
na swoje miejsce.

5. I  niech to będzie dla was 
prawem, abyście nie przyjmo
wali nauk nikogo, kto przyjdzie 
do was, jako objawień lub przy
kazań;

6. I daję to wam, abyście nie byli 
a zwiedzeni, abyście wiedzieli, 
że oni nie są ode mnie.

7. Bowiem zaprawdę, powia
dam wam, że ten, kto jest przeze 
mnie a ustanowiony, wejdzie 
przez b bramę i zostanie ustano
wiony, jakom wcześniej powie
dział, aby uczyć tych objawień, 
któreście otrzymali i  otrzyma
cie przez tego, którego wyzna
czyłem.

8. A teraz oto daję wam przyka
zanie, abyście, kiedy zbierzecie 
się razem, nawzajem się a na
uczali i  podbudowywali, aby
ście wiedzieli, jak postępować 
i jak kierować moim Kościołem, 
jak wypełniać moje prawo i przy
kazania, które dałem.

43 2 a DiP 42.
  b ppś Objawienie;  

Przykazania Boga.
 3 a Jan 15:4.
 4 a DiP 28:2–3.
 6 a DiP 46:7. 

   ppś Zwodzić, 
zwieść, oszustwo.

 7 a ppś Ustanowić, 
ustanowienie.

  b Mat. 7:13–14;  
II Nefi 9:41;  

31:9, 17–18;  
III Nefi 14:13–14;  
DiP 22.

 8 a DiP 88:77.
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 9 a ppś Uświęcenie.
 10 a Alma 12:10.
  b Mar. 4:25.
 11 a ppś Grzech.
 12 a ppś Popieranie 

przywódców  
Kościoła.

 13 a ppś Tajemnice Boga.
 14 a ppś Nieskalany, 

czystość.
 15 a ppś Praca misjonarska.
  b ppś Nauczać, 

nauczyciel — 

Nauczanie  
z Duchem.

 16 a ppś Natchnienie, 
natchnąć.

  b ppś Uświęcenie.
  c Łuk. 24:49;  

DiP 38:32; 95:8–9;  
110:8–10.

 17 a Mal. 3:23;  
DiP 2:1; 34:6–9.

  b DiP 29:8.  
ppś Drugie Przyjście 
Jezusa Chrystusa.

 18 a Joel 2:11;  
DiP 133:50.

  b Joel 2:10; 3:21;  
DiP 45:48.

  c DiP 88:87.
  d DiP 29:13; 45:45.
  e ppś Zmartwych

wstanie.
  f DiP 76:85;  

88:100–101.
  g Morm. 9:13–14.

9. I w ten sposób zostaniecie po
uczeni w prawie mojego Kościoła 
i a uświęceni przez to, co otrzyma
liście, i zobowiążecie się do po
stępowania wobec mnie w całej 
świętości —

10. Aby, jeżeli to czynić będzie
cie, chwała była a dodana do kró
lestwa, któreście otrzymali. Jeżeli 
nie będziecie tego czynić, zosta
nie to wam b zabrane, nawet to, 
coście otrzymali.

11. Wyzbądźcie się a niegodzi
wości spośród was; uświęćcie się 
przede mną;

12. A  jeżeli pragniecie chwał 
królestwa, wyznaczcie sługę mo
jego, Józefa Smitha  jun., i  a po
pierajcie go przede mną przez 
modlitwę wiary.

13. I  ponownie, powiadam 
wam, że jeżeli pragniecie poznać 
a tajemnice królestwa, dostarcz
cie mu strawy i okrycia, i każdej 
rzeczy, której potrzebuje do wy
konania pracy, jaką mu zleciłem;

14. A  jeżeli tego nie uczyni
cie, pozostanie z tymi, którzy go 
przyjęli, abym zachował dla sie
bie lud a nieskalany wobec mnie.

15. Ponownie powiadam, zwa
żajcie, starsi mojego Kościoła, 

których wyznaczyłem: Nie jeste
ście posłani, abyście byli uczeni, 
lecz by a uczyć dzieci ludzkie rze
czy, które dałem wam do rąk wa
szych przez moc mego b Ducha;

16. A macie być a nauczani z wy
sokości. b Uświęćcie się, a będzie
cie c obdarowani mocą, abyście 
mogli dawać tak, jakom powie
dział.

17. Zważajcie, bo  oto a wielki 
b dzień Pana jest blisko.

18. Bowiem nadchodzi dzień, 
gdy Pan odezwie się a głosem 
z  nieba; b zatrzęsą się niebiosa 
i  c drżeć będzie ziemia, i  d trąba 
Boga zabrzmi długo i donośnie, 
i powie śpiącym narodom: Wy, 
święci, e powstańcie i żyjcie; wy, 
grzesznicy, f zostańcie i  g śpijcie, 
dopóki nie zawołam powtórnie.

19. Przeto opaszcie swe lędź
wie, abyście się nie znaleźli mię
dzy niegodziwymi.

20. Wznieście głosy i  nie 
szczędźcie ich. Wzywajcie na
rody do  pokuty, zarówno sta
rych, jak i młodych, niewolników 
i wolnych, mówiąc: Przygotujcie 
się na wielki dzień Pana;

21. Bo  jeżeli ja, który jestem 
człowiekiem, wznoszę głos 
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 21 a II Nefi 27:2;  
DiP 88:90.

 24 a Mat. 23:37;  
III Nefi 10:4–6.

  b ppś Bunt.
 25 a Hel. 12:2–4.
  b Mat. 23:34.  

ppś Prorok.
  c DiP 7:6; 130:4–5.
  d Jer. 24:10;  

Am. 4:6;  
DiP 87:6;  

J.S. — Mat. 1:29.
  e ppś Miłosierny, 

miłosierdzie.
  f ppś Nieśmiertelny, 

nieśmiertelność;  
Zbawienie;  
Życie wieczne.

 28 a Jakub 5:71;  
DiP 33:3.  
ppś Winnica Pana.

 29 a ppś Drugie Przyjście 
Jezusa Chrystusa.

 30 a ppś Milenium.
 31 a I Nefi 22:26.  

ppś Diabeł.
  b DiP 45:55; 84:100; 

88:110.
  c Obj. 20:3;  

Jakub 5:77;  
DiP 29:22.

  d ppś Świat — 
Koniec świata.

 32 a ppś Prawy, prawość.

i wzywam was do pokuty, i nie
nawidzicie mnie, cóż powiecie, 
gdy nadejdzie dzień, kiedy ode
zwą się głosami a grzmoty z krań
ców ziemi, mówiąc do  uszu 
wszystkich, którzy żyją: Odpoku
tujcie i przygotujcie się na wielki 
dzień Pana?

22. Zaiste, i znowu, kiedy bły
skawice pomkną po  niebie 
od wschodu do zachodu i odezwą 
się swymi głosami do  wszyst
kich, którzy żyją, i dzwonić będą 
w uszach wszystkich, co słyszą, 
mówiąc te słowa: Odpokutujcie, 
bowiem nadszedł wielki dzień 
Pana?

23. I  ponownie Pan odezwie 
się Swym głosem z nieba, mó
wiąc: Zważajcie, o narody ziemi, 
i usłyszcie słowa tego Boga, który 
was uczynił.

24. O  narody ziemi, ile razy 
chciałem was zgromadzić ra
zem, niczym a kokosz gromadzi 
pod skrzydła swe pisklęta, ale 
b nie chcieliście!

25. Jakże często a wzywałem 
was ustami moich b sług i przez 
c posługę aniołów, i  moim wła
snym głosem, i głosem grzmo
tów, i głosem błyskawic, i głosem 
nawałnic, i głosem trzęsień ziemi, 

i wielkich burz gradowych, i gło
sem d głodu i zarazy wszelkiego 
rodzaju, i wielkim głosem trąby, 
i  głosem sądu, i  głosem e miło
sierdzia przez cały dzień, i gło
sem chwały i czci, i bogactw życia 
wiecznego — i byłbym was zba
wił f wiecznym zbawieniem, ale
ście nie chcieli!

26. Oto nadszedł dzień, gdy 
pełen jest kielich gniewu mojego 
oburzenia.

27. Oto, zaprawdę, powiadam 
wam, że to są słowa Pana, wa
szego Boga.

28. Przeto trudźcie się, a trudź
cie się w mojej winnicy, po raz 
ostatni wezwijcie mieszkańców 
ziemi.

29. Bowiem we właściwym dla 
mnie czasie a przyjdę na ziemię, 
aby sądzić, i lud mój zostanie od
kupiony, i królować będzie wraz 
ze mną na ziemi.

30. Bowiem nastanie wielkie 
a Milenium, o którym mówiłem 
ustami moich sług.

31. Bowiem a Szatan zostanie 
b skrępowany, a gdy będzie uwol
niony, panować będzie tylko 
przez c krótki okres, a potem na
stanie d koniec ziemi.

32. A ten, kto żyje w a prawości, 
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zostanie b odmieniony w  oka
mgnieniu, a  ziemia przeminie 
jakby przez ogień.

33. I niegodziwi odejdą w nie
gasnący a ogień, i  żaden czło
wiek na ziemi nie zna ich końca 
ani nigdy nie pozna, zanim nie 
staną przede mną na b sąd.

34. Zważajcie na te słowa. Oto 

Jam jest Jezus Chrystus, a Zba
wiciel świata. b Gromadźcie te 
rzeczy jako skarby w  waszych 
sercach i niech c solenność wiecz
ności d spocznie na  waszych 
e umysłach.

35. Bądźcie a trzeźwo myślący. 
Przestrzegajcie wszystkich moich 
przykazań. Tak jest. Amen.

ROZDZIAŁ 44
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi i Sidneyowi Rigdo
nowi w Kirtland w stanie Ohio w drugiej połowie lutego 1831 r. 
Zgodnie z wytyczonymi poniżej wymaganiami Kościół wyznaczył 
konferencję na początek czerwca tego roku.

1–3: Starsi mają się zebrać na konfe
rencję; 4–6: Mają się zorganizować 
zgodnie z  prawami kraju i  dbać 
o biednych.

Oto tak rzecze Pan do was, moi 
słudzy, uważam za  właściwe, 
aby starsi mojego Kościoła zo
stali zwołani ze wschodu i z za
chodu, i z północy, i z południa 
drogą listowną lub w jakiś inny 
sposób.

2. I  stanie się, że  jeżeli będą 
wierni i  wykażą się wiarą 
we mnie, przeleję na nich mojego 
a Ducha w dniu, kiedy się zbiorą.

3. I stanie się, że pójdą do pobli

skich rejonów i będą a głosić po
kutę ludziom.

4. I  wielu zostanie a nawróco
nych, abyście otrzymali moc zor
ganizowania się b według praw 
ludzkich;

5. Aby wasi a wrogowie nie mieli 
nad wami mocy; abyście byli 
we  wszystkim zabezpieczeni; 
abyście byli w stanie przestrze
gać moich praw; aby wszystkie 
więzy, przez które wróg dąży 
do zniszczenia mojego ludu, zo
stały zerwane.

6. Oto powiadam wam, że mu
sicie a odwiedzać biednych i po
trzebujących, i służyć im pomocą, 

 32 b I Kor. 15:51–52;  
DiP 63:51; 101:31.  
ppś Zmartwych
wstanie.

 33 a Mat. 3:12.
  b ppś Jezus Chrystus — 

Sędzia.
 34 a ppś Zbawiciel.

  b J.S. — Mat. 1:37.
  c DiP 84:61; 100:7–8.
  d ppś Rozważać.
  e ppś Umysł.
 35 a Rzym. 12:3;  

DiP 18:21.
44 2 a Dz. 2:17.
 3 a ppś Głosić.

 4 a ppś Nawrócenie, 
nawrócić.

  b DiP 98:5–7.
 5 a II Nefi 4:33.
 6 a Jak. 1:27.  

ppś Pomoc wzajemna;  
Współczucie.
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aby im ulżyć, aby przetrwali 
do czasu, gdy wszystkie sprawy 
dziać się będą według mojego 

prawa, któreście otrzymali. 
Amen.

ROZDZIAŁ 45
Objawienie dane Kościołowi za pośrednictwem Proroka Józefa Smi
tha w Kirtland w stanie Ohio, 7 marca 1831 r. We wstępie do za
pisu tego objawienia w historii Józefa Smitha podano, że „na tym 
etapie rozwoju Kościoła […] publikowano i rozpowszechniano wiele 
fałszywych doniesień i niedorzecznych historii […], aby powstrzy
mać ludzi przed zbadaniem dzieła czy przyjęciem wiary […]; jed
nak ku radości świętych […] [otrzymał], co następuje”.

1–5: Chrystus naszym Orędow
nikiem u Ojca; 6–10: Ewangelia 
jest posłańcem, który ma przy
gotować drogę dla Pana; 11–15: 
Enoch z  braćmi przyjęci przez 
Pana do Niego; 16–23: Chrystus 
objawił znaki Swego przyjścia, jak 
je dano na  Górze Oliwnej; 24–
38: Ewangelia będzie przywró
cona, czasy ludzi innych wyznań 
wypełnione, a pustosząca choroba 
okryje ziemię; 39–47: Znaki, dziwy 
i  zmartwychwstanie towarzyszyć 
będą Drugiemu Przyjściu; 48–53: 
Chrystus stanie na  Górze Oliw
nej, a Żydzi zobaczą rany na Jego 
dłoniach i stopach; 54–59: Pan bę
dzie królować podczas Milenium; 
60–62: Prorok zostaje pouczony, 
by rozpoczął tłumaczenie Nowego 
Testamentu, przez co ogłoszone 
będą ważne informacje; 63–75: 
Święci mają nakaz zgromadzenia 

się i zbudowania Nowej Jerozolimy, 
do której przybędą ludzie wszyst
kich narodów.

Zważaj, o  ludu mojego a Koś
cioła, któremu dano b króle
stwo; zważaj i nadstawiaj ucha 
ku temu, który położył podwa
liny ziemi, który c uczynił nie
biosa i  ich wszystkie zastępy, 
przez którego zostało stworzone 
wszystko, co żyje i porusza się, 
i jest bytem.

2. I powtórnie powiadam, zwa
żajcie na mój głos, aby was nie 
zaskoczyła a śmierć; w  b godzi
nie, w której się nie spodziewa
cie, przeminie lato i zakończą się 
c żniwa, a dusze wasze nie będą 
zbawione.

3. Słuchajcie tego, który jest 
a Orędownikiem u  Ojca i  wsta
wia się u Niego za wami —

45 1 a ppś Kościół Jezusa 
Chrystusa.

  b DiP 50:35.
  c Jer. 14:22;  

III Nefi 9:15; 

   DiP 14:9.  
ppś Stworzyć, 
stworzenie.

 2 a Alma 34:33–35.
  b Mat. 24:44.

  c Jer. 8:20;  
DiP 56:16.  
ppś Żniwa.

 3 a DiP 62:1.  
ppś Orędownik.
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 4 a DiP 19:18–19.  
ppś Zadośćuczynić, 
Zadośćuczynienie.

  b Hebr. 4:15.
  c Jan 12:28.
 5 a DiP 20:25; 35:2; 38:4.
  b Jan 3:16.
 6 a Hebr. 3:13;  

DiP 64:23–25.
 7 a Obj. 1:8; 21:6;  

DiP 19:1.
  b Jan 1:5.
 8 a Mat. 10:1.  

ppś Moc.

  b ppś Cud.
  c ppś Synowie 

i córki Boga.
  d ppś Wiara;  

Wierzenie, wiara, 
wierzyć.

  e DiP 14:7.
 9 a ppś Nowe i wieczne 

przymierze.
  b Jer. 31:31–34;  

Morm. 5:20.
  c II Nefi 29:2.
  d Iz. 42:6;  

II Nefi 10:9–18.

  e Mal. 3:1.
 10 a Iz. 41:21;  

DiP 50:10–12.
 11 a Mojż. 7:69.
 12 a Tłum. J.S. I Mojż. 

14:30–34 (Aneks);  
DiP 38:4;  
Mojż. 7:21.

  b Mojż. 7:62–64.  
ppś Syjon.

 13 a Hebr. 11:13;  
I Piotra 2:11.

 14 a Hebr. 11:8–13;  
Mojż. 7:63.

4. Mówiąc: Ojcze, spójrz 
na a cierpienia i śmierć Tego, który 
nie popełnił żadnego b grzechu 
i z którego byłeś wielce zadowo
lony; spójrz na krew Twego Syna, 
którą przelano, krew Tego, któ
rego oddałeś, abyś sam był c wy
chwalony;

5. Przeto oszczędź, Ojcze, tych 
moich braci, którzy a wierzą 
w moje imię, aby mogli przyjść 
do mnie i mieć b życie wieczne.

6. Zważaj, o  ludu mego Koś
cioła, i wy, starsi, słuchajcie ra
zem i usłyszcie mój głos, dopóki 
trwa to, co nazywa się a dzisiaj, 
i nie znieczulajcie swych serc;

7. Bowiem zaprawdę, powia
dam wam, żem jest a Alfa i Omega, 
Początek i Koniec, światło i życie 
świata — b światło, które świeci 
w ciemności, a ciemność go nie 
przemaga.

8. Przyszedłem do swoich i moi 
nie przyjęli mnie; ale tylu, ilu 
mnie przyjęło, dałem a moc czy
nienia wielu b cudów i stania się 
c synami Bożymi; i  tym, którzy 
d uwierzyli w moje imię, dałem 
moc uzyskania e życia wiecznego.

9. I posłałem też moje a wieczne 

b przymierze w świat, aby było 
światłem dla świata i  c sztanda
rem dla mego ludu, i  aby d lu
dzie innych wyznań ubiegali 
się o nie, i aby było e posłańcem 
przed moim obliczem, który ma 
przygotować mi drogę.

10. Przeto przyjdźcie doń, 
a z tym, kto przyjdzie, będę roz
prawiał, jak z ludźmi w dawnych 
dniach, i pokażę wam moje a po
tężne rozprawianie.

11. Przeto zważajcie razem i po
zwólcie mi pokazać wam moją 
mądrość — mądrość tego, o któ
rym mówicie, że  jest Bogiem 
a Enocha i jego braci,

12. Których a oddzielono 
od  ziemi i  których przyjąłem 
do siebie — b miasto zachowane 
na dzień, w którym nastanie pra
wość — dzień, o który ubiegali 
się wszyscy święci ludzie, a nie 
znaleźli go z powodu niegodzi
wości i występków;

13. I wyznali, że są a przychod
niami i  pielgrzymami na  tej 
ziemi;

14. Lecz uzyskali a obietnicę, 
że go dostąpią i zobaczą, kiedy 
będą w ciele.
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 16 a Mat. 24;  
Łuk. 21:7–36;  
J.S. — Mat. 1.

  b ppś Drugie Przyjście 
Jezusa Chrystusa.

 17 a DiP 138:50.
  b ppś Duch.
  c ppś Izrael — 

Zgromadzenie Izraela.

  d I Nefi 10:12–14.  
ppś Izrael — 
Rozproszenie Izraela.

 22 a ppś Świat — 
Koniec świata.

 24 a II Nefi 25:15.
 25 a Neh. 1:9;  

Iz. 11:12–14;  
I Nefi 22:10–12;  

II Nefi 21:12–14.
  b Łuk. 21:24.
 26 a ppś Dni ostatnie, 

Ostatnie dni.
  b DiP 87;  

J.S. — Mat. 1:23.
  c Łuk. 21:26.
  d II Piotra 3:3–10.
 28 a I Nefi 15:13.

15. Przeto zważajcie, a  będę 
z wami rozprawiał, i będę do was 
mówił i prorokował, jak do ludzi 
w dawnych dniach.

16. I pokażę jasno, jakom a po
kazał moim uczniom, gdy stałem 
przed nimi w ciele i przemówi
łem do  nich tymi słowy: Jako 
pytaliście mnie o  b znaki mego 
przyjścia w  dniu, w  którym 
przyjdę w swojej chwale, w ob
łokach nieba, aby wypełnić obiet
nice, które uczyniłem waszym 
ojcom,

17. Bowiem skoro patrzyliście 
na długą a nieobecność waszych 
b duchów w waszych ciałach jako 
na niewolę, pokażę wam dzień 
odkupienia, a także c odnowienia 
d rozproszonego Izraela.

18. A teraz widzicie tę świąty
nię, która jest w Jerozolimie, którą 
zwiecie domem Boga, a wrogo
wie wasi powiadają, że budowla 
ta nigdy się nie zawali.

19. Lecz zaprawdę, powiadam 
wam, że spustoszenie przyjdzie 
na to pokolenie niczym złodziej 
nocą, i zniszczony będzie ten lud, 
i rozproszony pośród wszystkich 
narodów.

20. A  ta świątynia, którą te
raz widzicie, zostanie zburzona, 
że nie pozostanie kamień na ka
mieniu.

21. I stanie się, że to pokolenie 
Żydów nie przeminie, zanim nie 
spadnie nań każde spustoszenie, 
o którym powiedziałem, że im się 
stanie.

22. Mówicie, iż wiecie, że zbliża 
się a koniec świata; mówicie także, 
iż wiecie, że przeminą niebiosa 
i ziemia;

23. I w  tym prawdę mówicie, 
bowiem tak jest; ale te rzeczy, 
o  których wam powiedziałem, 
nie przeminą, zanim się wszystko 
nie spełni.

24. I  to wam powiedziałem 
w kwestii Jerozolimy; a kiedy na
stanie ten dzień, resztka zostanie 
a rozproszona pośród wszystkich 
narodów;

25. Lecz zostaną ponownie 
a zgromadzeni; jednakże pozo
staną rozproszeni, zanim nie 
wypełnią się czasy b ludzi innych 
wyznań.

26. I w  a tym dniu słychać bę
dzie o b wojnach i wieściach wo
jennych, na  całej ziemi będzie 
zamieszanie, i c upadną serca lu
dzi, i będą oni mówić, że Chry
stus d opóźnia Swoje przyjście, 
aż do końca ziemi.

27. I  oziębnie miłość ludzka, 
a  niegodziwość się rozpo
wszechni.

28. A gdy nadejdą czasy a ludzi 
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 28 b ppś Przywrócenie 
ewangelii;  
Światło, światłość 
Chrystusa.

 29 a Jan 1:5.
  b Mat. 15:8–9.
  c DiP 3:6–8; 46:7;  

J.S. — Hist. 1:19.
 31 a DiP 5:19–20; 97:22–25.
 32 a DiP 101:21–22, 64.
  b Obj. 16:11, 21.

 33 a DiP 43:18; 88:87–90.
  b DiP 63:33.
 35 a Mat. 24:6.
 37 a Mar. 13:28;  

Łuk. 21:29–31.
 39 a DiP 10:55–56.  

ppś Bojaźń, strach — 
Bojaźń Boża;  
Posłuszeństwo, 
posłuszny, być 
posłusznym.

  b II Piotra 3:10–13;  
DiP 35:15–16;  
Mojż. 7:62.

  c ppś Drugie Przyjście 
Jezusa Chrystusa.

  d ppś Znaki czasów.
  e ppś Syn Człowieczy.
 41 a DiP 29:21; 97:25–26.
 42 a Joel 2:10;  

Obj. 6:12;  
DiP 88:87; 133:49.

innych wyznań, b światło prze
bije się pośród tych, którzy sie
dzą w ciemności, a będzie nim 
pełnia mojej ewangelii;

29. Lecz oni go nie a przyjmują, 
bo nie dostrzegają światła i od
wracają ode mnie swe b serca dla 
c pojęć ludzkich.

30. I w tamtym pokoleniu wy
pełnią się czasy ludzi innych wy
znań.

31. I stać będą ludzie w tamtym 
pokoleniu, którzy nie przeminą, 
zanim nie ujrzą zalewającej a klę
ski; bowiem pustosząca choroba 
pokryje ziemię.

32. Lecz moi uczniowie a stać 
będą na świętych miejscach i nie 
zostaną poruszeni; ale pomię
dzy niegodziwymi ludzie pod
niosą swe głosy i b przeklną Boga, 
i umrą.

33. I  nastąpią także a trzęsie
nia ziemi w różnych miejscach, 
i wiele spustoszenia; jednak lu
dzie znieczulą swe serca przede 
mną i  pochwycą b miecz jeden 
przeciw drugiemu, i będą się na
wzajem zabijać.

34. I kiedy ja, Pan, powiedzia
łem uczniom te słowa, zasmu
cili się.

35. I  powiedziałem im: Nie 

a smućcie się, bowiem gdy 
wszystko to się stanie, możecie 
być pewni, że  spełnione będą 
obietnice, które wam dano.

36. I gdy zacznie się przebijać 
światło, stanie się z nimi niczym 
w przypowieści, którą wam po
każę —

37. Patrzycie i widzicie a drzewa 
figowe, i widzicie je na własne 
oczy, i mówicie — kiedy zaczy
nają puszczać pędy i liście ich są 
jeszcze delikatne — że lato jest 
już niedaleko;

38. Tak samo będzie w  dniu, 
gdy zobaczą wszystkie te rze
czy  — wtedy będą wiedzieć, 
że zbliża się już ta godzina.

39. I stanie się, że ten, kto czuje 
a bojaźń przede mną, będzie b wy
patrywał nadejścia wielkiego 
c dnia Pana i d znaków przyjścia 
e Syna Człowieczego.

40. I  zobaczą znaki i  dziwy, 
bo ukażą się na niebiosach w gó
rze i na ziemi w dole.

41. I  zobaczą krew i  a ogień, 
i kłęby dymu.

42. I  zanim nadejdzie dzień 
Pana, zaćmione będzie a słońce, 
a  księżyc zamieniony będzie 
w krew, i gwiazdy spadać będą 
z nieba.
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 44 a ppś Jezus Chrystus — 
Chwała Jezusa 
Chrystusa.

  b Mat. 24:43–51;  
Mar. 13:32–37.

 45 a DiP 29:13; 43:18.
  b DiP 88:96–97.  

ppś Zmartwych
wstanie.

  c I Tes. 4:16–17.
 46 a Alma 40:12.
  b Iz. 55:3.

  c ppś Życie wieczne.
 47 a DiP 1:12–16.
 48 a Zach. 14:4.
  b DiP 43:18; 88:87.
  c Joel 3:21;  

DiP 49:23.
 49 a DiP 87:6.
 51 a Zach. 12:10.
  b ppś Żydzi.
 52 a Zach. 13:6.
  b ppś Ukrzyżowanie.
 53 a Obj. 1:7.

  b Łuk. 23:38;  
Jan 19:3, 14–15.

 54 a Ez. 36:23; 39:21.
  b ppś Zmartwych

wstanie.
  c DiP 75:22.
 55 a ppś Diabeł.
  b Obj. 20:2;  

I Nefi 22:26;  
DiP 43:31; 88:110.

 56 a ppś Drugie Przyjście 
Jezusa Chrystusa.

43. I  resztka zgromadzi się 
w tym miejscu;

44. I  wówczas szukać mnie 
będą, i  oto, przyjdę; i  ujrzą 
mnie w obłokach nieba, odzia
nego w  moc i  wielką a chwałę, 
ze  wszystkimi świętymi anio
łami; a ten, kto mnie nie b wypa
truje, zostanie odcięty.

45. Lecz zanim ramię Pana zada 
cios, anioł zadmie w swą a trąbę, 
i święci, którzy spali, b wyjdą, aby 
mnie powitać w c obłoku.

46. Przeto jeżeli spaliście w a po
koju, błogosławieni będziecie; 
bowiem jako mnie widzicie te
raz i wiecie, że jestem, tak samo 
b przyjdziecie do mnie i c żyć będą 
wasze dusze, i doskonałe będzie 
wasze odkupienie; i święci wyjdą 
z czterech krańców ziemi.

47. Wówczas a ramię Pana zada 
cios narodom.

48. I wówczas postawi Pan Swą 
stopę na tej a górze, i rozpadnie 
się ona na dwoje, i b zatrzęsie się 
ziemia, i  zakołysze, i  c zadrżą 
także niebiosa.

49. I  Pan odezwie się głosem 
Swoim, i  usłyszą go wszyst
kie krańce ziemi; i  w  a żałobie 
pogrążą się narody ziemi, a ci, 

którzy się śmiali, zobaczą swe 
szaleństwo.

50. I  klęska okryje szydercę, 
i  prześmiewca zostanie po
chłonięty; a  ci, którzy szukali 
niegodziwości, zostaną ścięci 
i wrzuceni w ogień.

51. I  wówczas a spojrzą b Ży
dzi na mnie i powiedzą: Co to 
za rany w Twych dłoniach i sto
pach?

52. Wówczas będą wiedzieli, 
że Jam jest Pan, bowiem rzeknę 
im: Rany te są ranami, które a od
niosłem w domu mych przyjaciół. 
Jam jest ten, którego podniesiono. 
Jam jest Jezus, którego b ukrzyżo
wano. Jam jest Syn Boga.

53. Wówczas zaczną a płakać 
z powodu swoich niegodziwo
ści; wówczas będą lamentować, 
bo prześladowali swojego b króla.

54. I  wtedy odkupione będą 
a pogańskie narody, a ci, którzy 
nie znali żadnego prawa, we
zmą udział w pierwszym b zmar
twychwstaniu; i będzie c znośnie 
dla nich.

55. I  a Szatan zostanie b skrę
powany, i  nie znajdzie miejsca 
w sercach dzieci ludzkich.

56. I  tego a dnia, gdy przyjdę 
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 56 b Mat. 25:1–13;  
DiP 63:54.

 57 a ppś Prawda.
  b ppś Duch Święty.
  c J.S. — Mat. 1:37.
  d DiP 29:7–9; 63:34; 

64:23–24; 101:22–25.
 58 a ppś Milenium.
  b Mat. 5:5.
  c DiP 63:51; 101:29–31.
  d ppś Zbawienie.
 59 a DiP 29:11; 104:59.
  b I Mojż. 49:10;  

Zach. 14:9;  

DiP 38:21–22.
 60 a ppś Tłumaczenie 

Józefa Smitha 
(Tłum. J.S.).  
Zob. także:  
Fragmenty 
z tłumaczenia 
Biblii znane jako 
Tłumaczenie 
Józefa Smitha.

 63 a DiP 38:29; 87:1–
5; 130:12.

 64 a DiP 42:64.
 65 a DiP 63:27.

 66 a Eter 13:5–6;  
Mojż. 7:62;  
Art. wiary 1:10.  
ppś Nowa Jerozolima;  
Syjon.

  b DiP 57:1–3.
  c ppś Pokój.
  d Iz. 4:6;  

DiP 115:6.
 67 a DiP 64:41–43;  

97:15–18.  
ppś Jezus Chrystus — 
Chwała Jezusa 
Chrystusa.

w  mojej chwale, wypełni się 
przypowieść o dziesięciu b pan
nach, którą opowiedziałem.

57. Bowiem ci, którzy są mą
drzy i przyjęli a prawdę, i wzięli 
Ducha Świętego za swego b prze
wodnika, i nie dali się c zwieść — 
zaprawdę, powiadam wam, 
że nie zostaną ścięci i wrzuceni 
w  d ogień, ale ostoją się w  tym 
dniu.

58. I  a ziemia będzie dana im 
w b dziedzictwo; i rozmnożą się, 
i wzrosną w siłę, a dzieci ich c uro
sną bez grzechu do d zbawienia.

59. Bowiem Pan będzie a pośród 
nich i chwała Jego będzie na nich, 
a On będzie im Królem i b Prawo
dawcą.

60. A oto teraz powiadam wam, 
że nie będzie wam dane wiedzieć 
nic więcej w  kwestii tego roz
działu, dopóki nie zostanie prze
tłumaczony a Nowy Testament, 
a w nim wszystkie te sprawy nie 
zostaną ujawnione;

61. Przeto dane ci jest, abyś go 
teraz mógł tłumaczyć, abyś był 
przygotowany na rzeczy, które 
nastaną.

62. Bowiem zaprawdę, powia

dam ci, że  czekają cię wielkie  
rzeczy;

63. Słyszycie o a wojnach w ob
cych ziemiach, ale oto powia
dam wam, że  są blisko, nawet 
u waszych drzwi, i za kilka lat 
usłyszycie o wojnach na waszej 
własnej ziemi.

64. Przeto ja, Pan, powiedzia
łem, wyjdźcie z ziem a wschod
nich, zgromadźcie się razem, 
wy, starsi mojego Kościoła; idź
cie do ziem zachodnich, nawo
łujcie mieszkańców do pokuty, 
a  jeżeli odpokutują, zbudujcie 
mi kościoły.

65. I będąc jednego serca i umy
słu, zgromadźcie swoje bogactwa, 
abyście mogli a zakupić dziedzic
two, które zostanie wam później 
wyznaczone.

66. A  nazywać się będzie 
a Nowa Jerozolima, b ziemia c po
koju, miasto d schronienia, miej
sce bezpieczeństwa dla świętych 
Najwyższego Boga;

67. I będzie tam a chwała Pana, 
i będzie tam także groza Pana, 
i  dlatego nie przyjdą Doń nie
godziwi, a nazywać się będzie 
 Syjon.
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68. I stanie się, że będąc pośród 
niegodziwych, każdy, kto nie 
podniesie miecza na bliźniego, 
będzie zmuszony szukać bezpie
czeństwa w ucieczce do Syjonu.

69. I a zgromadzą się tam z każ
dego narodu pod niebem; a bę
dzie to jedyny lud, co nie będzie 
wojował ze sobą.

70. I pójdzie wieść między nie
godziwymi: Nie chodźmy do bi
twy przeciwko Syjonowi, bowiem 
straszni są jego mieszkańcy i nie 
oprzemy się im.

71. I stanie się, że prawi zostaną 
zgromadzeni spośród wszyst
kich narodów, i przyjdą do Sy
jonu, śpiewając pieśni wiecznej 
radości.

72. A  teraz powiadam ci, nie 
ujawniaj tych spraw światu, za
nim nie uznam tego za właściwe, 
abyś mógł ukończyć to dzieło 
w oczach ludu i w oczach two
ich wrogów, aby nie znali twoich 
prac, zanim nie ukończysz tego, 
com ci przykazał;

73. Aby kiedy się dowiedzą, 
mogli rozważyć te rzeczy.

74. Bowiem kiedy pojawi się 
Pan, będzie dlań a strasznym, 
i chwyci ich strach, i staną z dala, 
i drżeć będą.

75. I  trwożyć się będą wszyst
kie narody z  powodu grozy 
Pana i mocy Jego potęgi. Tak jest. 
Amen.

ROZDZIAŁ 46
Objawienie dane Kościołowi za pośrednictwem Proroka Józefa Smi
tha w Kirtland w stanie Ohio, 8 marca 1831 r. W tym początkowym 
okresie Kościoła nie rozwinął się jeszcze jednolity system prowadzenia 
spotkań kościelnych. Jednakże zwyczaj polegający na tym, że w spo
tkaniach sakramentalnych i innych zgromadzeniach Kościoła uczest
niczyli jedynie jego członkowie i szczerze zainteresowane osoby, stał 
się raczej powszechny. Objawienie niniejsze wyraża wolę Pana od
nośnie do kierowania spotkaniami i prowadzenia ich, oraz Jego wska
zówki dotyczące poszukiwania darów Ducha i rozróżniania ich.

1–2: Starsi winni prowadzić spo
tkania według wskazówek Du
cha Świętego; 3–6: Poszukiwacze 
prawdy nie powinni być wykluczani 
z nabożeństw sakramentalnych; 7–
12: Proście Boga i  ubiegajcie się 
o dary Ducha; 13–26: Wyliczenie 

niektórych z  tych darów; 27–33: 
Przywódcom Kościoła dana jest moc 
rozróżniania darów Ducha.

Zważaj, o ludu mojego Kościoła; 
bowiem zaprawdę, powiadam 
wam, że  powiedziano wam te 

 69 a V Mojż. 30:3;  
Jer. 32:37–39;  

DiP 33:6.
 74 a Sof. 2:11.
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rzeczy dla waszego a pożytku 
i nauki.

2. Lecz poza rzeczami, które 
zapisano, zawsze dane było 
a starszym mojego Kościoła 
od początku, i zawsze tak będzie, 
że  będą b prowadzić wszystkie 
spotkania według wskazówek 
i kierownictwa Ducha Świętego.

3. Jednakowoż macie nakaz 
nigdy nikogo nie a wykluczać 
z waszych publicznych spotkań, 
które odbywają się przed świa
tem.

4. Macie też nakaz nie wyklu
czać ze spotkań sakramentalnych 
nikogo, kto należy do a Kościoła; 
lecz jeżeli któryś zgrzeszył, b nie 
dozwólcie mu przyjąć sakra
mentu, dopóki się nie pojedna.

5. I ponownie, powiadam wam, 
nie wykluczajcie ze spotkań sa
kramentalnych nikogo, kto gorli
wie szuka królestwa — a mówię 
o tych, którzy nie należą do Koś
cioła.

6. I ponownie, powiadam wam 
odnośnie do  a spotkań konfir
macyjnych, że nie wykluczycie 
z nich nikogo, kto gorliwie szuka 
królestwa, a nie jest członkiem 
Kościoła.

7. Lecz nakazane wam jest, 

abyście we wszystkich sprawach 
a pytali Boga, który daje szczo
drze; i to, o czym świadczy wam 
Duch, to chcę, abyście czynili 
w całej b świętości serca, postę
pując zacnie wobec mnie i  c pa
miętając cel zbawienia, czyniąc 
wszystko z modlitwą i d dziękczy
nieniem, aby nie e zwiodły was 
złe duchy czy doktryny f diabłów, 
czy g przykazania ludzkie, bo
wiem niektóre pochodzą od lu
dzi, a inne od diabłów.

8. Przeto strzeżcie się, aby was 
nie zwiedziono; i aby się nie dać 
zwieść, a starajcie się gorliwie 
o najlepsze dary, pamiętając za
wsze, w jakim celu zostały dane;

9. Bowiem zaprawdę, powia
dam wam, dane są one na po
żytek tych, którzy mnie kochają 
i zachowują wszystkie moje przy
kazania oraz tym, którzy starają 
się tak czynić; aby korzystali 
z nich wszyscy, którzy poszukują 
lub mnie proszą, którzy proszą, 
ale nie dla a znaku, aby go b znisz
czyć swoją pożądliwością.

10. I  zaprawdę, powiadam 
wam, że chcę, abyście zawsze pa
miętali i zachowali w a  umysłach, 
jakie są te b dary, które są dane 
Koś ciołowi.

46 1 a II Tym. 3:16–17.
 2 a Alma 6:1.
  b Mor. 6:9;  

DiP 20:45.
 3 a III Nefi 18:22–25.  

ppś Wspólnota.
 4 a ppś Kościół Jezusa 

Chrystusa.
  b III Nefi 18:26–32.  

ppś Sakrament.
 6 a tzn. aby zostali 

   konfirmowani ci, 
którzy niedawno 
przyjęli chrzest.

 7 a Jak. 1:5–6;  
DiP 88:63.

  b ppś Świętość.
  c ppś Rozważać.
  d Ps. 100;  

Alma 34:38.  
ppś Wdzięczny, 
podziękowania, 

dziękczynienie.
  e I Tym. 4:1–4;  

DiP 43:5–7.
  f ppś Diabeł.
  g DiP 3:6–7; 45:29.
 8 a I Kor. 12:31.
 9 a ppś Znak.
  b Jak. 4:3.
 10 a ppś Umysł.
  b I Kor. 14:12.  

ppś Dary Ducha.
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11. Bowiem nie wszystkim dano 
każdy dar, gdyż wiele jest darów; 
a każdemu człowiekowi dany jest 
dar przez Ducha Boga.

12. Jednym dano ten, drugim 
dano inny, aby wszyscy z nich 
korzystali.

13. Niektórym dane jest przez 
Ducha Świętego a wiedzieć, że Je
zus Chrystus jest Synem Boga 
i  że  został On ukrzyżowany 
za grzechy świata.

14. Innym dane jest a wierzyć 
w ich słowa, aby także mieli życie 
wieczne, jeżeli nadal będą wierni.

15. I ponownie, innym dane jest 
przez Ducha Świętego znać a róż
nice w zarządzaniu, jako się po
doba samemu Panu, według woli 
Pana, dostosowując Jego miło
sierdzie do okoliczności, w któ
rych znajdują się dzieci ludzkie.

16. I ponownie, niektórym daje 
Duch Święty poznać różnorod
ność metod działania i czy pocho
dzą od Boga, aby przejawy Ducha 
dane były każdemu na pożytek.

17. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, niektórym dane 
jest przez Ducha Boga słowo a mą
drości.

18. Innemu dane jest słowo a wie
dzy, aby wszyscy byli nauczeni 
mądrości i posiedli wiedzę.

19. I ponownie, niektórym dana 
jest a wiara, aby byli uzdrowieni;

20. A  innym dana jest wiara, 
aby a uzdrawiać.

21. I ponownie, niektórym dane 
jest czynienie a cudów;

22. A innym dane jest, aby a pro
rokowali;

23. A innym a rozróżnianie du
chów.

24. I ponownie, niektórym jest 
dane mówić a językami;

25. A innemu jest dane tłuma
czenie języków.

26. A wszystkie te a dary pocho
dzą od Boga na pożytek b dzieci 
Boga.

27. A  a biskupowi Kościoła 
i  tym, których Bóg wyznaczy 
i ustanowi, aby czuwali nad Koś
ciołem i byli starszymi dla Koś
cioła, ma być dane b rozróżnianie 
wszystkich tych darów, aby nie 
było wśród was nikogo, kto głosi, 
a nie jest od Boga.

28. I stanie się, że ten, kto prosi 
w a Duchu, otrzyma w Duchu;

29. Aby niektórym dane było 
posiadanie wszystkich tych da
rów, aby być głową i aby każdy 
członek z tego skorzystał.

30. Ten, kto a prosi w  b Duchu, 
prosi zgodnie z c wolą Boga; przeto 
uczynione jest tak, jako prosi.

 11 a I Kor. 12:4–11.
 13 a ppś Świadectwo.
 14 a III Nefi 12:2.  

ppś Wierzenie, 
wiara, wierzyć.

 15 a Mor. 10:8.
 17 a Mor. 10:9.  

ppś Mądrość.
 18 a ppś Wiedza.
 19 a DiP 42:48–52.  

ppś Wiara.
 20 a ppś Uzdrowić, 

uzdrowienia.
 21 a ppś Cud.
 22 a ppś Proroctwo, 

prorokować.
 23 a Mojż. 1:13–15.
 24 a ppś Język, dar 

[języków].
 26 a Mor. 10:8–19.

  b ppś Synowie 
i córki Boga.

 27 a ppś Biskup.
  b ppś Rozróżnianie, 

dar [rozróżniania].
 28 a DiP 88:64–65.
 30 a DiP 50:29.
  b ppś Duch Święty.
  c II Nefi 4:35.
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31. I  ponownie, powiadam 
wam, że  wszystko musi być 
uczynione w imię Chrystusa, co
kolwiek czynicie w Duchu;

32. I  a podziękowania mu
sicie składać Bogu w  Duchu 

za wszystkie błogosławieństwa, 
którymi jesteście błogosławieni.

33. I musicie stale postępować 
w  a cnocie i  b świętości wobec 
mnie. Tak jest. Amen.

ROZDZIAŁ 47
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Kirt
land w stanie Ohio, 8 marca 1831 r. John Whitmer, który służył 
wcześniej Prorokowi jako pisarz, najpierw zawahał się, kiedy został 
poproszony o służbę jako historyk Kościoła i zapisujący, na miejsce 
Olivera Cowdery’ego. Napisał: „Wolałbym się tego nie podejmować, 
ale chcę, aby wola Pana została spełniona, a jeśli On tego pragnie, 
to ja pragnę, żeby objawił to poprzez Józefa — Widzącego”. Kiedy 
Józef Smith otrzymał niniejsze objawienie, John Whitmer przyjął 
wyznaczony mu urząd i służył w nim.

1–4: John Whitmer jest wyznaczony 
do  prowadzenia historii Kościoła 
i pisania dla Proroka.

Oto uznałem za wskazane, aby 
sługa mój, John, zapisywał i stale 
prowadził regularną a historię, 
i pomagał ci, sługo mój, Józefie, 
w  spisywaniu wszystkiego, co 
będzie ci dane, dopóki nie zosta
nie powołany do dalszych obo
wiązków.

2. Zaprawdę, ponownie powia

dam ci, że może też wznieść głos 
na spotkaniach, kiedy będzie to 
wskazane.

3. I  ponownie, powiadam ci, 
że  zostanie mu wyznaczone 
stałe prowadzenie kroniki i hi
storii Kościoła; bowiem wyzna
czyłem Olivera Cowdery’ego 
na inny urząd.

4. Przeto jeżeli będzie pełen 
wiary, dane mu będzie przez a Po
cieszyciela zapisywanie tych rze
czy. Tak jest. Amen.

 32 a I Kron. 16:8–15;  
I Tes. 1:2;  
Alma 37:37;  
DiP 59:7, 21.  

ppś Wdzięczny, 
podziękowania, 
dziękczynienie.

 33 a ppś Cnota.

  b ppś Świętość.
47 1 a DiP 69:2–8; 85:1–2.
 4 a ppś Duch Święty;  

Pocieszyciel.

ROZDZIAŁ 48
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Kirt
land w stanie Ohio, 10 marca 1831 r. Prorok zapytał Pana o sposób 
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1–3: Święci w stanie Ohio mają się 
dzielić ziemią ze swoimi braćmi; 4–
6: Święci mają zakupić ziemię, zbu
dować miasto i słuchać rad swoich 
przewodniczących urzędników.

Konieczne jest, abyście na razie 
pozostali w  swoich miejscach 
zamieszkania stosownie do oko
liczności.

2. A jeżeli macie ziemię, a udziel
cie jej braciom ze wschodu;

3. A jeżeli nie macie ziemi, niech 
kupią tymczasem w tych pobli
skich rejonach, jako uznają za sto
sowne, bowiem tak ma być, żeby 
mieli na razie gdzie mieszkać.

4. Konieczne jest, abyście odło
żyli wszystkie pieniądze, jakie 
możecie, i uzyskali, ile tylko moż
liwe w  prawy sposób, abyście 

z czasem mogli a zakupić ziemię 
w dziedzictwo, b nawet miasto.

5. Miejsce jeszcze ma nie być 
objawione; ale po przybyciu wa
szych braci ze wschodu a pewni 
ludzie mają być wyznaczeni 
i dane im będzie b znać miejsce, 
czyli zostanie im to objawione.

6. I  zostaną oni wyznaczeni 
do  zakupu ziemi i  rozpoczę
cia kładzenia podwalin a miasta; 
i  wtedy zaczniecie się groma
dzić z waszymi rodzinami, każdy 
ze  swoją b rodziną, każdy sto
sownie do okoliczności i jak mu 
wyznaczy prezydium i  biskup 
Kościoła, stosownie do  praw 
i przykazań, które już otrzyma
liście i  jakie jeszcze otrzymacie. 
Tak jest. Amen.

48 2 a ppś Pomoc  
wzajemna.

 4 a DiP 57:4–5.
  b DiP 42:35–36; 

   45:65–67.
 5 a DiP 57:6–8.
  b DiP 57:1–3.
 6 a ppś Nowa  

Jerozolima.
  b DiP 51:3.

ROZDZIAŁ 49
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha Sidneyowi 
Rigdonowi, Parleyowi P. Prattowi oraz Lemanowi Copleyowi w Kirt
land w stanie Ohio, 7 maja 1831 r. Leman Copley przyjął ewangelię, 
lecz wciąż trwał przy niektórych naukach szejkersów (Zjednoczo
nego Towarzystwa Wyznawców Powtórnego Przyjścia Chrystusa), 
do których poprzednio należał. Oto niektóre wierzenia szejkersów: 
Drugie Przyjście Chrystusa już nastąpiło i pojawił się On pod posta
cią kobiety — Ann Lee. Nie uważali, że chrzest wodą jest konieczny. 

nabywania ziemi na osiedlenie świętych. Była to ważna kwestia 
ze względu na migrację członków Kościoła ze wschodnich Stanów 
Zjednoczonych, którzy byli posłuszni nakazowi Pana, aby zebrać 
się w stanie Ohio (zob. DiP 37:1–3; 45:64).
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1–7: Dzień i  godzina przyjścia 
Chrystusa pozostaną nieznane 
aż  do  czasu, kiedy On przyjdzie; 
8–14: Ludzie muszą odpokuto
wać, uwierzyć w ewangelię i  być 
posłuszni obrzędom, aby uzyskać 
zbawienie; 15–16: Małżeństwo jest 
ustanowione przez Boga; 17–21: 
Zezwolenie na spożywanie mięsa; 
22–28: Przed Drugim Przyjściem 
Syjon rozwinie się, a Lamanici roz
kwitną niczym róża.

Zważajcie na moje słowa, słudzy 
moi, Sidneyu i Parleyu, i Lema
nie; bo oto zaprawdę, powiadam 
wam, że  daję wam przykaza
nie, abyście poszli i a głosili moją 
ewangelię, którą otrzymaliście, 
szejkersom, tak jak ją otrzyma
liście.

2. Oto powiadam wam, że pra
gną poznać prawdę, ale nie całą, 
a  tylko część, bowiem nie są 
w a porządku przede mną i mu
szą odpokutować.

3. Przeto posyłam was, słudzy 

moi, Sidneyu i Parleyu, abyście 
im głosili ewangelię.

4. A sługa mój, Leman, zostanie 
ustanowiony do tego dzieła, aby 
mógł z nimi rozprawiać, nie we
dług tego, co otrzymał od nich, 
ale według tego, czego będzie 
a nauczony przez was, słudzy 
moi, a czyniąc tak, zyska moje 
błogosławieństwo, inaczej nie 
będzie mu się wiodło.

5. Tak mówi Pan; bom jest Bo
giem, i  a wysłałem mego Jedno
rodzonego Syna na  świat, aby 
b odkupił świat, i  zarządziłem, 
że ten, kto Go przyjmuje — zba
wiony będzie, a ten, kto Go nie 
przyjmuje — c potępiony będzie —

6. I uczynili a Synowi Człowie
czemu według swego upodoba
nia; a On wziął moc po b prawicy 
Swej c chwały i  króluje teraz 
w niebiosach, i królować będzie, 
dopóki nie zstąpi na ziemię, aby 
umieścić wszystkich wrogów 
d pod Swoimi stopami, a czas ten 
już się zbliża —

49 1 a ppś Głosić.
 2 a Dz. 8:21.
 4 a ppś Ewangelia;  

Prawda.
 5 a Jan 3:16–17;  

DiP 132:24.  
ppś Jezus Chrystus — 

   Upoważnienie.
  b ppś Odkupiciel;  

Odkupić, odkupiony, 
odkupienie.

  c ppś Potępienie 
(wyklęcie).

 6 a ppś Syn Człowieczy.

  b Dz. 7:55–56;  
DiP 76:20–23.

  c ppś Jezus Chrystus — 
Chwała Jezusa 
Chrystusa.

  d I Kor. 15:25;  
DiP 76:61.

Życie w celibacie stawiali wyżej od związku małżeńskiego. Niektórzy 
szejkersi zakazywali spożywania mięsa. We wstępie do niniejszego 
objawienia w historii Józefa Smitha podano: „Aby uzyskać dosko
nalsze zrozumienie tej sprawy, zapytałem Pana i otrzymałem, co 
następuje”. Objawienie to obala niektóre podstawowe zasady grupy 
religijnej szejkersów. Wymienieni powyżej bracia zabrali kopię ob
jawienia do osady szejkersów (w pobliżu Cleveland w stanie Ohio) 
i odczytali je w całości, lecz zostało ono odrzucone.
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7. Ja, Pan Bóg, tak rzekłem; ale 
nikt nie zna godziny ani a dnia, 
nawet aniołowie w niebie, i nie 
dowiedzą się, dopóki On nie 
przyjdzie.

8. Przeto chcę, aby wszyscy 
ludzie odpokutowali, bowiem 
wszyscy są w  a grzechu poza 
tymi, których zachowałem dla 
siebie, b świętymi ludźmi, o któ
rych nie wiecie.

9. Przeto powiadam wam, żem 
wysłał do  was moje wieczne 
a przymierze, to samo, które ist
niało od początku.

10. A to, co obiecałem, to wypeł
niłem w ten sposób, i a kłaniać się 
temu będą b narody ziemi; a jeśli 
nie same z  siebie, to upadną, 
bowiem to, co teraz wywyższa 
samo siebie, c utraci swą potęgę.

11. Przeto daję wam przykaza
nie, abyście a szli pomiędzy tych 
ludzi i mówili im, jako czynił mój 
dawny apostoł, któremu na imię 
było Piotr:

12. Uwierzcie w imię Pana Je
zusa, który był na  ziemi i  ma 
przyjść, Początek i Koniec;

13. a Odpokutujcie i  zostańcie 

ochrzczeni w imię Jezusa Chry
stusa zgodnie ze świętym przy
kazaniem dla odpuszczenia 
grzechów;

14. A  kto tak czyni, otrzyma 
a dar Ducha Świętego przez na
łożenie b rąk przez starszych Koś
cioła.

15. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, że kto a zabrania 
zawierania b związków małżeń
skich, nie jest ustanowiony przez 
Boga, bowiem małżeństwo jest 
ustanowione przez Boga dla czło
wieka.

16. Przeto jest to zgodne z pra
wem, aby mężczyzna posiadał 
jedną a żonę, a tych dwoje będzie 
b jednym ciałem, a wszystko to, 
aby c ziemia osiągnęła cel swego 
stworzenia;

17. I aby była wypełniona miarą 
człowieka, zgodnie z jego a stwo
rzeniem, b zanim świat został 
uczyniony.

18. I kto a nakazuje powstrzymy
wania się od b mięs, aby człowiek 
ich nie spożywał, nie jest ustano
wiony przez Boga;

19. Bo  oto a zwierzyna polna 

 7 a Mat. 24:36;  
Mar. 13:32–37;  
Obj. 16:15;  
DiP 133:11.

 8 a Gal. 3:22;  
Mos. 16:3–5.

  b Hebr. 13:2;  
III Nefi 28:25–29.

 9 a I Mojż. 17:7;  
DiP 66:2.  
ppś Nowe i wieczne 
przymierze.

 10 a Iz. 60:14.
  b Zach. 2:15;  

DiP 45:66–69; 

97:18–21.
  c Mat. 23:12.
 11 a ppś Praca misjonarska.
 13 a III Nefi 27:19–20.
 14 a ppś Dar Ducha 

Świętego.
  b ppś Ręce, 

nałożenie [rąk].
 15 a I Tym. 4:1–3.
  b I Mojż. 2:18, 24;  

I Kor. 11:11.  
ppś Małżeństwo, 
zawrzeć związek 
małżeński.

 16 a Jakub 2:27–30.

  b I Mojż. 2:24;  
Mat. 19:5–6.

  c ppś Ziemia — 
Stworzona dla 
człowieka.

 17 a Mojż. 3:4–5.  
ppś Stworzyć, 
stworzenie.

  b ppś Życie 
przedziemskie.

 18 a tzn. wymaga 
wstrzemięźliwości.

  b I Mojż. 9:3;  
I Tym. 4:1–3.

 19 a DiP 89:10–13.
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i ptactwo w powietrzu, i to, co po
chodzi z ziemi, ustanowione jest 
dla użytku człowieka, na strawę 
i okrycie, i aby miał w obfitości.

20. Ale to nie jest dane, by jeden 
człowiek a posiadał więcej, niż po
siada inny, przeto b świat leży po
grążony w grzechu.

21. I biada człowiekowi, który 
a przelewa krew lub marnuje 
mięso bez potrzeby.

22. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, że Syn Człowieczy 
nie a przychodzi pod postacią ko
biety ani mężczyzny, co podró
żuje po ziemi.

23. Przeto nie dajcie się a zwieść, 
ale bądźcie nadal niewzruszeni, 
b wypatrując, aż zatrzęsą się nie
biosa i zadrży ziemia, i zachwieje 
się niczym pijany człowiek, 
i aż wywyższone będą c doliny, 
a zniżone d góry, i aż nierówności 

się wygładzą, a wszystko to sta
nie się, gdy anioł zadmie w swą 
e trąbę.

24. Ale zanim nadejdzie wielki 
dzień Pana, rozwinie się a Jakub 
na pustkowiu, a Lamanici b roz
kwitną niczym róża.

25. a Zakwitnie Syjon na b wzgó
rzach i będzie się radował na gó
rach, i zebrany będzie w miejscu, 
które wyznaczyłem.

26. Oto powiadam wam, idźcie, 
jakom wam nakazał; odpokutuj
cie za wszystkie swoje grzechy; 
a proście, a  otrzymacie, kołacz
cie — a będzie wam otworzone.

27. Oto pójdę przed wami i będę 
wam a tylną strażą; i będę b pośród 
was, i nie zostaniecie c skonfun
dowani.

28. Oto Jam jest Jezus Chrystus, 
i przyjdę a szybko. Tak jest. Amen.

 20 a Dz. 4:32;  
DiP 51:3; 70:14; 78:6.

  b ppś Światowość.
 21 a Tłum. J.S. I Mojż. 

9:10–15 (Aneks).
 22 a ppś Drugie Przyjście 

Jezusa Chrystusa.
 23 a Mat. 24:4–5.
  b II Piotra 3:12;  

DiP 45:39.

  c Iz. 40:4;  
DiP 109:74.

  d Mich. 1:3–4.
  e Mat. 24:29–31.
 24 a III Nefi 5:21–26.
  b Iz. 35:1;  

II Nefi 30:5–6;  
III Nefi 21:22–25;  
DiP 3:20; 109:65.

 25 a DiP 35:24.

  b I Mojż. 49:26;  
II Nefi 12:2–3.

 26 a DiP 88:63.
 27 a Iz. 52:12.
  b III Nefi 20:22.
  c I Piotra 2:6;  

DiP 84:116.
 28 a DiP 1:12.

ROZDZIAŁ 50
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Kirt
land w stanie Ohio, 9 maja 1831 r. W historii Józefa Smitha podano, 
że niektórzy starsi nie zrozumieli przejawów różnych duchów znaj
dujących się na ziemi, i że niniejsze objawienie było dane w odpowie
dzi na jego szczególne zapytanie w tej sprawie. Tak zwane zjawiska 
duchowe nie były rzadkością pośród członków, a niektórzy z nich 
twierdzili, że otrzymują wizje i objawienia.
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1–5: Wiele fałszywych duchów 
znajduje się na ziemi; 6–9: Biada 
obłudnikom i tym, którzy są odcięci 
od  Kościoła; 10–14: Starsi winni 
głosić ewangelię przez Ducha; 15–
22: Duch musi oświecić zarówno 
tych, którzy głoszą, jak i tych, któ
rzy słuchają; 23–25: To, co nie pod
budowuje, nie pochodzi od  Boga; 
26–28: Wszystko należy do wier
nych; 29–36: Modlitwy oczysz
czonych są wysłuchane; 37–46: 
Chrystus jest Dobrym Pasterzem 
i Opoką Izraela.

Zważajcie, o  wy, starsi mo
jego Kościoła, i  nadstawiajcie 
ucha na głos żywego Boga; idź
cie za słowami mądrości, które 
dostaniecie tak, jakoście prosili 
i  zgodzili się w  sprawie Koś
cioła i  duchów, które rozeszły 
się po ziemi.

2. Oto, zaprawdę, powiadam 
wam, że wiele jest duchów, które 
są a fałszywymi duchami, które 
rozeszły się po ziemi, zwodząc 
świat.

3. A a Szatan także pragnął was 
zwieść, aby mógł was przemóc.

4. Oto ja, Pan, patrzyłem 
na  was i  widziałem występki 
w Kościele, który a wyznaje moje  
imię.

5. Ale błogosławieni są ci, 
którzy są wierni i  a trwają, tak 

za życia, jak i po śmierci, bowiem 
odziedziczą życie wieczne.

6. Ale biada tym, którzy a zwo
dzą i  są obłudni, bowiem, tak 
mówi Pan, postawię ich przed 
sądem.

7. Oto, zaprawdę, powiadam 
wam, że są wśród was a obłud
nicy, którzy zwiedli niektórych, 
co dało b moc c przeciwnikowi; ale 
d tacy zostaną odzyskani;

8. Lecz obłudnicy zostaną od
kryci i a odcięci, czy to za życia, 
czy po  śmierci, według mojej 
woli; i biada tym, którzy są od
cięci od mojego Kościoła, bo tych 
przemógł świat.

9. Przeto niech każdy strzeże 
się, aby nie uczynił czegoś, co nie 
jest uczynione w prawdzie i pra
wości przede mną.

10. A teraz pójdźcie, rzecze Pan, 
przez Ducha, do starszych Swo
jego Kościoła, i a rozprawiajmy ra
zem, abyście pojęli.

11. Rozprawiajmy tak samo, jak 
rozprawia jeden człowiek z dru
gim twarzą w twarz.

12. Gdy człowiek rozprawia, 
człowiek go pojmuje, bowiem 
rozprawia jako człowiek; tak 
samo ja, Pan, będę z wami roz
prawiał, abyście a pojęli.

13. Przeto ja, Pan, zadaję wam 
to pytanie — do czego was a usta
nowiono?

50 2 a DiP 129.  
ppś Duch — 
Złe duchy.

 3 a Łuk. 22:31;  
III Nefi 18:18.

 4 a ppś Jezus Chrystus — 
Wziąć na siebie imię 
Jezusa Chrystusa.

 5 a ppś Wytrwać.
 6 a ppś Zwodzić, zwieść,  

oszustwo.
 7 a Mat. 23:13–15;  

Alma 34:28.
  b Mos. 27:8–9.
  c ppś Diabeł.
  d tzn. ci, którzy 

zostali zwiedzeni.
 8 a DiP 1:14; 56:3; 64:35.  

ppś Ekskomunika.
 10 a Iz. 1:18;  

DiP 45:10.
 12 a DiP 1:24.
 13 a ppś Ustanowić, 

ustanowienie.

DOKTRYNA I PRZYMIERZA 50:1–13 106



 14 a DiP 43:15.  
ppś Nauczać, 
nauczyciel — 
Nauczanie z Duchem.

  b ppś Pocieszyciel.
 15 a ppś Rozróżnianie, 

dar [rozróżniania].
 16 a Eter 12:23–27.
 17 a ppś Głosić;  

Praca misjonarska.
  b DiP 6:15.  

ppś Duch Święty;  

Prawda.
 22 a I Kor. 14:26.
  b Jan 4:36.
 23 a ppś Ciemność duchowa.
 24 a I Jana 2:8–11;  

Mor. 7:14–19;  
DiP 84:45–47; 88:49.  
ppś Światło, światłość 
Chrystusa.

  b Jan 15:4–5, 10.
  c II Nefi 28:30.
 25 a Jan 8:32.

 26 a Mat. 23:11.
  b Mar. 10:42–45.  

ppś Służba.
 27 a DiP 76:5–10, 53–60;  

84:34–41.
  b ppś Moc.
 28 a III Nefi 19:28–29;  

DiP 88:74–75.  
ppś Nieskalany, 
czystość;  
Uświęcenie.

  b I Jana 1:7–9.

14. Abyście głosili moją ewan
gelię przez a Ducha, samego b Po
cieszyciela, który został wysłany, 
by uczył prawdy.

15. A  potem przyjęliście a du
chy, których nie mogliście pojąć, 
i przyjęliście je niczym od Boga; 
czyż jesteście w tym usprawied
liwieni?

16. Oto sami odpowiedzcie na to 
pytanie; jednak będę wam miło
sierny; ten, kto słaby jest pośród 
was, odtąd będzie a wzmocniony.

17. Zaprawdę, powiadam wam, 
ten, który jest ustanowiony przeze 
mnie i wysłany, żeby a głosił słowo 
prawdy przez Pocieszyciela, 
w b Duchu prawdy — czy głosi je 
on mocą Ducha prawdy, czy też 
w jakiś inny sposób?

18. A jeżeli w jakiś inny sposób, 
to nie jest od Boga.

19. A znowu ten, kto przyjmuje 
słowo prawdy — czy przyjmuje 
je przez Ducha prawdy, czy w ja
kiś inny sposób?

20. Jeżeli w jakiś inny sposób, to 
nie jest od Boga.

21. Przeto, dlaczegóż nie może
cie zrozumieć i wiedzieć, że ten, 
kto przyjmuje słowo przez Du
cha prawdy, przyjmuje je, jak jest 
głoszone przez Ducha prawdy?

22. Przeto ten, kto głosi, i  ten, 
kto przyjmuje, rozumieją się na
wzajem, i obydwaj są a podbudo
wani, i b radują się razem.

23. A  to, co nas nie podbu
dowuje, nie jest od Boga, i  jest 
a ciemnością.

24. To, co pochodzi od  Boga, 
a światłem jest, a ten, kto przyj
muje światło i b trwa w Bogu, do
staje c więcej światła, a światło to 
jaśnieje coraz mocniej, aż do dnia 
doskonałego.

25. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, a mówię to, aby
ście poznali a prawdę, abyście 
mogli przegnać ciemność spo
śród was;

26. Temu, kogo Bóg ustanowił 
i wysłał, wyznaczone jest zostać 
a największym, chociaż jest naj
mniejszym i b sługą wszystkich.

27. Przeto ten a posiada 
wszystko; bowiem wszystko 
mu podlega, tak w  niebie, jak 
i na ziemi, życie i światło, Duch 
i b moc, wysłane z woli Ojca przez 
Jezusa Chrystusa, Jego Syna.

28. Ale nikt wszystkiego nie 
posiada, dopóki nie stanie się 
a nieskalany i  b oczyszczony 
z wszelkiego grzechu.

29. A jeżeli jesteście nieskalani 
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 29 a Hel. 10:5; DiP 46:30.  
ppś Modlitwa.

 30 a ppś Upoważnienie.
 31 a I Jana 4:1.  

ppś Duch — 
Złe duchy.

 32 a Mat. 10:1.
 33 a Judy 1:9.
  b DiP 84:67, 73.
 35 a ppś Królestwo 

Boże lub królestwo 
niebieskie.

  b I Jana 4:4;  
DiP 63:20, 47.

 36 a DiP 58:42–43.  
ppś Przebaczać.

 37 a ppś Pratt, Parley 
Parker.

  b DiP 97:3–5.
 38 a ppś Winnica Pana.

 39 a ppś Partridge, Edward.
 40 a III Nefi 17:2–3;  

DiP 78:17–18.
  b I Kor. 3:2–3;  

DiP 19:22–23.
  c ppś Łaska.
  d ppś Prawda.
 41 a I Jana 4:18.
  b ppś Synowie 

i córki Boga.

i oczyszczeni z wszelkiego grze
chu, a poprosicie, o cokolwiek ze
chcecie, w imię Jezusa, i  tak się 
stanie.

30. Lecz wiedzcie, że o cokol
wiek poprosicie, będzie wam 
dane; i  jakoście wyznaczeni 
do  a przewodzenia, podlegać 
wam będą duchy.

31. Przeto stanie się, że  jeżeli 
zobaczycie objawionego a ducha, 
którego nie możecie pojąć, i nie 
przyjmiecie tego ducha, popro
sicie Ojca w imię Jezusa; i  jeżeli 
nie da wam tego ducha, wówczas 
będziecie wiedzieli, że nie pocho
dzi od Boga.

32. I dana wam będzie a moc nad 
tym duchem; i głosić będziecie 
donośnym głosem przeciw temu 
duchowi, że nie jest od Boga —

33. Nie z a obelżywym oskarże
niem, aby was nie przemógł, ani 
nie b pyszniąc się czy radując — 
abyście nie zostali przezeń opa
nowani.

34. Ten, kto otrzymuje od Boga, 
niech uzna, że  jest to od Boga; 
i niechaj się raduje, że Bóg uznał 
go za godnego, by otrzymał.

35. A  będąc posłusznymi 
i  czyniąc to wszystko, co 
otrzymaliście, i co jeszcze otrzy
macie — a a królestwo jest wam 

dane od  Ojca, i  b moc, abyście 
przemogli wszystko, co nie jest 
ustanowione przez Niego —

36. I oto, zaprawdę, powiadam 
wam, błogosławieni jesteście wy, 
którzy teraz słyszycie te moje 
słowa z ust mego sługi, bowiem 
wasze grzechy są wam a przeba
czone.

37. Niechaj sługa mój, Joseph 
Wakefield, z którego jestem bar
dzo zadowolony, i  sługa mój, 
a Parley P. Pratt, pójdą pomiędzy 
kościoły i pokrzepią je słowem 
b nawoływania;

38. A także sługa mój, John Cor
rill i tylu z moich sług, ilu będzie 
ustanowionych na  ten urząd, 
i  niech trudzą się w  a winnicy; 
i niech nikt ich nie powstrzymuje 
od czynienia tego, co im wyzna
czyłem —

39. Przeto sługa mój, a Edward 
Partridge, nie jest usprawiedli
wiony w  tej sprawie; jednakże 
niech odpokutuje, a zostanie mu 
przebaczone.

40. Oto jesteście małymi 
dziećmi, i  nie możecie teraz 
a znieść wszystkiego; musi
cie b wzrastać w  c łasce i wiedzy 
o d prawdzie.

41. a Nie trwóżcie się, małe 
b dziatki, bo moimi jesteście, a ja 
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c przemogłem świat, i z tych jeste
ście, których mi d dał Ojciec;

42. A nikt z tych, których mi dał 
Ojciec, nie będzie a zgubiony.

43. I Ojciec, i  ja jesteśmy a jed
nym, Jam jest w Ojcu, a Ojciec 
we mnie; i  jeżeliście mnie przy
jęli, we mnie jesteście, a ja w was.

44. Przeto jestem pośród was, 

a  jestem a Dobrym Pasterzem 
i b Opoką Izraela. Ten, kto buduje 
na tej c opoce, d nigdy nie upadnie.

45. I nadchodzi dzień, gdy usły
szycie mój głos i a ujrzycie mnie, 
i będziecie wiedzieć, że jestem.

46. a Czuwajcie przeto, abyście 
byli b gotowi. Tak jest. Amen.

ROZDZIAŁ 51
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Thomp
son w stanie Ohio, 20 maja 1831 r. W tym czasie święci migrujący 
ze stanów wschodnich zaczęli przybywać do stanu Ohio i pojawiła 
się konieczność poczynienia konkretnych planów osiedlenia ich. 
Jako że przedsięwzięcie to leżało szczególnie w kompetencji urzędu 
biskupa, Biskup Edward Partridge pragnął porady w tej sprawie, 
w związku z czym Prorok zapytał Pana.

1–8: Edward Partridge jest wyzna
czony do kierowania szafarstwem 
i własnościami; 9–12: Święci mają 
postępować uczciwie i otrzymywać 
tyle samo; 13–15: Mają oni zało
żyć spichlerz biskupa i zorganizo
wać własności według prawa Pana; 
16–20: Stan Ohio ma być tymczaso
wym miejscem zgromadzenia.

Zważaj na mnie, rzecze Pan, twój 
Bóg, a mówić będę do mego sługi, 
a Edwarda Partridge’a, i dam mu 
wskazówki; bowiem tak ma być, 

że otrzyma wskazówki, jak zor
ganizować ten lud.

2. Bowiem tak ma być, że będą 
zorganizowani według mych 
a praw, w przeciwnym wypadku 
zostaną odcięci.

3. Przeto niechaj sługa mój, 
Edward Partridge, i ci, których 
wybrał, z których jestem bardzo 
zadowolony, wyznaczą ludowi 
jego część, każdemu a równo, sto
sownie do jego rodziny, według 
jego warunków oraz jego pra
gnień i b potrzeb.

 41 c Jan 16:33.
  d Jan 10:27–29; 17:2;  

III Nefi 15:24;  
DiP 27:14; 84:63.

 42 a Jan 17:12;  
III Nefi 27:30–31.

 43 a Jan 17:20–23;  
III Nefi 11:35–36.  
ppś Bóg, Boska Trójca.

 44 a Jan 10:14–15.  

ppś Dobry Pasterz.
  b I Mojż. 49:24;  

I Piotra 2:4–8.  
ppś Kamień węgielny.

  c I Kor. 10:1–4.  
ppś Jezus Chrystus;  
Opoka.

  d Hel. 5:12.
 45 a DiP 67:10–13.
 46 a ppś Czuwać, strażnicy.

  b Alma 34:32–33.
51 1 a ppś Partridge, 

Edward.
 2 a DiP 42:30–39; 105:5.  

ppś Poświęcić, prawo 
poświęcenia.

 3 a DiP 49:20.
  b Dz. 2:44–45;  

IV Nefi 1:2–3.
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4. I niechaj sługa mój, Edward 
Partridge, kiedy wyznaczy ko
muś jego część, da  mu pismo 
zabezpieczające jego część, aby 
ją miał — to jest właśnie prawo 
i dziedzictwo w Kościele — chyba 
że dopuści się wykroczenia i zo
stanie uznany za  niegodnego 
przez głos Kościoła, według 
praw i  a przymierzy Kościoła, 
by należeć do Kościoła.

5. A  jeżeli dopuści się wykro
czenia i  będzie uznany za  nie
godnego, by należeć do Kościoła, 
nie będzie miał prawa roszczenia 
sobie tej części, którą poświęcił 
biskupowi dla biednych i  po
trzebujących mojego Kościoła; 
przeto nie zachowa daru, ale bę
dzie mieć prawo jedynie do tej 
części, którą mu zapisano.

6. I tak wszystko będzie zabez
pieczone, a zgodnie z b prawami 
kraju.

7. I niechaj to, co należy do tego 
ludu, zostanie mu wyznaczone.

8. A co do a pieniędzy pozosta
wionych temu ludowi — niechaj 
wyznaczony będzie pełnomoc
nik, by przyjmował b pieniądze 
na  zakup żywności i  okrycia, 
zgodnie z potrzebami ludzi.

9. I niechaj każdy człowiek po
stępuje a uczciwie i będzie równy 
pośród tych ludzi, i  otrzymuje 

tyle samo, abyście byli b jednym, 
tak jak wam nakazałem.

10. I niechaj to, co należy do tego 
ludu, nie będzie odebrane i dane 
ludowi a innego kościoła.

11. Przeto jeśli inny kościół 
otrzymał pieniądze od tego koś
cioła, niechaj zwróci temu koś
ciołowi, jako się umówią;

12. A będzie to uczynione po
przez biskupa lub pełnomocnika, 
który będzie wyznaczony a gło
sem Kościoła.

13. I ponownie, niechaj biskup 
wyznaczy a spichlerz dla tego 
kościoła; i niechaj wszystko — 
zarówno pieniądze, jak i  żyw
ność — co jest ponad b potrzeby 
i  pragnienia tego ludu, będzie 
przechowane w rękach biskupa.

14. I niechaj on także zatrzyma 
dla siebie na  swoje potrzeby, 
i na potrzeby swojej rodziny, gdy 
jest zatrudniony w tej sprawie.

15. I  tak nadaję temu ludowi 
przywilej zorganizowania się we
dług mych a praw.

16. I poświęcam dla nich a ten 
kraj na krótki okres, dopóki ja, 
Pan, nie zapewnię im czegoś 
innego, i  nie nakażę, aby stąd 
 poszli;

17. Ani godzina, ani dzień nie są 
im dane, przeto niech gospoda
rzą na tej ziemi tak, jak by mieli 

 4 a tzn. rozdział 20. jest 
nazywany Artykułami 
i Przymierzami 
Kościoła Chrystusa.  
DiP 33:14; 42:13.  
ppś Przymierze.

 6 a I Piotra 2:13;  
DiP 98:5–7.

  b DiP 58:21–22.

 8 a DiP 84:104.
  b DiP 104:15–18.
 9 a ppś Uczciwy, 

uczciwość.
  b DiP 38:27.  

ppś Jedność.
 10 a tzn. inna gmina 

Kościoła, a nie 
inne wyznanie.

 12 a ppś Powszechna 
zgoda.

 13 a DiP 42:55.  
ppś Spichlerz.

  b DiP 42:33–34, 
55; 82:17–19.

 15 a DiP 51:2.
 16 a tzn. Kirtland, 

obszar Ohio.
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na niej pozostać przez lata, a ob
róci się im to na dobre.

18. Oto będzie to wzorem dla 
sługi mojego, Edwarda Par
tridge’a, w  innych miejscach, 
we wszystkich kościołach.

19. A  kto okaże się wiernym, 
sprawiedliwym i  mądrym 

a szafarzem, ten dostąpi b radości 
Swego Pana i odziedziczy życie 
wieczne.

20. Zaprawdę, powiadam wam, 
Jam jest Jezus Chrystus, który 
a przyjdzie szybko, w  b godzinie, 
w której się Go nie spodziewa
cie. Tak jest. Amen.

ROZDZIAŁ 52
Objawienie dane starszym Kościoła za pośrednictwem Proroka Józefa 
Smitha w Kirtland w stanie Ohio, 6 czerwca 1831 r. Konferencja 
w Kirtland trwała od trzeciego do szóstego czerwca. Na konferencji 
tej dokonano pierwszych odrębnych ustanowień na urząd wyższego 
kapłana, a także rozróżniono i potępiono niektóre przejawy fałszy
wych i zwodniczych duchów.

1–2: Wyznaczono, że  następna 
konferencja, ma się odbyć w stanie 
Missouri; 3–8: Wyznaczono nie
których starszych, aby wyjechali 
razem; 9–11: Starsi mają nauczać 
tego, co zapisali apostołowie i pro
rocy; 12–21: Ci, którzy są oświe
ceni przez Ducha, wydają owoce 
chwały i mądrości; 22–44: Wyzna
czono różnych starszych, aby głosili 
ewangelię w drodze do stanu Mis
souri na konferencję.

Oto tak rzecze Pan do starszych, 
których a powołał i wybrał w tych 
ostatnich dniach, głosem Swego 
Ducha:

2. Ja, Pan, oznajmię wam, co 

chcę, abyście robili od tego czasu 
do następnej konferencji, która 
odbędzie się w stanie Missouri, 
na  a ziemi, którą b poświęcę dla 
mojego ludu, który jest c resztką 
Jakuba, i dla tych, którzy są dzie
dzicami według d przymierza.

3. Przeto, zaprawdę, powiadam 
wam, niechaj słudzy moi, Józef 
Smith jun. i Sidney Rigdon, uda
dzą się w  podróż, kiedy tylko 
będzie można poczynić przygo
towania do opuszczenia ich do
mów, i niech udadzą się do ziemi 
Missouri.

4. A jeżeli będą mi wierni, zo
stanie im oznajmione, co mają 
czynić;

 19 a Mat. 24:45–47.  
ppś Szafarz, 
szafarstwo.

  b ppś Radość.
 20 a Obj. 22:6–16.
  b Mat. 24:44.

52 1 a ppś Powołać, 
powołany przez 
Boga, powołanie.

 2 a DiP 57:1–3.
  b DiP 58:57; 84:3–4.
  c Ps. 135:4; 

   III Nefi 5:21–26.
  d Abr. 2:6–11.  

ppś Przymierze 
Abrahamowe.
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 5 a DiP 57:1–3.
 9 a Mos. 18:19–20.
  b DiP 42:12; 52:36.  

ppś Pisma święte.
  c ppś Duch Święty;  

Nauczać, 
nauczyciel — 
Nauczanie z Duchem;  
Pocieszyciel.

 10 a Mar. 6:7;  
DiP 61:35.

  b Jan 1:26.
  c Dz. 8:14–17.
 11 a Rzym. 9:28.
 12 a Łuk. 22:31;  

III Nefi 18:17–18.
 13 a Mat. 25:23;  

DiP 132:53.

 15 a ppś Złamane serce.
  b DiP 97:8.
  c ppś Obrzędy.
 17 a DiP 66:8; 133:58.
  b ppś Mądrość.
 18 a Mat. 3:10.
 19 a ppś Rozróżnianie, 

dar [rozróżniania].
 20 a Mat. 8:5–13.

5. A także, jeśli będą mi wierni, 
zostanie im oznajmiona a ziemia 
ich dziedzictwa.

6. A jeżeli nie będą wierni, zo
staną odcięci, według mej woli, 
jako mi się podoba.

7. I  ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, niechaj sługa mój, 
Lyman Wight, i sługa mój, John 
Corrill, udadzą się prędko w po
dróż;

8. A  także niech sługa mój, 
John Murdock, i sługa mój, Hy
rum Smith, udadzą się w podróż 
do  tego samego miejsca przez 
Detroit.

9. I niechaj wyruszą w podróż, 
głosząc po  drodze słowo i  nie 
mówiąc a niczego poza tym, co 
zapisali b prorocy i apostołowie, 
i tym, czego ich uczy c Pocieszy
ciel przez modlitwę wiary.

10. Niechaj pójdą a dwójkami 
i  niech tak głoszą po  drodze 
w każdej kongregacji, chrzcząc 
b wodą i  nakładając c ręce 
na brzegu wody.

11. Bowiem tak rzecze Pan, 
skrócę me dzieło w  a prawości, 
bo  przychodzą dni, gdy wyślę 
osąd do zwycięstwa.

12. I  niech strzeże się sługa 
mój, Lyman Wight, bowiem Sza
tan pragnie go a oddzielić niczym 
plewy.

13. I oto, ten, kto jest a wierny, 
włodarzem będzie uczyniony 
nad wieloma rzeczami.

14. I ponownie, dam wam wzór 
we wszystkim, aby was nie zwie
dziono; bowiem Szatan krąży 
po ziemi, zwodząc narody —

15. Przeto ten, kto się modli 
i ma a skruszonego ducha, ten jest 
przeze mnie b przyjęty, jeżeli jest 
posłuszny moim c obrzędom.

16. Ten, kto przemawia, którego 
duch jest skruszony, którego ję
zyk jest łagodny i budujący, tenże 
jest od Boga, jeżeli jest posłuszny 
moim obrzędom.

17. I  ponownie, ten, kto drży 
przed moją potęgą, a wzmocniony 
będzie i  wyda owoce chwały 
i  b mądrości według objawień 
i prawd, które wam dałem.

18. I znów ten, kto jest owład
nięty i nie a wydaje owocu we
dług tego wzoru, nie jest ode 
mnie.

19. Przeto według tego wzoru 
a poznacie duchy, w  każdym 
przypadku, pod całymi niebio
sami.

20. I nadeszły dni, i a stanie się 
ludziom według ich wiary.

21. Oto przykazanie to dane 
jest wszystkim starszym, których 
wybrałem.

22. I  zaprawdę, powiadam 
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 22 a DiP 56:5.  
ppś Marsh, Thomas B.

 24 a ppś Partridge, Edward.
 26 a ppś Pratt, Parley 

Parker.
  b ppś Pratt, Orson.

 32 a DiP 56:6–7.
 33 a Rzym. 15:20.
 34 a Jan 15:16;  

DiP 18:15–16.
 36 a Mos. 18:19–20;  

DiP 52:9.

  b Jan 3:11.
  c ppś Wierzenie, 

wiara, wierzyć.
 37 a Mat. 25:25–30.
 38 a DiP 79:1.

wam, niechaj sługa mój, a Tho
mas B. Marsh, i sługa mój, Ezra 
Thayre, także udadzą się w po
dróż, głosząc słowo po drodze 
do tego samego miejsca.

23. I  ponownie, niechaj sługa 
mój, Isaac Morley, i  sługa mój, 
Ezra Booth, udadzą się w podróż 
do  tego samego miejsca, także 
głosząc słowo po drodze.

24. I ponownie, niechaj słudzy 
moi, a Edward Partridge i Mar
tin Harris, udadzą się w podróż 
ze sługami moimi, Sidneyem Rig
donem i Józefem Smithem jun.

25. Niechaj słudzy moi, David 
Whitmer i Harvey Whitlock, także 
udadzą się w podróż do tego sa
mego miejsca, głosząc po drodze.

26. I niechaj słudzy moi, a Par
ley P. Pratt i b Orson Pratt, uda
dzą się w podróż do tego samego 
miejsca, głosząc po drodze.

27. I  niechaj słudzy moi, So
lomon Hancock i  Simeon Car
ter, także udadzą się w podróż 
do tego samego miejsca i głoszą 
po drodze.

28. I niechaj słudzy moi, Edson 
Fuller i Jacob Scott, także udadzą 
się w podróż.

29. Niechaj słudzy moi, Levi W. 
Hancock i Zebedee Coltrin, także 
udadzą się w podróż.

30. Niechaj słudzy moi, Rey
nolds Cahoon i Samuel H. Smith, 
także udadzą się w podróż.

31. I  niechaj słudzy moi, 
 Wheeler Baldwin i William Car
ter, także udadzą się w podróż.

32. I niechaj słudzy moi, a Newel 
Knight i Selah J. Griffin, zostaną 
obaj ustanowieni i także udadzą 
się w podróż.

33. Zaprawdę, powiadam, nie
chaj wszyscy oni udadzą się 
w  podróż do  jednego miejsca, 
różnymi drogami, i niech jeden 
nie buduje na  a fundamentach 
drugiego ani nie idzie jego śla
dami.

34. Ten, kto jest wierny, zacho
wany będzie i  błogosławiony 
mnogim a owocem.

35. I  ponownie, powiadam 
wam, niechaj słudzy moi, Joseph 
Wakefield i Solomon Humphrey, 
udadzą się w  podróż do  krain 
wschodnich;

36. Niech pracują ze swymi ro
dzinami, a głosząc tylko to, co gło
sili prorocy i apostołowie, to, co 
b widzieli i słyszeli, i w co z całą 
pewnością c wierzą, aby proroc
twa zostały wypełnione.

37. Z  powodu wykroczenia 
niechaj to, co przekazano He
manowi Bassetowi, zostanie mu 
a odebrane i nałożone na głowę Si
mondsa Rydera.

38. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, niechaj Jared 
Carter zostanie a ustanowiony 
kapłanem, a także George James 
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niech zostanie ustanowiony 
b  kapłanem.

39. Niechaj reszta starszych 
a czuwa nad kościołami i  głosi 
słowo w pobliskich im rejonach; 
i niech pracują własnymi rękami, 
aby nie było b bałwochwalstwa 
ani niegodziwości.

40. I we wszystkim pamiętajcie 
o  a biednych i  b potrzebujących, 
chorych i  cierpiących niedolę, 
bo  kto tego nie czyni, nie jest 
moim uczniem.

41. I  ponownie, niechaj słu
dzy moi, Józef Smith  jun. i Sid
ney Rigdon, i Edward Partridge, 
wezmą ze sobą a list polecający 

z Kościoła. I postarajcie się także 
o  takowy dla sługi mojego, 
Olivera Cowdery’ego.

42. I  tak, jako powiedziałem, 
jeżeli będziecie wierni, zbierze
cie się razem, aby radować się 
na  ziemi a Missouri, która jest 
ziemią waszego b dziedzictwa, 
a która jest teraz ziemią waszych 
wrogów.

43. Lecz oto, ja, Pan, przyśpie
szę budowę miasta w czasie jego 
i ukoronuję wiernych a radością 
i weselem.

44. Oto Jam jest Jezus Chrystus, 
Syn Boga, i a wzniosę ich ostat
niego dnia. Tak jest. Amen.

ROZDZIAŁ 53
Objawienie dane Algernonowi Sidneyowi Gilbertowi za pośrednic
twem Proroka Józefa Smitha w Kirtland w stanie Ohio, 8 czerwca 
1831 r. Na prośbę Sidneya Gilberta Prorok zapytał Pana o pracę 
brata Gilberta i zadanie wyznaczone mu w Kościele.

1–3: Powołanie i  wybór Sidneya 
Gilberta w Kościele, aby był ustano
wiony starszym; 4–7: Ma on także 
służyć jako pełnomocnik biskupa.

Oto powiadam ci, sługo mój, Sid
neyu Gilbercie, że  usłyszałem 
twoje modlitwy; i wołałeś mnie, 
abym ci ujawnił, ja, Pan, twój Bóg, 
w  sprawie twojego powołania 

i a wyboru w Kościele, który ja, 
Pan, ustanowiłem w tych ostat
nich dniach.

2. Oto ja, Pan, który byłem 
a ukrzyżowany za grzechy świata, 
daję ci przykazanie, abyś b ponie
chał świata.

3. Weź na  siebie moje usta
nowienie starszym, aby głosić 
wiarę i pokutę, i a odpuszczenie 

 38 b ppś Kapłan, 
Kapłaństwo Aarona.

 39 a Alma 6:1.
  b ppś Bałwochwalstwo.
 40 a DiP 104:15–18.  

ppś Biedny.
  b ppś Pomoc wzajemna.

 41 a DiP 20:64.
 42 a ppś Syjon.
  b DiP 25:2; 57:1–3.
 43 a ppś Radość.
 44 a DiP 88:96–98.
53 1 a ppś Powołanie 

i bycie wybranym; 

   Wybór;  
Wybrany.

 2 a ppś Ukrzyżowanie.
  b ppś Świat;  

Światowość.
 3 a ppś Odpuszczenie 

grzechów.
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grzechów, według słowa mojego, 
i przyjęcie Ducha Świętego przez 
nałożenie b rąk;

4. A także, aby być a pełnomoc
nikiem dla tego kościoła w miej
scu, które będzie wyznaczone 
przez biskupa, zgodnie z przyka
zaniami, które będą dane później.

5. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam ci, że wraz ze sługami 
moimi, Józefem Smithem  jun. 

i Sidneyem Rigdonem, udasz się 
w podróż.

6. Oto są to pierwsze obrzędy, 
które otrzymasz, a reszta zostanie 
ujawniona w czasie, który nasta
nie, według twojej pracy w mojej 
winnicy.

7. I ponownie, chcę, abyś się na
uczył, że zbawiony będzie tylko 
ten, kto a wytrwa do końca. Tak 
jest. Amen.

ROZDZIAŁ 54
Objawienie dane Newelowi Knightowi za pośrednictwem Proroka Jó
zefa Smitha w Kirtland w stanie Ohio, 10 czerwca 1831 r. Członko
wie Kościoła mieszkający w Thompson w stanie Ohio byli niezgodni 
co do kwestii poświęcania własności. Pojawiły się samolubstwo 
i chciwość. Po misji wśród szejkersów (zob. wprowadzenie do roz
działu 49.) Leman Copley złamał swoje przymierze, że poświęci swoje 
duże gospodarstwo na dziedzictwo dla świętych przybywających 
z Colesville w stanie Nowy Jork. W rezultacie Newel  Knight (przy
wódca członków mieszkających w Thompson) i inni starsi zwrócili 
się do Proroka z zapytaniem, co robić. Prorok zapytał Pana i otrzy
mał to objawienie, w którym przykazano członkom w   Thompson, 
aby opuścili gospodarstwo Lemana Copleya i udali się w podróż 
do stanu Missouri.

 3 b ppś Ręce, 
nałożenie [rąk].

 4 a DiP 57:6, 8–10, 14–15; 

   84:113.
 7 a ppś Wytrwać.
54 1 a Obj. 1:8; DiP 19:1. 

   ppś Alfa i Omega.
  b ppś Ukrzyżowanie.
 3 a ppś Pokorny, pokora.

1–6: Święci muszą dotrzymać przy
mierza ewangelii, aby uzyskać mi
łosierdzie; 7–10: Muszą okazać 
cierpliwość w utrapieniach.

Tak oto rzecze Pan, sam a Alfa 
i  Omega, Początek i  Koniec, 
ten sam, którego b ukrzyżowano 
za grzechy świata —

2. Oto, zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam ci, sługo mój, Newelu 
Knight, że masz trwać niewzru
szenie w urzędzie, do którego cię 
wyznaczyłem.

3. A  jeśli bracia twoi pra
gną ujść przed wrogami, nie
chaj odpokutują za  wszystkie 
swoje grzechy i staną się praw
dziwie a korni przede mną  
i skruszeni.
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4. A jako że a przymierze, które 
ze mną zawarli, zostało złamane, 
tak więc nie jest już b wiążące ani 
nie ma mocy.

5. A biada temu, przez kogo do
szło do tego a występku, bowiem 
lepiej by mu było, gdyby utonął 
w głębinie morskiej.

6. Ale błogosławieni są ci, któ
rzy dotrzymali przymierza i prze
strzegali przykazań, bowiem 
dostąpią a miłosierdzia.

7. Przeto odejdźcie teraz 
i uchodźcie z tej ziemi, aby was 
nie zaskoczyli wrogowie; i udaj
cie się w podróż, i wyznaczcie, 
kogo chcecie, na  swego przy

wódcę, i aby zapłacił za was pie
niądze;

8. I tak udajcie się w podróż w re
jony zachodnie, do ziemi a Mis
souri, aż do granic  Lamanitów.

9. A gdy zakończycie podróż, 
oto powiadam wam, żebyście 
a pracowali na  siebie, jako inni 
czynią, dopóki nie przygotuję 
dla was miejsca.

10. I ponownie, bądźcie a cier
pliwi w utrapieniach, dopóki nie 
b przyjdę; a oto przyjdę szybko 
i moja nagroda jest ze mną; i ci, 
którzy mnie wcześnie c szukali, 
znajdą d odpoczynek dla swych 
dusz. Tak jest. Amen.

 4 a DiP 42:30–39.  
ppś Poświęcić, prawo 
poświęcenia.

  b DiP 58:32–33.
 5 a Mat. 18:6–7.
 6 a ppś Miłosierny, 

miłosierdzie.
 8 a DiP 52:42.

 9 a I Tes. 4:11.
 10 a ppś Cierpliwość.
  b Obj. 22:12.  

ppś Drugie Przyjście 
Jezusa Chrystusa.

  c Przyp. 8:17.  
ppś Modlitwa.

  d Mat. 11:28–30. 

   ppś Odpoczynek.
55 1 a V Mojż. 10:14;  

I Nefi 11:6;  
II Nefi 29:7.

  b ppś Chrzest, chrzcić.
  c ppś Ręce, 

nałożenie [rąk].

ROZDZIAŁ 55
Objawienie dane Williamowi W. Phelpsowi za pośrednictwem Pro
roka Józefa Smitha w Kirtland w stanie Ohio, 14 czerwca 1831 r. 
Drukarz William W. Phelps wraz z rodziną przybył właśnie do Kirt
land, a Prorok zwrócił się do Pana z prośbą o informację o nim.

1–3: William  W. Phelps jest po
wołany i  wybrany, aby został 
ochrzczony oraz ustanowiony star
szym i aby głosił ewangelię; 4: Ma 
on także pisać książki dla dzieci dla 
szkół kościelnych; 5–6: Ma on udać 
się do stanu Missouri, na  terenie 
którego ma działać.

Tak oto rzecze Pan do  ciebie, 

sługo mój, Williamie, zaiste, sam 
Pan całej a ziemi, oto jesteś powo
łany i wybrany; a potem, gdy zo
staniesz b ochrzczony wodą, i jeśli 
uczynisz to ze wzrokiem skupio
nym jedynie na mojej chwale — 
uzyskasz odpuszczenie swych 
grzechów i  otrzymasz Ducha 
Świętego przez nałożenie c rąk;

2. A potem zostaniesz ustano
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 2 a ppś Odpuszczenie 
grzechów.

 4 a DiP 88:118; 109:7, 14.

 5 a Am. 9:15.
56 1 a DiP 41:1.
  b Iz. 10:3–4; 

   Morm. 9:2;  
DiP 1:13–14; 124:10.

wiony ręką mojego sługi, Józefa 
Smitha jun., starszym w Kościele, 
abyś głosił pokutę i  a odpusz
czenie grzechów przez chrzest 
w imię Jezusa Chrystusa, Syna 
Boga żywego.

3. A na kogo nałożysz ręce, jeśli 
jest skruszony przede mną, bę
dziesz miał moc nadania Ducha 
Świętego.

4. I ponownie, zostaniesz usta
nowiony do pomocy słudze mo
jemu, Oliverowi Cowdery’emu, 
w  dziele drukowania, wyboru 
i  pisania a książek dla szkół 

kościelnych, aby małe dzieci też 
otrzymały nauki przede mną, 
jako mi się podoba.

5. I ponownie, zaprawdę, powia
dam ci, że udasz się w tym celu 
w podróż wraz ze sługami moimi, 
Józefem Smithem jun. i Sidneyem 
Rigdonem, aby cię a osiedlono 
na ziemi twego dziedzictwa, abyś 
tam wykonywał tę pracę.

6. I  ponownie, niechaj sługa 
mój, Joseph Coe, także uda się 
z nimi w tę podróż. Reszta zo
stanie wam ujawniona później, 
zgodnie z moją wolą. Amen.

ROZDZIAŁ 56
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Kirt
land w stanie Ohio, 15 czerwca 1831 r. W objawieniu tym Ezra 
Thayre został skarcony za nieposłuszeństwo wobec poprzedniego 
objawienia („przykazania”, o którym mowa w wersecie 8.), które 
 Józef Smith otrzymał dla niego. Ezra Thyre został pouczony o swoich 
obowiązkach w gospodarstwie Fredericka G. Williamsa, na którym 
mieszkał. Niniejsze objawienie stanowi także odwołanie z powoła
nia Ezry Thayre’a, by udał się do stanu Missouri z Thomasem B. 
Marshem (zob. DiP 52:22).

1–2: Święci muszą wziąć swój 
krzyż i  iść za  Panem, aby uzy
skać zbawienie; 3–13: Pan roz
kazuje i  odwołuje swoje rozkazy, 
a  nieposłuszni zostają odrzu
ceni; 14–17: Biada bogatym, któ
rzy nie pomagają biednym, i biada 
biednym, których serca nie są po
korne; 18–20: Błogosławieni są 
ubodzy, którzy mają nieskalane 

serca, bowiem oni odziedziczą   
ziemię.

Zważaj, o  ludu, który a wyzna
jesz moje imię, rzecze Pan, wasz 
Bóg; oto mój gniew jest rozpalony 
na buntowników, i poznają moje 
ramię i oburzenie moje w dniu, 
kiedy b nawiedzę ziemię, a gniew 
mój spadnie na narody.
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 2 a Łuk. 14:27.
  b I Piotra 2:21;  

II Nefi 31:10–13;  
Mor. 7:11.  
ppś Jezus Chrystus — 
Przykład Jezusa 

Chrystusa.
 3 a ppś Posłuszeństwo, 

posłuszny, być 
posłusznym.

  b DiP 1:14–16; 50:8.
 4 a DiP 58:31–33.

  b ppś Bunt.
 5 a ppś Marsh, Thomas B.
 8 a ppś Pycha.
 10 a ppś Ekskomunika.
 11 a II Nefi 9:16.
 14 a Jakub 4:10.

2. A ten, kto nie weźmie swego 
a krzyża i  nie b podąży za  mną, 
i nie będzie przestrzegać moich 
przykazań, ten nie zostanie zba
wiony.

3. Oto ja, Pan, rozkazuję; a ten, 
kto nie a posłucha, zostanie b od
cięty we  właściwym dla mnie 
czasie, po tym jak wydałem roz
kaz i złamano go.

4. Przeto ja, Pan, rozkazuję 
i a odwołuję rozkazy, jako mi się 
podoba; a  cała odpowiedzial
ność spadnie na głowy b zbunto
wanych, rzecze Pan.

5. Przeto odwołuję przykaza
nie dane sługom mym, a Tho
masowi  B. Marshowi i  Ezrze 
Thayre’owi, a daję nowe przy
kazanie słudze mojemu, Tho
masowi, aby także udał się 
pośpiesznie w podróż do ziemi 
Missouri, a  sługa mój, Selah  J. 
Griffin, pójdzie wraz z nim.

6. Bo  oto odwołuję przyka
zanie dane sługom mym, Sela
howi  J. Griffinowi i  Newelowi 
Knightowi, z powodu hardości 
mego ludu, który znajduje się 
w Thompson, i z powodu jego 
buntów.

7. Przeto niech sługa mój, Newel 
Knight, pozostanie z nimi; a tylu, 
ilu chce iść, może iść, którzy są 
skruszeni przede mną, i  nie
chaj pójdą prowadzeni przezeń 
do ziemi, którą wyznaczyłem.

8. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam ci, że  sługa mój, Ezra 
Thayre, musi odpokutować 
za  swoją a pychę i  swoje samo
lubstwo i  usłuchać wcześniej
szego przykazania, które mu 
dałem w kwestii miejsca, gdzie 
zamieszkuje.

9. A jeżeli to uczyni, jeśli nie bę
dzie żadnych podziałów na  tej 
ziemi, wciąż będzie wyznaczony 
do podróży do ziemi Missouri.

10. W  przeciwnym razie 
otrzyma pieniądze, jakie wpłacił, 
odejdzie stąd i zostanie a odcięty 
od  mego Kościoła, rzecze Pan 
Bóg zastępów;

11. I  chociaż przeminie niebo 
i ziemia, słowa te nie a przeminą, 
ale się wypełnią.

12. A  jeżeli sługa mój, Józef 
Smith jun., musi zapłacić te pie
niądze, oto ja, Pan, wypłacę mu 
je z powrotem w ziemi Missouri, 
aby ci, od których je dostał, otrzy
mali ponownie swoją zapłatę, 
stosownie do swoich uczynków;

13. Bowiem zgodnie z tym, co 
czynią, otrzymają ziemie w dzie
dzictwo.

14. Tak oto rzecze Pan do Swego 
ludu — wielu rzeczy musicie do
konać i za wiele odpokutować; 
oto bowiem grzechy wasze sta
nęły przede mną i nie są wam da
rowane, bowiem szukacie a rady 
na własną rękę.
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 15 a Alma 41:10;  
III Nefi 27:11.

 16 a Jer. 17:11;  
II Nefi 9:30.

  b ppś Jałmużna, 
dawanie jałmużny.

  c Przyp. 14:31;  
Alma 5:55–56.  
ppś Biedny.

  d Jak. 5:3.

  e Jer. 8:20;  
Alma 34:33–35;  
DiP 45:2.

 17 a Mos. 4:24–27;  
DiP 42:42; 68:30–32.

  b ppś Pożądać.
 18 a Mat. 5:3, 8;  

Łuk. 6:20;  
III Nefi 12:3.  
ppś Biedny.

  b ppś Złamane serce.
  c ppś Królestwo 

Boże lub królestwo 
niebieskie.

  d ppś Ziemia.
 19 a Obj. 22:12;  

DiP 1:10.
 20 a Mat. 5:5;  

DiP 45:56–58.

15. I  serca wasze nie są zado
wolone. I nie jesteście posłuszni 
prawdzie, lecz znajdujecie a przy
jemność w nieprawości.

16. Biada wam, a bogaci ludzie, 
którzy nie b udzielacie majątku 
c biednym, bowiem wasze d bo
gactwa będą zgubą dla waszych 
dusz; i będzie to waszym lamen
tem w dniu nawiedzenia i sądu, 
i oburzenia: Minęły e żniwa, skoń
czyło się lato, a dusza moja nie 
jest zbawiona!

17. Biada wam, a biedni ludzie, 
których serca nie są złamane, 
których duchy nie są skruszone, 
a brzuchy nie są nasycone, i któ
rych ręce nie powstrzymują się 
od brania cudzych dóbr, których 

oczy pełne są b chciwości, i któ
rzy nie chcecie trudzić się wła
snymi rękami!

18. Ale błogosławieni są a ubo
dzy, którzy mają nieskalane serca, 
których serca są b złamane, a du
chy są skruszone, bowiem zoba
czą nadejście c królestwa Bożego 
w mocy i wielkiej chwale dla ich 
zbawienia; bo ich będzie tłustość 
d ziemi.

19. Oto bowiem przyjdzie Pan 
i  przyniesie ze  sobą a zapłatę, 
i wynagrodzi każdego człowieka, 
i radować się będą biedni;

20. I ich pokolenia a odziedziczą 
ziemię z pokolenia na pokolenie, 
na wieki wieków. I na tym kończę 
mówić do was. Tak jest. Amen.

ROZDZIAŁ 57
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Syjo
nie w hrabstwie Jackson w stanie Missouri, 20 lipca 1831 r. Wypeł
niając rozkaz Pana, by wyruszyć do stanu Missouri, gdzie objawi 
On „ziemię ich dziedzictwa” (rozdział 52.), starsi udali się w po
dróż ze stanu Ohio do zachodniej granicy stanu Missouri. Józef 
Smith rozmyślał o ogólnych warunkach u Lamanitów i rozważał: 
„Kiedyż pustkowie zakwitnie niczym róża? Kiedyż powstanie Syjon 
w swej chwale i gdzie stanie Twoja świątynia, do której wszystkie 
narody przyjdą w ostatnich dniach?”. Następnie otrzymał niniej
sze objawienie.
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1–3: Miejscowość Independence 
w  stanie Missouri jest miejscem 
na Miasto Syjon i świątynię; 4–7: 
Święci mają zakupić ziemię i otrzy
mać dziedzictwo w tej okolicy; 8–
16: Sidney Gilbert ma założyć sklep, 
William W. Phelps ma być druka
rzem, a  Oliver Cowdery ma re
dagować materiały przeznaczone 
do publikacji.

Zważajcie, o starsi mego Koś
cioła, rzecze Pan, wasz Bóg, 
którzyście się zebrali zgodnie 
z  moimi przykazaniami na  tej 
ziemi, która jest ziemią a Missouri, 
czyli b ziemią, którą wyznaczyłem 
i c poświęciłem na d zgromadzenie 
świętych.

2. Przeto jest to ziemia obiecana 
i a miejsce na miasto b Syjon.

3. I  tak rzecze Pan, wasz Bóg, 
jeśli przyjmiecie mądrość, oto 
jest w tym mądrość. Oto miejsce 
zwane teraz Independence jest 
centralnym miejscem, a miejsce 
na  a świątynię leży na  zachód, 
na  działce niedaleko budynku 
sądu.

4. Przeto mądrością jest, aby 
święci a zakupili ziemię, a także 
cały obszar leżący na  zachód, 
aż  do  granicy biegnącej bez
pośrednio między b Żydami 
a ludźmi innych wyznań;

5. A także cały obszar graniczący 

z prerią, o ile stać moich uczniów 
na a zakup ziemi. Oto mądrością 
jest, aby b nabyli ją w  wieczne 
dziedzictwo.

6. I  niechaj sługa mój, Sidney 
Gilbert, wypełnia urząd, który 
mu wyznaczyłem, by przyjmo
wał pieniądze, aby był a pełno
mocnikiem dla Kościoła, aby 
kupował ziemię we wszystkich 
pobliskich rejonach, tyle, ile 
można uczynić w prawości, i jak 
nakazuje mądrość.

7. I niechaj sługa mój, a Edward 
Partridge, wypełnia urząd, jaki 
mu wyznaczyłem, i  b rozdzieli 
dziedzictwo między świętych, 
jakom nakazał; podobnie ci, któ
rych wyznaczył sobie do pomocy.

8. I zaprawdę, powiadam wam, 
niechaj sługa mój, Sidney Gilbert, 
osiedli się na tym miejscu i założy 
sklep, aby sprzedawał towary bez 
oszustwa, żeby zdobył pieniądze 
na zakup ziemi dla dobra świę
tych i aby uzyskał wszystko, co 
jest potrzebne uczniom, aby ich 
osiedlić na ich dziedzictwie.

9. A  także niechaj sługa mój, 
Sidney Gilbert, uzyska zezwo
lenie — oto jest w tym mądrość 
i  niechaj zrozumie ją ten, kto 
czyta — aby mógł także rozsy
łać towary do ludzi przez urzęd
ników, jakich zechce zatrudnić 
w swych usługach;

57 1 a DiP 52:42.
  b DiP 29:7–8; 45:64–66.
  c DiP 61:17.
  d ppś Izrael — 

Zgromadzenie 
Izraela.

 2 a DiP 28:9; 42:9, 62.
  b ppś Syjon.

 3 a DiP 58:57; 97:15–17.
 4 a DiP 48:4.
  b tzn. w tym miejscu 

słowo Żyd odnosi 
się do Lamanitów, 
a termin: ludzie 
innych wyznań — 
do białych osadników.

 5 a DiP 58:49, 51; 
101:68–74.

  b DiP 56:20.
 6 a DiP 53.
 7 a DiP 58:24.  

ppś Partridge, Edward.
  b DiP 41:9–11; 58:14–18.
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10. I  w  ten sposób zaopatrzy 
moich świętych, aby głoszono 
moją ewangelię tym, którzy sie
dzą w  a ciemności i  w  okolicy, 
i w b cieniu śmierci.

11. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, niechaj sługa 
mój, a William W. Phelps, osiedli 
się w tym miejscu i pracuje jako 
b drukarz dla Kościoła.

12. I oto, jeżeli świat przyjmie 
jego pisma — oto jest w tym mą
drość  — niechaj zdobywa, co 
tylko może zdobyć w prawości, 
dla dobra świętych.

13. I niechaj sługa mój, a Oliver 
Cowdery, pomaga mu, tak, jakom 
nakazał, wszędzie, gdziekolwiek 
mu wyznaczę, w przepisywaniu, 

w  poprawianiu i  w  wyborze, 
aby wszystko było w porządku 
przede mną, jako Duch spraw
dzi to przez niego.

14. I tak niechaj ci, których wy
mieniłem, osiedlą się jak naj
szybciej w  ziemi Syjonu wraz 
ze swymi rodzinami, aby czynić 
te rzeczy, jako powiedziałem.

15. A teraz w kwestii zgroma
dzenia — niechaj biskup i pełno
mocnik poczynią przygotowania 
dla rodzin, którym nakazano jak 
najszybciej przybyć do tej ziemi 
i osiedlić się na ich dziedzictwie.

16. A pozostałym starszym oraz 
członkom dalsze wskazówki zo
staną przekazane później. Tak 
jest. Amen.

 10 a Iz. 9:1;  
Mat. 4:16.  
ppś Ciemność 

duchowa.
  b Ps. 23:4.
 11 a ppś Phelps, William W.

  b DiP 58:37, 40–41.
 13 a ppś Cowdery, Oliver.

ROZDZIAŁ 58
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Syjonie 
w hrabstwie Jackson w stanie Missouri, 1 sierpnia 1831 r. Wcześniej, 
w pierwszy sabat po przybyciu Proroka i jego towarzyszy do hrab
stwa Jackson w stanie Missouri, odbyło się nabożeństwo i przy
jęto dwóch członków przez chrzest. W ciągu tego tygodnia przybyli 
członkowie grupy świętych z Colesville z gminy Thompson oraz 
inne osoby (zob. rozdział 54.). Wielu gorąco pragnęło poznać wolę 
Pana co do siebie w nowym miejscu zgromadzenia.

1–5: Ci, którzy przetrwają utrapie
nia, zostaną ukoronowani chwałą; 
6–12: Święci mają się przygotować 
do  zaślubin Baranka i Wieczerzy 
Pana; 13–18: Biskupi są sędziami 
w Izraelu; 19–23: Święci mają prze
strzegać praw kraju; 24–29: Ludzie 

winni czynić dobro z własnej woli; 
30–33: Pan daje i  odwołuje roz
kazy; 34–43: Aby odpokutować, 
ludzie muszą wyznać swe grze
chy i wyrzec się ich; 44–58: Święci 
mają zakupić swoje dziedzictwo 
i zgromadzić się w stanie Missouri; 
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58 1 a DiP 57:1–8.
 2 a Mos. 2:22.
  b I Piotra 4:6.
  c II Tes. 1:4.
  d ppś Przeciwności.
 3 a ppś Bóg, Boska Trójca.
  b ppś Chwała.
 4 a Ps. 30:6;  

DiP 101:2–7;  
103:11–14; 109:76.

  b ppś Błogosławić, 
błogosławiony, 
błogosławieństwo.

  c ppś Korona;  
Wywyższenie.

  d Rzym. 8:17–18;  
DiP 136:31.

 5 a V Mojż. 11:18–19.
 6 a DiP 29:8.
  b ppś Świadectwo.

 7 a ppś Syjon.
 8 a ppś Biedny.
  b Iz. 25:6.
 11 a Mat. 22:1–14;  

Obj. 19:9;  
DiP 65:3.

  b Łuk. 14:16–24.
 13 a Mich. 4:2.

59–65: Ewangelię trzeba głosić każ
dej istocie.

Zważajcie, o starsi mego Koś
cioła, i nadstawcie ucha na moje 
słowo, i uczcie się ode mnie mojej 
woli odnośnie do was, a  także 
w  kwestii a tej ziemi, do  której 
was posłałem.

2. Bowiem zaprawdę, powia
dam wam, błogosławiony jest 
ten, kto a przestrzega moich 
przykazań, zarówno za  życia, 
jak i po b śmierci; a nagroda tego, 
który jest c wierny w d utrapieniu, 
jest większa w królestwie niebie
skim.

3. Nie możecie teraz dostrzec 
waszymi ludzkimi oczami za
miaru waszego a Boga odnośnie 
do tego, co nastąpi później, ani 
b chwały, jaka nastąpi po  wielu 
utrapieniach.

4. Bowiem po  wielu a utrapie
niach przychodzą b błogosławień
stwa. Przeto nadejdzie dzień, gdy 
zostaniecie c ukoronowani wielką 
d chwałą. Nie wybiła jeszcze go
dzina, ale jest blisko.

5. Pamiętajcie to, co wam mó
wię zawczasu, abyście to a zacho
wali w sercu i przyjęli, co nastąpi.

6. Oto, zaprawdę, powiadam 
wam, że  wysłałem was po  to, 

abyście byli posłuszni i  aby 
serca wasze były a przygotowane 
na złożenie b świadectwa o rze
czach, które nastąpią;

7. A także abyście mieli zaszczyt 
położyć podwaliny i  zaświad
czyć o ziemi, na której stanie a Sy
jon Boga;

8. A także aby można było przy
gotować dla a biednych ucztę 
z tłustych potraw; zaiste, ucztę 
z tłustych potraw, z wybornego 
b mętnego wina, aby wiedziała 
ziemia, że nie zawiodą usta pro
roków;

9. Zaiste, wieczerzę domu Pana, 
dobrze przygotowaną, na którą 
wszystkie narody będą zapro
szone.

10. Najpierw bogaci i  uczeni, 
mądrzy i szlachetni;

11. A  potem nastanie dzień 
mojej potęgi; wtedy biedni, 
chromi i  ślepi, i  głusi przyjdą 
na a zaślubiny Baranka, i spożyją 
b wieczerzę Pańską przygotowaną 
na wielki dzień, który nastanie.

12. Oto ja, Pan, to powiedzia
łem.

13. I aby a świadectwo rozprze
strzeniało się z  Syjonu, zaiste, 
z ust miasta dziedzictwa Boga —

14. Zaiste, w tym celu was tutaj 
posłałem i wybrałem mego sługę, 
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 14 a ppś Partridge, Edward.
 15 a I Kor. 10:12.
 17 a DiP 107:72–74.  

ppś Biskup.
  b ppś Synowie 

i córki Boga.
 18 a ppś Prorok.

 21 a Łuk. 20:22–26;  
DiP 98:4–10;  
Art. wiary 1:12.  
ppś Rząd.

 22 a ppś Jezus Chrystus;  
Mesjasz;  
Milenium.

 23 a ppś Prawo.
 24 a DiP 51:13; 70:7–11.
 26 a Mat. 24:45–51;  

DiP 107:99–100.
 27 a ppś Pilność;  

Uczynki.
 28 a ppś Wolna wola.

a Edwarda Partridge’a, i wyzna
czyłem mu misję na tej ziemi.

15. Lecz jeżeli nie odpokutuje 
za  swe grzechy, to jest za  nie
wiarę i ślepotę serca, niechaj ba
czy, by nie a upadł.

16. Oto dana mu została misja 
i nie dostanie jej ponownie.

17. A tego, który dostał tę mi
sję, wyznaczono, aby był a sędzią 
w Izraelu, jako bywało w daw
nych czasach, aby rozdzielił zie
mię dziedzictwa Boga pomiędzy 
b dzieci Jego;

18. I aby sądził Jego lud według 
świadectwa sprawiedliwych 
i przy pomocy swych doradców, 
według praw królestwa, które są 
dane przez a proroków Boga.

19. Bowiem zaprawdę, powia
dam wam, że prawo moje będzie 
przestrzegane na tej ziemi.

20. Niechaj nikt nie sądzi, że jest 
włodarzem, lecz niechaj Bóg rzą
dzi tym, który feruje sądy zgod
nie z  Jego wolą, czyli innymi 
słowy, tym, który radzi lub za
siada na miejscu sędziego.

21. Niechaj nikt nie łamie a praw 
kraju, bowiem ten, kto prze
strzega praw Boga, nie ma po
trzeby łamania praw kraju.

22. Przeto podporządkujcie się 
mocom, które są, dopóki nie za
panuje a ten, którego prawem jest 
królować, i  dopóki nie powali 

wszystkich wrogów pod Swe 
stopy.

23. Oto a prawa, które otrzy
maliście z mej ręki, są prawami 
Kościoła, i za takie je odtąd uwa
żajcie. Oto jest w tym mądrość.

24. A  teraz, jakom mówił 
w kwestii sługi mego, Edwarda 
Partridge’a, ziemia ta jest jego 
miejscem zamieszkania oraz tych, 
których wyznaczył na  swych 
doradców; a  także miejscem 
zamieszkania tego, którego wy
znaczyłem, aby zarządzał moim 
a spichlerzem;

25. Przeto niechaj sprowadzą 
rodziny na tę ziemię, jako ura
dzą między sobą i ze mną.

26. Oto bowiem nie godzi się, 
abym we wszystkim rozkazywał; 
bowiem ten, kto jest zmuszany 
w każdej sprawie, ten jest a gnu
śnym i niemądrym sługą; przeto 
nie otrzyma żadnej nagrody.

27. Zaprawdę, powiadam, że lu
dzie powinni a gorliwie angażo
wać się w dobrej sprawie i czynić 
wiele z wolnej woli, i czynić wiele 
prawości;

28. Bowiem jest w  nich moc, 
dzięki której a sami sobą władają. 
A  jeżeli czynią dobro, nijak nie 
stracą nagrody.

29. Ale ten, kto nic nie czyni, do
póki mu nie rozkażą, i przyjmuje 
rozkaz ze zwątpieniem w sercu, 
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 29 a ppś Potępienie 
(wyklęcie).

 30 a Iz. 45:9–10;  
Hel. 12:6.

 31 a DiP 1:37–38; 82:10.
 32 a DiP 56:3–4.
 33 a DiP 29:45.
 35 a DiP 42:30–32.

 37 a DiP 57:11–12.
 39 a II Nefi 26:29;  

DiP 121:34–37.
 40 a ppś Phelps, William W.
 42 a Iz. 1:18.  

ppś Przebaczać.
  b ppś Pokutować, 

pokuta.

  c Iz. 43:25.
 43 a DiP 19:20; 64:7.  

ppś Wyznać, 
wyznanie.

  b DiP 82:7.
 45 a V Mojż. 33:17.  

ppś Izrael — 
Zgromadzenie Izraela.

i gnuśnie go wykonuje, tenże jest 
a potępiony.

30. Kimże jestem ja, który a uczy
niłem człowieka, rzecze Pan, bym 
miał za niewinnego tego, który 
nie przestrzega moich przyka
zań?

31. Kimże jestem ja, rzecze Pan, 
żebym a obiecał i nie dotrzymał?

32. Wydaję rozkaz, a ludzie nie 
są posłuszni; a odwołuję rozkaz 
i nie dostają błogosławieństwa.

33. Wówczas mówią w swych 
sercach: Nie jest to dzieło Pana, 
bowiem nie spełniły się Jego 
obietnice. Lecz biada takim, bo
wiem nagroda ich czyha a na dole, 
a nie na górze.

34. A  teraz daję wam dalsze 
wskazówki odnośnie do tej ziemi.

35. Jest to mądrość we  mnie, 
aby sługa mój, Martin Harris, 
stał się wzorem dla Kościoła, 
a dając swe pieniądze biskupowi 
Kościoła.

36. A także prawem jest dla każ
dego człowieka, który przycho
dzi na  tę ziemię, by  otrzymać 
dziedzictwo; i uczyni on z pie
niędzmi swoimi, jak wskazuje 
prawo.

37. I jest to także mądrością, aby 
zakupić ziemię w Independence 
pod spichlerz, a także pod a dru
karnię.

38. A  sługa mój, Martin Har

ris, dostanie dalsze wskazówki 
na swój temat przez Ducha, aby 
otrzymał swoje dziedzictwo, jako 
mu się podoba;

39. I niechaj odpokutuje za grze
chy, bowiem szuka a pochwały 
świata.

40. A  także sługa mój, a Wil
liam W. Phelps, niechaj wypełnia 
urząd, który mu wyznaczyłem, 
i niech otrzyma swoje dziedzic
two na ziemi;

41. I on także winien odpokuto
wać, bowiem ja, Pan, nie jestem 
z niego zadowolony, gdyż stara 
się wywyższać i nie jest dość ła
godny przede mną.

42. Oto a przebaczono temu, 
kto b odpokutował za swe grze
chy, i  ja, Pan, nie c pamiętam ich 
więcej.

43. Przez to możecie wiedzieć, 
czy człowiek odpokutował 
za swe grzechy — oto a wyzna je 
i b wyrzeknie się ich.

44. A teraz, zaprawdę, mówię 
odnośnie do  pozostałych star
szych mego Kościoła, nie nad
szedł jeszcze czas i nie nadejdzie 
przez wiele lat, aby otrzymali 
swoje dziedzictwo na tej ziemi, 
chyba że pragnąć go będą przez 
modlitwę wiary, i  tylko jako im 
wyznaczy Pan.

45. Oto bowiem a zgromadzą lu
dzi z krańców ziemi.
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 47 a DiP 68:8.
 48 a tzn. gminy Kościoła.
 49 a ppś Syjon.
 50 a DiP 63:55–56.

 53 a DiP 63:27–31.
 57 a DiP 57:3; 84:3–5, 31;  

97:10–17.
 58 a ppś Powszechna 

zgoda.
 59 a ppś Świadectwo.

46. Przeto zbierzcie się; a  ci, 
którym nie wyznaczono, by zo
stali na tej ziemi, niechaj głoszą 
ewangelię w  pobliskich rejo
nach, po czym niechaj powrócą 
do swych domostw.

47. Niechaj głoszą po  dro
dze i a dają świadectwo prawdy 
w każdym miejscu, i nawołują 
do  pokuty bogatych, wysoko 
postawionych i nisko postawio
nych, a także biednych.

48. I niechaj budują a kościoły, 
jeżeli mieszkańcy ziemi odpo
kutują.

49. I niechaj będzie dla kościoła 
w stanie Ohio wyznaczony gło
sem Kościoła pełnomocnik, aby 
przyjmował pieniądze na zakup 
ziemi w a Syjonie.

50. I  daję przykazanie słudze 
mojemu, Sidneyowi Rigdonowi, 
aby a sporządził opis ziemi Sy
jonu oraz oświadczenie woli 
Boga, jako mu będzie ujawnione 
przez Ducha;

51. I list, i składkę do przedsta
wienia we wszystkich kościołach 
dla uzyskania funduszy, aby je 
złożyć na  ręce biskupa, osobi
ście jemu lub jego pełnomocni
kowi, jako uzna za stosowne, lub 
jeśli tak zleci, na zakup ziem jako 
dziedzictwo dla dzieci Boga.

52. Oto bowiem, zaprawdę, 
powiadam wam, że  jest wolą 
Pana, aby uczniowie i  dzieci 
ludzkie otworzyły swe serca, 
by  kupić nawet całą tę część 

kraju tak szybko, jak tylko czas  
pozwoli.

53. Oto jest w  tym mądrość. 
Niechaj tak uczynią lub nie 
otrzymają żadnego a dziedzic
twa, chyba że przez rozlew krwi.

54. I ponownie, kiedy nabędą 
ziemię, niechaj poślą tam robot
ników wszelkiego fachu, aby się 
trudzili dla świętych Boga.

55. Niechaj wszystko odbywa 
się w porządku; i niechaj biskup 
lub pełnomocnik Kościoła oznaj
miają od czasu do czasu przywi
leje związane z ziemią.

56. I niechaj dzieło zgromadze
nia nie odbywa się w pośpiechu 
ani w ucieczce, ale niech odbę
dzie się podług rady starszych 
Kościoła podjętej na  konferen
cjach, według wiedzy, którą 
otrzymają od czasu do czasu.

57. I niechaj sługa mój, Sidney 
Rigdon, poświęci i przeznaczy 
Panu tę ziemię oraz miejsce pod 
a świątynię.

58. I  niechaj zwołana będzie 
konferencja, a  potem niechaj 
słudzy moi, Sidney Ridgon i Jó
zef Smith jun., powrócą, a wraz 
z  nimi także Oliver Cowdery, 
aby wykonać resztę pracy, jaką 
im wyznaczyłem na ich własnej 
ziemi, a reszta niech a działa we
dług postanowień konferencji.

59. I niechaj każdy, kto wraca 
z tej ziemi, daje po drodze a świa
dectwo o tym, co wie i w co z całą 
pewnością wierzy.
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60. I odbierzcie Zibie Peterso
nowi to, co mu przekazano; i nie
chaj stoi jako członek w Kościele, 
i pracuje własnymi rękoma wraz 
z braćmi, dopóki nie zostanie wy
starczająco a skarcony za wszyst
kie swoje grzechy; bowiem ich 
nie wyznaje i zamyśla je ukryć.

61. Niechaj reszta starszych tego 
Kościoła przybywających do tej 
ziemi, spośród których niektórzy 
są niezmiernie błogosławieni, na
wet ponad miarę, także odbędzie 
konferencję na tej ziemi.

62. I niechaj sługa mój, Edward 

Partridge, pokieruje konferencją, 
którą odbędą.

63. I niechaj także wrócą, gło
sząc po drodze ewangelię, dając 
świadectwo o rzeczach, które są 
im objawione.

64. Bowiem zaprawdę, z  tego 
miejsca musi rozlec się dźwięk 
na cały świat, aż do najdalszych 
krańców ziemi  — ewangelia 
musi być a głoszona każdemu 
stworzeniu ze  b znakami podą
żającymi za tymi, którzy wierzą.

65. I oto a przychodzi Syn Czło
wieczy. Amen.

ROZDZIAŁ 59
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Sy
jonie w hrabstwie Jackson w stanie Missouri, 7 sierpnia 1831 r. 
Przed tym objawieniem ziemia została konsekrowana, jak zlecił Pan, 
i miejsce pod przyszłą świątynię zostało poświęcone. W dniu otrzy
mania niniejszego objawienia zmarła Polly Knight, żona Josepha 
Knighta sen. — pierwsza członkini Kościoła, która zmarła w Syjo
nie. Pierwsi święci określili niniejsze objawienie jako „pouczenie dla 
świętych, jak zachować sabat oraz jak pościć i modlić się”.

1–4: Wierni święci w Syjonie będą 
błogosławieni; 5–8: Mają oni kochać 
Pana i  służyć Mu, i przestrzegać 
Jego przykazań; 9–19: Święci są bło
gosławieni tak docześnie, jak i du
chowo przez święcenie dnia Pana; 
20–24: Prawi otrzymują obietnicę 
pokoju na tym świecie i życia wiecz
nego w świecie, który nastanie.

Oto błogosławieni są ci, rze
cze Pan, co przyszli na tę ziemię 
ze a wzrokiem skupionym jedynie 
na mojej chwale, według moich 
przykazań.

2. Bowiem ci, którzy przeżyją, 
a odziedziczą ziemię, a  ci, któ
rzy b umrą, odpoczną od wszel
kich swoich trudów, a uczynki 

 60 a ppś Skarcić, karcenie.
 64 a ppś Głosić.
  b ppś Znak.
 65 a ppś Drugie Przyjście 

   Jezusa Chrystusa.
59 1 a Mat. 6:22–24;  

DiP 88:67.
 2 a Mat. 5:5; 

   DiP 63:20, 48–49.
  b Obj. 14:13.  

ppś Raj;  
Śmierć fizyczna.

DOKTRYNA I PRZYMIERZA 58:60–59:2 126



ich pójdą za  nimi; i  otrzymają 
c koronę w d posiadłościach mego 
Ojca, które dla nich przygotowa
łem.

3. Zaiste, błogosławieni są ci, 
których stopy stoją na ziemi Sy
jonu, którzy byli posłuszni mojej 
ewangelii, bowiem otrzymają 
w nagrodę dobre rzeczy ziemi, 
i rodzić ona będzie w swej a sile.

4. I  będą także ukoronowani 
błogosławieństwami z wysoko
ści, i  mnogimi przykazaniami, 
i  a objawieniami w  swoim cza
sie — ci, którzy są b wierni i c pilni 
przede mną.

5. Przeto daję im przykazanie, 
mówiąc tak: a Kochać będziesz 
Pana, twego Boga, całym swoim 
b sercem, z  całej swojej mocy, 
umysłu i  siły; i  c służyć mu bę
dziesz w imię Jezusa Chrystusa.

6. Kochać będziesz a bliźniego 
swego jak siebie samego. Nie bę
dziesz b kradł; nie będziesz popeł
niał c cudzołóstwa ani d zabijał, ani 
czynił niczego takiego.

7. a Dziękować będziesz Panu, 
twemu Bogu, za wszystko.

8. Ofiarujesz Panu, twemu 

Bogu, a ofiarę w b prawości, ofiarę 
ze  złamanego serca i  c skruszo
nego ducha.

9. I abyś pełniej zachował sie
bie a niesplamionym przez świat, 
udasz się do  domu modlitwy 
i  ofiarujesz swe sakramenty 
w moim b świętym dniu;

10. Bowiem zaprawdę, jest to 
dzień przeznaczony tobie, abyś 
odpoczął od  trudów i  a oddał 
cześć Najwyższemu;

11. Jednak we  wszystkie dni 
i o każdej porze w prawości ofia
rowywać będziesz swoje śluby;

12. Lecz pamiętaj, że  w  tym 
dniu, dniu Pana, będziesz ofiaro
wywać swe a oblacje i sakramenty 
Najwyższemu, b wyznając swe 
grzechy twym braciom i przed 
Panem.

13. I w tym dniu nie uczynisz 
niczego innego poza przygoto
waniem jedzenia w  prostocie 
serca, aby doskonałym był a post 
twój, czyli innymi słowy, aby 
pełną była b radość twoja.

14. Zaprawdę, to jest post i mo
dlitwa, czyli innymi słowy, rado
wanie się i modlitwa.

 2 c ppś Korona;  
Wywyższenie.

  d Jan 14:2;  
DiP 72:4; 76:111; 
81:6; 98:18.

 3 a I Mojż. 4:12;  
Mojż. 5:37.

 4 a DiP 42:61; 76:7; 98:12; 
121:26–29.  
ppś Objawienie.

  b ppś Godny, bycie 
godnym.

  c ppś Pilność.
 5 a V Mojż. 11:1;  

Mat. 22:37;  
Mor. 10:32;  

DiP 20:19.  
ppś Miłość.

  b ppś Serce.
  c ppś Służba.
 6 a ppś Wspólnota.
  b ppś Kraść, kradzież.
  c ppś Cudzołóstwo.
  d ppś Morderstwo.
 7 a Ps. 92:2;  

Alma 37:37;  
DiP 46:32.  
ppś Wdzięczny, 
podziękowania, 
dziękczynienie.

 8 a ppś Ofiara 
(poświęcenie).

  b ppś Prawy, prawość.
  c ppś Złamane serce.
 9 a Jak. 1:27.
  b ppś Dzień sabatu.
 10 a ppś Oddawać cześć.
 12 a tzn. ofiary, czy to 

z czasu, talentów, 
czy w formie dóbr 
materialnych, czy też 
służby Bogu i bliźnim.  
ppś Ofiara 
(poświęcenie).

  b ppś Wyznać, 
wyznanie.

 13 a ppś Post, pościć.
  b ppś Radość.
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15. A  jeżeli czynić będziesz te 
rzeczy z a dziękczynieniem, z b ra
dosnym c sercem i obliczem, bez 
wielkiego d śmiechu, bowiem jest 
to grzechem, ale z pogodnym ser
cem i radosnym obliczem —

16. Zaprawdę, powiadam, że je
żeli tak czynić będziesz, twoja 
będzie pełnia ziemi, zwierzyna 
polna i ptactwo w powietrzu, i to, 
co się wspina na drzewa, i to, co 
chodzi po ziemi;

17. Zaiste, i ziele, i dobre rze
czy, co pochodzą z ziemi, czy to 
do spożycia czy na okrycie, czy 
dla domów, czy dla stodół, czy 
dla sadów, czy dla ogrodów, czy 
dla winnic;

18. Zaiste, wszystkie rzeczy, 
co pochodzą z a ziemi, w swoim 
okresie, uczynione są dla korzy
ści i użytku człowieka, aby rado
wały oko i cieszyły serce;

19. Do spożycia i dla okrycia, 
dla smaku i  dla zapachu, dla 

wzmocnienia ciała i ożywienia 
duszy.

20. I  podoba się Bogu, że  dał 
człowiekowi te wszystkie rze
czy; bowiem stworzono je w tym 
celu, aby były używane według 
osądu, nie w nadmiarze ani przez 
przemoc.

21. I niczym człowiek nie a ob
raża Boga i na nikogo nie roz
pala się Jego gniew poza tymi, 
którzy b nie wyznają Jego ręki 
we wszystkim i nie są posłuszni 
Jego przykazaniom.

22. Jest to według prawa i pro
roków; przeto nie kłopocz mnie 
więcej w tej sprawie.

23. Ale naucz się, że  ten, kto 
czyni dzieła a prawości, otrzyma 
swoją b nagrodę, nagrodę c pokoju 
w tym świecie i d życia wiecznego 
w świecie, który nastanie.

24. Ja, Pan rzekłem to, a Duch 
daje świadectwo. Amen.

ROZDZIAŁ 60
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Inde
pendence w hrabstwie Jackson w stanie Missouri, 8 sierpnia 1831 r. 
W tym przypadku starsi, którzy udali się w podróż do hrabstwa Jack
son i uczestniczyli w poświęceniu ziemi i terenu pod budowę świą
tyni, pragnęli dowiedzieć się, co mają czynić.

 15 a ppś Wdzięczny, 
podziękowania, 
dziękczynienie.

  b II Mojż. 25:2;  
DiP 64:34.

  c Przyp. 17:22.

  d DiP 88:69.
 18 a ppś Ziemia.
 21 a ppś Urazić.
  b Job 1:21.
 23 a ppś Prawy, prawość.
  b ppś Błogosławić, 

błogosławiony, 
błogosławieństwo.

  c Mat. 11:28–30.  
ppś Pokój.

  d DiP 14:7.

1–9: Starsi mają głosić ewange
lię w kongregacjach niegodziwych 

ludzi; 10–14: Nie powinni bezczyn
nie spędzać czasu ani zakopywać 
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swoich talentów; 15–17: Mogą ob
myć swoje stopy jako świadectwo 
przeciwko tym, którzy odrzucają 
ewangelię.

Oto tak rzecze Pan do starszych 
Swego Kościoła, którzy mają 
szybko wracać do ziemi, z której 
przybyli: Oto podoba mi się, że
ście tutaj przybyli;

2. Ale z niektórych nie jestem 
zadowolony, bowiem nie otwie
rają swoich a ust, lecz b chowają 
talent, który im dałem, a to z po
wodu c strachu przed człowie
kiem. Biada takim, bowiem mój 
gniew rozpalił się na nich.

3. I stanie się, że jeżeli nie będą 
mi wierniejsi, to a odbiorę im na
wet to, co posiadają.

4. Bowiem ja, Pan, rządzę w nie
biosach na wysokości i pośród 
a armii ziemi; i  w  dniu, kiedy 
zbiorę swe b klejnoty, wszyscy 
ludzie poznają, czym jest to, co 
świadczy o mocy Boga.

5. Lecz zaprawdę, mówić 
do  was będę w  kwestii wa
szej podróży do ziemi, z której 
przyszliście. Zbudujcie statek 
albo zakupcie jakiś, jako uzna
cie za stosowne — nie ma to dla 
mnie znaczenia — i szybko udaj
cie się w podróż do miejsca zwa
nego St. Louis.

6. A stamtąd niechaj słudzy moi, 
Sidney Rigdon, Józef Smith jun. 

i  Oliver Cowdery, udadzą się 
w podróż do Cincinnati;

7. I w tym miejscu niechaj pod
niosą głos i oznajmią moje słowo 
donośnymi głosami, bez gniewu 
czy zwątpienia, podnosząc 
na nich święte ręce. Bowiem je
stem w stanie was uczynić a świę
tymi, i  wasze grzechy są wam 
b przebaczone.

8. A reszta niechaj uda się w po
dróż dwójkami z St. Louis i głosi 
słowo — nie w pośpiechu — po
śród kongregacji niegodziwych, 
dopóki nie powrócą do kościo
łów, z których przyszli.

9. A wszystko to dla dobra koś
ciołów; w tym celu ich wysła
łem.

10. I niechaj sługa mój, a Edward 
Partridge, z pieniędzy, jakie mu 
dałem, udzieli moim starszym, 
którym nakazano powrót;

11. A ten, kto może, niechaj je 
zwróci przez pełnomocnika; a kto 
nie może, nie jest to od niego wy
magane.

12. A  teraz mówię o  reszcie, 
która ma przyjść do tej ziemi.

13. Oto zostali posłani, aby gło
sić moją ewangelię pośród kon
gregacji niegodziwych; przeto 
daję im takie przykazanie: Nie 
będziecie a bezczynnie spędzać 
swego czasu ani zakopywać 
swego b talentu, aby go nie po
znano.

60 2 a Efez. 6:19–20.
  b Łuk. 8:16, 18.
  c Mat. 25:14–30.  

ppś Bojaźń, strach — 
Bojaźń wobec 
człowieka.

 3 a Mar. 4:25; DiP 1:33.
 4 a Alma 43:50.
  b Iz. 62:3; Zach. 9:16;  

Mal. 3:17; DiP 101:3.
 7 a ppś Świętość.
  b ppś Przebaczać.

 10 a ppś Partridge, Edward.
 13 a DiP 42:42.  

ppś Bezczynny, 
bezczynność.

  b Mat. 25:24–30;  
DiP 82:18.
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14. A  kiedy już przyjdziecie 
do ziemi Syjonu, i ogłosicie moje 
słowo, wrócicie szybko, głosząc 
moje słowo pośród kongregacji 
niegodziwych, nie w pośpiechu 
ani w a gniewie czy w kłótni.

15. I otrząśnijcie a proch ze stóp 
waszych przeciwko tym, którzy 
was nie przyjmą, nie w ich obec
ności, abyście ich nie sprowoko
wali, ale w tajemnicy; i obmyjecie 

swe stopy jako świadectwo prze
ciwko nim w dniu sądu.

16. Zaprawdę, to wam wystar
czy, i jest to wola Tego, który was 
posłał.

17. I ustami sługi mego, Józefa 
Smitha  jun., ujawnione będzie 
odnośnie do  Sidneya Rigdona 
i  Olivera Cowdery’ego. Reszta 
potem. Tak jest. Amen.

ROZDZIAŁ 61
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha na brzegu 
rzeki Missouri w McIlwaine’s Bend 12 sierpnia 1831 r. W drodze 
powrotnej do Kirtland Prorok wraz z dziesięcioma starszymi płynęli 
czółnami w dół rzeki Missouri. Trzeciego dnia podróży doświadczyli 
oni wielu niebezpieczeństw. W wizji w  jasny dzień Starszy Wil
liam W. Phelps ujrzał niszczyciela, jak w całej potędze przemiesz
czał się po powierzchni wód.

1–12: Pan zarządził wielkie za
głady na  wodach; 13–22: Wody 
zostały przeklęte przez Jana, a nisz
czyciel przemieszcza się po  ich 
powierzchni; 23–29: Niektórzy po
siadają moc rozkazywania wodom; 
30–35: Starsi mają podróżować 
dwójkami i głosić ewangelię; 36–
39: Mają się przygotować na przyj
ście Syna Człowieczego.

Oto zważajcie na głos Tego, który 
ma wszelką a moc, który istnieje 
od  wieczności do  wieczności, 

samego b Alfy i Omegi, Początku 
i Końca.

2. Oto, zaprawdę, tak  rzecze 
Pan do  was, o  starsi mojego 
Koś cioła zebrani w tym miejscu, 
 którym teraz przebaczono grze
chy, bowiem ja, Pan, a przeba
czam grzechy i b miłościw  jestem 
tym, którzy c wyznają swe grze
chy w pokorze serc;

3. Lecz zaprawdę, powia
dam wam, że nie ma potrzeby, 
by całe to grono moich starszych 
szybko podróżowało po wodach, 

 14 a Przyp. 14:29.
 15 a Mat. 10:14;  

Łuk. 9:5;  
Dz. 13:51;  
DiP 24:15; 75:20; 84:92.

61 1 a ppś Moc.
  b ppś Alfa i Omega.
 2 a Mos. 4:10–11.  

ppś Przebaczać.
  b ppś Miłosierny, 

   miłosierdzie.
  c ppś Wyznać, 

wyznanie.
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podczas gdy po  obu stronach 
mieszkańcy giną w niewierze.

4. Jednak pozwoliłem na  to, 
abyście mogli dać świadectwo; 
oto wiele jest niebezpieczeństw 
na wodach, a później będzie ich 
jeszcze więcej;

5. Bowiem ja, Pan, w gniewie 
Swym zarządziłem wielkie za
głady na wodach; zaiste, szcze
gólnie na tych wodach.

6. Jednakże wszelkie ciało jest 
w moim ręku, i nie zginie przez 
wodę ten, kto jest wierny pośród 
was.

7. Przeto wskazane jest, aby 
sługa mój, Sidney Gilbert, i sługa 
mój, a William  W. Phelps, po
śpiesznie zajęli się swoim zada
niem i misją.

8. Jednakże nie zezwolę na to, 
abyście się rozstali, zanim nie zo
staniecie a skarceni za wszystkie 
wasze grzechy, abyście się stali 
jednym i nie zginęli w b niegodzi
wości;

9. Lecz teraz zaprawdę, po
wiadam, że wypada, abyście się 
rozstali. Przeto niechaj słudzy 
moi, Sidney Gilbert i William W. 
Phelps, wrócą do  swojego po
przedniego towarzystwa i niech 
pośpiesznie udadzą się w  po
dróż, aby wypełnić swoją misję, 
a powiedzie im się dzięki wierze;

10. A jeżeli będą wierni, zostaną 
zachowani, i ja, Pan, będę z nimi.

11. A reszta niechaj weźmie to, 
co potrzebne jest do okrycia.

12. Niechaj sługa mój, Sidney 
Gilbert, zabierze ze sobą także 
to, co nie jest potrzebne, jak się 
ugodzicie.

13. A  teraz oto, dla waszego 
a dobra, dałem wam b przykaza
nie w związku z tymi sprawami; 
i ja, Pan, będę rozprawiał z wami, 
jako czyniłem z ludźmi w daw
nych dniach.

14. Oto ja, Pan, błogosławiłem 
a wody na początku, ale w ostat
nich dniach b przekląłem je ustami 
sługi mego, Jana.

15. Przeto nastaną dni, że nic, 
co żyje, nie będzie bezpieczne 
na wodach.

16. I  będzie powiedziane 
w  dniach, co nastaną, że  tylko 
człowiek o zacnym sercu może 
dotrzeć wodą do ziemi Syjonu.

17. A  jakom ja, Pan, a przeklął 
ląd na  początku, tak w  ostat
nich dniach pobłogosławiłem go, 
w swoim czasie, na użytek mo
ich świętych, aby mogli spoży
wać jego tłustość.

18. A teraz daję wam przykaza
nie, że co mówię do jednego, to 
mówię do wszystkich, żebyście 
ostrzegli waszych braci przed 
tymi wodami, aby nie podróżo
wali nimi, aby ich nie zawiodła 
wiara i aby nie wpadli w pułapki;

19. Ja, Pan, zarządziłem, i nisz
czyciel przemieszcza się po ich 
powierzchni, i nie odwołuję za
rządzenia.

20. Ja, Pan, gniewny byłem 

 7 a ppś Phelps, William W.
 8 a ppś Skarcić, karcenie.
  b ppś Niegodziwy, 

niegodziwość.
 13 a DiP 21:6.
  b ppś Przykazania Boga.

 14 a I Mojż. 1:20.
  b Obj. 8:8–11.
 17 a Mojż. 4:23.
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wczoraj na was, ale dzisiaj gniew 
mój się odwrócił.

21. Przeto niechaj ci, o których 
mówiłem, że winni pośpiesznie 
udać się w podróż — znowu im 
powiadam, niech pośpiesznie 
udadzą się w podróż.

22. I pokrótce, nie ma dla mnie 
znaczenia, jeśli stanie się, że wy
pełnią swą misję, czy udadzą się 
wodą, czy lądem; a w przyszłości 
niechaj się stanie, jako jest ujaw
nione, według ich osądu.

23. A  teraz, w  kwestii moich 
sług, Sidneya Rigdona, Józefa 
Smitha  jun. i  Olivera Cowde
ry’ego, niech nie wypuszczają się 
więcej na wody, chyba że na ka
nał w drodze powrotnej do swo
ich domów; czyli innymi słowy, 
nie wolno im podróżować wodą, 
chyba że kanałem.

24. Oto ja, Pan, wyznaczyłem 
sposób podróżowania dla moich 
świętych; i taki oto, jest sposób — 
po  opuszczeniu kanału mają 
kontynuować podróż lądem, po
nieważ rozkazano im udać się 
w podróż do ziemi Syjonu;

25. A  uczynią tak, jak dzieci 
Izraela, a rozbijając namioty 
po drodze.

26. I  to przykazanie dacie 
wszystkim waszym braciom.

27. Jednak, komu dano a moc 
rozkazywania wodom, temu 
dano przez Ducha, aby znał 
wszystkie Jego sposoby;

28. Przeto niechaj czyni, jako mu 
rozkazuje Duch żywego Boga, 
czy to na lądzie czy w wodzie, co 
mnie pozostaje zarządzić później.

29. I podano kierunek dla świę
tych, czyli drogę dla świętych 
z obozu Pana.

30. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, aby słudzy moi, 
Sidney Rigdon, Józef Smith jun. 
i  Oliver Cowdery, nie otwie
rali ust w kongregacjach niego
dziwych, dopóki nie przybędą 
do Cincinnati;

31. A  w  tamtym miejscu 
wzniosą do Boga głos przeciwko 
temu ludowi, zaiste, do tego, któ
rego gniew rozpalił się na ich nie
godziwość — przeciwko ludowi, 
który już niemal a dojrzał do za
głady.

32. A stamtąd niechaj udadzą 
się do kongregacji swoich braci, 
ponieważ trud ich jest teraz bar
dziej potrzebny pośród nich niż 
pośród kongregacji niegodzi
wych.

33. A teraz w kwestii pozosta
łych — niechaj się udadzą w po
dróż i  a głoszą słowo pośród 
kongregacji niegodziwych, we
dług tego, co jest dane;

34. A  jeżeli tak postąpią, 
a oczyszczą swe szaty i  będą 
przede mną bez skazy.

35. I  niechaj wędrują razem 
lub a dwójkami, tak jak uważają 
za  słuszne, tylko niechaj sługa 

 25 a IV Mojż. 9:18.
 27 a ppś Kapłaństwo;  

Moc.
 31 a Alma 37:31;  

Hel. 13:14;  
DiP 101:11.

 33 a ppś Głosić;  
Świadczyć.

 34 a II Nefi 9:44;  
Jakub 2:2;  
Mos. 2:28.

 35 a ppś Praca misjonarska.
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mój, Reynolds Cahoon, i  sługa 
mój, Samuel H. Smith, z których 
jestem bardzo zadowolony, nie 
rozłączą się, dopóki nie powrócą 
do swych domów, a to dla mo
jego mądrego celu.

36. A  teraz zaprawdę, powia
dam wam, a co mówię do  jed
nego, to mówię do wszystkich, 
bądźcie dobrej myśli, a małe 
dziatki; bowiem jestem b wśród 
was i nie c poniechałem was;

37. A  jeżeli się ukorzyliście 

przede mną, wasze są błogosła
wieństwa a królestwa.

38. Opaszcie swe lędźwie i bądź
cie a czujni, i bądźcie trzeźwo my
ślący, wypatrując przyjścia Syna 
Człowieczego, bowiem przycho
dzi On w godzinie, w której się 
tego nie spodziewacie.

39. a Módlcie się zawsze, abyście 
nie ulegli b pokusie, abyście ostali 
się w dniu Jego przyjścia, czy to 
za życia, czy po śmierci. Tak jest. 
Amen.

 36 a Jan 13:33.
  b Mat. 18:20.
  c Iz. 41:15–17;  

I Nefi 21:14–15.
 37 a DiP 50:35.
 38 a ppś Czuwać, strażnicy.

 39 a ppś Modlitwa.
  b ppś Kusić, pokusa.
62 1 a DiP 45:3–4.  

ppś Orędownik.
  b Hebr. 2:18;  

Alma 7:12.

  c ppś Kusić, pokusa.
 3 a Łuk. 12:8–9.  

ppś Świadectwo.
  b ppś Księga żywota.
  c DiP 84:61.
 4 a DiP 57:1–2.

ROZDZIAŁ 62
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha na brzegu 
rzeki Missouri w Chariton w stanie Missouri, 13 sierpnia 1831 r. 
Dnia tego, podróżując z  Independence do Kirtland, Prorok wraz 
ze swoją grupą spotkał kilku starszych udających się do ziemi Sy
jonu, i po radosnych powitaniach otrzymali niniejsze objawienie.

1–3: Świadectwa są zapisane w nie
bie; 4–9: Starsi mają wędrować 
i głosić zgodnie z osądem oraz we
dług wskazówek Ducha.

Oto zważajcie, o starsi mego Koś
cioła, rzecze Pan, wasz Bóg, sam 
Jezus Chrystus, wasz a Orędow
nik, który zna słabość człowieka 
i wie, jak przyjść z b pomocą tym, 
co są c kuszeni.

2. I zaprawdę, oczy moje spo
czywają na tych, którzy nie po
szli jeszcze do  ziemi Syjonu; 

przeto misja wasza nie jest jesz
cze  wypełniona.

3. Jednak błogosławieni je
steście, albowiem a świadectwo 
dane przez was zostało b zapi
sane w niebie, aby nań patrzyli 
aniołowie; i radują się z waszego 
powodu, i przebaczone są wam 
wasze c grzechy.

4. A  teraz wędrujcie dalej. 
Zbierzcie się na ziemi a Syjonu; 
i  zorganizujcie spotkanie, i  ra
dujcie się razem, i ofiarujcie sa
krament Najwyższemu.

DOKTRYNA I PRZYMIERZA 61:36–62:4133



 5 a ppś Praca misjonarska.
 6 a Eter 3:12.
 7 a ppś Wdzięczny, 

podziękowania, 
dziękczynienie.

 9 a DiP 61:37.

  b Mat. 28:20.

5. A potem możecie wrócić, aby 
dać świadectwo, wszyscy razem 
albo dwójkami, jako uznacie 
za stosowne, nie ma to dla mnie 
znaczenia; tylko bądźcie wierni 
i  a głoście dobrą nowinę miesz
kańcom ziemi lub pośród kon
gregacji niegodziwych.

6. Oto ja, Pan, zebrałem was, 
aby mogła się spełnić obietnica, 
aby wierni pośród was zostali 
zachowani i radowali się wespół 
na ziemi Missouri. Ja, Pan, daję 
obietnicę wiernym i  nie mogę 
a kłamać.

7. Ja, Pan, skłonny jestem — jeśli 
który spośród was pragnie jechać 
konno czy na mule, czy powo
zem — dać to błogosławieństwo, 
jeżeli przyjmie je z  ręki Pana, 
z sercem pełnym a dziękczynie
nia we wszystkim.

8. Te sprawy pozostawiam 
z wami, abyście czynili według 
własnego osądu i  wskazówek 
Ducha.

9. Oto wasze jest a królestwo. Pa
trzcie, oto jestem zawsze b z wier
nymi. Tak jest. Amen.

ROZDZIAŁ 63
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Kirt
land w stanie Ohio, 30 sierpnia 1831 r. Prorok, Sidney Rigdon 
i Oliver Cowdery wrócili do Kirtland 27 sierpnia z wizyty w stanie 
Missouri. W historii Józefa Smitha opisano to objawienie: „W tych 
niemowlęcych dniach Kościoła panowało wielkie pragnienie uzy
skania słowa Pana co do każdego tematu odnoszącego się w  jaki
kolwiek sposób do naszego zbawienia; a skoro ziemia Syjonu była 
teraz najważniejszym doczesnym celem w zasięgu wzroku, popro
siłem Pana o dalsze informacje co do zgromadzenia świętych, za
kupu ziemi i innych spraw”.

1–6: Dzień gniewu przyjdzie na nie
godziwych; 7–12: Znaki przychodzą 
przez wiarę; 13–19: Ci, którzy są 
wiarołomnego serca, zaprzeczą wie
rze i zostaną wrzuceni do  jeziora 
ognia; 20: Wierni otrzymają dzie
dzictwo na przemienionej ziemi; 21: 
Nie objawiono jeszcze pełnego opisu 
zdarzeń na Górze Przemienienia; 

22–23: Posłuszni otrzymują tajem
nice królestwa; 24–31: Dziedzictwa 
w Syjonie mają być zakupione; 32–
35: Pan zarządza wojnami, a nie
godziwi zabijają niegodziwych; 
36–48: Święci mają się zgroma
dzić w  Syjonie i  dostarczyć pie
niądze na  jego rozbudowę; 49–54: 
Zapewnienie błogosławieństw dla 
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63 2 a ppś Bunt.
 3 a ppś Śmierć fizyczna.
 6 a ppś Drugie Przyjście 

Jezusa Chrystusa;  
Sprawiedliwość.

  b Jer. 30:23.
  c Iz. 49:26.
 7 a DiP 46:9.  

ppś Znak.
 10 a Mor. 7:37.  

ppś Wiara.
 11 a Hebr. 11:6.
  b DiP 35:11.
  c DiP 88:65.
 14 a DiP 42:24–25.

wiernych w czasie Drugiego Przyj
ścia, Zmartwychwstania i podczas 
Milenium; 55–58: To jest dzień 
ostrzeżenia; 59–66: Imię Pańskie 
jest brane nadaremno przez tych, 
którzy używają go bez upoważnie
nia.

Zważaj, o ludu, i otwórz serca, 
i nadstaw ucha z daleka; i słu
chajcie wy, co nazywacie się lu
dem Pana, i usłyszcie słowa Pana 
i Jego wolę odnośnie do was.

2. Zaprawdę, powiadam, słu
chajcie słowa tego, którego gniew 
rozpalił się na  niegodziwych 
i a buntowniczych.

3. Który pragnie przyjąć tych, 
których zechce a przyjąć, i zacho
wać przy życiu tych, których ze
chce zachować.

4. Który buduje zgodnie 
ze Swoją wolą i upodobaniem, 
i niszczy, kiedy Jemu się spodoba, 
i  jest w  stanie wtrącić duszę 
do piekła.

5. Oto Ja, Pan, wznoszę mój 
głos, i będzie mu dany posłuch.

6. Przeto, zaprawdę, powiadam, 
niechaj baczą niegodziwi i niech 
się trwożą, i drżą buntownicy; 
i  niechaj niewierzący zamkną 
usta, bowiem a dzień gniewu 
przyjdzie na nich niczym b trąba 
powietrzna, i wszelkie ciało c do
wie się, że jestem Bogiem.

7. A ten kto szuka znaków, zoba
czy a znaki, ale nie dla zbawienia.

8. Zaprawdę, powiadam wam, 
że są między wami tacy, którzy 
szukają znaków, i byli tacy od sa
mego początku;

9. Lecz oto, wiara nie przycho
dzi przez znaki, ale znaki podą
żają za tymi, którzy wierzą.

10. Zaiste, znaki przychodzą 
przez a wiarę  — nie z  woli lu
dzi czy ich zachcianki, ale z woli 
Boga.

11. Zaiste, znaki przychodzą 
przez wiarę ku potężnym dzie
łom, bowiem bez a wiary nikt nie 
zadowala Boga; na kogo się Bóg 
rozgniewa, z tego nie jest zado
wolony; przeto takim nie po
każe żadnych znaków, jedynie 
w b gniewie na ich c potępienie.

12. Przeto Ja, Pan, nie jestem 
zadowolony z tych pośród was, 
którzy szukali znaków i dziwów 
dla wiary, a nie dla dobra ludzi, 
dla mej chwały.

13. Jednak daję przykazania, 
i wielu się odwróciło od moich 
przykazań i nie przestrzegało ich.

14. Byli wśród was a cudzołoż
nicy i  cudzołożnice, a  niektó
rzy spośród nich odwrócili się 
od was, a inni pozostają z wami, 
co zostanie później objawione.

15. Tacy niechaj strzegą się 
i  szybko odpokutują, aby sąd 
nie zaskoczył ich niczym pu
łapka, a głupota ich zostanie wy
jawiona, a  uczynki ich podążą 
za nimi w oczach ludu.
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 16 a Mat. 5:27–28;  
DiP 42:23–26.

  b ppś Żądza.
  c ppś Cudzołóstwo.
 17 a Obj. 21:8.
  b ppś Kłamstwo.
  c Obj. 22:15; DiP 76:103.
  d Obj. 19:20;  

II Nefi 9:8–19, 26; 
28:23;  
Jakub 6:10;  
Alma 12:16–18;  

DiP 76:36.  
ppś Piekło.

  e ppś Śmierć duchowa.
 18 a Obj. 20:6.
 19 a ppś Usprawiedliwie

nie, usprawiedliwić.
 20 a DiP 101:35.
  b Mat. 5:5;  

DiP 59:2; 88:25–26.
 21 a ppś Ziemia — 

Ostateczny stan ziemi.
  b ppś Świat — Koniec 

świata.
  c Mat. 17:1–3.
 23 a Alma 12:9–11;  

DiP 42:61; 84:19; 
107:18–19.

  b ppś Woda żywa.
  c Jan 4:14.
 25 a ppś Syjon.
 26 a Łuk. 20:25;  

DiP 58:21–23.  
ppś Rząd.

 28 a ppś Diabeł.

16. I  zaprawdę, powiadam 
wam, jako rzekłem wcześniej, 
ten, kto a spoziera na kobietę, aby 
jej b pożądać, lub gdy ktoś popełni 
c cudzołóstwo w sercu, nie będzie 
miał Ducha, ale zaprzeczy wierze 
i bać się będzie.

17. Przeto Ja, Pan, powiedzia
łem, że a trwożliwi i niewierzący, 
i wszyscy b kłamcy, a także wszy
scy ci, którzy kochają kłamstwo 
i  c kalają się nim, i  rozpustnik, 
i  czarownik otrzymają swoją 
cząstkę w tym d jeziorze, co płonie 
ogniem i siarką, a co jest e drugą 
śmiercią.

18. Zaprawdę, powiadam, 
że nie wezmą udziału w a pierw
szym zmartwychwstaniu.

19. A teraz oto Ja, Pan, powia
dam wam, że nie jesteście a uspra
wiedliwieni, bo  rzeczy te są 
pomiędzy wami.

20. Jednak ten, kto a wy
trwa w  wierze i  będzie czynić 
wolę moją, temu się powiedzie 
i otrzyma b dziedzictwo na ziemi, 
gdy nastąpi dzień przemienienia;

21. Kiedy a ziemia zostanie 
b przemieniona, według wzoru 
pokazanego apostołom moim 
na  c górze; a którego pełny opis 
nie został jeszcze dany.

22. A teraz, zaprawdę, powia
dam wam, że jakom powiedział, 
iż  sprawię, że  poznacie moją 
wolę, tak sprawię, że poznacie 
ją, nie jako przykazanie, bowiem 
wielu jest, co nie stara się prze
strzegać moich przykazań.

23. Ale temu, kto przestrzega 
moich przykazań, dam a tajem
nice mojego królestwa, a  one 
będą w nim studnią b wody żywej 
c wytryskującej ku wiecznemu ży
wotowi.

24. A  teraz taka oto jest wola 
Pana, waszego Boga, w kwestii 
Jego świętych, aby zebrali się 
na ziemi Syjonu, nie w pośpie
chu, aby nie było zamieszania, 
co przynosi zarazę.

25. Oto ziemia a Syjonu  — Ja, 
Pan, dzierżę ją w swych rękach;

26. Jednak Ja, Pan, oddaję a cesa
rzowi, co cesarskie.

27. Przeto Ja, Pan, chcę, abyście 
zakupili ziemie, abyście mieli 
przewagę nad światem, abyście 
mieli prawo w świecie, aby go nie 
podburzyć do gniewu.

28. Bowiem a Szatan podbu
rza ich serca do gniewu na was 
i do rozlewu krwi.

29. Przeto ziemia Syjonu zosta
nie nabyta tylko przez zakup lub 
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 33 a ppś Wojna.
 34 a ppś Święty 

(rzeczownik).
  b ppś Drugie Przyjście 

Jezusa Chrystusa.
  c Mat. 3:12;  

II Nefi 26:6;  
DiP 45:57; 64:24; 
101:23–25, 66.  
ppś Niegodziwy, 
niegodziwość.

  d ppś Ogień.

 37 a ppś Prawy, prawość.
  b DiP 1:4.
  c Iz. 47:11.
 41 a ppś Rozróżnianie, 

dar [rozróżniania].

przez krew, inaczej nie będzie dla 
was dziedzictwem.

30. A jeżeli przez zakup, oto je
steście błogosławieni;

31. A  jeżeli przez krew, którą 
zakazano wam rozlewać, oto 
wrogowie wasi napadną na was 
i przepędzani będziecie z miasta 
do miasta, z synagogi do syna
gogi, i niewielu się ostanie, aby 
otrzymać dziedzictwo.

32. Ja, Pan, gniewam się na nie
godziwych; wstrzymuję mo
jego Ducha, aby nie przebywał 
z mieszkańcami ziemi.

33. Przysiągłem w  gniewie 
moim i zarządziłem o a wojnach 
na powierzchni ziemi, i niego
dziwi będą zabijać niegodzi
wych, i strach padnie na każdego 
człowieka;

34. I a święci takoż ledwo umkną; 
jednakże Ja, Pan, jestem z nimi, 
i b zstąpię z nieba sprzed obecno
ści mego Ojca i pochłonę c niego
dziwych niegasnącym d ogniem.

35. I oto, jeszcze nie teraz, lecz 
wkrótce.

36. Przeto widząc, jak Ja, Pan, 
zarządziłem te wszystkie rzeczy 
na powierzchni ziemi, chcę, aby 
święci moi zebrali się na ziemi 
Syjonu;

37. I aby każdy człowiek wziął 
a prawość w swoje ręce i wierność 
na swe lędźwie, i wzniósł b głos 
ostrzeżenia dla mieszkańców 

ziemi; i głosił, zarówno słowem, 
jak i w ucieczce — że przyjdzie 
c spustoszenie na niegodziwych.

38. Przeto niechaj uczniowie 
moi w  Kirtland, którzy miesz
kają na tym gospodarstwie, roz
strzygną sprawy doczesne.

39. Niechaj sługa mój, Titus Bil
lings, który ma nad tym pieczę, 
pozbędzie się ziemi, aby z nad
chodzącą wiosną był gotów udać 
się w  podróż do  ziemi Syjonu 
z  tymi, którzy ją zamieszkują, 
poza tymi, których zachowam 
dla siebie, którzy nie pójdą, do
póki im nie nakażę.

40. I niechaj wszystkie pienią
dze, jakie się da oszczędzić, a nie 
ma dla mnie znaczenia, czy bę
dzie to duża suma czy mała, zo
staną wysłane do ziemi Syjonu, 
do tych, których wyznaczyłem, 
aby je przyjmowali.

41. Oto ja, Pan, dam słudze mo
jemu, Józefowi Smithowi  jun., 
moc, aby przez Ducha mógł 
a rozróżnić tych, którzy pójdą 
do  ziemi Syjonu, i  tych moich 
uczniów, co pozostaną.

42. Niechaj sługa mój, Newel K. 
Whitney, zatrzyma swój sklep 
lub, innymi słowy, ów sklep, jesz
cze na krótki okres.

43. Jednak niech udzieli wszel
kich pieniędzy, jakich może 
udzielić, aby je wysłano do ziemi 
Syjonu.
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 47 a Mos. 2:41;  
DiP 6:13.

 48 a DiP 101:18.
 49 a Obj. 14:13;  

DiP 42:44–47.
  b II Kor. 5:17.
  c ppś Zmartwych

wstanie.
  d Obj. 21:4;  

Alma 11:45;  

DiP 88:116.  
ppś Nieśmiertelny, 
nieśmiertelność.

 50 a ppś Błogosławić, 
błogosławiony, 
błogosławieństwo.

  b ppś Śmierć fizyczna.
 51 a ppś Milenium.
  b Iz. 65:20–22;  

DiP 45:58; 101:29–31.

  c I Kor. 15:51–52;  
DiP 43:32.

 53 a DiP 35:15.
 54 a Mat. 25:1–13;  

DiP 45:56–59.
  b Mos. 16:2.
 55 a ppś Rigdon, Sidney.
  b ppś Pycha.
 56 a DiP 58:50.

44. Oto sprawy te są w jego rę
kach, niechaj czyni według swojej 
mądrości.

45. Zaprawdę, powiadam, nie
chaj zostanie ustanowiony jako 
pełnomocnik uczniów, którzy po
zostaną, i niechaj zostanie usta
nowiony do tego zadania;

46. A  teraz pośpiesznie od
wiedźcie kościoły, objaśniając im 
te sprawy, razem ze sługą mym, 
Oliverem Cowderym. Oto jest 
moja wola, zdobywanie pienię
dzy tak, jakom nakazał.

47. Ten, kto jest a wierny i wy
trwa, przemoże świat.

48. Ten, kto wysyła skarby 
do ziemi Syjonu, otrzyma a dzie
dzictwo na tym świecie, a uczynki 
jego pójdą za nim i otrzyma na
grodę na świecie, który nastanie.

49. I  błogosławieni będą 
zmarli, którzy a umierają w Panu, 
od czasu, kiedy przyjdzie Pan, 
i b przeminie, co stare, a wszystko 
stanie się nowe, i  c powstaną 
z martwych, i nie d umrą potem, 
i  otrzymają dziedzictwo przed 
Panem w świętym mieście.

50. A ten, kto będzie żył, gdy 
przyjdzie Pan, i  kto zachowa 
wiarę, ten będzie a błogosławiony, 
wyznaczono mu jednak b umrzeć 
w wieku człowieka.

51. Przeto dzieci a będą b do
rastać, aż  się zestarzeją; starcy 
umrą; jednak nie będą spać 
w  prochu, tylko będą c odmie
nieni w okamgnieniu.

52. Przeto dla tej przyczyny 
apostołowie głosili światu zmar
twychwstanie zmarłych.

53. To są sprawy, których mu
sicie wypatrywać; a mówiąc we
dług miary Pana, są już teraz 
a blisko, w czasie, który nastanie, 
w  samym dniu przyjścia Syna 
Człowieczego.

54. I do tej godziny będą niemą
dre a panny pomiędzy mądrymi; 
i w tej godzinie przyjdzie całko
wite rozdzielenie prawych i nie
godziwych; i w dniu tym ześlę 
swoich aniołów, aby b wyple
nili niegodziwych i wrzucili ich 
w niegasnący ogień.

55. A oto teraz, zaprawdę, po
wiadam wam, że Ja, Pan, nie je
stem zadowolony ze sługi mego, 
a Sidneya Rigdona; b wywyższał 
się on w sercu i nie słuchał rady, 
lecz zasmucił Ducha;

56. Przeto a zapisy jego nie są 
przyjęte przez Pana, i ma spo
rządzić inne; i  jeżeli Pan go nie 
przyjmie, oto nie pozostanie dłu
żej na urzędzie, na który go wy
znaczyłem.
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57. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, a ci, którzy pragną 
w swych sercach w łagodności 
b ostrzegać grzeszników, by od
pokutowali, mają zostać ustano
wieni do tej mocy.

58. Bowiem jest to dzień ostrze
żenia, a nie dzień mnogich słów. 
Bowiem nie będziecie ze mnie, 
Pana, szydzić w ostatnich dniach.

59. Oto Jam jest z  wysokości, 
a moc moja leży w dole. Jestem 
ponad wszystkim i we wszyst
kim, i  przez wszystko, i  a ba
dam wszystkie rzeczy, i nastanie 
dzień, gdy wszystkie rzeczy będą 
mi podległe.

60. Oto Jam jest a Alfa i Omega, 
sam Jezus Chrystus.

61. Przeto niechaj wszyscy 
strzegą się, jak biorą moje a imię 
na usta swoje —

62. Bowiem, zaprawdę, powia
dam, że wielu jest takich, którzy 
są potępieni, którzy używają 

imienia Pana, a nadużywają go, 
nie mając upoważnienia.

63. Przeto niechaj członkowie 
Kościoła odpokutują za  swoje 
grzechy, a  Ja, Pan, przyjmę ich 
za  swoich; inaczej zostaną od
cięci.

64. Pamiętajcie, że to, co przy
chodzi z  wysoka, a święte jest, 
i  ma być b wymawiane z  roz
wagą, i w ograniczeniu przez Du
cha; i w tym nie ma potępienia, 
i otrzymujecie Ducha c przez mo
dlitwę; a bez tego pozostaje po
tępienie.

65. Niechaj słudzy moi, Józef 
Smith jun. i Sidney Rigdon, szu
kają sobie domu, jako ich uczy 
Duch przez a modlitwę.

66. Rzeczy te pozostają do po
konania przez cierpliwość, aby 
tacy otrzymali większy i wieczny 
a ogrom b chwały, w przeciwnym 
razie  — większe potępienie. 
Amen.

ROZDZIAŁ 64
Objawienie dane starszym Kościoła za pośrednictwem Proroka Jó
zefa Smitha w Kirtland w stanie Ohio, 11 września 1831 r. Prorok 
przygotowywał się do przeprowadzki do Hiram w stanie Ohio, aby 
wznowić pracę nad tłumaczeniem Biblii, która została odłożona 
na czas jego pobytu w stanie Missouri. Grupa braci, którym naka
zano wędrówkę do Syjonu (Missouri), gorliwie czyniła przygoto
wania do wyjazdu w październiku. Objawienie otrzymano w tym 
pracowitym okresie.
 57 a DiP 4:3–6.
  b DiP 18:14–15.  

ppś Ostrzegać, 
ostrzeżenie;  
Praca misjonarska.

 59 a I Kor. 2:10.

 60 a ppś Alfa i Omega.
 61 a ppś Bezczeszczenie.
 64 a ppś Święty 

(przymiotnik).
  b ppś Poważanie.
  c DiP 42:14.

 65 a ppś Modlitwa.
 66 a II Kor. 4:17.
  b Rzym. 8:18;  

DiP 58:4; 136:31.
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1–11: Świętym przykazano przeba
czać sobie nawzajem, aby nie pozo
stał w nich większy grzech; 12–22: 
Ci, którzy nie odpokutują, mają zo
stać przyprowadzeni przed Kościół; 
23–25: Ten, który płaci dziesię
cinę, nie zostanie spalony podczas 
przyjścia Pana; 26–32: Ostrzeże
nie dla świętych przed długami; 
33–36: Buntownicy zostaną od
cięci od Syjonu; 37–40: Kościół bę
dzie sądził narody; 41–43: Syjon  
zakwitnie.

Tak oto rzecze do was Pan, wasz 
Bóg, O wy, starsi mego Kościoła, 
zważajcie i usłyszcie, i przyjmij
cie moją wolę względem was.

2. Bowiem zaprawdę, powia
dam wam, że  moją wolą jest, 
abyście a przemogli świat; przeto 
będę miał b współczucie dla was.

3. Są tacy pośród was, co zgrze
szyli; jednak zaprawdę, powia
dam, że ten jeden raz, dla mojej 
a chwały i  dla zbawienia dusz, 
b przebaczyłem wam wasze 
 grzechy.

4. Będę wam miłościw, bowiem 
wam dałem królestwo.

5. I a klucze tajemnic królestwa 
nie zostaną odebrane słudze mo
jemu, Józefowi Smithowi  jun., 
jako wyznaczyłem, dopóki żyje, 

jeżeli posłuszny będzie moim 
b obrzędom.

6. Są tacy, którzy szukali okazji 
do skargi przeciwko niemu, bez 
przyczyny;

7. Jednak zgrzeszył; ale za
prawdę, powiadam wam, że Ja, 
Pan, a przebaczam grzechy tym, 
którzy je b wyznają przede mną 
i proszą o przebaczenie, tym, któ
rzy nie zgrzeszyli c śmiertelnie.

8. Moi uczniowie szukali 
w  dawnych dniach a okazji 
do  skargi przeciwko sobie na
wzajem i nie przebaczali jeden 
drugiemu w sercu; i z powodu 
tego zła cierpieli niedolę i zostali 
surowo b skarceni.

9. Przeto powiadam wam, 
że powinniście sobie nawzajem 
a przebaczać; bowiem ten, kto 
nie b przebacza bratu jego prze
winień, jest potępiony przed Pa
nem; bowiem pozostaje w nim 
większy grzech.

10. Ja, Pan, a przebaczę, komu 
będę chciał przebaczyć, ale 
od  was wymaga się, abyście 
b przebaczyli wszystkim ludziom.

11. I winniście mówić w swym 
sercu  — niechaj Bóg a rozsądzi 
między mną a tobą i wynagro
dzi cię podług b czynów twoich.

12. A tego, kto nie odpokutuje 

64 2 a I Jana 5:4.
  b ppś Współczucie.
 3 a Mojż. 1:39.
  b Iz. 43:25.
 5 a DiP 28:7; 84:19.  

ppś Klucze 
kapłaństwa.

  b ppś Obrzędy.
 7 a ppś Odpuszczenie 

grzechów; 

   Przebaczać.
  b IV Mojż. 5:6–7;  

DiP 19:20; 58:43.  
ppś Wyznać, 
wyznanie.

  c DiP 76:31–37.
 8 a ppś Spór.
  b ppś Skarcić, karcenie.
 9 a Mar. 11:25–26;  

DiP 82:1.

  b Mat. 6:14–15;  
Efez. 4:32.

 10 a II Mojż. 33:19;  
Alma 39:6;  
DiP 56:14.

  b Mos. 26:29–31.
 11 a I Sam. 24:13.
  b II Tym. 4:14.
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za swe grzechy i nie wyzna ich, 
przyprowadzicie przed a Kościół 
i  postąpicie z  nim, jako wam 
mówi pismo święte albo zgod
nie z przykazaniem, albo zgod
nie z objawieniem.

13. A  uczynicie to, aby Bogu 
była chwała — nie dlatego, żeście 
nie przebaczyli, nie mając współ
czucia, ale abyście byli uspra
wiedliwieni w  oczach prawa, 
żebyście nie obrazili tego, który 
jest wam prawodawcą —

14. Zaprawdę, powiadam wam, 
będziecie tak postępować dla tej 
przyczyny.

15. Oto ja, Pan, rozgniewałem 
się na tego, który był sługą mym, 
Ezrę Bootha, a  także na  mego 
sługę, Isaaca Morleya, bowiem 
nie przestrzegali ani prawa, ani 
przykazania;

16. W sercu pragnęli zła, i  Ja, 
Pan, wstrzymałem mojego Du
cha. a Potępiali za zło tam, gdzie 
nie było żadnego zła; przeba
czyłem jednak słudze mojemu, 
Isaacowi Morleyowi.

17. A także sługa mój, a Edward 
Partridge, zgrzeszył, i  b Szatan 
pragnie zniszczyć jego duszę; ale 
kiedy będą ujawnione im te rze
czy i odpokutują za zło, będzie 
im przebaczone.

18. A  teraz zaprawdę, powia
dam, że  uznałem za  właściwe, 

by  sługa mój, Sidney Gilbert, 
wrócił do swego zajęcia po kilku 
tygodniach i  do  swego pełno
mocnictwa w ziemi Syjonu;

19. A co widział i usłyszał, może 
ujawnić uczniom moim, aby nie 
zginęli. I dla tej przyczyny po
wiedziałem o tych rzeczach.

20. I  ponownie, powiadam 
wam: Aby mój sługa, Isaac Mor
ley, nie był a kuszony ponad swoją 
wytrzymałość ani nie radził źle, 
na waszą szkodę, dałem przyka
zanie, by sprzedać jego gospo
darstwo.

21. Nie chcę, aby sługa mój, 
Frederick G. Williams, sprzedał 
swoje gospodarstwo, bowiem 
Ja, Pan, pragnę utrzymać silny 
wpływ na ziemi Kirtland przez 
okres pięciu lat, kiedy to nie obalę 
niegodziwych, abym w ten spo
sób niektórych uratował.

22. A po tym dniu Ja, Pan, nie 
będę a winić tych, którzy z otwar
tym sercem pójdą do ziemi Sy
jonu; bowiem Ja, Pan, wymagam 
b serc dzieci ludzkich.

23. Oto teraz nazywa się to a dzi
siaj aż do b przyjścia Syna Czło
wieczego, i  zaprawdę, jest to 
dzień składania c ofiar, i  dzień 
na dziesięcinę mojego ludu; bo
wiem ten, kto płaci d dziesięcinę, 
nie zostanie e spalony podczas 
Jego przyjścia.

 12 a DiP 42:80–93.
 16 a II Nefi 15:20;  

DiP 121:16.
 17 a ppś Partridge, Edward.
  b ppś Diabeł.
 20 a ppś Kusić, pokusa.
 22 a ppś Wina.

  b II Mojż. 35:5;  
DiP 59:15; 64:34.

 23 a DiP 45:6; 64:24–25.
  b ppś Drugie Przyjście 

Jezusa Chrystusa.
  c ppś Ofiara 

(poświęcenie).

  d Mal. 3:10–11.  
ppś Dziesięciny, 
dziesięcina.

  e Mal. 3:19;  
III Nefi 25:1;  
J.S. — Hist. 1:37.
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24. Bowiem po dniu dzisiejszym 
nastąpi a spalenie — mówiąc we
dług miary Pana — bowiem za
prawdę, powiadam, że  jutro 
wszyscy b pyszni, i ci, którzy czy
nią niegodziwie, będą niczym 
ścierń; i spalę ich, bowiem Jam 
jest Pan Zastępów; i nie oszczę
dzę nikogo, kto pozostaje w c Ba
bilonie.

25. Przeto jeżeli wierzycie mi, 
będziecie pracować w  czasie, 
który jeszcze nazywa się dzisiaj.

26. I  nie godzi się, by  słudzy 
moi, a Newel K. Whitney i Sid
ney Gilbert, sprzedali swój b sklep 
i swoje dobra tutaj; bowiem mą
drość nakazuje, aby tego nie 
uczynili, dopóki reszta Kościoła, 
która pozostaje w tym miejscu, 
nie uda się do ziemi Syjonu.

27. Oto w moich prawach jest 
powiedziane czy raczej zakazane 
zaciąganie a długów u wrogów;

28. Ale nigdy nie powiedziano, 
że Pan nie może zabrać, kiedy 
Mu się spodoba, i zapłacić, jako 
uzna za stosowne.

29. Przeto, ponieważ jeste
ście pełnomocnikami, jesteście 
w służbie Pana, i cokolwiek uczy
nicie zgodnie z wolą Pana, jest 
sprawą Pańską.

30. I On wyznaczył was, aby
ście zaopatrywali Jego świętych 
w tych ostatnich dniach, aby zy
skali a dziedzictwo w ziemi Sy
jonu.

31. I  oto, Ja, Pan, ogłaszam 
wam — a a słowa moje są pewne 
i nie b zawiodą — że je zyskają.

32. Jednak wszystko musi się 
stać w swoim czasie.

33. Przeto nie bądźcie a znu
żeni czynieniem dobra, bowiem 
kładziecie podwaliny wielkiego 
dzieła. I z b małych rzeczy wynika 
to, co jest wielkie.

34. Oto Pan a wymaga b serca 
i  ochotnego umysłu; a  ochotni 
i  c posłuszni spożywać będą do
bra ziemi Syjonu w tych ostat
nich dniach.

35. A a buntownicy zostaną b od
cięci od ziemi Syjonu i odesłani 
precz, i nie odziedziczą tej ziemi.

36. Bowiem zaprawdę, powia
dam, że buntownicy nie są z krwi 
a Efraima, przeto zostaną wyple
nieni.

37. Oto Ja, Pan, uczyniłem mój 
Kościół w tych ostatnich dniach 
na  podobieństwo sędziego, co 
siedzi na wzgórzu lub wyżynie, 
aby sądzić narody.

38. Bowiem stanie się, że miesz

 24 a Iz. 66:15–16.  
ppś Świat — Koniec 
świata;  
Ziemia — 
Oczyszczenie ziemi.

  b Mal. 3:15;  
II Nefi 12:12; 23:11.  
ppś Pycha.

  c DiP 1:16.  
ppś Babel, Babilon.

 26 a ppś Whitney, Newel K.

  b DiP 57:8.
 27 a ppś Dług.
 30 a DiP 63:48.
 31 a Mar. 13:31;  

II Nefi 31:15;  
DiP 1:37–38.

  b DiP 76:3.
 33 a Gal. 6:9.
  b DiP 123:16.
 34 a Mich. 6:8.
  b V Mojż. 32:46;  

Joz. 22:5;  
Morm. 9:27.  
ppś Serce.

  c Iz. 1:19.  
ppś Posłuszeństwo, 
posłuszny, być 
posłusznym.

 35 a ppś Bunt.
  b DiP 41:5; 50:8–9; 56:3.  

ppś Ekskomunika.
 36 a V Mojż. 33:16–17.
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kańcy Syjonu a sądzić będą 
wszystkie sprawy związane z Sy
jonem.

39. I ujawnią kłamców i obłud
ników, a ci, którzy nie są a apo
stołami ani prorokami, będą 
rozpoznani.

40. I nawet sam a biskup, który 
jest b sędzią, i jego doradcy, jeżeli 
nie są wierni w swoim c szafar
stwie, zostaną potępieni, i  d inni 
będą posadzeni na ich miejsce.

41. Oto bowiem powia
dam wam, że a Syjon zakwitnie 
i b chwała Pana będzie na nim;

42. I będzie ludziom a sztanda
rem, i przyjdą doń z każdego na
rodu pod niebem.

43. I  nastanie dzień, kiedy 
a drżeć będą z  jego powodu na
rody ziemi, i bać się będą jego 
straszliwych mieszkańców. Pan 
to powiedział. Amen.

ROZDZIAŁ 65
Objawienie na temat modlitwy dane za pośrednictwem Proroka Jó
zefa Smitha w Hiram w stanie Ohio, 30 października 1831 r.

1–2: Klucze królestwa Boga są po
wierzone człowiekowi na  ziemi, 
a  sprawa ewangelii zatriumfuje; 
3–6: Milenijne królestwo niebieskie 
nadejdzie i przyłączy się do króle
stwa Boga na ziemi.

Zważajcie oto na głos tego, który 
jest zesłany z wysokości, który 
jest mocny i potężny, który roz
chodzi się, aż po krańce ziemi, 
zaiste, którego głos jest dla lu
dzi — a Przygotujcie drogę Pań
ską, prostujcie Jego ścieżki.

2. a Klucze b królestwa Boga 
są powierzone człowiekowi 
na ziemi, i odtąd ewangelia po
toczy się aż  po  krańce ziemi, 
niczym c kamień oderwany 
od góry bez udziału rąk toczący 
się, dopóki nie d wypełni całej  
ziemi.

3. Zaiste, głos wołający: Przygo
tujcie drogę Pańską, przygotujcie 
a wieczerzę Baranka, bądźcie go
towi na b Oblubieńca.

4. Módlcie się do  Pana, wzy
wajcie Jego świętego imienia, 

 38 a Iz. 2:3–4;  
DiP 133:21.

 39 a Obj. 2:2.  
ppś Apostoł.

 40 a ppś Biskup.
  b DiP 58:17; 107:72–74.
  c ppś Szafarz, 

szafarstwo.
  d DiP 107:99–100.
 41 a ppś Syjon.
  b DiP 45:67; 84:4–

5; 97:15–20. 

   ppś Chwała.
 42 a ppś Sztandar.
 43 a Iz. 60:14;  

DiP 97:19–20.
65 1 a Iz. 40:3;  

Mat. 3:3;  
Jan 1:23.

 2 a Mat. 16:19;  
DiP 42:69.  
ppś Klucze 
kapłaństwa.

  b DiP 90:1–5.

  c Dan. 2:34–45.
  d Ps. 72:19.  

ppś Daniel — Księga 
Daniela;  
Dni ostatnie, 
Ostatnie dni.

 3 a Mat. 22:1–14;  
Obj. 19:9;  
DiP 58:11.

  b ppś Oblubieniec.

DOKTRYNA I PRZYMIERZA 64:39–65:4143



ujawniajcie Jego zadziwiające 
dzieła pośród ludzi.

5. Wzywajcie Pana, aby Jego 
królestwo rozprzestrzeniło się 
po ziemi, aby je przyjęli jej miesz
kańcy i byli gotowi na dni, które 
nastaną, kiedy Syn Człowieczy 
a zstąpi z nieba b odziany w blask 
Swej c chwały, aby spotkać d kró
lestwo Boże, które jest założone 
na ziemi.

6. Przeto niechaj rozprzestrzeni 
się a królestwo Boże, aby przyjść 
mogło b królestwo niebieskie, 
abyś Ty, o Boże, mógł być wy
chwalony zarówno w niebie, jak 
i na ziemi, aby pokonani mogli 
być Twoi wrogowie; bowiem 
c Twoja jest cześć, moc i chwała, 
na wieki wieków. Amen.

ROZDZIAŁ 66
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Hiram 
w stanie Ohio, 29 października 1831 r. William E. McLellin zwrócił 
się do Pana na osobności, aby przez Proroka mógł poznać odpowie
dzi na pięć pytań, które nieznane były Józefowi Smithowi. Na prośbę 
Williama E. McLellina Prorok zapytał Pana i otrzymał, co następuje.

1–4: Wieczne przymierze jest pełnią 
ewangelii; 5–8: Starsi mają głosić, 
świadczyć i rozprawiać z ludźmi; 9–
13: Wierna posługa kapłańska za
pewnia dziedzictwo życia wiecznego.

Tak oto rzecze Pan do mojego 
sługi, Williama E. McLellina — 
Błogosławiony jesteś, bo odwró
ciłeś się od niegodziwości swoich 
i przyjąłeś prawdy moje — rze
cze Pan, twój Odkupiciel, Zba
wiciel świata i  tylu, ilu a wierzy 
w moje imię.

2. Zaprawdę, powiadam ci, 
że jesteś błogosławiony, bo przy

jąłeś moje a wieczne przymierze, 
samą pełnię mojej ewangelii wy
słaną do  dzieci ludzkich, aby 
miały b życie i  udział w  chwa
łach, które mają być objawione 
w ostatnich dniach, jako zapisali 
prorocy i  apostołowie w  daw
nych dniach.

3. Zaprawdę, powiadam ci, 
sługo mój, Williamie, żeś jest czy
sty, ale nie całkiem; odpokutuj 
przeto za te rzeczy, które nie są 
miłe w moich oczach, rzecze Pan, 
bowiem Pan ci je a pokaże.

4. A  teraz zaprawdę, Ja, Pan, 
pokażę ci, co postanowiłem 

 5 a Mat. 24:30.
  b Ps. 93:1.
  c ppś Chwała.
  d Dan. 2:44.
 6 a ppś Królestwo Boże 

lub królestwo 

   niebieskie.
  b Obj. 11:15.
  c I Kron. 29:11;  

Mat. 6:13.
66 1 a Jan 1:12.  

ppś Wierzenie, 

   wiara, wierzyć.
 2 a ppś Nowe i wieczne 

przymierze.
  b Jan 10:10;  

III Nefi 5:13.
 3 a Jakub 4:7; Eter 12:27.
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w związku z tobą, czyli jaka jest 
moja wola względem ciebie.

5. Oto, zaprawdę, powia
dam ci, że  jest moją wolą, abyś 
a głosił moją ewangelię od ziemi 
do ziemi i od miasta do miasta, 
zaiste, w pobliżu tych rejonów, 
gdzie jej nie głoszono.

6. Nie pozostawaj w tym miej
scu przez wiele dni; nie idź jesz
cze do ziemi Syjonu, ale poślij, 
ile możesz; poza tym nie myśl 
o swojej własności.

7. a Idź do ziem wschodnich, da
waj b świadectwo w każdym miej
scu, każdemu ludowi, również 
w ich synagogach, rozprawiając 
z ludźmi.

8. Niechaj sługa mój, Samuel H. 
Smith, pójdzie z tobą, i nie porzu
caj go, i daj mu swoje wskazówki; 
a tego, kto jest wierny, uczynię 
a silnym w każdym miejscu; i Ja, 
Pan, pójdę z wami.

9. Nakładaj a ręce na  chorych, 
a b wyzdrowieją. Nie wracaj, do
póki Ja, Pan, cię nie poślę. Bądź 
cierpliwy w  udrękach. c Proś, 
a otrzymasz; kołacz, a będzie ci 
otworzone.

10. Nie frasuj się. Wyrzeknij się 
wszelkiej nieprawości. Nie po
pełniaj a cudzołóstwa — pokusy, 
która jest twoim problemem.

11. a Zachowuj te słowa, bowiem 
są prawdziwe i wierne; i rozwi
niesz swój urząd, i  ponaglisz 
wielu ludzi do  b Syjonu, a  c pie
śni wiecznej radości owioną ich 
głowy.

12. a Czyń dalej te rzeczy, 
aż do samego końca, a będziesz 
miał b koronę wiecznego życia 
po prawicy mojego Ojca, który 
jest pełen łaski i prawdy.

13. Zaprawdę, tak rzecze Pan, 
twój a Bóg, twój Odkupiciel, sam 
Jezus Chrystus. Amen.

ROZDZIAŁ 67
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Hiram 
w stanie Ohio na początku listopada 1831 r. Okazją była nadzwy
czajna konferencja. Rozważano publikację objawień już otrzymanych 
od Pana za pośrednictwem Proroka (zob. wprowadzenie do roz
działu 1.). William W. Phelps niedawno założył drukarnię Kościoła 
w Independence w stanie Missouri. Podczas konferencji zdecydo
wano o publikacji objawień w „Book of Commandments” [Księdze 
 5 a Mar. 16:15.
 7 a DiP 75:6.
  b ppś Świadectwo.
 8 a DiP 52:17; 133:58.
 9 a ppś Błogosławienie 

chorych;  
Ręce, nałożenie [rąk].

  b Mat. 9:18.  

ppś Uzdrowić, 
uzdrowienia.

  c Jak. 1:5.
 10 a ppś Cudzołóstwo.
 11 a DiP 35:24.
  b DiP 11:6.
  c Iz. 35:10;  

DiP 45:71.  

ppś Śpiewać.
 12 a II Tym. 3:14–15;  

II Nefi 31:20.
  b Iz. 62:3;  

Mat. 25:21;  
I Piotra 5:4.

 13 a ppś Bóg, Boska 
Trójca — Bóg Syn.
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przykazań] i wydrukowaniu 10 000 egzemplarzy (z powodu nieprze
widzianych trudności liczba ta została później zmniejszona do 3000 
egzemplarzy). Wielu braci złożyło uroczyste świadectwo, że obja
wienia zebrane wówczas do wydania są, zaiste, prawdziwe, jako za
świadczył Duch Święty zesłany na nich. W historii Józefa Smitha 
zapisano, że po otrzymaniu objawienia, znanego jako rozdział 1., 
nastąpiła dyskusja na temat języka użytego w objawieniach. Otrzy
mano niniejsze objawienie.

1–3: Pan słyszy modlitwy i czuwa 
nad Swymi starszymi; 4–9: Rzuca 
wyzwanie najmędrszej osobie, aby 
napisała choćby najmniejsze objawie
nie podobne do Jego objawień; 10–14: 
Wierni starsi zostaną ożywieni przez 
Ducha i ujrzą oblicze Boga.

Patrzcie i  zważajcie, o  wy, 
a starsi mojego Kościoła, coście 
się zebrali razem, których modli
twy usłyszałem i których serca 
znam, i których pragnienia do
tarły do mnie.

2. Oto a oczy moje spoczywają 
na  was, i  niebiosa, i  ziemia są 
w  moich rękach, i  moje są bo
gactwa wieczności, które rozdaję.

3. Staraliście się wierzyć, 
że  otrzymacie błogosławień
stwo, które wam ofiarowano; jed
nak, zaprawdę, powiadam wam, 
że a strach był w waszym sercu i, 
zaprawdę, dla tej przyczyny nie 
otrzymaliście go.

4. A  teraz Ja, Pan, daję wam 
a świadectwo o  prawdziwości 
tych przykazań, które leżą przed 
wami.

5. Wasze oczy spoczywają 
na  słudze moim, Józefie Smi
thie  jun., i  znacie jego a język, 
i  znacie jego niedoskonałości; 
i pragniecie w sercach wiedzy, 
żeby użyć lepszego języka niż 
on; to także wiecie.

6. Wyszukajcie teraz w  Księ
dze przykazań, nawet najmniej
sze objawienie, i  wyznaczcie 
tego, który jest a najmędrszy po
śród was;

7. Czyli, gdy ktokolwiek spo
śród was uczyni jedno na  po
dobieństwo tego, wówczas 
usprawiedliwieni będziecie 
z tego, że mówiliście, iż nie wie
cie, czy są prawdziwe;

8. Ale jeśli nie możecie uczynić 
jednego na podobieństwo tego, 
ściągacie na  siebie potępienie, 
jeżeli nie a złożycie świadectwa, 
że są prawdziwe.

9. Bowiem wiecie, że  nie ma 
w  nich nieprawości, a  to, co 
jest a prawe, przychodzi z góry, 
od Ojca b światłości.

10. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, że  jest to wasz 

67 1 a ppś Starszy.
 2 a Ps. 34:16.
 3 a ppś Bojaźń, strach.
 4 a ppś Prawda; 

   Świadectwo.
 5 a DiP 1:24.
 6 a II Nefi 9:28–29, 42.
 8 a ppś Świadek, 

świadectwo.
 9 a Mor. 7:15–18.
  b Jak. 1:17;  

DiP 50:24; 84:45; 88:49.
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przywilej i obietnica, którą wam 
daję, że zostaliście ustanowieni 
do tej posługi, że  jeżeli wyzbę
dziecie się a zazdrości i b bojaźni, 
i  c ukorzycie się przede mną, 
bo nie jesteście dość pokorni, ro
zerwana będzie d zasłona i  e uj
rzycie mnie, i  poznacie, żem 
jest — nie cielesnym ani natural
nym umysłem, ale duchowym.

11. Bowiem żaden a człowiek 
nie widział nigdy Boga w ciele, 
chyba że został ożywiony przez 
Ducha Bożego.

12. Ani żaden a naturalny czło

wiek nie może znieść obecności 
Boga, ani żaden o umyśle ciele
snym.

13. Nie możecie znieść te
raz obecności Boga ani posługi 
aniołów; przeto trwajcie w a cier
pliwości, aż będziecie b udosko
naleni.

14. Niechaj wasze umysły nie 
odwracają się; a kiedy będziecie 
a godni, we właściwym dla mnie 
czasie, ujrzycie i poznacie to, co 
wam nadano rękami sługi mo
jego, Józefa Smitha jun. Amen.

ROZDZIAŁ 68
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Hiram 
w stanie Ohio, 1 listopada 1831 r., w odpowiedzi na modlitwę, aby 
poznać zamysł Pana, co do Orsona Hyde’a, Luke’a S. Johnsona, Ly
mana E. Johnsona i Williama E. McLellina. Chociaż część tego ob
jawienia była skierowana do tych czterech mężczyzn, to duża część 
tekstu odnosi się do całego Kościoła. Niniejsze objawienie zostało 
rozszerzone pod kierownictwem Józefa Smitha, kiedy opublikowano 
je w Doktrynie i Przymierzach w wydaniu z 1835 r.

1–5: Słowa starszych, którzy zostali 
poruszeni przez Ducha Świętego, są 
pismem świętym; 6–12: Starsi po
winni głosić i chrzcić, a znaki pójdą 
za prawdziwie wierzącymi; 13–24: 
Pierworodni spośród synów Aarona 
mogą służyć jako Przewodniczący 

Biskupi (tzn. dzierżyć klucze pre
zydentury jako biskupi) pod kierow
nictwem Pierwszego Prezydium; 
25–28: Rodzicom przykazane jest, 
aby uczyli swoje dzieci ewangelii; 
29–35: Święci mają zachowywać sa
bat, pracować pilnie i modlić się.

 10 a ppś Zazdrosny, 
zazdrość.

  b ppś Bojaźń, strach.
  c ppś Pokorny, pokora.
  d ppś Welon;  

Zasłona.
  e DiP 88:68; 93:1; 97:16.
 11 a Tłum. J.S. II Mojż. 

33:20, 23 (Aneks);  
Jan 1:18; 6:46;  
Tłum. J.S. I Jana 4:12 
(Aneks);  
DiP 84:19–22;  
Mojż. 1:11, 14.

 12 a Mos. 3:19.  
ppś Człowiek 

naturalny.
 13 a Rzym. 2:7.  

ppś Cierpliwość.
  b Mat. 5:48;  

III Nefi 12:48.
 14 a ppś Godny, bycie 

godnym.
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Sługa mój, Orson Hyde, zo
stał powołany przez jego usta
nowienie do głoszenia wiecznej 
ewangelii przez a Ducha Boga ży
wego, od ludu do ludu i od ziemi 
do ziemi, w kongregacjach niego
dziwych, w ich synagogach, roz
prawiając z nimi i objaśniając im 
wszystkie pisma święte.

2. I patrzcie, oto jest przykład 
dla wszystkich ustanowionych 
do  tego kapłaństwa, a  których 
wyznaczoną misją jest pójść 
przed siebie —

3. I  jest to przykład dla nich, 
że mają a mówić, jako zostaną po
ruszeni przez Ducha Świętego.

4. A cokolwiek powiedzą, będąc 
poruszeni przez a Ducha Świę
tego, to będzie pismem świętym, 
będzie wolą Pana, będzie zamy
słem Pana, będzie słowem Pana, 
będzie głosem Pana i b mocą Boga 
ku zbawieniu.

5. Oto jest obietnica Pana dla 
was, o słudzy moi.

6. Przeto bądźcie dobrej myśli 
i  nie a trwóżcie się, bowiem Ja, 
Pan, jestem z wami i będę stać 
przy was; i  dacie świadectwo 
o mnie, o samym Jezusie Chry
stusie, żem jest Synem Boga ży
wego, żem był, żem jest i że mam 
przyjść.

7. Oto słowo Pana dla ciebie, 

sługo mój, a Orsonie Hyde, a także 
dla mego sługi, Luke’a John
sona, i dla sługi mojego, Lymana 
Johnsona, i  dla sługi mojego, 
Williama  E. McLellina, i  dla 
wszystkich wiernych starszych 
mojego Kościoła.

8. a Idźcie na cały świat, b głoście 
ewangelię każdemu c stworzeniu, 
działając z d upoważnienia, które 
wam dałem, e chrzcząc w  imię 
Ojca i Syna i Ducha Świętego.

9. A  a ten, kto wierzy i  jest 
ochrzczony, b zbawiony będzie, 
a ten kto nie wierzy — zostanie 
c potępiony.

10. A ten, kto wierzy, będzie po
błogosławiony a znakami, które 
nastąpią, jako napisano.

11. I będzie wam dane poznać 
a znaki czasów oraz znaki przyj
ścia Syna Człowieczego;

12. I  będzie wam dana moc, 
by  a zapieczętować na  życie 
wieczne tylu, o ilu Ojciec da świa
dectwo. Amen.

13. A  teraz co do  spraw do
datkowych do  przymierzy 
i przykazań; są one takie —

14. Oto w przyszłości, we wła
ściwym czasie Pana, inni a biskupi 
będą wyświęceni dla Kościoła, 
aby pełnili posługę tak, jak 
pierwszy;

15. Przeto mają to być a wyżsi 

68 1 a ppś Duch Święty.
 3 a II Piotra 1:21;  

DiP 18:32; 42:16;  
100:5.

 4 a ppś Duch Święty;  
Objawienie.

  b Rzym. 1:16.
 6 a Iz. 41:10.
 7 a ppś Hyde, Orson.

 8 a DiP 1:2; 63:37.
  b ppś Głosić;  

Praca misjonarska.
  c Mar. 16:15.
  d ppś Upoważnienie.
  e ppś Chrzest, chrzcić.
 9 a Mar. 16:16;  

DiP 20:25.
  b ppś Zbawienie.

  c ppś Potępienie 
(wyklęcie).

 10 a ppś Znak.
 11 a ppś Znaki czasów.
 12 a DiP 1:8; 132:49.  

ppś Pieczętować, 
zapieczętowanie.

 14 a ppś Biskup.
 15 a DiP 72:1.
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kapłani, którzy są godni, i  zo
staną wyznaczeni przez b Pierw
sze Prezydium Kapłaństwa 
Melchizedeka, chyba że są w pro
stej linii potomkami c Aarona.

16. A jeżeli są w prostej linii po
tomkami a Aarona, mają słuszne 
prawo do biskupstwa, jeżeli są 
pierworodnymi wśród synów 
Aarona;

17. Bowiem pierworodny 
dzierży prawo do prezydentury 
nad tym kapłaństwem oraz a klu
cze, czyli upoważnienie do niego.

18. Nikt nie ma słusznego 
prawa do tego urzędu, do dzier
żenia kluczy tego kapłaństwa, 
chyba że jest w a prostej linii po
tomkiem oraz pierworodnym 
Aarona.

19. Jednakże skoro a wyższy 
kapłan w  Kapłaństwie Mel
chizedeka ma upoważnienie 
do sprawowania wszystkich niż
szych urzędów, może on spra
wować urząd b biskupa, gdy nie 
można znaleźć żadnego potomka 
Aarona w prostej linii, pod wa
runkiem, że zostanie powołany 
i  wyświęcony, i  ustanowiony 
do  tej mocy z  ręki Pierwszego 
Prezydium Kapłaństwa Melchi
zedeka.

20. A potomek Aarona w prostej 
linii musi także być wyznaczony 

przez to Prezydium i  uznany 
za  godnego, i  a namaszczony, 
i b ustanowiony z ręki tego Pre
zydium, bowiem w przeciwnym 
razie nie jest prawnie upoważ
niony do działania w swoim ka
płaństwie.

21. Lecz na mocy zarządzenia, 
które mówi, że  prawo kapłań
stwa przechodzi z ojca na syna, 
mogą ubiegać się o swe namasz
czenie, jeżeli w  każdej chwili 
będą mogli udowodnić swoje 
pochodzenie lub ustalą je przez 
objawienie od Pana z ręki wyżej 
wspomnianego Prezydium.

22. I ponownie, żaden biskup 
ani wyższy kapłan, którego wy
święcono do  tej posługi, nie 
może być sądzony czy potępiony 
za żadną zbrodnię przed nikim, 
jak tylko przed a Pierwszym Pre
zydium Kościoła;

23. A  jeżeli na mocy świadec
twa nie do podważenia zostanie 
przed tym Prezydium uznany 
za winnego, potępiony będzie;

24. A jeżeli odpokutuje, a prze
baczycie mu zgodnie z przymie
rzami i przykazaniami Kościoła.

25. I ponownie, skoro a rodzice 
mają dzieci w Syjonie lub w jed
nym z  jego zorganizowanych 
b palików i nie c uczą ich — aby ro
zumiały doktrynę pokuty, wiary 

 15 b ppś Pierwsze 
Prezydium.

  c ppś Aaron, brat 
Mojżesza.

 16 a DiP 107:15–17.  
ppś Kapłaństwo 
Aarona.

 17 a ppś Klucze 
kapłaństwa.

 18 a II Mojż. 40:12–15;  
DiP 84:18;  
107:13–16, 70–76.

 19 a ppś Wyższy kapłan.
  b ppś Biskup.
 20 a ppś Namaścić.
  b ppś Ustanowić, 

ustanowienie.
 22 a ppś Pierwsze 

Prezydium.
 24 a ppś Przebaczać.
 25 a ppś Rodzina — 

Obowiązki rodziców.
  b ppś Palik.
  c ppś Nauczać, 

nauczyciel.
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w Chrystusa, Syna Boga żywego 
i chrztu, i nadania Ducha Świę
tego przez nałożenie rąk w wieku 
d ośmiu lat — e grzech ten spadnie 
na głowy rodziców.

26. Bowiem będzie to prawem 
dla mieszkańców a Syjonu, czyli 
każdego z jego zorganizowanych 
palików.

27. I  dzieci ich zostaną 
a ochrzczone dla b odpuszczenia 
ich grzechów w  wieku c ośmiu 
lat i dostąpią nałożenia rąk.

28. I  będą także uczyć swoje 
dzieci, aby się a modliły i postę
powały zacnie przed Panem.

29. I mieszkańcy Syjonu będą 
też zachowywać dzień a sabatu 
i święcić go.

30. I będą też mieszkańcy Sy
jonu pamiętać trudy swoje, 
ponieważ ich wyznaczono, 
by pracowali z całą wiernością; 
bowiem bezczynny zostanie za
pamiętany przed Panem.

31. A teraz Ja, Pan, nie jestem 
zadowolony z  mieszkańców 
Syjonu, bowiem są a bezczynni 
między nimi, i dzieci ich takoż 
wzrastają w b niegodziwości; nie 
c szukają też gorliwie bogactw 
wieczności, ale oczy ich są pełne 
chciwości.

32. Takie rzeczy nie powinny 
mieć miejsca i muszą zostać usu
nięte spośród nich; przeto nie
chaj sługa mój, Oliver Cowdery, 
poniesie te słowa do ziemi Sy
jonu.

33. I  daję im przykazanie  — 
niechaj ten, kto nie przestrzega 
a modlitw przed Panem o wyzna
czonej porze, zostanie b zapamię
tany przed sędzią mego ludu.

34. a Słowa te są prawdziwe 
i wierne; przeto nie przekraczaj
cie ich, ani im nie b ujmujcie.

35. Oto Jam jest a Alfa i Omega, 
i b przychodzę szybko. Amen.

ROZDZIAŁ 69
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Hi
ram w stanie Ohio, 11 listopada 1831 r. Na nadzwyczajnej konfe
rencji, odbywającej się w dniach 1–2 listopada, zdecydowano zebrać 
objawienia, aby od razu je opublikować. Trzeciego listopada do
dano objawienie, zapisane tutaj jako rozdział 133., nazywane póź
niej Dodatkiem. Oliver Cowdery został już wyznaczony, by zabrać 
 25 d DiP 18:42; 20:71.
  e Jakub 1:19;  

DiP 29:46–48.
 26 a ppś Syjon.
 27 a ppś Chrzest, chrzcić.
  b ppś Odpuszczenie 

grzechów.
  c ppś Zdać sprawę, 

odpowiedzialny, 

odpowiedzialność.
 28 a ppś Modlitwa.
 29 a DiP 59:9–12.  

ppś Dzień sabatu.
 31 a ppś Bezczynny, 

bezczynność.
  b ppś Niegodziwy, 

niegodziwość.
  c DiP 6:7.

 33 a ppś Modlitwa.
  b ppś Sędzia, Sąd;  

Skarcić, karcenie.
 34 a Obj. 22:6.
  b DiP 20:35; 93:24–25.
 35 a ppś Alfa i Omega.
  b DiP 1:12.
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1–2: John Whitmer ma towarzyszyć 
Oliverowi Cowdery’emu do stanu 
Missouri; 3–8: Ma on także głosić 
oraz zbierać, odnotowywać i zapi
sywać dane historyczne.

Zważajcie na mnie, rzecze Pan, 
wasz Bóg, dla dobra sługi mego, 
a Olivera Cowdery’ego. Oto mą
drością we  mnie jest, aby mu 
powierzyć przykazania i pienią
dze, które ma zabrać do  ziemi 
Syjonu tylko wtedy, jeśli pójdzie 
z nim ktoś inny, kto jest oddany 
i wierny.

2. Przeto Ja, Pan, chcę, aby 
sługa mój, a John Whitmer, po
szedł ze  sługą mym, Oliverem 
Cowderym;

3. A także, aby nadal zapisywał 
i prowadził a kronikę wszystkich 
ważnych spraw, jakie zaobser
wuje i pozna, a które dotyczą mo
jego Kościoła;

4. A  także, aby otrzymywał 
a rady i pomoc od sługi mojego, 
Olivera Cowdery’ego, i innych.

5. A także słudzy moi, którzy są 
w innych krainach ziemi, winni 
przysyłać sprawozdania ze swo
jego a szafarstwa do ziemi Syjonu;

6. Bowiem ziemia Syjonu będzie 
siedzibą i miejscem przyjmowa
nia i czynienia wszystkich tych 
rzeczy.

7. Jednak niechaj sługa mój, 
John Whitmer, wielokrotnie 
udaje się z  miejsca na  miejsce 
i z kościoła do kościoła, aby mógł 
łatwiej uzyskać wiedzę —

8. Głosząc i objaśniając, zapisu
jąc, kopiując, wybierając i zdoby
wając wszystkie te rzeczy, które 
będą dla dobra Kościoła i  dla 
dorastających pokoleń, które 
wzrosną na ziemi a Syjonu, aby 
posiadały ją z pokolenia na po
kolenie, na wieki wieków. Amen.

69 1 a ppś Cowdery, Oliver.
 2 a ppś Whitmer, John.
 3 a DiP 47:1–3; 85:1.

 4 a ppś Rada.
 5 a ppś Szafarz, 

szafarstwo.

 8 a ppś Syjon.

manuskrypt z zebranymi objawieniami i przykazaniami do  Inde
pendence w stanie Missouri celem wydrukowania. Miał także wziąć 
ze sobą pieniądze darowane na rozbudowę Kościoła w stanie Mis
souri. W niniejszym objawieniu poinstruowano Johna Whitmera, 
aby towarzyszył Oliverowi Cowdery’emu, a także polecono Johnowi 
Whitmerowi, aby w ramach powołania jako historyk Kościoła i za
pisujący udał się w podróż i zebrał materiały historyczne.

ROZDZIAŁ 70
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Hi
ram w stanie Ohio, 12 listopada 1831 r. W historii Proroka podano, 
że cztery nadzwyczajne konferencje odbyły się w okresie od 1 do 12  
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1–5: Wyznaczenie szafarzy odpo
wiedzialnych za  opublikowanie 
objawień; 6–13: Ci, którzy trudzą 
się rzeczami duchowymi, godni 
są swojej zapłaty; 14–18: Święci 
winni być równi w  rzeczach do
czesnych.

Patrzcie i zważajcie, o miesz
kańcy Syjonu, i ty, cały ludu mo
jego Kościoła, coś jest daleko, 
i  usłyszcie słowo Pana, które 
daję słudze mojemu, Józefowi 
Smithowi  jun., a  także słudze 
mojemu, Martinowi Harrisowi, 
a  także słudze mojemu, Olive
rowi Cowdery’emu, i  słudze 
mojemu, Johnowi Whitmerowi, 
i słudze mojemu, Sidneyowi Rig
donowi, i słudze mojemu, Wil
liamowi  W. Phelpsowi, jako 
przykazanie dla nich.

2. Bowiem daję im przykazanie; 
przeto zważajcie i usłyszcie, gdyż 
tak rzecze do nich Pan —

3. Ja, Pan, wyznaczyłem i usta
nowiłem ich, aby byli a szafarzami 
objawień i przykazań, które im 
dałem i które im później dam;

4. I zażądam od nich sprawoz

dania z tego szafarstwa w dniu 
sądu.

5. Przeto wyznaczyłem im  — 
i to jest ich zadanie w Kościele 
Bożym  — aby zarządzali nim 
i tym, co się do niego odnosi, za
iste, jego dobrodziejstwami.

6. Przeto daję im przykazanie, 
aby nie dali tych rzeczy Kościo
łowi ani światu;

7. Jednakże jeżeli otrzymają 
więcej, niż jest konieczne na ich 
potrzeby i pragnienia, dane to bę
dzie do mojego a spichlerza;

8. I  dobrodziejstwa będą po
święcone mieszkańcom Syjonu 
i  ich potomstwu, jeśli zostaną 
a dziedzicami zgodnie z prawami 
królestwa.

9. Oto tego wymaga Pan 
od  każdego człowieka w  jego 
a szafarstwie, które Ja, Pan, wy
znaczyłem lub wyznaczę później 
każdemu.

10. I oto, nikt, kto należy do Koś
cioła Boga żywego nie jest zwol
niony z  przestrzegania tego 
prawa;

11. Zaiste, ani biskup, ani a peł
nomocnik, który prowadzi 

70 3 a I Kor. 4:1; DiP 72:20.
 7 a DiP 72:9–10.

 8 a DiP 38:20.
 9 a ppś Szafarz, 

szafarstwo.
 11 a DiP 57:6.

listopada włącznie. Na  ostatnim z  tych zgromadzeń rozważano 
wielkie znaczenie objawień, które później opublikowano w „Book of 
Commandments” [Księdze przykazań], zwanej później Doktryną 
i Przymierzami. Objawienie to zostało dane po tym, jak podczas konfe
rencji oświadczono, że objawienia miały „dla Kościoła wartość bo
gactw całego świata”. W historii Józefa Smitha opisano te objawienia 
jako „podwalinę Kościoła w tych ostatnich dniach i dobrodziejstwo 
dla świata wykazujące, że klucze tajemnic królestwa naszego Zbawi
ciela ponownie powierzono człowiekowi”.
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spichlerz Pański, ani ten, kogo 
wyznaczono, aby miał szafar
stwo nad sprawami doczesnymi.

12. A  ten, kogo wyznaczono, 
aby zarządzał sprawami ducho
wymi, ten jest a godny swej za
płaty, tak samo jak i ci, których 
wyznaczono, aby mieli szafar
stwo w zarządzaniu sprawami 
doczesnymi;

13. Zaiste, nawet obfitszej, a ob
fitość ta jest im pomnożona przez 
przejawy Ducha.

14. Jednak a równi będziecie 
w tym, co doczesne, i to bez nie
chęci, bo inaczej powstrzymana 
zostanie obfitość przejawów 
 Ducha.

15. A teraz to a przykazanie daję 

mym sługom dla ich dobra, kiedy 
tu pozostają, dla ukazania mych 
błogosławieństw, które spoczy
wają na  ich głowach, dla na
grodzenia ich b pilności i dla ich 
bezpieczeństwa;

16. Dla strawy i  dla a okrycia, 
dla dziedzictwa, dla domów i dla 
ziem, bez względu na warunki, 
w jakich Ja, Pan, ich umieszczę 
i dokądkolwiek Ja, Pan, ich poślę.

17. Bowiem byli wierni w a wielu 
sprawach i postąpili dobrze, o ile 
nie zgrzeszyli.

18. Oto Ja, Pan, jestem a miło
sierny i będę im błogosławił, i do
stąpią radości z  tego powodu. 
Tak jest. Amen.

 12 a Łuk. 10:7.
 14 a DiP 49:20.  

ppś Poświęcić, prawo 
poświęcenia.

 15 a V Mojż. 10:12–13.
  b ppś Pilność.
 16 a DiP 59:16–20.
 17 a Mat. 25:21–23.

 18 a ppś Miłosierny, 
miłosierdzie.

71 1 a ppś Rigdon, Sidney.

ROZDZIAŁ 71
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi i Sidneyowi Rigdo
nowi w Hiram w stanie Ohio, 1 grudnia 1831 r. Prorok kontynuował 
tłumaczenie Biblii, mając za skrybę Sidneya Rigdona, do czasu otrzy
mania niniejszego objawienia, kiedy to tymczasowo odłożył na bok 
tłumaczenie, aby mogli postąpić zgodnie z otrzymanymi w nim 
wskazówkami. Bracia mieli wyruszyć i głosić ewangelię, aby złago
dzić wrogie nastroje, które powstały przeciwko Koś ciołowi w wy
niku opublikowania listów napisanych przez Ezrę Bootha, który 
odstąpił od Kościoła.
1–4: Józef Smith i Sidney Rigdon 
są wysłani, by głosić ewangelię; 5–
11: Wrogom świętych zostaną po
mieszane szyki.

Tak oto rzecze Pan do was, słu
dzy moi, Józefie Smith jun. i a Sid
neyu Rigdon, że  zaprawdę, 
nadszedł czas, w którym uzna
łem za  konieczne i  wskazane, 
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 1 b ppś Praca misjonarska.
  c DiP 42:61, 65.
 5 a ppś Zrozumienie.

  b Alma 12:9–11.
 6 a Mat. 13:12.
 7 a Mojż. 7:13–17.

  b DiP 63:37; 68:8–9.
 9 a Iz. 54:17.

abyście otwarli usta, b głosząc 
moją ewangelię, sprawy kró
lestwa, objaśniając jego c tajem
nice z pism świętych według tej 
cząstki Ducha i mocy, która wam 
będzie dana z mojej woli.

2. Zaprawdę, powiadam wam, 
głoście światu w pobliskich rejo
nach, a także Kościołowi przez ja
kiś czas, do momentu, w którym 
dam wam znać.

3. Zaprawdę, misja, którą wam 
zlecam, jest na krótki okres.

4. Przeto trudźcie się w mojej 
winnicy. Wzywajcie mieszkań
ców ziemi, składajcie świadectwo 
i przygotowujcie drogę dla przy
kazań i objawień, które nastąpią.

5. A teraz zważajcie, oto jest mą
drość; kto czyta, niechaj a zrozu
mie, a także b przyjmie;

6. Bowiem ten, kto przyjmuje, 
otrzyma a obficiej, nawet samą 
moc.

7. Przeto a pomieszajcie szyki 
swoim wrogom; wezwijcie ich, 
aby was b spotkali zarówno 
otwarcie, jak i na osobności, a je
żeli pozostaniecie wierni, ich za
wstydzenie zostanie ujawnione.

8. Przeto niechaj wytoczą prze
ciw Panu swoje silne racje.

9. Zaprawdę, tak rzecze Pan 
do was: żadna a broń ukuta prze
ciwko wam nie była skuteczna;

10. A jeżeli kto podniesie głos 
przeciw wam, temu, we właści
wym dla mnie czasie, pomieszam 
szyki.

11. Przeto przestrzegajcie mo
ich przykazań; prawdziwe są 
i wierne. Tak jest. Amen.

ROZDZIAŁ 72
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Kirt
land w stanie Ohio, 4 grudnia 1831 r. Kilku starszych i członków 
zebrało się, aby poznać swoje obowiązki i aby mogli być dalej pod
budowani naukami Kościoła. Rozdział ten jest połączeniem trzech 
objawień otrzymanych tego samego dnia. Wersety 1–8 ujawniają 
powołanie Newela K. Whitneya na biskupa. Został on wówczas po
wołany i ustanowiony, po czym otrzymano wersety 9–23 podające 
dodatkowe wskazówki dotyczące obowiązków biskupa. Następnie 
dano wersety 24–26, a w nich instrukcje dotyczące zgromadzenia 
w Syjonie.

1–8: Starsi winni składać biskupowi 
sprawozdania ze swojego szafarstwa; 
9–15: Biskup prowadzi spichlerz 

i  troszczy się o biednych i potrze
bujących; 16–26: Biskupi mają za
świadczać o godności starszych.
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Zważajcie i  słuchajcie głosu 
Pana, o wy, którzy zebraliście się, 
którzy jesteście a wyższymi kapła
nami mojego Kościoła, którym 
dano b królestwo i moc.

2. Bowiem zaprawdę, tak rzecze 
Pan, uznałem za właściwe, aby 
wam, czyli spośród was, wyzna
czono a biskupa dla kościoła w tej 
części winnicy Pańskiej.

3. I zaprawdę, mądrze postąpili
ście w tej sprawie, bowiem Pan 
wymaga z ręki każdego a szafa
rza, aby złożył b sprawozdanie 
ze swego c szafarstwa, zarówno 
w tym czasie, jak i w wieczności.

4. Bowiem ten, kto jest wierny 
i a mądry w tym czasie, uznany 
jest za  godnego, aby odziedzi
czyć b posiadłości przygotowane 
dlań przez mojego Ojca.

5. Zaprawdę, powiadam wam, 
że  starsi kościoła w  tej części 
mojej a winnicy złożą sprawozda
nie ze swego szafarstwa przed bi
skupem, którego wyznaczę w tej 
części mojej winnicy.

6. Te sprawy trzeba zapisać, aby 
je przekazać biskupowi w Syjo
nie.

7. A obowiązek a biskupa zosta
nie ujawniony w przykazaniach, 
które dano, a także głosem konfe
rencji.

8. A teraz zaprawdę, powiadam 
wam, że  sługa mój, a Newel  K. 

Whitney, jest tym, który zosta
nie wyznaczony i ustanowiony 
do tej mocy. Taka jest wola Pana, 
waszego Boga, waszego Odkupi
ciela. Tak jest. Amen.

9. Słowo Pańskie dane jako do
datek do  prawa, ujawniające 
obowiązek biskupa  — którego 
ustanowiono kościołowi w  tej 
części winnicy — który jest za
prawdę taki:

10. Prowadzić a spichlerz Pana; 
przyjmować fundusze kościoła 
w tej części winnicy;

11. Przyjmować sprawozdanie 
starszych, jak nakazano wcześ
niej; a także a zadbać o potrzeby 
tych, którzy zapłacą za  to, co 
otrzymują, jeżeli mają czym za
płacić;

12. Aby to także było poświę
cone dla dobra Kościoła, bied
nym i potrzebującym.

13. A o tym, kto nie a ma czym 
zapłacić, sporządzone będzie 
sprawozdanie i przekazane bi
skupowi Syjonu, który spłaci 
dług tym, co Pan mu da do rąk.

14. A  trudy wiernych, któ
rzy pracują nad sprawami du
chowymi, udzielają ewangelii 
i  rzeczy królestwa Kościołowi 
i światu, wystarczą za dług przed 
biskupem w Syjonie;

15. Tak więc pochodzi to 
z  Kościoła, bowiem zgodnie 

72 1 a DiP 68:14–19.
  b ppś Królestwo 

Boże lub królestwo 
niebieskie.

 2 a ppś Biskup.
 3 a ppś Szafarz, 

szafarstwo.

  b DiP 42:32; 104:11–13.
  c Łuk. 19:11–27.
 4 a Mat. 24:45–47.
  b DiP 59:2.
 5 a ppś Winnica Pana.
 7 a DiP 42:31; 46:27; 

58:17–18; 107:87–88.

 8 a ppś Whitney, Newel K.
 10 a DiP 70:7–11; 78:3.  

ppś Spichlerz.
 11 a DiP 75:24.
 13 a ppś Biedny.
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z a prawem każdy, kto przychodzi 
do Syjonu, musi złożyć wszystkie 
sprawy przed biskupem w Syjo
nie.

16. A  teraz zaprawdę, powia
dam wam, że skoro każdy star
szy w  tej części winnicy musi 
zdać sprawę ze swojego szafar
stwa przed biskupem w tej części 
winnicy —

17. a Zaświadczenie od sędziego, 
czyli biskupa w tej części win
nicy, dla biskupa w Syjonie, spra
wia, że  każdy człowiek może 
być przyjęty, potwierdza, że wy
pełnił on wszystkie wymagania, 
aby otrzymać dziedzictwo i aby 
mógł on być przyjęty jako mądry 
b szafarz i jako wierny robotnik;

18. W przeciwnym razie nie zo
stanie przyjęty przez biskupa Sy
jonu.

19. A  teraz zaprawdę, powia
dam wam, niechaj każdy star
szy, który zda sprawę biskupowi 
Kościoła w tej części winnicy, zo
stanie polecony przez kościół lub 
kościoły, w  których się trudzi, 
aby dzięki temu mógł zabiegać 
o aprobatę, a jego sprawozdania 
ze wszystkiego zostały zatwier
dzone.

20. I  ponownie, niechaj słu
dzy moi, których wyznaczono 
jako szafarzy odpowiedzialnych 

za  a publikacje mojego Koś
cioła, mają prawo do  pomocy 
ze strony biskupa czy biskupów 
we wszystkim —

21. Aby a objawienia zostały 
opublikowane i  rozprzestrze
niły się po krańce ziemi; żeby oni 
także mogli uzyskać fundusze 
dla pożytku Kościoła we wszyst
kich sprawach;

22. Aby zabiegali oni o aprobatę 
we wszystkim, i zostali uznani 
za mądrych szafarzy.

23. A teraz oto, niech to będzie 
przykładem dla wszystkich roz
ległych gmin mojego Kościoła, 
w jakiejkolwiek ziemi będą za
łożone. I  na  tym kończę moje 
słowa. Amen.

24. Kilka słów danych jako do
datek do praw królestwa w kwe
stii członków Kościoła — tych, 
którzy są a wyznaczeni przez 
Ducha Świętego, aby pójść 
do  Syjonu, i  tych, którzy mają 
przywilej, aby pójść do Syjonu —

25. Niechaj zaniosą biskupowi 
zaświadczenie od  trzech star
szych Kościoła lub zaświadcze
nie od biskupa;

26. W  przeciwnym wypadku 
ten, który pójdzie do ziemi Sy
jonu, nie zostanie uznany za mą
drego szafarza. To także jest 
przykładem. Amen.

 15 a DiP 42:30–31.  
ppś Poświęcić, prawo 
poświęcenia.

 17 a DiP 20:64, 84.

  b DiP 42:32.
 20 a DiP 70:3–5.
 21 a ppś Doktryna 

i Przymierza.

 24 a ppś Powołać, 
powołany przez 
Boga, powołanie.
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ROZDZIAŁ 73
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi i Sidneyowi Rig
donowi w Hiram w stanie Ohio, 10 stycznia 1832 r. Prorok wraz 
z Sidneyem zajęci byli głoszeniem ewangelii od pierwszej połowy 
grudnia minionego roku, dzięki czemu osiągnięto wiele w zakresie 
uspokojenia niekorzystnych nastrojów, które powstały przeciwko 
Kościołowi (zob. wprowadzenie do rozdziału 71.).

73 1 a tzn. inni, którzy 
służyli na misji;  
zob. DiP 57–68.

 2 a DiP 20:63.
 3 a tzn. Józef i Sidney 

otrzymali wcześniej 

   przykazanie, aby 
zaprzestać prac nad 
tłumaczeniem Biblii, 
gdyż mieli głosić 
ewangelię.  
DiP 71:2.

  b DiP 45:60–61; 76:15.  
ppś Tłumaczenie 
Józefa Smitha 
(Tłum. J.S.).

 6 a I Piotra 1:13.

1–2: Starsi mają nadal głosić; 3–6: 
Józef Smith i Sidney Rigdon mają 
nadal tłumaczyć Biblię, dopóki tego 
nie ukończą.

Bowiem zaprawdę, tak rzecze 
Pan, uznałem za właściwe, żeby 
nadal głosili a oni ewangelię i na
woływali kościoły w pobliskich 
rejonach do czasu konferencji;

2. A wówczas będzie im oznaj
mionych ich kilka misji przez 
a głos konferencji.

3. Teraz zaprawdę, powia
dam wam, słudzy moi, Józefie 
Smith  jun. i  Sidneyu Rigdon, 

rzecze Pan, a wskazane jest, aby 
wznowić b tłumaczenie;

4. I o ile jest to możliwe, głosić 
w pobliskich rejonach do czasu 
konferencji; a  potem właściwa 
będzie kontynuacja dzieła tłu
maczenia, aż do jego ukończenia.

5. I niechaj będzie to wzorem 
dla starszych do czasu otrzyma
nia dalszej wiedzy, tak jak jest to 
zapisane.

6. A teraz nie daję wam więcej 
w tym czasie. a Opaszcie swe lę
dźwie i bądźcie trzeźwo myślący. 
Tak jest. Amen.

ROZDZIAŁ 74
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi w hrabstwie Wayne 
w stanie Nowy Jork w 1830 r. Jeszcze przed organizacją Kościoła 
pojawiły się pytania dotyczące właściwego sposobu chrzczenia, co 
przyczyniło się do tego, że Prorok szukał odpowiedzi na ten temat. 
W historii Józefa Smitha podano, że niniejsze objawienie stanowi 
wyjaśnienie I Listu do Koryntian 7:14 — fragmentu, za pomocą któ
rego często usprawiedliwiano chrzest niemowląt.
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1–5: Paweł pouczał Kościół w swych 
dniach, aby nie zachowywał prawa 
Mojżesza; 6–7: Małe dzieci są 
święte i uświęcone przez Zadość
uczynienie.

Bowiem a niewierzący mąż jest 
uświęcony przez żonę, a niewie
rząca żona jest uświęcona przez 
męża; bo inaczej dzieci wasze by
łyby nieczyste, ale teraz są święte.

2. W dniach apostołów istniało 
prawo obrzezania pośród wszyst
kich Żydów, którzy nie wierzyli 
w ewangelię Jezusa Chrystusa.

3. I stało się, że powstał wielki 
a spór pośród ludu co do prawa 
b obrzezania, bowiem niewierzący 
mąż pragnął, aby obrzezano 
dzieci jego i aby były podporząd
kowane c prawu Mojżesza, które 
to prawo zostało wypełnione.

4. I stało się, że dzieci wycho
wane w  podporządkowaniu 
prawu Mojżesza były posłuszne 
a tradycjom ojców swoich i  nie 
wierzyły w ewangelię Chrystu
sową, przez co stały się nieświęte.

5. Przeto dla tej przyczyny apo
stoł napisał do Kościoła, dając mu 
przykazanie, nie od  Pana, ale 
od siebie, że wierzący nie powi
nien a jednoczyć się z niewierzą
cym, chyba że ten wyrzeknie się 
b prawa Mojżesza.

6. Żeby dzieci ich mogły pozo
stać nieobrzezane; i żeby zaprze
stać tradycji, która mówi, że małe 
dzieci są nieświęte, bowiem tak 
uważano pośród Żydów;

7. Lecz małe a dzieci są b święte, 
będąc c uświęcone przez d zadość
uczynienie Jezusa Chrystusa; i to 
właśnie oznaczają pisma święte.

74 1 a I Kor. 7:14–19.
 3 a Dz. 15:1–35;  

Gal. 2:1–5.
  b ppś Obrzezanie.
  c ppś Prawo Mojżesza.
 4 a ppś Tradycje.
 5 a ppś Małżeństwo, 

   zawrzeć związek 
małżeński — 
Małżeństwo 
międzywyznaniowe.

  b II Nefi 25:24–27.
 7 a Mor. 8:8–15;  

DiP 29:46–47; 137:10.

  b ppś Święty 
(przymiotnik).

  c ppś Zbawienie — 
Zbawienie dzieci.

  d ppś Zadośćuczynić, 
Zadośćuczynienie.

ROZDZIAŁ 75
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Amherst 
w stanie Ohio, 25 stycznia 1832 r. Niniejszy rozdział składa się 
z dwóch oddzielnych objawień (pierwsze znajduje się w wersetach 
od 1. do 22., a drugie w wersetach od 23. do 36.), które zostały dane 
tego samego dnia. Okazję stanowiła konferencja, na której Józef 
Smith został poparty i ustanowiony Prezydentem Wyższego Kapłań
stwa. Niektórzy starsi pragnęli szczegółowiej poznać swoje najpil
niejsze obowiązki. Nastąpiły niniejsze objawienia.

1–5: Wierni starsi, którzy głoszą 
ewangelię, zyskają życie wieczne; 

6–12: Módlcie się, aby otrzy
mać Pocieszyciela, który naucza 
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wszystkiego; 13–22: Starsi zasiądą, 
aby sądzić tych, którzy odrzucają 
ich przesłanie; 23–36: Rodziny 
misjonarzy mają otrzymać pomoc 
od Kościoła.

Zaprawdę, zaprawdę, powia
dam wam, Ja, co mówię a głosem 
mego Ducha, sam b Alfa i Omega, 
wasz Pan i wasz Bóg —

2. Zważajcie, o wy, którzy po
daliście swoje imiona, aby iść, 
głosząc moją ewangelię i  aby 
a przyciąć moją b winnicę.

3. Oto powiadam wam, 
że  jest moją wolą, abyście po
szli, nie zwlekając ani nie bę
dąc a bezczynni, ale pracując 
ze wszystkich sił —

4. Podnosząc głosy niczym 
dźwięk trąby, a głosząc b prawdę 
według objawień i  przykazań, 
które wam dałem.

5. I  tak, jeżeli pozostaniecie 
wierni, obładowani będziecie 
licznymi a snopami i zostaniecie 
b ukoronowani c czcią i  d chwałą, 
i  e nieśmiertelnością, i  f życiem 
wiecznym.

6. Przeto, zaprawdę, powiadam 
słudze mojemu, Williamowi E. 
McLellinowi, że a odwołuję pole
cenie, jakie mu dałem, aby po
szedł do krain wschodnich;

7. I  wyznaczam mu nowe za
danie i  daję nowe przykaza
nie, w którym Ja, Pan, a karcę go 
za b szemranie jego serca;

8. I zgrzeszył; jednakże przeba
czam mu i powtórnie powiadam 
mu: Idź do krain południowych.

9. I  sługa mój, Luke John
son, niechaj idzie z nim, i niech 
głoszą o  rzeczach, jakie im 
przykazałem —

10. Wołając o  a Pocieszyciela 
w imię Pańskie, który ich nauczy 
wszystkiego, co będzie dla nich 
wskazane —

11. a Modląc się stale, aby nie 
osłabli; i jeżeli tak uczynią, pozo
stanę z nimi aż do samego końca.

12. Oto jest wola Pana, waszego 
Boga, względem was. Tak jest. 
Amen.

13. I  ponownie, zaprawdę, 
tak rzecze Pan, niechaj sługa 
mój, a Orson Hyde, i sługa mój, 
b Samuel  H. Smith, udadzą się 
w podróż do krain wschodnich, 
i głoszą rzeczy, które im nakaza
łem; a  jeżeli pozostaną wierni, 
oto będę c z nimi, aż do samego 
końca.

14. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam do sługi mego, Lymana 
Johnsona, i do sługi mego, a Or
sona Pratta, że także udadzą się 

75 1 a ppś Objawienie.
  b Obj. 1:8.  

ppś Alfa i Omega.
 2 a Jakub 5:62.
  b ppś Winnica Pana.
 3 a ppś Bezczynny, 

bezczynność.
 4 a ppś Praca 

misjonarska.
  b DiP 19:37.

 5 a Ps. 126:6;  
Alma 26:5.

  b ppś Korona.
  c ppś Cześć.
  d ppś Chwała.
  e ppś Nieśmiertelny, 

nieśmiertelność.
  f ppś Życie wieczne.
 6 a DiP 66.
 7 a ppś Skarcić, karcenie.

  b ppś Myśli;  
Szemrać.

 10 a Jan 14:26.  
ppś Pocieszyciel.

 11 a II Nefi 32:9.
 13 a ppś Hyde, Orson.
  b ppś Smith, Samuel H.
  c Mat. 28:19–20.
 14 a ppś Pratt, Orson.
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w podróż do krain wschodnich; 
i  oto, patrzajcie, jestem także 
z nimi aż do samego końca.

15. I  ponownie, powiadam 
do  sługi mego, Asy Doddsa, 
i do sługi mego, Calvesa Wilsona, 
że także mają udać się w podróż 
do krain zachodnich i głosić moją 
ewangelię, tak jak im nakazałem.

16. A ten, kto jest wierny, prze
może wszystko, i zostanie a pod
niesiony ostatniego dnia.

17. I  ponownie, powiadam 
do  sługi mego, Majora  N. 
Ashleya, i  sługi mojego, Burra 
Riggsa, niechaj także udadzą się 
w podróż do krainy na południu.

18. Zaiste, niechaj wszyscy oni 
udadzą się w  podróż, jako im 
przykazałem, i chodzą od domu 
do  domu i  od  wsi do  wsi, 
i od miasta do miasta.

19. I do  jakiegokolwiek domu 
wejdziecie, i przyjmą was, pozo
stawicie wasze błogosławieństwo 
na tym domostwie.

20. I do  jakiegokolwiek domu 
wejdziecie, a nie przyjmą was, 
wyjdźcie pośpiesznie z  niego 
i  a otrząśnijcie proch ze  swych 
stóp jako świadectwo przeciwko 
nim.

21. I zostaniecie napełnieni a ra
dością i  weselem; i  wiedzcie, 
że  w  dniu sądu będziecie b sę
dziami tego domostwa, i potępi
cie ich;

22. I znośniej będzie poganinowi 

w dniu sądu niż domostwu temu; 
przeto a opaszcie swe lędźwie 
i bądźcie wierni, a przemożecie 
wszystko i  zostaniecie podnie
sieni ostatniego dnia. Tak jest. 
Amen.

23. I ponownie, tak rzecze Pan 
do was, o wy, starsi mojego Koś
cioła, którzy podaliście swoje 
imiona, aby poznać Jego wolę 
względem was —

24. Oto powiadam wam, że jest 
obowiązkiem Kościoła poma
gać we wspieraniu rodzin tych, 
a  także wspierać rodziny tych, 
którzy zostali powołani i muszą 
być wysłani do świata, aby gło
sić ewangelię światu.

25. Przeto Ja, Pan, daję wam 
to przykazanie, żebyście uzy
skali miejsca dla swoich rodzin, 
o ile bracia wasi będą chętni, aby 
otworzyć swe serca.

26. I niechaj ci wszyscy, którzy 
mogą uzyskać miejsce dla swoich 
rodzin i zapewnić im wsparcie 
od Kościoła, niezawodnie pójdą 
w świat, czy to na wschód, czy 
na  zachód, czy na  północ, czy 
na południe.

27. Niechaj proszą, a otrzymają, 
kołaczą, a będzie im otworzone, 
i będzie im ujawnione z wysoko
ści, przez samego a Pocieszyciela, 
dokąd mają iść.

28. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, że  każdy czło
wiek, który jest zobowiązany 

 16 a DiP 5:35.
 20 a Mat. 10:14;  

Łuk. 10:11–12;  
DiP 24:15; 60:15.

 21 a Mat. 5:11–12.
  b ppś Sędzia, Sąd.
 22 a Efez. 6:14;  

DiP 27:15–18.

 27 a II Nefi 32:5;  
DiP 8:2.  
ppś Duch Święty.
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a utrzymywać swoją b rodzinę, 
niechaj ją utrzymuje, a w żaden 
sposób nie utraci swojej korony; 
i niechaj się trudzi w Kościele.

29. Niechaj każdy będzie a pilny 
we wszystkim. A b bezczynny nie 
będzie miał miejsca w Kościele, 
chyba że odpokutuje i naprawi 
ścieżki swoje.

30. Przeto niechaj sługa mój, Si
meon Carter, i sługa mój, Emer 
Harris, zjednoczą się w posłudze;

31. A  także sługa mój, Ezra 
Thayre, i sługa mój, a Thomas B. 
Marsh;

32. A także sługa mój, Hyrum 
Smith, i sługa mój, Reynolds Ca
hoon;

33. A  także sługa mój, Daniel 
Stanton, i  sługa mój, Seymour 
Brunson;

34. A także sługa mój, Sylvester 
Smith, i sługa mój, Gideon Car
ter;

35. A także sługa mój, Ruggles 
Eames, i sługa mój, Stephen Bur
nett;

36. A także sługa mój, Micah B. 
Welton, i  także sługa mój, Eden 
Smith. Tak jest. Amen.

 28 a I Tym. 5:8;  
DiP 83:2.

  b ppś Rodzina.

 29 a ppś Pilność.
  b ppś Bezczynny, 

bezczynność.

 31 a ppś Marsh, Thomas B.

ROZDZIAŁ 76
Wizja dana Prorokowi Józefowi Smithowi i Sidneyowi Rigdonowi 
w Hiram w stanie Ohio, 16 lutego 1832 r. We wstępie do zapisu tej 
wizji w historii Józefa Smitha podano: „Po powrocie z konferencji 
w Amherst wznowiłem tłumaczenie pism świętych. Na podstawie 
objawień, które otrzymano, oczywiste było, że wiele ważnych kwe
stii dotyczących zbawienia człowieka zostało usuniętych z Biblii lub 
zagubionych, zanim została opracowana. Z prawd, które pozostały, 
wynika bezsprzecznie, że  jeżeli Bóg wynagradza każdego zgodnie 
z uczynkami dokonanymi w ciele, termin ‘niebo’ — w sensie miej
sca przeznaczonego na wieczne zamieszkanie świętych — musi 
obejmować więcej niż jedno królestwo. Wskutek tego […] podczas 
tłumaczenia Ew.  Jana ja sam oraz Starszy Rigdon otrzymaliśmy 
następującą wizję”. W czasie, kiedy wizja ta była dana, Prorok tłu
maczył Ew. Jana 5:29.

1–4: Pan jest Bogiem; 5–10: Ta
jemnice królestwa zostaną ob
jawione wszystkim wiernym; 
11–17: Wszyscy wyjdą w  zmar
twychwstaniu sprawiedliwych lub 

niesprawiedliwych; 18–24: Miesz
kańcy wielu światów są rodzonymi 
synami i  córkami Boga przez Za
dośćuczynienie Jezusa Chrystusa; 
25–29: Anioł Boży upadł i stał się 
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76 1 a Iz. 1:2.
  b Jer. 10:10.  

ppś Bóg, Boska 
Trójca — Bóg Syn.

  c Iz. 43:11;  
Oz. 13:4.

  d ppś Zbawiciel.
 2 a II Nefi 2:24;  

DiP 38:1–3.
  b Obj. 15:3.
 3 a I Król. 8:56;  

DiP 1:38; 64:31.
 4 a Hebr. 13:8;  

DiP 35:1; 38:1–4; 

   39:1–3.
  b Ps. 102:26–28;  

Hebr. 1:12.
 5 a II Mojż. 34:6;  

Ps. 103:8.  
ppś Miłosierny, 
miłosierdzie.

  b V Mojż. 6:13;  
Joz. 4:23–24.  
ppś Bojaźń, strach;  
Poważanie.

  c DiP 4:2.
 6 a ppś Chwała 

celestialna.

 7 a DiP 42:61; 59:4; 
98:12; 121:26–33.

  b ppś Tajemnice Boga.
 9 a ppś Mądrość.
  b ppś Zrozumienie.
  c Iz. 29:14;  

II Nefi 9:28–29.
 10 a ppś Objawienie;  

Świadectwo.
  b Mor. 10:5.
  c ppś Moc.
  d Iz. 64:4; I Kor. 2:9;  

III Nefi 17:15–17;  
DiP 76:114–116.

diabłem; 30–49: Synowie zatra
cenia cierpią wieczne potępienie, 
wszyscy inni zaś zyskują pewien 
stopień zbawienia; 50–70: Chwała 
i  nagroda wywyższonych istot 
w  królestwie celestialnym; 71–
80: Ci, którzy odziedziczą króle
stwo terrestrialne; 81–113: Stan 
tych, którzy są w chwale telestial
nej, terrestrialnej i  celestialnej; 
114–119: Wszyscy wierni mogą 
ujrzeć i  rozumieć tajemnice kró
lestwa Boga poprzez moc Ducha  
Świętego.

a Usłyszcie, o niebiosa, i nadstaw 
ucha, o ziemio, i radujcie się jej 
mieszkańcy, bowiem Pan jest b Bo
giem i c nie ma d Zbawiciela poza 
Nim.

2. a Wielka jest mądrość Jego, 
b zdumiewające są Jego drogi 
i  nikt nie zna rozległości Jego 
czynów.

3. Nie ustaną a zamiary Jego, ani 
nie ma nikogo, kto mógłby po
wstrzymać Jego rękę.

4. Od wieczności do wieczno
ści On jest a ten sam i nie b ustaną 
lata Jego.

5. Bowiem tak rzecze Pan: Ja, 

Pan, a miłosierny i łaskawy jestem 
dla tych, którzy odczuwają b bo
jaźń przede mną, i raduje mnie 
uczcić tych, którzy c służą mi 
w prawości i prawdzie do końca.

6. Wielka będzie ich nagroda 
i wieczna będzie ich a chwała.

7. I a objawię im wszystkie b ta
jemnice, zaiste, wszystkie ukryte 
tajemnice mego królestwa z daw
nych dni oraz z  czasów, które 
nadejdą, dam im poznać do
bre upodobanie mojej woli 
we wszystkim, co dotyczy mego 
królestwa.

8. Zaiste, poznają nawet dziwy 
wieczności i pokażę im rzeczy, 
które mają nastać, nawet rzeczy 
wielu pokoleń.

9. I wielka będzie ich a mądrość, 
a ich b zrozumienie sięgnie nieba; 
i c zginie przed nimi mądrość mą
drych, a  zrozumienie roztrop
nych wniwecz się obróci.

10. Bowiem a oświecę ich b Du
chem moim, a przez c moc moją 
dam im poznać sekrety mojej 
woli — zaiste, te rzeczy, których 
ani d oko nie widziało, ani ucho 
nie słyszało, ani które nie zapa
dły w serce człowieka.
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 11 a Obj. 1:10.
 12 a ppś Przemienienie.
  b DiP 110:1; 137:1; 

138:11, 29.
 13 a Mojż. 4:2.
 14 a DiP 109:57.
  b ppś Wizja.
 15 a ppś Tłumaczenie 

Józefa Smitha 
(Tłum. J.S.).

 16 a Jan 5:28.
  b ppś Syn Człowieczy.

 17 a ppś Uczynki.
  b ppś Zmartwych

wstanie.
  c Dz. 24:15.
 19 a ppś Rozważać.
 20 a ppś Jezus Chrystus — 

Chwała Jezusa 
Chrystusa.

  b Dz. 7:56.
  c ppś Bóg, Boska 

Trójca — Bóg Ojciec.
 21 a Mat. 25:31;  

DiP 130:6–7; 136:37.
  b ppś Uświęcenie.
  c ppś Oddawać cześć.
 22 a ppś Świadectwo.
  b DiP 20:17.
 23 a ppś Jezus Chrystus — 

Pośmiertne epifanie 
Chrystusa.

  b ppś Bóg, Boska 
Trójca — Bóg Ojciec.

  c Jan 1:14.  
ppś Jednorodzony.

11. Nam, Józefowi Smi
thowi  jun. i  Sidneyowi Rig
donowi, będącym a w Duchu, 
szesnastego dnia lutego roku 
Pańskiego tysiąc osiemset trzy
dziestego drugiego —

12. Przez moc a Ducha b oczy 
nasze zostały otwarte, a zrozu
mienie nasze zostało oświecone, 
abyśmy zobaczyli i pojęli rzeczy 
Boże —

13. Te same rzeczy, które były 
na  początku, zanim powstał 
świat, które zostały ustanowione 
przez Ojca, przez Jego Jednoro
dzonego Syna, który był na łonie 
Ojca od samego a początku,

14. O  którym dajemy świa
dectwo; a  świadectwo, które 
dajemy, jest pełnią ewangelii Je
zusa Chrystusa, Syna, którego 
widzieliśmy i  z  którym a roz
mawialiśmy w  niebiańskiej  
b wizji.

15. Bowiem kiedy trudziliśmy 
się nad a tłumaczeniem, które 
nam Pan wyznaczył, doszliśmy 
do wersetu dwudziestego dzie
wiątego w  piątym rozdziale 
Ew.  Jana, który był nam dany, 
jako następuje:

16. Mówiąc o zmartwychwsta
niu zmarłych, odnośnie do tych, 

którzy a usłyszą głos b Syna Czło
wieczego:

17. I  wyjdą; ci, którzy czynili 
a dobrze, w b zmartwychwstaniu 
c sprawiedliwych, a ci, którzy czy
nili źle, w  zmartwychwstaniu 
niesprawiedliwych —

18. Sprawiło to, że się zdumieli
śmy, bowiem dane nam to było 
od Ducha.

19. I kiedy a rozmyślaliśmy nad 
tymi sprawami, Pan dotknął oczu 
naszego zrozumienia, i zostały 
one otwarte, i zajaśniała wokół 
chwała Pańska.

20. I  ujrzeliśmy a chwałę Syna 
po  b prawicy c Ojca, i otrzymali
śmy z Jego pełni;

21. I  zobaczyliśmy świętych 
a aniołów, i tych, którzy są b uświę
ceni przed Jego tronem, c odda
jących cześć Bogu i Barankowi, 
którzy oddają Mu cześć na wieki 
wieków.

22. A teraz, po licznych świa
dectwach, jakie o  Nim dano, 
oto a świadectwo, najnowsze 
ze wszystkich, które o Nim skła
damy: Że On b żyje!

23. Bowiem a ujrzeliśmy Go 
po  samej prawicy b Boga; i  sły
szeliśmy głos dający świadectwo, 
że jest c Jednorodzonym Ojca —
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 24 a Hebr. 1:1–3;  
III Nefi 9:15;  
DiP 14:9; 93:8–10.

  b Mojż. 1:31–33; 7:30.  
ppś Stworzyć, 
stworzenie.

  c Dz. 17:28, 29;  
Hebr. 12:9.  
ppś Synowie 
i córki Boga.

 25 a DiP 29:36–39;  
Mojż. 4:1–4.  
ppś Diabeł.

 26 a Iz. 14:12–17.  
ppś Lucyfer.

 27 a Łuk. 10:18.
 28 a Obj. 12:9.
  b ppś Diabeł.
  c ppś Wojna w Niebie.
 29 a Obj. 13:7;  

II Nefi 2:18; 28:19–23.
 31 a ppś Odstępstwo.
 32 a ppś Synowie 

zatracenia.
  b DiP 76:26;  

Mojż. 5:22–26.

 34 a Mat. 12:31–32.  
ppś Przebaczać.

 35 a II Piotra 2:20–22;  
Alma 39:6.  
ppś Niewybaczalny 
grzech.

  b Hebr. 6:4–6;  
I Nefi 19:7; DiP 132:27.

 36 a Obj. 19:20; 20:10; 21:8;  
II Nefi 9:16; 28:23;  
Alma 12:16–18;  
DiP 63:17.

 37 a ppś Śmierć duchowa.

24. Że  dzięki a Niemu, przez 
Niego i z Niego b światy są i były 
tworzone, a  ich mieszkańcy są 
rodzonymi c synami i  córkami 
Boga.

25. I to także widzieliśmy i da
jemy świadectwo, że a anioł Boży, 
który miał upoważnienie w obec
ności Boga, który zbuntował się 
przeciw Jednorodzonemu Sy
nowi, ukochanemu przez Ojca, 
i  który był na  łonie Ojca, strą
cony został sprzed obecności 
Boga i Syna,

26. I nazwano go Zatraceniem, 
bowiem płakały nad nim nie
biosa — był to a Lucyfer, syn ju
trzenki.

27. I widzieliśmy, i oto, jest a upa
dły! Upadły, sam syn jutrzenki!

28. I kiedy wciąż byliśmy w Du
chu, nakazał nam Pan, abyśmy 
zapisali wizję; bowiem ujrzeli
śmy Szatana, tego starego a węża, 
samego b diabła, który się c zbunto
wał przeciw Bogu i dążył do za
garnięcia królestwa naszego Boga 
i Jego Chrystusa —

29. Przeto wszczyna on a wojnę 
ze świętymi Boga i otacza ich do
okoła.

30. I ujrzeliśmy wizję cierpień 

tych, z  którymi wszczął wojnę 
i których pokonał; wtem doszedł 
nas głos Pana:

31. Tak rzecze Pan o tych wszyst
kich, którzy znają moją moc i za
kosztowali jej, a dozwolili sobie 
przez moc diabelską, by ich a po
konano i zaprzeczyli prawdzie, 
i oparli się mocy mojej —

32. To ci, którzy są a synami b za
tracenia, o  których powiadam, 
że lepiej byłoby im nigdy się nie 
narodzić,

33. Bowiem są naczyniami 
gniewu skazanymi na cierpienie 
gniewu Bożego wraz z diabłem 
i jego aniołami w wieczności,

34. O których rzekłem, że nie 
ma dla nich a przebaczenia ani 
na tym świecie, ani na świecie, 
który nastanie,

35. Ponieważ a zaprzeczyli Du
chowi Świętemu po tym, jak Go 
przyjęli, i wyparli się Jednoro
dzonego Syna Ojca, b ukrzyżo
wali Go dla siebie i wystawili Go 
na otwartą hańbę.

36. To ci, którzy odejdą do a je
ziora ognia i  siarki, z  diabłem 
i jego aniołami —

37. I jedyni, nad którymi druga 
a śmierć będzie mieć jakąś moc,
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 38 a ppś Synowie 
zatracenia.

 39 a tzn. odkupiona; zob. 
werset 38. wszyscy 
zmartwychwstaną. 
Zob. Alma 11:41–45.  
ppś Ożywić.

  b ppś Zmartwych
wstanie.

  c ppś Jezus Chrystus.
 40 a III Nefi 27:13–22.  

ppś Ewangelia;  
Plan Odkupienia.

 41 a ppś Ukrzyżowanie.
  b Iz. 53:4–12;  

Hebr. 9:28.
  c I Jana 2:1–2.
  d ppś Uświęcenie.
  e ppś Odkupić, 

odkupiony, 
odkupienie.

 42 a ppś Zbawienie.
 44 a DiP 19:6–12.
  b ppś Potępienie 

(wyklęcie).
  c ppś Diabeł.

  d Iz. 66:24;  
Mar. 9:43–48.

 45 a DiP 29:28–29.
 48 a Obj. 20:1.
  b tzn. których skazano, 

wyrzucono.
  c Alma 42:22.
 50 a ppś Świadectwo.
  b ppś Zmartwych

wstanie.
 51 a DiP 20:25–27, 37.
  b ppś Chrzest, chrzcić.

38. Zaprawdę, a jedyni, którzy 
nie zostaną odkupieni we właści
wym czasie Pana, kiedy już do
znają cierpień Jego gniewu.

39. Bowiem cała reszta a zosta
nie wyprowadzona przez b zmar
twychwstanie zmarłych, przez 
tryumf i  chwałę c Baranka, któ
rego zabito, który był na  łonie 
Ojca, zanim światy zostały stwo
rzone.

40. I  to jest a ewangelia, dobra 
nowina, o której złożył nam świa
dectwo głos z niebios —

41. Że przyszedł na świat, sam 
Jezus, aby Go a ukrzyżowano 
za  świat, aby b poniósł grzechy 
c świata i d uświęcił świat, i e oczy
ścił go z całej nieprawości;

42. Aby przez Niego mogli zo
stać a zbawieni wszyscy, których 
Ojciec dał Jego mocy i których 
uczynił przez Niego;

43. Który sławi Ojca i  zba
wia wszystkie dzieła Swoich 
rąk, poza tymi synami zatrace
nia, którzy wypierają się Syna 
po tym, jak Ojciec już Go objawił.

44. Przeto zbawia wszystkich 
poza nimi — odejdą oni na a wie
kuistą b karę, która jest karą bez 
końca, która jest wieczną karą, 

aby panować z  c diabłem i  jego 
aniołami w wieczności, gdzie d ro
bak ich nie umiera, a ogień nie 
gaśnie, co jest ich męką —

45. A a końca ich męki ani miej
sca nie zna żaden człowiek;

46. Nie zostało to objawione, ani 
nie jest teraz, ani nie będzie ob
jawione ludziom, poza tymi, któ
rzy tego zakosztują;

47. Jednakże Ja, Pan, ukazuję to 
licznym w wizjach, ale wnet za
krywam;

48. Przeto nie pojmują końca, 
szerokości, wysokości, a głębiny 
ani niedoli tej, podobnie jak 
każdy inny człowiek, poza tymi, 
którym b ustanowiono takie c po
tępienie.

49. I  usłyszeliśmy głos mó
wiący: Zapiszcie tę wizję, bo
wiem jest to koniec wizji cierpień 
bezbożnych.

50. I ponownie dajemy świadec
two — bowiem widzieliśmy i sły
szeliśmy, i  to jest a świadectwo 
ewangelii Chrystusa o tych, któ
rzy wyjdą w b zmartwychwstaniu 
sprawiedliwych —

51. Są to ci, którzy przyjęli 
świadectwo Jezusa i  a uwierzyli 
w Jego imię, i zostali b ochrzczeni 
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 51 c DiP 128:13.
  d Rzym. 6:3–5.  

ppś Chrzest, chrzcić —  
Chrzest przez 
zanurzenie.

 52 a II Nefi 9:23;  
Mor. 8:25–26.

  b ppś Nieskalany, 
czystość.

  c ppś Dar Ducha 
Świętego;  
Ręce, nałożenie [rąk].

  d ppś Ustanowić, 
ustanowienie.

  e ppś Upoważnienie.
 53 a ppś Pieczętować, 

zapieczętowanie.
  b Efez. 1:13;  

DiP 88:3–5.  
ppś Święty Duch 
Obietnicy.

 54 a Hebr. 12:23;  
DiP 93:21–22.  

ppś Pierworodny.
 55 a II Piotra 1:3–4;  

DiP 50:26–28; 
84:35–38.

 56 a II Mojż. 19:6;  
Obj. 1:5–6; 20:6.

 57 a ppś Kapłan, 
Kapłaństwo 
Melchizedeka.

  b I Mojż. 5:21–24.  
ppś Enoch.

  c DiP 107:1–4.
 58 a Ps. 82:1, 6;  

Jan 10:34–36.  
ppś Człowiek, 
ludzie — Człowiek, 
potencjał, aby stać się 
jak Ojciec Niebieski.

  b ppś Synowie 
i córki Boga.

  c DiP 121:32.  
ppś Bóg, Boska Trójca.

 59 a Łuk. 12:42–44;  

III Nefi 28:10;  
DiP 84:36–38.

 60 a Obj. 3:5; 21:7.
 61 a Jan 5:41–44;  

I Kor. 3:21–23.
  b II Nefi 33:6;  

Alma 26:11–16.  
ppś Chwała.

  c DiP 49:6.
 62 a Ps. 15:1–3; 24:3–4;  

I Nefi 15:33–34;  
Mojż. 6:57.

  b DiP 130:7.  
ppś Życie wieczne.

 63 a DiP 88:96–98.  
ppś Drugie Przyjście 
Jezusa Chrystusa.

  b Mat. 24:30.
  c DiP 58:22.  

ppś Jezus Chrystus —  
Milenijne panowanie 
Chrystusa.

na  c podobieństwo Jego d po
chówku, pogrzebani w wodzie 
w Jego imię, a to zgodnie z przy
kazaniem, które On dał —

52. Aby przestrzegając przy
kazań, mogli zostać a obmyci 
i  b oczyszczeni ze  wszystkich 
swoich grzechów i mogli otrzy
mać Ducha Świętego przez na
łożenie c rąk przez tego, którego 
d ustanowiono i zapieczętowano 
do tej e mocy,

53. I którzy przepełnieni wiarą 
zostają a zapieczętowani przez 
b Świętego Ducha obietnicy, któ
rego Ojciec przelewa na wszyst
kich, którzy są sprawiedliwi 
i oddani.

54. Są to ci, którzy są Kościołem 
a Pierworodnego.

55. Są to ci, w których ręce dał 
Ojciec a wszystkie rzeczy,

56. Są to ci, którzy są a kapła
nami i królami, którzy otrzymali 
z Jego pełni i z jego chwały,

57. I są a kapłanami Najwyższego 
według porządku Melchizedeka, 
który nastąpił według porządku 
b Enocha, który był według c po
rządku Jednorodzonego Syna.

58. Przeto, jak zapisano, są oni 
a bogami, samymi b synami c Boga,

59. Przeto a wszystko jest ich, czy 
to życie czy śmierć, czy rzeczy te
raźniejsze, czy rzeczy przyszłe, 
wszystko jest ich, a oni są Chry
stusowi, a Chrystus jest Boży.

60. I a przemogą wszystko.
61. Przeto niechaj żaden czło

wiek nie a chlubi się człowiekiem, 
ale raczej niechaj b chlubi się Bo
giem, który c powali wszystkich 
wrogów pod Swe stopy.

62. Ci a mieszkać będą w b obec
ności Boga i  Jego Chrystusa 
na wieki wieków.

63. Są to a ci, których przywie
dzie ze  sobą, gdy b przyjdzie 
w obłokach nieba, aby c królować 
na ziemi nad ludem Swoim.
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 64 a Obj. 20:6.
 65 a ppś Zmartwych

wstanie.
 66 a Iz. 24:23;  

Hebr. 12:22–24;  
Obj. 14:1;  
DiP 84:2; 133:56.

  b ppś Syjon.
 67 a DiP 45:9–12.
  b Hebr. 12:23;  

DiP 76:53–54.  
ppś Pierworodny.

 68 a ppś Księga żywota.
  b ppś Jezus Chrystus — 

Sędzia.

 69 a DiP 129:3; 138:12.
  b Mor. 10:32–33.
  c ppś Nowe i wieczne 

przymierze.
  d ppś Zadośćuczynić, 

Zadośćuczynienie.
  e ppś Krew.
 70 a DiP 88:28–29; 131:1–4; 

137:7–10.  
ppś Chwała 
celestialna.

  b DiP 137:1–4.
  c Mat. 13:43.
 71 a DiP 88:30.  

ppś Chwała 

terrestrialna.
  b I Kor. 15:40–41.
 72 a DiP 137:7, 9.
  b ppś Prawo.
 73 a Alma 40:11–14.  

ppś Duch.
  b DiP 88:99; 138:8.  

ppś Piekło;  
Zbawienie zmarłych.

  c I Piotra 3:19–20; 4:6;  
DiP 138:28–37.

  d ppś Ewangelia.
 74 a ppś Świadectwo.

64. Są to ci, którzy będą mieć 
udział w  a pierwszym zmar
twychwstaniu.

65. Są to ci, którzy wyjdą 
w a zmartwychwstaniu sprawie
dliwych.

66. Są to ci, którzy podeszli 
do a Góry b Syjon i do miasta Boga 
żywego, niebiańskiego miejsca, 
najświętszego ze wszystkich.

67. Są to ci, którzy przyszli 
do  niezliczonego towarzystwa 
aniołów, powszechnego zgroma
dzenia oraz do Kościoła a Enocha 
i b Pierworodnego.

68. Są to ci, których imiona 
a zapisano w  niebie, gdzie Bóg 
i Chrystus są b sędzią wszystkich.

69. Są to ci, którzy są a sprawie
dliwi, którzy zostali b udoskona
leni poprzez Jezusa, Pośrednika 
c nowego przymierza, który doko
nał doskonałego d zadośćuczynie
nia przez przelanie Swej własnej 
e krwi.

70. Są to ci, których ciała są a ce
lestialne, których b chwała jest 
chwałą c słońca, samą chwałą 
Boga, najwyższego ze  wszyst
kich, którą to chwałę opisuje się 

jako podobną do chwały słońca 
na firmamencie.

71. I ponownie, ujrzeliśmy też 
świat a terrestrialny, i oto, są to 
ci, którzy są terrestrialni, któ
rych chwała różni się od chwały 
Kościoła Pierworodnego, który 
otrzymał pełnię Ojca, jako b księ
życ różni się od słońca na firma
mencie.

72. Są to ci, którzy umarli, a nie 
znając b prawa;

73. A  także ci, którzy są a du
chami ludzi, trzymanymi w b wię
zieniu, których odwiedził Syn 
i  c głosił im d ewangelię, aby 
mogli być sądzeni niczym lu
dzie w ciele;

74. Którzy nie otrzymali a świa
dectwa o  Jezusie w  ciele, ale 
otrzymali je później.

75. Są to ci, którzy są zacnymi 
ludźmi ziemi, których zaślepiła 
przebiegłość ludzka.

76. Są to ci, którzy otrzymują 
z  Jego chwały, ale nie z  Jego 
pełni.

77. Są to ci, którzy otrzymują 
z obecności Syna, ale nie z pełni 
Ojca.
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 78 a I Kor. 15:40–42.
 79 a DiP 56:16.
 81 a DiP 88:31.  

ppś Chwała telestialna.
 82 a DiP 138:21.
 84 a II Nefi 9:12;  

Alma 12:11.  

ppś Piekło.
 85 a ppś Diabeł.
  b Alma 11:41;  

DiP 43:18; 88:100–101.
  c ppś Baranek Boży.
 87 a DiP 138:37.
 93 a ppś Poważanie.

 94 a DiP 130:7.
  b ppś Pierworodny.
  c I Kor. 13:12.
  d ppś Łaska.
 95 a DiP 29:13; 78:5–7; 

84:38; 88:107; 132:20.

78. Przeto są a ciałami terrestrial
nymi, a nie ciałami celestialnymi, 
i różnią się w chwale jako księżyc 
różni się od słońca.

79. Są to ci, którzy nie są a dzielni 
w świadectwie o Jezusie; przeto 
nie otrzymują korony nad króle
stwem naszego Boga.

80. A teraz jest to koniec wizji 
tego, co terrestrialne, którą ujrze
liśmy, a którą Pan nam nakazał 
zapisać, kiedy wciąż jeszcze by
liśmy w Duchu.

81. I  ponownie, ujrzeliśmy 
chwałę tego, co a telestialne, która 
jest mniejszą chwałą, jako chwała 
gwiazd różni się od chwały księ
życa na firmamencie.

82. Są to ci, którzy nie przyjęli 
ewangelii Chrystusa ani a świa
dectwa Jezusa.

83. Są to ci, którzy nie zaprze
czają Duchowi Świętemu.

84. Są to ci, których strącono 
do a piekła.

85. Są to ci, którzy nie zo
staną odkupieni od  a diabła, 
aż  do  b ostatniego zmartwych
wstania, aż Pan, sam Chrystus 
c Baranek, ukończy Swoje dzieło.

86. Są to ci, którzy nie otrzymają 
z Jego pełni w wiecznym świecie, 
ale od Ducha Świętego przez po
sługę terrestrialnych;

87. A  terrestrialni przez a po
sługę celestialnych.

88. I  telestialni otrzymają to 
także przez posługę aniołów, 
których wyznaczono, aby im 
posługiwały, to jest tych, któ
rych wyznaczono im jako posłu
gujące duchy; bowiem będą oni 
dziedzicami zbawienia.

89. I tak ujrzeliśmy w wizji nie
biańskiej chwałę telestialnych, 
co przechodzi wszelkie zrozu
mienie;

90. I żaden człowiek jej nie zna, 
poza tym, któremu Bóg ją objawił.

91. I tak ujrzeliśmy chwałę ter
restrialnych, która we wszystkim 
przewyższa chwałę telestialnych, 
jednako w  chwale i  w  mocy, 
i w potędze, i we władaniu.

92. I  tak ujrzeliśmy chwałę ce
lestialnych, która przewyższa 
wszystko — gdzie Bóg, sam Oj
ciec, króluje na  Swym tronie 
na wieki wieków;

93. Przed którego tronem 
wszystko składa pokłon w kor
nym a poważaniu i  oddaje Mu 
chwałę na wieki wieków.

94. Ci, którzy mieszkają w Jego 
a obecności, są Kościołem b Pier
worodnego; i  widzą, jako są 
widziani, i c poznają, jako są po
znani, otrzymawszy z Jego pełni 
i z Jego d łaski;

95. A  On ich czyni a równymi 
w mocy i w potędze, i we wła
daniu.
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96. I  jedna jest chwała cele
stialnych, jako jedna jest chwała 
a słońca.

97. I  jedna jest chwała terre
strialnych, jako jedna jest chwała 
księżyca.

98. I  jedna jest chwała tele
stialnych, jako jedna jest chwała 
gwiazd; bowiem jako jedna 
gwiazda różni się od  drugiej 
w  chwale, tak samo różni się 
jeden od  drugiego w  chwale 
w świecie telestialnym;

99. Bowiem są to ci, którzy są 
od a Pawła, od Apollosa i od Ke
fasa.

100. Są to ci, którzy powiadają, 
że niektórzy są od jednego, a nie
którzy od  innego  — niektórzy 
od Chrystusa, niektórzy od Jana, 
niektórzy od Mojżesza, niektórzy 
od Eliasa, niektórzy od Ezajasza, 
niektórzy od Izajasza, a niektórzy 
od Enocha;

101. Ale nie przyjęli ewange
lii ani świadectwa o Jezusie, ani 
proroków, ani a wiecznego przy
mierza.

102. Na  ostatek, są to ci, 
 którzy nie zostaną zgromadzeni 
ze  świętymi, aby byli a zagar
nięci do  b Koś cioła Pierworod
nego i przyjęci w obłok.

103. Są to a ci, którzy są 
b kłamcami, czarownikami 

i  c cudzołożnikami, i rozpustni
kami, a także wszyscy, którzy ko
chają kłamstwo i kalają się nim.

104. Są to ci, którzy cierpią 
a gniew Boży na ziemi.

105. Są to ci, którzy cierpią a po
mstę wiecznego ognia.

106. Są to ci, których strą
cono do  a piekła i  b cierpią 
gniew c Wszechmocnego Boga 
aż do d pełni czasów, kiedy Chry
stus e powali wszystkich wrogów 
pod Swe stopy i  uczyni Swoje 
dzieło f doskonałym;

107. Kiedy przekaże królestwo 
i wręczy je Ojcu, bez skazy, mó
wiąc: Przemogłem, i sam a depta
łem b prasę winną, tę winną prasę 
srogiego gniewu Boga Wszech
mocnego.

108. Wtedy będzie On ukoro
nowany koroną Jego chwały, 
aby zasiadł na a tronie Swej mocy 
i królował na wieki wieków.

109. Ale oto zobaczyliśmy 
chwałę oraz mieszkańców świata 
telestialnego, że  byli nieprze
liczeni niczym gwiazdy na  fir
mamencie nieba lub jako piasek 
na brzegu morza;

110. I usłyszeliśmy głos Pana, 
mówiący: Ci wszyscy zegną ko
lano i każdy język złoży a wyzna
nie Temu, który zasiada na tronie 
po wieki wieków.

 96 a I Kor. 15:40–41.
 99 a I Kor. 3:4–7, 22.
 101 a ppś Nowe i wieczne 

przymierze.
 102 a I Tes. 4:16–17;  

DiP 88:96–98.
  b DiP 78:21.
 103 a Obj. 21:8;  

DiP 63:17–18.

  b ppś Kłamstwo.
  c ppś Cudzołóstwo.
 104 a ppś Potępienie 

(wyklęcie).
 105 a Judy 1:7.
 106 a ppś Piekło.
  b DiP 19:3–20.
  c DiP 87:6.
  d Efez. 1:10.

  e I Kor. 15:24–28.
  f Hebr. 10:14.
 107 a Obj. 19:15;  

DiP 88:106; 133:46–53.
  b I Mojż. 49:10–12;  

Iz. 63:1–3.
 108 a DiP 137:3.
 110 a Fil. 2:9–11;  

Mos. 27:31.
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 111 a Obj. 20:12–13.  
ppś Uczynki.

  b Jan 14:2;  
DiP 59:2; 81:6.

 112 a DiP 29:29.

  b Obj. 21:23–27.
 114 a Obj. 15:3;  

Morm. 9:16–18;  
Mojż. 1:3–5.

  b Jakub 4:8.

 115 a II Kor. 12:4.
 116 a III Nefi 17:15–

17; 19:32–34.
  b I Kor. 2:10–12.
77 1 a DiP 130:6–9.

111. Bowiem sądzeni będą we
dług uczynków swoich i każdy 
otrzyma według własnych 
a uczynków swoje własne włada
nie w  b posiadłościach, które są 
przygotowane;

112. I  będą sługami Najwyż
szego; ale nie będzie im do
zwolone wejść, a gdzie b mieszka 
Bóg i Chrystus, jak długo trwają 
światy bez końca.

113. To jest koniec wizji, którą 
ujrzeliśmy, a  którą nam naka
zano zapisać, kiedy jeszcze byli
śmy w Duchu.

114. Jednak a wielkie i zdumie
wające są dzieła Pana i b tajemnice 
Jego królestwa, które nam uka
zał, które przewyższają wszelkie 
zrozumienie w chwale i w mocy, 
i we władaniu,

115. Których zapisania nam za
kazał, gdy byliśmy jeszcze w Du
chu, i co jest a zakazane wymawiać 
człowiekowi;

116. Żaden inny człowiek nie 
jest a w stanie ich ujawnić, bowiem 
mogą być oglądane i  b pojmo
wane tylko mocą Ducha Świę
tego, którą Bóg zsyła na  tych, 
którzy Go kochają i oczyszczają 
się przed Nim;

117. Którym udziela tego przy
wileju oglądania i poznawania 
dla siebie;

118. Aby przez moc i  prze
jaw Ducha, kiedy są w  ciele, 
mogli wytrzymać Jego obecność 
w świecie chwały.

119. I chwała niech będzie Bogu 
i Barankowi, i cześć, i władanie 
na wieki wieków. Amen.

ROZDZIAŁ 77
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi w Hiram w sta
nie Ohio około marca 1832 r. W historii Józefa Smitha podano: 
„W związku z tłumaczeniem pism świętych otrzymałem następu
jące wyjaśnienie Objawienia Jana”.
1–4: Zwierzyna posiada ducha i za
mieszka w wiecznej szczęśliwości; 
5–7: Ta ziemia ma istnieć 7000 lat 
w swojej postaci doczesnej; 8–10: 
Różni aniołowie przywracają ewan
gelię i czynią posługę na ziemi; 11: 
Zapieczętowanie 144 000; 12–14: 
Chrystus przyjdzie na  początku 

siódmego tysiąclecia; 15: Dwóch 
proroków zostanie wzbudzonych 
dla narodu żydowskiego.

Pytanie: Czym jest a morze szkli
ste, o którym mówi Jan w roz
dziale 4. w wersecie 6. Objawienia 
Jana?
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Odpowiedź: Jest to b ziemia 
w swym uświęconym, nieśmier
telnym i c wiecznym stanie.

2. P: Jak mamy rozumieć cztery 
zwierzęta, o  których mowa 
w tym samym wersecie?

O: Są to wyrażenia a figura
tywne, użyte przez Objawiciela 
Jana do opisu b nieba, c raju Boga, 
d szczęścia człowieka, a  także 
zwierząt, płazów i ptaków w po
wietrzu; tego, co jest istotą du
chową, na podobieństwo tego, co 
jest doczesne; i  tego, co jest do
czesne, na  podobieństwo tego, 
co jest duchowe; e duch człowieka 
na podobieństwo jego osoby, jako 
też duch f zwierzyny i wszelkiego 
innego stworzenia, które Bóg 
stworzył.

3. P: Czy te cztery zwierzęta 
ograniczają się do  poszczegól
nych zwierząt, czy też przedsta
wiają klasy lub rzędy?

O: Ograniczają się do czterech 
poszczególnych zwierząt, które 
pokazano Janowi, aby przedsta
wić chwałę klas istot w przezna
czonym im rzędzie, czyli a sferze 
stworzenia, w radowaniu się ich 
wieczną b szczęśliwością.

4. P: Co mamy rozumieć przez 
oczy i  skrzydła, które mają te 
zwierzęta?

O: Oczy ich przedstawiają 

światło i a wiedzę, to jest są pełne 
wiedzy; a skrzydła ich przedsta
wiają b moc do  poruszania się, 
do działania itp.

5. P: Co mamy rozumieć przez 
dwudziestu czterech a starszych, 
o których mówi Jan?

O: Mamy przez to rozumieć, 
że ci starsi, których ujrzał Jan, 
byli starszymi, którzy pozo
stali b wierni w  dziele posługi, 
i umarli, którzy należeli do c sied
miu kościołów, i  byli wtedy 
w raju Boga.

6. P: Co mamy rozumieć przez 
księgę, którą ujrzał Jan, a która 
była a zapieczętowana na grzbie
cie siedmioma pieczęciami?

O: Mamy rozumieć, że zawiera 
ona objawioną wolę, b tajemnice 
i dzieła Boga, ukryte rzeczy Jego 
gospodarowania względem tej 
c ziemi w ciągu siedmiu tysięcy 
lat jej istnienia, czyli jej doczesnej 
egzystencji.

7. P: Co mamy rozumieć przez 
siedem pieczęci, którymi była za
pieczętowana?

O: Mamy rozumieć, że pierwsza 
pieczęć zawiera sprawy a pierw
szego tysiąclecia, druga zaś 
drugiego tysiąclecia i  tak dalej, 
aż do siódmej.

8. P: Co mamy rozumieć przez 
czterech aniołów, o  których 

 1 b DiP 88:17–20, 25–26.
  c ppś Chwała 

celestialna;  
Ziemia — Ostateczny 
stan ziemi.

 2 a ppś Symbolika.
  b ppś Niebo.
  c ppś Raj.
  d ppś Radość.

  e Eter 3:15–16;  
Abr. 5:7–8.  
ppś Duch.

  f Mojż. 3:19.
 3 a DiP 93:30;  

Mojż. 3:9.
  b DiP 93:33–34.
 4 a ppś Wiedza.
  b ppś Moc.

 5 a Obj. 4:4, 10.
  b Obj. 14:4–5.
  c Obj. 1:4.
 6 a Obj. 5:1.
  b ppś Tajemnice Boga.
  c ppś Ziemia.
 7 a DiP 88:108–110.
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mowa w rozdziale 7. w werse
cie 1. Objawienia Jana?

O: Mamy rozumieć, że są to czte
rej aniołowie wysłani od Boga, 
którym dano moc nad czterema 
częściami ziemi, aby uchronić ży
cie i aby niszczyć; są to ci, którzy 
mają a wieczną ewangelię, aby ją 
przekazać każdemu narodowi, 
plemieniu, językowi i  ludowi, 
mający moc zamknięcia niebios, 
zapieczętowania do  życia lub 
strącenia w b rejony ciemności.

9. P: Co mamy rozumieć przez 
anioła wstępującego ze wschodu, 
o którym mowa w rozdziale 7. 
w wersecie 2. Objawienia Jana?

O: Mamy rozumieć, że  anioł 
wstępujący ze wschodu jest tym, 
któremu dano pieczęć Boga ży
wego nad dwunastoma ple
mionami a Izraela; przeto woła 
do czterech aniołów, którzy mają 
wieczną ewangelię, mówiąc: Nie 
szkodźcie ziemi ani morzu, ani 
drzewom, aż opieczętujemy sługi 
Boga naszego na b czołach ich. I je
żeli przyjmiesz to, wtedy on jest 
c Eliasem, który miał przyjść, aby 
zgromadzić plemiona Izraela 
i d przywrócić wszystko.

10. P: Kiedy zostaną dokonane 
rzeczy, o których mowa w tym 
rozdziale?

O: Mają być dokonane w a szó

stym tysiącleciu, czyli przy 
otwarciu szóstej pieczęci.

11. P: Co mamy rozumieć przez 
opieczętowanie a stu czterdziestu 
czterech tysięcy pośród wszyst
kich plemion Izraela — dwuna
stu tysięcy z każdego plemienia?

O: Mamy rozumieć, że ci, któ
rych opieczętowano, to b wyżsi 
kapłani ustanowieni do świętego 
porządku Boga, aby udzielali 
wiecznej ewangelii; bowiem 
są to ci, którzy są ustanowieni 
z każdego narodu, plemienia, ję
zyka i  ludu przez aniołów, któ
rym dano moc nad narodami 
ziemi, aby przyprowadzili tylu, 
ilu przyjdzie do Kościoła c Pier
worodnego.

12. P: Co mamy rozumieć przez 
dęcie w  a trąby wspomniane 
w rozdziale 8. Objawienia Jana?

O: Mamy rozumieć, że  jako 
Bóg stworzył świat w sześć dni, 
a siódmego dnia zakończył swą 
pracę i b uświęcił ją, a także ufor
mował człowieka z c prochu ziemi, 
tak na początku siódmego tysiąc
lecia Pan Bóg d uświęci ziemię 
i zakończy zbawienie człowieka, 
i  e osądzi wszystko, i  f odkupi 
wszystko, poza tym, czego nie 
umieścił w  swojej mocy, kiedy 
zapieczętuje wszystko do końca 
wszystkiego; a  dęcie w  trąby 

 8 a Obj. 14:6–7.
  b Mat. 8:11–12; 22:1–14;  

DiP 133:71–73.
 9 a Obj. 7:4–8.
  b Ez. 9:4.
  c ppś Elias.
  d ppś Przywrócenie 

ewangelii.
 10 a Obj. 6:12–17.

 11 a Obj. 14:3–5.
  b ppś Wyższy kapłan.
  c DiP 76:51–70.  

ppś Pierworodny.
 12 a Obj. 8:2.
  b I Mojż. 2:1–3;  

II Mojż. 20:11;  
31:12–17;  
Mos. 13:16–19;  

Mojż. 3:1–3;  
Abr. 5:1–3.

  c I Mojż. 2:7.
  d DiP 88:17–20.
  e ppś Jezus Chrystus — 

Sędzia.
  f ppś Odkupić, odku

piony, odkupienie.
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siedmiu aniołów to przygoto
wanie i zakończenie Jego dzieła 
na początku siódmego tysiącle
cia — przygotowanie drogi przed 
czasem Jego przyjścia.

13. P: Kiedy mają być dokonane 
rzeczy, o których napisano w roz
dziale 9. Objawienia Jana?

O: Mają być dokonane po otwar
ciu siódmej pieczęci, przed przyj
ściem Chrystusa.

14. P: Co mamy rozumieć przez 
książeczkę a zjedzoną przez Jana, 
jak wspomina rozdział 10. Obja
wienia Jana?

O: Mamy przez to rozumieć, 

że  była to misja i  obrzęd, aby 
b zgromadził plemiona Izraela; 
oto jest Elias, który, jak napi
sano, musi przyjść i c przywrócić 
wszystko.

15. P: Co należy rozumieć 
przez dwóch a świadków w roz
dziale 11. Objawienia Jana? 

O: Są to dwaj prorocy, którzy 
mają zostać wzbudzeni b naro
dowi żydowskiemu w  c dniach 
ostatnich w czasie d przywróce
nia i prorokować Żydom po tym, 
jak się zgromadzą i zbudują mia
sto Jerozolimę na  e ziemi ojców 
swoich.

 14 a Ez. 2:9–10; 3:1–4;  
Obj. 10:10.

  b ppś Izrael — 
Zgromadzenie Izraela.

  c Mat. 17:11.
 15 a Obj. 11:1–14.
  b ppś Żydzi.
  c ppś Dni ostatnie, 

Ostatnie dni.
  d ppś Przywrócenie 

ewangelii.
  e Am. 9:14–15.

ROZDZIAŁ 78
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Kirt
land w stanie Ohio, 1 marca 1832 r. Tego dnia Prorok oraz inni 
przywódcy zebrali się, aby omówić sprawy dotyczące Kościoła. Po
czątkowo, zgodnie z niniejszym objawieniem, Prorok, Sidney Rigdon 
i Newel K. Whitney zostali poinstruowani, aby udać się w podróż 
do stanu Missouri i zorganizować handlowe i wydawnicze przedsię
wzięcia Kościoła, zakładając „przedsiębiorstwo”, które miało zarzą
dzać tymi sprawami, generując fundusze na ustanowienie Syjonu 
i na opiekę dla biednych. To tak zwane Zjednoczone Przedsiębiorstwo 
zostało zorganizowane w kwietniu 1832 r. i rozwiązane w 1834 r. 
(zob. rozdział 82.). Jakiś czas po jego rozwiązaniu, pod kierownic
twem Józefa Smitha, wyrażenie „przedsiębiorstwo handlowe oraz 
wydawnicze” w tym objawieniu zostało zastąpione wyrażeniem 
„sprawy spichlerza dla ubogich”, a słowo „przedsiębiorstwo”  zostało 
zastąpione słowem „porządek”.

1–4: Święci winni zorganizować się 
i założyć spichlerz; 5–12: Roztropne 

wykorzystanie ich własności dopro
wadzi do zbawienia; 13–14: Kościół 
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winien być niezależny od  mocy 
ziemskich; 15–16: Michał (Adam) 
służy pod kierownictwem Świętego 
(Chrystusa); 17–22: Błogosławieni 
są wierni, bowiem oni odziedziczą 
wszystko.

Pan przemówił do Józefa Smi
tha  jun. tymi słowy: Zważajcie 
na mnie, rzecze Pan, wasz Bóg, 
wy, którzy jesteście ustanowieni 
do  a wyższego kapłaństwa mo
jego Kościoła, którzy się tu ze
braliście;

2. I słuchajcie a rady Tego, który 
was b ustanowił z  wysokości, 
który powie do  uszu waszych 
słowa mądrości, aby zbawienie 
było dla was w tej rzeczy, którą 
przedstawiliście przede mną, 
rzecze Pan Bóg.

3. Bowiem zaprawdę, powia
dam wam, że nadszedł czas i jest 
już blisko; i oto, konieczne jest, 
żeby powstała a organizacja mego 
ludu, regulująca i  ustalająca 
sprawy b spichlerza dla c ubogich 
mojego ludu, zarówno w  tym 
miejscu, jak i w ziemi d Syjonu —

4. Jako stała i wieczna instytucja 
oraz porządek dla mego Kościoła, 
aby przyśpieszyć sprawę, którą 
przyjęliście za swoją ku zbawie
niu człowieka i ku chwale wa
szego Ojca, który jest w niebie;

5. Abyście byli a równie związani 

niebiańskimi rzeczami, zaiste, co 
i rzeczami ziemskimi dla uzyska
nia rzeczy niebiańskich.

6. Bowiem, jeśli nie jesteście 
równi w ziemskich rzeczach, nie 
możecie być równi w uzyskaniu 
rzeczy niebiańskich;

7. Bowiem, jeżeli pragniecie, 
abym wam dał miejsce w świe
cie a celestialnym, musicie b przy
gotować się, c czyniąc te rzeczy, 
które wam nakazałem i których 
od was wymagałem.

8. A teraz, zaprawdę, tak rzecze 
Pan, wskazane jest, aby wszystko 
było uczynione dla mojej a chwały 
przez was, którzy jesteście złą
czeni w tym b porządku;

9. Czyli innymi słowy, nie
chaj sługa mój, Newel K. Whit
ney, i sługa mój, Józef Smith jun., 
i sługa mój, Sidney Rigdon, za
siądą w radzie ze świętymi, któ
rzy są w Syjonie;

10. W przeciwnym razie a Szatan 
będzie dążył do odwrócenia ich 
serc od prawdy, aby zostali zaśle
pieni i nie pojmowali rzeczy, jakie 
dla nich przygotowano.

11. Przeto daję wam przyka
zanie, abyście przygotowali 
się i  zorganizowali, zawierając 
umowę, to jest wieczne a przymie
rze, którego nie można złamać.

12. A kto je złamie, straci urząd 
i  pozycję w  Kościele, i  będzie 

78 1 a ppś Kapłaństwo 
Melchizedeka.

 2 a ppś Rada.
  b ppś Ustanowić, 

ustanowienie.
 3 a DiP 82:11–12, 15–21.
  b DiP 72:9–10; 83:5–6.

  c DiP 42:30–31.  
ppś Pomoc wzajemna.

  d DiP 57:1–2.
 5 a DiP 49:20.  

ppś Poświęcić, prawo 
poświęcenia.

 7 a ppś Chwała 

celestialna.
  b DiP 29:8; 132:3.
  c DiP 82:10.
 8 a Mojż. 1:39.
  b DiP 92:1.
 10 a ppś Diabeł.
 11 a ppś Przymierze.
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wystawiony na  a ciosy Szatana 
aż do dnia odkupienia.

13. Oto jest przygotowanie, któ
rym was przygotowuję, i podwa
lina, i przykład, który wam daję, 
abyście dzięki temu mogli wypeł
nić dane wam przykazania;

14. Aby przez moją opatrz
ność, pomimo a utrapienia, które 
na was spadnie, Kościół stał nie
zależnie ponad wszystkimi in
nymi stworzeniami będącymi 
poniżej świata celestialnego,

15. Abyście mogli przyjść do a ko
rony, którą wam przygotowano, 
i aby uczyniono was b włodarzami 
wielu królestw, rzecze Pan Bóg, 
Święty Syjonu, który położył pod
waliny c Adam ondi Ahman;

16. Który wyznaczył a Michała 
waszym księciem i umocnił stopy 
jego, i postawił go na wysokości, 
i dał mu klucze zbawienia we
dług rady i kierownictwa Świę
tego, który jest bez początku dni 
czy końca życia.

17. Zaprawdę, zaprawdę, po
wiadam wam, że małymi dziećmi 

jesteście i  jeszcze nie pojęliście, 
jak wielkie błogosławieństwa ma 
Ojciec w  Swoich rękach, które 
przygotował dla was,

18. I  nie możecie a wytrzymać 
teraz wszystkich rzeczy; jed
nakże bądźcie dobrej myśli, bo
wiem was b poprowadzę. Wasze 
jest królestwo i wasze są Jego bło
gosławieństwa, i wasze są bogac
twa c wieczności.

19. A kto przyjmuje wszystko 
z a wdzięcznością, dostąpi chwały, 
i  dodane mu będą b stokrotnie 
rzeczy tej ziemi, zaiste, a nawet 
 więcej.

20. Przeto czyńcie te rzeczy, 
które wam nakazałem, mówi 
wasz Odkupiciel, sam Syn a Ah
man, który przygotowuje wszyst
kie rzeczy, zanim was b zabierze;

21. Bowiem wy jesteście a Koś
ciołem Pierworodnego, i On b za
bierze was w obłoku, i każdemu 
wyznaczy jego część.

22. A  ten, kto jest wiernym 
i a mądrym b szafarzem, odziedzi
czy c wszystko. Amen.

 12 a I Kor. 5:5;  
DiP 82:21; 104:8–10.

 14 a DiP 58:2–4.
 15 a ppś Korona;  

Wywyższenie.
  b Obj. 5:10;  

DiP 76:56–60; 132:19.
  c ppś Adam ondi 

Ahman.
 16 a DiP 27:11; 107:54–55.  

ppś Adam.
 18 a Jan 16:12;  

III Nefi 17:2–3;  
DiP 50:40.

  b DiP 112:10.
  c ppś Życie wieczne.
 19 a Mos. 2:20–21.  

ppś Wdzięczny, 
podziękowania, 
dziękczynienie.

  b Mat. 19:29.
 20 a DiP 95:17.
  b I Tes. 4:17.
 21 a DiP 76:53–54.
  b DiP 88:96–98.
 22 a DiP 72:3–4.
  b ppś Szafarz, 

szafarstwo.
  c DiP 84:38.

ROZDZIAŁ 79
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Hiram 
w stanie Ohio, 12 marca 1832 r.
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1–4: Jared Carter jest powołany 
do  głoszenia ewangelii z  pomocą 
Pocieszyciela.

Zaprawdę, powiadam ci, że jest 
moją wolą, aby sługa mój, Jared 
Carter, znowu udał się do krajów 
wschodnich, z miejsca na miejsce 
i od miasta do miasta na mocy 
a ustanowienia, którym został 
ustanowiony, głosząc dobrą 

nowinę wielkiej radości, samą 
wieczną ewangelię.

2. I  ześlę nań a Pocieszyciela, 
który go nauczy prawdy i wskaże 
drogę, którą ma pójść,

3. I jeżeli będzie wierny, ukoro
nuję go znów snopami.

4. Przeto niechaj raduje się serce 
twoje, sługo mój, Jaredzie Carter, 
i a nie trwóż się, rzecze twój Pan, 
sam Jezus Chrystus. Amen.

79 1 a DiP 52:38.  
ppś Ustanowić, 
ustanowienie.

 2 a Jan 14:26.  

ppś Pocieszyciel.
 4 a DiP 68:5–6.
80 1 a Mar. 16:15.
 4 a ppś Świadectwo.

 5 a ppś Powołać, 
powołany przez 
Boga, powołanie.

1–5: Stephen Burnett i Eden Smith 
są powołani do głoszenia, gdziekol
wiek zdecydują.

Zaprawdę, tak rzecze Pan do cie
bie, sługo mój, Stephenie Burnett; 
Idź, idź w świat i a głoś ewangelię 
każdemu stworzeniu, które znaj
dzie się w zasięgu twojego głosu.

2. A skoro pragniesz towarzy
sza, dam ci sługę mojego, Edena 
Smitha.

3. Przeto idźcie i głoście moją 
ewangelię, czy to na  północ, 
czy na południe, na wschód czy 
na zachód, to nie ma znaczenia, 
bowiem nie możecie pobłądzić.

4. Przeto głoście rzeczy, które 
usłyszeliście, a  w  które, za
prawdę, wierzycie i a wiecie, że są 
prawdziwe.

5. Oto jest wola Tego, który cię 
a powołał, twojego Odkupiciela, 
samego Jezusa Chrystusa. Amen.

ROZDZIAŁ 80
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha Stephe
nowi Burnettowi w Hiram w stanie Ohio, 7 marca 1832 r.

ROZDZIAŁ 81
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Hi
ram w stanie Ohio, 15 marca 1832 r. Frederick G. Williams po
wołany na wyższego kapłana i doradcę w Prezydium Wyższego 
Kapłaństwa. Zapisy historyczne wykazują, że kiedy otrzymano to 
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81 1 a ppś Wyższy kapłan.
 2 a ppś Klucze 

kapłaństwa.
  b DiP 107:8–9, 22.  

ppś Pierwsze 
Prezydium.

 4 a Mojż. 1:39.
 5 a Mos. 4:15–16.
  b DiP 108:7.
  c Iz. 35:3.
 6 a ppś Nieśmiertelny, 

nieśmiertelność.

  b ppś Wywyższenie;  
Życie wieczne.

  c Jan 14:2–3;  
DiP 59:2; 106:8.

objawienie w marcu 1832 r., Jesse Gause został na jego mocy powo
łany na urząd doradcy Józefa Smitha w Prezydium. Kiedy jednak 
nie spełnił on oczekiwań w sposób wymagany na tej wyznaczonej 
funkcji, powołanie to przekazano z kolei Frederickowi G. William
sowi. Objawienie to (datowane na marzec 1832 r.) należy traktować 
jako krok ku formalnemu zorganizowaniu Pierwszego Prezydium, 
konkretnie wskazujący na konieczność utworzenia urzędu doradcy 
tego ciała i wyjaśniający dostojeństwo tej wyznaczonej funkcji. Brat 
Gause służył przez jakiś czas, lecz został ekskomunikowany z Koś
cioła w grudniu 1832 r. Brat Williams został ustanowiony na wy
żej wymieniony urząd 18 marca 1833 r.

1–2: Klucze królestwa są zawsze 
w  posiadaniu Pierwszego Prezy
dium; 3–7: Jeżeli Frederick G. Wil
liams pozostanie wierny w  swej 
posłudze, będzie miał życie wieczne.

Zaprawdę, zaprawdę, powia
dam ci, sługo mój, Fredericku G. 
Williams: Słuchaj głosu Tego, 
który mówi, słów Pana, twojego 
Boga — i zważaj na powołanie, 
do  którego jesteś powołany, to 
jest abyś był a wyższym kapła
nem w moim Kościele i doradcą 
sługi mojego, Józefa Smitha jun.,

2. Któremu dałem a klucze króle
stwa, od zawsze należące do b Pre
zydium Wyższego Kapłaństwa:

3. Przeto, zaprawdę, uznaję 
go i  będę mu błogosławił, 
jako i  tobie, jeżeli wierny bę
dziesz, radząc w urzędzie, jaki 

ci wyznaczyłem, zawsze w mo
dlitwie, na głos i w twym sercu, 
otwarcie i  na  osobności, także 
w twej posłudze, głosząc ewan
gelię w krainie żyjących i pośród 
braci twoich.

4. A robiąc te rzeczy, uczynisz 
największe dobro bliźnim twym, 
i rozpowszechnisz a chwałę Tego, 
który jest twoim Panem.

5. Przeto bądź wierny; pozostań 
na urzędzie, jaki ci wyznaczyłem; 
a wspomagaj słabych, podnoś 
ręce, które opadły, i b wzmacniaj 
c omdlałe kolana.

6. A  jeżeli będziesz wierny 
do końca, będziesz mieć koronę 
a nieśmiertelności i b życie wieczne 
w c posiadłościach, które przygo
towałem w domu mego Ojca.

7. Oto są słowa Alfy i Omegi, sa
mego Jezusa Chrystusa. Amen.
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82 1 a Mat. 6:14–15;  
DiP 64:9–11.

 2 a Rzym. 3:23.
 3 a Łuk. 12:48;  

Jak. 4:17.  
ppś Zdać sprawę, 
odpowiedzialny, 

   odpowiedzialność.
  b ppś Szafarz, 

szafarstwo.
  c ppś Grzech;  

Odstępstwo.
  d Jan 15:22–24.  

ppś Światło, światłość 

Chrystusa.
 4 a ppś Objawienie.
  b ppś Sprawiedliwość.
 5 a ppś Czuwać, strażnicy.
  b ppś Diabeł.
  c ppś Ciemność 

duchowa.

1–4: Gdzie wiele dano, wiele się 
wymaga; 5–7: Ciemność panuje 
na  świecie; 8–13: Pan jest zobo
wiązany, gdy czynimy, co On 
mówi; 14–18: Syjon musi wzro
snąć w pięknie i świętości; 19–24: 
Każdy powinien zabiegać o dobro 
bliźniego.

Zaprawdę, zaprawdę, powia
dam wam, słudzy moi, że jeżeli 
a przebaczyliście sobie wzajemnie 
swoje przewinienia, tak samo Ja, 
Pan, przebaczam wam.

2. Jednakże są tacy między 
wami, którzy niezmiernie zgrze
szyli; zaiste, a wszyscy zgrzeszy
liście; ale zaprawdę, powiadam 
wam, strzeżcie się odtąd i wy
strzegajcie się grzechu, aby nie 

spadły na  wasze głowy srogie 
sądy.

3. Bowiem od tego, komu a wiele 
dano, wiele się b wymaga; a ten, 
kto c grzeszy przeciw większemu 
d światłu, otrzyma większe potę
pienie.

4. Wzywacie mego imienia 
po  a objawienia, i  daję je wam; 
a  jeżeli nie przestrzegacie słów 
moich, które wam daję, stajecie 
się grzesznikami; i  b sprawiedli
wość, i osąd są karą, która wiąże 
się z moim prawem.

5. Przeto, co mówię do jednego, 
mówię do wszystkich: a Czuwaj
cie, bowiem b przeciwnik posze
rza swoje władanie i  c ciemność 
panuje;

6. I  gniew Boży rozpala się 

ROZDZIAŁ 82
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi w Independence 
w hrabstwie Jackson w stanie Missouri, 26 kwietnia 1832 r. Oka
zją była narada wyższych kapłanów i starszych Kościoła. Podczas 
tej narady Józef Smith został poparty jako Prezydent Wyższego Ka
płaństwa, do którego to urzędu został ustanowiony podczas konfe
rencji wyższych kapłanów, starszych i członków w Amherst w stanie 
Ohio, 25 stycznia 1832 r. (zob. wprowadzenie do rozdziału 75.). 
Niniejsze objawienie stanowi powtórzenie wskazówek udzielonych 
we wcześniejszym objawieniu (rozdział 78.), aby założyć przedsię
biorstwo — znane jako Zjednoczone Przedsiębiorstwo (pod kierow
nictwem Józefa Smitha słowo „przedsiębiorstwo” zostało później 
zastąpione słowem „porządek”) — oraz by zarządzać handlowymi 
i wydawniczymi przedsięwzięciami Kościoła.
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na  mieszkańców ziemi; i  nikt 
nie czyni dobra, bowiem wszy
scy zboczyli z a drogi.

7. A teraz zaprawdę, powiadam 
wam, że Ja, Pan, nie policzę żad
nego a grzechu, aby was oskarżyć; 
idźcie swoją drogą i nie grzesz
cie więcej; ale do tej duszy, która 
grzeszy, powrócą b poprzednie 
grzechy, rzecze Pan, wasz Bóg.

8. I ponownie, powiadam wam, 
że  daję wam a nowe przykaza
nie, abyście pojęli moją wolę co 
do was;

9. Czyli innymi słowy, daję wam 
wskazówki, jak macie a postępo
wać wobec mnie, aby obróciło się 
to wam ku waszemu zbawieniu.

10. Ja, Pan, a zobowiązany je
stem, kiedy czynicie to, co mó
wię; ale gdy nie czynicie tego, co 
mówię, nie macie obietnicy.

11. Przeto, zaprawdę, powia
dam wam, że wskazane jest, aby 
słudzy moi, Edward Partridge 
i Newel K. Whitney, A. Sidney Gil
bert i Sidney Rigdon oraz sługa 
mój, Józef Smith, i John Whitmer, 
i Oliver Cowdery, i W.W. Phelps, 
i Martin Harris związali się a ze 
sobą więzami i przymierzem — 
którego nie można złamać przez 
wykroczenie, bowiem sąd prędko 
nastąpi  — w  waszych kilku 
szafarstwach —

12. Aby zarządzali sprawami 
biednych i  wszystkim, co jest 
związane z  biskupstwem za
równo na  ziemi Syjonu, jak 
i na ziemi Kirtland;

13. Bowiem we właściwym dla 
mnie czasie poświęciłem ziemię 
Kirtland dla pożytku świętych 
Najwyższego i na a palik Syjonu.

14. Bowiem Syjon musi wzro
snąć w  pięknie i  świętości; 
granice jego muszą być powięk
szone; paliki jego muszą być 
wzmocnione; zaprawdę, powia
dam wam, że  a Syjon musi po
wstać i przywdziać swe b piękne 
szaty.

15. Przeto daję wam to przyka
zanie, żebyście się związali tym 
przymierzem, a będzie to uczy
nione według praw Pana.

16. Oto tutaj jest także mądrość 
we mnie dla waszego dobra.

17. I a równymi macie być, czyli 
innymi słowy, równe prawa mieć 
będziecie do własności, na poży
tek zarządzania sprawami wa
szych szafarstw  — każdemu 
według jego pragnień i jego po
trzeb, o  ile pragnienie jego jest 
sprawiedliwe —

18. A wszystko to na pożytek 
Kościoła Boga żywego, aby każdy 
mógł ulepszyć swój a talent, żeby 
każdy mógł zyskać inne talenty, 

 6 a Rzym. 3:12;  
DiP 1:16.

 7 a ppś Grzech.
  b DiP 1:32–33; 58:43.
 8 a Jan 13:34.
 9 a DiP 43:8.
 10 a Joz. 23:14; I Król. 8:23;  

DiP 1:38; 130:20–21.  
ppś Błogosławić, 

błogosławiony, 
błogosławieństwo;  
Posłuszeństwo, 
posłuszny, być 
posłusznym.

 11 a DiP 78:3–7, 11–15.
 13 a Iz. 33:20; 54:2.  

ppś Palik.
 14 a ppś Syjon.

  b Iz. 52:1;  
DiP 113:7–8.

 17 a DiP 51:3.  
ppś Poświęcić, prawo 
poświęcenia.

 18 a Mat. 25:14–30;  
DiP 60:13.  
ppś Dar;  
Dary Ducha.
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zaiste, nawet stokrotnie, żeby je 
wrzucić do b spichlerza Pańskiego, 
aby stały się wspólną własnością 
całego Kościoła —

19. Każdy zabiegając o  do
bro bliźniego i robiąc wszystko 
ze a wzrokiem skupionym jedy
nie na chwale Boga.

20. Ten a porządek wam wyzna
czyłem jako wieczny porządek 
dla was i dla waszych następców, 
jeżeli nie grzeszycie.

21. A duszy, która grzeszy prze
ciwko temu przymierzu i utwar
dza na nie swe serce, stanie się 

według praw mojego Kościoła, 
i  będzie wystawiona na  a ciosy 
Szatana, aż do dnia odkupienia.

22. A  teraz zaprawdę, powia
dam wam, i jest to mądrość, zy
skujcie sobie przyjaciół mamoną 
nieprawości, a nie zniszczą was.

23. Mnie tylko pozostawcie 
osąd, bowiem mój jest, i  ja a od
płacę. Pokój z  wami, błogosła
wieństwa moje pozostają z wami.

24. Bowiem nawet teraz a króle
stwo jest wasze, i będzie na wieki, 
jeżeli nie upadniecie w  waszej 
niewzruszoności. Tak jest. Amen.

 18 b DiP 42:30–34, 55; 
119:1–3.  
ppś Spichlerz.

 19 a DiP 88:67.  
ppś Oko, oczy.

 20 a ppś Zjednoczony 

porządek.
 21 a DiP 104:8–10.
 23 a Rzym. 12:19;  

Morm. 3:15.
 24 a Łuk. 12:32;  

DiP 64:3–5. 

   ppś Królestwo 
Boże lub królestwo 
niebieskie.

83 1 a Jak. 1:27.
 2 a I Tym. 5:8.
 4 a Mos. 4:14.

ROZDZIAŁ 83
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w In
dependence w stanie Missouri, 30 kwietnia 1832 r. Objawienie to 
otrzymano, gdy Prorok uczestniczył w naradzie ze swymi braćmi.

1–4: Kobiety i dzieci mają prawo 
oczekiwać utrzymania od  mężów 
i  ojców; 5–6: Wdowy i  sieroty 
mają prawo oczekiwać utrzymania 
od Kościoła.

Zaprawdę, tak rzecze Pan, do
dając do praw Kościoła dotyczą
cych kobiet i dzieci, które należą 
do Kościoła i które a straciły mę
żów czy ojców:

2. Kobiety mają a prawo oczeki
wać od mężów swojego utrzyma
nia, dopóki mężowie ich nie są 

zabrani; a jeżeli nie dopuszczą się 
wykroczenia, będą mieć współ
udział w Kościele.

3. A jeżeli nie będą pełne wiary, 
nie będą mieć współudziału 
w Kościele; jednak mogą pozo
stać na  swoich dziedzictwach 
zgodnie z prawami kraju.

4. Wszystkie a dzieci mają prawo 
oczekiwać od rodziców swojego 
utrzymania, dopóki nie staną się 
pełnoletnie.

5. A potem mają prawo ocze
kiwać tego od  Kościoła, czyli 
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 5 a DiP 78:3.  
ppś Spichlerz.

 6 a ppś Wdowa.
  b Mos. 4:16–26;  

Hel. 4:11–13;  
DiP 42:30–39.  
ppś Biedny.

84 1 a ppś Modlitwa.

 2 a ppś Izrael — 
Zgromadzenie Izraela.

  b Dz. 3:19–21.
  c ppś Święty 

(rzeczownik).
  d Iz. 2:2–5;  

Hebr. 12:22;  
Obj. 14:1;  

DiP 76:66; 84:32; 
133:18, 56.

  e Eter 13:2–11;  
DiP 42:8–9; 45:66–67;  
Art. wiary 1:10.  
ppś Nowa Jerozolima.

innymi słowy, ze a spichlerza Pań
skiego, jeżeli rodzice nie mają 
środków, by im dać dziedzictwa.

6. A spichlerz utrzymany będzie 

z poświęceń Kościoła; a a wdowy 
i  sieroty będą utrzymane, jako 
i b biedni. Amen.

ROZDZIAŁ 84
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Kirt
land w stanie Ohio, 22 i 23 września 1832 r. W miesiącu wrześniu 
starsi zaczęli powracać ze swoich misji we wschodnich stanach i zda
wać sprawozdania ze swych prac. Kiedy byli razem w tym okresie 
radości, otrzymano następujące przesłanie. Prorok określa je jako 
objawienie o kapłaństwie.
1–5: Nowa Jerozolima i  świątynia 
zostaną zbudowane w stanie Mis
souri; 6–17: Podana jest linia ka
płaństwa od Mojżesza do Adama; 
18–25: Większe kapłaństwo dzierży 
klucz wiedzy Bożej; 26–32: Niższe 
kapłaństwo dzierży klucz posługi 
aniołów i ewangelii przygotowaw
czej; 33–44: Ludzie zyskują życie 
wieczne poprzez przysięgę i przy
mierze kapłaństwa; 45–53: Duch 
Chrystusowy oświeca ludzi, a świat 
jest pogrążony w grzechu; 54–61: 
Święci muszą świadczyć o tych rze
czach, które otrzymali; 62–76: Mają 
głosić ewangelię, a znaki się poja
wią; 77–91: Starsi mają wyruszyć 
bez sakiewki ani torby, a Pan za
dba o  ich potrzeby; 92–97: Plagi 
i  klątwy czekają tych, którzy od
rzucają ewangelię; 98–102: Nowa 

pieśń odkupienia Syjonu; 103–110: 
Niechaj każdy pozostaje na swoim 
urzędzie i pracuje w swym własnym 
powołaniu; 111–120: Słudzy Pań
scy mają głosić hańbę spustoszenia 
w ostatnich dniach.

Objawienie od Jezusa Chrystusa 
dla Jego sługi, Józefa Smitha jun., 
i sześciu starszych, gdy zjedno
czyli swe serca i a wznieśli głosy 
na wysokości.

2. Zaiste, słowo Pańskie doty
czące Jego Kościoła, założonego 
w  ostatnich dniach dla a przy
wrócenia Jego ludu, jako rzekł 
On ustami Swych b proroków, 
i dla zgromadzenia Jego c świę
tych, aby stanęli na d Górze Sy
jon, która będzie miastem e Nowa 
 Jerozolima.
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3. Które to miasto zostanie zbu
dowane — poczynając od placu 
pod budowę a świątyni, który 
jest wyznaczony palcem Pana — 
w  zachodnich granicach stanu 
Missouri i poświęcone ręką Jó
zefa Smitha  jun. oraz innych, 
z których Pan jest bardzo zado
wolony.

4. Zaprawdę, oto jest słowo Pań
skie, że miasto a Nowa Jerozolima 
zostanie zbudowane przez zgro
madzenie świętych, poczynając 
od tego miejsca, miejsca b świą
tyni, która to świątynia zostanie 
wzniesiona w tym pokoleniu.

5. Bowiem zaprawdę, całe to 
pokolenie nie przeminie, zanim 
nie zostanie Panu zbudowany 
dom i nie spocznie na nim ob
łok, który to obłok będzie samą 
a chwałą Pańską, która wypełni 
dom.

6. I synowie Mojżesza, według 
Świętego Kapłaństwa, które 
otrzymał z a ręki teścia swego — 
b Jetra;

7. A  Jetro otrzymał je z  ręki 
 Kaleba;

8. A  Kaleb otrzymał je z  ręki 
Elihu;

9. A Elihu z ręki Jeremiasza;
10. A Jeremiasz z ręki Gada;
11. A Gad z ręki Ezajasza;

12. A Ezajasz z ręki Boga.
13. Ezajasz także żył w dniach 

Abrahama i był przezeń błogo
sławiony —

14. Który to a Abraham otrzymał 
kapłaństwo od  b Melchizedeka, 
który je otrzymał z  linii pocho
dzenia ojców swych aż do  c No
ego;

15. I od Noego do a Enocha, z li
nii pochodzenia ich ojców;

16. I  od  Enocha do  a Abla  — 
który został zabity ze względu 
na b spisek swego brata — który 
c otrzymał kapłaństwo przez 
przykazania Boga, z  ręki ojca 
swego, d Adama, który był pierw
szym człowiekiem —

17. Które to a kapłaństwo trwa 
w Kościele Bożym przez wszyst
kie pokolenia i jest bez początku 
dni czy końca lat.

18. I zatwierdził Pan a kapłań
stwo także na  b Aaronie i  jego 
potomstwie, przez wszystkie 
ich pokolenia, a kapłaństwo to 
także trwa i  c pozostaje na wieki 
wraz z kapłaństwem, które jest 
na wzór najświętszego porządku 
Boga.

19. I  to większe kapłaństwo 
udziela ewangelii i dzierży klucz 
a tajemnic królestwa, sam klucz 
b wiedzy Bożej.

 3 a DiP 57:3.
 4 a ppś Nowa Jerozolima.
  b ppś Świątynia, 

Dom Pana.
 5 a DiP 45:67; 64:41–43; 

97:15–20; 109:12, 37.
 6 a ppś Ręce, 

nałożenie [rąk].
  b ppś Jetro.
 14 a ppś Abraham.

  b ppś Melchizedek.
  c ppś Noe, biblijny 

patriarcha.
 15 a ppś Enoch.
 16 a ppś Abel.
  b Mojż. 5:29–32.
  c DiP 107:40–57.
  d ppś Adam.
 17 a Alma 13:1–19;  

Abr. 2:9, 11.  

ppś Kapłaństwo 
Melchizedeka.

 18 a ppś Kapłaństwo 
Aarona.

  b ppś Aaron, brat 
Mojżesza.

  c DiP 13.
 19 a DiP 63:23; 107:18–19.  

ppś Tajemnice Boga.
  b Abr. 1:2.
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 20 a ppś Obrzędy.
 21 a ppś Kapłaństwo;  

Upoważnienie.
 22 a DiP 67:11.
 23 a II Mojż. 19:5–11; 33:11.
  b ppś Uświęcenie.
  c II Mojż. 24:9–11;  

DiP 93:1.
 24 a II Mojż. 20:18–21; 32:8;  

V Mojż. 9:23;  
I Nefi 17:30–31, 42.

  b Ps. 95:8;  
Hebr. 3:8–11;  
Jakub 1:7–8;  

Alma 12:36.
  c Tłum. J.S. II Mojż. 

34:1–2 (Aneks);  
IV Mojż. 14:23;  
Hebr. 4:1–11.

 25 a V Mojż. 34:1–5.
  b ppś Kapłaństwo 

Melchizedeka.
 26 a ppś Kapłaństwo 

Aarona.
  b DiP 13.
  c DiP 107:20.
 27 a ppś Pokutować, 

pokuta.

  b ppś Chrzest, chrzcić.
  c ppś Odpuszczenie 

grzechów.
  d ppś Prawo Mojżesza.
  e Hebr. 7:11–16.
  f ppś Jan Chrzciciel.
  g Łuk. 1:15.
 28 a Iz. 40:3;  

Mat. 3:1–3;  
Jan 1:23.

  b Mat. 28:18; Jan 17:2;  
I Piotra 3:22;  
DiP 93:16–17.

 29 a DiP 107:5.

20. Przeto w  jego a obrzędach 
ukazana jest moc boskości.

21. I bez jego obrzędów i a upo
ważnienia kapłaństwa ludziom 
w ciele nie jest ukazana moc bo
skości,

22. Bowiem bez tego żaden 
a człowiek nie może zobaczyć ob
licza Boga, samego Ojca, i żyć.

23. A a Mojżesz otwarcie uczył 
tego dzieci Izraela na  pustko
wiu i pilnie dążył do b uświęcenia 
swego ludu, aby mógł c zobaczyć 
oblicze Boga;

24. Lecz oni a znieczulili serca 
swe i nie mogli wytrzymać Jego 
obecności; przeto Pan w swym 
b gniewie, bowiem rozpaliła się 
Jego złość na nich, poprzysiągł, 
że  nie c wejdą do  Jego odpo
czynku w czasie, gdy przebywają 
na pustkowiu, który to odpoczy
nek jest pełnią Jego chwały.

25. Przeto zabrał a Mojżesza spo
śród nich, a  także Święte b Ka
płaństwo;

26. A  niższe a kapłaństwo 
trwało, które to kapłaństwo 
dzierży b klucz c posługi aniołów 
i ewangelii przygotowawczej;

27. Która to ewangelia jest 

ewangelią a pokuty i b chrztu, i c od
puszczenia grzechów, i d prawem 
przykazań dotyczących e cielesno
ści, a Pan w gniewie Swoim spra
wił, że trwała z domem Aarona 
wśród dzieci Izraela aż do cza
sów f Jana, którego Bóg wychował 
i który był g wypełniony Duchem 
Świętym od łona matki.

28. Bowiem został ochrzczony, 
gdy był jeszcze dzieckiem, i zo
stał ustanowiony przez anioła 
Bożego, gdy miał zaledwie 
osiem dni, do  tej mocy, żeby 
obalić królestwo Żydów i a wy
prostować drogę Pańską w obli
czu Jego ludu, aby przygotować 
go na przyjście Pana, na którego 
rękę złożono b całą moc.

29. I  ponownie, urzędy star
szego i biskupa są koniecznymi 
a dodatkami należącymi do wyż
szego kapłaństwa.

30. I ponownie, urząd nauczy
ciela oraz diakona są niezbęd
nymi dodatkami należącymi 
do  niższego kapłaństwa, które 
to kapłaństwo zatwierdzono 
na Aaronie i jego synach.

31. Przeto, jakom rzekł w kwe
stii synów Mojżesza — bowiem 
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 31 a DiP 128:24.
  b DiP 57:3.
 32 a ppś Chwała.
  b Hebr. 12:22;  

DiP 76:66; 84:2; 133:56.
  c ppś Kościół Jezusa 

Chrystusa.
 33 a ppś Godny, bycie 

godnym.
  b ppś Kapłaństwo.
  c ppś Uświęcenie.
 34 a Gal. 3:29; Abr. 2:9–11.  

ppś Abraham — 

Potomkowie 
Abrahama.

  b DiP 132:30–32.  
ppś Przymierze 
Abrahamowe.

  c ppś Wybrany.
 36 a Mat. 10:40–42;  

Łuk. 10:16;  
DiP 112:20.

 37 a Jan 13:20.
 38 a Łuk. 12:43–44;  

Rzym. 8:32;  
Obj. 21:7;  

III Nefi 28:10;  
DiP 132:18–20.  
ppś Wywyższenie.

 39 a ppś Przysięga 
i przymierze 
kapłaństwa.

 41 a ppś Odstępstwo.
  b DiP 76:34–38; 132:27.
 42 a DiP 84:88.
 43 a I Nefi 15:23–25;  

DiP 1:14.
 44 a V Mojż. 8:3; Mat. 4:4;  

DiP 98:11.

synowie Mojżesza, a także syno
wie Aarona złożą godną przyję
cia a ofiarę i poświęcenie w domu 
Pana, który to dom zostanie zbu
dowany Panu w tym pokoleniu 
na  poświęconym b miejscu, jak 
wyznaczyłem —

32. I synowie Mojżesza i Aarona 
zostaną wypełnieni a chwałą Pana 
na b Górze Syjon w domu Pana, 
którego synami jesteście; a także 
wielu, których powołałem i wy
słałem, aby budowali mój c Koś
ciół.

33. Bowiem ci, którzy są a wierni, 
aby uzyskać oba b kapłaństwa, 
o których mówiłem, i aby rozwi
jać swoje powołanie, c uświęceni 
są przez Ducha dla odnowienia 
swych ciał.

34. Stają się synami Mojżesza 
i Aarona i a potomstwem b Abra
hama, i Kościołem, i królestwem, 
i c wybranymi Boga.

35. A także — wszyscy ci, któ
rzy otrzymują to kapłaństwo, 
otrzymują mnie, rzecze Pan;

36. Bowiem ten, kto przyjmuje 
moje sługi, mnie a przyjmuje;

37. A ten, kto mnie a przyjmuje, 
przyjmuje Ojca mojego;

38. A ten, kto przyjmuje mojego 

Ojca, przyjmuje królestwo mego 
Ojca; przeto a wszystko, co po
siada mój Ojciec, będzie mu dane.

39. A  to zgodnie z  a przysięgą 
i  przymierzem, które należą 
do kapłaństwa.

40. Przeto ci wszyscy, którzy 
otrzymują kapłaństwo, otrzy
mują tę przysięgę i  przymie
rze mojego Ojca, których On 
nie może złamać ani których nie 
można poruszyć.

41. Ale kto a łamie to przymie
rze po tym, jak je przyjął, i cał
kiem się od niego odwraca, b nie 
będzie miał przebaczenia grze
chów w tym świecie ani w świe
cie, który nastanie.

42. I  biada tym wszystkim, 
którzy nie przychodzą do tego 
kapłaństwa, które otrzymali
ście, a które teraz zatwierdzam 
na was, którzy jesteście obecni 
tego dnia, moim własnym gło
sem z niebios; i dałem niebiań
skim zastępom i a aniołom moim 
nakaz odnośnie do was.

43. A teraz daję wam przyka
zanie, abyście nad sobą czuwali 
i pilnie a baczyli na słowa życia 
wiecznego.

44. Bowiem a żyć będziecie 
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 45 a Ps. 33:4.  
ppś Słowo Boga.

  b ppś Prawda.
 46 a ppś Sumienie;  

Światło, światłość 
Chrystusa.

  b Jan 1:9; DiP 93:2.
 48 a ppś Natchnienie, 

natchnąć.
  b ppś Nowe i wieczne 

przymierze;  
Przymierze.

 49 a I Jana 5:19.
  b ppś Ciemność 

duchowa.
 50 a Gal. 4:9.
  b ppś Grzech.
 52 a Jan 10:27.
 53 a ppś Świat.
  b Rzym. 8:22;  

Mojż. 7:48.
  c ppś Światowość.
 54 a ppś Niewiara.
 55 a ppś Próżny, próżność.
 57 a Jer. 31:31–34.
  b ppś Księga Mormona.
  c I Nefi 13:40–41.
  d Jak. 1:22–25;  

DiP 42:13–15.
 60 a DiP 18:34–36.

według każdego słowa, które 
wychodzi z ust Bożych.

45. Bowiem a słowo Pań
skie jest prawdą, a  wszystko, 
co jest b prawdą, jest światłem, 
a wszystko, co jest światłem, jest 
Duchem, samym Duchem Jezusa 
Chrystusa.

46. A Duch daje a światło b każ
demu człowiekowi, który przy
chodzi na świat; i Duch oświeca 
każdego człowieka poprzez 
świat, jako zważa na głos Ducha.

47. I każdy, kto zważa na głos 
Ducha, przychodzi do Boga, sa
mego Ojca.

48. A Ojciec a uczy go o  b przy
mierzu, które On odnowił i za
twierdził na was, które jest na was 
zatwierdzone dla waszego dobra, 
i nie tylko dla waszego dobra, ale 
dla dobra całego świata.

49. A cały a świat jest pogrążony 
w grzechu i  jęczy w b ciemności 
i w okowach grzechu.

50. I przez to możecie poznać, 
że  są w  a okowach b grzechu, 
bo nie przychodzą do mnie.

51. Bowiem, kto do  mnie nie 
przychodzi, jest w okowach grze
chu.

52. A kto nie przyjmuje mojego 
głosu, nie zna a mego głosu i nie 
jest mój.

53. I  przez to możecie odróż
nić prawych od niegodziwych, 
i że cały a świat b jęczy w c grzechu 
i ciemności, nawet teraz.

54. I  wasze umysły były za
ćmione w  przeszłych czasach 
ze względu na  a niewiarę, i po
nieważ lekceważyliście rzeczy, 
które otrzymaliście —

55. Które to a próżność i  nie
wiara sprowadziły potępienie 
na cały Kościół.

56. I  potępienie to spoczywa 
na  dzieciach Syjonu, zaiste 
na wszystkich.

57. I pozostaną potępione, do
póki nie odpokutują i nie przypo
mną sobie nowego a przymierza, 
samej b Księgi Mormona i  c po
przednich przykazań, które im 
dałem, nie tylko po to, aby mó
wić, ale aby d czynić według tego, 
co napisałem —

58. Aby mogli wydać owoc 
godny królestwa ich Ojca; ina
czej pozostaje klęska i sąd, które 
spadną na dzieci Syjonu.

59. Bowiem czyż dzieci króle
stwa bezczeszczą moją świętą 
ziemię? Zaprawdę, powiadam 
wam: Nie.

60. Zaprawdę, zaprawdę, po
wiadam wam, którzy teraz sły
szycie moje a słowa, które są 
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 61 a Dan. 9:9.  
ppś Przebaczać.

  b DiP 43:34; 
88:121; 100:7.

 62 a Mar. 16:15;  
DiP 1:2–5.  
ppś Praca misjonarska.

 63 a ppś Apostoł.
  b III Nefi 15:24;  

DiP 50:41–42.
  c Jan 15:13–15;  

DiP 93:45.

 64 a ppś Dusza.
  b Mar. 16:15–16.  

ppś Wierzenie, 
wiara, wierzyć.

  c ppś Odpuszczenie 
grzechów.

  d ppś Dar Ducha 
Świętego.

 65 a Mar. 16:17–18.  
ppś Znak.

 66 a ppś Uczynki.
 67 a Mat. 17:14–21.

 68 a ppś Uzdrowić, 
uzdrowienia.

 71 a Mar. 16:18;  
Dz. 28:3–9;  
DiP 24:13; 124:98–100.

 73 a DiP 105:24.  
ppś Pycha.

 74 a II Nefi 9:23;  
DiP 76:50–52.  
ppś Chrzest, chrzcić — 
Niezbędny.

  b Jan 3:18.

moim głosem, błogosławieni je
steście, jeżeli przyjmujecie te 
 rzeczy;

61. Bowiem a przebaczę wam 
wasze grzechy tym przyka
zaniem  — abyście pozostali 
niewzruszeni w  umysłach, 
w b powadze i w duchu modlitwy, 
w  świadczeniu całemu światu 
o  tych rzeczach, które są wam 
przekazane.

62. Przeto a idźcie na cały świat; 
a  dokądkolwiek nie możecie 
pójść, tam poślecie swe świadec
two, aby mogło się ono rozejść 
od was na cały świat, do każdego 
stworzenia.

63. I  jakom rzekł apostołom 
swoim, tak mówię wam, bowiem 
jesteście moimi a apostołami, sa
mymi wyższymi kapłanami 
Boga; jesteście tymi, których Oj
ciec mi b dał; jesteście c przyja
ciółmi moimi;

64. Przeto, jakom rzekł apo
stołom moim, powiadam także 
wam, że  każda a dusza, która 
b uwierzy waszym słowom i bę
dzie ochrzczona wodą dla c od
puszczenia grzechów, otrzyma 
d Ducha Świętego.

65. A a znaki te podążą za tymi, 
którzy wierzą —

66. W moje imię dokonają wielu 
zadziwiających a dzieł;

67. W moje a imię wypędzą dia
bły;

68. W moje imię a uzdrowią cho
rych;

69. W moje imię otworzą oczy 
ślepców, i  odetkają uszy głu
chych;

70. I przemówi język niemego;
71. A jeżeli im kto poda a truci

znę, nie uczyni im szkody;
72. I  trucizna węża nie będzie 

mieć mocy, aby ich skrzywdzić.
73. Ale daję im przykazanie, 

żeby się nie a chełpili tymi rze
czami ani nie mówili o nich przed 
światem; bowiem rzeczy te dane 
są wam dla waszego pożytku 
i zbawienia.

74. Zaprawdę, zaprawdę, po
wiadam wam, że ci, którzy nie 
uwierzą słowom waszym i nie 
będą a ochrzczeni wodą w moje 
imię dla odpuszczenia ich grze
chów, aby mogli otrzymać Ducha 
Świętego, b potępieni będą, i nie 
wejdą do królestwa mojego Ojca, 
gdzie mój Ojciec i ja jesteśmy.

75. A  to objawienie dla was 
i  przykazanie obowiązują 
od  tej właśnie godziny na  ca
łym świecie, a ewangelia jest dla 

DOKTRYNA I PRZYMIERZA 84:61–75 186



 78 a Mat. 10:9–10;  
DiP 24:18.

 79 a DiP 31:5.
 80 a ppś Praca misjonarska.
  b ppś Ewangelia.
  c Łuk. 21:18.
 81 a Mat. 6:25–28.
 83 a ppś Ojciec w Niebie.
  b Mat. 6:8.

 84 a Mat. 6:34.
 85 a Mat. 10:19–20;  

Łuk. 12:11–12;  
DiP 100:6.

  b II Nefi 31:20;  
Alma 17:2–3;  
DiP 6:20; 11:21–26.  
ppś Rozważać.

  c ppś Nauczać, 

nauczyciel — 
Nauczanie z Duchem.

 86 a Mat. 24:44–46;  
DiP 58:26–29; 
107:99–100.

 87 a ppś Praca misjonarska.
 88 a Mat. 10:40;  

Jan 13:20.

wszystkich, którzy jej nie otrzy
mali.

76. Ale zaprawdę, powiadam 
do tych wszystkich, którym dano 
królestwo — przez was musi być 
im głoszona, żeby odpokutowali 
za swoje dawne złe uczynki; bo
wiem mają być skarceni za swe 
złe serca niewiary, a wasi bracia 
w Syjonie za bunt przeciwko wam 
w czasie, gdy was wysłałem.

77. I ponownie powiadam wam, 
moi przyjaciele, bowiem od
tąd będę was zwać przyjaciółmi, 
że wskazane jest, żebym wam dał 
to przykazanie, żebyście się stali 
niczym przyjaciele moi w dniach, 
kiedy byłem z nimi, wędrując, aby 
głosić ewangelię w mojej mocy;

78. Bowiem nie dopuściłem, 
by mieli a sakiewkę czy torbę, czy 
dwa płaszcze.

79. Oto wysyłam was, aby wy
próbować świat, a robotnik go
dzien jest swojej a zapłaty.

80. I każdy, kto pójdzie i a głosić 
będzie tę b ewangelię królestwa, 
i nie zawiedzie w wiernym wy
trwaniu we wszystkim, nie bę
dzie znużony w umyśle ani nie 
będzie zaćmiony, ani w ciele, ani 
w kończynach czy stawach; i na
wet c włos mu z głowy nie spadnie 
niezauważony. I nie pójdą głodni 
ani spragnieni.

81. Przeto nie a myślcie o jutrze, 
o tym, co będziecie jeść czy pić 
lub w co będziecie przyodziani.

82. Bowiem przypatrzcie się li
liom w polu, jak rosną — one nie 
trudzą się ani nie przędą; a króle
stwa świata w całej ich chwale nie 
są przystrojone jako jedna z nich.

83. Bowiem a Ojciec wasz, który 
jest w niebie, b wie, że potrzeba 
wam wszystkich tych rzeczy.

84. Przeto niechaj ranek sam 
a troszczy się o swoje potrzeby.

85. Nie troszczcie się też na za
pas, a co powiecie; ale b zaskar
biajcie sobie w swoich umysłach 
stale słowa żywota, a będzie wam 
c dane w  tejże godzinie ta ich 
część, która powinna być przy
dzielona każdemu.

86. Przeto niechaj nikt pośród 
was — bowiem przykazanie to 
jest dla wszystkich a wiernych, 
którzy są powołani przez Boga 
w Kościele do posługi — od tej 
chwili nie bierze sakiewki ani 
torby, gdy wyrusza, aby głosić 
tę ewangelię królestwa.

87. Oto a wysyłam was, abyście 
zganili świat za wszystkie nie
prawe czyny, i uczyli go o sądzie, 
który ma nastąpić.

88. A  ktokolwiek was a przyj
mie, tam ja też będę, bowiem 
pójdę przed waszym obliczem. 
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 88 b DiP 84:42.  
ppś Aniołowie.

 90 a Mat. 10:42;  
Mar. 9:41.

 91 a Jan 13:35.
 92 a Mat. 10:14;  

Łuk. 9:5;  
DiP 60:15.

 96 a ppś Wszechmogący.
  b DiP 1:13–14.
  c ppś Niegodziwy, 

niegodziwość.
 97 a Mat. 24:22.
 98 a Iz. 52:8.
  b Ps. 96:1; Obj. 15:3;  

DiP 25:12; 133:56.  
ppś Śpiewać.

 99 a Obj. 5:9;  
DiP 43:29.

  b ppś Izrael.
  c ppś Wybór.
  d ppś Łaska.

  e ppś Przymierze 
Abrahamowe.

 100 a Obj. 20:2–3;  
DiP 43:31; 45:55; 
88:110.

  b Efez. 1:10;  
DiP 27:13.

  c DiP 45:11–14;  
Mojż. 7:62–64.  
ppś Syjon.

  d DiP 76:102; 88:96.

Będę po waszej prawicy i po le
wicy, a Duch mój będzie w wa
szych sercach, a  b aniołowie moi 
wokół was, aby was podtrzymać.

89. Ktokolwiek was przyjmuje, 
mnie przyjmuje; i  ten sam was 
nakarmi i odzieje, i da wam pie
niądze.

90. A  ten, kto was karmi czy 
odziewa, czy daje pieniądze, 
w żaden sposób nie a straci swej 
nagrody.

91. A ten, kto nie czyni tych rze
czy, nie jest mym uczniem; przez 
to możecie poznać a uczniów 
 moich.

92. Od  tego, który was nie 
przyjmuje, odejdźcie na ubocze 
i  a oczyśćcie swoje stopy wodą, 
czystą wodą, czy to w upale czy 
w zimnie, i złóżcie o tym świa
dectwo waszemu Ojcu, który jest 
w niebie, i nie wracajcie więcej 
do tego człowieka.

93. I w każdej wiosce i mieście, 
do którego wejdziecie, to samo 
czyńcie.

94. Jednakże szukajcie pilnie 
i nie szczędźcie sił; i biada temu 
domowi czy tej wsi, czy miastu, 
które odrzuca was, wasze słowa 
czy wasze świadectwo dotyczące 
mnie.

95. Biada, powiadam ponow
nie, temu domowi czy tej wsi, 
czy miastu, które odrzuca was, 
wasze słowa czy wasze świadec
two o mnie;

96. Bowiem Ja, a Wszechmocny, 
położyłem ręce na narodach, aby 
je b ukarać za c niegodziwość.

97. I  rozejdą się plagi, i  nie 
będą zabrane z ziemi, dopóki nie 
ukończę mego dzieła, które zo
stanie a skrócone w prawości —

98. Dopóki wszyscy, którzy 
pozostają, mnie nie poznają — 
od  najmniejszych do  najwięk
szych — i nie zostaną wypełnieni 
wiedzą o  Panu, i  nie a ujrzą 
na własne oczy, i nie wzniosą gło
sów, i razem nie będą b śpiewać tej 
nowej pieśni tymi słowy:

99. Pan ponownie sprowadził 
Syjon;

Pan a odkupił Swój lud, b Izrael,
Według c wyboru d łaski,
Która się stała przez wiarę
I e przymierze ich ojców.

100. Pan odkupił Swój lud;
A  Szatan jest a związany i  czas 

przestał istnieć,
Pan zgromadził wszystkie rzeczy 

w b jedno.
Pan sprowadził c Syjon z wysoka.
Pan d podniósł Syjon z dołu.
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 101 a ppś Ziemia.
  b ppś Chwała.
 102 a ppś Miłosierny, 

miłosierdzie.
  b ppś Pokój.
 104 a DiP 51:8–9, 12–13.
 105 a ppś Biedny — Biedni 

w sensie materialnym.
 106 a ppś Wspólnota.
  b ppś Łagodny, 

łagodność.
 107 a ppś Kapłaństwo 

Aarona.
 110 a I Kor. 12:12–23.

 111 a ppś Wyższy kapłan.
  b ppś Kapłan, 

Kapłaństwo Aarona.
  c ppś Diakon.
  d ppś Nauczyciel, 

Kapłaństwo Aarona.

101. a Ziemia cierpiała bóle i wy
dała siłę;

I prawda jest ustanowiona w jej 
trzewiach;

I niebiosa uśmiechnęły się do niej;
I odziana jest w b chwałę Swego 

Boga;
Bowiem stoi On pośrodku Swego 

ludu.
102. Chwała i cześć, i moc, i po

tęga,
Niechaj będzie przypisana na

szemu Bogu; bowiem On jest 
pełen a miłosierdzia,

Sprawiedliwości, łaski i prawdy, 
i b pokoju,

Na wieki wieków, Amen.
103. I  ponownie, zaprawdę, 

zaprawdę, powiadam wam, 
że wskazane jest, aby każdy, kto 
wyrusza, by głosić moją wieczną 
ewangelię, jeżeli ma rodzinę 
i otrzymuje pieniądze w darze, 
powinien jej je posłać lub zużyt
kować dla jej pożytku, jako nim 
Pan pokieruje, bowiem uważam 
to za słuszne.

104. A niechaj wszyscy ci, któ
rzy nie mają rodzin, a otrzymują 
a pieniądze, prześlą je do biskupa 
w Syjonie lub do biskupa w sta
nie Ohio, aby mogły być poświę
cone na ujawnienie objawień i ich 
drukowanie, i dla ustanowienia 
Syjonu.

105. A  jeżeli ktoś wam 

da płaszcz czy garnitur, weźcie 
stare ubranie i oddajcie a ubogim, 
i idźcie swoją drogą, radując się.

106. A  jeżeli ktoś pośród was 
jest silny w duchu, niechaj a weź
mie ze sobą tego, który jest słaby, 
aby mógł być on podbudowany 
w całej b łagodności, aby też się 
stał silny.

107. Przeto zabierzcie ze sobą 
tych, którzy są ustanowieni 
do a niższego kapłaństwa, i poślij
cie ich przed sobą, aby wyzna
czali spotkania i  przygotowali 
drogę, i  poszli na  spotkania, 
na które sami nie możecie pójść.

108. Oto jest to sposób, w jaki 
moi apostołowie za  dawnych 
czasów rozbudowali mi mój Koś
ciół.

109. Przeto niechaj każdy stoi 
na swoim urzędzie i  trudzi się 
w swoim własnym powołaniu; 
i  niechaj głowa nie mówi no
gom, że ich nie potrzebuje, bo
wiem bez stóp, jakże ciało będzie 
mogło stać?

110. Także ciału jest potrzebny 
każdy a członek, aby każdy mógł 
zostać podbudowany, aby sys
tem mógł być zachowany w do
skonałości.

111. I oto, a wyżsi kapłani winni 
podróżować, jako też starsi 
i jako też niżsi b kapłani; ale c dia
koni i  d nauczyciele winni być 
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 111 e ppś Czuwać, strażnicy.
 112 a ppś Pomoc wzajemna.
  b DiP 56:16.
 113 a DiP 90:22.
 114 a DiP 1:13–14.
 115 a Łuk. 13:35.
 116 a ppś Zaufanie.
  b Ps. 22:6;  

I Piotra 2:6.
  c Mat. 10:29–31.
 118 a Dan. 2:44–45.
  b Joel 2:10;  

DiP 43:18; 45:33, 48; 
88:87, 90.  
ppś Dni ostatnie, 
Ostatnie dni;  

Znaki czasów.
 119 a DiP 1:12, 35–36;  

29:9–11; 45:59.  
ppś Drugie Przyjście 
Jezusa Chrystusa.

  b ppś Milenium.
 120 a ppś Alfa i Omega.

wyznaczeni, aby e czuwali nad 
Kościołem, aby byli stale posłu
gującymi dla Kościoła.

112. I biskup Newel K. Whitney 
także winien podróżować wokół 
i pośród wszystkich kościołów, 
szukając biednych, aby a zadbać 
o ich potrzeby przez b ukorzenie 
bogatych i pysznych.

113. Winien także zatrudnić 
a pełnomocnika, aby objął zarząd 
i zajął się sprawami świeckimi, 
jako mu wskaże.

114. Jednakże niechaj biskup 
jedzie do  miasta Nowy Jork, 
do miasta Albany, a także do mia
sta Boston i ostrzeże ludzi w tam
tych miastach głosem ewangelii, 
donośnym głosem, o  a spusto
szeniu i całkowitej zagładzie, ja
kie ich czekają, jeżeli odrzucą te 
 rzeczy.

115. Bowiem jeżeli odrzucą te 
rzeczy, godzina ich sądu jest bli
sko, a dom ich a pusty zostanie.

116. Niechaj ma a ufność 
we mnie, a jego szyki nie zostaną 

b pomieszane; i nie spadnie mu 
c włos z głowy na ziemię niezau
ważony.

117. I  zaprawdę, powiadam 
wam, reszto moich sług, idźcie, 
jako wam okoliczności pozwolą 
w  waszych kilku powołaniach 
do  wielkich i  sławnych miast 
i wsi, karcąc świat w prawości 
za wszystkie ich czyny nieprawe 
i bezbożne, i wykładając wyraź
nie i  zrozumiale spustoszenie 
występków w ostatnich dniach.

118. Bowiem wami, rzecze Pan 
Wszechmocny, a rozerwę ich kró
lestwa — nie tylko b zatrzęsę zie
mią, ale zadrżą gwiaździste 
niebiosa.

119. Bowiem Ja, Pan, wyciągną
łem rękę, aby użyć mocy niebie
skich; nie widzicie tego teraz, ale 
zobaczycie niebawem i ujrzycie, 
i poznacie, żem jest i że a przyjdę, 
i będę b królować z moim ludem.

120. Jam jest a Alfa i Omega, Po
czątek i Koniec. Amen.

ROZDZIAŁ 85
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Kirt
land w stanie Ohio, 27  listopada 1832  r. Rozdział ten jest wy
jątkiem z  listu proroka do Williama W. Phelpsa, który mieszkał 
w Independence w stanie Missouri. Stanowi odpowiedź na pytania 
o tych świętych, którzy przenieśli się do Syjonu, ale nie przestrzegali 
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1–5: Członkowie Kościoła mają 
otrzymać dziedzictwa poprzez po
święcenie; 6–12: Ten, który jest 
potężny i silny, da świętym ich dzie
dzictwo w Syjonie.

Obowiązkiem pisarza Pana, 
którego On wyznaczył, jest pro
wadzenie historii i  głównych 
a zapisów Kościoła o wszystkich 
rzeczach, które zdarzą się w Sy
jonie, a także o wszystkich oso
bach, które b poświęcają własności 
i otrzymują prawnie dziedzictwa 
od biskupa;

2. A także o ich sposobie życia, 
ich wierze i uczynkach; a także 
o  odstępcach, którzy odchodzą 
po otrzymaniu swoich dziedzictw.

3. Sprzeczne jest z wolą i przy
kazaniem Boga, aby ci, którzy 
nie otrzymują swego dziedzic
twa przez a poświęcenie  — 
zgodnie z  Jego prawem, które 
dał, aby mógł zebrać b dziesię
cinę od  Swego ludu, aby ich 
przygotować na dzień c zemsty 
i spalenia — mieli swoje imiona 
zapisane wespół z ludem Boga.

4. Nie należy też prowadzić ich 
genealogii ani jej zachowywać, 
aby nie można było ich odnaleźć 
w jakichkolwiek zapisach czy hi
storii Kościoła.

5. Imion ich nie będzie można 
znaleźć, ani imion ich ojców, ani 
imion dzieci zapisanych w a księ
dze prawa Boga, rzecze Pan Za
stępów.

6. Zaiste, tak rzecze ten a spo
kojny cichy głos, którego szept 
dociera wszędzie i  b przenika 
wszystko, i częstokroć sprawia, 
że drżą kości moje, kiedy obja
wia, mówiąc:

7. I stanie się, że Ja, Pan Bóg, ze
ślę jednego potężnego i silnego, 
dzierżącego berło mocy w swej 
ręce, odzianego w światłość ni
czym okrycie, którego usta wy
mówią słowa, słowa wieczne; 
podczas gdy trzewia jego będą 
źródłem prawdy, aby zaprowa
dzić porządek w domu Bożym 
i  ustalić działki dziedzictwa 
świętych, których imiona, jak 
również imiona ich ojców i  ich 
dzieci, będą zapisane w księdze 
prawa Boga;

8. Podczas gdy ten człowiek, 
który został powołany i wyzna
czony przez Boga, który wyciąga 
rękę, aby podeprzeć a arkę Boga, 
upadnie od  strzały śmierci ni
czym drzewo powalone jaskra
wym piorunem błyskawicy.

9. I  wszyscy ci, którzy nie są 
zapisani w a księdze pamięci, nie 

85 1 a DiP 21:1; 47:1; 69:3–6.
  b DiP 42:30–35.
 3 a ppś Poświęcić, prawo 

poświęcenia.
  b ppś Dziesięciny, 

dziesięcina.
  c Mal. 3:10–11, 17; 

   DiP 97:25–26.
 5 a ppś Księga żywota.
 6 a I Król. 19:11–12;  

Hel. 5:30–31;  
III Nefi 11:3–7.

  b Hebr. 4:12.
 8 a II Sam. 6:6–7;  

I Kron. 13:9–10.  
ppś Arka Przymierza.

 9 a III Nefi 24:16;  
Mojż. 6:5–6.  
ppś Księga pamięci.

przykazania, aby poświęcić swe własności, i tym samym nie dostali 
swoich dziedzictw według ustalonego porządku w Kościele.
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znajdą tego dnia żadnego dzie
dzictwa, ale zostaną rozczłon
kowani, a  ich przydział będzie 
im wyznaczony pośród niewier
nych, gdzie jest b zawodzenie 
i zgrzytanie zębów.

10. Tych rzeczy nie mówię 
od siebie; przeto, jako Pan mówi, 
tak też wypełni.

11. A ci, którzy są z Wyższego 
Kapłaństwa, których imiona nie 
są zapisane w  a księdze prawa 

albo o których dowiedziano się, 
że b odstąpili lub zostali c odcięci 
od Kościoła, jako też z niższego 
kapłaństwa, czyli członkowie, 
w dniu tym nie znajdą dziedzic
twa pomiędzy świętymi Najwyż
szego;

12. Przeto stanie im się jako 
dzieciom kapłana, jak jest zapi
sane w drugim rozdziale sześć
dziesiątym pierwszym i drugim 
wersecie Ks. Ezdrasza.

 9 b DiP 19:5.
 11 a ppś Księga żywota.
  b ppś Odstępstwo.
  c ppś Ekskomunika.
86 1 a Mat. 13:6–43; 

   DiP 101:64–67.
 3 a Obj. 17:1–9.  

ppś Babel, Babilon.
  b Obj. 12:6, 14.
 4 a ppś Dni ostatnie, 

Ostatnie dni.
 5 a DiP 38:12.
  b ppś Żniwa.

ROZDZIAŁ 86
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Kirt
land w stanie Ohio, 6 grudnia 1832 r. Objawienie to zostało otrzy
mane, gdy Prorok przeglądał i redagował rękopis tłumaczenia Biblii.

1–7: Pan podaje znaczenie przypo
wieści o  pszenicy i  kąkolu; 8–11: 
Błogosławieństwa kapłańskie dla 
tych, którzy są prawowitymi dzie
dzicami według ciała.

Zaprawdę, tak rzecze Pan do was, 
słudzy moi, na temat a przypowie
ści o pszenicy i kąkolu;

2. Oto, zaprawdę, powiadam, 
że pole było światem, a aposto
łowie siewcami ziarna;

3. A kiedy posnęli, wielki prze
śladowca Kościoła, odszczepie
niec, rozpustnik, sam a Babilon, 
który sprawia, że wszystkie na
rody piją z  jego kielicha, w ser
cach których wróg  — sam 

Szatan  — zasiada, by  królo
wać — oto on sieje kąkol; przeto 
kąkol dławi pszenicę i wygania 
b Kościół na pustkowie.

4. Lecz oto, w a ostatnich dniach, 
nawet teraz, gdy Pan zaczyna 
ujawniać słowo, a źdźbło wyra
sta i jest jeszcze delikatne —

5. Oto, zaprawdę, powiadam 
wam, że  a aniołowie wzywają 
Pana dniem i nocą, i są gotowi, 
i czekają, aż ich wyśle, aby b ze
brać plony z pola;

6. Ale Pan im mówi, nie wyry
wajcie kąkolu, gdy źdźbło jest 
jeszcze delikatne (bo, zaprawdę, 
wasza wiara jest słaba), abyście 
nie zniszczyli także pszenicy.
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7. Przeto niechaj pszenica i ką
kol rosną razem, dopóki żniwo 
w  pełni nie dojrzeje; wtedy 
zbierzcie wpierw pszenicę spo
śród kąkolu, a po zebraniu psze
nicy, oto kąkol będzie powiązany 
w  snopy, a  pole pozostanie 
do spalenia.

8. Przeto tak rzecze Pan do was, 
z którymi a kapłaństwo pozostało 
przez linię pochodzenia ojców 
waszych —

9. Boście prawowitymi a dzie
dzicami według ciała, i byliście 
b ukryci przed światem z Chry
stusem w Bogu —

10. Przeto żywot wasz i kapłań
stwo pozostały i muszą pozostać 
ze względu na was i na waszą li
nię pochodzenia, aż  do  a przy
wrócenia wszystkich rzeczy, 
o których mówiły usta wszyst
kich świętych proroków od po
czątku świata.

11. Przeto błogosławieni jeste
ście, jeżeli będziecie trwać w do
broci mojej — jako a światło dla 
ludzi innych wyznań, a przez to 
kapłaństwo, jako zbawiciel ludu 
mego, b Izraela. Pan to rzekł. 
Amen.

ROZDZIAŁ 87
Objawienie i proroctwo o wojnie dane 25 grudnia 1832 r. za pośred
nictwem Proroka Józefa Smitha w Kirtland w stanie Ohio lub w po
bliżu. W tym czasie powszechne były w Stanach Zjednoczonych 
spory dotyczące kwestii niewolnictwa i anulowania przez Karolinę 
Południową obowiązku wnoszenia opłat federalnych. W historii Jó
zefa Smitha podano, że „pojawienie się problemów wśród narodów” 
stało się „bardziej widoczne” dla Proroka „niż kiedykolwiek wcześ
niej, odkąd Kościół rozpoczął swą wędrówkę z pustkowia”.

1–4: Przepowiednia o wojnie mię
dzy północnymi a  południowymi 
stanami; 5–8: Wielkie nieszczęścia 
spadną na wszystkich mieszkańców 
ziemi.

Zaprawdę, tak rzecze Pan na te
mat wojen, które wkrótce nastaną, 

poczynając od buntu a Południo
wej Karoliny, co się ostatecz
nie zakończy śmiercią i niedolą 
wielu dusz;

2. I  nadejdzie czas, że  a wojna 
rozleje się na wszystkie narody, 
poczynając od tego miejsca.

3. Oto bowiem południowe 
 8 a DiP 113:8.  

ppś Kapłaństwo 
Melchizedeka.

 9 a Abr. 2:9–11.  
ppś Przymierze 
Abrahamowe.

  b Iz. 49:2–3.
 10 a Dz. 3:19–21.  

ppś Przywrócenie 
ewangelii.

 11 a Iz. 49:6.
  b DiP 109:59–67.

87 1 a DiP 130:12–13.
 2 a Joel 3:14–21;  

Mat. 24:6–7;  
DiP 45:26, 63; 63:33.
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stany podzielą się przeciwko 
stanom północnym, i stany po
łudniowe wezwą inne narody, 
nawet naród Wielkiej Brytanii, 
jako on się zowie, i wezwą też 
inne narody, aby się bronić przed 
innymi narodami; i wtedy a wojna 
rozleje się na wszystkie narody.

4. I stanie się po wielu dniach, 
że  a niewolnicy powstaną prze
ciwko swym panom, którzy 
będą uformowani i wyćwiczeni 
do wojny.

5. I  stanie się też, że  reszta, 
która została na ziemi, uformuje 
się sama i stanie się niezmiernie 
gniewna, i dręczyć będzie tych, 
którzy nie są z ludzi innych wy
znań, dotkliwym utrapieniem.

6. I tak mieczem i przez rozlew 

krwi mieszkańcy ziemi pogrążą 
się w  a żałobie; i  przez b głód 
i plagę, i trzęsienie ziemi, i grom 
z nieba, a także straszliwe i  ja
skrawe błyskawice, będzie dane 
odczuć mieszkańcom ziemi 
gniew, oburzenie i c karcącą rękę 
Wszechmocnego Boga, aż zarzą
dzone zniszczenie położy d kres 
wszystkim narodom;

7. Aby płacz świętych i a krew 
świętych przestały dochodzić 
z ziemi uszu Pana b Sabaot, aby 
zemsta spadła na wrogów.

8. Przeto a stójcie na  świętych 
miejscach i nie dajcie się poru
szyć, aż  nadejdzie dzień Pana; 
oto bowiem przychodzi b szybko, 
rzecze Pan. Amen.

ROZDZIAŁ 88
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Kirt
land w stanie Ohio, 27 i 28 grudnia 1832 r. oraz 3 stycznia 1833 r. 
Prorok określił je: „‘Liść oliwny’ […] zerwany z Drzewa Rajskiego, 
Pańskie przesłanie pokoju dla nas”. Objawienie zostało dane po tym, 
jak wyżsi kapłani podczas konferencji modlili się „oddzielnie i na głos 
do Pana, aby objawił [im] Swą wolę, co do rozbudowania Syjonu”.

1–5: Wierni święci otrzymują tego 
Pocieszyciela, który jest obietnicą 
żywota wiecznego; 6–13: Światłość 
Chrystusa sprawuje kontrolę i ma 
panowanie nad wszystkimi rze
czami; 14–16: Zmartwychwstanie 
przychodzi poprzez Odkupienie; 

17–31: Posłuszeństwo prawu ce
lestialnemu, terrestrialnemu czy 
prawu telestialnemu przygotowuje 
ludzi do  odpowiednich królestw 
i chwał; 32–35: Ci, którzy pozostają 
w  grzechu, pozostają wciąż ska
lani; 36–41: Wszystkie królestwa 

 3 a DiP 45:68–69.
 4 a DiP 134:12.
 6 a DiP 29:14–21; 45:49.
  b J.S. — Mat. 1:29.
  c ppś Skarcić, karcenie.

  d ppś Świat — 
Koniec świata.

 7 a Eter 8:22–24.
  b Jak. 5:4;  

DiP 88:2; 95:7.

 8 a Mat. 24:15;  
DiP 45:32; 101:21–22.

  b Obj. 3:11.
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są zarządzane przez prawo; 42–
45: Bóg dał prawo wszystkim rze
czom; 46–50: Człowiek zrozumie 
samego Boga; 51–61: Przypowieść 
o człowieku wysyłającym sługi swe 
na pole i odwiedzającym ich po kolei; 
62–73: Zbliż się do Pana, a ujrzysz 
Jego oblicze; 74–80: Uświęćcie się 
i uczcie się nawzajem doktryn kró
lestwa; 81–85: Każdy, kto został 
ostrzeżony, winien ostrzec swego 
bliźniego; 86–94: Znaki, ataki ży
wiołów i aniołowie przygotowujący 
drogę na przyjście Pana; 95–102: 
Trąby anielskie wzywają zmar
łych w kolejności; 103–116: Trąby 
anielskie ogłaszają przywrócenie 
ewangelii, upadek Babilonu i bitwę 
wielkiego Boga; 117–126: Szukaj
cie wiedzy, ustanówcie dom Boga 
(świątynię) i odziejcie się więzami 
prawdziwej miłości; 127–141: Po
rządek szkoły proroków wyłożony, 
łącznie z obrzędem obmywania stóp.

Zaprawdę, tak rzecze Pan 
do was, coście się zebrali razem, 
aby przyjąć Jego wolę co do was:

2. Oto sprawia to przyjemność 
waszemu Panu, i aniołowie a ra
dują się wami; b ofiara waszych 
modłów doszła uszu Pana c Sa
baot i  jest zapisana w  d księdze 
imion uświęconych, tych, którzy 
należą do świata celestialnego.

3. Przeto teraz zsyłam na was 
innego a Pocieszyciela, na  was 
samych, przyjaciele moi, aby 
zamieszkał w sercach waszych, 
sam b Święty Duch obietnicy; 
który to drugi Pocieszyciel jest 
tym samym, którego obiecałem 
uczniom moim, jak zapisano 
w świadectwie Jana.

4. Pocieszyciel ten jest obietnicą, 
jaką wam daję, a życia wiecznego, 
samej b chwały królestwa cele
stialnego.

5. Która to chwała jest chwałą 
Kościoła a Pierworodnego, sa
mego Boga, najświętszego 
ze  wszystkich, przez Jezusa 
Chrystusa, Syna Jego —

6. a Tego, który wstąpił na wyso
kości, jako też Tego, który b zstąpił 
poniżej wszystkiego, przez co 
c pojął wszystko, aby mógł być 
we wszystkim i przez wszystko 
d światłem prawdy;

7. Która to prawda jaśnieje. Jest 
to a światłość Chrystusa. Jako On 
jest też w słońcu i  jest światłem 
słońca, i mocą, przez którą zo
stało b uczynione.

8. Jako też jest On w księżycu, 
i jest światłem księżyca, i mocą, 
przez którą został uczyniony;

9. Jako też światłem gwiazd 
i mocą, przez którą zostały uczy
nione;

88 2 a Łuk. 15:10.
  b Dz. 10:1–4.  

ppś Modlitwa.
  c Jak. 5:4; DiP 95:7.
  d ppś Księga żywota.
 3 a Jan 14:16.
  b DiP 76:53.  

ppś Święty Duch 
Obietnicy.

 4 a DiP 14:7.
  b ppś Chwała 

celestialna.
 5 a ppś Pierworodny.
 6 a ppś Jezus Chrystus.
  b DiP 122:8.  

ppś Zadośćuczynić, 
Zadośćuczynienie.

  c ppś Wszechwiedzący.

  d DiP 93:2, 8–39.  
ppś Prawda;  
Światło, światłość 
Chrystusa.

 7 a Mor. 7:15–19;  
DiP 84:45.

  b I Mojż. 1:16.  
ppś Stworzyć, 
stworzenie.
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 10 a Mojż. 2:1.
 11 a ppś Zrozumienie.
 12 a ppś Światło, światłość 

Chrystusa.
  b Jer. 23:24.
 13 a Kol. 1:16–17.
  b V Mojż. 30:20;  

DiP 10:70.
  c Job 38; DiP 88:36–38.  

ppś Prawo.
 14 a ppś Plan Odkupienia;  

Zadośćuczynić, 
Zadośćuczynienie.

 15 a ppś Człowiek, 

ludzie — Człowiek, 
duchowe dziecko Ojca 
Niebieskiego;  
Duch.

  b ppś Powłoka cielesna.
  c I Mojż. 2:7.  

ppś Dusza.
 16 a Alma 11:42.  

ppś Zmartwych
wstanie.

 17 a ppś Biedny.
  b ppś Łagodny, 

łagodność.
  c ppś Ziemia — 

Ostateczny stan ziemi.
 18 a ppś Chwała 

celestialna.
 19 a DiP 130:7–9.
 20 a DiP 38:20.
  b Mojż. 1:39.  

ppś Człowiek, 
ludzie — Człowiek, 
potencjał, aby stać się 
jak Ojciec Niebieski.

  c ppś Uświęcenie.
 22 a DiP 105:5.
 23 a ppś Chwała 

terrestrialna.

10. A także ziemią i jej mocą, tą 
samą ziemią, na której a stoisz.

11. I światło, co jaśnieje, co daje 
ci światło, jest przez Tego, który 
oświeca wasze oczy, który jest 
tym samym światłem, które oży
wia wasze a zrozumienie;

12. Które to a światło wychodzi 
z obecności Boga, aby b wypełnić 
ogrom przestworzy —

13. Światło, które jest 
we  a wszystkim, co daje b życie 
wszystkiemu, co jest c prawem, 
którym wszystko jest zarzą
dzane, samą mocą Boga, który 
siedzi na Swoim tronie, który jest 
na łonie wieczności, który jest po
środku wszystkiego.

14. A teraz, zaprawdę, powia
dam wam, że przez a odkupienie, 
które jest dla was uczynione, od
bywa się powstanie z martwych.

15. A  a duch i  b ciało są c duszą 
człowieka.

16. A  a powstanie z martwych 
jest odkupieniem duszy.

17. A  odkupienie duszy jest 
przez Tego, który ożywia 
wszystko, na którego łonie jest 
zarządzone, że a biedni i b łagodni 
c ziemi odziedziczą ją.

18. Przeto musi być uświęcona 
od  wszelkiej nieprawości, aby 
była przygotowana do  chwały 
a celestialnej;

19. Bowiem, kiedy wypełni już 
miarę swego stworzenia, ukoro
nowana będzie a chwałą, samą 
obecnością Boga Ojca;

20. Aby ciała, które należą 
do królestwa celestialnego, mo
gły ją a posiąść na wieki wieków; 
bowiem w  tym b celu ją uczy
niono i stworzono, i w tym celu 
są c uświęceni.

21. A ci, którzy nie są uświęceni 
przez prawo, jakie wam dałem — 
samo prawo Chrystusowe — mu
szą odziedziczyć inne królestwo, 
samo królestwo terrestrialne lub 
królestwo telestialne.

22. Bowiem ten, kto nie jest 
w  stanie przestrzegać a prawa 
królestwa celestialnego, nie może 
wytrzymać chwały celestialnej.

23. A ten, kto nie jest w stanie 
przestrzegać prawa królestwa 
terrestrialnego, nie może wytrzy
mać chwały a terrestrialnej.

24. A ten, kto nie jest w stanie 
przestrzegać prawa królestwa te
lestialnego, nie może wytrzymać 
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 24 a ppś Chwała telestialna.
 25 a ppś Ziemia.
 26 a ppś Ziemia — 

Ostateczny stan ziemi.
  b ppś Świat — 

Koniec świata.
  c II Piotra 3:11–14.  

ppś Prawy, prawość.
  d Mat. 5:5;  

DiP 45:58; 59:2; 63:49.
 27 a ppś Zmartwych

wstanie.

  b I Kor. 15:44.
 28 a ppś Sąd Ostateczny.
  b DiP 43:32; 63:51; 

101:31.
 29 a ppś Chwała celestialna;  

Człowiek, ludzie — 
Człowiek, potencjał, 
aby stać się jak 
Ojciec Niebieski.

 30 a ppś Chwała 
terrestrialna.

 31 a ppś Chwała telestialna.

 32 a Alma 11:41–45.
  b ppś Wolna wola.
 34 a ppś Uświęcenie.
 35 a ppś Bunt.
  b ppś Miłosierny, 

miłosierdzie.
  c ppś Sprawiedliwość.
  d Obj. 22:11;  

I Nefi 15:33–35;  
II Nefi 9:16;  
Alma 7:21.

 37 a DiP 78:15.

chwały a telestialnej; przeto nie 
pasuje do  królestwa chwały. 
Przeto musi zaznać królestwa, 
które nie jest królestwem chwały.

25. I  ponownie, zaprawdę, 
powiadam wam, że  a ziemia 
przestrzega prawa królestwa ce
lestialnego, bowiem wypełnia 
miarę swojego stworzenia i nie 
przekracza prawa —

26. Przeto zostanie a uświęcona; 
a chociaż b umrze, znowu zosta
nie ożywiona i zazna mocy, przez 
którą jest ożywiona, i  c prawi ją 
d odziedziczą.

27. Bowiem, choć umrą, to znów 
a powstaną, jako b ciała duchowe.

28. Ci, którzy mają ducha ce
lestialnego, otrzymają to samo 
ciało, które było ciałem natu
ralnym; i  wy otrzymacie swe 
ciała, a a chwała wasza będzie tą 
chwałą, przez którą b ożywione są 
ciała wasze.

29. Wy, którzy jesteście oży
wieni przez część chwały a cele
stialnej, otrzymacie wówczas to 
samo, a nawet pełnię.

30. A  ci, którzy są ożywieni 
przez część chwały a terrestrial
nej, otrzymają wówczas z niej, 
nawet pełnię.

31. A  także ci, którzy są 

ożywieni przez część chwały a te
lestialnej, otrzymają z niej, nawet 
pełnię.

32. A  pozostali także zostaną 
a ożywieni; jednakże powrócą 
na swe własne miejsce, aby się 
radować tym, co b chętni są otrzy
mać, bowiem nie byli chętni rado
wać się tym, co mogli otrzymać.

33. Bowiem cóż zyskuje czło
wiek, jeżeli przekazany jest mu 
dar, a  on nie przyjmuje daru? 
Oto nie raduje się tym, co jest mu 
dane, ani nie raduje się w tym, 
który jest ofiarodawcą daru.

34. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, że to, co jest za
rządzane przez prawo, jest 
także przez prawo zachowy
wane i udoskonalane, i  a uświę
cane przezeń.

35. To, co a łamie prawo i  nie 
przestrzega prawa, ale dąży, aby 
samemu stać się prawem dla sie
bie, i chce pozostać w grzechu, 
i całkiem pozostaje w grzechu, 
nie może być uświęcone przez 
prawo ani przez b miłosierdzie, 
c sprawiedliwość czy osąd. Przeto 
musi pozostać wciąż d skalane.

36. Wszystkie królestwa mają 
dane prawo;

37. A  wiele jest a królestw; 
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 38 a DiP 88:13.
 39 a DiP 130:20–21.
  b ppś Usprawiedliwie

nie, usprawiedliwić.
 40 a ppś Inteligencja, 

inteligencje.
  b ppś Mądrość.
  c ppś Prawda.
  d ppś Cnota.
  e ppś Światło, światłość 

Chrystusa.
  f ppś Współczucie.
 41 a I Jana 3:20;  

I Nefi 9:6;  
II Nefi 9:20;  
DiP 38:1–3.  
ppś Wszechwiedzący.

 42 a Dan. 2:20–22;  
Abr. 3:4–19.

 44 a ppś Światło, światłość 

Chrystusa.
  b Ps. 90:4;  

II Piotra 3:8.
 45 a I Mojż. 1:16;  

Abr. 4:16.
  b DiP 88:7–13.
 47 a Alma 30:44;  

Mojż. 1:27–28; 6:63;  
Abr. 3:21.

bowiem nie ma przestrzeni, 
w której nie ma królestwa; i nie 
ma królestwa, w którym nie ma 
przestrzeni, ani większego, ani 
mniejszego królestwa.

38. A każdemu królestwu dane 
jest a prawo; a każdemu prawu 
przydano także pewne granice 
i warunki.

39. Wszystkie istoty, które nie 
przestrzegają tych a warunków, 
nie są b usprawiedliwione.

40. Bowiem a inteligencja lgnie 
do inteligencji, b mądrość przyj
muje mądrość, c prawda ogar
nia prawdę, d cnota kocha cnotę, 
e światło lgnie do światła, miło
sierdzie ma f współczucie dla mi
łosierdzia i  rości sobie prawo 
do  swojego, sprawiedliwość 
nadal idzie swą drogą i rości so
bie prawo do swojego, osąd staje 
przed obliczem Tego, który za
siada na tronie i rządzi, i wpro
wadza w czyn wszystko.

41. On a pojmuje wszystko 
i  wszystko jest przed Nim, 
i  wszystko jest wokół Niego; 
a  On jest ponad wszyst
kim i  we  wszystkim, i  przez 
wszystko, i  jest wokół wszyst
kiego; i  wszystko jest przez 
Niego, i z Niego, samego Boga, 
na wieki wieków.

42. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, że On dał prawo 
wszystkim rzeczom, i  według 
Niego one się poruszają w swo
ich a czasach i okresach;

43. A ich kursy są ustalone, na
wet kursy niebios i ziemi, co poj
muje Ziemia i wszystkie planety.

44. I  dają sobie nawzajem 
a światło w  swoich czasach 
i w swoich okresach, w swoich 
minutach, w swoich godzinach, 
w swoich dniach, w swoich ty
godniach, w swoich miesiącach, 
w swoich latach — wszystkie one 
są b jednym rokiem dla Boga, ale 
nie dla człowieka.

45. Ziemia toczy się na swych 
skrzydłach, a a słońce daje swoje 
światło za dnia, a księżyc daje 
swoje światło nocą, a gwiazdy też 
dają swoje światło, gdy tak się to
czą na swych skrzydłach w swej 
chwale, pośród b mocy Bożej.

46. Do czegóż mam przyrównać 
te królestwa, abyście zrozumieli?

47. Oto wszystko to są króle
stwa i każdy człowiek, który wi
dział któreś, nawet najmniejsze 
z nich, a widział Boga, porusza
jącego się w Swoim majestacie 
i mocy.

48. Powiadam wam, że  Go 
widział; jednakże Ten, który 
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 48 a Jan 1:11; III Nefi 9:16;  
DiP 39:1–4.

 49 a DiP 6:21; 50:23–24;  
84:45–47.

  b Jan 17:3; DiP 93:1, 28.
 59 a Mat. 20:1–16.

 61 a DiP 76:24.
 62 a DiP 84:63; 93:45.
  b ppś Rozważać.
  c Iz. 55:6; Jak. 1:5;  

DiP 46:7.
 63 a Zach. 1:3; Jak. 4:8;  

Obj. 3:20.
  b I Kron. 28:9; Eter 12:41;  

DiP 101:38.
  c DiP 4:7; 49:26.
 64 a ppś Modlitwa.
  b DiP 18:18; 46:28–30.

przyszedł do a Swoich, nie został 
zrozumiany.

49. a Światło świeci w ciemno
ści, a ciemność go nie przemaga; 
jednakże nadejdzie dzień, kiedy 
b pojmiecie samego Boga, będąc 
ożywieni w Nim i przez Niego.

50. Wtedy wiedzieć będziecie, 
że mnie widzieliście, że  jestem, 
i że  jestem prawdziwym świat
łem, które jest w  was, i  że  wy 
jesteście we mnie; inaczej nie mo
glibyście istnieć.

51. Oto przyrównam te króle
stwa do człowieka mającego pole, 
i wysłał on sługi swe na pole, aby 
je kopali.

52. I  rzekł pierwszemu: Idź 
i pracuj na polu, a przyjdę do cie
bie w pierwszej godzinie i zoba
czysz radość mego oblicza.

53. I rzekł drugiemu: Idź także 
na pole, a odwiedzę cię w drugiej 
godzinie z radością mego oblicza.

54. A także trzeciemu, mówiąc: 
Odwiedzę cię.

55. I  do  czwartego, i  tak 
aż do dwunastego.

56. I pan pola poszedł do pierw
szego w pierwszej godzinie i po
został z  nim tę całą godzinę, 
i rozradowało sługę światło ob
licza pana jego.

57. A potem odszedł od pierw
szego, aby mógł też odwiedzić 
drugiego i trzeciego, i czwartego, 
i tak aż do dwunastego.

58. I tak oni wszyscy otrzymali 
światło oblicza ich pana, każdy 
w swojej godzinie i swym czasie, 
i w swym sezonie —

59. Poczynając od  pierw
szego i  tak aż  do  a ostatniego, 
i od ostatniego aż do pierwszego, 
i od pierwszego do ostatniego;

60. Każdy w swojej kolejności, 
dopóki nie minęła jego godzina, 
według tego, jak mu pan nakazał, 
żeby pan jego mógł być wychwa
lony w nim, a on w swym panu; 
aby oni wszyscy byli wychwaleni.

61. Przeto do tej przypowieści 
przyrównam wszystkie te kró
lestwa i  ich a mieszkańców  — 
każde królestwo w swej godzinie 
i w swym czasie, i w swym sezo
nie, według zarządzenia, które 
wydał Bóg.

62. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, a przyjaciele moi, 
zostawiam wam te słowa, abyście 
je b rozważyli w waszych sercach 
wraz z tym przykazaniem, które 
wam daję, żebyście mnie c wzy
wali, gdy jestem blisko —

63. a Zbliżcie się do mnie, a  ja 
się zbliżę do  was; b szukajcie 
mnie pilnie, a c znajdziecie mnie; 
proście, a otrzymacie; kołaczcie, 
a będzie wam otworzone.

64. O  cokolwiek a poprosicie 
Ojca w moje imię, a co jest dla 
was b wskazane, będzie wam 
dane;
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 65 a Jak. 4:3.
  b DiP 63:7–11.
 66 a Iz. 40:3; I Nefi 17:13;  

Alma 5:37–38;  
DiP 128:20.

  b ppś Duch Święty;  
Światło, światłość 
Chrystusa.

  c ppś Prawda.
 67 a Mat. 6:22;  

Łuk. 11:34–36;  
DiP 82:19.

  b Jan 7:18.

  c Przyp. 28:5; DiP 93:28.  
ppś Rozróżnianie, 
dar [rozróżniania].

 68 a ppś Uświęcenie.
  b ppś Umysł.
  c DiP 67:10–13; 

93:1; 97:15–17.
 69 a Mat. 12:36;  

Mos. 4:29–30;  
Alma 12:14.

  b DiP 59:15; 88:121.
 71 a ppś Ostrzegać, 

ostrzeżenie.

 74 a Mat. 20:1, 16.
  b III Mojż. 20:7–8;  

III Nefi 19:28–29;  
DiP 50:28–29; 133:62.

  c ppś Czysty i nieczysty.
  d Eter 12:37.
 75 a ppś Bóg, Boska 

Trójca — Bóg Ojciec;  
Człowiek, ludzie — 
Człowiek, duchowe 
dziecko Ojca 
Niebieskiego;  
Ojciec w Niebie.

65. A jeżeli poprosicie o coś, co 
nie jest dla was a wskazane, ob
róci się to na wasze b potępienie.

66. To, co słyszycie, jest niczym 
a głos wołający na pustkowiu — 
na pustkowiu, bowiem nie może
cie go zobaczyć — mojego głosu, 
gdyż głos mój jest b Duchem; 
Duch mój jest prawdą; c prawda 
pozostaje i nie ma końca; a jeżeli 
będzie w was, będzie obfitować.

67. A  jeżeli wzrok wasz bę
dzie a skupiony jedynie na mojej 
b chwale, całe wasze ciała będą 
wypełnione światłem, i nie bę
dzie w was ciemności; a to ciało, 
które jest wypełnione światłem, 
c pojmuje wszystkie sprawy.

68. Przeto a uświęćcie się, aby 
b umysły wasze skupiły się je
dynie na  Bogu, a  nastaną dni, 
kiedy Go c ujrzycie; bowiem On 
odsłoni wam Swe oblicze, a bę
dzie to w Jego własnym czasie 
i na Jego własny sposób, i według 
Jego własnej woli.

69. Pamiętajcie tę wielką i ostat
nią obietnicę, jaką wam dałem; 
odrzućcie wasze a bezczynne my
śli i  nadmiar b śmiechu daleko 
od siebie.

70. Pozostańcie, pozostańcie 

na tym miejscu i zwołajcie uro
czyste zgromadzenie tych, któ
rzy są pierwszymi robotnikami 
w tym ostatnim królestwie.

71. I  niechaj ci, których oni 
a ostrzegli, kiedy podróżowali, 
wzywają Pana i  rozważają 
w swych sercach ostrzeżenie, ja
kie dostali na krótki okres.

72. Oto zaopiekuję się waszymi 
stadami, i wychowam starszych, 
i wyślę ich do nich.

73. Oto przyśpieszę me dzieło 
w swoim czasie.

74. I  daję wam, coście pierw
szymi a robotnikami w  tym 
ostatnim królestwie, przykaza
nie, żebyście się zebrali razem 
i zorganizowali, i przygotowali, 
i b uświęcili; zaiste, oczyśćcie swe 
serca i c oczyśćcie swe ręce i swe 
stopy wobec mnie, abym mógł 
was uczynić d czystymi;

75. Abym mógł zaświadczyć 
waszemu a Ojcu i Bogu, i mojemu 
Bogu, że jesteście czyści od krwi 
tego niegodziwego pokolenia; 
abym mógł spełnić tę obietnicę, tę 
wielką i ostatnią obietnicę, którą 
wam dałem, kiedy taka będzie 
moja wola.

76. Daję wam też przykazanie, 
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 76 a ppś Modlitwa.
  b ppś Post, pościć.
 77 a ppś Nauczać, 

nauczyciel.
  b ppś Doktryna 

Chrystusa.
 78 a ppś Łaska.
  b DiP 88:118; 90:15;  

93:53.
 79 a ppś Niebo.
  b ppś Wojna.
 81 a ppś Świadczyć.

  b DiP 63:58.  
ppś Ostrzegać, 
ostrzeżenie.

 83 a V Mojż. 4:29–31;  
Jer. 29:12–14;  
DiP 54:10.

  b Alma 37:35.
 84 a J.S. — Hist. 1:41.
  b Iz. 8:16–17.
 85 a Mat. 24:15.
  b DiP 11:15.
  c I Nefi 12:10–11;  

Jakub 1:19; 2:2;  
DiP 112:33.  
ppś Nieskalany, 
czystość.

 86 a Mos. 5:8.  
ppś Wolność (wola).

  b Jan 8:36.  
ppś Wolna wola;  
Wolność (wolność 
osobista).

  c Gal. 5:1.
  d ppś Grzech.

żebyście trwali w  a modlitwie 
i b poście od tej chwili.

77. I  daję wam przykazanie, 
że macie a nauczać jeden drugiego 
b doktryny królestwa.

78. Uczcie pilnie, a a łaska moja 
będzie wam towarzyszyć, aby
ście mogli być w  doskonalszy 
sposób b pouczeni w teorii, w za
sadzie, w doktrynie, w prawie 
ewangelii, we  wszystkim, co 
dotyczy królestwa Bożego, co 
jest dla was wskazane, abyście 
zrozumieli;

79. O rzeczach, zarówno w a nie
bie, jak i na ziemi, i pod ziemią; 
rzeczach, które były, które są, rze
czach, które muszą wkrótce na
stać; rzeczach, które są w domu, 
rzeczach, które są poza domem; 
b wojnach i  zawiłościach naro
dów; i sądach, które są na lądzie; 
i  wiedzy  — również o  krajach 
i królestwach —

80. Abyście byli przygotowani 
we  wszystkim, kiedy was po
nownie poślę, abyście rozwinęli 
powołanie, do którego was po
wołałem, i misję, którą wam zle
ciłem.

81. Oto posłałem was, aby
ście a świadczyli i ostrzegali lud, 
i  przystoi każdemu, kto został 

ostrzeżony, aby b ostrzegł bliź
niego swego.

82. Przeto pozostają bez wy
mówki, a ich grzechy spoczywają 
na ich własnych głowach.

83. Ten, kto a szuka mnie b wcześ
nie, znajdzie mnie i nie zostanie 
porzucony.

84. Pozostańcie przeto i  trudź
cie się pilnie, abyście byli udo
skonaleni w  posłudze i  poszli 
pomiędzy a ludzi innych wy
znań po raz ostatni, tylu, ilu na
zwą usta Pańskie, aby b związać 
prawo i  zapieczętować świa
dectwo, i przygotować świętych 
na godzinę sądu, która ma na
dejść;

85. Aby dusze ich uniknęły 
gniewu Bożego, a spustoszenia 
występków, jakie czeka niegodzi
wych zarówno na tym świecie, 
jak i na świecie, który nastanie. 
Zaprawdę, powiadam wam, nie
chaj ci, którzy nie są pierwszymi 
starszymi, pozostaną w winnicy, 
dopóki nie b wezwą ich usta Pań
skie, bowiem nie nadszedł jeszcze 
ich czas; szaty ich nie są c oczysz
czone z krwi tego pokolenia.

86. Pozostańcie na  a wolności, 
dla której zostaliście b wyzwoleni; 
nie c wplątujcie się w d grzech, ale 
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 86 e Job 17:9; Ps. 24:4;  
Alma 5:19.

 87 a Iz. 13:4–13.
  b DiP 43:18.
  c Joel 2:10;  

DiP 45:42; 133:49.
  d Obj. 6:12.
  e Joel 3:20.
 89 a DiP 45:33.
 90 a Obj. 8:5;  

DiP 43:17–25.

 91 a DiP 45:26.
 92 a Obj. 8:13; DiP 133:17.
  b Mat. 25:1–13;  

DiP 33:17; 133:10, 19.
 93 a Mat. 24:30;  

Łuk. 21:25–27.  
ppś Znaki czasów.

 94 a I Nefi 13:4–9.
  b ppś Diabeł — 

Kościół diabła.
  c Obj. 17:5.

  d Obj. 14:8.
  e Mat. 13:38.
  f DiP 64:23–24;  

101:23–25.  
ppś Ziemia — 
Oczyszczenie ziemi.

 95 a DiP 38:12.
  b Obj. 6:14.
  c ppś Drugie Przyjście 

Jezusa Chrystusa.
 96 a I Tes. 4:16–17.

niechaj ręce wasze będą e czyste, 
dopóki nie przyjdzie Pan.

87. Bo  nie upłynie wiele dni, 
a zatrzęsie się a ziemia i b zakoły
sze niczym pijany człowiek; 
a c słońce skryje swe oblicze i od
mówi dawania światła; a  księ
życ będzie skąpany we  d krwi; 
a  e gwiazdy staną się niezmier
nie gniewne i rzucą się w dół ni
czym figa, która spada z drzewa 
figowego.

88. I  po  waszym świadectwie 
nadchodzi gniew i  oburzenie 
na lud.

89. Bowiem po waszym świa
dectwie nadchodzi świadectwo 
a trzęsień ziemi, które wywołają 
jęki w jej wnętrzu, i upadną lu
dzie na ziemię, i nie będą mogli 
ustać.

90. I nadchodzi też świadectwo 
a głosu grzmotów i głosu błyska
wic, i głosu nawałnic, i głosu fal 
morza dźwigających się poza 
swoje granice.

91. I wszystko będzie w a zamie
szaniu; i  serca ludzi na pewno 
upadną; bowiem strach ogarnie 
wszystkich ludzi.

92. I a aniołowie będą latać po
śród nieba, wołając donośnym 
głosem, dmąc w trąbę Bożą i mó

wiąc: Przygotujcie się, przygo
tujcie się, o  mieszkańcy ziemi, 
bowiem nadszedł sąd naszego 
Boga. Oto nadchodzi b Oblubie
niec: wyjdźcie Mu na spotkanie.

93. I  natychmiast pojawi się 
a wielki znak na niebie, i ujrzą go 
wraz wszyscy ludzie.

94. A inny anioł zadmie w swą 
trąbę i powie: Ten a wielki b koś
ciół, ta c macierz występków, 
która sprawiła, że wszystkie na
rody piją wino gniewu jej d nie
rządu, co prześladuje świętych 
Boga, którzy przelewają swą 
krew — ta, która siedzi na wielu 
wodach i na wyspach morza — ta 
oto jest e kąkolem ziemi, jest zwią
zana w snopy, wzmocnione są jej 
powrósła, żaden człowiek ich nie 
może rozluźnić; przeto gotowa 
jest do  f spalenia. I  dąć będzie 
w swą trąbę długo i donośnie, 
i usłyszą ją wszystkie narody.

95. I  będzie a cisza w  niebie 
przez pół godziny; i  zaraz po
tem rozwinie się zasłona nieba, 
jako się rozwija b zwój po tym, jak 
był zwinięty, i odsłonięta będzie 
c twarz Pana;

96. I święci, którzy są na ziemi, 
którzy są żywi, zostaną ożywieni 
i a zagarnięci, aby Go spotkać.
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 97 a DiP 29:13; 45:45–46; 
133:56.  
ppś Zmartwych
wstanie.

 98 a I Kor. 15:23.
 99 a DiP 76:73; 138:8.  

ppś Zbawienie 
zmarłych.

  b I Piotra 4:6.
 100 a Obj. 20:12–13;  

Alma 11:41;  
DiP 43:18; 76:85.

  b ppś Potępić, potępienie 
(ocenić negatywnie).

 101 a Obj. 20:5.
  b ppś Milenium.
 102 a ppś Brud, skalany, 

skalanie.
 103 a Obj. 14:6–7.  

ppś Przywrócenie 

ewangelii.
 104 a Obj. 5:13.
  b Iz. 45:23;  

Fil. 2:9–11.
  c ppś Bojaźń, strach — 

Bojaźń Boża;  
Poważanie.

 105 a Obj. 14:8;  
DiP 1:16.

 106 a ppś Baranek Boży.

97. A ci, którzy spali w swych 
grobach, a wyjdą, bowiem otwo
rzone będą ich groby; i  oni 
także zostaną zagarnięci, aby 
Go spotkać pośród kolumn nie
bieskich —

98. Będą oni Chrystusowi  — 
a pierwszym owocem — ci, którzy 
najpierw z Nim zstąpią, a także 
ci, którzy są na ziemi i w swoich 
grobach, ci, którzy są najpierw 
zagarnięci, aby Go spotkać; 
a wszystko głosem dęcia w trąbę 
anioła Bożego.

99. A potem inny anioł zadmie, 
a jest to druga trąba; i wtedy na
stanie odkupienie tych, którzy 
będą Chrystusowi w czasie Jego 
przyjścia; którzy otrzymali swój 
przydział w owym a więzieniu, 
które jest dla nich przygotowane, 
aby mogli przyjąć ewangelię i zo
stać b osądzeni niczym ludzie 
w ciele.

100. I  ponownie, zabrzmi ko
lejna trąba, a jest to trzecia trąba; 
i wówczas przyjdą a duchy ludzi, 
którzy mają być sądzeni, i okaże 
się, że są b potępieni;

101. A jest to reszta a zmarłych; 
i ci nie będą żyć ponownie, do
póki nie przeminie b tysiąc lat, to 
jest, aż do końca ziemi.

102. I  zabrzmi kolejna trąba, 

a  jest to czwarta trąba: Są to ci, 
którzy mają pozostać aż do tego 
wielkiego i  ostatniego dnia, 
do samego końca, którzy pozo
staną wciąż a skalani.

103. I  zabrzmi kolejna trąba, 
a jest to piąta trąba, i jest to piąty 
anioł, który powierza a wieczną 
ewangelię — lecąc pośród nieba, 
do  wszystkich narodów, ple
mion, języków i ludów;

104. A  to będzie dźwiękiem 
jego trąby, mówiącym do wszyst
kich ludzi, zarówno w niebie, jak 
i na ziemi, a także tych, którzy są 
pod ziemią — bowiem usłyszy go 
a każde ucho i  b zegnie się każde 
kolano, i  każdy język wyzna, 
że Jezus jest Chrystusem — gdy 
usłyszą dźwięk trąby, mówiący: 
c Bójcie się Boga i oddajcie chwałę 
temu, który zasiada na  tronie 
na wieki wieków; bowiem nade
szła godzina Jego sądu.

105. I ponownie, inny anioł za
dmie w swą trąbę, jest to anioł 
szósty, i  oznajmi: a Upadła ta, 
która sprawiła, że wszystkie na
rody piją wino gniewu jej nie
rządu; upadła, upadła!

106. I ponownie, inny anioł za
dmie w swą trąbę, jest to anioł 
siódmy, i  powie: Skończone, 
skończone! a Baranek Boży 
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 106 b I Kor. 15:25.
  c Iz. 63:3–4;  

Obj. 19:15;  
DiP 76:107; 133:50.

 107 a ppś Święty 
(rzeczownik).

  b ppś Chwała 
celestialna.

  c ppś Wywyższenie.
  d DiP 76:95.
 108 a Alma 37:25;  

DiP 1:3.
  b DiP 77:6–7.

 110 a DiP 84:100.
  b Obj. 20:1–3;  

I Nefi 22:26;  
DiP 101:28.  
ppś Diabeł.

  c ppś Milenium.
 111 a DiP 29:22; 43:30–31.
 112 a ppś Michał.
 114 a Obj. 16:14.
 115 a Iz. 14:12–17;  

Mojż. 4:1–4.
 116 a ppś Uświęcenie;  

Wywyższenie.

  b Obj. 21:4;  
Alma 11:45; 12:18;  
DiP 63:49.  
ppś Nieśmiertelny, 
nieśmiertelność.

 117 a DiP 109:6.
 118 a DiP 88:76–80.  

ppś Nauczać, 
nauczyciel.

  b ppś Mądrość.
  c DiP 55:4; 109:7, 14.

b przemógł, i  sam c deptał prasę 
winną, winną prasę srogości 
gniewu Boga Wszechmocnego.

107. I  wtedy ukoronowane 
będą anioły chwałą Jego mocy, 
a a święci zostaną napełnieni Jego 
b chwałą i  dostaną swoje c dzie
dzictwo, i d zrównają się z Nim.

108. I  wtedy pierwszy anioł 
ponownie zadmie w swą trąbę 
w uszach wszystkich żyjących, 
i  a objawi tajemne czyny ludzi, 
a  także potężne dzieła Boga 
w b pierwszym tysiącleciu.

109. A  potem drugi anioł za
dmie w  swą trąbę i  objawi 
tajemne czyny ludzi, i myśli, i za
miary ich serc, a także potężne 
dzieła Boga w drugim tysiącle
ciu —

110. I tak dalej, aż siódmy anioł 
zadmie w  swą trąbę; i  stanie 
na lądzie i morzu, i poprzysię
gnie w imię tego, który zasiada 
na tronie, że nie będzie już więcej 
a czasu; i b Szatan zostanie spętany, 
ten stary wąż, którego zwą dia
błem, i nie zostanie uwolniony 
przez okres c tysiąca lat.

111. A  potem zostanie a uwol
niony na krótki okres, aby mógł 
zgromadzić swoje armie.

112. I  a Michał, siódmy anioł, 
sam archanioł, zgromadzi swe 
armie, same zastępy niebieskie.

113. A diabeł zgromadzi swoje 
armie; same zastępy piekielne 
i stanie do bitwy przeciwko Mi
chałowi i jego armiom.

114. A  potem nastanie a bitwa 
wielkiego Boga; a diabeł i  jego 
armie zostaną odrzuceni na swe 
własne miejsce, aby nie mieli żad
nej mocy nad świętymi.

115. Bowiem Michał będzie sta
czać za nich bitwy, i przemoże 
tego, który a ubiega się o  tron 
Tego, który zasiada na tronie, sa
mego Baranka.

116. To jest chwała Boga 
i a uświęconych; i nie ujrzą wię
cej b śmierci.

117. Przeto, zaprawdę, powia
dam wam, a przyjaciele moi, 
zwołajcie swoje uroczyste zgro
madzenie, jakom wam nakazał.

118. A  ponieważ nie wszy
scy mają wiarę, szukajcie pilnie 
i  a uczcie jeden drugiego słów 
b mądrości; zaiste, wyszukujcie 
w  najlepszych c księgach słów 
mądrości; szukajcie nauki przez 
studiowanie, a także przez wiarę.

119.  Zorganizujc ie  s ię ; 
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 119 a DiP 95:3; 97:10–17; 
109:2–9; 115:8.  
ppś Świątynia, 
Dom Pana.

 121 a DiP 43:34; 100:7.
  b DiP 59:15; 88:69.
  c ppś Cielesny.

  d ppś Pycha.
 123 a ppś Miłość.
  b ppś Pożądać.
 124 a ppś Bezczynny, 

bezczynność.
  b DiP 64:7–10.  

ppś Oszczerstwo.

 125 a ppś Prawdziwa miłość.
  b ppś Pokój.
 126 a ppś Modlitwa.
  b DiP 1:12.
 127 a ppś Szkoła Proroków.
  b ppś Urząd, urzędnik.

przygotujcie każdą potrzebną 
rzecz; i ustanówcie a dom, dom 
modlitwy, dom postu, dom 
wiary, dom nauki, dom chwały, 
dom porządku, dom Boga;

120. Aby wejścia wasze były 
w imię Pańskie; aby wyjścia wa
sze były w  imię Pańskie; aby 
wszystkie wasze pozdrowienia 
były w imię Pańskie, z rękoma 
wzniesionymi do Najwyższego.

121. Przeto a poniechajcie 
wszystkich lekkich rozmów, 
wszelkiego b śmiechu, wszelkich 
waszych c pożądliwych pragnień, 
wszelkiej d pychy i lekkomyślno
ści, a także wszystkich waszych 
czynów niegodziwych.

122. Wyznaczcie między sobą 
nauczyciela, i  niechaj wszyscy 
na  raz nie mówią, ale niechaj 
każdy mówi z osobna, a wszy
scy niech słuchają słów jego, 
aby — kiedy wszyscy przemó
wią — wszyscy mogli być pod
budowani przez wszystkich i aby 
każdy miał równy przywilej.

123. Dopilnujcie, byście się na
wzajem a miłowali; poniechajcie 
b pożądania rzeczy; nauczcie się 
udzielać jeden drugiemu, jako 
wymaga ewangelia.

124. Poniechajcie a bezczynno
ści, poniechajcie nieczystości; po
niechajcie b wynajdowania winy 
jeden u drugiego; poniechajcie 

spania dłużej niż potrzeba; 
wcześ nie udawajcie się na spo
czynek, abyście nie byli znużeni; 
wstawajcie wcześnie, aby orzeź
wione były ciała i umysły wasze.

125. A nade wszystko, odziejcie 
się w więzy a prawdziwej miło
ści niczym w opończę, która jest 
więzią doskonałości i b pokoju.

126. a Módlcie się zawsze, aby
ście nie osłabli, zanim b przyjdę. 
Oto przyjdę szybko i  przyjmę 
was do siebie. Amen.

127. I  ponownie, porzą
dek domu przygotowanego 
dla prezydium a szkoły proro
ków, założonej dla pouczenia 
ich we  wszystkim, co jest dla 
nich wskazane, dla wszystkich 
b urzędników Kościoła, czyli in
nymi słowy, tych, którzy są po
wołani do  posługi w  Kościele, 
poczynając od wyższych kapła
nów, w dół do diakonów —

128. I  taki będzie porządek 
domu prezydium szkoły: Tego, 
który jest wyznaczony na prezy
denta, czyli nauczyciela, znajdą 
stojącego na  swoim miejscu, 
w domu, jaki mu będzie przygo
towany.

129. Przeto będzie pierwszy 
w  domu Bożym, w  miejscu, 
w którym kongregacja będzie mo
gła słyszeć jego słowa uważnie 
i wyraźnie, nie w głośnej mowie.
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130. A kiedy idzie do domu Bo
żego, winien być pierwszy w tym 
domu — oto jest to piękne, żeby 
był przykładem —

131. Niechaj się a ofiaruje w mo
dlitwie na kolanach przed Bogiem 
na znak lub pamiątkę wiecznego 
przymierza.

132. A kiedy inni wejdą po nim, 
niechaj nauczyciel powsta
nie i  z  rękoma wzniesionymi 
do  nieba, zaiste, wyprostowa
nymi, pozdrowi brata albo braci 
tymi słowy:

133. Bracie — bracia — pozdra
wiam was w  imię Pana Jezusa 
Chrystusa na znak lub pamiątkę 
wiecznego przymierza, w  któ
rym to przymierzu przyjmuję 
was do a wspólnoty w postano
wieniu, które jest trwałe, niena
ruszalne i niezmienne, żeby być 
wam przyjacielem i b bratem po
przez łaskę Bożą w więzach miło
ści, żeby nienagannie wypełniać 
wszystkie przykazania Boże, 
w dziękczynieniu, na wieki wie
ków. Amen.

134. A ten, kto się okazał nie
godnym takiego pozdrowienia, 
nie będzie mieć miejsca pośród 
was; bowiem nie ścierpicie, aby 
dom mój został przezeń a zbez
czeszczony.

135. A  ten, kto wchodzi i  jest 
wierny przede mną, i  jest bra
tem  — braćmi, pozdrowi pre

zydenta, to jest nauczyciela 
z rękoma wzniesionymi do nieba 
tą samą modlitwą i przymierzem 
lub też mówiąc: Amen, na znak 
tego samego.

136. Oto, zaprawdę, powiadam 
wam, że jest to dla was przykład 
wzajemnego pozdrawiania się 
w domu Bożym, w szkole pro
roków.

137. I powołani jesteście, by to 
czynić przez modlitwę i dzięk
czynienie, w miarę jak Duch wy
powie się na  temat wszystkich 
waszych czynów w domu Pana, 
w szkole proroków, aby zostało 
sanktuarium, przybytkiem Du
cha Świętego dla waszego a pod
budowania.

138. I  nie przyjmiecie pośród 
siebie do tej szkoły nikogo, kto 
nie jest oczyszczony z a krwi tego 
pokolenia;

139. A zostanie przyjęty przez 
obrzęd a obmycia stóp, bowiem 
w tym celu ustanowiony był ob
rzęd obmywania stóp.

140. I ponownie, obrzęd obmy
wania stóp ma być dokonany 
przez prezydenta, czyli przewod
niczącego starszego Kościoła.

141. Ma się rozpocząć modli
twą; a po a spożyciu chleba i wina, 
ma on się opasać według b wzoru 
podanego w  trzynastym roz
dziale świadectwa Jana o mnie. 
Amen.

 131 a ppś Oddawać cześć.
 133 a ppś Wspólnota.
  b ppś Bracia, brat;  

Siostra.

 134 a DiP 97:15–17; 110:7–8.
 137 a DiP 50:21–24.
 138 a DiP 88:74–75, 84–85.
 139 a ppś Umyć, umyty, 

obmycia.
 141 a ppś Sakrament.
  b Jan 13:4–17.
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ROZDZIAŁ 89
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Kirt
land w stanie Ohio, 27 lutego 1833 r. W wyniku tego, że pierwsi 
bracia używali tytoniu podczas spotkań, Prorok zaczął rozważać 
tę sprawę; następnie zapytał o to Pana. Objawienie to, znane jako 
Słowo Mądrości, jest tego rezultatem.
1–9: Używanie wina, silnych na
pitków, tytoniu i  gorących napo
jów jest zakazane; 10–17: Zioła, 
owoce, mięso i  zboża są ustano
wione na użytek człowieka i zwie
rząt; 18–21: Posłuszeństwo prawu 
ewangelii, łącznie ze Słowem Mą
drości, przynosi doczesne i duchowe 
błogosławieństwa.

a Słowo Mądrości na  pożytek 
rady wyższych kapłanów zebra
nych w Kirtland oraz Kościoła 
i świętych w Syjonie —

2. Przesłane jako pozdrowienie; 
nie przez przykazanie czy przy
mus, ale przez objawienie i słowo 
mądrości, ukazujące porządek 
i a wolę Bożą w doczesnym zba
wieniu wszystkich świętych 
w ostatnich dniach —

3. Dane jako zasada z a obietnicą, 
przystosowane do możliwości sła
bych i najsłabszych ze wszystkich 
b świętych, którzy są lub mogą być 
nazwani świętymi.

4. Oto, zaprawdę, tak rzecze 
Pan do  was: W  rezultacie a zła 
i zamysłów — jakie istnieją i będą 

istnieć w sercach ludzi b spisku
jących w  ostatnich dniach  — 
c ostrzegłem was i  uprzedzam 
was, dając wam to słowo mądro
ści poprzez objawienie —

5. Że  jeżeli ktoś spośród was 
pije a wino lub silny napitek, oto 
nie jest to dobre ani nie jest sto
sowne w oczach waszego Ojca, 
jedynie w waszym zgromadze
niu, aby ofiarować Mu wasze sa
kramenty.

6. I powinno to być wino, zaiste, 
a czyste wino z gron winorośli wa
szego własnego wyrobu;

7. I ponownie, a silne napitki nie 
są dla brzucha, lecz dla obmywa
nia ciał waszych.

8. I ponownie, tytoń nie jest dla 
a ciała ani dla brzucha, i nie jest 
dobry dla człowieka, ale jest zio
łem na stłuczenia i dla wszelkiego 
chorego bydła, aby je stosować 
z rozsądkiem i umiejętnie.

9. I ponownie, gorące napoje nie 
są dla ciała czy brzucha.

10. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, że  Bóg ustano
wił wszystkie zdrowe a zioła dla 

89 1 a ppś Słowo Mądrości.
 2 a DiP 29:34.  

ppś Przykazania Boga.
 3 a DiP 89:18–21.
  b ppś Święty 

(rzeczownik).
 4 a ppś Zwodzić, 

   zwieść, oszustwo.
  b ppś Tajemne 

sprzysiężenia.
  c ppś Ostrzegać, 

ostrzeżenie.
 5 a III Mojż. 10:9–11;  

Iz. 5:11–12; I Kor. 6:10.

 6 a DiP 27:1–4.
 7 a Przyp. 20:1; 23:29–35.
 8 a I Kor. 3:16–17.  

ppś Powłoka cielesna.
 10 a tzn. rośliny.  

I Mojż. 1:29;  
DiP 59:17–20.
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organizmu, natury i użytku czło
wieka —

11. Każde ziele w swoim sezo
nie i każdy owoc w swoim sezo
nie; a wszystkie, żeby ich używać 
roztropnie i z a dziękczynieniem.

12. Zaiste, również a mięso 
b zwierzyny i ptactwa w powie
trzu Ja, Pan, ustanowiłem dla 
użytku człowieka z dziękczynie
niem; jednakże trzeba ich używać 
c oszczędnie;

13. I  podoba mi się, żeby ich 
nie spożywać inaczej niż w cza
sie zimy czy chłodu, czy głodu.

14. Wszelkie a zboża są usta
nowione na  użytek człowieka 
i zwierzyny, aby były podporą 
życia, nie tylko dla człowieka, ale 
i dla zwierzyny na polu, i ptac
twa niebieskiego, i  wszystkich 
dzikich zwierząt, co chodzą czy 
pełzają po ziemi;

15. A te Bóg uczynił dla użytku 
człowieka tylko w czasach nie
dostatku żywności i  wielkiego 
głodu.

16. Wszystkie zboża są dobre 

na  strawę dla człowieka; jako 
i  owoc winorośli; to, co daje 
owoc, czy to w ziemi, czy nad 
ziemią —

17. Jednakże pszenica dla czło
wieka, a  kukurydza dla wołu, 
a owies dla konia, a żyto dla dro
biu i dla trzody chlewnej, i dla 
wszelkiej zwierzyny na  polu, 
a  jęczmień dla wszelkich poży
tecznych zwierząt i na łagodne 
napitki, jak też inne zboża.

18. A  wszyscy święci, którzy 
pomną, by zachowywać i czynić 
te słowa, żyjąc w posłuszeństwie 
przykazaniom, otrzymają a zdro
wie w pępku i szpik w kościach 
swoich;

19. I znajdą a mądrość i wielkie 
skarby b wiedzy, nawet ukryte 
skarby;

20. I będą a biec, a nie znużą się, 
i pójdą, a nie osłabną.

21. A Ja, Pan, daję im a obietnicę, 
że b ominie ich anioł zagłady, jak 
dzieci Izraela, i  nie zabije ich. 
Amen.

 11 a ppś Wdzięczny, 
podziękowania, 
dziękczynienie.

 12 a I Mojż. 9:3;  
III Mojż. 11:1–8.

  b I Tym. 4:3–4;  

DiP 49:18–21.
  c DiP 59:20.
 14 a Dan. 1:6–20.
 18 a Przyp. 3:8.
 19 a ppś Mądrość.
  b ppś Świadectwo;  

Wiedza.
 20 a Iz. 40:31.
 21 a DiP 84:80.
  b II Mojż. 12:23, 29.

ROZDZIAŁ 90
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi w Kirtland w stanie 
Ohio, 8 marca 1833 r. Objawienie to jest dalszym krokiem w ustana
wianiu Pierwszego Prezydium (zob. wprowadzenie do rozdziału 81.); 
w jego rezultacie wymienieni doradcy zostali ustanowieni 18 marca 
1833 r.
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1–5: Klucze królestwa są powie
rzone Józefowi Smithowi, a przez 
niego Kościołowi; 6–7: Sidney Rig
don i Frederick G. Williams mają 
służyć w  Pierwszym Prezydium; 
8–11: Ewangelia ma być głoszona 
narodom Izraela, ludziom innych 
wyznań i Żydom; każdy ma ją usły
szeć w swoim własnym języku; 12–
18: Józef Smith i jego doradcy mają 
zaprowadzić porządek w Kościele; 
19–37: Różne osoby są pouczane 
przez Pana, że powinny postępować 
zacnie i służyć w Jego królestwie.

Tak rzecze Pan, zaprawdę, za
prawdę, powiadam ci, synu mój, 
że twoje grzechy są ci a przeba
czone według twej prośby, bo
wiem modlitwy twoje i modlitwy 
twoich braci doszły mych uszu.

2. Przeto błogosławiony jesteś 
odtąd ty, który nosisz dane ci 
a klucze królestwa; a  b królestwo 
to ujawnia się po raz ostatni.

3. Zaprawdę, powiadam ci, 
klucze tego królestwa nigdy nie 
będą ci odebrane, dopóki bę
dziesz na tym świecie, jak rów
nież na świecie, który nastanie;

4. Jednakże poprzez ciebie in
nemu będą dane a wyrocznie, za
iste, samemu Kościołowi.

5. A wszyscy ci, którzy otrzy
mują Boże wyrocznie, niechaj się 
a strzegą, jako je traktują — aby 

nie były odbierane jako lekka 
rzecz — i nie sprowadzili przez 
to na siebie potępienia, i nie po
tknęli się, i nie upadli, gdy wzma
gają burze i dmą wiatry, i padają 
b deszcze, i biją w ich domy.

6. I  ponownie, zaprawdę, 
powiadam braciom twoim, 
Sidneyowi Rigdonowi i  Frede
rickowi  G. Williamsowi, że  im 
także przebaczone są ich grzechy, 
i  uznani są za  równych z  tobą 
w dzierżeniu kluczy tego ostat
niego królestwa;

7. Podobnie poprzez twoje za
rządzanie w dzierżeniu kluczy 
a szkoły proroków, którą nakaza
łem, aby zorganizowano;

8. Żeby przez nią mogli być 
udoskonaleni w  posłudze dla 
zbawienia Syjonu i narodów Izra
ela, i ludzi innych wyznań, tylu, 
ilu uwierzy;

9. Aby przez twoje zarządza
nie otrzymali słowo i aby przez 
ich zarządzanie słowo to roz
przestrzeniło się po krańce ziemi, 
a najpierw do b ludzi innych wy
znań, a potem, oto, zwrócą się oni 
do Żydów.

10. A  wtedy nastanie dzień, 
kiedy ramię Pańskie zostanie 
a objawione z mocą, by przeko
nać narody, narody pogańskie, 
dom b Józefa o ewangelii ich zba
wienia.

90 1 a ppś Przebaczać.
 2 a DiP 65:2.  

ppś Klucze 
kapłaństwa.

  b ppś Królestwo 
Boże lub królestwo 
niebieskie.

 4 a Dz. 7:38; 

   Rzym. 3:2;  
Hebr. 5:12;  
DiP 124:39, 126.  
ppś Proroctwo, 
prorokować.

 5 a DiP 1:14.
  b Mat. 7:26–27.
 7 a ppś Szkoła Proroków.

 9 a Mat. 19:30;  
Eter 13:10–12.

  b I Nefi 13:42;  
DiP 107:33; 133:8.

 10 a DiP 43:23–27; 
88:84, 87–92.

  b I Mojż. 49:22–26;  
I Nefi 15:13–14.
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11. Bowiem stanie się w  tym 
dniu, że każdy człowiek a usły
szy pełnię ewangelii w  swym 
własnym języku i w swej własnej 
mowie, głoszoną przez tych, któ
rzy są b ustanowieni do tej c mocy 
z  zarządzenia d Pocieszyciela, 
 wylanego na nich dla objawie
nia  Jezusa Chrystusa.

12. A teraz, zaprawdę, powia
dam wam, daję wam przyka
zanie, aby trwać w  a posłudze 
i w prezydium.

13. A kiedy ukończysz tłuma
czenie ksiąg proroków, a prze
wodniczyć odtąd będziesz 
sprawom Kościoła i b szkoły;

14. A od czasu do czasu, jako zo
stanie ujawnione przez Pocieszy
ciela, otrzymasz a objawienia, aby 
odsłonić b tajemnice królestwa;

15. I  zaprowadzić porzą
dek w  kościołach, i  a studio
wać, i b uczyć się, i zapoznać się 
ze wszystkimi dobrymi księgami 
i c językami, mowami i ludźmi.

16. Takie oto będzie twoje zada
nie i misja wszystkich waszych 
żywotów, by przewodniczyć ra
dzie i  zaprowadzić porządek 
we  wszystkich sprawach tego 
Kościoła i królestwa.

17. Nie a wstydźcie się ani nie 

bądźcie skonfundowani; ale daj
cie się napomnieć w całej waszej 
wyniosłości i b pysze, bowiem usi
dlają one wasze dusze.

18. Zaprowadźcie porządek 
w  swoich domostwach; z  dala 
trzymajcie a gnuśność i  b nieczy
stość.

19. Teraz zaprawdę, powiadam 
ci, niechaj jak najszybciej zapew
nione będzie miejsce dla rodziny 
twojego doradcy i skryby, Frede
ricka G. Williamsa.

20. I niechaj mój sędziwy sługa, 
a Joseph Smith sen., dalej mieszka 
z rodziną tam, gdzie mieszkał; 
i niechaj miejsce to nie zostanie 
sprzedane, dopóki usta Pana nie 
wyznaczą inaczej.

21. I niechaj doradca mój, a Sid
ney Rigdon, zostanie tam, gdzie 
teraz mieszka, dopóki usta Pana 
nie wyznaczą inaczej.

22. I niechaj biskup pilnie szuka, 
aby znaleźć a wykonawcę, i niech 
to będzie człowiek, który posiada 
zgromadzone b bogactwa — czło
wiek Boga i silnej wiary —

23. Aby przez to mógł pokryć 
każdy dług; żeby spichlerz Pana 
nie popadł w niesławę w oczach 
ludu.

24. Szukajcie a pilnie, b módlcie 
 11 a ppś Praca misjonarska.
  b ppś Powołać, 

powołany przez Boga, 
powołanie;  
Ustanowić, 
ustanowienie.

  c ppś Kapłaństwo.
  d ppś Pocieszyciel.
 12 a ppś Posługiwać.
 13 a DiP 107:91–92.
  b ppś Szkoła Proroków.

 14 a ppś Objawienie.
  b ppś Tajemnice Boga.
 15 a DiP 88:76–80, 

118; 93:53.
  b DiP 107:99–100; 

130:18–19.
  c ppś Język.
 17 a Rzym. 1:16;  

II Nefi 6:13.
  b DiP 88:121.  

ppś Pycha.

 18 a DiP 58:26–29.  
ppś Bezczynny, 
bezczynność.

  b DiP 38:42.
 20 a ppś Smith, Joseph, sen.
 21 a ppś Rigdon, Sidney.
 22 a DiP 84:112–113.
  b Jakub 2:17–19.
 24 a ppś Pilność.
  b ppś Modlitwa.
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się zawsze i wierzcie, a c wszystko 
będzie działać razem dla wa
szego dobra — jeżeli będziecie 
postępować zacnie i  pamiętać 
d przymierze, jakie zawarliście 
jeden z drugim.

25. Niechaj wasze a rodziny będą 
małe, szczególnie sędziwego 
sługi mego, Josepha Smitha sen., 
jeśli chodzi o tych, którzy nie na
leżą do rodzin waszych;

26. Aby te rzeczy, które są wam 
zapewnione po to, aby doprowa
dzić do realizacji mojego dzieła, 
nie były wam odebrane i dane 
tym, którzy są niegodni —

27. Przez to bylibyście po
wstrzymani od wykonania tych 
rzeczy, jakie wam nakazałem.

28. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, że jest moją wolą, 
aby służebnica moja, Vienna 
Jaques, dostała pieniądze na po
krycie jej wydatków i udanie się 
do ziemi Syjonu;

29. A reszta pieniędzy może być 
poświęcona dla mnie, a ona zo
stanie wynagrodzona we właści
wym dla mnie czasie.

30. Zaprawdę, powiadam wam, 
że podoba mi się, aby udała się 
do ziemi Syjonu i otrzymała dzie
dzictwo z ręki biskupa;

31. Aby się mogła osiedlić 
w spokoju, o ile jest wierna, i nie 
będzie bezczynna od tej pory.

32. I oto, zaprawdę, powiadam 
ci, że masz zapisać to przykaza
nie i powiedzieć swoim braciom 
w Syjonie, pozdrawiając w mi
łości, że  powołałem cię także, 
abyś a przewodniczył Syjonowi 
we właściwym dla mnie czasie.

33. Przeto niechaj przestaną 
mnie nużyć w tej sprawie.

34. Oto powiadam ci, że  twoi 
bracia w Syjonie zaczynają poku
tować i aniołowie radują się nimi.

35. Mimo to nie jestem zadowo
lony z wielu rzeczy; i nie jestem 
zadowolony ze sługi mego a Wil
liama E. McLellina ani ze sługi 
mego Sidneya Gilberta; a także 
biskup i  inni muszą odpokuto
wać za wiele rzeczy.

36. Ale, zaprawdę, powiadam 
wam, że Ja, Pan, będę spierał się 
z a Syjonem i wzywał jego silnych, 
i b karcił go, dopóki nie pokona 
swych słabości i nie stanie c czy
sty przede mną.

37. Bowiem nie będzie usunięty 
ze swego miejsca. Ja, Pan, to rze
kłem. Amen.

 24 c Ezdr. 8:22;  
Rzym. 8:28;  
DiP 100:15; 122:7–8.

  d ppś Przymierze.

 25 a tzn. biedni, o których 
dbał Joseph Smith sen.

 32 a DiP 107:91–92.
 35 a DiP 66:1; 75:6–9.

 36 a ppś Syjon.
  b ppś Skarcić, karcenie.
  c ppś Nieskalany, 

czystość.

ROZDZIAŁ 91
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Kirt
land w stanie Ohio, 9 marca 1833 r. Prorok zajmował się wówczas 
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91 1 a ppś Apokryfy.
 4 a ppś Zrozumienie.
 5 a ppś Duch Święty;  

Natchnienie, 
natchnąć.

92 1 a DiP 82:11, 15–21. 

   ppś Zjednoczony 
porządek.

1–3: Apokryfy są w większości prze
tłumaczone poprawnie, ale zawie
rają wiele wtrąceń wprowadzonych 
ręką ludzką, które nie są prawdziwe; 
4–6: Są z pożytkiem dla tych, którzy 
są oświeceni przez Ducha.

Zaprawdę, tak rzecze Pan do cie
bie w kwestii a apokryfów — za
wierają one wiele spraw, które 
są prawdziwe i w większości są 
przetłumaczone poprawnie;

2. Jest w  nich wiele z  tego, 
co nie jest prawdziwe; są to 

wtrącenia wprowadzone ręką 
ludzką.

3. Zaprawdę, powiadam ci, 
że nie jest konieczne, aby apo
kryfy zostały przetłumaczone.

4. Przeto, kto je czyta, niechaj 
a pojmie, bowiem Duch objawia 
prawdę;

5. A kto jest oświecony przez 
a Ducha, odniesie z nich pożytek;

6. A kto nie przyjmuje przez Du
cha, nie może odnieść pożytku. 
Przeto nie ma potrzeby, aby zo
stały przetłumaczone. Amen.

ROZDZIAŁ 92
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi w Kirtland w stanie 
Ohio, 15 marca 1833 r. Objawienie to stanowi pouczenie dla Frede
ricka G. Williamsa, który niedawno został wyznaczony na doradcę 
Józefa Smitha, w kwestii jego obowiązków w Zjednoczonym Przed
siębiorstwie (zob. wprowadzenia do rozdziałów 78. i 82.).

1–2: Pan daje przykazanie odno
szące się do wstąpienia do zjedno
czonego porządku.

Zaprawdę, tak rzecze Pan, daję 
a zjednoczonemu porządkowi, 
zorganizowanemu zgodnie 
z  uprzednio danym przykaza
niem, objawienie i przykazanie 
dotyczące sługi mojego, Frede
ricka  G. Williamsa, abyście go 

przyjęli do  tego porządku. Co 
powiadam jednemu, powiadam 
do wszystkich.

2. I  ponownie, powiadam ci, 
sługo mój, Fredericku  G. Wil
liams, że  będziesz aktywnym 
członkiem tego porządku; i  je
żeli będziesz wierny w przestrze
ganiu wszystkich poprzednich 
przykazań, na zawsze będziesz 
błogosławiony. Amen.

tłumaczeniem Starego Testamentu. Doszedłszy do części zwanych 
apokryfami w tym starożytnym zapisie, zapytał Pana i otrzymał to 
pouczenie.

DOKTRYNA I PRZYMIERZA 91:1–92:2 212



ROZDZIAŁ 93
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Kirt
land w stanie Ohio, 6 maja 1833 r.

1–5: Wszyscy, którzy są wierni, 
zobaczą Pana; 6–18: Jan dał świa
dectwo, że Syn Boży szedł od łaski 
do łaski, aż otrzymał pełnię chwały 
Ojca; 19–20: Wierni ludzie, idący 
od  łaski do  łaski, także otrzymają 
z  Jego pełni; 21–22: Ci, którzy są 
zrodzeni przez Chrystusa, stano
wią Kościół Pierworodnego; 23–28: 
Chrystus przyjął pełnię wszelkiej 
prawdy; człowiek może tak samo 
uczynić przez posłuszeństwo; 29–
32: Człowiek był na początku z Bo
giem; 33–35: Pierwiastki są wieczne, 
a człowiek może otrzymać pełnię ra
dości w zmartwychwstaniu; 36–37: 
Inteligencja jest chwałą Boga; 38–
40: Dzieci są niewinne w  oczach 
Boga przez odkupienie Chrystusa; 
41–53: Przewodzący bracia otrzy
mują przykazanie zaprowadzenia 
porządku w swych rodzinach.

Zaprawdę, tak rzecze Pan: Sta
nie się, że  każda dusza, która 
a wyrzeka się grzechów i  przy
chodzi do mnie, i b wzywa mego 
imienia, i  c słucha głosu mego, 

i przestrzega moich przykazań, 
d zobaczy e twarz moją i  pozna, 
że jestem;

2. I  że  jestem prawdziwym 
a światłem, które oświeca każ
dego człowieka, który przycho
dzi na świat;

3. I że jestem a w Ojcu, a Ojciec 
we mnie, a Ojciec i Ja to jedno —

4. Ojcem, a bo b dał mi ze Swej 
pełni, i Synem, bo byłem na świe
cie i  uczyniłem c ciało Swoim 
przybytkiem, i mieszkałem po
między synami ludzkimi.

5. Byłem na świecie i otrzyma
łem od Ojca mego, i a dzieła Jego 
były jasno ukazane.

6. I a Jan ujrzał i dał świadectwo 
pełni mojej b chwały, i całość kro
niki c Janowej ma być później ob
jawiona.

7. I  dał świadectwo, mówiąc: 
Zobaczyłem Jego chwałę, że ist
niał na a początku, zanim powstał 
świat;

8. Przeto na  początku było 
a Słowo, bowiem On był Słowem, 
samym posłańcem zbawienia —

93 1 a ppś Godny, bycie 
godnym;  
Pokutować, pokuta.

  b Joel 3:5.
  c ppś Posłuszeństwo, 

posłuszny, być 
posłusznym.

  d II Mojż. 33:11;  
DiP 38:7–8; 67:10–12; 
88:68; 101:23; 130:3.  
ppś Pocieszyciel.

  e Tłum. J.S. I Jana 
4:12 (Aneks).

 2 a Jan 1:4–9;  
DiP 14:9; 84:45–47; 
88:6–7.  
ppś Światło, światłość 
Chrystusa.

 3 a Jan 10:25–38; 17:20–23;  
DiP 50:43–45.

 4 a Mos. 15:1–7.
  b ppś Jezus Chrystus — 

Upoważnienie.
  c Łuk. 1:26–35; 2:4–14;  

III Nefi 1:12–14;  
Eter 3:14–16.

 5 a Jan 5:36; 10:25; 
14:10–12.

 6 a Jan 1:34.
  b ppś Jezus Chrystus — 

Chwała Jezusa 
Chrystusa.

  c Jan 20:30–31.
 7 a Jan 1:1–3, 14; 17:5;  

DiP 76:39.
 8 a ppś Jehowa;  

Jezus Chrystus.
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9. a Światłem i  b Odkupicielem 
świata; Duchem prawdy, który 
przyszedł na  świat, bowiem 
świat był przez Niego uczyniony, 
i w Nim było życie ludzi i światło 
ludzi.

10. Światy zostały przez Niego 
a uczynione; ludzie zostali przez 
Niego uczynieni; i wszystko zo
stało uczynione przez Niego, po
przez Niego i z Niego.

11. I  ja, Jan, daję świadectwo, 
że  ujrzałem Jego chwałę, jako 
chwałę Jednorodzonego od Ojca, 
pełnego łaski i prawdy, samego 
Ducha prawdy, który przyszedł 
i mieszkał w ciele, i mieszkał po
śród nas.

12. I ja, Jan, ujrzałem, że na po
czątku nie otrzymał On a pełni, ale 
otrzymał b łaskę po łasce;

13. I  nie doznał pełni na  po
czątku, ale szedł od a łaski do ła
ski, dopóki nie uzyskał pełni;

14. I  tak nazwano Go a Synem 
Bożym, bowiem nie otrzymał 
pełni na początku.

15. I  ja, a Jan, daję świadec
two, i oto, otwarły się niebiosa, 
i zstąpił na Niego b Duch Święty 
w  postaci c gołębicy, i  usiadł 

na  Nim, i  odezwał się głos 
z nieba, mówiący: Ten jest d Syn 
mój umiłowany.

16. I  ja, Jan, daję świadectwo, 
że  On otrzymał pełnię chwały 
Ojca;

17. I  otrzymał a wszelką b moc, 
zarówno w niebie, jak i na ziemi, 
i  chwała c Ojca była z Nim, bo
wiem On mieszkał w Nim.

18. I stanie się, że jeżeli będzie
cie wierni, otrzymacie pełnię kro
niki Jana.

19. Daję wam te słowa, abyście 
pojęli i wiedzieli, jak a oddawać 
cześć, i wiedzieli, czemu oddaje
cie cześć, abyście mogli przyjść 
do Ojca w imię moje i otrzymać 
z Jego pełni we właściwym cza
sie.

20. Bowiem jeżeli przestrzegać 
będziecie moich a przykazań, 
otrzymacie Jego b pełnię i będzie
cie c wychwaleni we mnie, tak jak 
Ja jestem w Ojcu; przeto powia
dam wam, że otrzymacie d łaskę 
za łaską.

21. A teraz, zaprawdę, powia
dam wam, że byłem na a początku 
z Ojcem i że jestem b Pierworod
nym;

 9 a ppś Światło, światłość 
Chrystusa.

  b ppś Odkupiciel.
 10 a Hebr. 1:1–3;  

DiP 76:24;  
Mojż. 1:31–33.

 12 a Fil. 2:6–11.
  b Jan 1:16–17.
 13 a Łuk. 2:52.
 14 a Łuk. 1:31–35;  

DiP 6:21.  
ppś Bóg, Boska 
Trójca — Bóg Syn.

 15 a Jan 1:29–34.

  b ppś Duch Święty.
  c ppś Gołębica, znak 

[gołębicy].
  d Mat. 3:16–17.
 17 a Mat. 28:18;  

Jan 17:2;  
I Piotra 3:22.

  b ppś Jezus Chrystus — 
Upoważnienie;  
Moc.

  c ppś Bóg, Boska 
Trójca — Bóg Ojciec.

 19 a Jan 4:21–26; 17:3;  
Dz. 17:22–25.  

ppś Oddawać cześć.
 20 a DiP 50:28.
  b Jan 1:16;  

DiP 84:36–39.
  c Jan 17:4–5, 22.  

ppś Człowiek, 
ludzie — Człowiek, 
potencjał, aby stać się 
jak Ojciec Niebieski.

  d ppś Łaska.
 21 a Jan 1:1–2;  

I Piotra 1:19–20;  
Mojż. 4:2.

  b ppś Pierworodny.
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22. I wszyscy ci, którzy są zro
dzeni przeze mnie, a zaznają tej 
samej b chwały, i stanowią Kościół 
Pierworodnego.

23. Wy także byliście a z Ojcem 
na początku; tym, który jest Du
chem, samym Duchem prawdy;

24. A  a prawda jest b wiedzą 
o rzeczach takich, jakie są, jakie 
były i jakie mają nastąpić;

25. A cokolwiek jest a ponad to 
lub mniej niż to, jest duchem tego 
niegodziwego, który był b kłamcą 
od samego początku.

26. Duch a prawdy pochodzi 
od Boga. Jam jest Duch prawdy, 
a Jan złożył o mnie świadectwo 
tymi słowy: On otrzymał pełnię 
prawdy, zaiste, wszelką prawdę;

27. A żaden człowiek nie uzy
ska a pełni, jeżeli nie będzie prze
strzegać Jego przykazań.

28. Ten, kto a przestrzega Jego 
przykazań, otrzyma prawdę 
i b światło, aż zostanie wyniesiony 
do chwały w prawdzie i  c pozna 
wszystko.

29. Człowiek był także z  Bo
giem na a początku. b Inteligencja, 
to jest światło prawdy, nie została 

stworzona ani uczyniona, bo
wiem nie jest to możliwe.

30. Wszelka prawda jest nie
zależna w tej sferze, w której ją 
umieścił Bóg, aby a działała sama 
z siebie, jako też wszelka inteli
gencja; bowiem w przeciwnym 
razie nie istnieją.

31. Tutaj oto jest a wolna wola 
człowieka i  tutaj jest potępienie 
człowieka; bowiem to, co było 
na początku, jest im b jasno uka
zane, a oni nie przyjmują światła.

32. A każdy człowiek, którego 
duch nie przyjmuje a światła, 
ściąga na siebie potępienie.

33. Bowiem człowiek jest a du
chem. b Pierwiastki są wieczne, 
a duch i żywioł — nierozerwal
nie połączone — otrzymują peł
nię radości;

34. A gdy są a rozdzielone, czło
wiek nie może otrzymać pełni 
b radości.

35. a Pierwiastki są przybyt
kiem Boga; zaiste, człowiek jest 
przybytkiem Boga, samą b świą
tynią; i jeżeli świątynia jest zbez
czeszczona, Bóg tę świątynię  
zniszczy.

 22 a I Piotra 5:1;  
DiP 133:57.

  b ppś Chwała 
celestialna.

 23 a ppś Człowiek, 
ludzie — Człowiek, 
duchowe dziecko 
Ojca Niebieskiego.

 24 a ppś Prawda.
  b ppś Wiedza.
 25 a DiP 20:35.
  b Jan 8:44;  

II Nefi 2:18;  
Mojż. 4:4.

 26 a Jan 14:6.
 27 a ppś Doskonały.

 28 a ppś Posłuszeństwo, 
posłuszny, być 
posłusznym.

  b DiP 50:24; 84:45.  
ppś Światło, światłość 
Chrystusa.

  c Jan 17:3;  
DiP 88:49, 67.

 29 a Abr. 3:18.  
ppś Człowiek, ludzie;  
Życie przedziemskie.

  b ppś Inteligencja, 
inteligencje.

 30 a II Nefi 2:13–27.
 31 a ppś Wolna wola.
  b V Mojż. 30:11–14;  

DiP 84:23–24.
 32 a ppś Prawda;  

Światło, światłość 
Chrystusa.

 33 a DiP 77:2; Abr. 5:7–8.  
ppś Człowiek, 
ludzie — Człowiek, 
duchowe dziecko 
Ojca Niebieskiego.

  b DiP 131:7–8; 138:17.  
ppś Zmartwych
wstanie.

 34 a II Nefi 9:8–10.
  b ppś Radość.
 35 a DiP 130:22.
  b I Kor. 3:16–17.
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36. a Chwałą Boga jest b inteli
gencja, czyli innymi słowy  — 
c światło i prawda.

37. Światło i prawda porzucają 
a złego.

38. Każdy duch człowieczy 
był a niewinny na  początku; 
i kiedy Bóg b odkupił człowieka 
od  c upadku, ludzie ponownie 
stali się — w swym niemowlę
cym stanie — d niewinni w oczach 
Boga.

39. A ten niegodziwy przycho
dzi i a zabiera światło i prawdę 
dzieciom ludzkim na skutek nie
posłuszeństwa i z powodu b tra
dycji ich ojców.

40. Ale nakazałem wam, aby
ście wychowywali swe a dzieci 
w świetle i prawdzie.

41. Lecz zaprawdę, powiadam 
ci, sługo mój, Fredericku G. Wil
liams, że  trwałeś w  tym stanie 
potępienia;

42. Nie a nauczyłeś dzieci swych 
światła ani prawdy, według przy
kazań; i, jak dotąd, ten niego
dziwy ma moc nad tobą, i to jest 
przyczyną twej udręki.

43. A  teraz daję ci przykaza
nie — jeżeli chcesz być uratowany, 

zaprowadź a porządek we  wła
snym domu, bowiem wiele jest 
rzeczy, które nie są w porządku 
w domu twoim.

44. Zaprawdę, powiadam 
do  sługi mego, Sidneya Rig
dona, że  w  niektórych spra
wach nie przestrzegał przykazań 
w kwestii swoich dzieci; przeto 
najpierw zaprowadź porządek 
w swoim domu.

45. Zaprawdę, powiadam 
do  sługi mego, Józefa Smi
tha jun., albo inaczej, nazwę was 
a przyjaciółmi, bowiem jesteście 
moimi przyjaciółmi, i będziecie 
mieli dziedzictwo ze mną —

46. Nazwałem was a sługami 
ze względu na świat i jesteście ich 
sługami ze względu na mnie —

47. A teraz, zaprawdę, powia
dam do Józefa Smitha  jun.: Nie 
przestrzegałeś przykazań i mu
sisz być a zganiony przed Panem;

48. a Rodzina twoja musi od
pokutować i  poniechać pew
nych rzeczy, i gorliwiej baczyć 
na twe słowa, albo będzie usu
nięta ze swego miejsca.

49. Co mówię do jednego, mó
wię do wszystkich; a módlcie się 

 36 a ppś Chwała;  
Jezus Chrystus — 
Chwała Jezusa 
Chrystusa.

  b DiP 130:18–19;  
Abr. 3:19.  
ppś Inteligencja, 
inteligencje.

  c DiP 88:6–13.
 37 a Mojż. 1:12–16.  

ppś Diabeł.
 38 a ppś Niewinność, 

niewinny.
  b Mos. 27:24–26;  

Mojż. 5:9;  

Art. wiary 1:3.  
ppś Odkupić, 
odkupiony, 
odkupienie.

  c ppś Upadek 
Adama i Ewy.

  d Mor. 8:8, 12, 22;  
DiP 29:46–47.  
ppś Zbawienie — 
Zbawienie dzieci.

 39 a Mat. 13:18–19;  
II Kor. 4:3–4;  
Alma 12:9–11.

  b Ez. 20:18–19;  
Alma 3:8.  

ppś Tradycje.
 40 a ppś Rodzina — 

Obowiązki rodziców.
 42 a I Sam. 3:11–13;  

DiP 68:25–31.
 43 a I Tym. 3:4–5.
 45 a DiP 84:63; 88:62.
 46 a III Mojż. 25:55;  

I Nefi 21:3–8.  
ppś Służba.

 47 a DiP 95:1–2.  
ppś Skarcić, karcenie.

 48 a ppś Rodzina — 
Obowiązki dziecka.

 49 a III Nefi 18:15–21.
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zawsze, aby ten niegodziwy nie 
miał nad wami mocy i nie usunął 
was z waszego miejsca.

50. Również sługa mój, 
 Newel K. Whitney, biskup mego 
Koś cioła, musi być skarcony, 
i  musi zaprowadzić porządek 
w swojej rodzinie i dopilnować, 
by  jej członkowie byli pilniejsi 
i  troskliwsi w domu, i zawsze 
się modlili, bo  inaczej zostaną 
usunięci ze swego a miejsca.

51. A  teraz powiadam wam, 
przyjaciele moi, niechaj sługa 
mój, Sidney Rigdon, uda się 
w swą podróż i niech się śpie
szy, a także niech głosi rok a łaski 
Pana i ewangelię zbawienia, jako 
mu podpowiem; a przez waszą 

modlitwę wiary, za jednomyślną 
zgodą, będę go wspierał.

52. A  słudzy moi, Józef 
Smith  jun. i  Frederick  G. Wil
liams, niechaj także się pośpieszą, 
a będzie im dane podług modli
twy wiary; a jeżeli posłuszni bę
dziecie słowom moim, nie będą 
wam pomieszane szyki na tym 
świecie ani na świecie, który na
stanie.

53. I zaprawdę, powiadam ci, 
że jest moją wolą, abyś przyśpie
szył a tłumaczenie moich pism 
świętych i b posiadł c wiedzę o hi
storii i  krajach, i  królestwach, 
o  prawach Bożych i  ludzkich; 
a to wszystko dla zbawienia Sy
jonu. Amen.

ROZDZIAŁ 94
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Kirt
land w stanie Ohio, 2 sierpnia 1833 r. Hyrum Smith, Reynolds Ca
hoon i Jared Carter są wyznaczeni jako kościelny komitet budowlany.

1–9: Przykazanie Pańskie odnośnie 
do wzniesienia domu na prace Pre
zydium; 10–12: Drukarnia ma być 
zbudowana; 13–17: Niektóre dzie
dzictwa są przydzielone.

I ponownie, zaprawdę, powia
dam wam, a przyjaciele moi, 
że daję wam przykazanie, aby
ście rozpoczęli dzieło wytycza
nia i przygotowywania początku 
i podwalin miasta b palika Syjonu 

tutaj, na ziemi Kirtland, poczyna
jąc od mojego domu.

2. I oto, należy to zrobić według 
a wzoru, który wam dałem.

3. I  niechaj pierwsza działka 
na południe zostanie poświęcona 
dla mnie na budowę domu dla 
tego prezydium, do pracy prezy
dium nad otrzymywaniem obja
wień; i dla dzieła posługi tego 
a prezydium we  wszystkim, co 
dotyczy Kościoła i królestwa.

 50 a DiP 64:40.
 51 a Łuk. 4:19.
 53 a ppś Tłumaczenie 

Józefa Smitha 

   (Tłum. J.S.).
  b DiP 88:76–80, 118.
  c ppś Wiedza.
94 1 a DiP 93:45.

  b ppś Palik.
 2 a DiP 52:14–15.
 3 a DiP 107:9, 22.
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4. Zaprawdę, powiadam wam, 
że ma on być zbudowany o wy
miarach: pięćdziesiąt pięć 
na sześćdziesiąt pięć stóp szero
kości i długości, na wewnętrz
nym dziedzińcu.

5. I ma mieć niższy dziedziniec 
i  wyższy dziedziniec, według 
wzoru, który będzie wam dany 
później.

6. I ma być poświęcony Panu 
od  jego podwalin, według po
rządku kapłaństwa, według 
wzoru, który będzie wam dany 
później.

7. I ma być całkiem poświęcony 
Panu dla pracy prezydium.

8. I  nie dopuścicie, aby jakaś 
a nieczysta rzecz wstąpiła doń; 
a b chwała moja tam będzie i obec
ność moja tam będzie.

9. Ale gdyby jakaś a nieczysta 
rzecz weń wstąpiła, nie będzie 
tam mojej chwały; i  obecność 
moja nie wejdzie doń.

10. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, druga działka 
na  południe ma być poświę
cona dla mnie na  zbudowanie 
mi domu do pracy a drukowania 
b tłumaczenia moich pism świę
tych oraz wszelkich rzeczy, jakie 
wam zlecę.

11. A  będzie miał wymiary: 
pięćdziesiąt pięć na  sześćdzie
siąt pięć stóp szerokości i długo
ści, na wewnętrznym dziedzińcu; 
i będzie niższy i wyższy dziedzi
niec.

12. I dom ten ma być całkiem 
poświęcony Panu od  jego pod
walin do  prac drukarskich 
we  wszystkich rzeczach, jakie 
wam zlecę, aby był święty, nie
zbezczeszczony, podług wzoru 
we wszystkich rzeczach, jako bę
dzie wam dane.

13. A na trzeciej działce sługa 
mój, Hyrum Smith, otrzyma 
swoje dziedzictwo.

14. A na działce pierwszej i dru
giej na północ słudzy moi, Rey
nolds Cahoon i  Jared Carter, 
otrzymają swoje dziedzictwa —

15. Aby mogli wykonywać 
pracę, jaką im wyznaczyłem, aby 
stanowili komitet budowlany 
moich domów, zgodnie z przy
kazaniem, które Ja, Pan Bóg, wam 
dałem.

16. Te dwa domy nie mają być 
zbudowane, dopóki nie dam 
wam przykazania odnośnie 
do nich.

17. A  teraz, nie daję wam nic 
więcej w tym czasie. Amen.

ROZDZIAŁ 95
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Kirt
land w stanie Ohio, 1 czerwca 1833 r. Objawienie to jest dalszym 
 8 a Łuk. 19:45–46;  

DiP 109:16–20.
  b I Król. 8:10–11.  

ppś Chwała.
 9 a DiP 97:15–17.
 10 a DiP 104:58–59.

  b ppś Tłumaczenie 
Józefa Smitha 
(Tłum. J.S.).
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1–6: Święci są skarceni za zanie
dbanie budowy domu Pana; 7–10: 
Pan pragnie wykorzystać Swój dom 
na obdarowania Swego ludu mocą 
z wysokości; 11–17: Dom ten ma 
być poświęcony na oddawanie czci 
i szkołę Apostołów.

Zaprawdę, tak rzecze Pan 
do was, których kocham, a kogo 
kocham, tego też a karcę, aby ich 
grzechy były b przebaczone, bo
wiem poprzez karcenie przygo
towuję drogę ich c wybawienia 
z  wszelkich d pokus, a  ukocha
łem was —

2. Przeto musicie zostać skar
ceni i zganieni przed moim ob
liczem;

3. Bowiem zgrzeszyliście 
przeciw mnie bardzo ciężkim 
grzechem przez to, że nie zwa
żaliście na to wielkie przykazanie 
we  wszystkich rzeczach, które 
wam dałem w kwestii budowy 
mojego a domu;

4. Na  przygotowanie, jakim 
zamierzam przygotować moich 
apostołów, aby po  raz ostatni 
a przycięli moją winnicę, abym 

mógł doprowadzić do realizacji 
mego b niezwyczajnego dzieła, 
abym mógł c przelać Ducha mego 
na wszelkie ciało —

5. Lecz oto, zaprawdę, powia
dam wam, że wielu jest takich, 
którzy zostali ustanowieni po
śród was, których wezwałem, ale 
niewielu z nich jest a wybranych.

6. Ci, którzy nie są wybrani, 
zgrzeszyli bardzo ciężkim 
grzechem przez to, że  chodzą 
w a ciemnościach w samo połu
dnie.

7. I  dla tej przyczyny dałem 
wam przykazanie, żebyście 
zwołali wasze a uroczyste zgro
madzenie, aby wasze b posty 
i rozpacz doszły uszu Pana c Sa
baot, zgodnie z tłumaczeniem, to 
jest d Stwórcy pierwszego dnia, 
Początku i Końca.

8. Zaprawdę, powiadam wam, 
dałem wam przykazanie, aby
ście zbudowali dom, w którym 
to domu zmierzam a obdarować 
tych, których wybrałem, mocą 
z wysokości;

9. Taka jest bowiem a obietnica 
Ojca dla was; przeto nakazuję 

95 1 a V Mojż. 11:1–8;  
Przyp. 13:18;  
Hebr. 12:5–11;  
Hel. 15:3;  
DiP 101:4–5; 105:6.  
ppś Skarcić, karcenie.

  b ppś Przebaczać.
  c I Kor. 10:13.
  d ppś Kusić, pokusa.
 3 a Ag. 1:7–11; DiP 88:119.  

ppś Świątynia, 
Dom Pana.

 4 a Jakub 5:61–75;  
DiP 24:19; 33:3–4.  
ppś Winnica Pana.

  b Iz. 28:21; DiP 101:95.
  c Przyp. 1:23; Joel 3:1;  

DiP 19:38.  
ppś Dary Ducha;  
Duch Święty.

 5 a Mat. 20:16;  
DiP 105:35–37;  
121:34–40.  
ppś Wybór.

 6 a ppś Ciemność 
duchowa.

 7 a DiP 88:70, 74–82,  
117–120.

  b ppś Post, pościć.
  c ppś Jehowa.
  d ppś Stworzyć, 

stworzenie.
 8 a DiP 38:32; 39:15; 43:16; 

110:9–10.  
ppś Obdarowanie.

 9 a Łuk. 24:49.

ciągiem boskich wskazówek dotyczących budowania domu czci i po
uczenia, domu Pana (zob. DiP 88:119–136).
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wam pozostać, tak jak aposto
łom moim w Jerozolimie.

10. Jednakowoż słudzy moi 
zgrzeszyli wielkim grzechem; 
i powstały a spory w b szkole pro
roków, co mnie bardzo zasmu
ciło, rzecze wasz Pan; przeto 
odesłałem ich, aby zostali skar
ceni.

11. Zaprawdę, powiadam wam, 
moją wolą jest, że macie zbudo
wać dom. Jeżeli przestrzegacie 
moich przykazań, będziecie mieli 
moc, żeby go wznieść.

12. Jeżeli nie a przestrzegacie 
moich przykazań, b miłość Ojca 
nie pozostanie z  wami, przeto 
stąpać będziecie w ciemności.

13. Oto tu jest mądrość i zamysł 
Pański — niechaj zbudowany zo
stanie dom, nie na sposób świata, 
bowiem nie zezwalam wam, aby
ście żyli na sposób świata;

14. Przeto niechaj zostanie 

wzniesiony na  sposób, jaki 
wskażę trzem z  was, których 
wyznaczycie i ustanowicie do tej 
mocy.

15. A rozmiar jego będzie pięć
dziesiąt pięć stóp szerokości i nie
chaj ma sześćdziesiąt pięć stóp 
długości na swym wewnętrznym 
dziedzińcu.

16. I  niechaj niższa część we
wnętrznego dziedzińca zostanie 
poświęcona mi na waszą ofiarę 
sakramentalną i  na  wasze gło
szenie, i wasz post, i wasze mo
dły, i na a ofiarowanie mi waszych 
najświętszych pragnień — rzecze 
wasz Pan.

17. I niechaj wyższa część we
wnętrznego dziedzińca będzie 
poświęcona mi na szkołę moich 
apostołów — rzecze Syn a Ahman, 
czyli innymi słowy, Alfus, czyli 
innymi słowy, Omegus, sam Je
zus Chrystus, wasz b Pan. Amen.

ROZDZIAŁ 96
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi, wyjawiające porzą
dek miasta, czyli palika Syjonu w Kirtland w stanie Ohio, 4 czerwca 
1833 r. Dane jako przykład dla świętych w Kirtland. Okazję stano
wiła konferencja wyższych kapłanów, a głównym tematem rozwa
żań było przydzielenie pewnych ziem, znanych jako gospodarstwo 
francuskie, będących w posiadaniu Kościoła w pobliżu Kirtland. Jako 
że zebrani nie mogli dojść do porozumienia co do osoby odpowie
dzialnej za gospodarstwo, wszyscy zgodzili się zapytać o to Pana.

1: Kirtlandzki Palik Syjonu ma być 
wzmocniony; 2–5: Biskup powinien 
podzielić dziedzictwa świętych; 

6–9: John Johnson ma być człon
kiem zjednoczonego porządku.

 10 a ppś Spór.
  b ppś Szkoła Proroków.
 12 a Jan 15:10.

  b I Jana 2:10, 15.
 16 a DiP 59:9–14.
 17 a DiP 78:20.

  b ppś Pan.
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Oto powiadam wam, jest to 
mądrość, abyście wiedzieli, jak 
działać w  tej sprawie, bowiem 
uznałem za  właściwe, aby ten 
a palik, który ustanowiłem dla 
siły Syjonu, został wzmocniony.

2. Przeto niechaj sługa mój, Ne
wel K. Whitney, obejmie zarząd 
nad miejscem wyznaczonym po
śród was, na którym zamierzam 
wznieść mój święty dom.

3. I ponownie, niechaj zostanie 
podzielone na  działki, według 
mądrości, na pożytek tych, któ
rzy pragną dziedzictw, jako bę
dzie postanowione na naradzie 
między wami.

4. Przeto baczcie, abyście dopil
nowali tej sprawy i tej części, jaka 
jest niezbędna dla korzyści mego 
a porządku w  celu przekazania 
dzieciom ludzkim mego słowa.

5. Oto bowiem, zaprawdę, 
powiadam wam, że  uznałem, 
iż  wielce wskazane jest, aby 
słowo moje rozprzestrzeniło się 
wśród dzieci ludzkich w  celu 

zwyciężenia serc dzieci ludz
kich dla waszego dobra. Tak jest. 
Amen.

6. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, że uznałem za mą
dre i wskazane, aby sługa mój, 
John Johnson, którego ofiarę 
przyjąłem i  którego modlitwy 
usłyszałem, i któremu daję obiet
nicę życia wiecznego, o ile będzie 
przestrzegał moich przykazań 
od tej pory —

7. Bowiem jest potomkiem a Jó
zefa i  zazna błogosławieństw 
obietnicy złożonej jego ojcom —

8. Zaprawdę, powiadam wam, 
że uznałem za właściwe, aby zo
stał członkiem tego porządku, 
aby pomagał w niesieniu mego 
słowa do dzieci ludzkich.

9. Przeto ustanowicie go do tego 
błogosławieństwa, i będzie pilnie 
dążył do usunięcia obciążeń bę
dących na domu wyznaczonym 
pośród was, aby mógł w nim za
mieszkać. Tak jest. Amen.

ROZDZIAŁ 97
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Kirt
land w stanie Ohio, 2 sierpnia 1833 r. Objawienie to w szczególności 
traktuje o sprawach świętych w Syjonie w hrabstwie Jackson w sta
nie Missouri i zostało dane w odpowiedzi na prośbę Proroka do Pana 
o informację. W tym czasie członkowie Kościoła w stanie Missouri 
narażeni byli na surowe prześladowania, a 23 lipca 1833 r. zostali 
zmuszeni do podpisania zgody na opuszczenie hrabstwa Jackson.
96 1 a Iz. 33:20; 54:2.  

ppś Palik.
 4 a DiP 78:3–4.  

ppś Zjednoczony 
porządek.

 7 a ppś Józef, syn Jakuba.
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1–2: Wielu świętych w  Syjo
nie (hrabstwo Jackson w  stanie 
Missouri) jest błogosławionych 
ze względu na swoją wierność; 3–
5: Parley P. Pratt jest pochwalony 
za swą pracę w szkole w Syjonie; 
6–9: Pan przyjmuje tych, którzy 
przestrzegają swoich przymierzy; 
10–17: Dom ma być zbudowany 
w Syjonie, w którym ludzie nieska
lanego serca zobaczą Boga; 18–21: 
Syjon to ludzie nieskalanego serca; 
22–28: Syjon umknie przed klęską, 
zesłaną przez Pana, jeżeli będzie 
wierny.

Zaprawdę, powiadam wam, 
przyjaciele moi, przemawiam 
do was swoim głosem, głosem 
mego Ducha, abym mógł wam 
okazać moją wolę co do  braci 
w ziemi a Syjonu, z których wielu 
jest prawdziwie pokornych i pil
nie dąży do poznania mądrości 
i znalezienia prawdy.

2. Zaprawdę, zaprawdę, powia
dam wam, błogosławieni są tacy, 
bo otrzymają; bowiem Ja, Pan, 
okazuję miłosierdzie wszystkim 
a łagodnym i wszystkim tym, któ
rym pragnę okazać, abym mógł 
być usprawiedliwiony, gdy ich 
przyprowadzę na sąd.

3. Oto powiadam wam co 
do a szkoły w Syjonie — Ja, Pan, 
upodobałem sobie, aby była 
w Syjonie szkoła, a także sługę 

mojego, b Parleya  P. Pratta, al
bowiem trwa we mnie.

4. I  jeżeli nadal będzie trwać 
we  mnie, dalej przewodniczyć 
będzie szkole w  ziemi Syjonu, 
dopóki mu nie dam innych przy
kazań.

5. I pobłogosławię go mnogo
ścią błogosławieństw w  obja
śnianiu wszelkich pism świętych 
i  tajemnic dla podbudowania 
szkoły i Kościoła w Syjonie.

6. A  reszcie szkoły ja, Pan, 
skłonny jestem okazać miłosier
dzie; jednakże są tacy, którzy mu
szą być a skarceni, a uczynki ich 
zostaną ujawnione.

7. a Siekiera przyłożona jest 
do  korzenia drzew; i  każde 
drzewo, które nie wydaje do
brego b owocu, zostanie ścięte 
i wrzucone w ogień. Ja, Pan, tak 
rzekłem.

8. Zaprawdę, powiadam wam, 
wszyscy spośród tych, którzy 
wiedzą, że a serca ich są b uczciwe 
i złamane, a ich duchy skruszone, 
i  c chętni są przestrzegać przy
mierzy przez d ofiarę  — zaiste, 
wszelką ofiarę, jaką Ja, Pan, na
każę — e przyjęci są przeze mnie.

9. Bowiem Ja, Pan, sprawię, 
że  zaowocują niczym bardzo 
owocne drzewo zasadzone w do
brej ziemi nad czystym strumie
niem, które wydaje dużo cennego 
owocu.

97 1 a ppś Syjon.
 2 a Mat. 5:5;  

Mos. 3:19.
 3 a ppś Szkoła Proroków.
  b ppś Pratt, Parley 

Parker.

 6 a ppś Skarcić, karcenie.
 7 a Mat. 3:10.
  b Łuk. 6:43–45;  

Alma 5:36, 52;  
III Nefi 14:15–20.

 8 a ppś Złamane serce.

  b ppś Uczciwy, 
uczciwość.

  c DiP 64:34.
  d ppś Ofiara 

(poświęcenie).
  e DiP 52:15; 132:50.
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10. Zaprawdę, powiadam wam, 
że jest moją wolą, aby a dom zo
stał dla mnie wzniesiony w ziemi 
Syjonu, według b wzoru, jaki wam 
dałem.

11. Zaiste, niechaj zbudowany 
będzie śpiesznie dzięki dziesię
cinie mego ludu.

12. Oto jest a dziesięcina i ofiara, 
jakich ja, Pan, wymagam z  ich 
rąk, aby zbudowany był dla mnie 
b dom dla zbawienia Syjonu —

13. Na  miejsce a dziękczy
nienia dla wszystkich świę
tych i na miejsce nauki dla tych 
wszystkich, którzy są powołani 
do posługi we wszystkich swych 
licznych powołaniach i urzędach;

14. Aby mogli być udoskonaleni 
w a zrozumieniu swojej posługi, 
w teorii, w zasadzie i w doktry
nie, i  we  wszystkich rzeczach, 
które dotyczą b królestwa Bożego 
na ziemi, którego c klucze zostały 
wam nadane.

15. A jeżeli lud mój zbuduje mi 
dom w imię Pańskie i nie dopu
ści, aby jakaś a nieczysta rzecz 
doń weszła, aby został zbez
czeszczony, b chwała moja spo
cznie na nim;

16. Zaiste, i a obecność moja tam 
będzie, bowiem przyjdę doń, 

i  wszyscy, którzy są b nieskala
nego serca, którzy doń wejdą, 
zobaczą Boga.

17. Ale jeżeli zostanie zbezczesz
czony, nie wejdę doń i nie będzie 
tam chwały mojej; bowiem nie 
wejdę do nieświętych świątyń.

18. A  teraz oto, jeżeli Syjon 
uczyni te rzeczy, będzie mu się 
a powodziło i powiększy się, i sta
nie się chwalebny, bardzo wielki 
i bardzo straszny.

19. I będą go szanować a narody 
ziemi, i rzekną: Z pewnością b Sy
jon jest miastem naszego Boga 
i z pewnością nie może upaść ani 
zostać usunięty ze swego miejsca, 
bowiem Bóg tam jest i  jest tam 
ręka Pańska;

20. I On przysiągł na moc Swej 
potęgi, że  będzie jego zbawie
niem i wysoką a wieżą.

21. Przeto, zaprawdę, tak rze
cze Pan, niechaj się Syjon raduje, 
bowiem to jest a Syjon — ludzie 
nieskalanego serca; przeto nie
chaj się Syjon raduje, podczas 
gdy wszyscy niegodziwi będą 
rozpaczać.

22. Oto bowiem a zemsta szybko 
spada na  bezbożnych, niczym 
trąba powietrzna; i kto przed nią 
umknie?

 10 a DiP 57:3; 88:119; 
124:51.

  b DiP 115:14–16.
 12 a ppś Dziesięciny, 

dziesięcina.
  b ppś Świątynia, 

Dom Pana.
 13 a ppś Wdzięczny, 

podziękowania, 
dziękczynienie.

 14 a ppś Zrozumienie.
  b ppś Królestwo 

Boże lub królestwo 
niebieskie.

  c ppś Klucze 
kapłaństwa.

 15 a DiP 94:9; 109:20–21.
  b Ag. 2:7;  

DiP 84:5.
 16 a DiP 110:1–10.
  b Mat. 5:8;  

DiP 67:10–13; 88:68.  
ppś Nieskalany, 
czystość.

 18 a DiP 90:24; 100:15.
 19 a Iz. 60:14;  

Zach. 2:14–16;  
DiP 45:66–70; 49:10.

  b ppś Nowa Jerozolima.
 20 a II Sam. 22:3.
 21 a Mojż. 7:18.  

ppś Nieskalany, 
czystość;  
Syjon.

 22 a ppś Zemsta.
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23. a Klęska Pańska przejdzie 
nocą i dniem, a opis jej trapić bę
dzie wszystkich ludzi; i nie zo
stanie powstrzymana, dopóki nie 
przyjdzie Pan;

24. Bowiem rozpalone jest obu
rzenie Pańskie na ich występki 
i wszelkie niecne uczynki.

25. Jednakże Syjon a umknie, je
żeli będzie przestrzegać wszyst
kiego, co mu nakazałem.

26. Ale jeżeli nie będzie prze
strzegać tego, co mu nakazałem, 
a nawiedzę go, zależnie od  jego 
wszystkich uczynków, dotkliwą 

udręką, b zarazą, plagą, mieczem, 
c zemstą, d ogniem pożerającym.

27. Jednak niechaj tym razem 
będzie to odczytane jego uszom, 
że Ja, Pan, przyjąłem jego ofiarę; 
i jeżeli nie będzie więcej grzeszyć, 
a żadna z tych rzeczy nie przyj
dzie nań;

28. I  będę mu a błogosławić 
błogosławieństwami, i mnożyć 
mnogość jego błogosławieństw, 
a także jego przyszłym pokole
niom, na wieki wieków, rzecze 
Pan, wasz Bóg. Amen.

ROZDZIAŁ 98
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Kirt
land w stanie Ohio, 6 sierpnia 1833 r. Objawienie to przyszło w wy
niku prześladowania świętych w stanie Missouri. Zwiększająca 
się liczba członków Kościoła w stanie Missouri wywołała niepokój 
u innych osadników, którzy obawiali się ich wpływu politycznego 
i ekonomicznego oraz obawiali się różnic kulturowych i religijnych. 
W lipcu 1833 r. motłoch zniszczył własność Kościoła, oblał smołą 
i obsypał pierzem dwóch członków Kościoła i zażądał, aby święci 
opuścili hrabstwo Jackson. Chociaż niektóre wiadomości o proble
mach w stanie Missouri dotarły niewątpliwie do Proroka w Kirt
land (odległego o dziewięćset mil), powaga sytuacji mogła mu być 
wiadoma w tym czasie jedynie drogą objawienia.

1–3: Udręki świętych będą dla ich 
dobra; 4–8: Święci powinni przy
jąć konstytucyjne prawo kraju; 
9–10: Uczciwi, mądrzy i  dobrzy 
ludzie mają być popierani w wybo
rze na urzędy świeckie; 11–15: Ci, 

którzy składają swe życie dla sprawy 
Pana, będą mieć życie wieczne; 16–
18: Wyrzeknijcie się wojny i głoście 
pokój; 19–22: Święci w  Kirtland 
są zganieni i napomniani, by od
pokutowali; 23–32: Pan objawia 

 23 a Iz. 28:14–19;  
DiP 45:31.

 25 a II Nefi 6:13–18;  
DiP 63:34;  
J.S. — Mat. 1:20.

 26 a DiP 84:54–59.
  b Łuk. 21:10–13.
  c Mal. 3:19–21;  

III Nefi 21:20–21.
  d Joel 1:15–20.

 27 a Ez. 18:27.
 28 a ppś Błogosławić, 

błogosławiony, 
błogosławieństwo.
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Swe prawa dotyczące prześlado
wań i udręk, jakie spadają na Jego 
lud; 33–38: Wojna jest usprawied
liwiona jedynie wtedy, gdy ją na
kazuje Pan; 39–48: Święci mają 
przebaczać swym wrogom, którzy 
także umkną przed zemstą Pana, je
żeli odpokutują.

Zaprawdę, powiadam wam, 
przyjaciele moi, a nie trwóżcie 
się, niech serca wasze będą po
cieszone; zaiste, radujcie się 
wielce i we wszystkim składaj
cie b dzięki;

2. a Czekajcie cierpliwie na Pana, 
bowiem modlitwy wasze doszły 
uszu Pana Sabaot i są zapisane tą 
pieczęcią i świadectwem — Pan 
przysiągł i zarządził, że zostaną 
wypełnione.

3. Przeto daję wam tę obietnicę 
z nieodwołalnym przymierzem, 
że zostaną spełnione; a wszystko, 
czym byliście a udręczeni, będzie 
dla waszego dobra i na chwałę 
mojego imienia, rzecze Pan.

4. A  teraz, zaprawdę, powia
dam wam w kwestii praw kraju, 
że  jest moją wolą, aby lud mój 
przestrzegał wszystkiego, co mu 
nakażę.

5. A  to a prawo kraju, które 
jest b konstytucyjne, pod
trzymujące zasadę wolności 

w zachowywaniu praw i przy
wilejów, należy do całej ludzko
ści i jest to sprawiedliwe w moich 
oczach.

6. Przeto Ja, Pan, usprawied
liwiam was i  braci waszych 
w moim Kościele, którzy przy
jęliście to prawo, które jest kon
stytucyjnym prawem kraju;

7. A co się tyczy prawa ludz
kiego — wszystko, co jest więk
sze lub mniejsze niż to, pochodzi 
od złego.

8. Ja, Pan Bóg, czynię was a wol
nymi, przeto jesteście wolni; 
i prawo także czyni was wolnymi.

9. Jednakże, gdy rządzą a niego
dziwi, ludzie rozpaczają.

10. Przeto pilnie trzeba szukać 
ludzi a uczciwych i mądrych, i po
pierać wam trzeba ludzi dobrych 
i mądrych; w przeciwnym razie, 
cokolwiek jest mniejsze, pocho
dzi od złego.

11. I daję wam przykazanie, że
byście się wyrzekli wszelkiego 
zła i  uchwycili się wszelkiego 
dobra, żebyście żyli podług każ
dego a słowa, jakie wychodzi z ust 
Bożych.

12. Bowiem On a da wier
nym wiersz za wierszem, poję
cie za pojęciem; i wystawię was 
na  b próbę, i  wypróbuję w  ten 
sposób.

98 1 a DiP 68:6.
  b ppś Wdzięczny, 

podziękowania, 
dziękczynienie.

 2 a Ps. 27:14;  
Iz. 30:18–19;  
DiP 133:45.

 3 a DiP 122:7.  
ppś Przeciwności.

 5 a I Piotra 2:13–14;  
DiP 58:21; 134:5.

  b DiP 101:77–80; 109:54.  
ppś Konstytucja;  
Wolność (wola).

 8 a Jan 8:32;  
II Kor. 3:17.  
ppś Wolna wola;  
Wolność (wolność 

osobista).
 9 a Przyp. 29:2.
 10 a ppś Uczciwy, 

uczciwość.
 11 a V Mojż. 8:3;  

Mat. 4:4;  
DiP 84:43–44.

 12 a Iz. 28:10; DiP 42:61.
  b Abr. 3:25–26.
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 13 a Łuk. 9:24;  
DiP 101:35–38;  
103:27–28.  
ppś Męczennik, 
męczeńska śmierć.

 14 a Neh. 4:14;  
DiP 122:9.

  b DiP 124:55.
  c Obj. 2:10;  

DiP 136:31, 39.
 16 a Alma 48:14.  

ppś Pokój czyniący.
  b ppś Wojna.
  c ppś Pokój.
  d Mal. 3:23–24;  

DiP 2:1–2.
 17 a ppś Żydzi.
 18 a Jan 14:2;  

DiP 59:2; 76:111; 81:6.
 21 a Mos. 23:21;  

Hel. 12:3.  
ppś Skarcić, karcenie.

 22 a ppś Posłuszeństwo, 
posłuszny, być 
posłusznym.

  b Mat. 16:17–18;  
DiP 33:12–13.

 23 a Łuk. 6:29;  
Alma 43:46–47.  
ppś Prześladować, 
prześladowanie.

 24 a Mat. 7:1–2.

13. A  kto a składa swe życie 
w mojej sprawie dla mego imie
nia, odnajdzie je znowu, nawet 
życie wieczne.

14. Przeto nie a bójcie się waszych 
wrogów, bowiem zarządziłem 
w sercu swoim — rzecze Pan — 
że was b wypróbuję we wszyst
kim, czy wytrwacie w  moim 
przymierzu aż do  c śmierci, że
byście się okazali godnymi.

15. Bowiem jeżeli nie wytrwacie 
w moim przymierzu, nie będzie
cie mnie godni.

16. Przeto a wyrzeknijcie się 
b wojny i  głoście c pokój, i  pil
nie starajcie się d zwrócić serca 
dzieci ku ich ojcom, a serca oj
ców ku dzieciom;

17. I ponownie, serca a Żydów 
ku prorokom, a proroków ku Ży
dom; abym nie przyszedł i nie 
dotknął klątwą całej ziemi, aby 
wszelkie ciało nie zginęło przede 
mną.

18. Nie kłopoczcie swych serc; 
bowiem a wiele jest posiadłości 
w domu Ojca mego i przygotowa
łem dla was miejsce; i gdzie Ojciec 
mój i Ja jesteśmy, wy też będziecie.

19. Oto Ja, Pan, nie jestem wielce 
zadowolony z wielu, którzy są 
w kościele w Kirtland;

20. Bowiem nie wyrzekają się 
grzechów swych ani swych nie
godziwych czynów, pychy swych 
serc, pożądliwości, ani wszelkich 
swoich obrzydliwości, i nie prze
strzegają słów mądrości oraz ży
cia wiecznego, jakie im dałem.

21. Zaprawdę, powiadam wam, 
że Ja, Pan, a skarcę ich i uczynię, 
jako mi się spodoba, jeżeli nie od
pokutują i nie będą przestrzegać 
wszystkiego, co im powiedzia
łem.

22. I  ponownie, powiadam 
wam, jeżeli a przestrzegać bę
dziecie wszystkiego, co wam na
każę, ja, Pan, odwrócę cały gniew 
i oburzenie od was, i b bramy pie
kielne nie przemogą was.

23. A  teraz mówię do  was 
w kwestii waszych rodzin — je
żeli ludzie a ugodzą was lub ro
dziny wasze raz jeden i zniesiecie 
to cierpliwie, i nie będziecie im 
urągać ani szukać zemsty, bę
dziecie wynagrodzeni;

24. Ale jeśli nie zniesiecie tego 
cierpliwie, będzie to wam poli
czone, że a odmierzono wam spra
wiedliwą miarą.

25. I ponownie, jeżeli wróg wasz 
ugodzi was po raz drugi, i nie bę
dziecie urągać swemu wrogowi, 
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 26 a ppś Cierpliwość.
 28 a ppś Ostrzegać, 

ostrzeżenie.

 32 a DiP 27:10.
 33 a V Mojż. 20:10;  

Alma 48:14–16.

 34 a DiP 105:38–41.
 37 a Joz. 23:10;  

Iz. 49:25.

i zniesiecie to cierpliwie, nagroda 
wasza będzie stokrotna.

26. I ponownie, jeżeli was ugo
dzi po raz trzeci, i zniesiecie to 
a cierpliwie, pomnożę wam na
grodę czworako;

27. I  te trzy świadectwa staną 
przeciw wrogowi waszemu, je
żeli nie odpokutuje, i nie będą 
wymazane.

28. A teraz, zaprawdę, powia
dam wam, że  jeżeli ów wróg 
umknie przed mą zemstą i nie 
zostanie doprowadzony przede 
mnie na sąd, dopilnujcie, by go 
a ostrzec w  moje imię, aby was 
więcej nie nachodził ani rodzin 
waszych, ani nawet dzieci wa
szych dzieci, aż  do  trzeciego 
i czwartego pokolenia.

29. A wtedy, gdy najdzie was 
lub dzieci wasze, lub dzieci wa
szych dzieci, aż  do  trzeciego 
i  czwartego pokolenia, oddam 
wroga waszego w ręce wasze;

30. A wówczas, gdy go oszczę
dzicie, zostaniecie nagrodzeni 
za prawość waszą; jako i dzieci 
wasze, i dzieci waszych dzieci, 
aż do trzeciego i czwartego po
kolenia.

31. Jednakże wróg jest w  wa
szych rękach; i  jeżeli mu od
płacicie podług uczynków jego, 
usprawiedliwieni będziecie; jeśli 
czyhał na życie wasze i życie wa
sze jest przez niego zagrożone, 
wróg wasz jest w waszych rękach 
i usprawiedliwieni będziecie.

32. Oto jest prawo, jakie dałem 
słudze mojemu, Nefiemu, i a oj
com waszym, Józefowi i  Jaku
bowi, i Izaakowi, i Abrahamowi, 
i wszystkim moim starożytnym 
prorokom i apostołom.

33. I ponownie, to jest a prawo, 
które dałem moim ludziom 
w  starożytności, aby nie szli 
do bitwy przeciw żadnemu na
rodowi, plemieniu, językowi czy 
ludowi, chyba że Ja, Pan, tak im 
nakazałem.

34. A  jeśliby jakiś naród, ję
zyk czy lud ogłosił wojnę prze
ciw nim, mieli wpierw wznieść 
sztandar a pokoju przed tym lu
dem, narodem czy językiem;

35. A jeśliby lud ten nie przyjął 
ofiary pokoju, również po  raz 
drugi czy trzeci, mieli przynieść 
te świadectwa przed Pana;

36. Wówczas Ja, Pan, dałbym 
im przykazanie i  usprawiedli
wiłbym ich w wyjściu do bitwy 
przeciwko temu narodowi, języ
kowi czy ludowi.

37. I Ja, Pan, a staczałbym ich bi
twy i bitwy ich dzieci, i dzieci ich 
dzieci, dopóki ich zemsta nie spa
dłaby na wszystkich ich wrogów 
do trzeciego i czwartego poko
lenia.

38. Oto jest przykład dla 
wszystkich ludzi — rzecze Pan, 
wasz Bóg — na usprawiedliwie
nie przede mną.

39. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, po tym, gdy wróg 

DOKTRYNA I PRZYMIERZA 98:26–39227



 40 a Mat. 18:21–22;  
DiP 64:9–11.  
ppś Przebaczać.

 45 a Morm. 8:20.
 46 a V Mojż. 5:9–10.
 47 a Mos. 7:33;  

Morm. 9:6.
 48 a Ez. 18:19–23.

wasz naszedł was raz jeden, jeżeli 
odpokutuje i przyjdzie do was, 
błagając o wasze przebaczenie, 
przebaczycie mu i nie będziecie 
więcej mieć tego jako świadectwa 
przeciwko niemu —

40. I tak aż do drugiego i trze
ciego razu; a ile razy wróg wasz 
odpokutuje za swe przewinienia, 
które popełnił wobec was, a prze
baczycie mu, aż po siedemdzie
siąt razy siedem.

41. A jeżeli zawini wobec was 
i nie odpokutuje za pierwszym 
razem, mimo wszystko mu prze
baczycie.

42. A jeżeli zawini wobec was 
po raz wtóry, i nie odpokutuje, 
mimo wszystko mu przebaczy
cie.

43. A jeżeli zawini wobec was 
po  raz trzeci i  nie odpokutuje, 
także mu przebaczycie.

44. Lecz jeżeli zawini wobec 
was po  raz czwarty, nie prze
baczycie mu, ale przyniesiecie 
te świadectwa przed Pana; i nie 
zostaną wymazane, dopóki nie 

odpokutuje i  nie wynagrodzi 
wam czterykroć we wszystkim, 
w czym wobec was zawinił.

45. A  jeżeli to uczyni, przeba
czycie mu całym sercem; a jeżeli 
tego nie uczyni, ja, Pan, a pomsz
czę was, a zemsta moja spadnie 
na wroga waszego stokrotnie;

46. I na dzieci jego, i na dzieci 
jego dzieci, wszystkie, które mnie 
nienawidzą, aż  do  a trzeciego 
i czwartego pokolenia.

47. Ale jeżeli dzieci odpokutują 
albo dzieci dzieci, i a zwrócą się 
do Pana, Swego Boga, z całego 
serca i z całej mocy, umysłu i siły, 
i zwrócą czterykroć za wszystkie 
ich przewinienia, jakimi sami za
winili lub jakimi zawinili ich oj
cowie, lub ojcowie ich ojców, 
wówczas odwróci się wasze obu
rzenie;

48. I a zemsta nie spadnie na nich 
więcej — rzecze Pan, wasz Bóg — 
a ich przewinienia nigdy więcej 
nie zostaną przedłożone Panu 
jako świadectwo przeciwko nim. 
Amen.

ROZDZIAŁ 99
Objawienie dane Johnowi Murdockowi za pośrednictwem Proroka 
 Józefa Smitha 29 sierpnia 1832 r. w Hiram w stanie Ohio. Przez 
ponad rok John Murdock głosił ewangelię, kiedy jego dzieci  — 
pozbawione matki po śmierci jego żony, Julii Clapp, w kwietniu 
1831 r. — przebywały u innych rodzin w stanie Ohio.

1–8: John Murdock jest powołany 
do głoszenia ewangelii, a ci, którzy 

go przyjmują, przyjmują Pana i do
stąpią miłosierdzia.

DOKTRYNA I PRZYMIERZA 98:40–48 228



Tak oto rzecze Pan do sługi mo
jego, Johna Murdocka — powo
łany jesteś, aby pójść do krajów 
na wschód, od domu do domu, 
od wsi do wsi i od miasta do mia
sta, aby głosić moją wieczną ewan
gelię ich mieszkańcom wśród 
a prześladowań i niegodziwości.

2. A  kto cię a przyjmuje, mnie 
przyjmuje; i mieć będziesz moc, 
by w głoszonym słowie b przeja
wiał się Duch Święty.

3. A ci, którzy przyjmują cię a ni
czym dzieciątko, przyjmują b kró
lestwo moje; i błogosławieni są, 
bowiem dostąpią c miłosierdzia.

4. A kto cię odrzuca, a odrzucony 
będzie przez Ojca mego, a także 
Jego dom; i oczyścisz b stopy swe 
w ukrytych miejscach po drodze 
jako świadectwo przeciwko nim.

5. I  oto, a przychodzę szybko 
na b sąd, aby przekonać wszyst
kich o  ich bezbożnych uczyn
kach, które popełnili przeciwko 
mnie, jako jest napisane o mnie 
w tomie księgi.

6. A  teraz, zaprawdę, powia
dam ci, że nie jest wskazane, abyś 
poszedł, dopóki nie będą zabez
pieczone dzieci twoje i nie będą 
wysłane troskliwie do biskupa 
Syjonu.

7. A po kilku latach, jeżeli zapra
gniesz tego ode mnie, będziesz 
mógł także się udać do  dobrej 
ziemi, aby objąć swoje dziedzic
two;

8. W przeciwnym wypadku, bę
dziesz nadal głosić moją ewan
gelię, a dopóki nie zostaniesz 
zabrany. Amen.

99 1 a ppś Prześladować, 
prześladowanie.

 2 a Mat. 10:40.
  b I Kor. 2:4–5.
 3 a Mat. 18:1–6.
  b ppś Królestwo Boże 

lub królestwo 

   niebieskie.
  c ppś Miłosierny, 

miłosierdzie.
 4 a Jan 12:44–50.
  b DiP 75:19–22.
 5 a DiP 1:11–14.
  b Judy 1:14–15. 

   ppś Jezus 
Chrystus — Sędzia.

 8 a Mat. 19:29.
100 1 a ppś Rigdon, Sidney.
  b ppś Smith, Józef, jun.

ROZDZIAŁ 100
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi i Sidneyowi Rigdo
nowi w Perrysburgu w stanie Nowy Jork, 12 października 1833 r. 
Obydwaj bracia przez wiele dni nie widzieli swoich rodzin i niepo
koili się o nie.

1–4: Józef i  Sidney mają głosić 
ewangelię dla zbawienia dusz; 5–8: 
W tejże godzinie będzie im dane, co 
mają powiedzieć; 9–12: Sidney ma 
być głosicielem, a  Józef objawicie
lem, i ma być mocny w świadectwie; 

13–17: Pan wychowa nieskalany 
lud, a posłuszni zostaną zbawieni.

Zaprawdę, tak rzecze Pan 
do was, przyjaciele moi, a Sidneyu 
i  b Józefie, wasze rodziny mają 
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się dobrze, są w  moich rękach 
i  postąpię z  nimi, jako uznam 
za słuszne; bowiem jest we mnie 
wszelka moc.

2. Przeto idźcie za mną, i słu
chajcie rady, jaką wam dam.

3. Oto mam wielu ludzi na tym 
miejscu, w pobliskich rejonach; 
i otworzą się skutecznie wrota 
w  pobliskich rejonach na  tej 
wschodniej ziemi.

4. Przeto Ja, Pan, dopuściłem, 
abyście przyszli na to miejsce; bo
wiem uznałem to za wskazane 
dla a zbawienia dusz.

5. Przeto, zaprawdę, powiadam 
wam, wznieście głosy do  tego 
ludu; a wypowiadajcie myśli, ja
kie umieszczę w  sercach wa
szych, a nie będziecie zmieszani 
przed ludźmi;

6. Bowiem będzie wam a dane 
w tejże godzinie, zaiste, w tym 
momencie, co macie powiedzieć.

7. Ale daję wam przykazanie, 
żebyście wszystko głosili, cokol
wiek a głosicie w moim imieniu, 
w powadze serca, w duchu b ła
godności, we wszystkim.

8. I daję wam tę obietnicę, że je
żeli tak czynić będziecie, a Duch 
Święty zostanie wylany, dając 
świadectwo o wszystkim, cokol
wiek powiecie.

9. I uznałem za właściwe, abyś 

ty, sługo mój, Sidneyu, był a gło
sicielem dla tego ludu; zaiste, 
ustanowię cię do tego powołania, 
na głosiciela sługi mego, Józefa.

10. I  dam mu moc, aby był 
mocny w a świadectwie.

11. A  tobie dam moc, że  bę
dziesz a mocny w  objaśnianiu 
wszystkich pism świętych, abyś 
był mu głosicielem, a on będzie 
ci b objawicielem, abyś znał pew
ność wszystkiego, co się odnosi 
do  rzeczy mojego królestwa 
na ziemi.

12. Przeto wędrujcie dalej 
i  niech radują się wasze serca; 
oto bowiem ja jestem z  wami 
aż do końca.

13. A  teraz daję wam słowa 
w kwestii a Syjonu. Syjon zosta
nie b odkupiony, chociaż był skar
cony przez krótki okres.

14. Bracia wasi, słudzy moi, 
a Orson Hyde i  John Gould, są 
w mych rękach; i jeżeli przestrze
gać będą moich przykazań, będą 
zbawieni.

15. Przeto pocieszcie się 
w sercu; bowiem a wszystko za
działa dla dobra tych, którzy po
stępują zacnie i  na  uświęcenie 
Kościoła.

16. Bowiem wychowam sobie 
lud a nieskalany, który będzie mi 
służył w prawości;

 4 a ppś Zbawienie.
 5 a Hel. 5:18;  

DiP 68:3–4.
 6 a Mat. 10:19–20;  

DiP 84:85.
 7 a DiP 84:61.
  b ppś Łagodny, 

łagodność.

 8 a II Nefi 33:1–4.
 9 a II Mojż. 4:14–16;  

II Nefi 3:17–18;  
DiP 124:103–104.

 10 a ppś Świadczyć.
 11 a Alma 17:2–3.
  b DiP 124:125.
 13 a ppś Syjon.

  b DiP 84:99;  
105:9–10, 31, 37.

 14 a ppś Hyde, Orson.
 15 a Rzym. 8:28;  

DiP 90:24; 105:40.
 16 a ppś Nieskalany, 

czystość.
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ROZDZIAŁ 101
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi w Kirtland w stanie 
Ohio, 16 i 17 grudnia 1833 r. Święci zgromadzeni w stanie Missouri 
doznawali wówczas wielkich prześladowań. Motłoch przepędził ich 
z domów w hrabstwie Jackson, przez co niektórzy z nich próbowali 
osiedlić się w hrabstwach Van Buren, Lafayette i Ray, ale nadal do
znawali prześladowań. Główna grupa świętych przebywała w tym 
czasie w hrabstwie Clay w stanie Missouri. Często grożono śmier
cią osobom należącym do Kościoła. Święci w hrabstwie Jackson utra
cili wyposażenia domostw, odzież, inwentarz i inne rzeczy osobiste; 
zniszczono też wiele ich plonów.

1–8: Święci są skarceni i udręczeni 
z powodu swych wykroczeń; 9–15: 
Oburzenie Pana spadnie na narody, 
ale lud Jego zostanie zgromadzony 
i pocieszony; 16–21: Syjon i jego pa
liki będą założone; 22–31: Porządek 
życia podczas Milenium jest ujaw
niony; 32–42: Święci będą wówczas 
błogosławieni i nagrodzeni; 43–62: 
Przypowieść o  szlachcicu i  drze
wach oliwnych symbolizująca kło
poty i końcowe odkupienie Syjonu; 
63–75: Święci mają nadal gromadzić 
się razem; 76–80: Pan ustanowił 
Konstytucję Stanów Zjednoczo
nych; 81–101: Święci mają się na
pominać w  kwestii naprawiania 
krzywd według przypowieści o nie
wieście i niesprawiedliwym sędzi.

Zaprawdę, powiadam wam, co 
się tyczy waszych braci,  których 
dręczono i  a prześladowano, 
i  b wypędzono z ziemi ich dzie
dzictwa —

2. Ja, Pan, sprawiłem, że spadły 
na nich a udręki, które ich trapią 
w rezultacie ich b wykroczeń;

3. Jednak przygarnę ich i będą 
a moi w dniu, kiedy przyjdę ze
brać klejnoty moje.

4. Przeto muszą być a skarceni 
i  wypróbowani niczym b Abra
ham, któremu nakazano złożyć 
w ofierze jedynego syna.

5. Bowiem wszyscy ci, którzy 
nie wytrzymają karcenia, lecz 
a wyprą się mnie, nie będą mogli 
być b uświęceni.

 17 a Joel 3:5;  
Alma 38:4–5.

101 1 a ppś Prześladować, 
prześladowanie.

  b DiP 103:1–2, 11;  
109:47.

 2 a DiP 58:3–4.

  b Mos. 7:29–30;  
DiP 103:4; 105:2–10.

 3 a Iz. 62:3;  
Mal. 3:17;  
DiP 60:4.

 4 a DiP 95:1–2; 136:31.  
ppś Skarcić, karcenie.

  b I Mojż. 22:1–14;  
Jakub 4:5.  
ppś Abraham.

 5 a Mat. 10:32–33;  
Rzym. 1:16;  
II Nefi 31:14.

  b ppś Uświęcenie.

17. A wszyscy, którzy a wzywają 
imienia Pana i przestrzegają Jego 

przykazań, zbawieni będą. Tak 
jest. Amen.

DOKTRYNA I PRZYMIERZA 100:17–101:5231



6. Oto powiadam wam, że były 
zatargi i a spory, i b zazdrość, i kłót
nie, i c rozpustne oraz pożądliwe 
myśli pomiędzy nimi; przeto 
przez te sprawy zbezcześcili 
swoje dziedzictwa.

7. Ociągali się w  a zważaniu 
na  głos Pana, ich Boga; przeto 
Pan, ich Bóg, nierychło zważa 
na ich modlitwy, aby im odpo
wiedzieć w dniu ich kłopotu.

8. W dniu pokoju nisko cenili 
moją radę, ale w dniu ich a kło
potów chcą b wyczuć mnie w po
trzebie.

9. Zaprawdę, powiadam wam, 
że pomimo ich grzechów, trze
wia moje wypełnione są a współ
czuciem dla nich i nie b odrzucę 
ich zupełnie, i w dniu c gniewu 
pomnę na miłosierdzie.

10. Przysiągłem, i zarządzenie 
rozeszło się w świat we wcześ
niejszym przykazaniu, które 
wam dałem, że  pozwolę, aby 
a miecz mego oburzenia spadł 
ze względu na mój lud; i stanie 
się właśnie tak, jako powiedzia
łem.

11. Wkrótce oburzenie moje 
będzie wylane bezmiernie 
na wszystkie narody; a postąpię 

tak, gdy a wypełni się kielich ich 
niegodziwości.

12. I w dniu tym wszyscy ci, któ
rzy się znajdą na a wieży strażni
czej, czyli innymi słowy cały mój 
Izrael, uratowani będą.

13. A ci, którzy byli rozproszeni, 
zostaną a zgromadzeni.

14. I wszyscy ci, którzy byli a po
grążeni w żałobie, zostaną pocie
szeni.

15. I wszyscy ci, którzy dla mego 
imienia oddali a życie swoje, będą 
ukoronowani.

16. Przeto niech wasze serca 
będą pocieszone w sprawie Sy
jonu, bowiem wszelkie ciało jest 
w  moich a rękach; przystańcie 
i b wiedzcie, że jestem Bogiem.

17. a Syjon nie będzie usunięty 
ze swego miejsca, mimo że jego 
dzieci są rozproszone.

18. Ci, którzy pozostaną, a  są 
nieskalanego serca, powrócą 
i obejmą swoje a dziedzictwa — 
oni i  ich dzieci, z  b pieśniami 
wiecznej radości, aby c zabudo
wać nieużytki Syjonu —

19. A wszystkie te rzeczy, aby 
się wypełniły słowa proroków.

20. I oto, nie wyznaczono żad
nego innego a miejsca poza tym, 

 6 a ppś Spór.
  b ppś Zazdrość.
  c ppś Żądza.
 7 a Iz. 59:2;  

Mos. 11:22–25; 21:15;  
Alma 5:38.

 8 a Hel. 12:3.
  b Dz. 17:27;  

Alma 32:5–16.
 9 a ppś Miłosierny, 

miłosierdzie;  
Współczucie.

  b Jer. 30:11.

  c DiP 98:21–22.
 10 a DiP 1:13–14.
 11 a Hel. 13:14;  

Eter 2:9–11.
 12 a ppś Czuwać, strażnicy.
 13 a V Mojż. 30:3–6;  

I Nefi 10:14.  
ppś Izrael — 
Zgromadzenie Izraela.

 14 a Mat. 5:4.
 15 a Mat. 10:39.  

ppś Męczennik, 
męczeńska śmierć.

 16 a Mojż. 6:32.
  b II Mojż. 14:13–14;  

Ps. 46:11.
 17 a ppś Syjon.
 18 a DiP 103:11–14.
  b Iz. 35:10;  

DiP 45:71.  
ppś Śpiewać.

  c Am. 9:13–15;  
DiP 84:2–5; 103:11.

 20 a DiP 57:1–4.
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 21 a DiP 82:13–14;  
115:6, 17–18.  
ppś Palik.

 22 a ppś Izrael — 
Zgromadzenie Izraela.

  b Mat. 24:15;  
DiP 45:32; 115:6.

 23 a ppś Welon;  
Zasłona.

  b Iz. 40:5;  
DiP 38:8; 93:1.  
ppś Drugie Przyjście 
Jezusa Chrystusa.

 24 a DiP 29:24.
  b Sof. 1:2–3; Mal. 3:19;  

DiP 88:94;  
J.S. — Hist. 1:37.

 25 a Am. 9:5;  
II Piotra 3:10–14.  
ppś Ziemia — 
Oczyszczenie ziemi.

  b Obj. 21:5.
  c ppś Milenium.
 26 a Iz. 11:6–9.  

ppś Wrogość.
  b ppś Pokój.

 28 a Obj. 20:2–3;  
I Nefi 22:26;  
DiP 88:110.

 29 a Obj. 21:4.
 30 a Iz. 65:20–22;  

DiP 63:51.
 31 a I Kor. 15:52;  

DiP 43:32.
  b I Tes. 4:16–17.
 32 a DiP 29:11.  

ppś Milenium.
  b DiP 121:26–28.
 33 a ppś Tajemnice Boga.

które wyznaczyłem; ani nie zo
stanie wyznaczone żadne inne 
miejsce, poza tym, które wyzna
czyłem dla dzieła zgromadzenia 
moich świętych —

21. Aż nadejdzie dzień, kiedy 
nie znajdzie się dla nich więcej 
miejsca; wówczas mam inne miej
sca, które im wyznaczę, a będą 
zwane a palikami — dla wzmoc
nienia płócien, czyli sił Syjonu.

22. Taka oto jest moja wola, 
by  wszyscy, którzy wzywają 
mego imienia i oddają mi cześć 
podług mej wiecznej ewangelii, 
a zgromadzili się wespół i b stanęli 
na świętych miejscach;

23. I przygotowali się na obja
wienie, które ma nastąpić, gdy 
a zasłona okrywająca moją świą
tynię w  moim przybytku, co 
skrywa ziemię, zostanie zdjęta, 
i wszelkie ciało b zobaczy mnie 
pospołu.

24. A wszystko, co jest a zdepra
wowane — zarówno człowiek, 
jak i zwierzyna polna czy ptaki 
niebios, czy ryby morskie — co 
zamieszkuje na całej powierzchni 
ziemi, zostanie b pochłonięte;

25. A  także żywioł a stopi się 
w  gorącym ogniu; i  wszystko 

stanie się b nowe, aby wiedza 
moja i  c chwała mogły zamiesz
kać na całej ziemi.

26. I w dniu tym a wrogość czło
wieka i wrogość zwierzyny, za
iste, wrogość wszelkiego ciała 
zostanie b usunięta sprzed mego 
oblicza.

27. I w dniu tym, o cokolwiek 
człowiek poprosi, będzie mu 
dane.

28. I  w  dniu tym a Szatan nie 
będzie miał mocy kuszenia żad
nego człowieka.

29. I nie będzie a smutku, bo nie 
będzie śmierci.

30. W dniu tym a niemowlę nie 
umrze, póki nie dożyje starości; 
a życie jego będzie niczym wiek 
drzewa;

31. A kiedy umrze, nie  będzie 
spało, to znaczy w  ziemi, ale 
będzie a odmienione w  oka
mgnieniu i zostanie b zagarnięte, 
i  spoczynek jego będzie pełen 
chwały.

32. Zaprawdę, powiadam wam, 
w  tym a dniu, kiedy przyjdzie 
Pan, b objawi On wszystko —

33. Rzeczy, które przeminęły 
i a rzeczy ukryte, których żaden 
człowiek nie znał, rzeczy ziemi, 
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 35 a DiP 63:20.  
ppś Prześladować, 
prześladowanie.

  b DiP 98:13.
 36 a ppś Śmierć fizyczna.
  b ppś Radość.
 37 a ppś Dusza.
 38 a II Kron. 7:14;  

DiP 93:1.
  b ppś Cierpliwość.
 39 a ppś Nowe i wieczne 

przymierze.
  b Mat. 5:13;  

DiP 103:10.
 41 a ppś Skarcić, karcenie.
 42 a Abd. 1:3–4; Łuk. 14:11;  

Hel. 4:12–13.
  b Łuk. 18:14.  

ppś Pokorny, pokora.
 44 a DiP 103:21–22.
  b ppś Winnica Pana.
 45 a Ez. 33:2, 7;  

III Nefi 16:18.  
ppś Czuwać, strażnicy.

z których powstała, i cel jej oraz 
kres —

34. Rzeczy najcenniejsze, rzeczy, 
które są w górze, i rzeczy, które są 
poniżej, rzeczy, które są w ziemi 
i na ziemi, i w niebie.

35. I wszyscy ci, którzy cierpią 
a prześladowania dla mego imie
nia i trwają w wierze, chociaż są 
wezwani, by  złożyć swe życie 
w mojej b sprawie, tak samo do
stąpią całej tej chwały.

36. Przeto nie bójcie się, nawet 
samej a śmierci; bowiem na tym 
świecie b radość wasza nie jest 
pełna, ale we mnie pełna jest ra
dość wasza.

37. Przeto nie troszczcie się 
o  ciało ani o  życie ciała, ale 
troszczcie się o a duszę i o życie 
duszy.

38. I zawsze a szukajcie oblicza 
Pana, abyście w  b cierpliwości 
posiedli dusze wasze, a mieć bę
dziecie życie wieczne.

39. Gdy ludzie są powołani 
do mojej a wiecznej ewangelii i za
wierają wieczne przymierze, zo
stają zaliczeni jako b sól ziemi, aby 
być posmakiem dla ludzi;

40. Powołani są, aby być posma
kiem dla ludzi; przeto gdy ta sól 
ziemi straci swój posmak, na nic 
się odtąd nie zda, tylko na wy
rzucenie i zdeptanie pod stopami 
ludzkimi.

41. Oto jest w  tym mądrość 
dotycząca dzieci Syjonu, wielu, 
lecz nie wszystkich; dopuściły się 
one wykroczenia, dlatego muszą 
zostać a skarcone.

42. Ten, kto się a wywyższa, bę
dzie poniżony, a ten, kto się b po
niża, będzie wywyższony.

43. A teraz pokażę wam przy
powieść, abyście poznali wolę 
moją co do odkupienia Syjonu.

44. Pewien a szlachcic miał pła
cheć ziemi — bardzo wybornej; 
i rzekł sługom swoim: Udajcie się 
do mej b winnicy, na ten właśnie 
bardzo wyborny kawałek ziemi, 
i  zasadźcie dwanaście drzew 
oliwnych;

45. I postawcie a stróżów dokoła, 
i zbudujcie wieżę, aby jeden z nich 
mógł pilnować ziemi dokoła, 
i  by  był strażnikiem na  wieży, 
aby moje drzewka oliwne nie zo
stały połamane, gdy wróg przyj
dzie na rabunek i przywłaszczy 
sobie owoc mojej winnicy.

46. I  słudzy szlachcica poszli 
i uczynili, jak im ich pan naka
zał, i zasadzili drzewka oliwne, 
i zbudowali ogrodzenie wokół, 
i postawili strażników, i zaczęli 
wznosić wieżę.

47. I kiedy jeszcze kładli jej pod
waliny, zaczęli mówić między 
sobą: Na cóż potrzebna jest panu 
mojemu ta wieża?
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 51 a Iz. 5:1–7.
 55 a DiP 103:22, 29–30;  

105:16, 29–30.

 58 a DiP 97:22–24; 105:15.
 61 a DiP 78:22.
  b Mat. 25:20–23.

 62 a DiP 105:37.

48. I naradzali się długo, mó
wiąc do siebie: Na cóż potrzebna 
jest panu mojemu ta wieża, skoro 
nastał czas pokoju?

49. Czyż nie można by dać tych 
pieniędzy bankierom? Bowiem 
takie rzeczy są niepotrzebne.

50. I kiedy tak swarzyli się mię
dzy sobą, stali się gnuśni i nie 
zważali na przykazania swego 
pana.

51. I  nieprzyjaciel przyszedł 
nocą, i zwalił a ogrodzenie; i prze
budzili się słudzy szlachcica, i za
trwożyli się, i umknęli; a wróg 
zniszczył ich dzieło, i  połamał 
drzewka oliwne.

52. I oto, szlachcic, pan winnicy, 
wezwał swe sługi i rzekł im: Dla
czego?! Jaka jest przyczyna tego 
wielkiego zła?

53. Czy nie powinniście byli 
uczynić, jako wam nakaza
łem i — po zasadzeniu winnicy 
i wzniesieniu ogrodzenia dokoła, 
i postawieniu strażników na mu
rach — zbudować również wieżę 
i postawić na niej strażnika, i pil
nować winnicy, a  nie zasnąć, 
by nieprzyjaciel was zaszedł?

54. I oto, strażnik na wieży byłby 
dojrzał wroga, gdy jeszcze był 
daleko; i wówczas moglibyście 
się przygotować i powstrzymać 
wroga od obalenia ogrodzenia, 
i  ochronilibyście moją winnicę 
przed rękami niszczyciela.

55. I rzekł pan winnicy do jed
nego ze  sług swoich: Idź 

i  zgromadź resztę moich sług, 
i weźcie a całą siłę mego domu, 
to jest moich wojowników, moich 
młodzieńców, a także tych z całej 
mojej służby, którzy są w śred
nim wieku, którzy są siłą mego 
domu, poza tymi tylko, których 
wyznaczyłem, aby pozostali;

56. I  idźcie od  razu do  ziemi 
mojej winnicy i odkupcie moją 
winnicę; bowiem moja jest; 
za pieniądze ją kupiłem.

57. Przeto udajcie się od  razu 
na ziemię moją; zburzcie mury 
wrogów mych; obalcie ich wieżę 
i rozproszcie ich strażników.

58. A jeśli się zgromadzą prze
ciwko wam, a pomścijcie mnie 
na moich wrogach, abym mógł 
wkrótce przyjść z  resztą mych 
domowników i posiąść ziemię.

59. I rzekł sługa do pana: Kiedy 
to ma się stać?

60. A on rzekł do sługi: Kiedy 
ja postanowię; idźcie od  razu, 
i  czyńcie wszystko, cokolwiek 
wam nakazałem;

61. A  to będzie moja pieczęć 
i moje błogosławieństwo na to
bie — wierny i  a mądry szafarz 
pośród domu mego, b włodarz 
w moim królestwie.

62. I poszedł od razu sługa jego, 
i uczynił wszystko, co mu jego 
pan nakazał; i wszystko się speł
niło a po wielu dniach.

63. Zaprawdę, ponownie po
wiadam wam, pokażę wam moją 
mądrość odnośnie do wszystkich 
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 64 a DiP 87:8.
  b DiP 33:3, 7.  

ppś Żniwa.
  c DiP 1:38.
 65 a Mat. 13:6–43;  

DiP 86:1–7.
  b ppś Chwała 

celestialna.
 66 a Nah. 1:5;  

Mat. 3:12;  

DiP 38:12; 63:33–34.
 68 a DiP 58:56.
 70 a DiP 63:27–29.
 72 a Iz. 52:10–12.
 75 a Alma 5:37–39.

kościołów, jeżeli pozwolą się 
pokierować w  sposób słuszny 
i właściwy dla swojego zbawie
nia —

64. Aby dzieło zgromadzenia 
moich świętych mogło trwać 
nadal, abym ich mógł podbudo
wać dla mego imienia w a świę
tych miejscach; bowiem nadszedł 
czas b żniw i musi się c wypełnić 
słowo moje.

65. Muszę przeto zgromadzić 
mój lud niczym w  przypowie
ści o  pszenicy i  a kąkolu, aby 
zabezpieczyć pszenicę w spichle
rzach, aby miała życie wieczne 
i  była ukoronowana chwałą 
b celestialną, kiedy przyjdę 
w  królestwie Ojca mego, aby 
nagrodzić każdego człowieka 
podług tego, jakie były jego  
uczynki;

66. Podczas gdy powiążą ką
kol w snopy, a  ich więzy będą 
wzmocnione, aby je a spalić w nie
gasnącym ogniu.

67. Przeto daję przykazanie 
wszystkim kościołom, aby się 
nadal gromadziły w miejscach, 
jakie wyznaczyłem.

68. Jednakże jakom wam po
wiedział we  wcześniejszym 
przykazaniu, nie a gromadźcie 
się w pośpiechu ani w ucieczce, 
ale niech wszystko będzie przy
gotowane wcześniej.

69. I  aby wszystko przygoto
wano wcześniej, zachowujcie 

przykazania odnośnie do  tych 
rzeczy —

70. Które mówi, to jest uczy, aby 
a kupować wszelką ziemię za pie
niądze, którą można kupić za pie
niądze, w okolicach rejonu, który 
wyznaczyłem na ziemię Syjonu, 
na zapoczątkowanie gromadze
nia moich świętych;

71. Całą ziemię, jaką można na
być w hrabstwie Jackson i oko
licznych hrabstwach, a  resztę 
pozostawcie w moich rękach.

72. Teraz, zaprawdę, powiadam 
wam, niechaj wszystkie kościoły 
zbiorą wszystkie swoje pieniądze; 
niech będzie to zrobione w swoim 
czasie, nie w a pośpiechu; i pilnuj
cie się, abyście mieli wszystko 
przygotowane wcześniej.

73. I  niechaj wyznaczą ludzi 
uczciwych, ludzi mądrych, i wy
ślą ich na zakup tych ziem.

74. A  kościoły w  krajach 
wschodnich, kiedy będą pod
budowane, jeżeli będą zważać 
na tę radę, mogą zakupić ziemie 
i zgromadzić się na nich; i w ten 
sposób mogą ustanowić Syjon.

75. Już teraz dość jest w zapa
sie, zaiste, nawet obfitość, aby 
odkupić Syjon i zasiedlić jego nie
użytki, aby go więcej nie obalać, 
jeśli tylko kościoły, które się zwą 
moim imieniem, a chętnie będą 
zważać na mój głos.

76. I ponownie powiadam wam, 
że jest moją wolą, aby ci, którzy 
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 77 a ppś Rząd.
  b ppś Wolność (wola).
 78 a ppś Wolna wola.
  b ppś Zdać sprawę, 

odpowiedzialny, 
odpowiedzialność.

  c ppś Sąd Ostateczny.
 80 a II Nefi 1:7–9; DiP 98:5–6.  

ppś Konstytucja.
  b I Nefi 13:13–19.
 81 a Łuk. 18:1–8.
  b ppś Modlitwa.

 89 a Iz. 45:15;  
DiP 121:1, 4; 123:6.

 90 a ppś Szafarz, 
szafarstwo.

  b Obj. 21:8.  
ppś Niewiara.

zostali rozproszeni przez swo
ich nieprzyjaciół, nadal obsta
wali przy potrzebie wykupienia 
tych, których postawiono jako 
włodarzy, którzy mają władzę 
nad wami, i odpłacenia im —

77. Według praw i a konstytucji 
ludu, do  których ustanowie
nia dopuściłem i  które należy 
zachować dla b praw i  obrony 
wszelkiego ciała, według zasad 
sprawiedliwych i świętych;

78. Aby każdy człowiek mógł 
postępować zgodnie z doktryną 
i zasadą w kwestii przyszłości, 
według moralnej a wolnej woli, 
którą mu dałem, aby każdy czło
wiek mógł być b odpowiedzialny 
za swe własne grzechy w dniu 
c sądu.

79. Przeto nie jest słuszne, 
by  człowiek niewolił drugiego 
człowieka.

80. I w tym celu ustanowiłem 
a Konstytucję tego kraju rękami 
mądrych ludzi, których wycho
wałem w tym właśnie celu, i od
kupiłem kraj przez b przelanie 
krwi.

81. Do czegóż więc mam przy
równać dzieci Syjonu? Przy
równam je do  a przypowieści 
o niewieście i niesprawiedliwym 
sędzi, bowiem ludzie powinni 
się zawsze b modlić i nie słabnąć, 
a brzmi ona:

82. Był w mieście pewien sędzia, 

który nie znał bojaźni Bożej ani 
szacunku dla człowieka.

83. I była w tym mieście wdowa, 
i  przyszła doń, mówiąc: Weź 
mnie w obronę przed moim prze
ciwnikiem.

84. I  nie chciał przez czas ja
kiś, lecz później rzekł do siebie: 
Chociaż Boga się nie boję ani nie 
mam szacunku dla człowieka, to 
ponieważ naprzykrza mi się ta 
wdowa, wezmę ją w obronę, aby 
mnie nie nużyła, stale mnie na
chodząc.

85. Tak przyrównam dzieci Sy
jonu.

86. Niechaj się domagają swego 
u stóp sędziego;

87. A jeżeli na nich nie zważa, 
niechaj się domagają u stóp gu
bernatora;

88. A  jeżeli gubernator nie 
zważa na nich, niechaj się doma
gają u stóp prezydenta;

89. A  jeżeli prezydent na nich 
nie zważa, wówczas powstanie 
Pan i wyjdzie ze Swego a ukry
cia, i w swej furii będzie dręczył 
naród;

90. I  w  Swoim gorącym nie
zadowoleniu, i w srogim gnie
wie, w  Swoim czasie, odetnie 
tych niegodziwych, niewiernych 
i  niesprawiedliwych a szafarzy, 
i wyznaczy im ich część pośród 
obłudników i b niewierzących;

91. W  samych ciemnościach 
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 91 a Mat. 25:30;  
DiP 19:5; 29:15–17;  
124:8.

 92 a ppś Miłosierny, 
miłosierdzie.

 93 a Rzym. 1:18–21.

 94 a Iz. 52:15;  
III Nefi 20:45; 21:8.

 95 a Iz. 28:21;  
DiP 95:4.

  b Mal. 3:18.  
ppś Rozróżnianie, 

dar [rozróżniania].
 96 a ppś Spichlerz.
 97 a DiP 103:4; 112:25–26;  

125:2.
 101 a Iz. 65:21–22.  

ppś Milenium.

na  zewnątrz, gdzie jest a płacz 
i zawodzenie, i zgrzytanie zębów.

92. Przeto módlcie się, aby się 
otwarły ich uszy na wołanie wa
sze, abym im mógł być a miło
sierny, i aby nie spadły na nich 
te rzeczy.

93. Musi tak być, jako wam rze
kłem, aby wszyscy ludzie pozo
stali bez a wymówki;

94. Aby usłyszeli mędrcy i wło
darze i poznali to, czego nigdy 
nie a wzięli pod uwagę;

95. Abym mógł doprowadzić 
do zrealizowania mojego dzieła, 
mojego a niezwyczajnego dzieła, 
i wykonać moją pracę, moją nie
zwyczajną pracę, aby ludzie 
b rozróżnili pomiędzy prawymi 
a  niegodziwymi, rzecze wasz 
Bóg.

96. I  ponownie, powiadam 
wam, że sprzeczne jest z moim 
przykazaniem i  moją wolą, 
aby sługa mój, Sidney Gilbert, 
sprzedał mój a spichlerz — jaki 

wyznaczyłem memu ludowi — 
nieprzyjaciołom moim.

97. Niechaj to, co wyznaczy
łem, nie zostanie zbezczeszczone 
przez wrogów moich za zgodą 
tych, którzy się a zwą moim imie
niem;

98. Bowiem jest to bardzo 
ciężki i wielki grzech przeciwko 
mnie i  przeciw ludowi memu, 
ze względu na to, co zarządzi
łem, co wkrótce spadnie na na
rody.

99. Przeto jest moją wolą, aby 
lud mój rościł sobie i miał prawo 
do  tego, co mu wyznaczyłem, 
chociaż nie miał pozwolenia, 
by tam zamieszkać.

100. Jednak nie mówię, że tam 
nie zamieszka; bowiem jeżeli 
wyda owoc i  uczynki godne 
mego królestwa, zamieszka tam.

101. Będzie budować, a  inni 
tego nie a odziedziczą; zasadzi 
winnice i będzie spożywać ich 
owoce. Tak jest. Amen.

ROZDZIAŁ 102
Protokół zorganizowania pierwszej wyższej rady Kościoła w Kirt
land w stanie Ohio, 17 lutego 1834 r. Oryginalny protokół został 
spisany przez Starszych Olivera Cowdery’ego i Orsona Hyde’a. 
Następnego dnia protokół został skorygowany przez proroka, a ko
lejnego został jednomyślnie przyjęty przez wyższą radę jako „akt 
i konstytucja wyższej rady” Kościoła. Wersety 30–32 odnoszące się 
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do Rady Dwunastu Apostołów zostały dodane w 1835 r. pod kie
rownictwem Józefa Smitha podczas przygotowywania tego rozdziału 
do wydania w Doktrynie i Przymierzach.

102 1 a ppś Rada wyższa.  2 a DiP 107:72–74.

1–8: Wyższa rada jest wyznaczona 
do rozstrzygania ważnych proble
mów, jakie zaistnieją w  Kościele; 
9–18: Wytyczenie procedury do roz
patrywania spraw; 19–23: Pre
zydent Rady podejmuje decyzję; 
24–34: Określenie procedury ape
lacyjnej.

Dzisiaj w  domu Józefa Smi
tha  jun., dzięki objawieniu, 
zebrała się rada generalna dwu
dziestu czterech wyższych 
kapłanów i przystąpiła do zor
ganizowania a wyższej rady Koś
cioła Chrystusa, która ma się 
składać z  dwunastu wyższych 
kapłanów i  jednego lub trzech 
prezydentów, w  zależności 
od sprawy.

2. Wyższa rada została wyzna
czona drogą objawienia w celu 
rozstrzygania ważnych proble
mów, jakie mogą zaistnieć w Koś
ciele, a których Kościół czy też 
rada a biskupia nie mogą rozstrzy
gnąć ku zadowoleniu obu stron.

3. Józef Smith  jun., Sidney 
 Rigdon i Frederick G. Williams 
 zostali głosem rady zatwierdzeni 
jako prezydenci; a  wyżsi kapłani 
w osobach Josepha  Smitha sen., 
Johna Smitha,  Josepha  Coego, 
Johna  Johnsona, Martina 
 Harrisa, Johna S.  Cartera, Jareda 
 Cartera, Olivera Cowdery’ego,  
Samuela  H. Smitha, Orsona 

Hyde’a, Sylvestra Smitha i Luke’a 
Johnsona zostali wybrani do stałej 
rady Kościoła drogą jednomyśl
nego głosowania rady.

4. Następnie zapytano wyżej 
wymienionych członków rady, 
czy przyjmują swoje wyzna
czone funkcje i czy będą postę
pować w tym urzędzie według 
prawa niebiańskiego, na co wszy
scy  odparli, że przyjmują swoje 
wyznaczone funkcje i będą wy
pełniać swój urząd zgodnie z ze
słaną im Bożą łaską.

5. W głosowaniu — w imieniu 
i na rzecz Kościoła — dla wyboru 
wyżej wymienionych członków 
rady brała udział rada składa
jąca się z  czterdziestu trzech 
osób, w skład których wchodziło: 
dziewięciu wyższych kapłanów, 
siedemnastu starszych, czterech 
kapłanów i trzynastu członków.

6. Uchwalono, że wyższa rada 
nie może działać, chyba że sied
miu z  wyżej wymienionych 
członków rady lub ich normal
nie wyznaczonych następców 
jest obecnych.

7. Tych siedmiu ma moc wy
znaczać innych wyższych kapła
nów, których uznają za godnych 
i zdolnych do działania w miej
sce nieobecnych członków rady.

8. Uchwalono, że  kiedykol
wiek zaistnieje wolne stanowi
sko wskutek zgonu, usunięcia 
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z  urzędu za  wykroczenie czy 
usunięcia z  zarządu tego Koś
cioła któregokolwiek z wyżej wy
mienionych członków rady, ma 
ono być zajęte drogą nominacji 
przez prezydenta lub prezyden
tów, i zatwierdzone głosem rady 
generalnej wyższych kapłanów, 
zwołanej w tym celu, aby dzia
łać w imieniu Kościoła.

9. Prezydent Kościoła, który jest 
równocześnie prezydentem rady, 
wyznaczony jest drogą a objawie
nia i b zatwierdzony w swej służ
bie głosem Kościoła.

10. I  jest to stosowne do  po
wagi jego urzędu, że ma prze
wodniczyć radzie Kościoła; 
a jego przywilejem jest korzysta
nie z pomocy dwóch innych pre
zydentów wyznaczonych w ten 
sam sposób, w jaki on sam był 
wyznaczony.

11. A  w  przypadku nieobec
ności jednej lub obu wyznaczo
nych mu do pomocy osób ma on 
prawo przewodniczyć radzie bez 
pomocnika; a w przypadku, gdy 
on sam jest nieobecny, pozostali 
prezydenci mają prawo prze
wodniczyć w jego imieniu, oby
dwaj lub jeden z nich.

12. Tam, gdzie ustawowo zorga
nizowano wyższą radę Kościoła 
Chrystusa według następującego 
wzoru, obowiązkiem dwunastu 
członków rady będzie ciągnąć 
losy z  numerami, i  w  ten spo
sób zadecydować o  tym, który 
z dwunastu będzie przemawiać 

pierwszy, poczynając od numeru 
pierwszego i tak dalej w kolejno
ści, aż do numeru dwunastego.

13. W każdym przypadku zwo
łania rady, aby rozstrzygnąć 
sprawę, dwunastu członków 
rady musi rozważyć, czy jest to 
trudna sprawa czy nie; jeżeli nie, 
przemawiać będzie w tej sprawie 
tylko dwóch członków rady we
dług formuły zapisanej powyżej.

14. Jednak jeżeli sprawa jest 
uznana za trudną, należy wyzna
czyć czterech; a gdy jeszcze trud
niejsza — sześciu; lecz w żadnym 
wypadku więcej niż sześciu nie 
będzie wyznaczonych, by prze
mawiać.

15. We wszystkich przypadkach 
oskarżony ma prawo do połowy 
rady, by zapobiec obrazie lub nie
sprawiedliwości.

16. A członkowie rady wyzna
czeni do  przemawiania przed 
radą winni przedstawić przed 
nią sprawę po zbadaniu dowo
dów w jej prawdziwym świetle; 
i każdy winien przemawiać we
dług słuszności i a sprawiedliwo
ści.

17. Ci członkowie rady, którzy 
wylosują numery parzyste, to jest 
2, 4, 6, 8, 10 i 12, to osoby, które 
mają stanąć w obronie oskarżo
nego i zapobiec obrazie i niespra
wiedliwości.

18. We wszystkich przypadkach, 
zarówno oskarżyciel, jak i oskar
żony mają mieć prawo występo
wania przed radą we własnym 

 9 a ppś Objawienie.
  b ppś Popieranie 

przywódców Kościoła.
 16 a ppś Sprawiedliwość.
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imieniu, kiedy już wysłuchane 
będą dowody, a członkowie rady, 
wyznaczeni, by przemawiać w tej 
sprawie, zakończą swe uwagi.

19. Po wysłuchaniu dowodów, 
wypowiedziach członków rady, 
oskarżyciela i oskarżonego, pre
zydent ma wydać decyzję we
dług własnego zrozumienia 
sprawy i  wezwać dwunastu 
członków rady do  zatwierdze
nia tej decyzji drogą głosowania.

20. Lecz w wypadku, gdy pozo
stali członkowie rady, którzy się 
nie wypowiadali, lub ktokolwiek 
inny spośród nich, bezstronnie 
wysłuchawszy dowodów i mów, 
odkryje błąd w  decyzji prezy
denta, może to wykazać i sprawa 
będzie ponownie wysłuchana.

21. I  jeżeli po  ponownym 
uważnym wysłuchaniu dodat
kowe światło będzie rzucone 
na sprawę, decyzja ulegnie od
powiedniej zmianie.

22. Jednak jeśli postępowanie 
nie rzuci dodatkowego światła 
na sprawę, pierwotna decyzja za
chowa swą moc, a rada będzie 
miała prawo rozstrzygnąć kwe
stię poprzez większość głosów.

23. W  przypadku trudności 
odnośnie do  a doktryny czy za
sady — przy braku wystarcza
jących instrukcji pisemnych dla 
objaśnienia rady w danej spra
wie — prezydent może zapytać 
o  stanowisko Pana i  poznać je 
drogą b objawienia.

24. Wyżsi kapłani, kiedy są 
w  terenie, mają prawo zwoły

wania i  organizowania rady 
w powyższy sposób dla rozstrzy
gnięcia problemów na wniosek 
obu stron lub jednej z nich.

25. I  rzeczona rada wyższych 
kapłanów będzie miała prawo 
wyznaczenia spośród siebie 
osoby, która będzie tymczasowo 
przewodniczyć takiej radzie.

26. Obowiązkiem rzeczo
nej rady będzie natychmia
stowe przekazanie protokołu 
jej postępowania — wraz z wy
czerpującym oświadczeniem za
wierającym argumenty, które 
wpłynęły na jej decyzję — wyż
szej radzie w  siedzibie Pierw
szego Prezydium Kościoła.

27. Jeśli strony lub jedna z nich 
są niezadowolone z wyroku rze
czonej rady, mają prawo ape
lacji do wyższej rady w siedzibie 
Pierwszego Prezydium Kościoła 
i  mogą być ponownie wysłu
chane; sprawa ta będzie tam 
rozpatrzona według zapisanego 
wzoru, tak jakby nie podjęto jesz
cze żadnej decyzji.

28. Tę radę wyższych kapłanów 
w terenie należy zwoływać jedy
nie w a najtrudniejszych sprawach 
Kościoła, i żadna zwyczajna czy 
przeciętna sprawa nie może się 
kwalifikować do zwołania takiej 
rady.

29. Wyżsi kapłani w  podróży 
lub z  siedzibą w  terenie mają 
prawo decydowania, czy zwoła
nie rady jest konieczne czy nie.

30. Należy odróżnić wyższą 
radę czy wyższych kapłanów 

 23 a IV Mojż. 9:8.   b ppś Objawienie.  28 a DiP 107:78.
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podróżujących w terenie od a po
dróżującej rady wyższej składa
jącej się z dwunastu b apostołów, 
jeśli chodzi o ich decyzje.

31. Można wnieść apelację 
od decyzji pierwszej rady, nato
miast nie można apelować od de
cyzji drugiej rady.

32. Decyzja tej drugiej rady 
może być zakwestionowana je
dynie przez władze generalne 
Kościoła w  przypadku wykro
czenia.

33. Postanowiono, że  pre
zydent czy prezydenci w  sie
dzibie Pierwszego Prezydium 
Kościoła mają mieć moc usta
lania, czy taka podlegająca 
apelacji sprawa rzeczywiście 
kwalifikuje się do  ponownego 

rozpatrzenia  — po  zbadaniu 
wniosku i dowodów oraz towa
rzyszących mu oświadczeń.

34. Dwunastu członków rady 
przystąpiło następnie do losowa
nia, aby ustalić, kto winien prze
mawiać pierwszy, i  uzyskano 
następujący rezultat: 1.  Oliver 
Cowdery. 2.  Joseph Coe. 3. Sa
muel H. Smith. 4. Luke Johnson. 
5.  John  S. Carter. 6.  Sylvester 
Smith. 7.  John Johnson. 8.  Or
son Hyde. 9. Jared Carter. 10. Jo
seph Smith sen. 11. John Smith. 
12. Martin Harris.

Konferencję zakończono modli
twą.

Oliver Cowdery
Orson Hyde

Pisarze

 30 a DiP 107:23–24, 35–38.   b ppś Apostoł. 103 1 a DiP 43:8.

1–4: Dlaczego Pan dopuścił do prze
śladowań świętych w  hrabstwie 
Jackson; 5–10: Święci zwyciężą, je
żeli będą przestrzegać przykazań; 
11–20: Odkupienie Syjonu przyj
dzie przez moc, a Pan pójdzie przed 
Swym ludem; 21–28: Święci mają 
się zgromadzić w Syjonie, a ci, któ
rzy złożą swe życie, odnajdą je po
nownie; 29–40: Wielu braci jest 

powołanych do  zorganizowania 
Obozu Syjonu i udania się do Sy
jonu; zwycięstwo jest im obiecane, 
jeśli będą wierni.

Zaprawdę, powiadam wam, 
przyjaciele moi, oto dam wam 
objawienie i przykazanie, abyście 
wiedzieli, co a czynić, by wypełnić 
swe obowiązki co do zbawienia 

ROZDZIAŁ 103
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Kirt
land w stanie Ohio, 24 lutego 1834 r. Objawienie to zostało otrzy
mane po przybyciu Parleya P. Pratta i Lymana Wighta do Kirtland 
w stanie Ohio, którzy przyjechali ze stanu Missouri, aby się nara
dzić z Prorokiem co do pomocy w przywróceniu świętych na ich zie
mie w hrabstwie Jackson.
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i b odkupienia braci waszych, roz
proszonych po ziemi Syjonu;

2. a Gnanych i  chłostanych rę
koma wrogów moich, na  któ
rych wyleję gniew mój bez miary 
w moim własnym czasie.

3. Bowiem znosiłem ich dotych
czas, aby a wypełnili miarę niego
dziwości swoich, i aby ich kielich 
był pełen;

4. I  aby ci, którzy nazywają 
się moim imieniem, mogli być 
a karceni przez krótki okres do
tkliwym i  ciężkim karceniem, 
gdyż wcale nie b zważali na na
uki i przykazania, jakie im dałem.

5. Ale zaprawdę, powiadam 
wam, że wydałem zarządzenie, 
które lud mój zrealizuje, jeżeli 
od tej właśnie godziny zważać 
będzie na a radę, jaką ja, Pan, ich 
Bóg, dam mu.

6. Oto od tej właśnie godziny, 
bowiem tak zarządziłem, zaczną 
zwyciężać nieprzyjaciół moich.

7. I jeśli będą a zważać na wszyst
kie słowa, jakie Ja, Pan, ich Bóg, 
skieruję do nich, nigdy nie prze
staną zwyciężać, dopóki b króle
stwa świata nie legną pokonane 
u mych stóp, a ziemia nie zosta
nie c dana d świętym, aby ją e po
siedli na wieki wieków.

8. Ale jeżeli nie będą a przestrze
gać moich przykazań i nie będą 
zważać na wszystkie moje słowa 

ani ich wypełniać, królestwa tego 
świata zwyciężą ich.

9. Bowiem wyznaczono ich, 
by byli a światłem świata i zbaw
cami ludzi;

10. A jeżeli nie są zbawcami lu
dzi, są niczym a sól, która straciła 
swój smak i nie nadaje się na nic, 
tylko do wyrzucenia i zdeptania 
pod stopami ludzi.

11. Ale zaprawdę, powiadam 
wam, zarządziłem, że  bracia 
wasi, którzy zostali rozproszeni, 
powrócą do  a ziem dziedzictw 
swoich i zabudują nieużytki Sy
jonu.

12. Bowiem po  a wielu utra
pieniach, jakom wam rzekł 
we wcześniejszym przykazaniu, 
przychodzi błogosławieństwo.

13. Oto błogosławieństwo, ja
kie obiecałem po  utrapieniach 
waszych i  utrapieniach braci 
waszych  — odkupienie wa
sze i odkupienie waszych braci, 
przywrócenie ich do ziemi Sy
jonu, aby się osiedlili i nigdy wię
cej nie zostali powaleni.

14. Jednak jeżeli zbezczeszczą 
swe dziedzictwa, powaleni będą; 
bowiem nie oszczędzę ich, jeżeli 
zbezczeszczą swe dziedzictwa.

15. Oto powiadam wam, że od
kupienie Syjonu musi przyjść po
przez moc;

16. Przeto wzbudzę ludowi 

 1 b DiP 101:43–62.
 2 a DiP 101:1; 109:47.
 3 a Alma 14:10–11; 60:13.
 4 a DiP 95:1.  

ppś Skarcić, karcenie.
  b DiP 101:2; 105:2–6.
 5 a ppś Rada.
 7 a DiP 35:24.  

ppś Posłuszeństwo, 
posłuszny, być 
posłusznym.

  b Dan. 2:44.
  c Dan. 7:27.
  d ppś Święty 

(rzeczownik).
  e DiP 38:20.

 8 a Mos. 1:13;  
DiP 82:10.

 9 a I Nefi 21:6.
 10 a Mat. 5:13–16;  

DiP 101:39–40.
 11 a DiP 101:18.
 12 a Obj. 7:13–14;  

DiP 58:4; 112:13.
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memu człowieka, który popro
wadzi ich, tak jak a Mojżesz wiódł 
dzieci Izraela.

17. Bowiem wy jesteście dziećmi 
Izraela i  a potomstwem Abra
hama, i trzeba was wyprowadzić 
z niewoli mocą i z wyciągniętym 
ramieniem.

18. I jako ojcowie wasi byli pro
wadzeni na początku, takie samo 
będzie odkupienie Syjonu.

19. Przeto niechaj nie słabną 
serca wasze, bowiem nie mówię 
do was, jakom przemawiał do oj
ców waszych: a Anioł mój pójdzie 
przed wami, ale nie b obecność 
moja.

20. Ale powiadam wam: a Anio
łowie moi pójdą przed wami, 
a także obecność moja, a z cza
sem b posiądziecie dobrą ziemię.

21. Zaprawdę, zaprawdę, po
wiadam wam, że sługa mój, Jó
zef Smith jun., jest a tym, do kogo 
przyrównałem sługę, do  któ
rego przemawiał Pan b winnicy 
w przypowieści, jaką wam dałem.

22. Przeto niechaj sługa mój, Jó
zef Smith jun., przemówi do a siły 
mojego domostwa, moich mło
dzieńców i  tych w  średnim 
wieku: Zgromadźcie się wszyscy 
razem na ziemi Syjonu, na ziemi, 
jaką zakupiłem za pieniądze mi 
poświęcone.

23. I niechaj wszystkie kościoły 
wyślą mądrych ludzi z  pie
niędzmi i  a zakupią ziemię, tak 
właśnie, jakom nakazał.

24. A  jeżeli wrogowie moi 
wyjdą przeciwko wam, aby was 
przegnać z mojej dobrej a ziemi, 
którą poświęciłem na ziemię Sy
jonu, z waszych własnych ziem, 
po tych świadectwach, jakie mi 
przeciwko nim przedstawiliście, 
przeklniecie ich;

25. A  kogo przeklniecie, tego 
i  Ja przeklnę, i pomścicie mnie 
na wrogach moich.

26. I  obecność moja będzie 
z wami nawet wtedy, gdy a mścić 
się będziecie na wrogach moich 
aż do trzeciego i czwartego po
kolenia tych, którzy mnie niena
widzą.

27. Niechaj nikt się nie lęka zło
żyć życia w mojej sprawie; bo
wiem kto a składa swe życie 
w  mojej sprawie, odnajdzie je 
znów.

28. A  kto nie chce oddać ży
cia w mojej sprawie, ten nie jest 
uczniem moim.

29. Moją wolą jest, by  sługa 
mój, a Sidney Rigdon, podniósł 
głos w kongregacjach w krajach 
na  wschodzie, przygotowując 
koś cioły do przestrzegania przy
kazań, jakie im dałem odnośnie 

 16 a II Mojż. 3:2–10;  
DiP 107:91–92.  
ppś Mojżesz.

 17 a ppś Abraham — 
Potomkowie 
Abrahama;  
Przymierze 
Abrahamowe.

 19 a ppś Aniołowie.

  b DiP 84:18–24.
 20 a II Mojż. 14:19–20.
  b DiP 100:13.
 21 a DiP 101:55–58.
  b ppś Winnica Pana.
 22 a DiP 35:13–14; 

105:16, 29–30.
 23 a DiP 42:35–36; 57:5–7; 

58:49–51; 101:68–74.

 24 a DiP 29:7–8; 45:64–
66; 57:1–2.

 26 a DiP 97:22.
 27 a Mat. 10:39;  

Łuk. 9:24;  
DiP 98:13–15; 124:54.

 29 a ppś Rigdon, Sidney.
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do  przywrócenia i  odkupienia 
Syjonu.

30. Moją wolą jest, aby sługa 
mój, a Parley  P. Pratt, i  sługa 
mój, Lyman Wight, nie wracali 
do  ziemi braci swoich, dopóki 
nie zbiorą kompanii, które po
szłyby z nimi do ziemi Syjonu, 
dziesiątkami lub dwudziestkami, 
po  pięćdziesięciu lub setkami, 
dopóki nie zbiorą liczby pięciu
set w b sile mojego domu.

31. Taka oto jest wola moja; 
proś cie, a otrzymacie; lecz ludzie 
a nie zawsze czynią wolę moją.

32. Przeto, jeżeli nie uda wam 
się zebrać pięciuset, starajcie się 
pilnie, aby może udało się wam 
zgromadzić trzystu.

33. A jeżeli nie uda wam się ze
brać trzystu, starajcie się pilnie, 
aby może udało się wam zebrać 
stu.

34. Ale zaprawdę, powiadam 
wam, że daję wam przykazanie, 
byście nie wyruszyli do ziemi Sy
jonu, dopóki nie zbierzecie stu 
w sile mojego domu, aby poszli 
z wami do ziemi Syjonu.

35. Przeto, jakom wam po
wiedział, proście, a otrzymacie; 

módlcie się gorliwie, aby słudze 
mojemu, Józefowi Smithowi jun., 
udało się pójść z  wami i  prze
wodniczyć pośród ludu mojego, 
i zorganizować królestwo moje 
na  a poświęconej ziemi, i  osa
dzać dzieci Syjonu według praw 
i  przykazań, jakie były i  jakie 
będą wam dane.

36. Wszelkie zwycięstwo 
i chwała staje się wam przez wa
szą a pilność, wierność i b modli
twę wiary.

37. Niechaj sługa mój, Parley P. 
Pratt, wędruje ze sługą mym, Jó
zefem Smithem jun.

38. Niechaj sługa mój, Lyman 
Wight, wędruje ze sługą mym, 
Sidneyem Rigdonem.

39. Niechaj sługa mój, Hyrum 
Smith, wędruje ze  sługą mym, 
Frederickiem G. Williamsem.

40. Niechaj sługa mój, Orson 
Hyde, wędruje ze  sługą mym, 
Orsonem Prattem, dokądkolwiek 
sługa mój, Józef Smith  jun., im 
doradzi, zyskując wypełnienie 
tych przykazań, które wam da
łem i pozostawiając resztę w mo
ich rękach. Tak jest. Amen.

 30 a ppś Pratt, Parley 
Parker.

  b DiP 101:55.

 31 a DiP 82:10.
 35 a DiP 84:31.
 36 a ppś Pilność.

  b DiP 104:79–82.

ROZDZIAŁ 104
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi 23 kwietnia 1834 r. 
w Kirtland w stanie Ohio lub w pobliżu, dotyczące kwestii Zjednoczo
nego Przedsiębiorstwa (zob. wprowadzenia do rozdziałów 78. i 82.). 
Okazję prawdopodobnie stanowiła narada członków Zjednoczonego 

DOKTRYNA I PRZYMIERZA 103:30–40245



Przedsiębiorstwa, podczas której omawiano pilne doczesne potrzeby 
Kościoła. Na wcześniejszym spotkaniu dotyczącym przedsiębior
stwa, które odbyło się 10 kwietnia, postanowiono, że organizacja 
ta ma zostać rozwiązana. W niniejszym objawieniu zalecono jed
nak reorganizację przedsiębiorstwa; jego własność miała być po
dzielona pomiędzy członków organizacji w ramach szafarstwa. Pod 
kierownictwem Józefa Smitha, poprzez objawienie, wyrażenie „Zjed
noczone Przedsiębiorstwo” zastąpiono później wyrażeniem „Zjed
noczony Porządek”.

1–10: Święci, którzy dopuszczą się 
wykroczenia przeciw zjednoczonemu 
porządkowi, zostaną przeklęci; 11–
16: Pan troszczy się o Swych świę
tych na Swój własny sposób; 17–18: 
Prawo ewangelii zarządza opieką nad 
ubogimi; 19–46: Wyznaczenie za
kresu szafarstwa i błogosławieństw 
różnych braci; 47–53: Zjednoczony 
porządek w Kirtland i tenże porzą
dek w Syjonie mają działać oddziel
nie; 54–66: Święty skarbiec Pański 
jest założony, aby drukować pisma 
święte; 67–77: Generalny skarbiec 
zjednoczonego porządku ma dzia
łać na zasadzie powszechnej zgody; 
78–86: Ci, którzy są w zjednoczo
nym porządku, mają spłacić wszel
kie swoje długi, a Pan wybawi ich 
z niewoli finansowej.

Zaprawdę, powiadam wam, 
przyjaciele moi, daję wam 
radę i  przykazanie odnośnie 
do wszelkich własności należą
cych do tego porządku, jaki na
kazałem zorganizować i założyć, 
aby był a zjednoczonym porząd
kiem i  wiecznym porządkiem 
dla pożytku mego Kościoła i dla 

zbawienia ludzi, dopóki nie 
przyjdę —

2. Z  obietnicą nieodwołalną 
i niezmienną, że jeżeli ci, którym 
nakazywałem, będą wierni, bło
gosławieni będą mnogością bło
gosławieństw;

3. Lecz jeżeli nie będą wierni, 
bliscy będą klątwy.

4. Przeto ponieważ niektórzy 
moi słudzy nie przestrzegali 
przykazań, lecz złamali przymie
rze przez a chciwość i  fałszywe 
słowa, przekląłem ich bardzo do
tkliwą i straszną klątwą.

5. Bowiem Ja, Pan, zarządziłem 
w sercu moim, że  jeżeli ktokol
wiek, należący do tego porządku, 
dopuści się wykroczenia, czyli in
nymi słowy, jeżeli złamie przy
mierze, jakim jesteście związani, 
życie jego będzie trwało w prze
kleństwie i  zdeptany będzie 
przez tych, których wybiorę;

6. Bowiem Ja, Pan, nie pozwolę 
z  siebie a szydzić w  tych spra
wach —

7. A wszystko w tym celu, aby 
niewinni pośród was nie zostali 
potępieni wraz z niesprawiedli

104 1 a DiP 78:3–15.  
ppś Zjednoczony 

   porządek.
 4 a ppś Pożądać.

 6 a Gal. 6:7–9.
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 7 a Iz. 62:3; DiP 76:56.  
ppś Chwała.

 9 a ppś Ekskomunika.
  b DiP 82:21.
  c ppś Diabeł.
 10 a DiP 109:25–27.
 11 a DiP 42:32.  

ppś Szafarz, 
szafarstwo.

 13 a ppś Zdać sprawę, 
odpowiedzialny, 

odpowiedzialność.
  b DiP 72:3–5, 16–22.
 14 a Iz. 42:5; 45:12.  

ppś Stworzyć, 
stworzenie.

  b Ps. 19:2; 24:1.
 16 a DiP 105:5.  

ppś Pomoc wzajemna.
  b I Sam. 2:7–8;  

Łuk. 1:51–53;  
DiP 88:17.

 17 a DiP 59:16–20.  
ppś Ziemia.

  b ppś Wolna wola.
 18 a Łuk. 3:11;  

Jak. 2:15–16.
  b Przyp. 14:21;  

Mos. 4:26; DiP 52:40.
  c DiP 42:30.
  d Łuk. 16:20–31.
 19 a ppś Zjednoczony 

porządek.

wymi; i aby winni pośród was nie 
umknęli; bo Ja, Pan, obiecałem 
wam a koronę chwały po  mojej 
prawicy.

8. Przeto, jeżeli dopuścicie się 
wykroczenia, nie umkniecie 
za życia gniewu mego.

9. Dopóki będziecie a odcięci 
za  wykroczenie, nie będziecie 
mogli umknąć przed b ciosami 
c Szatana aż do dnia odkupienia.

10. A  teraz daję wam moc 
od  tejże godziny, że  jeżeli kto
kolwiek z was w tym porządku 
dopuści się wykroczenia i nie od
pokutuje za zło, wystawicie go 
na ciosy Szatana; a on nie będzie 
miał mocy a sprowadzenia zła 
na was.

11. Jest to mądrość we  mnie; 
przeto daję wam przykazanie, 
żebyście się zorganizowali i wy
znaczyli a szafarstwo każdemu 
człowiekowi;

12. Aby każdy mógł mi złożyć 
sprawozdanie ze swego szafar
stwa, które jest mu wyznaczone.

13. Wskazane jest bowiem, 
abym Ja, Pan, uczynił każdego 
a odpowiedzialnym — b szafarzem 
ziemskich błogosławieństw, 
które uczyniłem i przygotowa
łem dla stworzeń moich.

14. Ja, Pan, rozpostarłem nie
biosa i a zbudowałem ziemię, moje 
własne b rękodzieło; i wszystko 
na nich jest moje.

15. I  celem moim jest zaopa
trzyć świętych moich, bowiem 
wszystkie rzeczy są moje.

16. Ale musi to być zrobione 
na mój własny a sposób; i taki oto 
jest sposób, który Ja, Pan, zarzą
dziłem, by zaopatrzyć świętych 
moich, żeby b biedni zostali wy
wyższeni w tym, że bogacze będą 
umniejszeni.

17. Bowiem dorodna jest a zie
mia, i  wszystkiego jest dość 
i w nadmiarze; zaiste, wszystko 
przygotowałem i  dałem moc 
dzieciom ludzkim, aby b same 
sobą władały.

18. Przeto jeśli ktokolwiek weź
mie z a obfitości, jaką uczyniłem, 
i nie udzieli b ubogim i potrzebu
jącym ze swojej cząstki, według 
c prawa mojej ewangelii, ten wraz 
z niegodziwymi wzniesie oczy 
w d piekle, cierpiąc męki.

19. A teraz, zaprawdę, powia
dam wam na  temat własności 
tego a porządku —

20. Niechaj sługa mój, Sidney 
Rigdon, otrzyma miejsce, w któ
rym obecnie mieszka, wraz 
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 34 a DiP 94:3, 10.  36 a ppś Objawienie.

z  działką garbarni jako swoim 
szafarstwem, dla swego utrzy
mania, podczas gdy będzie pra
cował w winnicy mojej, jako sobie 
życzę, kiedy mu nakażę.

21. I niechaj wszystkie rzeczy 
będą uczynione według rady 
tego porządku i  za  obopólną 
zgodą, czyli przez głosowanie 
tego porządku, który zamiesz
kuje ziemię Kirtland.

22. I  to szafarstwo i błogosła
wieństwo Ja, Pan, nadaję słudze 
mojemu, Sidneyowi Rigdonowi, 
jako błogosławieństwo dla niego 
i jego potomstwa po nim;

23. I  pomnożę jego błogosła
wieństwa, jeżeli pokorny będzie 
przede mną.

24. I  ponownie, niechaj sługa 
mój, Martin Harris, otrzyma 
jako swoje szafarstwo działkę 
ziemi — którą sługa mój, John 
Johnson, otrzymał w  zamian 
za  swe poprzednie dziedzic
two — dla niego i  jego potom
stwa po nim;

25. I  jeżeli będzie wierny, po
mnożę błogosławieństwa jego 
i jego potomstwo po nim.

26. I niechaj sługa mój, Martin 
Harris, poświęci swe pieniądze 
na głoszenie słów moich, według 
tego, jak mu poleci sługa mój, Jó
zef Smith jun.

27. I  ponownie, niechaj sługa 
mój, Frederick  G. Williams, 
otrzyma miejsce, w którym te
raz mieszka.

28. I niechaj sługa mój, Oliver 
Cowdery, otrzyma działkę przy

legającą do domu, gdzie ma być 
drukarnia, która jest działką nu
mer jeden wraz z działką, na któ
rej mieszka ojciec jego.

29. I  niechaj słudzy moi, Fre
derick  G. Williams i  Oliver 
Cowdery, otrzymają drukarnię 
i wszystko, co do niej należy.

30. I  to będzie ich szafarstwo, 
które im zostanie wyznaczone.

31. I jeżeli będą wierni, oto będę 
im błogosławił, i  pomnożę ich 
błogosławieństwa.

32. A jest to początek ich szafar
stwa, które wyznaczyłem im oraz 
ich potomstwu po nich.

33. A  jeżeli będą wierni, po
mnożę błogosławieństwa im oraz 
ich potomstwu po nich, obdarzę 
ich wręcz mnogością błogosła
wieństw.

34. I  ponownie, niechaj sługa 
mój, John Johnson, otrzyma dom, 
w  którym mieszka, i  dziedzic
two  — wszystko poza ziemią, 
którą zarezerwowano na  a bu
dowę domów moich  — które 
się odnosi do tego dziedzictwa 
oraz tych działek, które wyzna
czono słudze mojemu, Oliverowi 
Cowdery’emu.

35. A jeżeli będzie wierny, po
mnożę jego błogosławieństwa.

36. I jest moją wolą, żeby sprze
dał działki przeznaczone na zbu
dowanie miasta moich świętych, 
co mu będzie ujawnione a gło
sem Ducha i według rady tego 
porządku, i przez głos tego po
rządku.

37. A jest to początek szafarstwa, 

DOKTRYNA I PRZYMIERZA 104:21–37 248



 39 a ppś Whitney, Newel K.
 41 a DiP 84:112–113.

 45 a DiP 90:20.  
ppś Smith, Joseph, sen.

 48 a DiP 82:13; 94:1; 109:59.  
ppś Palik.

które mu wyznaczyłem jako bło
gosławieństwo dla niego i  jego 
potomstwa po nim.

38. A jeżeli będzie wierny, po
mnożę mu mnogość błogosła
wieństw.

39. I  ponownie, niechaj sługa 
mój, a Newel K. Whitney, otrzyma 
domy i działkę, na której teraz 
mieszka, oraz działkę i budynek, 
gdzie teraz stoi zakład handlowy, 
a także działkę, która jest w połu
dniowym rogu zakładu handlo
wego, a także działkę, na której 
usytuowana jest popielnia.

40. A wszystko to wyznaczyłem 
słudze mojemu, Newelowi  K. 
Whitneyowi, jako jego szafar
stwo, jako błogosławieństwo dla 
niego i jego potomstwa po nim, 
dla pożytku zakładu handlowego 
mego porządku, który założyłem 
dla mojego palika w ziemi Kirt
land.

41. Zaprawdę, jest to szafar
stwo, które wyznaczyłem słudze 
mojemu, N.K. Whitneyowi, cały 
ten zakład handlowy  — jemu 
i  jego a pełnomocnikowi, i  jego 
potomstwu po nim.

42. A  jeżeli będzie wierny 
w  przestrzeganiu przykazań 
moich, które mu dałem, po
mnożę błogosławieństwa jego 
i jego potomstwa po nim, obda
rzę go wręcz mnogością błogo
sławieństw.

43. I  ponownie, niechaj sługa 
mój, Józef Smith  jun., otrzyma 
działkę przeznaczoną na budowę 

mego domu, długą na czterdzie
ści prętów i szeroką na dwana
ście prętów, a także dziedzictwo, 
na którym ojciec jego teraz za
mieszkuje;

44. A  jest to początek szafar
stwa, jakie mu wyznaczyłem, 
jako błogosławieństwo dla niego 
i jego ojca.

45. Oto bowiem zachowa
łem dziedzictwo dla jego a ojca 
na jego utrzymanie; przeto uzna
wany będzie za domownika sługi 
mego, Józefa Smitha jun.

46. I  pomnożę błogosławień
stwa dla domu sługi mojego, Jó
zefa Smitha  jun., jeżeli będzie 
wierny, obdarzę go wręcz mno
gością błogosławieństw.

47. A teraz daję wam przykaza
nie co do Syjonu, że nie będziecie 
dłużej związani jako zjednoczony 
porządek z  braćmi waszymi 
w Syjonie, a  jedynie w ten spo
sób —

48. Kiedy się zorganizujecie, na
zywać się będziecie Zjednoczo
nym Porządkiem a Palika Syjonu 
Miasta Kirtland. A bracia wasi, 
kiedy się zorganizują, nazywać 
się będą Zjednoczonym Porząd
kiem Miasta Syjonu.

49. I  zorganizują się, każdy 
w  swym własnym imieniu, 
i w  ich imieniu; i działać będą 
w ich imieniu, i każdy w swoim 
własnym imieniu;

50. A wy działać będziecie w ich 
imieniu, a także każdy w swoim 
własnym imieniu.
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 51 a DiP 109:47.
 52 a ppś Przymierze.
  b ppś Pożądać.
 56 a ppś Szafarz, 

szafarstwo.
 58 a ppś Tłumaczenie 

Józefa Smitha 
(Tłum. J.S.).

 59 a ppś Milenium.
  b DiP 1:35–36; 29:9–11.
 64 a tzn. zyski lub wpływy.

51. I  nakazałem to zrobić dla 
waszego zbawienia, jak również 
dla ich zbawienia, w  wyniku 
a przepędzenia ich i w rezultacie 
tego, co ma nastąpić.

52. a Przymierza, które są ła
mane przez wykroczenie, przez 
b chciwość i fałszywe słowa —

53. Przeto rozwiązani jesteście 
jako zjednoczony porządek z wa
szymi braćmi, żebyście nie byli 
z nimi związani, jedynie do tej 
chwili i  tylko w ten sposób, jak 
powiedziałem, przez pożyczkę, 
jak zostanie uzgodnione przez 
ten porządek na  naradzie, jak 
wam okoliczności zezwolą, a głos 
rady wskaże.

54. I ponownie, daję wam przy
kazanie odnośnie do  waszego 
szafarstwa, które wam wyzna
czyłem.

55. Oto wszystkie te własności 
są moje, bo inaczej daremna by
łaby wiara wasza i okazalibyście 
się obłudnikami, i złamane by
łyby przymierza, jakie ze mną za
warliście;

56. A  jeżeli własności te są 
moje, zatem jesteście a szafarzami; 
w przeciwnym razie nie jesteście 
szafarzami.

57. Lecz zaprawdę, powia
dam wam, że  was wyznaczy
łem na  tych, którzy obejmują 
szafarstwo nad moim domem, 
na prawdziwych szafarzy.

58. I w tym celu nakazałem wam 
się zorganizować, aby drukować 

a słowa moje, pełnię moich pism 
świętych, objawienia, które wam 
dałem i które wam jeszcze dam 
od czasu do czasu —

59. W celu zbudowania mojego 
Kościoła i  królestwa na  ziemi, 
i  aby przygotować lud mój 
na  a czas, kiedy b zamieszkam 
z nimi, a który jest już blisko.

60. I  przygotujecie dla siebie 
miejsce na skarbiec, i poświęci
cie je dla mojego imienia.

61. I wyznaczycie spośród siebie 
kogoś do strzeżenia skarbca, i zo
stanie on ustanowiony do tego 
błogosławieństwa.

62. I na skarbcu będzie pieczęć, 
i  wszystkie święte przedmioty 
zostaną przekazane do skarbca; 
i nikt z was nie nazwie go swoim, 
ani też żadnej jego części, bo
wiem należeć on będzie do was 
wszystkich równo.

63. I daję to wam od tejże go
dziny; i teraz dopilnujcie, abyście 
zabrali się do tego i zrobili użytek 
z szafarstwa, które wam wyzna
czyłem — z wyjątkiem świętych 
przedmiotów — w celu druko
wania tych świętych rzeczy, jak 
rzekłem.

64. A  a dochody ze  świętych 
rzeczy mają być w  skarbcu 
i ma być na nim pieczęć; i nikt 
nie będzie z nich robić użytku 
ani wyjmować nic ze  skarbca, 
a także pieczęć na nim umiesz
czona nie może zostać zdjęta, 
chyba że  poprzez głosowanie 
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 74 a Łuk. 16:1–12.  77 a DiP 107:99–100.

tego porządku lub przez  
przykazanie.

65. I  tak zachowacie dochody 
ze świętych rzeczy w skarbcu dla 
celów świętych i uświęconych.

66. I będzie się to zwać świętym 
skarbcem Pana; a pieczęć będzie 
umocowana na nim, aby pozostał 
święty i poświęcony Panu.

67. I  ponownie, inny skarbiec 
ma być przygotowany i skarbnik 
wyznaczony, aby go strzegł, i pie
częć ma być na nim umieszczona;

68. I  wszystkie pieniądze, ja
kie dostaniecie z  waszych 
szafarstw — dzięki ulepszaniu 
własności, jakie wam wyzna
czyłem w domach czy w ziemi, 
czy w bydle, czy we wszystkich 
innych rzeczach, poza świę
tymi i  uświęconymi zapisami, 
które sobie zastrzegłem dla ce
lów świętych i uświęconych — 
zostaną przekazane do skarbca, 
gdy tylko otrzymacie pieniądze; 
setkami czy pięćdziesiątkami, 
czy dwudziestkami, czy dziesiąt
kami, czy piątkami.

69. Czyli, innymi słowy, jeżeli 
ktoś z was uzyska pięć dolarów, 
niechaj je złoży do skarbca; albo 
jeżeli uzyska dziesięć czy dwa
dzieścia, czy pięćdziesiąt, czy sto, 
niechaj postąpi tak samo;

70. I niechaj nikt spośród was 
nie mówi, że są one jego własno
ścią; bowiem nie będziecie zwać 
ich swoimi, podobnie jak żadnej 
ich części.

71. I żadna tego część nie będzie 

użyta ani wyjęta ze  skarbca, 
jedynie poprzez głosowa
nie i  powszechną zgodę tego  
porządku.

72. A  taki będzie głos i  po
wszechna zgoda tego po
rządku  — że  jeśli ktokolwiek 
z  was powie skarbnikowi: Po
trzebuję ich do pomocy w moim 
szafarstwie —

73. Czy to pięć dolarów, czy 
dziesięć dolarów, czy dwadzie
ścia, czy pięćdziesiąt, czy sto, 
wówczas skarbnik da mu sumę 
potrzebną do pomocy w szafar
stwie jego —

74. Dopóki się nie dopuści wy
kroczenia i  nie zostanie jasno 
ukazane wobec rady tego po
rządku, że jest niewiernym i a nie
roztropnym szafarzem.

75. Ale jak długo będzie pełno
prawnym członkiem, wiernym 
i mądrym w swym szafarstwie, 
tak długo będzie to symbolem 
dla skarbnika, że mu nie odmówi.

76. Ale w wypadku wykrocze
nia, skarbnik odwoła się do rady 
i głosowania tego porządku.

77. A  gdyby się okazało, 
że skarbnik jest niewiernym i nie
roztropnym szafarzem, podpo
rządkowany on będzie radzie 
i  głosowaniu tego porządku, 
i usunięty będzie ze swego miej
sca, i a inny będzie wyznaczony 
w jego miejsce.

78. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam co do  długów 
waszych — oto jest moją wolą, 
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 78 a DiP 42:54.
  b ppś Dług.
 79 a ppś Pokorny, pokora.

  b ppś Pilność.
 80 a Jak. 5:15.
 81 a ppś Duch Święty.

 82 a Łuk. 14:11;  
DiP 67:10.

  b DiP 103:36.

abyście a spłacili wszystkie wa
sze b długi.

79. I  jest wolą moją, abyście 
się przede mną a ukorzyli i uzy
skali to błogosławieństwo przez 
swoją b pilność i pokorę, i modli
twę wiary.

80. A jeżeli będziecie pilni i po
korni, i praktykować będziecie 
a modlitwę wiary, oto zmiękczę 
serca tych, u których jesteście za
dłużeni, dopóki nie ześlę wam 
środków dla wyratowania was.

81. Przeto napiszcie śpiesznie 
do Nowego Jorku, a piszcie we
dług tego, co wam podyktuje mój 
a Duch; a ja zmiękczę serca tych, 
u których jesteście zadłużeni, tak 
że będzie usunięta z ich umysłów 
myśl, by was dręczyć.

82. A jeżeli będziecie a pokorni 
i  wierni, i  wzywać będziecie 
imienia mojego, oto dam wam 
b zwycięstwo.

83. Daję wam obietnicę, że ten 
jeden raz zostaniecie uratowani 
z niewoli.

84. A  jeżeli nadarzy się wam 
okazja pożyczenia pieniędzy — 
setek czy tysięcy, aż  nie poży
czycie dosyć, aby się wyratować 
z  niewoli, będziecie do  tego 
uprawnieni.

85. I zastawcie własności, jakie 
dałem w wasze ręce, ten jeden 
raz, dając swe imiona za  po
wszechną zgodą lub inaczej, jako 
się wam wyda dobre.

86. Daję wam ten przywilej ten 
jeden raz; i oto, jeżeli zaczniecie 
czynić to, co wam wyłożyłem, 
według przykazań moich, wów
czas wszystko to będzie moje, 
a  wy będziecie moimi szafa
rzami, i nie dopuści pan, by roz
padł się dom jego. Tak jest. Amen.

ROZDZIAŁ 105
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha nad rzeką 
Fishing w stanie Missouri, 22 czerwca 1834 r. Pod przywództwem 
Proroka święci z Ohio oraz z innych obszarów udali się do Missou ri 
na  wyprawę nazwaną później Obozem Syjonu. Ich celem było 
 eskortowanie świętych wygnanych z Missouri z powrotem do  ich 
ziem w hrabstwie Jackson. Mieszkańcy Missouri, którzy uprzednio 
prześladowali świętych, obawiali się odwetu ze strony Obozu Sy
jonu i prewencyjnie zaatakowali niektórych świętych mieszkających 
w hrabstwie Clay w Missouri. Kiedy gubernator Missouri wycofał 
się ze swojej obietnicy wspierania świętych, Józef Smith otrzymał 
niniejsze objawienie.
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1–5: Syjon zostanie zbudowany 
dzięki przestrzeganiu prawa cele
stialnego; 6–13: Odkupienie Syjonu 
odroczone na krótki okres; 14–19: 
Pan będzie staczać bitwy Syjonu; 
20–26: Święci mają być mądrzy i nie 
chwalić się potężnymi dziełami, gdy 
będą się gromadzić; 27–30: Należy 
zakupić ziemie w hrabstwie Jackson 
i w okolicznych hrabstwach; 31–34: 
Starsi mają otrzymać obdarowanie 
w Domu Pana w Kirtland; 35–37: 
Święci, którzy są i powołani, i wy
brani, zostaną uświęceni; 38–41: 
Święci mają wznieść światu sztan
dar pokoju.

Zaprawdę, powiadam wam, 
którzy się zebraliście tutaj, aby 
poznać moją wolę co do a odku
pienia mego cierpiącego niedolę 
ludu —

2. Oto powiadam wam, 
że gdyby nie a wykroczenia mego 
ludu, a mówię o całym Kościele, 
a nie o poszczególnych osobach, 
mógłby być odkupiony nawet 
 teraz.

3. Lecz oto, nie nauczyli się po
słuszeństwa temu, czego od nich 
wymagałem, ale pełni są wszel
kiego zła i nie a użyczają ze swych 
majętności, jak przystoi świętym, 
ubogim i cierpiącym niedolę po
śród nich;

4. I nie są a zjednoczeni według 

związku wymaganego przez 
prawo królestwa celestialnego;

5. I nie można zbudować a Sy
jonu w  inny sposób b niż przez 
zasady c prawa królestwa cele
stialnego; inaczej nie mógłbym 
go przyjąć do siebie.

6. Mój lud musi być a karcony, 
dopóki poprzez cierpienie nie 
nauczy się b posłuszeństwa, je
żeli tak trzeba.

7. Nie mówię o tych, którzy są 
wyznaczeni, aby prowadzili mój 
lud, którzy są a pierwszymi star
szymi mojego Kościoła, bowiem 
nie wszyscy są potępieni;

8. Ale mówię o kościołach mo
ich w innych stronach — wielu 
jest takich, którzy powiedzą: 
Gdzież jest ich Bóg? Oto wy
bawi On ich w  czasach kłopo
tów, w  przeciwnym razie nie 
pójdziemy do Syjonu, i zatrzy
mamy nasze pieniądze.

9. Przeto w wyniku a wykroczeń 
ludu mojego uznałem za  wła
ściwe, aby starsi moi poczekali 
przez krótki okres na odkupie
nie Syjonu —

10. Aby oni sami mogli się przy
gotować i  aby lud mój był na
uczany w doskonalszy sposób, 
i miał doświadczenie, i w dosko
nalszy sposób poznał swoje a obo
wiązki i rzeczy, jakich wymagam 
z jego rąk.

105 1 a DiP 100:13.
 2 a DiP 104:4–5, 52.
 3 a Dz. 5:1–11;  

DiP 42:30.  
ppś Poświęcić, 
prawo poświęcenia.

 4 a DiP 78:3–7.
 5 a ppś Syjon.
  b DiP 104:15–16.
  c DiP 88:22.
 6 a DiP 95:1–2.  

ppś Skarcić, karcenie.

  b ppś Posłuszeństwo, 
posłuszny, być 
posłusznym.

 7 a DiP 20:2–3.
 9 a DiP 103:4.
 10 a ppś Obowiązek.
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11. A nie może się to stać, do
póki a starsi moi nie zostaną b ob
darowani mocą z wysokości.

12. Oto bowiem przygotowałem 
wielkie obdarowanie i błogosła
wieństwo, aby je a przelać na nich, 
jeżeli będą wierni i  trwać będą 
w pokorze przede mną.

13. Przeto uznałem za  wła
ściwe, aby starsi moi poczekali 
przez krótki okres na odkupie
nie Syjonu.

14. Oto bowiem nie wyma
gam z ich rąk, aby staczali bitwy 
Syjonu; bowiem jako rzekłem 
we wcześniejszym przykazaniu, 
tak i uczynię — Ja będę a staczać 
wasze bitwy.

15. Oto wysłałem a niszczyciela, 
aby zniszczył i spustoszył wro
gów moich; i niewiele lat upłynie, 
a nie będzie ich, i nie będą bezcze
ścili dziedzictwa mojego, i b bluź
nili imieniu memu na ziemiach, 
które c poświęciłem na zgroma
dzenie moich świętych.

16. Oto nakazałem słudze mo
jemu, Józefowi Smithowi  jun., 
by rzekł całej a sile domu mego, 
wojownikom, młodzieńcom 
i tym w średnim wieku, aby się 
zgromadzili dla odkupienia ludu 
mego i obalili wieże wrogów mo
ich i rozproszyli ich b strażników;

17. Ale siła mego domu nie zwa
żała na moje słowa.

18. Jednak ponieważ są tacy, 

którzy zważali na  moje słowa, 
przygotowałem błogosławień
stwo i a obdarowanie dla nich, je
żeli nadal będą wierni.

19. Wysłuchałem ich modlitw 
i przyjmę ich ofiarę; i uznałem 
za właściwe, żeby ich doprowa
dzono tak daleko, aby wypróbo
wać ich a wiarę.

20. A teraz, zaprawdę, powia
dam wam, daję wam przykazanie, 
aby tylu, ilu tu przyszło — któ
rzy mogą pozostać w tych okoli
cach — pozostało,

21. A ci, którzy nie mogą zostać, 
którzy mają rodziny na wscho
dzie, niechaj pozostaną przez 
krótki okres, o ile sługa mój, Jó
zef, im to wyznaczy;

22. Bowiem będę mu doradzał 
w tej sprawie, i wszystkie rzeczy, 
jakie im wyznaczy, zostaną speł
nione.

23. I niechaj cały mój lud, który 
mieszka w pobliskich rejonach, 
będzie bardzo wierny i pełen mo
dlitwy, i pokorny przede mną, 
i nie objawia rzeczy, które im ob
jawiłem, dopóki mądrość moja 
nie uzna, że należy je objawić.

24. Nie mówcie o  sądach ani 
nie a chwalcie się wiarą czy po
tężnymi dziełami, ale pilnie 
się zgromadźcie, o  ile to moż
liwe w jednym rejonie, zważając 
na uczucia ludzi;

25. I  oto, dam wam łaskę 

 11 a ppś Starszy.
  b DiP 38:32; 95:8.  

ppś Obdarowanie.
 12 a DiP 110.
 14 a Joz. 10:12–14;  

Iz. 49:25;  

DiP 98:37.
 15 a DiP 1:13–14.
  b DiP 112:24–26.  

ppś Bluźnić, 
bluźnierstwo.

  c DiP 84:3–4; 103:35.

 16 a DiP 101:55; 103:22, 30.
  b ppś Czuwać, strażnicy.
 18 a DiP 110:8–10.
 19 a ppś Wiara.
 24 a DiP 84:73.  

ppś Pycha.
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i  przychylność w  ich oczach, 
abyście mogli spocząć w  a po
koju i bezpieczeństwie, mówiąc 
ludowi: Sprawujcie sąd i czyń
cie nam sprawiedliwość podług 
prawa, i odpłaćcie nam za nasze 
krzywdy.

26. Oto teraz powiadam wam, 
przyjaciele moi, że  w  ten spo
sób możecie znaleźć przychyl
ność w  oczach ludzi, dopóki 
a armia Izraela nie stanie się bar
dzo wielka.

27. I zmiękczę serca ludzi, jak 
to uczyniłem z sercem a faraona, 
od czasu do czasu, dopóki sługa 
mój, Józef Smith jun., i starsi moi, 
których wyznaczyłem, nie znajdą 
czasu, by  zgromadzić całą siłę 
mego domu,

28. I  wysłać a mądrych ludzi, 
aby wypełnili to, co nakazałem 
w sprawie b zakupu wszystkich 
ziem, jakie można nabyć w hrab
stwie Jackson oraz w okolicznych 
hrabstwach.

29. Bowiem jest moją wolą, 
aby te ziemie zostały zaku
pione; a  kiedy zostaną nabyte, 
aby święci moi objęli je zgod
nie z a prawami poświęcenia, ja
kie dałem.

30. A  kiedy już ziemie te 
będą zakupione, uznam za nie
winne a armie Izraela, gdy będą 

zajmować swoje własne ziemie, 
które wcześniej zakupiły za swoje 
pieniądze, i obalać będą wieże 
wrogów moich, którzy mogą ich 
atakować, i rozpraszać będą ich 
strażników, i pomszczą mnie, tak 
że b zemsta spadnie na wrogów 
moich aż do trzeciego i czwar
tego pokolenia tych, którzy mnie 
nienawidzą.

31. Ale wpierw niechaj bar
dzo wielka się stanie armia moja 
i  niechaj się a uświęci przede 
mną, aby się stała jasna niczym 
słońce i czysta niczym b księżyc, 
i aby chorągwie jej były straszne 
wszystkim narodom;

32. Aby królestwa tego świata 
były zmuszone przyznać, że kró
lestwo Syjonu jest w rzeczywi
stości a królestwem naszego Boga 
i  Jego Chrystusa; przeto b pod
dajmy się jego prawom.

33. Zaprawdę, powiadam 
wam, że uznałem za właściwe, 
aby pierwsi starsi mego Kościoła 
otrzymali swoje a obdarowa
nie z wysokości w domu moim, 
który nakazałem wznieść dla 
mego imienia na ziemi Kirtland.

34. I  niechaj te przykaza
nia, które dałem w kwestii Sy
jonu i  a praw jego, zostaną 
wykonane i wypełnione po jego  
odkupieniu.

 25 a ppś Pokój.
 26 a Joel 2:11.
 27 a I Mojż. 47:1–12.
 28 a DiP 101:73.
  b DiP 42:35–36.
 29 a DiP 42:30.  

ppś Poświęcić, prawo 
poświęcenia;  
Zjednoczony 

porządek.
 30 a DiP 35:13–14; 

101:55; 103:22, 26.
  b DiP 97:22.
 31 a ppś Uświęcenie.
  b PnP 6:10;  

DiP 5:14; 109:73.
 32 a Obj. 11:15.  

ppś Królestwo 

Boże lub królestwo 
niebieskie.

  b ppś Rząd.
 33 a DiP 95:8–9.  

ppś Obdarowanie.
 34 a DiP 42 jest znany 

jako „prawo”.
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35. Był dzień a powołania, ale 
nadszedł czas na dzień wyboru; 
i niechaj ci, którzy są b godni, zo
staną wybrani.

36. I przez głos Ducha objawieni 
będą słudze memu ci, którzy są 
a wybrani; i zostaną oni b uświę
ceni;

37. A  jeżeli podążać będą 
za  a radą, którą otrzymają, 
po wielu dniach mieć będą moc 
do zrealizowania wszystkiego, co 
się tyczy Syjonu.

38. I  ponownie, powiadam 

wam, proście o pokój nie tylko 
tych, którzy was porazili, ale 
wszystkich ludzi;

39. I  wznieście a sztandar b po
koju, i głoście pokój aż po krańce 
ziemi;

40. I oferujcie pokój tym, którzy 
was porazili, według głosu Du
cha, który jest w was, a a wszystko 
będzie działać wspólnie dla wa
szego dobra.

41. Przeto bądźcie wierni; i oto, 
a Jam jest z wami aż do samego 
końca. Tak jest. Amen.

 35 a ppś Powołać, 
powołany przez 
Boga, powołanie.

  b ppś Godny, bycie 
godnym.

 36 a DiP 95:5.  
ppś Wybierać, wybrać, 
być wybranym.

  b ppś Uświęcenie.
 37 a ppś Rada.
 39 a ppś Sztandar.
  b ppś Pokój.
 40 a Rzym. 8:28;  

DiP 90:24; 100:15.
 41 a Mat. 28:19–20.
106 1 a tzn. chodzi o miasto 

   Freedom, stan Nowy 
Jork, i okolice.

 3 a Mat. 6:33.
  b ppś Królestwo 

Boże lub królestwo 
niebieskie.

ROZDZIAŁ 106
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Kirt
land w stanie Ohio, 25 listopada 1834 r. Objawienie niniejsze jest 
skierowane do Warrena A. Cowdery’ego, starszego brata Olivera 
Cowdery’ego.

1–3: Warren A. Cowdery jest powo
łany na lokalnego przewodniczącego 
urzędnika; 4–5: Drugie Przyjście 
nie zaskoczy dzieci światła niczym 
złodziej; 6–8: Wielkie błogosławień
stwa są wynikiem wiernej służby 
w Kościele.

Jest wolą moją, aby sługa mój, 
Warren A. Cowdery, został wy
znaczony i  ustanowiony jako 
przewodniczący wyższy ka
płan nad moim Kościołem 

na ziemi a Freedom i pobliskich  
rejonach;

2. I  aby głosił moją wieczną 
ewangelię, i  wznosił głos, 
i ostrzegał lud, nie tylko w swoim 
miejscu, ale i w sąsiednich hrab
stwach;

3. I  aby poświęcił cały swój 
czas na  to wysokie i  święte 
powołanie  — które mu teraz 
daję  — pilnie a ubiegając się 
o b królestwo niebieskie i prawość 
jego, a wszystko, co niezbędne, 
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zostanie im  dodane; bowiem 
wart jest c najemnik swej zapłaty.

4. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, że a zbliża się b na
dejście Pana i  zaskoczy świat 
niczym c złodziej w nocy —

5. Przeto opaszcie swe lędźwie, 
abyście byli dziećmi a światła, 
a dzień ten nie b zaskoczy was ni
czym złodziej.

6. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, że  radowało się 
niebo, gdy sługa mój, Warren, 

pokłonił się berłu mojemu i od
sunął się od sztuczek ludzkich;

7. Przeto błogosławiony jest 
sługa mój, Warren, bowiem zmi
łuję się nad nim; i pomimo a próż
ności jego serca, podniosę go, 
jeżeli się przede mną ukorzy.

8. I  dam mu a łaskę i  zapew
nienie, z którymi stanie; i  jeżeli 
nadal będzie wiernym świadkiem 
i światłem dla Kościoła, przygo
tuję dlań koronę w  b posiadło
ściach Ojca mego. Tak jest. Amen.

ROZDZIAŁ 107
Objawienie o kapłaństwie dane za pośrednictwem Proroka Józefa 
Smitha w Kirtland w stanie Ohio około kwietnia 1835 r. Chociaż 
rozdział ten zapisano w 1835 r., dokumenty historyczne zapew
niają, że większość wersetów od 60. do 100. dotyczy objawienia da
nego za pośrednictwem Józefa Smitha 11 listopada 1831 r. Niniejszy 
rozdział dotyczy organizacji Kworum Dwunastu, co miało miejsce 
w lutym i marcu 1835 r. Prorok najpewniej wygłosił je w obecno
ści tych, którzy przygotowywali się do wyjazdu na pierwszą misję 
kworum, który nastąpił 3 maja 1835 r.

1–6: Istnieją dwa kapłaństwa: Ka
płaństwo Melchizedeka i  Aarona; 
7–12: Ci, którzy mają Kapłaństwo 
Melchizedeka, mają moc, aby spra
wować wszelkie urzędy w Kościele; 
13–17: Rada Biskupia przewodniczy 
Kapłaństwu Aarona, które udziela 
obrzędów zewnętrznych; 18–20: Ka
płaństwo Melchizedeka dzierży klu
cze wszystkich darów duchowych; 
Kapłaństwo Aarona dzierży klucze 

posługi aniołów; 21–38: Pierwsze 
Prezydium, Dwunastu i  Siedem
dziesiąci stanowią kwora przewodni
czące, których decyzje podejmowane 
mają być w jedności i prawości; 39–
52: Porządek patriarchalny usta
nowiony od  Adama do  Noego; 
53–57: Starożytni święci zebrali się 
w Adam ondi Ahman i ukazał im się 
Pan; 58–67: Dwunastu ma zaprowa
dzić porządek między urzędnikami 

 3 c Mat. 10:10;  
DiP 31:5.

 4 a ppś Dni ostatnie, 
Ostatnie dni.

  b Jak. 5:8.

  c I Tes. 5:2.
 5 a ppś Światło, światłość 

Chrystusa.
  b Obj. 16:15.
 7 a ppś Próżny, próżność.

 8 a ppś Łaska.
  b Jan 14:2;  

Eter 12:32–34;  
DiP 59:2; 76:111; 
81:6; 98:18.
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107 1 a ppś Kapłaństwo 
Melchizedeka.

  b ppś Kapłaństwo 
Aarona.

 2 a Tłum. J.S. I Mojż. 
14:25–40 (Aneks);  
DiP 84:14. 

   ppś Melchizedek.
 3 a Alma 13:3–19;  

DiP 76:57.
 4 a ppś Poważanie.
 5 a DiP 84:29; 107:14.
 6 a V Mojż. 10:8–9.
 7 a ppś Starszy.

 8 a ppś Upoważnienie.
 9 a DiP 81:2;  

107:22, 65–67, 91–92.
 10 a ppś Wyższy kapłan.
  b DiP 121:34–37.

Kościoła; 68–76: Biskupi służą jako 
sędziowie powszechni w Izraelu; 77–
84: Pierwsze Prezydium i Dwuna
stu stanowią najwyższy trybunał 
w Kościele; 85–100: Prezydenci ka
płańscy zarządzają swymi poszcze
gólnymi kworami.

Istnieją w Kościele dwa kapłań
stwa, a mianowicie a Kapłaństwo 
Melchizedeka i  b Kapłaństwo 
Aarona, obejmujące Kapłaństwo 
lewickie.

2. Pierwsze kapłaństwo zwie się 
Kapłaństwem Melchizedeka, po
nieważ a Melchizedek był w isto
cie wielkim wyższym kapłanem.

3. Przed jego czasami zwało się 
ono Świętym Kapłaństwem według 
a Porządku Syna Bożego.

4. Lecz z a szacunku, to jest po
ważania, dla imienia Najwyższej 
Istoty, aby uniknąć zbyt częstego 
powtarzania Jej imienia, oni, czyli 
Kościół w starożytnych czasach, 
nazwali kapłaństwo to imieniem 
Melchizedeka, to jest Kapłań
stwem Melchizedeka.

5. Wszelkie inne upoważnienia 
lub urzędy w Kościele stanowią 
a dodatki do tego kapłaństwa.

6. Lecz istnieją dwa podziały, to 
jest wielkie części — jeden to Ka
płaństwo Melchizedeka, a drugi 
to Kapłaństwo Aarona, czyli 
a  lewickie.

7. Urząd a starszego podlega Ka
płaństwu Melchizedeka.

8. Kapłaństwo Melchizedeka 
dzierży prawo do  prezydium 
i  ma moc oraz a upoważnienie 
do  sprawowania wszystkich 
urzędów kościelnych we wszyst
kich wiekach świata oraz do za
rządzania sprawami duchowymi.

9. a Prezydium Wyższego Ka
płaństwa według porządku 
Kapłaństwa Melchizedeka ma 
prawo sprawowania wszystkich 
urzędów w Kościele.

10. a Wyżsi kapłani według 
porządku Kapłaństwa Mel
chizedeka mają b prawo urzędo
wania w  swej własnej pozycji 
pod kierownictwem prezydium 
w  zarządzaniu sprawami du
chowymi, a także na stanowisku 
starszego, kapłana (porządku le
wickiego), nauczyciela, diakona 
czy członka.

11. Starszy ma prawo działać 
w miejsce wyższego kapłana pod 
jego nieobecność.

12. Wyższy kapłan i  starszy 
mają zarządzać sprawami du
chowymi zgodnie z  przymie
rzami i przykazaniami Kościoła; 
mają oni również prawo spra
wowania wszystkich tych urzę
dów Kościoła pod nieobecność 
tych, którzy mają wyższe upo
ważnienie.
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 13 a ppś Kapłaństwo 
Aarona.

  b ppś Aaron, brat 
Mojżesza.

 14 a DiP 20:52; 107:5.
 15 a ppś Biskup.
 16 a DiP 68:14–21; 

107:68–76.
 17 a ppś Ustanowić, 

ustanowienie.

  b DiP 68:15.
 18 a ppś Klucze 

kapłaństwa.
 19 a Alma 12:9–11;  

DiP 63:23; 84:19–22.  
ppś Tajemnice Boga.

  b Hebr. 12:22–24.
  c ppś Pośrednik.
 20 a DiP 13; 84:26–27.
  b ppś Obrzędy.

  c ppś Chrzest, chrzcić.
  d ppś Odpuszczenie 

grzechów.
 22 a ppś Kapłaństwo 

Melchizedeka.
  b DiP 90:3, 6; 107:9,  

65–67, 78–84, 91–92.
  c ppś Popieranie 

przywódców Kościoła.

13. Drugie kapłaństwo zwie się 
a Kapłaństwem Aarona, bowiem 
zostało nadane b Aaronowi oraz 
jego potomstwu przez wszystkie 
ich pokolenia.

14. Zwie się niższym kapłań
stwem, bowiem jest a dodatkiem 
do większego, czyli Kapłaństwa 
Melchizedeka, i ma moc udziela
nia obrzędów zewnętrznych.

15. a Rada biskupia stanowi 
prezydium tego kapłaństwa 
i dzierży jego klucze, czyli upo
ważnienie.

16. Nikt nie ma legalnego prawa 
do tego urzędu, by dzierżyć klu
cze tego kapłaństwa, jeżeli nie 
jest a potomkiem Aarona w pro
stej linii.

17. Lecz skoro wyższy kapłan 
Kapłaństwa Melchizedeka ma 
upoważnienie, by  sprawować 
wszystkie niższe urzędy, może 
on sprawować urząd biskupa, 
gdy nie można znaleźć w prostej 
linii potomka Aarona, pod wa
runkiem, że jest powołany i wy
święcony, i a ustanowiony do tej 
mocy ręką b Prezydium Kapłań
stwa Melchizedeka.

18. Moc i upoważnienie wyż
szego Kapłaństwa, czyli Ka
płaństwa Melchizedeka, oznacza 
dzierżenie a kluczy wszystkich 

duchowych błogosławieństw 
Koś cioła —

19. Posiadanie przywileju otrzy
mywania a tajemnic królestwa 
niebieskiego, tego, że  niebiosa 
są dla nich otwarte, obcowa
nia ze zgromadzeniem b general
nym i Kościołem Pierworodnego, 
a także radowania się obcowa
niem i  obecnością Boga Ojca 
i  Jezusa, c Pośrednika nowego 
przymierza.

20. Moc i  upoważnienie niż
szego kapłaństwa, czyli Kapłań
stwa Aarona, oznacza dzierżenie 
a kluczy posługi aniołów i udzie
lania b obrzędów zewnętrznych, 
samej litery ewangelii, c chrztu 
pokuty dla d odpuszczenia grze
chów, zgodnie z przymierzami 
i przykazaniami.

21. Z konieczności są też pre
zydenci, to jest przewodniczący 
urzędnicy, wywodzący się lub 
wyznaczeni spośród tych, którzy 
są ustanowieni do kilku urzędów 
w tych dwóch kapłaństwach.

22. W  a Kapłaństwie Melchi
zedeka trzech b Przewodni
czących Wyższych Kapłanów, 
wybranych przez wszystkich 
członków, wyznaczonych i usta
nowionych do  tego urzędu, 
i  c popartych przez zaufanie, 
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 23 a DiP 107:33–35.
  b ppś Apostoł.
 25 a ppś Siedemdziesiąty.

 30 a DiP 121:36.  
ppś Prawy, prawość.

  b DiP 121:41.  

ppś Cnota.
 31 a II Piotra 1:5–8.

wiarę i modlitwę Kościoła, sta
nowi Kworum Prezydium Koś
cioła.

23. a Dwunastu podróżujących 
członków rady jest powołanych 
na Dwunastu b Apostołów, czyli 
szczególnych świadków imienia 
Chrystusa na całym świecie — 
różniąc się w ten sposób od in
nych urzędników w  Kościele 
w obowiązkach swego powoła
nia.

24. I  stanowią oni kworum 
równe trzem wyżej wspomnia
nym prezydentom co do  upo
ważnienia i mocy.

25. a Siedemdziesiąci są także 
powołani, aby głosić ewange
lię i  być szczególnymi świad
kami dla ludzi innych wyznań 
i na całym świecie — odróżnia
jąc się w ten sposób od innych 
urzędników w Kościele w obo
wiązkach swego powołania.

26. I  stanowią oni kworum 
równe w  upoważnieniu Dwu
nastu szczególnym świadkom, 
czyli wyżej wspomnianym Apo
stołom.

27. I  każda decyzja powzięta 
przez jedno z tych kworów musi 
być jednomyślna; tzn.  każdy 
członek obydwu kworów musi 
być zgodny co do ich decyzji, aby 
dać ich decyzjom równą moc, 
czyli ważność —

28. Większość może stworzyć 
kworum, kiedy okoliczności unie
możliwią inne rozwiązanie —

29. Jeżeli tak nie jest, ich decy
zje nie są uprawnione do  tych 
samych błogosławieństw, które 
miały za  dawnych czasów  — 
decyzje kworum trzech prezy
dentów, którzy byli ustanowieni 
według porządku Melchizedeka 
i którzy byli mężami prawymi 
i świętymi.

30. Decyzje tych kworów lub 
też jednego z nich mają być po
wzięte w całej a prawości, w świę
tości i pokorze serca, łagodności 
i wytrwałości, i wierze, i b cnocie, 
i wiedzy, umiarkowaniu, cierpli
wości, pobożności, dobroci bra
terskiej i prawdziwej miłości;

31. Bowiem obiecano, że  je
żeli będą obfitować w te rzeczy, 
nie będą a bezowocni w wiedzy 
o Panu.

32. I w wypadku, gdy jakakol
wiek decyzja tych kworów pod
jęta jest w nieprawości, może ona 
zostać przedstawiona zgroma
dzeniu generalnemu kilku kwo
rów, które stanowią duchowe 
władze Kościoła; w przeciwnym 
razie nie ma odwołania od ich de
cyzji.

33. Tych Dwunastu stanowi 
Podróżującą Wyższą Radę 
Przewodniczącą, aby działać 
w  imieniu Pana pod kierow
nictwem Prezydium Kościoła, 
jako przystoi instytucji niebiań
skiej; aby rozbudować Koś
ciół i regulować wszystkie jego 
sprawy we wszystkich narodach, 
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 33 a I Nefi 13:42;  
III Nefi 16:4–13;  
DiP 90:8–9.

 34 a DiP 112:21.
 36 a ppś Rada wyższa.

 38 a ppś Siedemdziesiąty.
 39 a ppś Ewangelista;  

Patriarcha, 
patriarchalny.

 41 a ppś Adam.

  b I Mojż. 5; DiP 84:6–16;  
Mojż. 6:10–25.

 42 a ppś Set.
 43 a ppś Doskonały.
  b I Mojż. 5:3.

po pierwsze wśród a ludzi innych 
wyznań, a po wtóre wśród Ży
dów.

34. Siedemdziesiąci mają działać 
w imię Pana pod kierownictwem 
a Dwunastu — czyli podróżują
cej wyższej rady, w budowaniu 
Kościoła i regulowaniu wszyst
kich jego spraw we wszystkich 
narodach, najpierw wśród ludzi 
innych wyznań, a potem wśród 
Żydów —

35. Dwunastu wysłanych, któ
rzy dzierżą klucze, aby otwierać 
drzwi, głosząc ewangelię Jezusa 
Chrystusa, najpierw ludziom in
nych wyznań, a potem Żydom.

36. Stałe a wyższe rady w  pa
likach Syjonu we  wszystkich 
swych decyzjach stanowią kwo
rum równe w  upoważnieniu 
w  sprawach Kościoła kworum 
prezydium, czyli wyższej radzie 
podróżującej.

37. Wyższa rada w Syjonie sta
nowi kworum równe w  upo
ważnieniu w sprawach Kościoła, 
we wszystkich swoich decyzjach, 
radom Dwunastu w palikach Sy
jonu.

38. Obowiązkiem wyższej rady 
podróżującej jest wzywać a Sie
demdziesiątych, gdy potrzebuje 
pomocy, aby wypełnili kilka po
wołań związanych z głoszeniem 
i udzielaniem ewangelii zamiast 
innych.

39. Obowiązkiem Dwunastu 

we  wszystkich dużych gmi
nach Kościoła jest ustanawianie 
a ewangelistów posługujących, 
kiedy będą im oni wyznaczeni 
przez objawienie —

40. Porządek tego kapłaństwa 
został zatwierdzony, aby był 
przekazywany z  ojca na  syna, 
i prawnie należy do potomków 
w  prostej linii, wybranego po
tomstwa, któremu uczyniono 
obietnice.

41. Porządek ten wprowadzono 
w  dniach a Adama i  doszedł 
do nas poprzez b linię pochodze
nia w następujący sposób:

42. Od Adama do a Seta, który 
został ustanowiony przez Adama 
w wieku sześćdziesięciu dziewię
ciu lat, i został przezeń pobłogo
sławiony na trzy lata przed jego 
(Adama) śmiercią, i  otrzymał 
od ojca obietnicę Bożą, że potom
ność jego będzie wybrana przez 
Pana, i  że  zostanie zachowana 
aż do końca świata;

43. Bowiem on (Set) był czło
wiekiem a doskonałym, a  jego 
wygląd był zupełnie na  b podo
bieństwo ojca jego, tak że wy
dawał się być mu podobny 
we  wszystkim, tak że  można 
go było od niego odróżnić tylko 
za pomocą jego wieku.

44. Enosz został ustanowiony 
w  wieku stu trzydziestu czte
rech lat i czterech miesięcy ręką 
Adama.
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 48 a ppś Enoch.
 49 a I Mojż. 5:22;  

Hebr. 11:5; Mojż. 7:69.
  b ppś Przeobrażone 

Istoty.
 50 a ppś Metuszelach.
 52 a ppś Noe, biblijny 

patriarcha.
 53 a ppś Wyższy kapłan.
  b DiP 78:15; 116.  

ppś Adam ondi 
Ahman.

 54 a DiP 128:21.  
ppś Adam.

  b ppś Michał.
 55 a DiP 78:16.
 56 a Mojż. 5:10.
 58 a ppś Apostoł.
  b ppś Ustanowić, 

ustanowienie.
 59 a DiP 43:2–9.

45. Bóg powołał Kainana 
na  pustkowiu, kiedy ten był 
w  czterdziestym roku życia; 
a  spotkał on Adama, wędrując 
do miejsca Szedolamak. Miał on 
osiemdziesiąt siedem lat, gdy zo
stał ustanowiony.

46. Mahalalel miał czterysta 
dziewięćdziesiąt sześć lat i sie
dem dni, gdy został ustanowiony 
ręką Adama, i  został też przez 
niego pobłogosławiony.

47. Jered miał dwieście lat, gdy 
został ustanowiony ręką Adama, 
który też go pobłogosławił.

48. a Enoch miał dwadzieścia 
pięć lat, kiedy został ustanowiony 
ręką Adama; a miał sześćdziesiąt 
pięć lat, i Adam go pobłogosławił.

49. I  ujrzał Pana, i  chodził 
z Nim, i był stale przed Jego ob
liczem; i a chodził z Bogiem trzy
sta sześćdziesiąt pięć lat, co mu 
daje czterysta trzydzieści lat, gdy 
został b przeobrażony.

50. a Metuszelach miał sto lat, 
gdy został ustanowiony ręką 
Adama.

51. Lamech miał trzydzieści 
dwa lata, gdy został ustanowiony 
ręką Seta.

52. a Noe miał dziesięć lat, gdy 
został ustanowiony ręką Metu
szelacha.

53. Na trzy lata przed śmiercią 
Adama wezwał on Seta, Enosza, 

Kainana, Mahalalela, Jereda, Eno
cha i Metuszelacha — a wszyscy 
oni byli a wyższymi kapłanami 
wraz z resztą swej potomności, 
która była prawa — do doliny 
b Adam ondi Ahman, i tam prze
kazał im swoje ostatnie błogosła
wieństwo.

54. I  ukazał się im Pan, i  po
wstali, i  błogosławili a Adama, 
i  nazwali go b Michałem, księ
ciem, archaniołem.

55. I Pan służył pociechą Ada
mowi, i rzekł mu: Wyznaczyłem 
cię, abyś był na czele; mnogie na
rody wyjdą z ciebie, i jesteś nad 
nimi a księciem na zawsze.

56. I powstał Adam pośród kon
gregacji, i chociaż go wiek pochy
lił, będąc pełen Ducha Świętego, 
a przepowiedział, co się zdarzy 
potomności jego, aż  do  ostat
niego pokolenia.

57. Wszystko to zostało zapi
sane w księdze Enocha i będzie 
poświadczone we  właściwym 
czasie.

58. Obowiązkiem a Dwunastu jest 
także b ustanowić i zaprowadzić 
porządek pośród wszystkich in
nych urzędników Kościoła, zgod
nie z objawieniem, które mówi:

59. Do  Kościoła Chrystusa 
na  ziemi Syjonu, jako dodatek 
do  a praw Kościoła w  kwestii 
spraw Kościoła —
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 60 a DiP 107:89–90.
 61 a DiP 107:87.
 62 a DiP 107:85–86.
 66 a DiP 107:9, 91–92.  

ppś Prezydent.

 67 a ppś Ręce, 
nałożenie [rąk].

 68 a ppś Biskup.
 69 a ppś Kapłaństwo 

Melchizedeka.

  b DiP 68:14–24; 
84:18; 107:13–17.

 72 a DiP 58:17–18.

60. Zaprawdę, powiadam wam, 
rzecze Pan Zastępów, muszą 
być a przewodniczący starsi, aby 
przewodniczyć tym, którzy są 
w urzędzie starszego;

61. A także a kapłani, aby prze
wodniczyć tym, którzy są w urzę
dzie kapłana;

62. A  także nauczyciele, aby 
a przewodniczyć tym, którzy 
są w  urzędzie nauczyciela, 
w  podobny sposób, a  także  
diakoni —

63. Przeto od  diakona do  na
uczyciela i od nauczyciela do ka
płana, od kapłana do starszego, 
po  kilku, jako są wyznaczeni, 
zgodnie z przymierzami i przy
kazaniami Kościoła.

64. Potem przychodzi Wyższe 
Kapłaństwo, które jest najwięk
sze ze wszystkich.

65. Przeto trzeba, aby jeden był 
wyznaczony z  Wyższego Ka
płaństwa, aby przewodniczył ka
płaństwu, a będzie się on zwał 
Prezydentem Wyższego Kapłań
stwa Kościoła;

66. Czyli innymi słowy — a Prze
wodniczącym Wyższym Kapła
nem nad Wyższym Kapłaństwem 
Kościoła.

67. Od tego samego pochodzi 
udzielanie obrzędów i błogosła
wieństw dla Kościoła przez a na
łożenie rąk.

68. Przeto urząd biskupa nie 
jest mu równy; bowiem urząd 

a biskupa polega na zarządzaniu 
tym wszystkim, co doczesne;

69. Jednakże biskup musi być 
wybrany z  a Wyższego Kapłań
stwa, chyba że jest b w prostej li
nii potomkiem Aarona;

70. Bowiem jeżeli nie jest po
tomkiem Aarona w prostej linii, 
nie może dzierżyć kluczy tego 
kapłaństwa.

71. Jednakże wyższy kapłan, 
to jest według porządku Melchi
zedeka, może być wyświęcony 
do posługi w sprawach doczes
nych, posiadając wiedzę o nich 
przez Ducha prawdy;

72. A  także, aby był a sędzią 
w  Izraelu, aby zajmował się 
sprawami Kościoła, aby zasiadał 
w sądzie nad grzesznikami we
dług przedstawionego mu świa
dectwa zgodnie z prawami, przy 
pomocy swych doradców, któ
rych wybrał lub wybierze spo
śród starszych Kościoła.

73. Jest to obowiązkiem bi
skupa, który nie jest w  prostej 
linii potomkiem Aarona, ale zo
stał ustanowiony do Wyższego 
Kapłaństwa według porządku 
 Melchizedeka.

74. Tak więc będzie on sędzią, 
powszechnym sędzią pomię
dzy mieszkańcami Syjonu, czyli 
w paliku Syjonu lub w innej gmi
nie Kościoła, gdzie go wyświęcą 
do tej posługi, dopóki nie będą 
powiększone granice Syjonu i nie 
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 76 a ppś Klucze 
kapłaństwa.

 78 a DiP 102:13, 28.
  b DiP 68:22.

 84 a ppś Sprawiedliwość.
 85 a ppś Diakon.
  b DiP 38:23;  

88:77–79, 118.

 86 a DiP 20:53–60.  
ppś Nauczyciel, 
Kapłaństwo Aarona.

stanie się konieczne, by mieć in
nych biskupów czy sędziów 
w Syjonie lub gdzie indziej.

75. A jeżeli wyznaczeni są inni 
biskupi, działać oni będą w tym 
samym urzędzie.

76. Lecz potomek Aarona 
w prostej linii ma słuszne prawo 
do  prezydentury w  tym ka
płaństwie, do  a kluczy tej po
sługi, do  działania w  urzędzie 
biskupa niezależnie, bez dorad
ców — z wyjątkiem sytuacji, gdy 
Prezydent Wyższego kapłaństwa 
według porządku Melchizedeka 
jest sądzony — aby zasiadał jako 
sędzia w Izraelu.

77. A decyzja każdej z tych rad 
będzie zgodna z przykazaniem, 
które mówi:

78. Zaprawdę, ponownie po
wiadam wam, że najważniejsza 
sprawa Kościoła, oraz a najtrud
niejsze przypadki Kościoła, o ile 
nie ma zadowolenia z  decyzji 
biskupa lub sędziów, mają być 
przekazane i przedstawione ra
dzie Kościoła, przed b Prezydium 
Wyższego Kapłaństwa.

79. A  Prezydium rady Wyż
szego Kapłaństwa będzie mieć 
moc powołania innych wyż
szych kapłanów, samych dwuna
stu, aby asystowali jako doradcy; 
i  tak Prezydium Wyższego Ka
płaństwa i  jego doradcy będą 
mieć moc wyrokowania o  do
wodach w związku z prawami 
 kościelnymi.

80. A po tej decyzji nie będzie 
się jej więcej wspominać przed 
Panem; bowiem jest to najwyż
sza rada Kościoła Boga, a decyzja 
co do dysput w sprawach ducho
wych ostateczna.

81. Nikt, kto należy do Kościoła, 
nie uniknie tej rady Kościoła.

82. A jeżeli Prezydent Wyższego 
Kapłaństwa dopuści się wy
kroczenia, postawicie go przed 
powszechną radą Kościoła wspo
maganą przez dwunastu dorad
ców Wyższego Kapłaństwa;

83. A  ich decyzja co do niego 
położy kres dysputom na  jego 
temat.

84. Tak więc nikt nie uniknie 
a sprawiedliwości i  praw Boga, 
aby wszystko mogło odbywać 
się w porządku i powadze przed 
Nim, zgodnie z prawdą i prawo
ścią.

85. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, że obowiązkiem 
prezydenta nad urzędem a dia
kona jest przewodniczyć dwu
nastu diakonom, zasiadać z nimi 
w radzie i  b uczyć ich obowiąz
ków, podbudowując się na
wzajem, jako dano zgodnie 
z przymierzami.

86. I obowiązkiem prezydenta 
nad urzędem a nauczycieli jest 
również przewodniczyć dwu
dziestu czterem nauczycielom, 
zasiadać z nimi w radzie, ucząc 
ich obowiązków ich urzędu, jak 
podano w przymierzach.
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 87 a ppś Kapłan, 
Kapłaństwo Aarona.

 88 a ppś Biskup.
 89 a ppś Starszy.
 90 a DiP 124:137.
 91 a DiP 107:9, 65–67.
  b DiP 28:2; 103:16–21.
 92 a Mos. 8:13–18.  

ppś Widzący.
  b ppś Objawienie.
  c DiP 21:1.  

ppś Prorok.
  d ppś Dary Ducha.
 93 a DiP 107:38.  

ppś Siedemdziesiąty.
 97 a DiP 124:138–139.

 99 a ppś Obowiązek.
  b ppś Pilność.
 100 a DiP 58:26–29.  

ppś Bezczynny, 
bezczynność.

  b ppś Godny, bycie 
godnym.

87. Także obowiązkiem prezy
denta nad Kapłaństwem Aarona 
jest przewodniczyć czterdzie
stu ośmiu a kapłanom i  zasia
dać z nimi w radzie, uczyć ich 
obowiązków ich urzędu, jako 
podano w przymierzach —

88. Ten prezydent ma być a bi
skupem; bowiem jest to jeden 
z obowiązków tego kapłaństwa.

89. Ponownie, obowiązkiem 
prezydenta nad urzędem a star
szych jest przewodniczyć dzie
więćdziesięciu sześciu starszym, 
zasiadać z nimi w radzie i uczyć 
ich zgodnie z przymierzami.

90. Prezydentura ta różni się 
od tej w Radzie Siedemdziesią
tych i przeznaczona jest dla tych, 
którzy nie a podróżują po całym 
świecie.

91. I  ponownie, obowiązkiem 
Prezydenta urzędu Wyższego 
Kapłaństwa jest a przewodniczyć 
całemu Kościołowi i być jak b Moj
żesz —

92. Oto jest w  tym mądrość; 
zaiste, być a widzącym, b obja
wicielem, tłumaczem i  c proro
kiem, mając wszystkie d dary 
Boga, które On zsyła głowie  
Kościoła.

93. A jest to według wizji uka
zującej porządek a Siedemdzie
siątych, że  powinni oni mieć 
siedmiu prezydentów, aby im 

przewodniczyli, wybranych 
z grona siedemdziesięciu;

94. A siódmy prezydent z tych 
prezydentów ma przewodniczyć 
sześciu;

95. A tych siedmiu prezyden
tów ma wybrać innych siedem
dziesiątych poza pierwszymi 
siedemdziesiątymi, do których 
należą, i mają im przewodniczyć;

96. A także innych siedemdzie
sięciu, aż  będzie siedem razy 
po siedemdziesięciu, jeżeli praca 
w winnicy koniecznie tego wy
maga.

97. I  tych siedemdziesięciu ma 
a podróżować, by pełnić posługę 
najpierw ludziom innych wy
znań, a potem Żydom.

98. Natomiast inni urzęd
nicy Kościoła, którzy nie należą 
do  Dwunastu ani do  Siedem
dziesiątych, nie mają obowiązku 
odbywać podróży pośród 
wszystkich narodów, ale mają po
dróżować tyle, na ile im pozwa
lają okoliczności, mimo że mogą 
zajmować równie wysokie i od
powiedzialne urzędy w Kościele.

99. Przeto niech każdy nauczy 
się teraz swojego a obowiązku, 
i działa w urzędzie, do którego 
został wyznaczony, z  całą b pil
nością.

100. Ten, kto jest a gnuśny, nie 
będzie uznany za  b godnego, 
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by ostać się, i ten, kto nie pozna 
swych obowiązków i nie zyska 
aprobaty, nie będzie poczytany 

za godnego, by ostać się. Tak jest. 
Amen.

ROZDZIAŁ 108
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Kirt
land w stanie Ohio, 26 grudnia 1835 r. Rozdział ten otrzymano 
na prośbę Lymana Shermana, który został uprzednio ustanowiony 
jako siedemdziesiąty i który przyszedł do Proroka, prosząc o obja
wienie ujawniające mu jego powinność.

1–3: Lymanowi Shermanowi prze
baczono grzechy; 4–5: Należy go za
liczyć do przewodzących starszych 
Kościoła; 6–8: Jest on powołany 
do  głoszenia ewangelii i  wzmac
niania braci.

Zaprawdę, tak rzecze Pan do cie
bie, sługo mój, Lymanie: Prze
baczone są ci grzechy twoje, 
bo usłuchałeś głosu mego, przy
chodząc tu tego ranka, aby się 
poradzić tego, którego wyzna
czyłem.

2. Przeto niechaj a spokojna 
będzie dusza twoja odnośnie 
do twego stanu duchowego i nie 
opieraj się więcej głosowi memu.

3. I  powstań, i  bądź odtąd 
ostrożniejszy w przestrzeganiu 
twych ślubów, które zawarłeś 
i zawierasz, a błogosławiony bę
dziesz niezmiernie wielkimi bło
gosławieństwami.

4. Czekaj cierpliwie, aż zwołane 

zostanie a uroczyste zgromadze
nie sług moich — będziesz wów
czas wspomniany z pierwszymi 
ze starszych moich i otrzymasz 
prawo przez ustanowienie wraz 
z resztą moich starszych, których 
ja wybrałem.

5. Oto jest a obietnica Ojca dla 
ciebie, jeżeli nadal będziesz 
wierny.

6. I zostanie spełniona na tobie 
w tym dniu, kiedy mieć będziesz 
prawo a głoszenia mojej ewange
lii, dokądkolwiek cię poślę — od
tąd, od tego czasu.

7. Przeto a wzmacniaj swych 
braci we  wszystkich swych 
rozmowach, we  wszystkich 
modlitwach swych i we wszyst
kich swych nawoływaniach, 
i we wszystkim, co robisz.

8. I oto, jestem z tobą, aby ci bło
gosławić i a wybawić cię na wieki. 
Amen.

108 2 a ppś Odpoczynek.
 4 a DiP 109:6–10.

 5 a DiP 82:10.
 6 a ppś Praca misjonarska.

 7 a Łuk. 22:31–32.
 8 a II Nefi 9:19.
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ROZDZIAŁ 109
Modlitwa wygłoszona podczas poświęcenia świątyni w Kirtland 
w stanie Ohio, 27 marca 1836 r. Według pisemnego oświadczenia 
Proroka, modlitwę tę otrzymał drogą objawienia.

1–5: Świątynia Kirtland zbudo
wana jako miejsce na odwiedziny 
Syna Człowieczego; 6–21: Ma ona 
być domem modlitwy, postu, wiary, 
nauki, chwały i  porządku, i  do
mem Boga; 22–33: Niech nieskorzy 
do pokuty, którzy przeciwstawiają 
się ludowi Pana, zostaną zmieszani; 
34–42: Niech święci pójdą z mocą, 
by zgromadzić prawych do Syjonu; 
43–53: Niech święci zostaną wyba
wieni od straszliwych rzeczy, które 
zostaną wylane na  niegodziwych 
w ostatnich dniach; 54–58: Niech 
narody, ludy i kościoły będą przygo
towane na ewangelię; 59–67: Niech 
Żydzi, Lamanici i cały Izrael będą 
odkupieni; 68–80: Niech święci 
będą ukoronowani chwałą i zaszczy
tem i niech uzyskają wieczne zba
wienie.

Niechaj będą a dzięki Twemu 
imieniu, o  Panie, Boże Izraela, 
który zachowujesz b przymierze 
i okazujesz miłosierdzie sługom 
Twoim, którzy całym sercem po
stępują zacnie przed Tobą —

2. Ty, któryś nakazał sługom 
Twoim, aby a wznieśli dom 
Twemu imieniu w tym miejscu 
(Kirtland).

3. A  teraz widzisz, o  Panie, 
że słudzy Twoi uczynili według 
przykazania Twego.

4. A teraz prosimy Cię, Święty 
Ojcze, w  imię Jezusa Chry
stusa, Syna Twego łona, w któ
rego imieniu jedynie dane może 
być zbawienie dzieciom ludz
kim — prosimy Cię, o Panie, abyś 
przyjął ten a dom, b dzieło naszych 
rąk, sług Twoich, który nam na
kazałeś wznieść.

5. Bowiem wiesz, że  wyko
naliśmy tę pracę w  wielkich 
utrapieniach; i  z  nędzy naszej 
udzieliliśmy naszych dóbr, aby 
wznieść a dom dla Twego imienia, 
aby Syn Człowieczy miał miejsce, 
gdzie mógłby ukazać się Swemu 
ludowi.

6. I  jak powiedziałeś w  a obja
wieniu danym nam, nazywając 
nas przyjaciółmi Swymi: Zwołaj
cie wasze uroczyste zgromadze
nie, jako wam nakazałem;

7. A ponieważ nie wszyscy mają 
wiarę, szukajcie pilnie i uczcie się 
nawzajem słów mądrości; zaiste, 
wyszukujcie w najlepszych księ
gach słów mądrości, szukajcie na
uki przez studiowanie, a  także 
przez wiarę;

109 1 a Alma 37:37;  
DiP 46:32.  
ppś Wdzięczny, 
podziękowania, 
dziękczynienie.

  b Dan. 9:4.  
ppś Przymierze.

 2 a DiP 88:119.
 4 a I Król. 9:3.  

ppś Świątynia, 

Dom Pana.
  b II Nefi 5:16.
 5 a DiP 124:27–28.
 6 a DiP 88:117–120.
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 11 a DiP 38:32;  
105:11–12, 18, 33.

 12 a ppś Chwała.
 20 a DiP 94:8–9; 97:15–17.

 21 a ppś Poważanie.

8. Zorganizujcie się; przygotuj
cie wszystko, co jest potrzebne 
i załóżcie dom, dom modlitwy, 
dom postu, dom wiary, dom na
uki, dom chwały, dom porządku, 
dom Boga;

9. Aby wejścia wasze były 
w imię Pańskie, aby wyjścia wa
sze były w  imię Pańskie, aby 
wszystkie wasze pozdrowienia 
były w imię Pańskie, z rękoma 
wzniesionymi do  Najwyż
szego —

10. A teraz, Święty Ojcze, pro
simy Cię, abyś nam pomógł, lu
dowi Twemu, z  łaską Twoją, 
w zwołaniu naszego uroczystego 
zgromadzenia, aby było to uczy
nione ku Twojemu zaszczytowi 
i ku Twojej boskiej aprobacie;

11. I  tak, abyśmy okazali się 
godnymi w Twych oczach, aby 
zapewnić wypełnienie a obietnic, 
które dałeś nam, Twemu ludowi, 
w objawieniach nam danych;

12. Aby a chwała Twoja spoczęła 
na ludzie Twoim i na tym domu 
Twoim, który teraz poświęcamy 
Tobie, aby został uświęcony 
i konsekrowany jako święty, i aby 
Twoja święta obecność stale prze
bywała w tym domu;

13. I aby wszyscy ludzie, któ
rzy przekroczą próg domu Pana, 
mogli odczuć moc Twoją i  po
czuli się zmuszeni przyznać, żeś 
go uświęcił i że to jest Twój dom, 
miejsce Twojej świętości.

14. I spraw, Święty Ojcze, aby 
wszyscy ci, którzy będą oddawać 

cześć w tym domu, uczeni byli 
słów mądrości z  najlepszych 
ksiąg i aby szukali nauki przez 
studiowanie, a także przez wiarę, 
jak powiedziałeś;

15. I  aby wzrastali w  Tobie, 
i przyjęli pełnię Ducha Świętego, 
i zorganizowali się według praw 
Twoich, i przygotowani byli, aby 
uzyskać wszystko, co potrzebne;

16. I aby dom ten był domem 
modlitwy, domem postu, domem 
wiary, domem chwały i  Boga, 
Twoim domem;

17. Aby wszystkie wejścia 
Twego ludu do domu tego były 
w imię Pańskie;

18. Aby wszystkie ich wyjścia 
z tego domu były w imię Pańskie;

19. I aby wszystkie ich pozdro
wienia były w  imię Pańskie, 
ze  świętymi rękoma wzniesio
nymi do Najwyższego;

20. I  aby żadna a nieczysta 
rzecz nie miała wstępu do domu 
Twego, aby go zbezcześcić;

21. A  gdy ludzie Twoi popeł
nią wykroczenie — ktokolwiek 
z nich — aby mogli szybko od
pokutować i powrócić do Ciebie, 
i  znaleźć łaskę w  oczach Two
ich, i  być przywróceni do  bło
gosławieństw, które ustanowiłeś 
do wylania na tych, którzy będą 
cię a poważać w domu Twoim.

22. I prosimy cię, Święty Ojcze, 
aby słudzy Twoi mogli wyjść 
z tego domu uzbrojeni w Twoją 
moc i  aby imię Twoje było 
na nich, a chwała Twoja wokół 
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 22 a ppś Aniołowie.
 23 a DiP 1:2.
 25 a Iz. 54:17.
  b Przyp. 26:27;  

I Nefi 14:3; 22:14.
 26 a DiP 98:22.

  b I Król. 8:29.
 30 a Iz. 28:17;  

Mos. 12:6;  
DiP 29:16.

  b III Nefi 21:19–21.
 32 a ppś Jarzmo.

 34 a Rzym. 3:23; 5:12.  
ppś Grzech.

 35 a ppś Namaścić.
 36 a ppś Język, dar 

[języków].

nich, i aby a aniołowie Twoi ich 
strzegli;

23. I aby z tego miejsca mogli po
nieść niezmiernie wielką i pełną 
chwały nowinę,  zaprawdę, 
po a krańce ziemi, aby wiedzieli, 
że to jest Twoje dzieło i że wyciąg
nąłeś Swą rękę, aby wypełnić to, 
coś głosił ustami proroków odno
śnie do ostatnich dni.

24. Prosimy Cię, Święty Ojcze, 
abyś umocnił lud, który będzie 
oddawał Ci cześć, a także szano
wał imię i pozycję w tym Twoim 
domu po  wszystkie pokolenia 
i na wieczność;

25. Aby żadna broń a ukuta 
przeciwko nim nie była sku
teczna; aby kto kopie pod nimi 
b dół, sam weń wpadł;

26. Aby żaden spisek niego
dziwości nie miał mocy po
wstać i a owładnąć ludem Twoim, 
na którego nałożone będzie b imię 
Twoje w tym domu;

27. A jeżeli lud jakiś powstanie 
przeciwko temu ludowi, aby roz
palił się na nich Twój gniew;

28. A jeżeli ugodzą ten lud, Ty 
ich ugodzisz; walczyć będziesz 
za lud Swój, jakoś czynił w dniu 
bitwy, aby byli wybawieni z rąk 
wszystkich swoich wrogów.

29. Prosimy Cię, Święty Oj
cze, abyś pomieszał i zadziwił, 
a także sprawił, że będą zawsty
dzeni i zażenowani wszyscy ci, 

którzy rozprzestrzenili kłam
liwe doniesienia dokoła po świe
cie przeciw słudze lub sługom 
Twoim, jeśli nie odpokutują, 
gdy głoszona im będzie do uszu 
wieczna ewangelia;

30. I aby ich wszystkie uczynki 
spełzły na niczym, i aby zmiótł je 
a grad i sądy, które ześlesz na nich 
w gniewie Swoim, aby nastał kres 
b kłamstwom i  oszczerstwom 
przeciw Twemu ludowi.

31. Bowiem wiesz, o  Panie, 
że słudzy Twoi są niewinni przed 
Tobą w  składaniu świadectwa 
Twemu imieniu, za co cierpią to 
wszystko.

32. Przeto błagamy Cię o całko
wite i zupełne wybawienie z tego 
a jarzma;

33. Zerwij, o  Panie; zerwij je 
z karków sług Swoich, przez moc 
Swoją, abyśmy mogli powstać 
pośród tego pokolenia i czynić 
pracę Twoją.

34. O Jehowo, miej miłosierdzie 
nad tym ludem, a ponieważ wszy
scy ludzie a grzeszą, przebacz wy
kroczenia ludu Swego i niechaj 
będą wymazane na zawsze.

35. Niechaj a namaszczenie sług 
Twoich będzie na nich zapieczę
towane mocą z wysokości.

36. Niechaj będzie na nich wy
pełnione, tak jak na tych w dniu 
Zielonych Świąt; niechaj dar a ję
zyków będzie wylany na  lud 
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 36 b Dz. 2:1–3.
 37 a DiP 84:5; 109:12.  

ppś Chwała.
 38 a ppś Świadectwo.
  b Iz. 8:16;  

DiP 1:8.
  c ppś Ziemia — 

Oczyszczenie ziemi.
 39 a Iz. 35:10.
 43 a ppś Dusza.

 44 a ppś Łaska.
 45 a ppś Dni ostatnie, 

Ostatnie dni.
 48 a ppś Współczucie.

Twój, języków b rozszczepionych 
niczym z ognia, a także ich tłu
maczenia.

37. I niechaj dom Twój będzie 
napełniony, niczym potężnym 
pędzącym wichrem, a chwałą 
Twoją.

38. Nałóż na sługi Swoje a świa
dectwo przymierza, aby kiedy wy
chodzą i głoszą słowo Twoje, mogli 
b zapieczętować prawo, i przygotuj 
serca świętych Swoich na wszyst
kie te sądy, jakie niedługo ześlesz 
w gniewie Swoim na mieszkań
ców c ziemi ze względu na ich wy
kroczenia, aby lud Twój nie osłabł 
w dniu próby.

39. A do jakiegokolwiek miasta 
słudzy Twoi wejdą, a mieszkańcy 
tego miasta przyjmą ich świadec
two, niechaj pokój Twój i  zba
wienie Twoje spocznie na  tym 
mieście; aby mogli zgromadzić 
prawych, aby mogli przyjść 
do a Syjonu lub do jego palików, 
do miejsc przez Ciebie wyzna
czonych, z  pieśniami wiecznej 
radości;

40. I dopóki to nie będzie doko
nane, niechaj sądy Twoje nie spa
dają na to miasto.

41. A  do  jakiegokolwiek mia
sta słudzy Twoi wejdą, a miesz
kańcy tego miasta nie przyjmą 
świadectwa sług Twoich, będąc 
ostrzeżeni przez sługi Twoje, 
aby się ratować przed tym prze
wrotnym pokoleniem, niechaj się 

stanie temu miastu według tego, 
coś powiedział ustami Twoich 
proroków.

42. Ale ocal, o Jehowo, błagamy 
Cię, sługi Twoje z ich rąk i oczyść 
ich z ich krwi.

43. O  Panie, nie lubujemy się 
zagładą naszych bliźnich; a du
sze ich są cenne przed Tobą;

44. Ale wypełnić się musi słowo 
Twoje. Pomóż sługom Swoim 
powiedzieć przy pomocy a łaski 
Swojej: Bądź wola Twoja, o Pa
nie, a nie nasza.

45. Wiemy, żeś powiedział 
ustami proroków straszliwe rze
czy odnośnie do niegodziwych 
w a ostatnich dniach — że wyle
jesz sądy Swoje bez miary;

46. Przeto, o Panie, wybaw lud 
Twój od nieszczęścia niegodzi
wych; dozwól sługom Twoim 
zapieczętować prawo i związać 
świadectwo, aby byli przygoto
wani na dzień spalenia.

47. Prosimy Cię, Święty Ojcze, 
abyś pamiętał tych, którzy zo
stali wypędzeni przez mieszkań
ców hrabstwa Jackson w stanie 
Missou ri z ziem ich dziedzictwa, 
i zerwij z nich, o Panie, to jarzmo 
udręki, jakie zostało na nich na
łożone.

48. Ty wiesz, o Panie, że znoszą 
wielki ucisk i udręki ze  strony 
niegodziwych; i  serca nasze 
a przepełnia smutek ze względu 
na ich dotkliwe brzemiona.
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 49 a Ps. 13:2–3.
  b ppś Męczennik, 

męczeńska śmierć.
 50 a ppś Miłosierny, 

miłosierdzie.
 51 a DiP 100:13; 105:2.

 54 a I Piotra 2:13–15;  
DiP 98:5–7; 101:77, 80.  
ppś Konstytucja.

 56 a ppś Prawda.
 57 a DiP 20:16; 76:22–24.
 59 a Iz. 54:2.

  b ppś Izrael — 
Zgromadzenie Izraela.

  c Mat. 24:22.
 60 a I Nefi 13:1–32;  

15:13–18.

49. O Panie, a jak długo będziesz 
zezwalał, aby lud ten znosił te 
udręki i aby wołanie niewinnych 
wznosiło się do  uszu Twoich, 
a  b krew stawała jako świadec
two przed Tobą, i  nie okażesz 
świadectwa Twego na  ich  
rzecz?

50. Miej a miłosierdzie, o Panie, 
nad niegodziwym motłochem, 
który przepędził lud Twój, niech 
poniecha rabowania, niech od
pokutuje za  grzechy swoje, je
żeli znajdzie się pokuta;

51. Ale jeżeli tego nie uczyni, 
obnaż Twe ramię, o Panie, i a od
kup to, co naznaczyłeś na Syjon 
Twego ludu.

52. A  jeżeli nie może być ina
czej, to aby sprawa ludu Twego 
nie upadła przed Tobą, niech 
Twój gniew się rozpali, a oburze
nie Twoje niechaj spadnie nań, 
aby był zniszczony spod nieba, 
tak korzeń, jak i gałąź;

53. Ale jeżeli odpokutują, ła
skawy będziesz i miłościwy — 
i odwrócisz gniew Swój, kiedy 
spojrzysz na oblicze Twego Po
mazańca.

54. Miej miłosierdzie, o  Pa
nie, nad wszystkimi narodami 
ziemi; miej miłosierdzie dla wło
darzy naszego kraju; oby te za
sady, które były tak zaszczytnie 
i szlachetnie bronione, mianowi
cie a Konstytucja naszego kraju 

spisana przez ojców naszych, 
przetrwały na zawsze.

55. Pomnij na królów, książęta, 
szlachetnych i wielkich tej ziemi, 
i  wszystkich ludzi, i  kościoły, 
na wszystkich ubogich, potrze
bujących i udręczonych tej ziemi;

56. Aby ich serca zmiękły, gdy 
słudzy Twoi wyjdą z  domu 
Twego, o  Jehowo, aby dawać 
świadectwo Twego imienia; aby 
ich przesądy ustąpiły miejsca 
a prawdzie, i aby lud Twój znalazł 
łaskę w oczach wszystkich ludzi;

57. Aby wszystkie krańce ziemi 
wiedziały, że my, słudzy Twoi, 
a słyszeliśmy głos Twój i że nas 
posłałeś;

58. Aby spośród nich wszyst
kich słudzy Twoi, synowie Ja
kuba, mogli zgromadzić prawych 
dla wzniesienia świętego miasta 
Twemu imieniu, jak im nakaza
łeś.

59. Prosimy Cię, abyś wyzna
czył Syjonowi inne a paliki poza 
tym jednym, który wyznaczyłeś, 
aby b gromadzenie ludu Twego 
toczyło się w wielkiej mocy i ma
jestacie, aby praca Twoja mogła 
być c skrócona w prawości.

60. Te słowa, o Panie, wypowie
dzieliśmy wobec Ciebie, mając 
na względzie objawienia i przy
kazania, które nam dałeś — nam, 
utożsamiającym się z a ludźmi in
nych wyznań.
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 62 a III Nefi 20:29.  
ppś Jerozolima.

 63 a ppś Dawid.
 64 a Zach. 12:6–9;  

Mal. 3:4;  
DiP 133:13, 35.  
ppś Juda (syn Jakuba).

  b I Mojż. 17:1–8.  

ppś Ziemia obiecana.
 65 a II Nefi 30:3;  

Alma 46:23–24;  
III Nefi 20:15–21;  
DiP 19:27.

  b II Nefi 30:6;  
III Nefi 21:20–22.  
ppś Nawrócenie, 

nawrócić.
 67 a ppś Izrael — 

Zgromadzenie Izraela.
 68 a ppś Przymierze.
  b ppś Jehowa.
 70 a tzn. bliscy krewni.
 72 a Dan. 2:44–45;  

DiP 65:2.

61. Jednak wiesz, że  masz 
wielką miłość dla dzieci Jakuba, 
które zostały rozproszone po gó
rach dawno temu, pochmurnego 
i ciemnego dnia.

62. Przeto prosimy Cię, abyś 
miał miłosierdzie nad dziećmi Ja
kuba, aby w tej godzinie zaczęło 
się odkupienie a Jerozolimy;

63. I jarzmo niewoli zaczęło spa
dać z domu a Dawida;

64. A dzieci a Judy zaczęły po
wracać na  b ziemie, które dałeś 
Abrahamowi, ich ojcu.

65. I spraw, by a resztka Jakuba, 
która była przeklęta i  pora
żona ze względu na wykrocze
nia swoje, została b nawrócona 
ze swego dzikiego i nieokrzesa
nego stanu na  pełnię wiecznej 
ewangelii;

66. Aby złożyła swoją broń roz
lewu krwi i  poniechała swego 
buntu.

67. I niechaj wszystkie rozpro
szone resztki a Izraela, które zo
stały wygnane na krańce ziemi, 
doszły do  wiedzy o  prawdzie, 
uwierzyły w Mesjasza i zostały 
odkupione z ucisku, i radowały 
się przed Tobą.

68. O Panie, wspomnij na sługę 
Twego, Józefa Smitha  jun., 
i na wszystkie jego udręki i prze
śladowania — jak zawarł a przy
mierze z  b Jehową i  ślubował 

Ci, o  Potężny Boże Jakuba  — 
i  przykazania, które mu dałeś, 
i że szczerze stara się czynić wolę 
Twoją.

69. O Panie, miej miłosierdzie 
nad jego żoną i dziećmi, aby zo
stali wywyższeni w  obecności 
Twojej i zachowani twą opiekuń
czą ręką.

70. Miej miłosierdzie nad 
wszystkimi ich a bliskimi krew
nymi, aby ich przesądy były 
przełamane, uprzedzenia ich 
zniesione niczym powodzią; 
aby byli nawróceni i odkupieni 
z Izraelem, i wiedzieli, że  jesteś 
Bogiem.

71. Wspomnij, o Panie, na pre
zydentów, wszystkich prezy
dentów Twojego Kościoła, aby 
prawica Twoja wywyższyła ich 
z całymi ich rodzinami i ich bli
skimi krewnymi, aby imiona ich 
były uwiecznione i  pozostały 
w wiecznej pamięci z pokolenia 
na pokolenie.

72. Wspomnij, o Panie, na cały 
Twój Kościół, ze wszystkimi ich 
rodzinami i wszystkimi bliskimi 
krewnymi, ze  wszystkimi ich 
chorymi i  cierpiącymi niedolę, 
ze wszystkimi ubogimi i  łagod
nymi ziemi; aby a królestwo, które 
założyłeś bez rąk, stało się wielką 
górą i wypełniło całą ziemię;

73. Aby Kościół Twój wyszedł 
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 73 a PnP 6:10;  
DiP 5:14; 105:31.

 74 a DiP 133:21–22, 40.
  b Iz. 40:4;  

Łuk. 3:5;  
DiP 49:23.

 75 a I Tes. 4:17.
 76 a Obj. 7:13–15;  

II Nefi 9:14.
  b ppś Korona;  

Wywyższenie.
  c ppś Radość.

  d Hebr. 12:1–11;  
DiP 58:4.

 77 a ppś Chwała.
 79 a Iz. 6:1–2.
  b ppś Baranek Boży.
 80 a Ps. 132:16.

z pustkowia ciemności i zajaśniał 
jasno niczym a księżyc, czysto ni
czym słońce i strasznie niczym 
armia z chorągwiami;

74. I był ozdobny niczym oblu
bienica w ten dzień, kiedy odsło
nisz niebiosa i sprawisz, że góry 
a spłyną w Twej obecności i że wy
wyższone będą b doliny, i wygła
dzone miejsca nierówne; aby 
chwała Twoja wypełniła ziemię;

75. Abyśmy, kiedy zabrzmi 
trąba dla zmarłych, byli a zagar
nięci obłokiem, aby cię spotkać 
i zawsze być z Panem;

76. Aby szaty nasze były nie
skalane, abyśmy byli odziani 
w  a szaty prawości z  palmami 
w  rękach naszych i  b koronami 
chwały na  naszych głowach 
i abyśmy zbierali wieczną c radość 
za wszystkie nasze d cierpienia.

77. O  Panie, Boże Wszech
mocny, wysłuchaj nas w  tych 
naszych prośbach i  odpo
wiedz nam z nieba, Twej świętej 

siedziby, gdzie zasiadasz na tro
nie z a chwałą, zaszczytem, mocą, 
majestatem, potęgą, władaniem, 
prawdą, sprawiedliwością, osą
dem, miłosierdziem i  nieskoń
czonością pełni, od wieczności 
do wieczności.

78. O wysłuchaj, o wysłuchaj, 
o wysłuchaj nas, o Panie! I od
powiedz na te prośby, i przyjmij 
poświęcenie Tobie tego domu, 
dzieła naszych rąk, który zbu
dowaliśmy imieniu Twemu;

79. A także ten Kościół, aby na
łożyć nań Twe imię. I pomóż nam 
przez moc Twego Ducha, aby
śmy złączyli nasze głosy z tymi 
jasnymi, jaśniejącymi a serafinami 
wokół tronu Twego z okrzykami 
pochwały, śpiewając Hosanna 
Bogu i b Barankowi!

80. I niechaj Twoi pomazańcy 
a odziani będą w  zbawienie, 
a święci Twoi niech głośno krzy
czą z radości. Amen i Amen.

ROZDZIAŁ 110
Wizje ukazane Prorokowi Józefowi Smithowi i Oliverowi Cowde
ry’emu w świątyni w Kirtland w stanie Ohio, 3 kwietnia 1836 r. Oka
zją było spotkanie w dniu sabatu. W historii Józefa Smitha podano: 
„Po południu pomagałem innym Prezydentom rozdzielać Wiecze
rzę Pańską Kościołowi, otrzymawszy ją od Dwunastu, którzy tego 
dnia mieli zaszczyt pełnić obowiązki przy świętym stole. Spełni wszy 
tę służbę wobec moich braci, udałem się do mównicy, przy której 
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opuszczone były zasłony, i skłoniłem się wraz z Oliverem Cowde
rym w uroczystej i bezgłośnej modlitwie. Kiedy powstaliśmy po mo
dlitwie, następująca wizja została dla nas otwarta”.

1–10: Pan Jehowa ukazuje się 
w  chwale i  przyjmuje Świątynię 
Kirtland jako Swój dom; 11–12: 
Ukazują się Mojżesz i Elias, i każdy 
przekazuje swoje klucze i dyspensa
cje; 13–16: Eliasz powraca i przeka
zuje klucze swojej dyspensacji, jak 
obiecane było przez Malachiasza.

Zdjęta została a zasłona z umy
słów naszych i otwarły się b oczy 
naszego zrozumienia.

2. Ujrzeliśmy przed sobą Pana 
stojącego na przedpiersiu mów
nicy, a u stóp Jego dzieło bruko
wane szczerym złotem w kolorze 
podobnym do bursztynu.

3. a Oczy Jego niczym płomień 
ognia, włosy na głowie białe ni
czym nieskalany śnieg, b oblicze 
Jego jaśniało ponad blask słońca, 
a  c głos Jego był niczym odgłos 
rozpędzonych wielkich wód, sam 
głos d Jehowy, mówiący:

4. Jam jest a pierwszy i ostatni, 
Jam jest Ten, który b żyje, Jam jest 
Ten, którego zabito, Jam jest wa
szym c orędownikiem u Ojca.

5. Oto a przebaczone są wam 
grzechy wasze, jesteście czyści 

wobec mnie; przeto wznieście 
głowy i radujcie się.

6. Niechaj się radują serca braci 
waszych i  serca całego mojego 
ludu, który włożył cały swój trud 
w a budowę tego domu dla mego 
imienia.

7. Oto bowiem a przyjąłem ten 
b dom i  tutaj będzie imię moje; 
i  objawię się ludowi mojemu 
w miłosierdziu w tym domu.

8. Zaiste, a ukażę się sługom 
moim i przemówię do nich moim 
własnym głosem, jeżeli lud mój 
będzie przestrzegał moich przy
kazań i nie b zbezcześci tego c świę
tego domu.

9. Zaiste, serca tysięcy i  dzie
siątków tysięcy będą się wielce 
radować z  powodu a błogosła
wieństw, jakie zostaną wylane, 
a także b obdarowania, jakim ob
darowani będą słudzy moi w tym 
domu.

10. I sława domu tego rozsze
rzy się do obcych krajów; i jest to 
początek błogosławieństwa, jakie 
zostanie a wylane na głowy mego 
ludu. Tak jest. Amen.

11. Kiedy ta a wizja dobiegła 

110 1 a ppś Welon;  
Zasłona.

  b DiP 76:12, 19; 
136:32; 138:11.

 3 a Obj. 1:14.
  b Obj. 1:16;  

J.S. — Hist. 1:17.
  c Ez. 43:2;  

Obj. 1:15;  
DiP 133:21–22.

  d ppś Jehowa.
 4 a ppś Pierworodny.
  b V Mojż. 5:24.
  c ppś Orędownik.
 5 a ppś Przebaczać.
 6 a DiP 109:4–5.
 7 a II Kron. 7:16.
  b ppś Świątynia, 

Dom Pana.
 8 a DiP 50:45.

  b DiP 97:15–17.
  c ppś Święty 

(przymiotnik).
 9 a I Mojż. 12:1–3;  

DiP 39:15;  
Abr. 2:8–11.

  b DiP 95:8.  
ppś Obdarowanie.

 10 a DiP 105:12.
 11 a ppś Wizja.
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końca, ponownie rozwarły się 
dla nas niebiosa; i  pojawił się 
przed nami b Mojżesz, i przeka
zał nam c klucze d zgromadzenia 
Izraela z czterech stron świata, 
i  sprowadzenia dziesięciu ple
mion z ziemi e północnej.

12. Potem ukazał się a Elias, 
i przekazał b dyspensację c ewan
gelii Abrahama, mówiąc, 
że w nas i naszym potomstwie 
błogosławione będą wszystkie 
pokolenia, które nastąpią po nas.

13. Kiedy ta wizja dobiegła 
końca, rozpostarła się przed nami 
kolejna wielka i  pełna chwały 
wizja, bowiem a Eliasz, prorok, 
który został b zabrany do nieba, 

nie zasmakowawszy śmierci, sta
nął przed nami i rzekł:

14. Oto przyszła pełnia czasu, 
o  której mówiono ustami Ma
lachiasza  — świadcząc, że  on 
(Eliasz) będzie posłany, zanim 
nadejdzie wielki i straszny dzień 
Pana —

15. Aby a zwrócił serca ojców 
ku dzieciom, a dzieci ku ojcom, 
bo  inaczej cała ziemia zostanie 
dotknięta klątwą —

16. Dlatego klucze tej dyspen
sacji są przekazane w  wasze 
ręce: i przez to możecie poznać, 
że wielki i straszny a dzień Pana 
jest blisko, a nawet już u drzwi.

 11 b Mat. 17:3.
  c ppś Klucze 

kapłaństwa.
  d Jakub 6:2;  

DiP 29:7.  
ppś Izrael — 
Zgromadzenie Izraela.

  e DiP 133:26–32.  

ppś Izrael — Dziesięć 
zagubionych 
plemion Izraela.

 12 a ppś Elias.
  b ppś Dyspensacja.
  c Gal. 3:6–29.  

ppś Przymierze 
Abrahamowe.

 13 a ppś Eliasz.
  b ppś Przeobrażone 

Istoty.
 15 a J.S. — Hist. 1:38–39.  

ppś Genealogia;  
Zbawienie zmarłych.

 16 a ppś Dni ostatnie, 
Ostatnie dni.

ROZDZIAŁ 111
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Sa
lem w stanie Massachusetts, 6 sierpnia 1836 r. Podówczas przy
wódcy Kościoła byli poważnie zadłużeni wskutek prac związanych 
z posługą. Dowiedziawszy się, że duża suma pieniędzy będzie im 
dostępna w Salem, Prorok, Sidney Rigdon, Hyrum Smith i Oliver 
Cowdery udali się tam z Kirtland w stanie Ohio, aby zbadać tę po
głoskę oraz po to, by głosić ewangelię. Bracia przeprowadzili kilka 
transakcji w sprawach Kościoła i zajmowali się też głoszeniem ewan
gelii. Kiedy stało się oczywiste, że nie przypadną im żadne pieniądze, 
powrócili do Kirtland. Sformułowanie tego objawienia odzwierciedla 
kilka czynników, które odegrały ważną rolę poza kulisami.

1–5: Pan dba o doczesne potrzeby 
Swych sług; 6–11: Postąpi On 

miłosiernie z  Syjonem i  urządzi 
wszystko dla dobra Swych sług.
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Ja, Pan, wasz Bóg, nie jestem nie
zadowolony z  tej podróży, po
mimo waszych głupstw.

2. Wiele mam dla was skarbów 
w tym mieście na pożytek Syjonu 
i wielu ludzi w tym mieście, któ
rych zgromadzę we właściwym 
czasie na pożytek Syjonu, za wa
szym pośrednictwem.

3. Przeto wskazane jest, byście 
nawiązali znajomość z  ludźmi 
z  tego miasta, jako zostaniecie 
poprowadzeni i  jako wam bę
dzie dane.

4. I stanie się we właściwym cza
sie, że oddam to miasto w wasze 
ręce, że będziecie mieć nad nim 
władzę, tak że nie odkryją wa
szych sekretów; a ich bogactwa 
w złocie i srebrze będą wasze.

5. Nie martwcie się o a długi wa
sze, bowiem dam wam moc, by je 
spłacić.

6. Nie martwcie się o Syjon, bo
wiem miłosiernie z nim postąpię.

7. Zatrzymajcie się w tym miej
scu i w pobliskich rejonach;

8. A główne miejsce, w którym 
zgodnie z moją wolą macie po
zostać, zostanie wam wskazane 
przez a pokój i moc Ducha mego, 
które na was spłyną.

9. Miejsce to możecie uzyskać 
przez wynajęcie. I pilnie pytaj
cie o dawniejszych mieszkańców 
oraz założycieli tego miasta;

10. Bowiem w mieście tym jest 
dla was więcej niż jeden skarb.

11. Przeto bądźcie a mądrzy ni
czym wąż, a jednak bez grzechu; 
i nakażę, aby wszystko było dla 
waszego b dobra, tak szybko, jak 
tylko będziecie mogli to przyjąć. 
Amen.

111 5 a DiP 64:27–29.
 8 a DiP 27:16. 

   ppś Pokój.
 11 a Mat. 10:16.

  b Rzym. 8:28;  
DiP 90:24; 100:15.

1–10: Dwunastu ma ponieść ewan
gelię i  wznieść głos ostrzeżenia 
do wszystkich narodów i ludów; 11–
15: Mają wziąć swój krzyż, pójść 
za Jezusem i karmić owce Jego; 16–
20: Ci, którzy przyjmują Pierwsze 

Prezydium, przyjmują Pana; 21–29: 
Ciemność pokrywa ziemię, i tylko ci, 
którzy wierzą i zostaną ochrzczeni, 
będą uratowani; 30–34: Pierwsze 
Prezydium i Dwunastu dzierżą klu
cze dyspensacji pełni czasów.

ROZDZIAŁ 112
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha Thoma
sowi B. Marshowi w Kirtland w stanie Ohio, 23 lipca 1837 r. doty
czące Dwunastu Apostołów Baranka. Objawienie to otrzymano 
w dniu, w którym po raz pierwszy Starsi Heber C. Kimball i Or
son Hyde głosili ewangelię w Anglii. Thomas B. Marsh był wów
czas Prezydentem Kworum Dwunastu Apostołów.
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Zaprawdę, tak rzecze Pan 
do ciebie, sługo mój, Thomasie: 
Usłyszałem twoje modlitwy, 
a datki twoje stanęły przede mną 
jako a pamiątka, w imieniu tych 
braci twoich, których wybrano, 
aby dali świadectwo mojemu 
imieniu i b ponieśli je pomiędzy 
wszystkie narody, plemiona, ję
zyki i  ludy, a  których ustano
wiono za  pośrednictwem sług 
moich.

2. Zaprawdę, powiadam ci, 
że  było kilka rzeczy w  twoim 
sercu i w tobie, z których Ja, Pan, 
nie byłem dość zadowolony.

3. Jednakże ponieważ się a uko
rzyłeś, będziesz wywyższony; 
przeto przebaczone ci są wszyst
kie grzechy twoje.

4. Niechaj się a raduje serce twoje 
przed moim obliczem; i  dasz 
świadectwo o mym imieniu nie 
tylko b ludziom innych wyznań, 
ale i c Żydom; i poniesiesz słowo 
moje na krańce świata.

5. a Zmagaj się przeto ranek 
po ranku; i dzień po dniu niechaj 
rozlega się twój głos b ostrzeżenia; 
a gdy przychodzi noc, niechaj nie 
śpią mieszkańcy ziemi z powodu 
mowy twojej.

6. Niechaj twoje mieszkanie bę
dzie znane w Syjonie i nie a prze
noś domu twego; bowiem Ja, 
Pan, mam dla ciebie wielką pracę 
do wykonania — w ogłaszaniu 

mego imienia pośród dzieci ludz
kich.

7. Przeto a opasz swe lędźwie 
do pracy. Niech także twe stopy 
będą obute, boś jest wybrany, 
a ścieżka twoja wiedzie między 
górami i między wieloma naro
dami.

8. I słowem twoim wielu wyso
kich zostanie a poniżonych, i sło
wem twoim wielu poniżonych 
zostanie wywyższonych.

9. Głos twój będzie upomnie
niem dla grzesznika; i na twoje 
upomnienie niechaj język 
oszczercy zatrzyma się w swojej 
przewrotności.

10. Bądź a pokorny, a Pan, twój 
Bóg, powiedzie cię za rękę i da ci 
odpowiedź na modlitwy twoje.

11. Znam serce twoje i słysza
łem modlitwy twoje dotyczące 
twych braci. Nie bądź wobec nich 
stronniczy, darząc ich większą 
a miłością niż wielu innych, ale 
niech twoja miłość do nich bę
dzie niczym do siebie samego; 
i  niechaj miłość twoja obfituje 
wobec wszystkich ludzi i wobec 
wszystkich tych, którzy kochają 
moje imię.

12. I módl się za swoich braci, 
Dwunastu. Surowo ich napomi
naj dla mego imienia, i niechaj 
będą napomniani za wszystkie 
grzechy swoje; i bądź mi wierny 
dla a imienia mojego.

112 1 a Dz. 10:4.
  b DiP 18:28.
 3 a Mat. 23:12; Łuk. 14:11.
 4 a Mat. 9:2; Jan 16:33.
  b DiP 18:6; 90:8–9.
  c DiP 19:27.

 5 a Judy 1:3.
  b DiP 1:4–5.
 6 a Ps. 125:1.
 7 a Efez. 6:13–17.
 8 a ppś Pokorny, pokora.
 10 a Przyp. 18:12.

 11 a Mat. 5:43–48.  
ppś Miłość;  
Prawdziwa miłość.

 12 a ppś Jezus Chrystus — 
Wziąć na siebie imię 
Jezusa Chrystusa.
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 13 a ppś Kusić, pokusa.
  b Jan 16:33;  

Obj. 7:13–14;  
DiP 58:3–4.

  c III Nefi 18:32.  
ppś Nawrócenie, 
nawrócić.

 14 a Mat. 16:24;  
Tłum. J.S. Mat. 16:25–
26 (Aneks);  
Łuk. 9:23.

  b Jan 21:15–17.

 15 a ppś Bunt.
  b DiP 28:7.  

ppś Klucze 
kapłaństwa.

 17 a ppś Rigdon, Sidney.
  b ppś Smith, Hyrum.
 19 a I Kor. 16:9;  

DiP 118:3.
 20 a DiP 84:35–38.
 21 a DiP 107:34–35.
  b ppś Upoważnienie.
 22 a ppś Posłuszeństwo, 

posłuszny, być 
posłusznym;  
Zważać.

 23 a Iz. 60:2;  
Mich. 3:6;  
DiP 38:11.  
ppś Odstępstwo — 
Odstępstwo 
we wczesnym kościele 
chrześcijańskim.

  b DiP 10:20–23.

13. A po ich a pokusach i wielu 
b utrapieniach, oto Ja, Pan, wy
czuję ich, i  jeżeli nie znieczulą 
swych serc i nie usztywnią swych 
karków przede mną, zostaną c na
wróceni i uzdrowię ich.

14. Teraz powiadam ci, a  co 
powiadam tobie, powiadam 
wszystkim Dwunastu: Powstań
cie i opaszcie swe lędźwie, weź
cie swój a krzyż, idźcie za  mną 
i b paście owce moje.

15. Nie wywyższajcie się, nie 
a buntujcie przeciwko słudze 
memu, Józefowi, bowiem, za
prawdę, powiadam wam, że  je
stem z nim, a ręka moja będzie 
nad nim; i b klucze, które dałem 
mu, jak również wam, nie zostaną 
mu odebrane, dopóki nie przyjdę.

16. Zaprawdę, powiadam ci, 
sługo mój, Thomasie, jesteś czło
wiekiem, którego wybrałem, aby 
dzierżył klucze mojego królestwa 
w kwestii Dwunastu, daleko po
śród wszystkich narodów —

17. Abyś mógł być moim sługą, 
by  otworzyć drzwi królestwa 
we wszystkich miejscach, gdzie 
sługa mój, Józef, i sługa mój, a Sid
ney, i  sługa mój, b Hyrum, nie 
mogą pójść;

18. Bowiem na  nich złożyłem 

ciężar wszystkich kościołów 
na krótki okres.

19. Przeto dokądkolwiek cię 
poślą, tam idź, a Ja będę z tobą; 
i  gdziekolwiek będziesz głosił 
imię moje, będą ci a skutecznie 
otwarte wrota, aby przyjęli moje 
słowo.

20. Ktokolwiek a przyjmuje 
słowo moje, mnie przyjmuje, 
a  ktokolwiek przyjmuje mnie, 
przyjmuje ich — Pierwsze Pre
zydium, którego członków posła
łem i których uczyniłem waszymi 
doradcami dla mego imienia.

21. I ponownie, powiadam ci, 
że kogokolwiek poślesz w moje 
imię głosem braci twoich, a Dwu
nastu, należycie poleconych 
i b upoważnionych przez ciebie, 
ten będzie mieć moc otwarcia 
drzwi królestwa mojego dla każ
dego narodu, dokądkolwiek ich 
poślesz —

22. Jeżeli ukorzą się przede mną 
i żyć będą słowem moim, i będą 
a zważać na głos Ducha mojego.

23. Zaprawdę, zaprawdę, po
wiadam ci, że a ciemność okrywa 
ziemię, i wielka ciemność okrywa 
umysły ludzi, a  wszelkie ciało 
stało się b zdeprawowane wobec 
mnie.
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 24 a ppś Zemsta.
  b DiP 124:8.
 25 a I Piotra 4:17–18.
 26 a Mat. 7:21–23;  

DiP 41:1; 56:1.
  b Łuk. 6:46;  

Mos. 26:24–27;  
III Nefi 14:21–23.

  c ppś Bluźnić, 
bluźnierstwo.

 28 a ppś Nieskalany, 
czystość.

  b Mar. 16:15–16.
 29 a Morm. 9:22–23;  

DiP 20:25–26.
  b ppś Chrzest, chrzcić.
  c ppś Potępienie 

(wyklęcie).
 30 a ppś Apostoł.
  b ppś Pierwsze 

Prezydium.
  c Efez. 1:10;  

DiP 27:13;  
124:40–42.  

ppś Dyspensacja.
 32 a DiP 110:11–16.  

ppś Klucze 
kapłaństwa.

  b Abr. 1:2–3.
 33 a Jakub 1:19.
  b DiP 72:3.
 34 a Obj. 22:7, 12;  

DiP 49:28;  
54:10.

  b ppś Uczynki.

24. Oto a zemsta nadchodzi 
prędko na  mieszkańców ziemi, 
dzień gniewu, dzień palenia, 
dzień spustoszenia, b płaczu, ża
łoby i  lamentu; i  niczym trąba 
powietrzna przyjdzie ona na całą 
powierzchnię ziemi — rzecze Pan.

25. A a zacznie od domu mego 
i z domu mego pójdzie dalej — 
rzecze Pan;

26. Najpierw pomiędzy tych 
spośród was  — rzecze Pan  — 
którzy a twierdzili, że znają imię 
moje, a nie b znali mnie, i c bluźnili 
przeciwko mnie pośrodku domu 
mego — rzecze Pan.

27. Przeto upewnijcie się, że nie 
będziecie się martwić sprawami 
mojego Kościoła w  tym miej
scu — rzecze Pan.

28. Ale a oczyśćcie swoje serca 
przede mną, a potem b pójdźcie 
na cały świat i głoście moją ewan
gelię każdemu stworzeniu, które 
jej jeszcze nie otrzymało;

29. A ten, kto a wierzy i zostanie 
b ochrzczony, zbawiony będzie, 
a ten, kto nie wierzy i nie zostanie 
ochrzczony, zostanie c potępiony.

30. Bowiem wam, a Dwunastu, 
i  tym, b Pierwszemu Prezydium, 
którzy są razem z wami wyzna
czeni, aby wam byli doradcami 
i  przywódcami, dana jest moc 
tego kapłaństwa na ostatnie dni 
i po raz ostatni, to jest w c dyspen
sacji pełni czasów;

31. Którą to moc dzierżycie 
w związku z  tymi wszystkimi, 
którzy otrzymali dyspensację 
w jakichkolwiek czasach od po
czątku stworzenia;

32. Bowiem, zaprawdę, powia
dam wam, że  a klucze tej dys
pensacji, które otrzymaliście, 
b przeszły od ojców, a na koniec 
zostały zesłane wam z nieba.

33. Zaprawdę, powiadam wam, 
jak wielkie jest wasze powołanie. 
a Oczyśćcie swe serca i swe szaty, 
aby nie b zażądano krwi tego po
kolenia z waszych rąk.

34. Bądźcie wierni, aż przyjdę, 
bowiem a przychodzę szybko, 
a  nagroda moja jest ze  mną, 
aby odpłacić każdemu według 
b uczynków jego. Jam jest Alfa 
i Omega. Amen.
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ROZDZIAŁ 113
Odpowiedzi na pewne pytania na  temat pism Izajasza udzielone 
przez Proroka Józefa Smitha w marcu 1838 r. w Far West w stanie 
Missouri lub w pobliżu.

1–6: Pień Isajego, różdżka zeń 
wyrastająca i  korzeń Isajego zo
stają określone; 7–10: Rozproszone 
resztki Syjonu mają prawo do ka
płaństwa i wezwane są do powrotu 
do Pana.

Kto jest pniem a Isajego, o którym 
jest mowa w wersetach 1., 2., 3., 
4. i 5. rozdziału 11. Ks. Izajasza?

2. Zaprawdę, tak rzecze Pan: 
Jest to Chrystus.

3. Co jest różdżką, o  której 
mowa w wersecie 1. rozdziału 11. 
Ks. Izajasza, która wyjdzie z pnia 
Isajego?

4. Oto tak rzecze Pan: Jest to 
sługa w rękach Chrystusa, który 
jest po  części potomkiem Isa
jego, a po części a Efraima, czyli 
z domu Józefa, na którego nało
żono wiele b mocy.

5. Co jest korzeniem Isajego, 
o którym mowa w wersecie 10. 
rozdziału 11.?

6. Oto tak rzecze Pan: Jest to 
potomek Isajego, a także Józefa, 
do  którego słusznie należy ka
płaństwo i a klucze królestwa, jako 
b sztandar oraz dla c zgromadzenia 
mego ludu w ostatnich dniach.

7. Pytania Eliasa Higbee’ego: Jak 
rozumieć nakaz dany w Księdze 
Izajasza w rozdziale 52. w wer
secie 1., który brzmi: Oblecz się 
w swoją siłę, o Syjonie — i do ja
kiego ludu nawiązuje Izajasz?

8. Nawiązał on do  tych, któ
rych Bóg powoła w  ostatnich 
dniach, którzy dzierżyć będą 
moc kapłaństwa, aby przywró
cić a Syjon i odkupienie Izraela; 
a „oblecz się w swoją b siłę” ozna
cza obleczenie się w upoważnie
nie kapłaństwa, do którego Syjon 
ma c prawo poprzez linię pocho
dzenia; także powrócenie do tej 
mocy, jaką utracił.

9. Jak mamy rozumieć otrząsa
nie się Syjonu z okowów na szyi 
swojej — werset 2.?

10. Mamy to rozumieć w  ten 
sposób, że a rozproszone resztki 
są wezwane do b powrotu do Pana 
z miejsc, w których upadły; a je
żeli to uczynią, Pan obiecuje, 
że do nich przemówi, czyli da im 
objawienie. Zob. wersety 6., 7. i 8. 
Okowy na  jego szyi to klątwy 
Boże na nim, czyli na resztkach 
Izraela w jego rozproszonym sta
nie pośród ludzi innych wyznań.

113 1 a ppś Isaj.
 4 a I Mojż. 41:50–52;  

DiP 133:30–34.  
ppś Efraim.

  b ppś Moc.
 6 a ppś Klucze  

kapłaństwa.

  b DiP 45:9.  
ppś Sztandar.

  c ppś Izrael — 
Zgromadzenie  
Izraela.

 8 a ppś Syjon.
  b DiP 82:14.

  c ppś Pierworództwo.
 10 a ppś Izrael — 

Rozproszenie Izraela.
  b Oz. 3:4–5;  

II Nefi 6:11.
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ROZDZIAŁ 114
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Far 
West w stanie Missouri, 11 kwietnia 1838 r.

1–2: Stanowiska w  Kościele zaj
mowane przez tych, którzy nie są 
wierni, będą dane innym.

Zaprawdę, tak rzecze Pan: Mą
drość jest w słudze moim, Davi
dzie  W. Pattenie, że  załatwi 
wszystkie swoje sprawy, jak 
tylko może najszybciej, i dokona 
rozdziału swego towaru, aby 
mógł wypełnić dla mnie misję 

przyszłą wiosną w towarzystwie 
innych, dwunastu łącznie z nim, 
aby świadczyć o moim imieniu 
i ponieść dobrą nowinę całemu 
światu.

2. Bowiem zaprawdę, tak rze
cze Pan: Ponieważ są tacy pośród 
was, którzy wypierają się mojego 
imienia, inni będą a umieszczeni 
na ich b miejscach i otrzymają ich 
biskupstwo. Amen.

114 2 a DiP 118:1, 6.
  b DiP 64:40.
115 1 a ppś Smith, 

   Józef, jun.
  b ppś Rigdon, Sidney.
  c ppś Smith, Hyrum.

 2 a ppś Partridge, Edward.

ROZDZIAŁ 115
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Far 
West w stanie Missouri, 26 kwietnia 1838 r., ujawniające wolę 
Bożą w kwestii rozbudowania tego miejsca i domu Pana. Objawie
nie to skierowane jest do przewodniczących urzędników i członków 
Kościoła.

1–4: Pan nazywa Swój Kościół 
Koś ciołem Jezusa Chrystusa Świę
tych w Dniach Ostatnich; 5–6: Sy
jon i  jego paliki stanowią miejsca 
obrony i schronienia dla świętych; 
7–16: Święci otrzymują nakaz zbu
dowania Domu Pana w Far West; 
17–19: Józef Smith dzierży klucze 
królestwa Bożego na ziemi.

Zaprawdę, tak rzecze Pan do cie
bie, sługo mój, a Józefie Smith jun., 
a także do sługi mego, b Sidneya 
Rigdona, a  także sługi mego, 

c Hyruma Smitha oraz waszych 
doradców, którzy są wyznaczeni, 
i  tych, którzy będą wyznaczeni 
potem;

2. A także do ciebie, sługo mój, 
a Edwardzie Partridge, i  twoich 
doradców;

3. A  także do  moich wier
nych sług z rady wyższej mego 
Koś cioła w  Syjonie, bowiem 
tak  będzie zwany, i do wszyst
kich starszych, i  ludu mego 
Kościoła Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich, 
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rozproszonych szeroko po ca
łym świecie;

4. Bowiem tak się będzie 
zwać mój a Kościół w ostatnich 
dniach — b Kościół Jezusa Chry
stusa Świętych w Dniach Ostat
nich.

5. Zaprawdę, powiadam wam 
wszystkim: a Powstańcie i  ja
śniejcie, aby światło wasze było 
na b przykład narodom;

6. I  aby a zgromadzenie się 
na ziemi b Syjonu i w jej c palikach 
było dla obrony i jako d schronie
nie przed burzą i gniewem, kiedy 
będzie e wylany bez pomieszania 
na całą ziemię.

7. Niechaj miasto Far West bę
dzie a świętą ziemią poświęconą 
mi; i zwać się będzie najświęt
szym, bowiem ziemia, na której 
stoisz, jest święta.

8. Przeto nakazuję ci a zbudo
wać mi dom dla zgromadzenia 
świętych moich, aby oddawali 
mi b cześć.

9. I niechaj przyszłego lata na
stąpi początek tego dzieła, i pod
walina, i praca przygotowawcza;

10. I niechaj początek ma miej
sce w czwartym dniu następnego 
lipca; i od tego czasu niechaj lud 
mój pilnie pracuje, aby zbudować 
dom dla mego imienia;

11. I za a rok od tego dnia niechaj 

ponownie rozpoczną kładzenie 
podwalin mojego b domu.

12. Tak niechaj pilnie pracują 
od tego czasu, dopóki to nie bę
dzie skończone, od  kamienia 
węgielnego aż do dachu, aż nie 
pozostanie nic, co nie jest skoń
czone.

13. Zaprawdę, powiadam wam, 
niech ani mój sługa Józef, ani mój 
sługa Sidney, ani mój sługa Hy
rum nie zaciągają więcej długów 
dla zbudowania domu memu 
imieniu;

14. Lecz niechaj zbudowany bę
dzie dom memu imieniu według 
a wzoru, który im pokażę.

15. A jeżeli lud mój nie zbuduje 
go według wzoru, jaki pokażę ich 
prezydium, nie przyjmę go z ich 
rąk.

16. Lecz jeżeli lud mój zbuduje 
go według wzoru, jaki ukażę 
jego prezydium — słudze mo
jemu, Józefowi, i  jego dorad
com  — wówczas przyjmę go 
z rąk ludu mego.

17. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, że jest wolą moją, 
aby miasto Far West zostało 
szybko rozbudowane przez zgro
madzenie świętych moich;

18. A  także by  inne miejsca 
wyznaczono na  a paliki w  po
bliskich rejonach, jako zostaną 

 4 a III Nefi 27:4–8.
  b ppś Kościół Jezusa 

Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich.

 5 a Iz. 60:1–3.
  b Iz. 11:12.  

ppś Sztandar.
 6 a ppś Izrael — 

Zgromadzenie Izraela.

  b ppś Syjon.
  c DiP 101:21.  

ppś Palik.
  d Iz. 25:1, 4;  

DiP 45:66–71.
  e Obj. 14:10;  

DiP 1:13–14.
 7 a ppś Święty 

(przymiotnik).

 8 a DiP 88:119; 95:8.
  b ppś Oddawać cześć.
 11 a DiP 118:5.
  b DiP 124:45–54.
 14 a Hebr. 8:5;  

DiP 97:10.
 18 a DiP 101:21.  

ppś Palik.
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ukazane słudze mojemu, Józe
fowi, od czasu do czasu.

19. Oto bowiem będę z  nim 
i uświęcę go przed ludem; bo

wiem jemu dałem a klucze tego 
królestwa i  posługi. Tak jest. 
Amen.

 19 a ppś Klucze 
kapłaństwa.

116 1 a DiP 78:15. 

   ppś Adam ondi 
Ahman.

  b ppś Adam.

  c Dan. 7:13–14, 22.
117 4 a DiP 104:14.
 5 a DiP 104:78.

ROZDZIAŁ 116
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi w pobliżu Wight’s 
Ferry, w miejscu zwanym Spring Hill w hrabstwie Daviess w sta
nie Missouri, 19 maja 1838 r.

Spring Hill jest nazwane przez 
Pana a Adam ondi Ahman, po
nieważ rzekł On, że jest to miej
sce, gdzie b Adam przyjdzie, aby 

odwiedzić swój lud, czyli c Naj
starszy Dniami zasiądzie, jako 
mówił prorok Daniel.

1–9: Słudzy Pańscy nie powinni po
żądać rzeczy doczesnych, bowiem 
czym jest własność dla Pana. 10–
16: Mają porzucić małostkowość 
duszy, a ofiary ich będą święte dla 
Pana.

Zaprawdę, tak rzecze Pan 
do sługi mego, Williama Marksa, 
a  także do  sługi mego, Ne
wela  K. Whitneya  — niechaj 
załatwią swoje sprawy prędko 
i wyjadą z ziemi Kirtland, zanim 
Ja, Pan, ponownie ześlę śniegi  
na ziemię.

2. Niechaj się przebudzą i po
wstaną, i wyruszą, i nie zwlekają, 
bowiem ja, Pan, tak nakazuję.

3. Przeto jeżeli pozostaną, nie 
będzie im się wiodło.

4. Niechaj odpokutują przede 
mną za wszystkie swe grzechy 
i  wszystkie swoje pożądliwe 
pragnienia  — rzecze Pan; bo
wiem czymże jest dla mnie a wła
sność? — rzecze Pan.

5. Niechaj własności Kirtland 
zostaną oddane za  a długi  — 
rzecze Pan. Oddajcie je — rze
cze Pan — a co zostanie, niechaj 

ROZDZIAŁ 117
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Far West 
w stanie Missouri, 8 lipca 1838 r. odnośnie do pilnych obowiązków 
Williama Marksa, Newela K. Whitneya i Olivera Grangera.
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zostanie w  waszych rękach  — 
rzecze Pan.

6. Bowiem czyż nie mam pta
ków niebieskich, a także ryb mor
skich i zwierzyny górskiej? Czyż 
nie uczyniłem ziemi? Czyż nie 
dzierżę a losów wszystkich armii 
narodów ziemi?

7. Przeto czyż nie sprawię, 
by pączkowały i rozkwitały miej
sca a bezludne i by obradzały obfi
cie? — rzecze Pan.

8. Czyż nie ma dość miejsca 
w  górach a Adam ondi Ahman 
i na równinach Olaha b Szinehah, 
czyli na c ziemi, na której mieszkał 
Adam, abyście pożądali tego, co 
jest zaledwie kroplą, i zaniedby
wali poważniejsze sprawy?

9. Przeto przyjdźcie tu, na zie
mię mego ludu, do samego Sy
jonu.

10. Niechaj sługa mój, William 
Marks, będzie a wierny w kilku 
sprawach, a będzie włodarzem 
nad wieloma. Niechaj przewod
niczy pośród mojego ludu w mie
ście Far West i  niechaj będzie 
błogosławiony błogosławień
stwami mego ludu.

11. Niechaj sługa mój, Ne
wel  K. Whitney, wstydzi się 
grupy a nikolaitów i  wszyst
kich ich b tajemnych występ
ków, i całej małostkowości swej 
duszy przede mną  — rzecze 

Pan — i niech przyjdzie do ziemi 
Adam ondi Ahman, i będzie c bi
skupem dla mego ludu — rzecze 
Pan — nie w nazwie, lecz w czy
nie — rzecze Pan.

12. I  ponownie, powiadam 
wam, że  pamiętam o  słudze 
moim, a Oliverze Grangerze; 
oto, zaprawdę, powiadam mu, 
że  imię jego będzie w  świętej 
pamięci z  pokolenia na  po
kolenie, na  wieki wieków  —  
rzecze Pan.

13. Przeto niechaj gorliwie wal
czy o  odkupienie Pierwszego 
Prezydium mego Kościoła  — 
rzecze Pan — a kiedy upadnie, 
powstanie znów, bowiem a ofiara 
jego będzie mi świętsza niż jego 
przyrost — rzecze Pan.

14. Przeto niechaj tu przyj
dzie szybko, do  ziemi Syjonu; 
i  we  właściwym czasie zosta
nie uczyniony kupcem dla mego 
imienia — rzecze Pan — na po
żytek mego ludu.

15. Przeto niechaj nikt nie gardzi 
sługą mym, Oliverem Grange
rem, ale niechaj błogosławień
stwa mego ludu będą na  nim 
na wieki wieków.

16. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, niechaj wszyscy 
słudzy moi na  ziemi Kirtland 
pamiętają o Panu, Swym Bogu, 
a także dom mój, aby go utrzymać 

 6 a Dz. 17:26;  
I Nefi 17:36–39.

 7 a Iz. 35:1;  
DiP 49:24–25.

 8 a DiP 116.  
ppś Adam ondi 
Ahman.

  b Abr. 3:13.
  c ppś Eden.
 10 a Mat. 25:23.
 11 a Obj. 2:6, 15.
  b ppś Tajemne 

sprzysiężenia.
  c ppś Biskup.

 12 a tzn. pośredniku 
wyznaczonym 
przez Proroka 
do załatwienia jego 
spraw w Kirtland.

 13 a ppś Ofiara 
(poświęcenie).
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i zachować w świętości, i wyrzu
cić przekupniów we właściwym 

dla mnie czasie  — rzecze Pan. 
Tak jest. Amen.

ROZDZIAŁ 118
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Far 
West w stanie Missouri, 8 lipca 1838 r. w odpowiedzi na błaganie: 
„Okaż nam wolę Twoją, o Panie, odnośnie do Dwunastu”.

1–3: Pan zaopatrzy rodziny Dwu
nastu; 4–6: Wypełnienie wolnych 
miejsc wśród Dwunastu.

Zaprawdę, tak rzecze Pan: Nie
chaj się zaraz odbędzie konferen
cja; niechaj Dwunastu zostanie 
zorganizowanych; niechaj lu
dzie będą wyznaczeni, aby a zajęli 
miejsce tych, którzy upadli.

2. Niechaj sługa mój, a Thomas, 
zostanie przez czas jakiś na ziemi 
Syjonu, aby publikować słowo 
moje.

3. Pozostali niechaj nadal głoszą 
od tej godziny, a jeżeli to uczynią 
z całą kornością serca, w łagod
ności i a pokorze, i b wytrwałości, 
Ja, Pan, daję im obietnicę, że za
opatrzę ich rodziny; i skutecznie 
będą im odtąd otwarte wrota.

4. A  przyszłej wiosny niechaj 
wyruszą i  idą na  drugą stronę 
wielkich wód, by  tam szerzyć 
moją ewangelię, jej pełnię, i da
wać świadectwo memu imieniu.

5. Niechaj zostawią moich świę
tych w  mieście Far West dwu
dziestego szóstego dnia kwietnia 
w przyszłym roku, w miejscu bu
dowy mojego domu  — rzecze 
Pan.

6. Niechaj sługa mój, John 
Taylor, a także sługa mój, John E. 
Page, a także sługa mój, Wilford 
Woodruff, a  także sługa mój, 
Willard Richards, zostaną wy
znaczeni, aby wypełnili miejsca 
tych, którzy upadli, i niech będą 
oficjalnie powiadomieni o swym 
wyznaczeniu.

118 1 a Dz. 1:13, 16–17,  
22–26.

 2 a ppś Marsh, Thomas B.
 3 a ppś Pokorny, pokora.

  b ppś Wytrwać.

ROZDZIAŁ 119
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Far 
West w stanie Missouri, 8 lipca 1838 r. w odpowiedzi na błaganie: 
„O Panie, ukaż sługom Twoim, ile żądasz z własności ludu Twego 
na dziesięcinę”. Prawo dziesięciny w dzisiejszym rozumieniu nie 
zostało dane Kościołowi przed niniejszym objawieniem. Termin 
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‘dziesięcina’ w modlitwie właśnie cytowanej i w poprzednich obja
wieniach (DiP 64:23; 85:3; 97:11) oznaczał nie tylko jedną dziesiątą, 
lecz wszystkie dobrowolne ofiary, czyli datki na fundusz Kościoła. 
Pan dał wcześniej Kościołowi prawo poświęcenia i szafarstwa wła
sności, które członkowie (głównie przewodniczący starsi) przyjęli 
przez przymierze, które miało być wieczne. Wskutek nieprzestrze
gania przez wielu tego przymierza Pan wycofał je na pewien czas, 
dając w zamian prawo dziesięciny całemu Kościołowi. Prorok za
pytał Pana, ile wymaga On z ich własności na święte cele. Odpo
wiedzią było niniejsze objawienie.

1–5: Święci mają płacić nadwyżkę 
własności, a następnie dawać, jako 
dziesięcinę, jedną dziesiątą swojego 
rocznego przyrostu; 6–7: Takie po
stępowanie uświęci ziemię Syjonu.

Zaprawdę, tak rzecze Pan, wy
magam, aby cała ich a nadwyżka 
własności została oddana do rąk 
biskupa mego Kościoła w Syjonie,

2. Na  budowę mego a domu 
i na położenie fundamentów Sy
jonu, i na kapłaństwo, i na zadłu
żenie Prezydium mego Kościoła.

3. A będzie to początkiem a dzie
sięciny mego ludu.

4. A  potem ci, którzy tak za
płacili dziesięcinę, zapłacą jedną 
dziesiątą z  całego swego rocz
nego przyrostu; i będzie to stałe 
prawo na wieki dla mego świę
tego kapłaństwa — rzecze Pan.

5. Zaprawdę, powiadam wam, 
że stanie się, iż wszyscy ci, którzy 
gromadzą się w ziemi a Syjonu, 
płacić będą dziesięcinę ze swej 
nadwyżki własności i przestrze
gać będą tego prawa albo nie zo
staną uznani za  godnych, aby 
pozostać pośród was.

6. I  powiadam wam, że  jeżeli 
lud mój nie będzie przestrzegać 
tego prawa i nie będzie zacho
wywać go w świętości, i przez 
prawo to nie uświęci ziemi a Sy
jonu dla mnie — aby moje statuty 
i sądy były na niej zachowywane, 
żeby była najświętsza — oto, za
prawdę, powiadam wam, że nie 
będzie to dla was ziemia Syjonu.

7. A będzie to przykładem dla 
wszystkich a palików Syjonu. Tak 
jest. Amen.

119 1 a DiP 42:33–34, 55; 
51:13; 82:17–19.

 2 a DiP 115:8.
 3 a Mal. 3:8–12; 

   DiP 64:23.  
ppś Dziesięciny, 
dziesięcina.

 5 a DiP 57:2–3.

 6 a ppś Syjon.
 7 a ppś Palik.

ROZDZIAŁ 120
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Far 
West w stanie Missouri, 8  lipca 1838 r., podające do wiadomości 
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1–6: Prorok zanosi błagania 
do Pana za  cierpiących świętych; 
7–10: Pan przemawia i obdarza go 
spokojem; 11–17: Przeklęci są wszy
scy ci, którzy wznoszą fałszywe 
okrzyki o wykroczeniu ludu Pana; 
18–25: Nie będą mieć prawa do ka
płaństwa i będą potępieni; 26–32: 
Pełne chwały objawienia obiecane 
tym, którzy dzielnie wytrwają; 33–
40: Dlaczego wielu jest powołanych, 
lecz niewielu wybranych; 41–46: 
Kapłaństwo powinno być używane 
jedynie w prawości.

O Boże, gdzie jesteś? I gdzie jest 
pawilon, w którym pozostajesz 
w a ukryciu?

2. a Jak długo wstrzymane będą 
ręka Twoja i oko Twoje, zaiste, 

jak długo Twe nieskalane oko pa
trzeć będzie z wiecznych niebios 
na krzywdy Twego ludu i sług 
Twych, których krzyki przenikać 
będą ucho Twoje?

3. O Panie, a jak długo będą cier
pieć te krzywdy i  bezprawny 
ucisk, zanim serce Twoje zmięk
nie dla nich, a  trzewia Twoje 
będą wzruszone współczuciem 
do nich?

4. O Panie Boże a Wszechmocny, 
Stworzycielu nieba, ziemi i mórz, 
i  wszystkiego, co w  nich jest, 
i który rządzisz i władasz dia
błem, i ciemnym, i pogrążonym 
w  mroku dominium szeolu  — 
wyciągnij rękę, niech oko Twoje 
przeniknie, niechaj pawilon Twój 
zostanie zabrany, niech b miejsce 

rozporządzanie własnościami podlegającymi dziesięcinie, jak podano 
w poprzednim objawieniu, w rozdziale 119.

Zaprawdę, tak rzecze Pan, przy
szedł teraz czas, żeby a nimi roz
porządzała rada składająca się 
z  Pierwszego Prezydium mo
jego Kościoła i z biskupa wraz 

z  jego radą, i  mojej rady wyż
szej; a  także przez mój własny 
głos do nich — rzecze Pan. Tak 
jest. Amen.

120 1 a tzn. dziesięcinami.
121 1 a Ps. 13:2–3;  

102:2–3.

 2 a Hab. 1:2.
 3 a DiP 109:49.
 4 a ppś Wszechmogący.

  b DiP 123:6.

ROZDZIAŁ 121
Modlitwa i proroctwa spisane przez Proroka Józefa Smitha w for
mie listu napisanego do Kościoła, kiedy był on więźniem w więzie
niu w Liberty w stanie Missouri, datowanego na 20 marca 1839 r. 
Prorok wraz z kilkoma towarzyszami przebywał w więzieniu od mie
sięcy. Ich petycje i odwołania do władz wykonawczych oraz sądów 
nie pomogły.
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 5 a Łuk. 18:7–8.
 7 a ppś Przeciwności.
 8 a I Piotra 2:19–23.  

ppś Wytrwać.
 9 a DiP 122:3.
 10 a ppś Job.

 11 a II Mojż. 16:14.
 12 a Dan. 2:21.
 13 a Przyp. 28:10;  

I Nefi 14:3.
 16 a I Sam. 26:9;  

Ps. 105:15.

  b II Nefi 15:20;  
Mor. 7:14, 18.

 17 a Efez. 5:6.
 19 a Mat. 18:6.  

ppś Urazić.

Twego ukrycia nie będzie już dłu
żej zakryte, niech ucho Twoje się 
skłoni, niech serce Twoje zmięk
nie i niech trzewia Twoje będą 
wzruszone współczuciem do nas.

5. Niechaj rozpali się Twój 
gniew na  naszych wrogów; 
i  w  furii serca Twego a pomścij 
mieczem Twoim krzywdy nasze.

6. Wspomnij na  Twoich cier
piących świętych, o Boże nasz, 
a słudzy Twoi będą się na wieki 
radować Twoim imieniem.

7. Synu Mój, pokój niechaj bę
dzie twej duszy; twoje a przeciw
ności i  twoje udręki potrwają 
zaledwie małą chwilkę;

8. A  potem, jeżeli dobrze to 
a zniesiesz, Bóg wywyższy cię 
na wysokości, zatryumfujesz nad 
wszystkimi wrogami swoimi.

9. a Przyjaciele twoi staną przy 
tobie i  powitają cię znowu 
ciepłym sercem i  przyjazną  
dłonią.

10. Nie jesteś jeszcze niczym 
a Job, przyjaciele twoi nie spierają 
się z tobą ani nie oskarżają o wy
kroczenie, jak czynili Jobowi.

11. A  ci, którzy oskarżają cię 
o wykroczenie, ich nadzieja zo
stanie zniszczona, a  ich ocze
kiwania stopnieją, jak topi się 
a szron pod palącymi promie
niami wschodzącego słońca;

12. Bóg także przyłożył Swoją 
rękę i pieczęć, aby zmienić a czasy 

i pory, i oślepić ich umysły, aby 
nie pojęli Jego zdumiewających 
dzieł, aby ich też mógł doświad
czać i przyłapać na ich własnej 
przebiegłości;

13. Także ponieważ serca ich 
są zdeprawowane, podobnie jak 
wszystko, co chcą sprowadzić 
na innych, i lubują się, gdy inni 
cierpią, może to spaść na  a nich 
samych w najwyższym stopniu;

14. Aby także doznali rozczaro
wania i przekreślone zostały ich 
nadzieje;

15. I po niewielu latach odtąd 
stanie się, że oni i ich potomność 
zostaną zmieceni spod nieba — 
rzecze Bóg — aby ani nawet je
den z nich się nie ostał.

16. Przeklęci są wszyscy ci, któ
rzy podniosą piętę przeciwko 
moim a pomazańcom  — rze
cze Pan — i którzy wołać będą, 
że  b zgrzeszyli, gdy tamci nie 
zgrzeszyli przede mną — rzecze 
Pan — ale uczynili to, co było sto
sowne w moich oczach i co im 
 nakazałem.

17. Lecz ci, którzy oskarżają 
o wykroczenie, czynią tak, po
nieważ sami są sługami grzechu 
i a dziećmi nieposłuszeństwa.

18. A  tym, którzy fałszywie 
przysięgają przeciwko sługom 
mym, aby ich doprowadzić 
do niewoli i śmierci —

19. Biada im, że a obrażali moich 

DOKTRYNA I PRZYMIERZA 121:5–19 288



 19 b ppś Obrzędy.
 20 a V Mojż. 28:15–20.
 21 a ppś Kapłaństwo.
 22 a Mat. 18:6;  

DiP 54:5.
 23 a Mat. 12:34.
 24 a ppś Wszechwiedzący.
  b Hel. 8:25.  

ppś Sędzia, Sąd.
 25 a Job 7:1;  

DiP 122:9.

  b ppś Uczynki.
 26 a Dan. 2:20–22;  

Art. wiary 1:9.  
ppś Objawienie.

  b DiP 8:2–3.
  c ppś Dar Ducha 

Świętego.
 28 a DiP 42:61; 76:7–8;  

98:12.
  b Ps. 82:1, 6;  

Jan 10:34–36;  

I Kor. 8:5–6;  
DiP 76:58; 132:20;  
Abr. 4:1; 5:1–2.

 29 a DiP 101:32.
 30 a Job 26:7–14;  

Ps. 104:5–9;  
Dz. 17:26.

 31 a ppś Dyspensacja.
 32 a ppś Narada w Niebie.
  b V Mojż. 10:17.

maluczkich, odcięci będą od b ob
rzędów domu mojego.

20. Ich a kosz nie będzie pełen, 
przepadną ich domy i ich stodoły, 
a oni sami będą pogardzani przez 
tych, którzy im schlebiali.

21. Nie będą mieli prawa 
do a kapłaństwa, podobnie jak ich 
potomność — z pokolenia na po
kolenie.

22. a Lepiej by  im było, gdyby 
kamień młyński zawieszono im 
u szyi i gdyby utonęli w głębi
nie morskiej.

23. Biada tym wszystkim, któ
rzy dręczą lud mój i przeganiają, 
i mordują, i świadczą przeciwko 
niemu — rzecze Pan Zastępów; 
a pokolenie żmij nie umknie przed 
potępieniem piekielnym.

24. Oto oczy moje a widzą i znają 
wszystkie ich uczynki i  mam 
w zapasie szybki b osąd we wła
ściwym czasie na nich wszyst
kich;

25. Bowiem jest a czas wyzna
czony każdemu człowiekowi 
według tego, jakie będą jego 
b uczynki.

26. Bóg udzieli wam a wiedzy 
przez Swego b Ducha Świętego, 
zaiste, przez niewypowiedziany 
c dar Ducha Świętego, który nie 

został objawiony od  początku 
świata, aż dotąd;

27. Którego ojcowie nasi wy
glądali z niecierpliwym oczeki
waniem, aby został objawiony 
w  ostatnich czasach, na  który 
aniołowie skierowali ich umysły, 
jako trzymany w zapasie na peł
nię ich chwały;

28. Czas, który nastanie, gdy 
a nic nie będzie wstrzymane, czy 
jest jeden Bóg, czy wielu b bogów, 
zostaną ukazani.

29. Wszystkie trony i państwa, 
księstwa i moce będą a objawione 
i nadane tym wszystkim, którzy 
dzielnie wytrwali dla ewangelii 
Jezusa Chrystusa.

30. A także, czy będą a granice 
wyznaczone niebiosom czy mo
rzom, czy suchemu lądowi, czy 
słońcu, księżycowi czy gwiaz
dom —

31. Wszystkie czasy ich obro
tów, wszystkie wyznaczone dni, 
miesiące i lata, i wszystkie dni ich 
dni, miesięcy i lat, i wszystkie ich 
chwały, prawa i ustalone czasy 
zostaną objawione w  dniach 
a dyspensacji pełni czasów —

32. Według tego, co zostało usta
nowione pośród a Rady Wiecz
nego b Boga wszystkich innych 
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 32 c ppś Człowiek, 
ludzie — Człowiek, 
potencjał, aby stać się 
jak Ojciec Niebieski.

  d ppś Odpoczynek.
 33 a DiP 128:19.  

ppś Wiedza.
 34 a Mat. 20:16; 22:1–14;  

DiP 95:5–6.  
ppś Powołać, 
powołany przez 

Boga, powołanie.
  b ppś Wybierać, wybrać, 

być wybranym.
 35 a ppś Światowość.
  b Mat. 6:2;  

II Nefi 26:29.
 36 a ppś Kapłaństwo;  

Upoważnienie.
  b ppś Moc.
  c ppś Prawy, prawość.
 37 a Przyp. 28:13.

  b ppś Grzech.
  c ppś Pycha.
  d DiP 1:33.
 38 a Dz. 9:5.
  b ppś Prześladować, 

prześladowanie.
 39 a ppś Człowiek 

naturalny.
 41 a I Piotra 5:1–3.
  b II Kor. 6:4–6.

bogów, zanim był świat, co miało 
zostać zachowane do zakończe
nia i  końca jego, kiedy każdy 
człowiek wejdzie do Jego wiecz
nej c obecności i Jego nieśmiertel
nego d odpoczynku.

33. Jak długo mogą płynące 
wody pozostać nieczyste? Jaka 
potęga powstrzyma niebiosa? 
Tak jak człowiek, wyciągając swe 
cherlawe ramię, nie może po
wstrzymać rzeki Missouri w wy
znaczonym biegu ani jej zawrócić, 
tak samo nic nie powstrzyma 
Wszechmocnego od  wylania 
a wiedzy z nieba na głowy świę
tych w dniach ostatnich.

34. Oto wielu jest a powołanych, 
ale niewielu b wybranych. A dla
czego nie są wybrani?

35. Bo serca ich są tak bardzo na
stawione na rzeczy tego a świata 
i dążą do b zaszczytów ludzkich, 
że nie przyswoili sobie tej jednej 
lekcji —

36. Że  a prawa kapłaństwa są 
nierozerwalnie związane z b mo
cami niebieskimi i  że  moce 
niebieskie nie mogą być kontro
lowane ani kierowane w żaden 
inny sposób, lecz tylko według 
zasad c prawości.

37. Że mogą być nam nadane, 

to prawda; lecz kiedy usiłujemy 
a zakryć nasze b grzechy czy zado
wolić naszą c pychę, naszą próżną 
ambicję, lub sprawować kontrolę 
czy władanie, czy przymus w sto
sunku do dusz dzieci ludzkich, 
w jakimkolwiek stopniu niepra
wości, oto niebiosa d wycofują 
się; zasmucony jest Duch Pana; 
a kiedy jest wycofany, amen ka
płaństwu, czyli upoważnieniu 
tego człowieka.

38. Oto zanim się spostrzeże, 
pozostawiony jest sam sobie, aby 
a wierzgać przeciw ościeniom, 
by b prześladować świętych i wal
czyć przeciw Bogu.

39. Nauczyliśmy się przez 
smutne doświadczenia, że  jest 
w a naturze i charakterze prawie 
wszystkich ludzi, że gdy tylko 
otrzymają nieco władzy, jak im 
się wydaje, natychmiast zaczy
nają sprawować nieprawe pano
wanie.

40. Stąd wielu jest powołanych, 
ale niewielu wybranych.

41. Żadna moc ani wpływ nie 
mogą ani też nie powinny być 
wywierane na mocy kapłaństwa, 
jedynie przez a perswazję, przez 
b wytrwałość, przez delikatność 
i łagodność, i nieudawaną miłość;
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42. Przez dobroć i czystą wie
dzę, które wielce powiększą 
duszę bez a obłudy i  bez b pod
stępu —

43. Czasami ostro a upomina
jąc, gdy jesteś poruszony przez 
Ducha Świętego, a później oka
zując zwiększoną b miłość temu, 
którego zganiłeś, aby cię nie po
czytał za swego wroga;

44. Aby wiedział, że twoja wier
ność silniejsza jest od pęt śmierci.

45. Niechaj trzewia twoje będą 
także pełne prawdziwej miło
ści dla wszystkich ludzi i  dla 

domowników wiary i  niechaj 
a cnota nieprzerwanie ozdabia 
twoje b myśli, wówczas twoja 
pewność siebie umocni się 
w  obecności Boga, a  doktryna 
kapłaństwa skropli się na duszy 
twojej niczym c rosa z nieba.

46. a Duch Święty będzie twoim 
stałym towarzyszem, a  berło 
twoje niezmiennym berłem pra
wości i  prawdy, a  b panowanie 
twoje będzie wiecznym pano
waniem, które bez użycia przy
musu, przypłynie do  ciebie 
na wieki wieków.

ROZDZIAŁ 122
Słowo Pańskie do Proroka Józefa Smitha, kiedy był więźniem w wię
zieniu w Liberty w stanie Missouri. Niniejszy rozdział stanowi wy
jątek z  listu napisanego do Kościoła, opatrzonego datą 20 marca 
1839 r. (zob. wprowadzenie do rozdziału 121.).

1–4: Krańce ziemi pytać będą o imię 
Józefa Smitha; 5–7: Wszystkie jego 
niebezpieczeństwa i boleści dadzą 
mu doświadczenie i będą dla jego 
dobra; 8–9: Syn Człowieczy zstąpił 
poniżej wszystkich.

Krańce ziemi pytać będą o twoje 
a imię i głupcy kpić będą z ciebie, 
i piekło szaleć będzie przeciwko 
tobie;

2. Podczas gdy ludzie nieskala
nego serca, roztropni i szlachetni, 

i  cnotliwi szukać będą stale 
a rady i  upoważnienia, i  błogo
sławieństw z twojej ręki.

3. I lud twój nigdy nie zwróci się 
przeciwko tobie, wysłuchawszy 
świadectwa zdrajców.

4. I chociaż wpływ ich wpędzi 
cię w kłopoty, za kraty i mury, 
szanować cię będą; i poza krótką 
a chwilą głos twój będzie strasz
liwszy pośród wrogów twoich 
niż głos srogiego b lwa dla pra
wości twojej; i  Bóg twój stać 

 42 a Jak. 3:17.
  b ppś Podstęp.
 43 a ppś Skarcić, karcenie.
  b ppś Miłość;  

Prawdziwa miłość.
 45 a ppś Cnota.

  b ppś Myśli.
  c V Mojż. 32:1–2;  

DiP 128:19.
 46 a ppś Duch Święty.
  b Dan. 7:13–14.
122 1 a J.S. — Hist. 1:33.

 2 a ppś Rada.
 4 a DiP 121:7–8.
  b III Nefi 20:16–21;  

21:12.

DOKTRYNA I PRZYMIERZA 121:42–122:4291



będzie przy tobie po wieki wie
ków.

5. Jeżeli jesteś powołany, aby 
przejść przez utrapienia, jeżeli 
jesteś w niebezpieczeństwie po
między fałszywymi braćmi, je
żeli jesteś w niebezpieczeństwie 
pomiędzy rabusiami, jeżeli jesteś 
w niebezpieczeństwie na lądzie 
czy na morzu;

6. Jeżeli cię oskarżą wszelkimi 
fałszywymi oskarżeniami, jeżeli 
dopadną cię wrogowie twoi, je
żeli cię wydrą z  towarzystwa 
twego ojca i matki, i braci, i sióstr, 
i  jeżeli z  obnażonym mieczem 
wrogowie twoi porwą cię z łona 
żony twej i od twojego potom
stwa, a twój starszy syn, choć za
ledwie sześcioletni, czepiać się 
będzie szat twoich i powie: Ojcze 
mój, ojcze mój, dlaczego nie mo
żesz zostać z nami? O, mój ojcze, 
co ci ludzie z tobą uczynią? I je
żeli wtedy odtrącą go od ciebie 
mieczem i powloką cię do więzie
nia, a wrogowie twoi grasować 
będą wokół ciebie niczym a wilki, 
które czują krew jagnięcia;

7. I  jeżeli cię wrzucą do  dołu 
czy oddadzą w  ręce morder
ców, i wydadzą na ciebie wyrok 
śmierci; jeżeli cię wrzucą w a głę
binę; jeżeli wzburzona fala spi
skować będzie przeciwko tobie; 
jeżeli gwałtowne wichry staną się 
wrogami twoimi; jeżeli niebiosa 
zbiorą czarność, a wszystkie ży
wioły połączą się, aby ci zagro
dzić drogę; i  ponad wszystko, 
jeżeli same czeluści b piekielne 
szeroko otworzą swą pasz
czę na ciebie, wiedz, synu mój, 
że wszystko to da ci c doświad
czenie i będzie dla twego dobra.

8. a Syn Człowieczy b zstąpił po
niżej wszystkich. Czyż jesteś 
większy od Niego?

9. Przeto wytrwaj na swej dro
dze, a  kapłaństwo a pozostanie 
z  tobą; bowiem ich b granice są 
wyznaczone, oni nie mogą ich 
przekroczyć. Twoje c dni są znane, 
a twoje lata nie będą mniej liczne; 
przeto d nie trwóż się o to, co czło
wiek może uczynić, bowiem Bóg 
będzie z tobą na wieki wieków.

 6 a Łuk. 10:3.
 7 a Jon. 2:4–7.
  b II Sam. 22:5–7;  

J.S. — Hist. 1:15–16.
  c II Kor. 4:17;  

Hebr. 12:10–11;  

II Nefi 2:11.
 8 a ppś Syn Człowieczy.
  b Hebr. 2:9, 17–18;  

DiP 76:107; 88:6.
 9 a DiP 90:3.
  b Dz. 17:26.

  c DiP 121:25.
  d Neh. 4:14;  

Ps. 56:5; 118:6;  
Przyp. 3:5–6; Iz. 51:7;  
Łuk. 12:4–5; II Nefi 8:7;  
DiP 3:7; 98:14.

ROZDZIAŁ 123
Powinność świętych w stosunku do  ich prześladowców spisana 
przez Proroka Józefa Smitha, gdy był więźniem w więzieniu w Li
berty w  stanie Missouri. Niniejszy rozdział stanowi wyjątek 
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1–6: Święci powinni zebrać i wydać 
opis swych cierpień i prześladowań; 
7–10: Ten sam duch, który ustano
wił fałszywe wyznania wiary, pro
wadzi także do  prześladowania 
świętych; 11–17: Wielu spośród 
wszystkich grup religijnych przyj
mie jeszcze prawdę.

I  ponownie, proponujemy 
wszystkim świętym rozważenie, 
czy nie byłoby właściwe zebra
nie wiedzy o wszystkich faktach, 
cierpieniach i nadużyciach, za
dawanych im przez ludzi z tego 
stanu;

2. A także o wszystkich dobrach 
i liczbie szkód, jakie ponieśli, za
równo szkód związanych z szar
ganiem opinii, jak i osobistych, 
a także tych, które dotyczą nie
ruchomości;

3. A  także imion wszystkich 
osób, które dołożyły ręki do ich 
ucisku, o ile mogą ich dosięgnąć 
i znaleźć.

4. I  może uda się wyznaczyć 
komisję, aby badała te sprawy 
i  sporządzała oświadczenia 
oraz świadectwa pod przysięgą, 
a także zbierała oszczercze publi
kacje, jakie są w obiegu;

5. I  wszystkie, które są w  ty
godnikach i  encyklopediach, 
i  wszystkie oszczercze hi
storyjki, które są wydawane 
i pisane, i przez kogo, i przed
stawiła wszystkie powiązania 

diabolicznego łotrostwa, i  nie
cnych i morderczych pomówień, 
jakimi się posługują w stosunku 
do tych ludzi —

6. Abyśmy nie tylko mogli 
ogłosić je całemu światu, ale też 
przedstawić głowom rządów 
w całym ich ciemnym i piekiel
nym odcieniu, jako ostatni wysi
łek nakazany nam przez naszego 
Ojca Niebieskiego, zanim w pełni 
i  kompletnie będziemy sobie 
mogli rościć prawo do tej obiet
nicy, która Go wywoła z a ukrycia, 
a także, aby cały naród został po
zbawiony wymówki, zanim On 
nie ześle mocy Swego potężnego 
ramienia.

7. Jest to nadrzędna powin
ność, jaką winniśmy Bogu, anio
łom, z  którymi nas postawią, 
a  także sobie samym, naszym 
żonom i dzieciom, którym spra
wiono, że się ugięły pod cięża
rem smutku, boleści i troski, pod 
najnędzniejszą ręką morderstwa, 
tyranii i ucisku, wspieraną, po
naglaną i  utrzymywaną przez 
wpływ tego ducha, który spra
wił, że wiara ojców, którzy odzie
dziczyli kłamstwa, tak mocno 
utkwiła w sercach dzieci, i który 
to duch wypełnił świat pomie
szaniem, który wzrastał w  siłę 
i  jest teraz głównym źródłem 
wszelkiej deprawacji, a cała a zie
mia jęczy pod ciężarem jego nie
godziwości.

123 6 a DiP 101:89; 121:1, 4.  7 a Mojż. 7:48–49.

z listu napisanego do Kościoła, opatrzonego datą 20 marca 1839 r. 
(zob. wprowadzenie do rozdziału 121.).
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8. Jest to żelazne a jarzmo, jest 
to silna obręcz; są to te same kaj
dany i łańcuchy, i okowy, i pęta 
piekielne.

9. Przeto jest to nadrzędna po
winność, jaką winniśmy nie tylko 
naszym własnym żonom i dzie
ciom, ale wdowom i  sierotom, 
których mężowie i ojcowie zo
stali a pomordowani tą żelazną 
ręką;

10. Które to ciemne i czerniejące 
czyny wystarczą, aby zatrzęsło 
się samo piekło i stanęło przera
żone i pobladłe, i aby zatrzęsły 
się ręce samego diabła, i były po
rażone.

11. I  jest to także nadrzędna 
powinność, jaką winniśmy ca
łemu dorastającemu pokoleniu, 
i wszystkim ludziom nieskala
nego serca —

12. Bowiem wielu jest jeszcze 
na  ziemi ludzi pośród wszyst
kich grup religijnych, stronnictw 
i wyznań, którzy są a zaślepieni 
subtelną przebiegłością in
nych, w wyniku czego czyhają 
oni, by zwodzić, i którzy są po

wstrzymywani od prawdy tylko 
dlatego, że b nie wiedzą, gdzie ją 
znaleźć —

13. Przeto gdybyśmy musieli 
zmarnować i spędzić nasze życie 
na wydobyciu na światło dzienne 
wszystkich a ukrytych spraw 
ciemności, żeby je poznać; i aby 
mogły być prawdziwie ujaw
nione z nieba —

14. Należy się nimi wówczas za
jąć z całą gorliwością.

15. Niechaj nikt nie uważa ich 
za drobiazgi, bowiem wiele jest 
rzeczy istniejących w przyszło
ści, które dotyczą świętych, które 
od tych spraw zależą.

16. Wiecie, bracia, że  bardzo 
wielki okręt w dużej mierze ma 
a pożytek z bardzo małego steru 
w czasie burzy, ponieważ utrzy
muje go on pomimo wiatru i fal.

17. Przeto, ukochani bracia, 
czyńmy a radośnie wszystko, co 
leży w  naszej mocy, i  obyśmy 
mogli stać spokojnie, z najwięk
szą pewnością, widząc b zbawie
nie Boga i  aby objawione było 
Jego ramię.

 8 a ppś Jarzmo.
 9 a DiP 98:13; 124:54.
 12 a Kol. 2:8;  

DiP 76:75.

  b I Nefi 8:21–23.
 13 a I Kor. 4:5.
 16 a Jak. 3:4;  

Alma 37:6–7;  

DiP 64:33.
 17 a DiP 59:15.
  b II Mojż. 14:13.

ROZDZIAŁ 124
Objawienie dane Prorokowi Józefowi Smithowi w Nauvoo w stanie 
Illinois, 19 stycznia 1841 r. Wskutek narastających prześladowań 
i niezgodnego z prawem postępowania ze strony urzędników pań
stwowych święci byli zmuszeni opuścić stan Missouri. Nakaz eks
terminacji wydany przez gubernatora stanu Missouri Lilburna W. 
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1–14: Józefowi Smithowi przy
kazano, aby wygłosił uroczy
stą proklamację ewangelii przed 
prezydentem Stanów Zjedno
czonych, gubernatorami i włoda
rzami wszystkich narodów; 15–21: 
Hyrum Smith, David  W. Pat
ten,  Joseph Smith sen. i  inni, któ
rzy są pośród żyjących i zmarłych, 
są błogosławieni za  swoją rzetel
ność i cnoty; 22–28: Święci otrzy
mują nakaz zbudowania zarówno 
domu gościnnego dla odwiedza
jących, jak i  świątyni w Nauvoo; 
29–36: Chrztów za zmarłych na
leży dokonywać w świątyni; 37–44: 
Lud Pana zawsze buduje świąty
nie dla dokonywania świętych 
obrzędów; 45–55: Święci są zwol
nieni z budowy świątyni w hrab
stwie  Jackson ze względu na ucisk 
ze  strony wrogów; 56–83: Dane 
są wskazówki do  budowy Domu 
w Nauvoo; 84–96: Hyrum Smith 
jest powołany, aby być patriarchą 
i otrzymuje klucze, i zajmuje miej
sce Olivera Cowdery’ego; 97–122: 
William Law i  inni otrzymują po
rady dotyczące ich pracy; 123–145: 
Generalni i miejscowi urzędnicy są 
wyznaczeni łącznie z ich obowiąz
kami i powiązaniami z kworum.

Zaprawdę, tak rzecze Pan do cie
bie, sługo mój, Józefie Smith, 
spodobała mi się twoja ofiara 
i podziękowania, jakieś złożył, 
bowiem wychowałem cię w tym 
celu, abym mógł ukazać mądrość 
moją poprzez a słabych tej ziemi.

2. Twoje modlitwy zadowalają 
mnie i w odpowiedzi na nie po
wiadam ci, że jesteś teraz powo
łany do  tego, by  niezwłocznie 
wygłosić uroczystą proklamację 
mojej ewangelii i  tego a palika, 
który założyłem, aby był kamie
niem węgielnym Syjonu, który 
będzie wygładzony z wytworno
ścią jak w pałacach.

3. Proklamację tę skierujesz 
do  wszystkich a królów świata, 
na cztery jego krańce, do szanow
nego prezydenta elekta i  szla
chetnych gubernatorów narodu, 
w  którym żyjesz, i  do  wszyst
kich narodów ziemi rozproszo
nych za granicą.

4. Niechaj będzie napisana 
w  duchu a łagodności i  przez 
moc Ducha Świętego, który bę
dzie w tobie w czasie jej pisania;

5. Bowiem dane ci będzie przez 
Ducha Świętego znać wolę 
moją odnośnie do  tych królów 
i władz, a nawet do tego, co im 

124 1 a I Kor. 1:26–28;  
DiP 1:19; 35:13.

 2 a ppś Palik.

 3 a Ps. 119:46;  
Mat. 10:18;  
DiP 1:23.

 4 a ppś Łagodny, 
łagodność.

Boggsa wydany w dniu 27 października 1838 r. nie pozostawił im 
żadnej alternatywy. W 1841 r., kiedy niniejsze objawienie było dane, 
miasto Nauvoo znajdujące się w miejscu dawnej wioski Commerce 
w stanie Illinois zostało zbudowane przez świętych i tutaj założono 
główną siedzibę Kościoła.
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 7 a Ps. 103:15–16;  
Iz. 40:6–8;  
I Piotra 1:24–25.

 8 a Mat. 8:12;  
Alma 40:13;  
DiP 101:91; 112:24.

 9 a Iz. 60:1–4.  
ppś Światło, światłość 
Chrystusa.

 10 a Mat. 24:44;  
J.S. — Mat. 1:48.

 14 a ppś Szafarz, 

szafarstwo.
 15 a ppś Smith, Hyrum.
  b ppś Rzetelność, 

uczciwość.
 16 a ppś Rada.

przypadnie w czasie, który na
stanie.

6. Oto bowiem wkrótce ich 
wezwę, aby baczyli na  światło 
i chwałę Syjonu, gdyż nadszedł 
wyznaczony czas, aby go wyróż
nić.

7. Wezwij ich przeto głośną pro
klamacją i świadectwem swoim, 
nie bojąc się ich, bowiem są ni
czym a trawa, a cała ich chwała, 
niczym jej kwiat, który wkrótce 
opadnie, aby nie mieli żadnej wy
mówki —

8. I abym mógł ich nawiedzić 
w dniu nawiedzenia, kiedy od
słonię oblicze mego ukrycia, 
aby wyznaczyć ciemięzcy jego 
część wśród obłudników, gdzie 
jest a zgrzytanie zębów, jeżeli od
rzucą sługi moje i  świadectwo 
moje, które im objawiłem.

9. I  ponownie, nawiedzę 
i zmiękczę ich serca, wiele z nich, 
dla twojego dobra, abyś znalazł 
łaskę w  ich oczach, aby doszli 
do  a światła prawdy, a  ludziom 
innych wyznań dla wywyższe
nia, czyli podniesienia Syjonu.

10. Bowiem dzień mego na
wiedzenia nadchodzi prędko, 
w  a godzinie, w  której się tego 
nie spodziewasz; a  gdzie bę
dzie bezpieczeństwo mego ludu 
i schronienie dla tych, którzy po
zostaną?

11. Przebudźcie się, o królowie 

ziemi! Przyjdźcie, o przyjdźcie 
ze swym złotem i srebrem ku po
mocy memu ludowi do domu có
rek Syjonu.

12. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam ci, niechaj sługa mój, 
Robert B. Thompson, pomoże ci 
napisać tę proklamację, bowiem 
jestem z niego zadowolony i po
winien być z tobą;

13. Przeto niechaj zważa 
na  twoje rady, a  będę mu bło
gosławił mnogością błogosła
wieństw; niechaj odtąd będzie 
wierny i uczciwy we wszystkim, 
a będzie wielki w moich oczach;

14. Lecz niechaj pamięta, że za
żądam od niego sprawozdania 
z jego a szafarstwa.

15. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam ci, że  błogosławiony 
jest sługa mój, a Hyrum Smith, 
bowiem Ja, Pan, kocham go 
ze  względu na  b szczerość jego 
serca, a także dlatego że kocha 
to, co jest prawe przede mną — 
rzecze Pan.

16. Ponownie, niechaj sługa 
mój, John C. Bennett, pomoże ci 
w  twej pracy nad wysyłaniem 
słowa mego do królów oraz lu
dzi ziemi i trwa przy tobie, sługo 
mój, Józefie Smith, w godzinie 
udręki, a nie ominie go nagroda, 
jeżeli przyjmie a radę.

17. I wielki będzie za swą mi
łość, bowiem moim będzie, 
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 18 a II Mojż. 19:4;  
Iz. 40:31.

 19 a DiP 124:130.  
ppś Patten, David W.

  b ppś Partridge, Edward.

  c ppś Smith, Joseph, sen.
  d DiP 137:5.
 20 a ppś Podstęp.
 21 a DiP 41:9.  

ppś Biskup.

 22 a DiP 124:56–60.
 23 a V Mojż. 31:12;  

Mat. 25:35, 38.
  b DiP 124:2.

jeżeli to uczyni  — rzecze Pan. 
Widziałem pracę, jaką wykonał, 
i przyjmę ją, jeżeli w niej wytrwa, 
i  ukoronuję go błogosławień
stwami i wielką chwałą.

18. I  ponownie, powiadam 
ci, że  jest moją wolą, aby sługa 
mój, Lyman Wight, dalej głosił 
w  Syjonie w  duchu łagodno
ści, wyznając mnie przed świa
tem, a podtrzymam go niczym 
na skrzydłach a orłów, i pocznie 
on chwałę oraz zaszczyt dla sie
bie i dla mego imienia,

19. Abym, gdy ukończy swe 
dzieło, mógł przyjąć go do sie
bie, jakom uczynił ze sługą mym, 
a Davidem Pattenem, który jest 
ze mną w tej chwili, a także sługą 
mym, b Edwardem Partridge’em, 
a także moim sędziwym sługą, 
c Josephem Smithem sen., który 
zasiada d z Abrahamem, po  jego 
prawicy, i  błogosławiony jest 
i święty, bowiem jest mój.

20. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam ci, że sługa mój,  George 
Miller, nie jest a podstępny, 
można mu ufać z powodu szcze
rości serca jego; i Ja, Pan, kocham 
go, ponieważ miłuje moje świa
dectwo.

21. Przeto powiadam ci, że za
pieczętowuję na  jego głowie 
urząd a biskupstwa, tak jak na słu
dze mym, Edwardzie Partridge’u, 
aby otrzymał poświęcenie mego 
domu, aby mógł udzielać bło

gosławieństw na głowach ubo
gich z mojego ludu — rzecze Pan. 
Niechaj nikt nie pogardza sługą 
mym, George’em, bowiem on 
mnie uczci.

22. Niechaj sługa mój, George, 
i sługa mój, Lyman, i sługa mój, 
John Snider, i inni zbudują a dom 
dla mego imienia, taki, jaki sługa 
mój, Józef, pokaże im na miejscu, 
które im także wskaże.

23. I niech to będzie dom go
ścinny, dom, do którego odwie
dzający mogą przyjść z daleka, 
aby się w nim zatrzymać; przeto 
niech to będzie dobry dom, wart 
wszelkiej pochwały, aby znu
żony a wędrowiec znalazł zdro
wie i bezpieczeństwo, podczas 
gdy rozważać będzie słowo Pań
skie; a b kamień węgielny wyzna
czyłem dla Syjonu.

24. Dom ten będzie zdrowym 
mieszkaniem, jeżeli będzie zbudo
wany dla mego imienia i jeśli jego 
wyznaczony zarządca nie dopu
ści, aby został zbezczeszczony. Bę
dzie święty, bo inaczej Pan, wasz 
Bóg, nie będzie mieszkał w nim.

25. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam ci, niechaj wszyscy moi 
święci przyjdą z daleka.

26. I  wyślij szybkich posłań
ców, zaiste, wybranych posłań
ców, i  rzeknij im: Przyjdźcie 
z  całym waszym złotem i  wa
szym srebrem, i waszymi drogo
cennymi kamieniami, i waszymi 
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 27 a DiP 109:5.  
ppś Świątynia, 
Dom Pana.

  b II Mojż. 25:8;  
DiP 97:15–17.

 28 a ppś Przywrócenie 
ewangelii.

 29 a DiP 128:13.
  b I Kor. 15:29;  

DiP 127:6; 138:33.  
ppś Chrzest, chrzcić — 
Chrzest za zmarłych;  
Zbawienie zmarłych.

 31 a DiP 97:10.

 34 a DiP 110:14–16.  
ppś Klucze 
kapłaństwa.

 36 a Iz. 4:5–6.
 37 a ppś Umyć, umyty, 

obmycia.

wszystkimi antykami, a  także 
ze  wszystkimi, którzy posia
dają wiedzę o antykach; i wszy
scy, którzy chcą przyjść, niech 
przyjdą, i  przyniosą bukszpan 
i świerk, i sosnę wraz ze wszyst
kimi cennymi drzewami ziemi;

27. I  z  żelazem, z  miedzią, 
i  z  mosiądzem, i  z  cynkiem, 
i ze wszystkimi waszymi skar
bami ziemi; i niech zbudują a dom 
dla mego imienia, aby w nim b za
mieszkał Najwyższy.

28. Bowiem nie ma miejsca 
na ziemi, gdzie mógłby przyjść 
i a przywrócić to, co wam zagu
biono, lub co On zabrał, samą 
pełnię kapłaństwa.

29. Bowiem nie ma na  ziemi 
a chrzcielnicy, gdzie oni, moi 
święci, mogliby zostać b ochrzczeni 
za tych, którzy umarli —

30. Bowiem obrzęd ten należy 
do domu mojego i poza nim nie 
będą przeze mnie przyjęte, z wy
jątkiem dni nędzy waszej, kiedy 
to nie jesteście w stanie zbudo
wać mi domu.

31. Ale nakazuję wam, wszyst
kim wam, moim świętym, że
byście mi a zbudowali dom; 
i  udzielam wam dość czasu 
na  zbudowanie mojego domu; 
i w tym czasie chrzty wasze będą 
przeze mnie przyjęte.

32. Lecz oto, po  zakończeniu 

tego wyznaczonego czasu wasze 
chrzty za waszych zmarłych nie 
będą przeze mnie przyjęte; i  je
żeli tego nie uczynicie na końcu 
wyznaczonego czasu, zostanie
cie odrzuceni jako Kościół wraz 
ze zmarłymi waszymi — rzecze 
Pan, wasz Bóg.

33. Bowiem zaprawdę, powia
dam wam, że kiedy już upłynie 
wystarczający czas na budowę 
domu mojego, do  którego na
leży obrzęd chrztu za zmarłych, 
i który został w tym celu utwo
rzony przed założeniem świata, 
wasze chrzty za waszych zmar
łych nie będą przeze mnie przy
jęte.

34. Bowiem w nim są ustano
wione a klucze świętego kapłań
stwa, abyście otrzymali cześć 
i chwałę.

35. I po tym czasie wasze chrzty 
za  zmarłych, dokonane przez 
tych, którzy są rozproszeni 
po świecie, nie będą przeze mnie 
przyjęte — rzecze Pan.

36. Bowiem jest ustanowione, 
że  w  Syjonie i  jego palikach, 
i w Jerozolimie, tych miejscach, 
które wyznaczyłem na a schronie
nie, będą miejsca na wasze chrzty 
za zmarłych.

37. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, jakże mogę przy
jąć a obmycia wasze, jeżeli ich  
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 38 a II Mojż. 25:1–9; 33:7.  
ppś Przybytek.

  b ppś Świątynia, 
Dom Pana.

 39 a II Mojż. 29:7.  
ppś Namaścić.

  b ppś Obrzędy — 
Obrzęd dokonywany 

w zastępstwie.
  c DiP 88:117.
  d DiP 13; 84:31; 128:24;  

J.S. — Hist. 1:69.
  e Ez. 41:4;  

DiP 45:32; 87:8; 101:22.
 41 a Art. wiary 1:9.
  b DiP 121:26–32.

  c Efez. 1:9–10;  
DiP 27:13; 112:30.

 42 a DiP 95:14–17.
 44 a ppś Święty 

(przymiotnik).
 45 a DiP 1:38.  

ppś Prorok.
 47 a ppś Przysięga.

nie dokonacie w domu, jaki zbu
dowaliście dla mego imienia?

38. Bowiem z tego powodu na
kazałem Mojżeszowi, aby zbudo
wał a przybytek, aby go ponieśli 
ze sobą na pustkowiu i zbudo
wali b dom na  ziemi obiecanej, 
aby można było objawić te ob
rzędy, które były ukryte, zanim 
był świat.

39. Przeto, zaprawdę, powiadam 
wam, że  wasze a namaszczenia 
i wasze obmycia, i wasze b chrzty 
za zmarłych, i wasze c uroczyste 
zgromadzenia, i wasze pamiątki 
d ofiar waszych, składane przez 
synów Lewiego i  ze  względu 
na wasze wyrocznie w waszych 
e najświętszych miejscach, gdzie 
otrzymujecie możliwość komu
nikowania się, a  także wasze 
statuty i sądy dla początku obja
wień i założenia Syjonu, a także 
dla chwały, zaszczytu i obdaro
wania wszystkich jego miast, są 
ustanowione przez obrzęd mego 
świętego domu, który mój lud ma 
zawsze nakazane budować dla 
mego świętego imienia.

40. I  zaprawdę, powiadam 
wam, niechaj dom ten będzie 
zbudowany dla mego imienia, 
abym mógł objawić w nim moje 
obrzędy ludowi memu;

41. Bowiem zamierzam a objawić 

Kościołowi memu rzeczy, które 
były b ukryte przed założeniem 
świata, rzeczy odnoszące się 
do dyspensacji c pełni czasów.

42. I a pokażę słudze memu, Jó
zefowi, wszystkie sprawy od
noszące się do tego domu i jego 
kapłaństwa oraz miejsce, gdzie 
ma być zbudowany.

43. I zbudujecie go na miejscu, 
gdzie rozważaliście jego budowę, 
bowiem jest to miejsce, jakie wy
brałem dla was do budowy.

44. Jeżeli trudzić się będziecie 
z całej mocy, poświęcę to miejsce, 
i zostanie uczynione a świętym.

45. A jeżeli lud mój zważać bę
dzie na mój głos i na głos a sług 
moich, których wyznaczyłem, 
by prowadzili lud mój, oto, za
prawdę, powiadam wam, nie zo
staną usunięci ze swego miejsca.

46. Lecz jeżeli nie będą zważać 
na głos mój ani na głos tych ludzi, 
których wyznaczyłem, nie będą 
błogosławieni, bowiem bezczesz
czą moją świętą ziemię i  moje 
święte obrzędy, i statuty, i moje 
święte słowa, które im daję.

47. I stanie się, że jeżeli wznie
siecie dom dla mego imienia 
i nie uczynicie żadnej z tych rze
czy, o których mówię, nie speł
nię a przysięgi, jaką wam czynię, 
ani nie wypełnię obietnic, jakich 
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 48 a V Mojż. 28:15.
 49 a ppś Pilność.
  b DiP 56:4; 137:9.
 50 a Mos. 12:1.
  b V Mojż. 5:9;  

DiP 98:46–47.

  c ppś Pokutować, 
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 51 a DiP 115:11.
  b ppś Hrabstwo Jackson, 

Missouri (USA).
 52 a DiP 121:11–23.

 54 a ppś Nieskalany, 
czystość.

  b DiP 98:13; 103:27–28.
 55 a DiP 127:4.
  b Abr. 3:25.
 56 a DiP 124:22–24.

oczekujecie z rąk moich — rze
cze Pan.

48. Bowiem a zamiast błogosła
wieństw, wy, przez uczynki wa
sze, sprowadzacie klątwy, gniew, 
oburzenie i sądy na swoje wła
sne głowy przez wasze głup
stwa i  przez wszystkie wasze 
występki, jakie czynicie przede 
mną — rzecze Pan.

49. Zaprawdę, zaprawdę, po
wiadam wam, że  kiedy daję 
przykazanie któremukolwiek 
z  synów ludzkich, aby wyko
nał dzieło dla mego imienia, a ci 
synowie ludzcy zabierają się 
z całej swej mocy i ze wszystkim, 
co mają, aby wykonać tę pracę, 
i nie ustają w a pilności, i wrogo
wie nachodzą ich i przeszkadzają 
im w wykonaniu tego dzieła, oto 
przystoi mi, abym nie b żądał tej 
pracy więcej z  rąk tych synów 
ludzkich, ale przyjął ich ofiary.

50. A  niegodziwość i  prze
kroczenie moich świętych 
praw i  przykazań a sprowadzę 
na  głowy tych, którzy utrud
niali moje dzieło, aż do trzeciego 
i czwartego b pokolenia, dopóki 
c nie odpokutują i nie przestaną 
mnie nienawidzić — rzecze Pan 
Bóg.

51. Przeto z tego powodu przy
jąłem ofiary tych, którym nakaza
łem zbudowanie miasta i a domu 
dla mego imienia w b hrabstwie 

Jackson w stanie Missouri, a któ
rym przeszkadzali ich wrogo
wie — rzecze Pan, wasz Bóg.

52. I w odpowiedzi będę zsyłał 
a sąd, gniew i oburzenie, zawo
dzenie i mękę, i zgrzytanie zę
bów na ich głowy, aż do trzeciego 
i  czwartego pokolenia, dopóki 
będą mnie nienawidzić i nie od
pokutują  — rzecze Pan, wasz 
Bóg.

53. I to wam uczynię jako przy
kład, dla pocieszenia waszego co 
do wszystkich tych, którym na
kazano wykonać pracę, a prze
szkodziły im ręce wrogów ich 
i ucisk — rzecze Pan, wasz Bóg.

54. Bo Jam jest Pan, wasz Bóg, 
i zbawię tych wszystkich braci 
waszych, którzy są a nieskalanego 
serca i  zostali b zabici na  ziemi 
Missouri — rzecze Pan.

55. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, ponownie naka
zuję wam zbudować a dom dla 
mego imienia w  tym właśnie 
miejscu, abyście mi b dowiedli, 
że  jesteście wierni we  wszyst
kim, co wam nakazuję, abym 
mógł wam błogosławić i ukoro
nować was czcią, nieśmiertelno
ścią i życiem wiecznym.

56. A  teraz powiadam wam 
co do mego a domu gościnnego, 
który wam nakazałem wznieść, 
aby gościć odwiedzających  — 
niechaj będzie zbudowany dla 
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 58 a I Mojż. 12:3; 22:18;  
Abr. 2:11.  
ppś Abraham.

  b DiP 110:12.  
ppś Przymierze 
Abrahamowe.

 61 a Iz. 61:3;  
Ez. 34:29.

  b ppś Czuwać, strażnicy.

mego imienia, a  imię moje nie
chaj będzie na nim, i niech sługa 
mój, Józef, oraz jego domownicy 
znajdą w nim miejsce z pokole
nia na pokolenie.

57. Bowiem to namaszczenie na
łożyłem na głowę jego, że błogo
sławieństwo jego będzie także 
dane na głowy jego potomności 
po nim.

58. I jakom rzekł do a Abrahama 
o  narodach ziemi, tak mówię 
do  sługi mego Józefa: W  tobie 
i  b potomstwie twoim błogosła
wione będą narody ziemi.

59. Przeto niechaj sługa mój, Jó
zef, oraz jego potomstwo po nim 
mają miejsce w tym domu z po
kolenia na  pokolenie na  wieki 
wieków — rzecze Pan.

60. I niechaj dom ten nazywa 
się Domem w Nauvoo; i niechaj 
będzie to zachwycające miesz
kanie dla człowieka i  miejsce 
odpoczynku dla znużonego wę
drowca, aby mógł rozmyślać nad 
chwałą Syjonu i nad chwałą tego 
kamienia węgielnego;

61. Aby otrzymał także poradę 
od tych, których postawiłem, aby 
byli niczym a latorośl sławy i ni
czym b strażnicy na murach jego.

62. Oto, zaprawdę, powiadam 
wam, niechaj sługa mój,  George 
Miller, sługa mój, Lyman Wight, 
i sługa mój, John Snider, i sługa 
mój, Peter Haws, zorganizują 
się i wyznaczą jednego spośród 
siebie, aby był prezydentem 

ich kworum na  budowę tego  
domu.

63. I niechaj sformułują konsty
tucję, aby mogli uzyskać udziały 
na budowę tego domu.

64. I nie przyjmą mniej niż pięć
dziesiąt dolarów za jeden udział 
w  tym domu, i  wolno im bę
dzie przyjąć piętnaście tysięcy 
dolarów od każdego za udziały 
w tym domu.

65. Ale nie wolno im będzie 
przyjąć więcej niż piętnaście 
tysięcy dolarów w  udziałach 
od jednego człowieka.

66. I nie wolno im będzie przy
jąć mniej niż pięćdziesiąt dolarów 
za udziały tego domu od jednego 
człowieka.

67. I nie wolno im będzie przy
jąć nikogo jako udziałowca 
w tym domu, chyba że człowiek 
ten przekaże swoje udziały na ich 
ręce w chwili, gdy je otrzyma;

68. I proporcjonalnie do liczby 
udziałów, jakie wpłaca na  ich 
ręce, otrzyma akcje w tym domu; 
lecz jeżeli nie wpłaci nic na ich 
ręce, nie otrzyma udziałów 
w domu.

69. A jeżeli ktokolwiek wpłaci 
udziały na  ich ręce, będą one 
przeznaczone na udziały w tym 
domu dla niego i  jego potom
stwa, z  pokolenia na  pokole
nie, jak długo on i dziedzice jego 
posiadać będą te udziały i  nie 
sprzedadzą ani nie przekażą ich 
z  rąk swoich, ze  swojej wolnej 
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 71 a Gal. 6:7.
 75 a Przyp. 31:9.

  b I Mojż. 4:4–5;  
Mojż. 5:18–28.

woli i  czynu, jeżeli będziecie 
czynić wolę moją — rzecze Pan, 
wasz Bóg.

70. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, że jeżeli sługa mój, 
George Miller, i sługa mój, Lyman 
Wight, i sługa mój, John Snider, 
i sługa mój, Peter Haws, przyjmą 
udziały na swe ręce w gotówce 
czy własnościach, w  których 
otrzymują realną wartość pienię
dzy, nie przydzielą żadnej części 
tych udziałów na żaden inny cel, 
a jedynie na ten dom.

71. A  jeżeli przydzielą jakąś 
część tych udziałów gdzie in
dziej, poza tym domem, bez 
zgody udziałowca, i nie zapłacą 
poczwórnie za  udziały, które 
przydzielą gdzie indziej, poza 
tym domem, przeklęci będą i zo
staną usunięci ze  swego miej
sca — rzecze Pan Bóg; bowiem 
Ja, Pan, jestem Bogiem i nie dam 
z siebie a szydzić w żadnej z tych 
rzeczy.

72. Zaprawdę, powiadam wam, 
niechaj sługa mój, Józef, przekaże 
udziały na ich ręce na budowę 
tego domu, jeśli uzna to za sto
sowne; ale sługa mój, Józef, nie 
może przekazać więcej niż pięt
naście tysięcy dolarów udziałów 
w tym domu ani mniej niż pięć
dziesiąt dolarów; ani nikt inny — 
rzecze Pan.

73. A są i  inni, którzy pragną 
znać wolę moją co do nich, bo
wiem prosili, by  to otrzymać 
z rąk moich.

74. Przeto powiadam wam od
nośnie do sługi mojego, Vinsona 
Knighta, jeżeli czynić będzie 
wolę moją, niechaj przekaże 
udziały w tym domu dla siebie 
i dla swego potomstwa, z poko
lenia na pokolenie.

75. I niechaj wznosi swój głos 
długo i donośnie pośród ludu, 
a wstawiając się za ubogimi i po
trzebującymi; i niechaj nie zawie
dzie on ani niech serce jego nie 
osłabnie, a b przyjmę ofiary jego, 
bowiem nie będą one dla mnie 
niczym ofiary Kaina, bowiem 
moim on będzie — rzecze Pan.

76. Niechaj się raduje ro
dzina jego i odwróci swe serca 
od udręki, bowiem jego wybra
łem i namaściłem, i czczony bę
dzie pośród domu swego, gdyż 
przebaczę mu wszystkie jego 
grzechy — rzecze Pan. Amen.

77. Zaprawdę, powiadam 
wam, niechaj sługa mój, Hyrum, 
przekaże udziały w tym domu, 
jako uzna za słuszne, dla siebie 
i swego potomstwa, z pokolenia 
na pokolenie.

78. Niechaj sługa mój, Isaac Gal
land, przekaże udziały w  tym 
domu; bowiem Ja, Pan, kocham 
go za pracę, jaką wykonał, i prze
baczę mu wszystkie jego grzechy; 
przeto niechaj o nim pamiętają 
ze  względu na  udział w  tym 
domu, z pokolenia na pokolenie.

79. Niechaj sługa mój, Isaac Gal
land, zostanie wyznaczony mię
dzy wami i ustanowiony przez 
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 84 a II Mojż. 32:2–4.
 85 a Łuk. 9:62.
 86 a Obj. 14:13.  

ppś Odpoczynek;  
Raj.

 87 a Jan 14:15.
  b DiP 121:8; 122:7.
 88 a ppś Bóg, Boska 

Trójca — Bóg 
Duch Święty.

 89 a DiP 78:3.
  b tzn. tłumaczenie 

Biblii znane jako 
Tłumaczenie 
Józefa Smitha.

sługę mojego, Williama Marksa, 
i pobłogosławiony przezeń, aby 
poszedł wraz ze sługą mym, Hy
rumem, zakończyć dzieło, które 
sługa mój, Józef, im wskaże, 
a będą wielce błogosławieni.

80. Niechaj sługa mój, William 
Marks, przekaże udziały w tym 
domu, jako uzna za słuszne, dla 
siebie i swego potomstwa, z po
kolenia na pokolenie.

81. Niechaj sługa mój, 
Henry  G. Sherwood, przekaże 
udziały w tym domu, jako uzna 
za słuszne, dla siebie i swego po
tomstwa po sobie, z pokolenia 
na pokolenie.

82. Niechaj sługa mój, William 
Law, przekaże udziały w  tym 
domu dla siebie i swego potom
stwa po sobie, z pokolenia na po
kolenie.

83. Jeżeli chce czynić wolę moją, 
niechaj nie zabiera rodziny swojej 
do  ziem wschodnich, do  Kirt
land; jednak Ja, Pan, rozbuduję 
Kirtland, mimo że Ja, Pan, przy
gotowałem klęskę dla jego miesz
kańców.

84. A  u  sługi mego, Almona 
Babbitta, jest wiele rzeczy, które 
mi się nie podobają; oto stara się 
on słuchać swojej rady zamiast 
rady, jaką ustanowiłem, należącej 
do Prezydium mojego Kościoła; 
i ustawia on a złotego cielca, żeby 
lud mój oddawał mu cześć.

85. Niechaj nikt, kto przyszedł 

na to miejsce, starając się prze
strzegać moich przykazań, nie 
a odchodzi stąd.

86. Jeżeli tu żyją, niechaj żyją 
dla mnie, a  jeżeli umrą, niechaj 
umierają dla mnie, bowiem a od
poczną tu od wszystkich swoich 
trudów i będą nadal wykonywać 
swoje uczynki.

87. Przeto niechaj sługa mój, 
William, zaufa mi i  przestanie 
się bać o swoją rodzinę z powodu 
choroby, jaka dotknęła tę ziemię. 
Jeżeli mnie a kochacie, przestrze
gajcie moich przykazań, a cho
roba tej ziemi b przyczyni się 
do chwały waszej.

88. Niechaj sługa mój, William, 
pójdzie i  głosi moją wieczną 
ewangelię głosem donośnym 
i z wielką radością — jak będzie 
poruszony przez mojego a Du
cha  — mieszkańcom Warsaw, 
a także mieszkańcom Carthage, 
a  także mieszkańcom Burling
ton, a także mieszkańcom Madi
son — i czeka cierpliwie i pilnie 
na  dalsze wskazówki na  mojej 
konferencji generalnej — rzecze 
Pan.

89. Jeżeli chce czynić wolę moją, 
niechaj odtąd zważa na  rady 
sługi mojego, Józefa, i kapitałem 
swoim wspiera a sprawę ubo
gich, i wydaje b nowe tłumaczenie 
mego świętego słowa dla miesz
kańców ziemi.

90. A  jeżeli będzie tak czynić, 
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 90 a ppś Błogosławić, 
błogosławiony, 
błogosławieństwo.

  b Ps. 37:25.
 91 a DiP 107:39–40.  

ppś Patriarcha, 
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 93 a DiP 132:45–47.
  b Mat. 16:19.  
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 94 a DiP 107:91–92.  
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 95 a DiP 6:28.
  b ppś Cowdery, Oliver.
 97 a ppś Pokorny, pokora.

  b ppś Podstęp.
  c ppś Pocieszyciel.
 98 a Mar. 16:17–18.  

ppś Dary Ducha.
  b ppś Uzdrowić, 
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 99 a DiP 84:71–73.
  b II Mojż. 19:4;  
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a pobłogosławię go mnogością 
błogosławieństw, że nie będzie 
porzucony, a potomstwo jego nie 
będzie b żebrać o chleb.

91. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, niechaj sługa 
mój, William, zostanie wyzna
czony, ustanowiony i  namasz
czony jako doradca sługi mojego, 
Józefa, w miejsce sługi mojego, 
Hyruma, aby sługa mój, Hyrum, 
mógł zająć urząd w Kapłaństwie 
i a Patriarchy, jaki mu wyznaczył 
ojciec jego przez błogosławień
stwo, a także przez prawo;

92. Aby odtąd dzierżył klucze 
błogosławieństw a patriarchal
nych danych na  głowy całego 
mojego ludu.

93. Aby ten, kogo pobłogosławi, 
był błogosławiony, a kogo a prze
klnie — przeklęty; aby cokolwiek 
b zwiąże na ziemi, było związane 
w niebie; a cokolwiek rozwiąże 
na ziemi, było rozwiązane w nie
bie.

94. I od tej chwili wyznaczam 
go, aby był prorokiem, widzą
cym i  a objawicielem dla mego 
Kościoła, jako i sługa mój, Józef;

95. Aby działał także w poro
zumieniu ze  sługą mym, Józe
fem; i  żeby otrzymywał rady 
od sługi mego, Józefa, który mu 
wskaże a klucze, dzięki którym 

może prosić i otrzymać, i zostać 
ukoronowany tym samym błogo
sławieństwem i chwałą, i czcią, 
i kapłaństwem, i darami kapłań
stwa, które były kiedyś dane 
temu, który był mym sługą  — 
b Oliverowi Cowdery’emu.

96. Aby sługa mój, Hyrum, 
mógł dać świadectwo o  rze
czach, jakie mu ukażę, aby imię 
jego zachowano w  chwalebnej 
pamięci z pokolenia na pokole
nie, na wieki wieków.

97. Niechaj sługa mój, Wil
liam Law, także otrzyma klucze, 
dzięki którym będzie mógł pro
sić i otrzymać błogosławieństwa; 
niechaj będzie a pokorny przede 
mną i bez b podstępu, a otrzyma 
Ducha mego, samego c Pocieszy
ciela, który mu objawi prawdę 
o wszystkich rzeczach i da mu 
w tejże godzinie to, co ma powie
dzieć.

98. A a znaki te podążą za nim — 
będzie b uzdrawiać chorych, 
wypędzać diabły i zostanie wy
bawiony od tych, którzy mogliby 
mu podać śmiertelną truciznę;

99. A będą go wieść po ścież
kach, gdzie a jadowity wąż nie 
będzie mógł go złapać za piętę, 
i  wspinać się będzie w  my
ślach swojej b wyobraźni niczym 
na skrzydłach orlich.
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 103 a ppś Rigdon, Sidney.
 104 a II Mojż. 4:14–16;  

II Nefi 3:17–18;  

DiP 100:9–11.
 107 a DiP 124:2–4.
 108 a DiP 124:82–83.

 109 a ppś Nauvoo, stan 
Illinois (USA).

100. A jeżeli wolą moją będzie, 
by wskrzeszał zmarłych, niechaj 
nie powstrzymuje głosu swego.

101. Przeto niechaj sługa mój, 
William, woła na głos i nie szczę
dzi sił, z radością i weselem, i ho
sanną dla Tego, który zasiada 
na tronie na wieki wieków — rze
cze Pan, wasz Bóg.

102. Oto powiadam wam, 
że  mam w  zanadrzu misję dla 
sługi mojego, Williama, i  sługi 
mojego, Hyruma, i tylko dla nich; 
i niechaj sługa mój, Józef, pozo
stanie w domu, bo jest potrzebny. 
Resztę pokażę wam później. Tak 
jest. Amen.

103. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, jeżeli sługa mój, 
a Sidney, chce mi służyć i być do
radcą sługi mojego, Józefa, niech 
powstanie i przyjdzie, i wypełnia 
urząd swego powołania, i ukorzy 
się przede mną.

104. I  jeżeli złoży mi godną 
przyjęcia ofiarę i  podziękowa
nia, i pozostanie z ludem moim, 
oto Ja, Pan, wasz Bóg, uzdrowię 
go, że będzie uzdrowiony; i pod
niesie swój głos znowu w górach, 
i będzie a głosicielem przed moim 
obliczem.

105. Niechaj przyjdzie i umie
ści swoją rodzinę w sąsiedztwie, 
gdzie mieszka sługa mój, Józef.

106. I  niechaj we  wszystkich 
swych wędrówkach podnosi 
swój głos niczym dźwięk trąby, 
i  ostrzega mieszkańców ziemi, 

aby umykali przed gniewem, 
który ma nadejść.

107. Niechaj pomaga słudze 
mojemu, Józefowi, a także nie
chaj sługa mój, William Law, po
maga słudze mojemu, Józefowi, 
w  przygotowaniu uroczystej 
a proklamacji dla królów ziemi, ja
kom wam wcześniej powiedział.

108. Jeżeli sługa mój, Sidney, 
chce czynić wolę moją, niechaj 
nie przenosi rodziny swojej 
do ziem a wschodnich, ale niech 
zmieni mieszkanie, tak właśnie, 
jak powiedziałem.

109. Oto nie jest moją wolą, 
by szukał bezpieczeństwa i schro
nienia poza miastem, jakie wam 
wyznaczyłem, czyli miastem 
a Nauvoo.

110. Zaprawdę, powiadam 
wam, nawet teraz, jeżeli będzie 
zważać na głos mój, dobrze bę
dzie mu się wiodło. Tak jest. 
Amen.

111. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, niechaj sługa mój, 
Amos Davies, przekaże udziały 
w ręce tych, których wyznaczy
łem, by zbudowali dom gościnny, 
czyli Dom w Nauvoo.

112. Niechaj uczyni to, jeżeli ma 
procent; i niechaj zważa na rady 
sługi mojego, Józefa, i  pracuje 
własnymi rękoma, aby zdobyć 
zaufanie ludzi.

113. A kiedy okaże się wierny 
we  wszystkim, co będzie mu 
powierzone w  opiekę, zaiste, 
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 113 a Mat. 25:14–30.
 114 a Mat. 23:12;  

DiP 101:42.
 116 a Kol. 3:14.  

ppś Prawdziwa miłość.
 120 a Mat. 5:37;  

DiP 98:7.
 123 a ppś Urząd, urzędnik.
  b ppś Klucze 

kapłaństwa.
  c ppś Kapłaństwo 

Melchizedeka.

 124 a ppś Patriarcha, 
patriarchalny.

  b ppś Pieczętować, 
zapieczętowanie.

zaledwie w kilku sprawach, zo
stanie a włodarzem nad wieloma;

114. Przeto niechaj się a uniży, 
aby mógł być wywyższony. Tak 
jest. Amen.

115. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, jeżeli sługa mój, 
Robert D. Foster, posłucha głosu 
mojego, niechaj zbuduje dom 
dla sługi mojego, Józefa, według 
umowy, jaką z nim zawarł, jako 
drzwi będą mu otwarte od czasu 
do czasu.

116. I  niechaj odpokutuje 
za wszystkie swe głupstwa, i niech 
się odzieje w a prawdziwą miłość, 
i przestanie czynić zło, i poniecha 
wszystkich hardych mów;

117. A  także niech przekaże 
udziały na ręce kworum Domu 
w Nauvoo dla siebie i dla swego 
pokolenia po sobie, z pokolenia 
na pokolenie.

118. I  niechaj zważa na  rady 
mych sług: Józefa i  Hyruma, 
i Williama Lawa, i upoważnio
nych, których powołałem, aby 
położyli podwaliny Syjonu, 
a będzie mu się dobrze wiodło 
na wieki wieków. Tak jest. Amen.

119. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, niechaj nikt, kto 
nie wierzy w Księgę Mormona 
i objawienia, jakie wam dałem, 
nie przekazuje udziałów do kwo
rum Domu w Nauvoo — rzecze 
Pan, wasz Bóg;

120. Bowiem to, co jest a więk
sze lub mniejsze niż to, pocho
dzi od złego i zostanie przeklęte, 
i nie będzie pobłogosławione — 
rzecze Pan, wasz Bóg. Tak jest. 
Amen.

121. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam wam, niechaj kworum 
Domu w  Nauvoo otrzyma go
dziwe wynagrodzenie za wszyst
kie swe trudy, jakie poniesie przy 
budowie Domu w Nauvoo; i nie
chaj wynagrodzenie jego będzie, 
jako ugodzą między sobą, co 
do jego wysokości.

122. I niechaj każdy, kto przeka
zuje udziały, udziela swojej części 
na ich wynagrodzenie, jeżeli jest 
taka potrzeba, na ich utrzyma
nie — rzecze Pan; w przeciwnym 
razie, trudy ich będą im poli
czone za udziały w tym domu. 
Tak jest. Amen.

123. Zaprawdę, powiadam 
wam, że daję wam teraz a urzęd
ników należących do mego Ka
płaństwa, abyście dzierżyli jego 
b klucze, czyli Kapłaństwa, które 
jest według porządku c Melchi
zedeka, które jest według po
rządku mego Jednorodzonego 
Syna.

124. Po  pierwsze, daję wam 
Hyruma Smitha, aby był wam 
a patriarchą, by dzierżył b pieczę
tujące błogosławieństwa mego 
Kościoła, czyli Świętego Ducha 
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 124 c DiP 76:53; 88:3–4.  
ppś Święty Duch 
Obietnicy.

  d Efez. 4:30.
  e Obj. 3:10.

 125 a DiP 21:1.  
ppś Widzący.

 126 a DiP 90:4–5.
 127 a ppś Young, Brigham.
 128 a ppś Apostoł.

  b Mar. 16:15.
 130 a ppś Patten, David W.
  b DiP 124:19.
 131 a ppś Rada wyższa.
 134 a ppś Palik.

c obietnicy, przez którego jeste
ście d zapieczętowani na  dzień 
odkupienia, abyście nie upadli 
pomimo e godziny pokusy, jaka 
na was może przyjść.

125. Daję wam sługę mego, Jó
zefa, aby był przewodniczącym 
starszym nad całym moim Koś
ciołem, aby był tłumaczem, obja
wicielem, a widzącym i prorokiem.

126. Daję mu jako doradców 
sługę mego, Sidneya Rigdona, 
i  sługę mego, Williama Lawa, 
aby stanowili kworum i Pierw
sze Prezydium do przyjmowania 
a wyroczni dla całego Kościoła.

127. Daję wam sługę mojego, 
a Brighama Younga, aby był pre
zydentem nad podróżującą radą 
Dwunastu;

128. Których to a Dwunastu 
dzierży klucze otwierania upo
ważnienia mego królestwa 
na czterech krańcach ziemi, a po
tem b poniesienia słowa mego 
do każdego stworzenia.

129. Są to: Heber  C. Kimball, 
Parley P. Pratt, Orson Pratt, Or
son Hyde, William Smith, John 
Taylor, John  E. Page, Wilford 
Wood ruff, Willard Richards, 
 George A. Smith;

130. a Davida Pattena b zabra
łem do  siebie; oto nikt nie od
bierze mu jego kapłaństwa; lecz 
zaprawdę, powiadam wam, inny 
może być wyznaczony do tego 
samego powołania.

131. I  ponownie, powiadam 
wam, że daję wam a wyższą radę 
jako kamień węgielny Syjonu —

132. Mianowicie: Samuela 
Benta, Henry’ego G. Sherwooda, 
George’a W. Harrisa, Charlesa C. 
Richa, Thomasa Grovera, Newela 
Knighta, Davida Dorta, Dunbara 
Wilsona — Seymoura Brunsona 
zabrałem do siebie; nikt nie od
bierze mu jego kapłaństwa, ale 
inny może być wyznaczony 
na  jego miejsce do tego samego 
kapłaństwa; i zaprawdę, powia
dam wam, niechaj sługa mój, 
Aaron Johnson, zostanie ustano
wiony do tego powołania na jego 
miejsce  — David Fullmer, Al
pheus Cutler, William Hunting
ton.

133. I  ponownie, daję wam 
Dona C. Smitha, aby był prezy
dentem kworum wyższych ka
płanów;

134. Który to obrzęd wprowa
dzony jest w celu kwalifikowania 
tych, którzy zostaną wyznaczeni 
na  stałych prezydentów, czyli 
sługi różnych a palików rozpro
szonych po świecie;

135. I mogą też podróżować, je
żeli zechcą, ale przede wszystkim 
są ustanowieni na stałych prezy
dentów; to jest urząd ich powoła
nia — rzecze Pan, wasz Bóg.

136. Daję mu Amasa Lymana 
i  Noaha Packarda na  dorad
ców, żeby przewodniczyli nad 
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 137 a DiP 107:11–12, 89–90.  
ppś Kworum;  
Starszy.

 138 a ppś Siedemdziesiąty.

 141 a DiP 68:14; 107:15.
  b ppś Doktryna 

i Przymierza.
 143 a Efez. 4:11–14.

 144 a DiP 26:2.  
ppś Powszechna 
zgoda.

kworum wyższych kapłanów 
mojego Kościoła — rzecze Pan.

137. I  ponownie, powiadam 
wam, że  daję wam Johna A. 
Hicksa, Samuela Williamsa i Jes
sego Bakera, których kapłań
stwo ma przewodniczyć kworum 
a starszych, które to kworum jest 
wprowadzone dla stale posługu
jących; jednakże mogą oni podró
żować, mimo że są ustanowieni 
do stałego posługiwania mojemu 
Kościołowi — rzecze Pan.

138. I ponownie, daję wam: Jo
sepha Younga, Josiaha Butter
fielda, Daniela Milesa, Henry’ego 
Herrimana, Zerę Pulsiphera, 
Leviego Hancocka, Jamesa Fo
stera, aby przewodniczyli kwo
rum a siedemdziesiątych;

139. Które to kworum jest usta
nowione dla podróżujących star
szych, aby dawali świadectwo 
o mym imieniu na całym świe
cie, dokądkolwiek podróżująca 
wyższa rada, to jest moi aposto
łowie, wyśle ich, aby przygoto
wali drogę przed mym obliczem.

140. Różnica między tym kwo
rum a  kworum starszych jest 
taka, że  jedno ma stale podró
żować, a drugie przewodniczyć 
kościołom od  czasu do  czasu; 
jedno ma obowiązek przewod
niczenia od  czasu do  czasu, 
a  drugie nie ma obowiązku 

przewodniczenia — rzecze Pan, 
wasz Bóg.

141. I  ponownie, powiadam 
wam, że  daję wam: Vinsona 
Knighta, Samuela  H. Smitha 
i Shadracha Roundy’ego, jeżeli 
się zgodzi, aby przewodniczyli 
nad a biskupstwem; wiedza rze
czonego biskupstwa jest wam 
dana w księdze b Doktryna i Przy
mierza.

142. I  ponownie, powiadam 
wam: Samuela Rolfego i  jego 
doradców na  kapłanów i  pre
zydenta nauczycieli oraz jego 
doradców, a  także prezydenta 
diakonów oraz jego doradców 
i prezydenta palika oraz jego do
radców.

143. Dałem wam powyższe 
urzędy i  ich klucze w celu po
mocy, a  także dla zarządu, dla 
pracy w posłudze i a doskonale
nia moich świętych.

144. I  daję wam przykazanie, 
żebyście wypełnili wszystkie te 
urzędy i a zatwierdzili wszystkie 
te imiona, które wymieniłem, 
albo odrzucili je na mojej konfe
rencji generalnej;

145. I żebyście przygotowali po
koje dla wszystkich tych urzę
dów w  domu moim, kiedy go 
zbudujecie dla mego imienia — 
rzecze Pan, wasz Bóg. Tak jest. 
Amen.
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ROZDZIAŁ 125
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Nau
voo w stanie Illinois w marcu 1841 r. względem świętych na Tery
torium Iowa.

1–4: Święci mają budować miasta 
i zgromadzić się w palikach Syjonu.

Jaka jest wola Pańska względem 
świętych na Terytorium Iowa?

2. Zaprawdę, tak rzecze Pan, 
powiadam wam, że  jeżeli ci, 
którzy a zwą się mym imieniem 
i starają się być moimi świętymi, 
jeżeli chcą czynić wolę moją 
i przestrzegać moich przykazań 
względem nich, niechaj zgro
madzą się w miejscach, jakie im 
wyznaczę przez sługę mojego, Jó
zefa, i zbudują miasta dla mego 

imienia, aby byli przygotowani 
na to, co nastanie z czasem.

3. Niechaj wzniosą miasto dla 
mego imienia na ziemi naprzeciw 
miasta Nauvoo i niechaj zwie się 
a Zarahemla.

4. I niechaj wszyscy ci, którzy 
przyjdą ze wschodu i zachodu, 
i  północy, i  południa, i  pragną 
tam zamieszkać, przyjmą w nim 
swoje dziedzictwo, jako i w mie
ście a Nashville czy w  mieście 
Nauvoo, jak też we wszystkich 
b palikach, które wyznaczyłem — 
rzecze Pan.

125 2 a ppś Jezus 
Chrystus — Wziąć 
na siebie imię 
Jezusa Chrystusa.

 3 a ppś Zarahemla.
 4 a tzn. Nashville, 

hrabstwo Lee, 
stan Iowa.

  b ppś Palik.
126 1 a ppś Young, Brigham.
 2 a ppś Uczynki.
 3 a ppś Rodzina.

ROZDZIAŁ 126
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w domu 
Brighama Younga w Nauvoo w stanie Illinois, 9 lipca 1841 r. Brigham 
Young był wówczas Prezydentem Kworum Dwunastu Apostołów.
1–3: Brigham Young jest pochwa
lony za  swe trudy i  zwolniony 
z przyszłych podróży za granicę.

Drogi i ukochany bracie, a Bri
ghamie Young, zaprawdę, tak 
rzecze Pan do ciebie: Sługo mój, 
Brighamie, nie musisz więcej 
opuszczać rodziny swojej, jako 
bywało w  przeszłych czasach, 

bowiem twoja ofiara jest przeze 
mnie przyjęta.

2. Widziałem a trudy twoje 
i pracę w podróżach dla mego 
imienia.

3. Przeto nakazuję ci, abyś ro
zesłał słowo moje poza granice 
i szczególnie starannie zajął się 
odtąd swoją a rodziną, odtąd 
i na wieki. Amen.
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ROZDZIAŁ 127
List Proroka Józefa Smitha do świętych w dniach ostatnich w Nauvoo 
w stanie Illinois, zawierający wskazówki na temat chrztu za zmar
łych, datowany w Nauvoo na 1 września 1842 r.

1–4: Józef Smith chlubi się prze
śladowaniami i utrapieniami, jakie 
znosi; 5–12: Należy prowadzić za
pisy dotyczące chrztów za zmarłych.

Jako że Pan objawił mi, iż wrogo
wie moi zarówno w Missouri, jak 
i w tym stanie znowu mnie ści
gali — i ponieważ ścigają mnie 
bez a przyczyny, nie mając cie
nia ani pozoru sprawiedliwo
ści czy prawa po swojej stronie 
w  podburzaniu do  prześlado
wań przeciwko mnie, i  ponie
waż ich roszczenia są w całości 
oparte na fałszu najczarniejszej 
barwy — uznałem za wskazane 
i mądre wyjechać stąd na krótki 
okres, zarówno dla własnego 
bezpieczeństwa, jak i  bezpie
czeństwa tego ludu. Powiem 
wszystkim, z którymi załatwiam 
sprawy, że pozostawiłem sprawy 
swoje pośrednikom i  urzędni
kom, którzy załatwią wszelkie 
interesy w sposób szybki i wła
ściwy oraz dopilnują, aby całe 
moje zadłużenie spłacić we wła
ściwym czasie albo poprzez 
zwrócenie własności, albo w inny 
sposób, jak sprawa będzie tego 
wymagała lub jak okoliczno
ści dozwolą. Gdy się dowiem, 

że burza całkiem minęła, wów
czas znowu do was powrócę.

2. A co do  a niebezpieczeństw, 
przez które muszę przejść, to 
wydają mi się zaledwie drobia
zgiem, jako że b zazdrość i gniew 
ludzki były mi chlebem powsze
dnim przez wszystkie dni ży
wota mego; a z jakiegoś powodu 
wydaje się to tajemnicą, chyba 
że byłem c ustanowiony jeszcze 
przed założeniem świata dla ja
kiegoś dobrego lub złego celu, 
jako się wam spodoba to nazwać. 
Osądźcie sami. Bóg zna wszyst
kie te rzeczy, czy są dobre, czy 
złe. Jednakże przyzwyczajony 
jestem pływać w głębokiej wo
dzie. Wszystko to stało się moją 
drugą naturą; i pragnę, niczym 
Paweł, chlubić się d utrapieniami; 
bowiem do dnia dzisiejszego Bóg 
ojców moich wyratował mnie 
od nich wszystkich i będzie mnie 
dalej ratował; oto bowiem zatry
umfuję nad wszystkimi moimi 
wrogami, gdyż tak rzekł Pan Bóg.

3. Niechaj się zatem radują 
wszyscy święci i cieszą niezmier
nie; bowiem a Bóg Izraela jest ich 
Bogiem i odmierzy słuszną miarą 
zapłatę na głowy tych wszystkich 
ich ciemięzców.

127 1 a Job 2:3;  
Mat. 5:10–12;  
I Piotra 2:20–23.

 2 a Ps. 23. 

   ppś Prześladować, 
prześladowanie.

  b ppś Zazdrość.
  c ppś Uprzednie 

ustanowienie.
  d II Kor. 6:4–5.  

ppś Przeciwności.
 3 a III Nefi 11:12–14.
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4. I  ponownie, zaprawdę, tak 
rzecze Pan: Niechaj praca mojej 
a świątyni i wszystkie dzieła, ja
kiem wam wyznaczył, trwają 
dalej i  nie ustają; i  niechaj po
dwoi się wasza b pilność, i wasza 
wytrwałość, i cierpliwość, i wa
sze dzieła, a w żaden sposób nie 
stracicie nagrody swojej — rze
cze Pan Zastępów. A gdy będą 
was c prześladować, tak samo 
prześladowano proroków i  lu
dzi prawych, którzy byli przed 
wami. A za to wszystko jest na
groda w niebie.

5. I ponownie, daję wam słowo 
odnośnie do  a chrztu za  b zmar
łych.

6. Zaprawdę, tak rzecze wam 
Pan odnośnie do zmarłych wa
szych: Gdy ktoś z  was jest 
a chrzczony za  zmarłych, nie
chaj będzie b zapisujący i niechaj 
będzie naocznym świadkiem 
chrztów waszych; niechaj sły
szy na  własne uszy, aby mógł 
zaświadczyć o prawdzie — rze
cze Pan;

7. Żeby wszystkie wasze zapisy 
mogły być a zapisane w  niebie; 
cokolwiek b zwiążecie na ziemi, 
będzie związane w niebie, a co
kolwiek rozwiążecie na ziemi, bę
dzie rozwiązane w niebie;

8. Bowiem wkrótce a przywrócę 
na  ziemi wiele rzeczy związa
nych z b kapłaństwem — rzecze 
Pan Zastępów.

9. I ponownie, niechaj wszystkie 
a zapisy będą prowadzone w po
rządku, aby je można było złożyć 
w archiwach mojej świętej świą
tyni, aby je zachowano w pamięci 
z pokolenia na pokolenie — rze
cze Pan Zastępów.

10. Powiem wszystkim świę
tym, że pragnąłem niezmiernie 
zwrócić się do nich z mównicy 
na temat chrztu za zmarłych pod
czas przyszłego sabatu. Ale po
nieważ nie leży to w mojej mocy, 
będę zapisywał słowo Pańskie 
w tej sprawie od czasu do czasu 
i wyślę je do was pocztą razem 
z wieloma innymi sprawami.

11. Na  tym kończę teraz list 
swój z powodu braku czasu, bo
wiem wróg ma się na baczności, 
a jako powiedział Zbawiciel, nad
chodzi a książę tego świata, ale nie 
ma on nic do mnie.

12. Oto modlitwą moją do Boga 
jest, abyście wszyscy zostali zba
wieni. I podpisuję się jako sługa 
wasz w Panu, prorok i a widzący 
Kościoła Jezusa Chrystusa Świę
tych w Dniach Ostatnich,

Józef Smith.

 4 a DiP 124:55.
  b ppś Pilność.
  c ppś Prześladować, 

prześladowanie.
 5 a ppś Chrzest, chrzcić — 

Chrzest za zmarłych.
  b ppś Zbawienie 

zmarłych.
 6 a I Kor. 15:29;  

DiP 128:13, 18.
  b DiP 128:2–4, 7.
 7 a ppś Księga żywota.
  b ppś Pieczętować, 

zapieczętowanie.
 8 a ppś Przywrócenie 

ewangelii.
  b ppś Kapłaństwo 

Melchizedeka.

 9 a DiP 128:24.
 11 a Jan 14:30;  

Tłum. J.S. Jan 14:30 
(Aneks).  
ppś Diabeł.

 12 a DiP 124:125.  
ppś Widzący.
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ROZDZIAŁ 128
List Proroka Józefa Smitha do Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich, zawierający dalsze wskazówki na temat chrztu 
za zmarłych, datowany w Nauvoo w stanie Illinois na 6 września 
1842 r.

1–5: Zapisujący miejscowi i  ge
neralni muszą poświadczyć fakt 
chrztów za zmarłych; 6–9: Zapisy 
ich są wiążące i zapisane zarówno 
na  ziemi, jak i  w  niebie; 10–14: 
Chrzcielnica jest na podobieństwo 
grobu; 15–17: Eliasz przywrócił 
moc związaną z chrztem za zmar
łych; 18–21: Wszystkie klucze, moce 
i upoważnienia przeszłych dyspen
sacji zostały przywrócone; 22–
25: Zachwyt nad radosną i pełną 
chwały nowiną dla żywych i zmar
łych.

Jakom oświadczył w poprzed
nim liście do  was, zanim opu
ściłem swoje miejsce, że  będę 
do was pisywał od czasu do czasu 
i informował odnośnie do wielu 
spraw, tak teraz powracam do te
matu a chrztu za zmarłych, jako 
że temat ten wydaje się zajmować 
moje myśli i narzuca się najsilniej 
uczuciom moim, odkąd ścigany 
jestem przez wrogów moich.

2. Napisałem do was kilka słów 
objawienia w sprawie zapisują
cego. Nasunęło mi się kilka do
datkowych myśli dotyczących 
tej sprawy, które teraz potwier
dzam. A  mianowicie, stwier
dziłem w  poprzednim liście, 

że powinien być obecny a zapi
sujący jako naoczny świadek, 
także słuchający na własne uszy, 
aby mógł uczynić zapis prawdy 
przed Panem.

3. Teraz, w odniesieniu do  tej 
sprawy, trudno, aby jeden zapi
sujący był zawsze obecny i sam 
wszystko robił. Aby zaradzić 
tej trudności, możecie mieć wy
znaczonego w  każdym okręgu 
w  mieście zapisującego, który 
jest kompetentny do prowadze
nia dokładnych protokołów; 
i niechaj będzie bardzo szczegó
łowy i dokładny w zapisywaniu 
całej procedury, poświadczając 
w zapisie, że widział na własne 
oczy i  słyszał na  własne uszy, 
podając datę, imiona i tak dalej, 
oraz historię całego wydarzenia; 
wymieniając także trzy obecne 
osoby — jeżeli są obecne — które 
w  razie potrzeby mogłyby za
wsze zaświadczyć o tym fakcie, 
aby każde słowo zostało potwier
dzone ustami dwóch lub trzech 
a świadków.

4. Potem niechaj będzie jeden 
zapisujący generalny, któremu 
wręczone będą wszystkie inne 
zapisy wraz z zaświadczeniami 
nad ich własnymi podpisami 

128 1 a ppś Chrzest, 
chrzcić — Chrzest 

   za zmarłych.
 2 a DiP 127:6.

 3 a ppś Świadek, 
świadectwo.
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poświadczającymi, że  sporzą
dzony zapis jest prawdziwy. 
Wówczas generalny zapisujący 
Kościoła sporządzi zapis w ge
neralnej księdze Kościoła wraz 
z poświadczeniami i wszystkimi 
towarzyszącymi świadkami, do
dając swoje własne oświadczenie, 
że  prawdziwie wierzy, że  po
wyższe oświadczenie i zapisy są 
prawdziwe, w oparciu o swoją 
wiedzę o ogólnym charakterze 
i  wyznaczonej funkcji tych lu
dzi w Kościele. A kiedy zostanie 
to wpisane do generalnej księgi 
kościelnej, zapis ten będzie tak 
samo święty, a obrzęd będzie tak 
samo ważny, jak gdyby ten wi
dział go na własne oczy i słyszał 
na własne uszy, i uczynił z tego 
zapis w generalnej księdze Koś
cioła.

5. Taki porządek rzeczy może 
się wam wydać wielce szcze
gólny, lecz niech mi wolno bę
dzie wam powiedzieć, że  tak 
jest tylko w odpowiedzi na wolę 
Bożą przez stosowanie się do ob
rzędu i przygotowań, jakie Pan 
ustanowił i przygotował przed 
założeniem świata dla a zbawie
nia zmarłych, którzy umarli bez 
b wiedzy o ewangelii.

6. I dalej, chcę, abyście pamię
tali, że  Jan Objawiciel rozwa
żał ten sam temat w odniesieniu 
do  zmarłych, gdy powiedział, 
jak możecie przeczytać zapis 

w Objawieniu Jana 20:12: I wi
działem zmarłych, wielkich i małych, 
stojących przed Bogiem; i księgi zo
stały otwarte; i również inna księga, 
księga żywota, została otwarta; i osą
dzeni byli zmarli zgodnie z tym, co 
zapisano w księgach, według swych 
uczynków.

7. W  cytacie tym odkryje
cie, że  księgi zostały otwarte; 
i  że otwarto inną księgę, która 
była a księgą żywota; lecz są
dzono zmarłych według tego, 
co zapisano w  księgach, we
dług uczynków ich; czyli księgi, 
o których mowa, muszą być księ
gami, które zawierają zapis ich 
uczynków, i odnoszą się do b za
pisów prowadzonych na ziemi. 
A księga, która była księgą ży
wota, jest zapisem prowadzonym 
w niebie; zasada ta dokładnie od
powiada doktrynie przekazanej 
w objawieniu zawartym w liście, 
jaki do  was napisałem, zanim 
opuściłem swoje miejsce — żeby 
we wszystkich waszych zapisach 
mogło to być odnotowane w nie
bie.

8. A  teraz, charakter tego ob
rzędu polega na a mocy kapłań
stwa przez objawienie Jezusa 
Chrystusa, które podaje, że cokol
wiek b zwiążecie na ziemi, będzie 
związane i w niebie, a cokolwiek 
rozwiążecie na  ziemi, zosta
nie rozwiązane i w niebie. Czyli 
innymi słowy, inaczej patrząc 

 5 a ppś Zbawienie 
zmarłych.

  b I Piotra 4:6.
 7 a Obj. 20:12;  

DiP 127:6–7.  
ppś Księga żywota.

  b DiP 21:1.
 8 a ppś Kapłaństwo;  

Moc.
  b ppś Pieczętować, 

zapieczętowanie.
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 8 c ppś Obrzędy.
  d ppś Zbawienie 

zmarłych.
 9 a ppś Dyspensacja.
  b ppś Upoważnienie.
  c ppś Jehowa.

 11 a ppś Klucze 
kapłaństwa.

  b ppś Zbawienie.
 12 a ppś Chwała.
  b ppś Cześć.
  c ppś Nieśmiertelny, 

nieśmiertelność.
  d ppś Chrzest, 

chrzcić — Chrzest 
przez zanurzenie.

 13 a DiP 124:29.
  b ppś Symbolika.

na tłumaczenie, cokolwiek zapi
szecie na ziemi, zostanie zapisane 
w niebie, a czego nie zapiszecie 
na ziemi, nie zostanie zapisane 
w niebie; bowiem umarli wasi są
dzeni będą z ksiąg, według swo
ich własnych uczynków, czy to 
sami uczestniczyli w c obrzędach 
propria persona, czy też za pośred
nictwem swoich przedstawicieli, 
według obrzędu, jaki Bóg przy
gotował dla ich d zbawienia przed 
założeniem świata, według zapi
sów, jakie prowadzili odnośnie 
do swych zmarłych.

9. Może się to, o  czym mó
wimy, wydać niektórym bardzo 
śmiałą doktryną, która zapisuje 
lub wiąże na ziemi i wiąże w nie
bie. Jednakże we wszystkich epo
kach świata — kiedy tylko Pan 
dał a dyspensację kapłaństwa ja
kiemuś człowiekowi czy jakiejś 
grupie ludzi przez rzeczywiste 
objawienie — moc ta zawsze była 
dana. Stąd, cokolwiek ludzie ci 
uczynili, posiadając właściwe 
b upoważnienie, w imię Pańskie, 
i prawdziwie, i wiernie, i zrobili 
właściwy i  wierny zapis tego, 
stało się to prawem na  ziemi 
i w niebie, i nie mogło być anu
lowane, zgodnie z zarządzeniami 
wielkiego c Jehowy. Jest to wierne 
powiedzenie. Kto je słyszy?

10. I ponownie, jako precedens, 
Ew. Mateusza 16:18, 19: A Ja ci 

powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej 
opoce zbuduję Kościół mój, a bramy 
piekielne nie przemogą go; i  tobie 
dam klucze Królestwa Niebieskiego; 
i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie 
związane i w niebie; a cokolwiek roz
wiążesz na ziemi, będzie rozwiązane 
i w niebie.

11. Teraz wielka i wspaniała ta
jemnica całej sprawy i summum 
bonum całego tematu, jaki stoi 
przed nami, polega na uzyska
niu mocy Świętego Kapłaństwa. 
Ten, kto otrzymał te a klucze, nie 
ma trudności w uzyskaniu wie
dzy o faktach odnośnie do b zba
wienia dzieci ludzkich, zarówno 
zmarłych, jak i żyjących.

12. Jest tu a chwała i b cześć, i c nie
śmiertelność, i życie wieczne — 
obrzęd chrztu wodą przez 
d zanurzenie w niej symbolizuje 
śmierć, aby ta zasada zgadzała 
się z  inną; zostać zanurzonym 
w  wodzie i  wyjść z  wody jest 
na  podobieństwo zmartwych
wstania zmarłych, którzy wy
chodzą z  grobów swoich, stąd 
obrzęd ten ustanowiono, aby 
stworzyć więź z obrzędem chrztu 
za zmarłych, który jest na podo
bieństwo śmierci.

13. W  konsekwencji ustano
wiono a chrzcielnicę jako b podo
bieństwo grobu i nakazano, aby 
była pod miejscem, gdzie zwy
kle zbierają się żywi, by pokazać 
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 14 a ppś Pieczętować, 
zapieczętowanie.

  b ppś Klucze 
kapłaństwa.

  c Tłum. J.S. Łuk. 
11:53 (Aneks).

 15 a ppś Zbawienie 

zmarłych.
  b Hebr. 11:40.  

ppś Doskonały.
 17 a ppś Przywrócenie 

ewangelii.
  b III Nefi 25:5–6;  

DiP 2; 110:13–16.  

ppś Eliasz.
 18 a J.S. — Hist. 1:36–39.
  b ppś Genealogia;  

Obrzędy — Obrzęd 
dokonywany 
w zastępstwie.

  c DiP 124:28–30; 127:6–7.

żywych, i zmarłych i że wszystko 
ma swe podobieństwo, i że od
powiada sobie nawzajem — to, 
co ziemskie, odpowiada temu, 
co niebiańskie, jak głosił Paweł 
w I Liście do Koryntian 15:46, 47 
i 48:

14. Wszakże nie to, co duchowe, 
jest pierwsze, lecz to, co cielesne, 
potem dopiero duchowe. Pierwszy 
człowiek jest z prochu ziemi, ziemski; 
drugi człowiek jest Panem z nieba. 
Jaki był ziemski, tacy są i ziemscy; 
jaki jest niebieski, tacy są i niebiescy. 
A jakie są zapisy na ziemi doty
czące waszych zmarłych, które 
są wiernie sporządzone, takie 
są i  zapisy niebiańskie. To jest 
przeto mocą a pieczętującą i wią
żącą, to znaczy b kluczami króle
stwa, które składają się z klucza 
c wiedzy.

15. A  teraz, wielce ukochani 
bracia i siostry, chcę was zapew
nić, że są to zasady co do zmar
łych i żywych, których nie można 
lekko potraktować, jeżeli chodzi 
o nasze zbawienie. Bowiem ich 
a zbawienie jest niezbędne i za
sadnicze dla naszego zbawienia, 
jak mówi Paweł o ojcach — że oni 
nie mogą być b udoskonaleni bez 
nas — a my nie możemy być udo
skonaleni bez naszych zmarłych.

16. A  teraz w  odniesieniu 
do chrztu za zmarłych dam wam 

inny cytat z I Listu Pawła do Ko
ryntian 15:29: Cóż tedy uczynią 
ci, którzy się dają chrzcić za zmar
łych? Jeżeli zmarli w ogóle nie by
wają wzbudzeni, to po cóż się dają 
chrzcić za nich?

17. I  ponownie, w  związku 
z tym cytatem, dam wam  cytat 
jednego z proroków, który miał 
wzrok skupiony na  a przywró
ceniu kapłaństwa, na   chwałach, 
jakie zostaną objawione w ostat
nich dniach, a w  sposób szcze
gólny na  tym najbardziej 
chwalebnym ze  wszystkich 
 tematów należących do wiecznej 
ewangelii — mianowicie chrzcie 
za zmarłych; bowiem, jak mówi 
Malachiasz w ostatnim rozdziale, 
w wersetach 23. i 24.: Oto Ja poślę 
wam proroka b Eliasza, zanim przyj
dzie wielki i straszny dzień Pana, 
i  zwróci serca ojców ku  synom, 
a serca synów ku ich ojcom, abym, 
gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klą
twą.

18. Mogłem dać a prostsze tłuma
czenie tego, ale dla mojego celu 
jest wystarczająco zrozumiałe to, 
co jest. Wystarczy wiedzieć w tym 
przypadku, że ziemia będzie ob
rzucona klątwą, o ile nie będzie łą
czącego b ogniwa tego czy innego 
typu pomiędzy ojcami a dziećmi 
w ten czy inny sposób — a oto, 
jaki jest ten sposób? To c chrzest 
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za  zmarłych. Bowiem bez nich 
nie możemy być udoskonaleni; 
ani oni bez nas nie mogą być udo
skonaleni. Ani oni, ani my nie bę
dziemy udoskonaleni bez tych, 
którzy także pomarli w ewange
lii, bowiem przy wprowadzaniu 
d dyspensacji pełni czasów, a dys
pensacja ta właśnie się zaczyna, 
konieczne jest, aby miał miej
sce cały, kompletny i doskonały 
związek oraz połączenie dyspen
sacji i kluczy, mocy i chwał, jakie 
zostały objawione od dni Adama, 
aż do chwili obecnej. I nie tylko 
to, lecz także te rzeczy, jakich 
nigdy nie objawiono od e założe
nia świata, lecz które były ukryte 
przed mądrymi i  roztropnymi, 
zostaną objawione f niemowlę
tom i oseskom w tej dyspensacji 
pełni czasów.

19. Teraz cóż słyszymy w ewan
gelii, którą otrzymaliśmy? Głos 
radości! Głos miłosierdzia z nieba 
i głos a prawdy z ziemi, dobrą no
winę dla zmarłych, głos radości 
dla żyjących i zmarłych, dobrą 
b nowinę wielkiej radości. Jak 
piękne są na górach c stopy tych, 
którzy zwiastują dobrą nowinę 
o dobrych rzeczach i mówią Syjo
nowi: Oto Bóg twój króluje! Jako 

d rosa Karmelu, tak zstąpi na nich 
wiedza Boża!

20. I ponownie, cóż słyszymy? 
Dobrą nowinę z  a Kumorah! 
b Moroni, anioł z nieba ogłasza
jący wypełnienie proroków  — 
c księgę, która ma być objawiona. 
Głos Pana na pustkowiu d Fayette 
w  hrabstwie Seneca ogłasza
jący trzech świadków — którzy 
e złożą świadectwo o  księdze! 
Głos f  Michała na brzegach rzeki 
Susque hanna, rozpoznający dia
bła, gdy ten ukazał się jako anioł 
g światła! Głos h Piotra, Jakuba 
i Jana na pustkowiu między Har
mony w hrabstwie Susquehanna 
a Coles ville w hrabstwie Broome 
nad rzeką Susquehanna, gdy 
ogłosili, że posiadają i klucze kró
lestwa i dyspensacji pełni czasów!

21. I  ponownie, głos Boga 
w  izbie leciwego a Whitmera, 
ojca, w Fayette w hrabstwie Se
neca, jak również w innych cza
sach i w różnych miejscach przez 
wszystkie podróże i utrapienia 
tego Kościoła Jezusa Chrystusa 
Świętych w  Dniach Ostatnich! 
I głos Michała, archanioła, głos 
b Gabriela, c Rafaela i  różnych 
d aniołów, od  Michała, czyli 
e Adama, aż do czasów obecnych, 

 18 d ppś Dyspensacja.
  e DiP 35:18.
  f Mat. 11:25;  

Łuk. 10:21;  
Alma 32:23.

 19 a Ps. 85:11–12.
  b Łuk. 2:10.
  c Iz. 52:7–10;  

Mos. 15:13–18;  
III Nefi 20:40.

  d V Mojż. 32:2;  
DiP 121:45.

 20 a J.S. — Hist. 1:51–52.  
ppś Kumorah, 
wzgórze.

  b ppś Moroni, syn 
Mormona.

  c Iz. 29:4, 11–14;  
II Nefi 27:6–29.  
ppś Księga Mormona.

  d ppś Fayette, stan 
Nowy Jork (USA).

  e DiP 17:1–3.
  f DiP 27:11.  

ppś Adam.
  g II Kor. 11:14.
  h DiP 27:12.
  i ppś Klucze 

kapłaństwa.
 21 a tzn. Peter 

Whitmer sen.
  b ppś Gabriel.
  c ppś Rafael.
  d ppś Aniołowie.
  e DiP 107:53–56.
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wszyscy ogłaszający swoje f dys
pensacje, swe prawa, swe klu
cze, swe zaszczyty, swój majestat 
i  chwałę, i moc swego kapłań
stwa, dając wiersz za wierszem, 
g pojęcie za  pojęciem, trochę tu 
i trochę tam, dając nam pociechę 
przez ukazanie tego, co nastanie, 
utwierdzając naszą h nadzieję!

22. Bracia, czyż nie pójdziemy 
dalej w tak wielkiej sprawie? Idź
cie do przodu, nie wstecz. Od
wagi, bracia, i naprzód, naprzód 
do zwycięstwa! Niech się weselą 
serca wasze i będą niezmiernie 
radosne. Niechaj ziemia zabrzmi 
a śpiewem. Niechaj zmarli zaśpie
wają hymny wiecznej chwały 
Królowi b Immanuelowi, który — 
zanim powstał świat — ustano
wił to, co nam pozwoli c odkupić 
ich z  ich d więzienia, bowiem 
wolni wyjdą więźniowie.

23. Niechaj wołają a góry z rado
ści i wy, wszystkie doliny, wołaj
cie w głos, i wy, wszystkie morza 
i  suche lądy, rozpowiadajcie 
o cudach waszego Króla Wiecz
nego! I wy, rzeki, ruczaje i stru
myki płyńcież radośnie. Niechaj 
bory i  wszystkie drzewa pól 
chwalą Pana; a wy, twarde b skały, 
płaczcież z  radości! I  niechaj 

wraz śpiewają słońce, księ
życ i gwiazdy c poranne, i niech 
wszyscy synowie Boga krzyczą 
z radości! A wieczne dzieła stwo
rzenia niechaj głoszą imię Jego 
na  wieki wieków! I  ponownie 
powiadam, jakże pełen chwały 
jest głos, który słyszymy z nieba, 
głoszący nam w uszach chwałę 
i zbawienie, i cześć, i d nieśmier
telność, i  e życie wieczne, króle
stwa, księstwa i moce!

24. Oto bliski jest wielki a dzień 
Pański; a któż będzie mógł b ostać 
się w dniu przyjścia Jego i kto 
przetrwa, gdy ukaże się On? Bo
wiem jest jako ogień c wytapia
jącego i  jako mydło folusznika; 
i On zasiądzie jako d wytapiający 
i oczyszczający srebro, i oczyści 
synów e Lewiego, i będzie ich płu
kał jak złoto i srebro, aby mogli 
składać Panu f ofiarę w prawości. 
Przeto, jako Kościół i lud, i jako 
święci w dniach ostatnich złóżmy 
Panu ofiarę w prawości; i złóżmy 
w Jego świętej świątyni, gdy bę
dzie ukończona, księgę zawiera
jącą g zapisy naszych zmarłych, 
które będą godne pełnego przy
jęcia.

25. Bracia, mam wam wiele 
do powiedzenia na ten temat; ale 

 21 f ppś Dyspensacja.
  g Iz. 28:10.
  h ppś Nadzieja.
 22 a Iz. 49:13.
  b Iz. 7:14;  

Alma 5:50.  
ppś Immanuel.

  c ppś Odkupić, 
odkupiony, 
odkupienie.

  d Iz. 24:22;  

DiP 76:72–74.
 23 a Iz. 44:23.
  b Łuk. 19:40.
  c Job 38:7.
  d ppś Nieśmiertelny, 

nieśmiertelność.
  e ppś Życie wieczne.
 24 a ppś Drugie Przyjście 

Jezusa Chrystusa.
  b Mal. 3:1–3.
  c III Nefi 24:2–3.  

ppś Ziemia — 
Oczyszczenie ziemi.

  d Zach. 13:9.
  e V Mojż. 10:8;  

DiP 13; 124:39.
  f DiP 84:31.  

ppś Ofiara (dar 
dla Pana).

  g DiP 127:9.  
ppś Genealogia.
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na obecną chwilę na tym skoń
czę i będę kontynuował temat in
nym razem. Jestem, jak zawsze, 

waszym pokornym sługą i nieza
wodnym przyjacielem,

Józef Smith.

ROZDZIAŁ 129
Wskazówki dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Nau voo 
w stanie Illinois, 9 lutego 1843 r., ujawniające trzy wielkie klucze, 
dzięki którym rozróżnić można właściwy charakter posługujących 
aniołów i duchów.

1–3: W niebie są zarówno ciała zmar
twychwstałe, jak i  duchowe; 4–9: 
Dane są klucze, dzięki którym można 
rozpoznać posłańców spoza zasłony.

W a niebie są dwa rodzaje istot, 
a mianowicie: b Aniołowie, któ
rymi są istoty c zmartwychwstałe, 
mające powłoki z ciała i kości —

2. Na przykład, Jezus rzekł: Do
tknijcie mnie, i popatrzcie: Wszak 
duch nie ma a ciała ani kości, jak wi
dzicie, że Ja mam.

3. Po  drugie: a Duchy ludzi 
b sprawiedliwych, którzy zostali 
udoskonaleni, są to ci, którzy nie 
zmartwychwstali, ale dziedziczą 
tę samą chwałę.

4. Gdy przychodzi posłaniec, 
mówiąc, że  ma wiadomość 
od Boga, podajcie mu dłoń i po
proście, aby ją wam uścisnął.

5. Jeżeli jest aniołem, uczyni tak 
i poczujecie jego dłoń.

6. Jeżeli jest duchem doskona
łego człowieka sprawiedliwego, 
przyjdzie w swej chwale; bowiem 
jest to jedyny sposób, w jaki może 
się ukazać —

7. Poproście go, aby uścisnął 
wam dłoń, lecz on nie poruszy 
się, bowiem jest to sprzeczne z po
rządkiem niebieskim, by człowiek 
sprawiedliwy zwodził; nadal jed
nak przekaże swą wiadomość.

8. Jeżeli będzie to a diabeł pod 
postacią anioła światła, gdy go 
poprosicie, aby uścisnął wam 
dłoń, on poda wam swą rękę, ale 
nie poczujecie nic; przeto go po
znacie.

9. Są to trzy wielkie klucze, 
dzięki którym poznacie, które 
przesłanie jest od Boga.

129 1 a ppś Niebo.
  b ppś Aniołowie.
  c ppś Zmartwych

   wstanie.
 2 a Łuk. 24:39.
 3 a ppś Duch.

  b Hebr. 12:23; DiP 76:69.
 8 a II Kor. 11:14;  

II Nefi 9:9.

ROZDZIAŁ 130
Pouczenie w kwestiach danych przez Proroka Józefa Smitha w Ra
mus w stanie Illinois, 2 kwietnia 1843 r.
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1–3: Ojciec i Syn mogą osobiście 
ukazywać się ludziom; 4–7: Anio
łowie mieszkają w sferze celestial
nej; 8–9: Ziemia celestialna będzie 
wielkimi urim i  tummim; 10–11: 
Biały kamień dany jest tym wszyst
kim, którzy wstępują do  świata 
celestialnego; 12–17: Czas Dru
giego Przyjścia jest ukryty przed 
Prorokiem; 18–19: Inteligencja, 
którą osiągniemy w  tym życiu, 
powstanie z nami podczas Zmar
twychwstania; 20–21: Wszyst
kie błogosławieństwa przychodzą 
przez posłuszeństwo prawu; 22–
23: Ojciec i  Syn mają powłoki 
z ciała i kości.

Kiedy a ukaże się Zbawiciel, zo
baczymy Go takiego, jaki jest. Uj
rzymy, że jest b człowiekiem jako 
i my.

2. I  ta sama społeczność, jaka 
istnieje tu między nami, będzie 
istnieć i tam między nami, tylko 
będzie ona połączona z a wieczną 
chwałą, którą to chwałą nie cie
szymy się teraz.

3. Ew. Jana 14:23 — Pojawienie 
się a Ojca i  b Syna w tym werse
cie jest c objawieniem osobistym, 
a idea, że Ojciec i Syn d mieszkają 
w sercu ludzkim, jest starym po
glądem sekciarskim, i  jest fał
szywa.

4. W  odpowiedzi na  pytanie: 
Czy a czas Boży, czas anioła, czas 
proroka i czas człowieczy mie
rzy się według planety, na jakiej 
przebywają?

5. Odpowiadam: tak. Lecz nie 
ma a aniołów, którzy czynią po
sługę tej ziemi, a tylko ci, którzy 
należą lub należeli do niej.

6. Aniołowie nie przebywają 
na takiej planecie, jak Ziemia;

7. Lecz przebywają w  obec
ności Boga, na  globie niczym 
a morze ze szkła i  b ognia, gdzie 
wszystkie rzeczy dla ich chwały 
są objawione, przeszłe, teraźniej
sze i przyszłe, i  są stale przed 
Panem.

8. Miejsce, gdzie przebywa Bóg, 
to wielkie a urim i tummim.

9. Ta a ziemia w swoim uświęco
nym i nieśmiertelnym stanie bę
dzie uczyniona na podobieństwo 
kryształu i  będzie urim i  tum
mim dla mieszkańców, którzy 
będą mieszkać na niej, przez co 
wszystko, co odnosi się do króle
stwa niższego, czyli wszystkich 
królestw niższego porządku, bę
dzie ukazane tym, którzy na niej 
mieszkają; i  ziemia ta będzie 
Chrystusowa.

10. Wówczas biały kamień 
wspomniany w Objawieniu Jana 
2:17 stanie się urim i tummim dla 

130 1 a I Jana 3:2;  
Mor. 7:48.  
ppś Drugie Przyjście 
Jezusa Chrystusa.

  b Łuk. 24:36–40.
 2 a ppś Chwała 

celestialna.
 3 a ppś Bóg, Boska 

Trójca — Bóg Ojciec.

  b ppś Bóg, Boska 
Trójca — Bóg Syn.

  c DiP 93:1.
  d DiP 130:22.  

ppś Bóg, Boska Trójca.
 4 a II Piotra 3:8;  

Abr. 3:4–10; zob. także 
Abr., faksymile II, 
punkt 1.

 5 a ppś Aniołowie.
 7 a Obj. 4:6; 15:2.
  b Iz. 33:14.
 8 a ppś Urim i tummim.
 9 a DiP 77:1.  

ppś Ziemia — 
Ostateczny stan ziemi.
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każdej osoby, która taki otrzyma, 
przez co rzeczy odnoszące się 
do wyższego porządku królestw 
staną się wiadome;

11. A  a biały kamień dany jest 
każdemu z tych, którzy przycho
dzą do królestwa celestialnego, 
na którym napisano nowe imię, 
którego nie zna nikt poza tym, 
kto je otrzymuje. To nowe b imię 
jest słowem kluczowym.

12. Prorokuję w imię Pana Boga, 
że początek a trudności, jakie spo
wodują wielki rozlew krwi przed 
przyjściem Syna Człowieczego, 
będzie miał miejsce w b Południo
wej Karolinie.

13. Prawdopodobnie przyczyną 
będzie kwestia niewolnictwa. 
Ogłosił mi to głos, kiedy gorli
wie modliłem się w tej sprawie 
25 grudnia 1832 r.

14. Pewnego razu modliłem się 
bardzo gorliwie, aby poznać czas 
a przyjścia Syna Człowieczego, 
gdy usłyszałem głos powtarza
jący, co następuje:

15. Józefie, synu mój, jeżeli do
żyjesz wieku osiemdziesięciu 
pięciu lat, ujrzysz oblicze Syna 
Człowieczego; przeto niech to 
wystarczy ci i nie kłopotaj mnie 
więcej w tej sprawie.

16. Zostałem tak, nie będąc 

w stanie zdecydować, czy przyj
ście to odnosi się do  początku 
milenium czy do jakiegoś wcześ
niejszego ukazania lub czy umrę 
i w ten sposób ujrzę Jego oblicze.

17. Wierzę, że  przyjście Syna 
Człowieczego nie nastąpi wcześ
niej niż w tym czasie.

18. Jakąkolwiek zasadę a inteli
gencji osiągniemy w tym życiu, 
powstanie ona z nami podczas 
b zmartwychwstania.

19. A  jeżeli dana osoba uzy
ska więcej a wiedzy i inteligencji 
w  tym życiu przez b pilność 
i  c posłuszeństwo niż inna, tym 
większą będzie mieć d korzyść 
w świecie, który nastanie.

20. Jest a prawo nieodwołal
nie zarządzone w  niebie, b za
nim powstał świat, od którego są 
uzależnione wszystkie c błogosła
wieństwa —

21. I  kiedy otrzymujemy ja
kiekolwiek błogosławieństwo 
od Boga, dzieje się tak przez po
słuszeństwo temu prawu, od któ
rego jest ono uzależnione.

22. a Ojciec ma b powłokę z ciała 
i kości, namacalną niczym ciało 
ludzkie; podobnie i  Syn; lecz 
c Duch Święty nie ma powłoki 
z ciała i kości, lecz jest istotą Du
cha. Gdyby tak nie było, Duch 

 11 a Obj. 2:17.
  b Iz. 62:2.
 12 a DiP 38:29; 45:63.
  b DiP 87:1–5.
 14 a ppś Drugie Przyjście 

Jezusa Chrystusa.
 18 a ppś Inteligencja, 

inteligencje.
  b ppś Zmartwych

wstanie.
 19 a ppś Wiedza.
  b ppś Pilność.
  c ppś Posłuszeństwo, 

posłuszny, być 
posłusznym.

  d Alma 12:9–11.
 20 a DiP 82:10.
  b ppś Życie 

przedziemskie.
  c V Mojż. 11:26–28;  

DiP 132:5.  
ppś Błogosławić, 
błogosławiony, 
błogosławieństwo.

 22 a ppś Bóg, Boska Trójca.
  b Dz. 17:29.
  c ppś Duch Święty.
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Święty nie mógłby w nas miesz
kać.

23. Człowiek może przyjąć 

a Ducha Świętego, i może On zstą
pić nań i nie pozostać z nim.

ROZDZIAŁ 131
Wskazówki Proroka Józefa Smitha dane w Ramus w stanie Illinois, 
16 i 17 maja 1843 r.

1–4: Małżeństwo celestialne jest 
niezbędne do wywyższenia w naj
wyższym niebie; 5–6: Wyjaśniono, 
jak ludzie są zapieczętowani na ży
cie wieczne; 7–8: Wszystek duch 
jest materią.

W chwale a celestialnej istnieją 
trzy niebiosa lub stopnie;

2. I  aby uzyskać a najwyższy, 
człowiek musi wstąpić do tego 
porządku kapłaństwa (to znaczy 
b nowego i wiecznego przymierza 
małżeństwa);

3. A jeżeli tego nie uczyni, nie 
może go uzyskać.

4. Może on wstąpić do innego, 
ale to jest kres jego królestwa; nie 
może mieć a przyrostu.

5. (17  maja 1843  r.) Pewniej
sze słowo a proroctwa oznacza, 
że człowiek wie, że jest b zapieczę
towany na c życie wieczne przez 
objawienie i  ducha proroctwa 
przez moc Świętego Kapłaństwa.

6. a Zbawienie człowieka w b nie
wiedzy jest niemożliwe.

7. Nie ma takiej rzeczy jak 
materia nienamacalna. Wszy
stek a duch jest materią, lecz jest 
dobry, czyli nieskalany, i daje się 
rozróżnić jedynie bardziej b nie
skalanym oczom;

8. Nie możemy go widzieć, 
ale kiedy nasze ciała zostaną 
oczyszczone, ujrzymy, że  cały 
jest materią.

 23 a ppś Dar Ducha 
Świętego.

131 1 a DiP 76:70.  
ppś Chwała 
celestialna.

 2 a DiP 132:5–21.  
ppś Wywyższenie.

  b ppś Małżeństwo, 
zawrzeć związek 

   małżeński — Nowe 
i wieczne przymierze 
małżeństwa.

 4 a DiP 132:16–17.
 5 a II Piotra 1:19.  

ppś Powołanie 
i bycie wybranym.

  b DiP 68:12; 88:4.  
ppś Pieczętować, 

zapieczętowanie.
  c ppś Życie wieczne.
 6 a ppś Zbawienie.
  b DiP 107:99–100.
 7 a ppś Duch.
  b DiP 76:12; 97:16;  

Mojż. 1:11.

ROZDZIAŁ 132
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Nauvoo 
w stanie Illinois, zapisane 12 lipca 1843 r., odnoszące się do nowego 
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i wiecznego przymierza, włączając wieczny charakter przymierza 
małżeńskiego oraz zasadę wielożeństwa. Chociaż objawienie to zo
stało zapisane w 1843 r., dowody wskazują, że niektóre z zasad po
ruszonych w tym objawieniu znane były Prorokowi już od 1831 r. 
Zob. Deklaracja oficjalna I.

1–6: Wywyższenie może być osiąg
nięte przez nowe i wieczne przy
mierze; 7–14: Przedstawienie 
założeń i warunków tego przymie
rza; 15–20: Małżeństwo celestialne 
i kontynuacja jednostki rodzinnej 
umożliwiają ludziom stanie się bo
gami; 21–25: Ciasna i wąska droga 
prowadzi do żywotów wiecznych; 
26–27: Dane jest prawo dotyczące 
bluźnierstwa przeciw Duchowi 
Świętemu; 28–39: Obietnice wiecz
nego przyrostu i wywyższenia dane 
prorokom i  świętym we  wszyst
kich wiekach; 40–47: Józef Smith 
otrzymuje moc wiązania i pieczę
towania na ziemi i w niebie; 48–
50: Pan zapieczętowuje na nim jego 
wywyższenie; 51–57: Emma Smith 
otrzymuje radę, aby była wierna 
i  oddana; 58–66: Przedstawienie 
praw rządzących wielożeństwem.

Zaprawdę, tak rzecze Pan do cie
bie, sługo mój, Józefie, że skoroś 
zapragnął poznać z  mojej ręki 
i  zrozumieć, w  czym Ja, Pan, 
usprawiedliwiłem sługi moje, 
Abrahama, Izaaka i  Jakuba, jak 
również Mojżesza, Dawida i Sa
lomona, moje sługi, jeśli chodzi 

o zasadę i doktrynę posiadania 
wielu a żon i nałożnic —

2. Oto Jam jest Pan, twój Bóg, 
i odpowiem ci w tej sprawie.

3. Przeto a przygotuj swe serce, 
abyś przyjął i  posłuchał pole
ceń, jakie ci teraz dam; bowiem 
wszyscy ci, którym objawiono to 
prawo, muszą go przestrzegać.

4. Oto bowiem objawiam ci 
nowe i  wieczne a przymierze; 
i jeżeli nie zachowasz tego przy
mierza, będziesz b potępiony; 
bowiem nikt nie może c odrzu
cić tego przymierza i otrzymać 
pozwolenia wstąpienia do mojej 
chwały.

5. Bowiem wszyscy, którzy 
chcą dostąpić a błogosławieństwa 
z moich rąk, będą zachowywać 
b prawo, jakie wyznaczono dla 
tego błogosławieństwa, i jego wa
runki, jak postanowiono przed 
założeniem świata.

6. A co się odnosi do  a nowego 
i wiecznego przymierza, to zo
stało ustanowione dla pełni mej 
b chwały; a ten, kto przyjmie jej 
pełnię, musi i będzie zachowy
wać prawo albo zostanie potę
piony — rzecze Pan Bóg.

132 1 a DiP 132:34, 37–39.  
ppś Małżeństwo, 
zawrzeć związek 
małżeński — 
Wielożeństwo.

 3 a DiP 29:8; 58:6; 78:7.

 4 a ppś Przymierze.
  b ppś Potępienie 

(wyklęcie).
  c DiP 131:1–4.
 5 a DiP 130:20–21.
  b ppś Prawo.

 6 a DiP 66:2.  
ppś Nowe i wieczne 
przymierze.

  b DiP 76:70, 92–96.  
ppś Chwała 
celestialna.
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 7 a DiP 88:38–39.
  b ppś Przysięga.
  c ppś Pieczętować, 

zapieczętowanie.
  d ppś Święty Duch 

Obietnicy.
  e ppś Objawienie.

  f ppś Klucze 
kapłaństwa.

 9 a Mor. 7:5–6.  
ppś Ofiara 
(poświęcenie).

 10 a III Mojż. 22:20–25;  
Mojż. 5:19–23.

 11 a DiP 132:5.
 12 a Jan 14:6.
 13 a III Nefi 27:10–11.
 15 a ppś Małżeństwo, 

zawrzeć związek 
małżeński.

7. I  zaprawdę, powiadam ci, 
że takie są a warunki tego prawa: 
Żadne przymierza, umowy, 
więzi, zobowiązania, b przy
sięgi, śluby, praktyki, związki, 
stowarzyszenia czy oczekiwa
nia — których nie zawarto, nie 
podjęto i  nie c zapieczętowano 
przez d Świętego Ducha obiet
nicy, przez tego, który jest na
maszczony, zarówno na ten czas, 
jak i na całą wieczność, i jest to 
także najświętsze, przez e ob
jawienie i  przykazanie za  po
średnictwem mego pomazańca, 
którego wyznaczyłem na ziemi, 
aby dzierżył tę moc (a wyzna
czyłem sługę mojego, Józefa, 
aby dzierżył tę moc w ostatnich 
dniach, a nigdy nie ma więcej niż 
jednego na ziemi w tym samym 
czasie, któremu jest nadana 
ta moc i  f klucze tego kapłań
stwa) — nie mają skutku, mocy 
czy siły podczas powstania 
z martwych i po nim; bowiem 
wszystkie umowy, których nie 
zawarto w tym celu, mają swój 
kres, gdy ludzie umierają.

8. Oto dom mój jest domem po
rządku — rzecze Pan Bóg — a nie 
domem pomieszania.

9. Czyż przyjmę a ofiarę — rze
cze Pan — która nie jest złożona 
w imię moje?

10. Albo czyż przyjmę z  rąk 

waszych to, czego nie a wyzna
czyłem?

11. I  czyż wam wyznaczę  — 
rzecze Pan — inaczej niż przez 
prawo, jakom Ja i Ojciec mój wam 
a ustanowił, zanim powstał świat?

12. Jam jest Pan, wasz Bóg; 
i ja daję wam to przykazanie — 
że żaden człowiek nie a przyjdzie 
do Ojca jak tylko przeze mnie, 
czyli przez słowo moje, które jest 
moim prawem — rzecze Pan.

13. I wszystko, co jest na świe
cie, czy to ustanowione przez lu
dzi, przez trony czy księstwa, czy 
moce, czy rzeczy nazwane, czym
kolwiek są, ale które nie są usta
nowione przeze mnie czy przez 
słowo moje — rzecze Pan — zo
stanie stracone, i a nie ostanie się, 
kiedy ludzie umrą ani podczas 
zmartwychwstania, ani po nim, 
rzecze Pan, wasz Bóg.

14. Bowiem wszystkie rzeczy, 
które się ostają, są przeze mnie; 
a cokolwiek jest nie przeze mnie, 
zostanie strząśnięte i zniszczone.

15. Przeto jeżeli mąż a zaślubia 
sobie żonę na świecie, a nie za
ślubia jej przeze mnie ani przez 
słowo moje, i zawiera z nią przy
mierze na tak długo, jak długo 
jest na tym świecie, a ona z nim, 
przymierze ich i małżeństwo nie 
będzie miało mocy, gdy oni umrą 
i kiedy zejdą z tego świata; przeto 
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 16 a Mat. 22:23–33;  
Mar. 12:18–25;  
Łuk. 20:27–36.

  b ppś Aniołowie.
 19 a ppś Małżeństwo, 

zawrzeć związek 

małżeński — Nowe 
i wieczne przymierze 
małżeństwa.

  b ppś Pieczętować, 
zapieczętowanie.

  c DiP 76:52–53; 88:3–4.

  d ppś Klucze 
kapłaństwa.

  e II Mojż. 19:5–6;  
Obj. 5:10; 20:6;  
DiP 76:56; 78:15, 18.

  f ppś Księga żywota.

nie są związani żadnym prawem, 
kiedy zejdą z tego świata.

16. Przeto kiedy schodzą z tego 
świata, ani się nie żenią, ani nie 
są wydawane a za mąż; ale są 
wyznaczeni na b aniołów w nie
bie, którzy to aniołowie są po
sługującymi sługami, by czynić 
posługę wobec tych, którzy są 
godni daleko większej i niezmier
nej, i wiecznej obfitości chwały.

17. Bowiem aniołowie ci nie żyli 
zgodnie z prawem moim; przeto 
nie mogą być powiększeni, lecz 
pozostają oddzieleni i pojedyn
czo bez wywyższenia, w swym 
stanie zbawienia, na całą wiecz
ność, i nie będą odtąd bogami, 
lecz aniołami Boga na wieki wie
ków.

18. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam ci, że jeżeli mąż poślubia 
żonę i zawiera z nią przymierze 
na ten czas i na całą wieczność, 
jeżeli przymierze to nie jest dane 
przeze mnie czy słowo moje, 
które jest moim prawem, i nie jest 
zapieczętowane przez Świętego 
Ducha obietnicy, przez tego, któ
rego namaściłem i wyznaczyłem 
do tej mocy, wtedy nie jest ono 
ważne ani w mocy, kiedy zejdą 
z tego świata, bo nie są połączeni 
przez mnie — rzecze Pan — ani 
przez słowo moje; kiedy zejdą 
z tego świata, nie mogą być tam 
przyjęci, bo są tam wyznaczeni 

aniołowie i bogowie, obok któ
rych nie mogą przejść; przeto nie 
mogą odziedziczyć chwały mojej; 
bowiem dom mój jest domem po
rządku — rzecze Pan Bóg.

19. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam ci, że  jeżeli mąż zaślu
bia żonę przez słowo moje, które 
jest moim prawem, i przez a nowe 
i  wieczne przymierze, i  jest to 
im b zapieczętowane przez Świę
tego Ducha c obietnicy, przez tego, 
który jest namaszczony, któremu 
wyznaczyłem tę moc i  d klucze 
tego kapłaństwa; i powiedziane 
im będzie — Wyjdziecie w pierw
szym zmartwychwstaniu; 
a jeżeli jest po pierwszym zmar
twychwstaniu — w następnym 
zmartwychwstaniu; i odziedzi
czycie e trony, królestwa, księstwa 
i moce, panowania, wszelkie wy
sokości i głębie — wówczas zo
stanie to zapisane w  f Księdze 
Żywota Baranka, że nie popełnił 
żadnego mordu, przez który 
by przelał krew niewinną, a  je
żeli wytrwa w moim przymie
rzu i nie popełni mordu, przez 
który będzie przelana krew nie
winna, stanie się im we wszyst
kim, cokolwiek sługa mój nałożył 
na nich, w tym czasie i przez całą 
wieczność; i będzie miało pełną 
moc, kiedy zejdą z tego świata; 
i  przejdą obok aniołów i  bo
gów, którzy są tam postawieni, 
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 19 g ppś Wywyższenie.
 20 a Mat. 25:21;  

DiP 29:12–13; 132:37.  
ppś Człowiek, 
ludzie — Człowiek, 
potencjał, aby stać się 
jak Ojciec Niebieski.

  b DiP 50:26–29;  
76:94–95; 84:35–39.

 21 a ppś Prawo.
 22 a Łuk. 13:24;  

II Nefi 33:9;  
Hel. 3:29–30.

  b Mat. 7:13–14, 23;  
II Nefi 9:41; 31:17–21.

  c DiP 132:30–31.
 23 a Jan 14:2–3.
 24 a Jan 17:3.  

ppś Życie wieczne.
  b Jan 3:16–17;  

DiP 49:5.
 25 a Mat. 7:13–14;  

III Nefi 14:13–15.
  b ppś Śmierć duchowa.
  c Jan 5:43.
 26 a ppś Święty Duch 

Obietnicy.
  b Alma 39:5–6.
  c DiP 82:21; 104:9–10.
  d ppś Diabeł.
 27 a ppś Bluźnić, 

bluźnierstwo;  
Niewybaczalny 
grzech.

  b Mat. 12:31–32;  
Hebr. 6:4–6;  
DiP 76:31–35.  
ppś Synowie 
zatracenia.

do swego g wywyższenia i chwały 
we wszystkich rzeczach, jako za
pieczętowano na  głowach ich, 
a  która to chwała będzie peł
nią i  kontynuacją potomstwa 
na wieki wieków.

20. Wtedy będą bogami, 
bo nie mają końca; przeto będą 
od  wieczności do  wieczności, 
bo  trwają; wtedy będą ponad 
wszystkim, bo  wszystkie rze
czy są im podległe. Wtedy będą 
a bogami, bo mają b wszelką moc, 
a aniołowie będą im podlegli.

21. Zaprawdę, zaprawdę, po
wiadam ci, że nie osiągniesz tej 
chwały, jeżeli nie będziesz prze
strzegać a prawa mego.

22. Bowiem a ciasna jest brama 
i  wąska b droga, która wiedzie 
do  wywyższenia i  kontynuacji 
c istnień, i będą nieliczni, którzy 
ją odnajdą, bowiem nie przyjmu
jecie mnie na świecie ani mnie nie 
znacie.

23. Lecz jeśli mnie przyjmiecie 
na świecie, wtedy będziecie mnie 
znać i otrzymacie swe wywyż
szenie; abyście, a gdzie Ja jestem, 
tam i wy byli.

24. To są a żywoty wieczne  — 
znać jedynego mądrego i praw

dziwego Boga, i Jezusa Chrystusa, 
którego On b posłał. Oto ja jestem 
Nim. Przyjmijcie przeto prawo 
moje.

25. a Szeroka jest brama i prze
strzenna droga, która wiedzie 
do b śmierci; i wielu jest, którzy 
tam idą, bo nie c przyjmują mnie 
ani nie przestrzegają prawa 
mego.

26. Zaprawdę, zaprawdę, po
wiadam ci, że  jeżeli mąż zaślu
bia żonę podług mojego słowa 
i są zapieczętowani przez a Świę
tego Ducha obietnicy, podług 
mojego wyznaczenia, a  on lub 
ona popełnią jakikolwiek grzech 
czy wykroczenie wobec no
wego i  wiecznego przymierza, 
czy wszelakie bluźnierstwa, i je
żeli nie b popełnią morderstwa, 
przez które by przelali niewinną 
krew, to wyjdą w  pierwszym 
zmartwychwstaniu i  wstąpią 
do  swego wywyższenia; zo
staną jednak zniszczeni w ciele 
i c wystawieni na ciosy d Szatana, 
aż do dnia odkupienia — rzecze 
Pan Bóg.

27. a Bluźnierstwo przeciwko 
Duchowi Świętemu, które b nie 
zostanie przebaczone na świecie 
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 27 c ppś Potępienie 
(wyklęcie).

 29 a ppś Abraham.
 30 a I Mojż. 12:1–3; 13:16.  

ppś Abraham — 
Potomkowie 
Abrahama;  
Przymierze 
Abrahamowe.

  b II Nefi 3:6–16.
  c I Mojż. 15:5; 22:17.
 31 a DiP 86:8–11; 110:12.
 32 a Jan 8:39;  

Alma 5:22–24.
 34 a I Mojż. 16:1–3.
  b ppś Sara.
  c I Mojż. 25:12–18.  

ppś Hagar.

 35 a Jakub 2:24–30.
 36 a I Mojż. 22:2–12.
  b ppś Izaak.
  c II Mojż. 20:13.
  d Jakub 4:5.  

ppś Prawy, prawość.
 37 a tzn. inne żony.  

I Mojż. 25:5–6.

ani poza światem, jest w  tym, 
że  popełniacie morderstwo, 
przelewając krew niewinną, 
i  zezwalacie na  moją śmierć 
po  tym, jak przyjęliście moje 
nowe i wieczne przymierze — 
rzecze Pan Bóg; a  ten, kto nie 
zachowuje tego prawa, w  ża
den sposób nie może wstąpić 
do  mojej chwały, ale zostanie 
c potępiony — rzecze Pan.

28. Jam jest Pan, twój Bóg, i dam 
ci prawo mego Świętego Kapłań
stwa, jako ustanowiliśmy ja i Oj
ciec mój, zanim powstał świat.

29. a Abraham przyjął wszystkie 
rzeczy, jakiekolwiek otrzymał, 
przez objawienie i  przykaza
nie, przez słowo moje — rzecze 
Pan — i wstąpił do swego wy
wyższenia, i zasiada na swoim 
tronie.

30. Abraham otrzymał a obiet
nice co do  swego potomstwa 
i owocu swoich lędźwi — z któ
rych to b lędźwi ty się wywodzisz, 
sługo mój, Józefie  — a  które 
będą kontynuowane tak długo, 
jak długo będą na świecie; a co 
do  Abrahama i  jego potom
stwa, będzie kontynuowane 
poza światem; tak na  świecie, 
jak i poza światem będzie kon
tynuowane, niezliczone niczym 
c gwiazdy; albo gdybyś chciał 

zliczyć ziarnka piasku na brzegu 
morza, nie mógłbyś ich policzyć.

31. To także jest twoja obiet
nica, boś od a Abrahama, a uczy
niono tę obietnicę Abrahamowi; 
i  przez to prawo są kontynu
owane dzieła mego Ojca, przez 
co On sławi siebie.

32. Idź przeto i  czyń a dzieła 
Abrahama; wstąp do  mego 
prawa, a będziesz zbawiony.

33. Lecz jeżeli nie wstąpisz 
do  mego prawa, nie możesz 
otrzymać obietnicy mego Ojca, 
jaką złożył Abrahamowi.

34. Bóg a nakazał Abrahamowi, 
i dała b Sara Abrahamowi c Hagar 
na żonę. A dlaczego to uczyniła? 
Bowiem takie było prawo; i wy
szło wielu ludzi z Hagar. Przeto 
było to, między innymi, spełnie
niem obietnic.

35. Przeto czyż potępiono Abra
hama? Zaprawdę, powiadam 
ci — nie; bowiem Ja, Pan, a naka
załem to.

36. a Nakazano Abrahamowi 
ofiarować syna swego, b Izaaka; 
jednak było napisane: Nie c zabijaj. 
Jednak Abraham nie odmówił, 
i policzono mu to za d prawość.

37. Przyjął Abraham a nałożnice 
i zrodziły mu one dzieci; i poli
czono mu to za prawość, bowiem 
dano mu je, a on zachował prawo 
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 37 b I Mojż. 30:1–4;  
DiP 133:55.  
ppś Jakub, syn Izaaka.

  c ppś Człowiek, 
ludzie — Człowiek, 
potencjał, aby stać się 
jak Ojciec Niebieski;  
Wywyższenie.

 38 a ppś Dawid.
  b I Sam. 25:42–43;  

II Sam. 5:13;  
I Król. 11:1–3.

 39 a II Sam. 12:7–8.
  b ppś Klucze 

kapłaństwa.
  c II Sam. 11:4, 27; 12:9;  

I Król. 15:5.  
ppś Cudzołóstwo;  
Morderstwo.

  d Jer. 8:10.
 40 a J.S. — Hist. 1:33.  

ppś Przywrócenie 
ewangelii.

 42 a DiP 42:22–26.

 43 a ppś Małżeństwo, 
zawrzeć związek 
małżeński;  
Przymierze.

 44 a ppś Czystość moralna.
 45 a ppś Klucze 

kapłaństwa.
  b Dz. 3:21;  

DiP 86:10.  
ppś Przywrócenie 
ewangelii.

moje; jako i  Izaak, i  b Jakub nie 
czynili żadnych innych rzeczy 
poza tymi, które im nakazano; 
a ponieważ nie czynili żadnych 
innych rzeczy poza tymi, które 
im nakazano, wstąpili do swego 
c wywyższenia według obietnic 
i  zasiadają na  tronach, i  nie są 
aniołami, lecz bogami.

38. a Dawid także przyjął b wiele 
żon i nałożnic, a także Salomon 
i Mojżesz, słudzy moi, jako i wielu 
innych z moich sług, od początku 
stworzenia, aż  do  tego czasu; 
i w niczym nie zgrzeszyli poza 
rzeczami, których nie otrzymali 
ode mnie.

39. Żony i  nałożnice Dawida 
były mu a dane ode mnie ręką Na
tana, sługi mego, i innych z proro
ków, którzy mieli b klucze tej mocy; 
i w żadnej z tych rzeczy nie zgrze
szył poza przypadkiem c Uriasza 
i żony jego; i dlatego spadł z wy
wyższenia swego i otrzymał swoją 
część; i nie odziedziczy ich poza 
światem, bom je d dał innemu — 
rzecze Pan.

40. Jam jest Pan, twój Bóg, i daję 
ci, sługo mój, Józefie, zadanie, 
i a przywracam wszystkie rzeczy. 
Proś, o co chcesz, a będzie ci dane 
według słowa mojego.

41. A  jako żeś pytał w  spra
wie cudzołóstwa, zaprawdę, za
prawdę, powiadam ci, że  jeżeli 
mąż przyjmuje żonę w nowym 
i wiecznym przymierzu, a ona 
jest z innym mężem, i ja nie wy
znaczyłem go jej przez święte 
namaszczenie, popełniła ona cu
dzołóstwo i będzie zniszczona.

42. Jeżeli nie jest w  nowym 
i  wiecznym przymierzu, a  jest 
z  innym mężem, a popełniła cu
dzołóstwo.

43. A  jeżeli mąż jej jest z  inną 
kobietą, a był pod a ślubem, zła
mał ślub swój i popełnił cudzo
łóstwo.

44. A  jeżeli ona nie popełniła 
cudzołóstwa, lecz jest niewinna 
i nie złamała ślubu swego, i wie 
to, i objawiam ci to, sługo mój, 
Józefie, wówczas będziesz miał 
moc, przez moc mego Świętego 
Kapłaństwa, żeby ją zabrać i dać 
ją temu, kto nie popełnił cudzo
łóstwa, ale był a wierny; bowiem 
on będzie uczyniony włodarzem 
nad wieloma.

45. Bowiem nadałem ci a klu
cze i moc kapłaństwa, przez co 
b przywracam wszystkie rzeczy 
i czynię ci wiadomym wszystkie 
rzeczy we właściwym czasie.

DOKTRYNA I PRZYMIERZA 132:38–45327



 46 a ppś Pieczętować, 
zapieczętowanie.

  b ppś Odpuszczenie 
grzechów.

 47 a I Mojż. 12:1–3;  
DiP 124:93.

 49 a Mat. 28:20.

  b DiP 68:12.
  c DiP 5:22.  

ppś Powołanie 
i bycie wybranym.

  d I Mojż. 17:1–8;  
II Nefi 8:2.

 50 a ppś Ofiara 

(poświęcenie).
  b I Mojż. 22:10–14;  

DiP 97:8.
 52 a ppś Smith, 

Emma Hale.

46. I zaprawdę, zaprawdę, po
wiadam ci, że  cokolwiek a za
pieczętujesz na  ziemi, będzie 
zapieczętowane w niebie; a co
kolwiek zwiążesz na  ziemi, 
w moje imię i moim słowem — 
rzecze Pan  — będzie wiecznie 
związane w niebiosach; a komu 
grzechy b odpuścisz na  ziemi, 
temu będą odpuszczone na wieki 
w niebiosach; a kogo grzechy za
chowasz na ziemi, temu będą za
chowane w niebie.

47. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam, kogo pobłogosławisz, 
temu ja będę błogosławił, a kogo 
a przeklniesz, tego ja przeklnę — 
rzecze Pan; bowiem Ja, Pan, je
stem twoim Bogiem.

48. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam ci, sługo mój, Józefie, 
że  cokolwiek dasz na  ziemi 
i  komukolwiek dasz kogoś 
na  ziemi przez moje słowo 
i  według prawa mojego, spo
tka się z  błogosławieństwami, 
a  nie przekleństwami, i  mocą 
moją — rzecze Pan — i nie zosta
nie potępiony ani na ziemi, ani  
w niebie.

49. Bowiem Jam jest Pan, twój 
Bóg, i  będę z  tobą aż  do  sa
mego a końca świata i przez całą 
wieczność; bowiem zaprawdę, 
b pieczętuję na  tobie twoje c wy
wyższenie i  przygotuję dla 

ciebie tron w królestwie mego  
Ojca, z  Abrahamem, twoim 
d  ojcem.

50. Oto widziałem twą a ofiar
ność i przebaczę ci wszystkie twe 
grzechy; widziałem twoją ofiar
ność w  posłuszeństwie temu, 
o  czym ci powiedziałem. Idź 
przeto, a uczynię drogę do twojej 
ucieczki, jakom b przyjął ofiarę 
Abrahama z syna jego, Izaaka.

51. Zaprawdę, powiadam ci: 
Daję przykazanie służebnicy 
mojej, Emmie Smith, żonie twojej, 
którą dałem ci, aby się powstrzy
mała i nie brała z tego, co ci na
kazałem jej ofiarować, bowiem 
uczyniłem to — rzecze Pan — aby 
was wszystkich wypróbować, 
jakom postąpił z  Abrahamem, 
i  abym mógł  zażądać ofiary 
z twojej ręki poprzez przymie
rze i ofiarę.

52. I  niechaj służebnica moja, 
a Emma Smith, przyjmie te wszyst
kie, które dano słudze mojemu, 
Józefowi, i które są cnotliwe i nie
skalane przede mną; a te, które 
nie są nieskalane, a powiedziały, 
że są nieskalane, zostaną znisz
czone — rzecze Pan Bóg.

53. Bowiem Jam jest Pan, twój 
Bóg, i  słuchać będziesz głosu 
mego; i uznaję sługę mego, Jó
zefa, że będzie włodarzem nad 
wieloma sprawami; bowiem 
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 53 a Mat. 25:21;  
DiP 52:13.

 55 a Mar. 10:28–31.
  b ppś Rodzina — 

Wieczna rodzina;  
Życie wieczne.

 56 a ppś Przebaczać.
 57 a Mat. 10:28.

  b ppś Wywyższenie.
 58 a DiP 84:19–26.  

ppś Kapłaństwo.
 59 a Hebr. 5:4.  

ppś Aaron, brat 
Mojżesza.

  b ppś Klucze 
kapłaństwa.

 61 a ppś Dziewica.
  b Dekl. ofic. I.  

ppś Małżeństwo, 
zawrzeć związek 
małżeński — 
Wielożeństwo.

był a wierny w kilku sprawach, 
i wzmocnię go odtąd.

54. I nakazuję służebnicy mojej, 
Emmie Smith, aby pozostała i łą
czyła się ze sługą moim, Józefem, 
i z nikim innym. Ale jeżeli nie bę
dzie przestrzegała tego przykaza
nia, zniszczona będzie — rzecze 
Pan; bowiem Jam jest Pan, twój 
Bóg, i zniszczę ją, jeżeli nie za
chowa prawa mego.

55. Lecz nawet, jeżeli nie bę
dzie przestrzegać tego przykaza
nia, sługa mój, Józef, uczyni dla 
niej wszystko, jako powiedział; 
i pobłogosławię mu, i pomnożę 
go, i dam mu a stokrotnie na tym 
świecie, ojców i matki, braci i sio
stry, domy i ziemie, żony i dzieci, 
i  korony b żywotów wiecznych 
w wiecznych światach.

56. I ponownie, zaprawdę, po
wiadam, niechaj służebnica moja 
a przebaczy przewinienia słudze 
mojemu, Józefowi, a wtedy będą 
jej przebaczone przewinienia, 
którymi zawiniła wobec mnie; 
i Ja, Pan, twój Bóg, będę jej bło
gosławił i pomnożę ją, i sprawię, 
że radować się będzie jej serce.

57. I  ponownie, powiadam, 
niechaj sługa mój, Józef, nie wy
puszcza swej własności z  rąk 
swoich, aby nie przyszedł wróg 
i nie zniszczył go; bowiem Szatan 

a dąży do zagłady; bowiem Jam 
jest Pan, twój Bóg, a on [Józef] jest 
sługą mym; i oto, jestem z nim, 
jakom był z Abrahamem, twoim 
ojcem, aż do jego b wywyższenia 
i chwały.

58. Teraz, jeżeli chodzi o prawo 
a kapłaństwa, wiele jest spraw 
z tym związanych.

59. Zaprawdę, jeżeli człowiek 
powołany jest przez Ojca mego, 
jako był a Aaron, moim własnym 
głosem, a  także głosem tego, 
który mnie posłał, a ja go obdaro
wałem b kluczami mocy tego ka
płaństwa, jeżeli czyni coś w moje 
imię i  według mego prawa, 
i przez słowo moje, nie popełni 
grzechu, i usprawiedliwię go.

60. Przeto niech nikt nie na
staje na sługę mego, Józefa; bo Ja 
go usprawiedliwię; bo  złoży 
ofiarę, jakiej wymagam z  jego 
rąk za  wykroczenia jego — rze
cze Pan, wasz Bóg.

61. I ponownie, co się dotyczy 
prawa kapłaństwa  — jeżeli ja
kiś człowiek poślubia a dziewicę 
i pragnie poślubić b inną, a pierw
sza wyraża swą zgodę, i  jeżeli 
poślubi drugą, a obie są dziewi
cami i nie przysięgały żadnemu 
innemu mężowi, wówczas jest 
usprawiedliwiony; nie może po
pełnić cudzołóstwa, bo  są mu 
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dane; bowiem nie może popeł
nić cudzołóstwa z tą, która na
leży do niego i do nikogo innego.

62. I  jeżeli ma dziesięć dzie
wic danych mu przez to prawo, 
nie może popełnić cudzołóstwa, 
bo należą do niego i są mu dane; 
przeto jest usprawiedliwiony.

63. Ale jeżeli ta czy inna z dzie
sięciu dziewic, kiedy jest już za
ślubiona, będzie z innym mężem, 
popełnia cudzołóstwo i będzie 
zniszczona; bowiem są mu dane, 
aby a rozmnażać się i zapełniać 
ziemię według mojego przyka
zania, i by spełnić obietnicę daną 
przez Ojca mojego przed założe
niem świata, i dla ich wywyższe
nia w wiecznych światach, aby 
zrodziły dusze ludzkie; bowiem 
w tym b dzieło Ojca mego jest kon
tynuowane, aby była Mu chwała.

64. I ponownie, zaprawdę, za
prawdę, powiadam ci, jeżeli ma 
żonę jakiś mąż, który dzierży klu
cze tej mocy, i naucza ją prawa 
mego kapłaństwa, które odnosi 

się do tych rzeczy, wtedy uwie
rzy mu ona i będzie mu pomocą 
albo będzie zniszczona — rzecze 
Pan, wasz Bóg; bowiem znisz
czę ją; bowiem wyniosę me imię 
na tych wszystkich, którzy przyj
mują i przestrzegają prawa mo
jego.

65. Przeto słuszne będzie 
we mnie, w przypadku gdy ona 
nie przyjmie tego prawa, aby on 
otrzymał wszystko, cokolwiek Ja, 
Pan, jego Bóg, dam mu, ponie
waż ona nie wierzyła i nie była 
mu pomocą według słowa mego; 
i wtedy ona stanie się grzesznicą; 
a on wolny będzie od prawa Sary, 
która była pomocą Abrahamowi 
według prawa, kiedy nakazałem 
Abrahamowi wziąć sobie Hagar 
za żonę.

66. A teraz, co do tego prawa, 
zaprawdę, zaprawdę, powia
dam ci, że  objawię ci więcej 
później; przeto niech to wystar
czy ci na ten czas. Jam jest Alfa 
i Omega. Amen.

 63 a I Mojż. 1:26–28;  Jakub 2:30.   b Mojż. 1:39.

ROZDZIAŁ 133
Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Hiram 
w stanie Ohio, 3 listopada 1831 r. We wstępie do niniejszego obja
wienia w historii Józefa Smitha podano: „Było wówczas wiele rze
czy, które starsi pragnęli wiedzieć odnośnie do głoszenia ewangelii 
mieszkańcom ziemi i odnośnie do zgromadzenia; i aby iść w świetle 
prawdy i być pouczonym z wysokości, zapytałem o to Pana 3 listo
pada 1831 r. i otrzymałem następujące ważne objawienie”. Rozdział 
ten początkowo dodano do księgi Doktryny i Przymierzy jako Do
datek, a później został mu przypisany numer.
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1–6: Święci otrzymują nakaz przy
gotowania się na Drugie Przyjście; 
7–16: Wszyscy ludzie otrzymują 
nakaz ucieczki z  Babilonu, przy
bycia do Syjonu i przygotowania 
się na  wielki dzień Pana; 17–35: 
Stanie On na Górze Syjon, konty
nenty staną się jednym lądem, a za
gubione plemiona Izraela powrócą; 
36–40: Ewangelię przywrócono po
przez Józefa Smitha, aby była gło
szona na  całym świecie; 41–51: 
Pan zstąpi z zemstą na niegodzi
wych; 52–56: Będzie to rok Jego 
odkupionych; 57–74: Ewangelię na
leży ponieść, aby zbawić świętych, 
a zgładzić niegodziwych.

Zważaj, o ludu mego Kościoła — 
rzecze Pan, wasz Bóg — i słuchaj 
słowa Pana o sobie —

2. Pana, który z  nagła a przyj
dzie do  świątyni swojej; Pana, 
który zstąpi na świat z klątwą, 
na b osąd; zaiste, na wszystkie na
rody, które zapominają o Bogu, 
i na wszystkich bezbożnych po
śród was.

3. Bowiem a obnaży Swoje święte 
ramię na oczach wszystkich naro
dów, i wszystkie krańce ziemi uj
rzą b zbawienie Swego Boga.

4. Przeto przygotuj się, przy

gotuj, o  ludu mój; uświęć się; 
zgromadź się razem, o  ludu 
mego Kościoła, na ziemi Syjonu, 
wy wszyscy, którym nie naka
zano pozostać.

5. Wyjdźcie z a Babilonu. Bądź
cie b czyści wy, którzy nosicie na
czynia Pańskie.

6. Zwołajcie swe uroczyste 
zgromadzenia i często a mówcie 
do  siebie wzajemnie. I  niechaj 
każdy człowiek wzywa imienia 
Pańskiego.

7. Zaprawdę, znowu wam po
wiadam, że nadszedł czas, gdy 
głos Pana skierowany jest do was: 
Wyjdźcie z Babilonu, a zgromadź
cie się spośród narodów, z b czte
rech wiatrów, z  jednego krańca 
nieba na drugi.

8. a Wyślijcie starszych mojego 
Kościoła do  narodów, które są 
daleko; na  b wyspy morza; wy
ślijcie do obcych ziem; wzywajcie 
wszystkie narody, najpierw c ludzi 
innych wyznań, a potem d Żydów.

9. I oto, takie będzie ich woła
nie i głos Pana do wszystkich lu
dzi: Idźcie do ziemi Syjonu, aby 
powiększyły się granice mego 
ludu i wzmocniły się jego a pa
liki, a b Syjon rozprzestrzenił się 
na pobliskie rejony.

133 2 a Mal. 3:1; DiP 36:8.
  b DiP 1:36.  

ppś Jezus 
Chrystus — Sędzia.

 3 a Iz. 52:10.
  b Iz. 12:2; 52:10.  

ppś Plan 
Odkupienia;  
Zbawienie.

 5 a Alma 5:57; DiP 1:16.  
ppś Babel, Babilon; 

   Światowość.
  b II Tym. 2:21;  

III Nefi 20:41;  
DiP 38:42.  
ppś Nieskalany, 
czystość.

 6 a Mal. 3:16–18.
 7 a DiP 29:8.  

ppś Izrael — 
Zgromadzenie Izraela.

  b Zach. 2:10–11;  

Mar. 13:27.
 8 a ppś Praca misjonarska.
  b Iz. 11:11;  

I Nefi 22:4;  
II Nefi 10:8, 20.

  c ppś Ludzie innych 
wyznań.

  d ppś Żydzi.
 9 a Iz. 54:2.  

ppś Palik.
  b ppś Syjon.
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 10 a Mat. 25:6;  
DiP 33:17–18;  
45:54–59.  
ppś Oblubieniec.

  b DiP 1:12–14.
 11 a Mar. 13:32–37;  

J.S. — Mat. 1:46, 48.
  b DiP 49:7.
 12 a DiP 38:31, 42.
  b ppś Syjon.
 13 a ppś Juda (syn Jakuba).
  b ppś Jerozolima.
  c Iz. 2:1–3; Ez. 38:8.
  d Ps. 122.

 15 a Iz. 52:10–12; DiP 58:56.
  b I Mojż. 19:17, 26;  

Łuk. 9:62.
 16 a DiP 1:1–6.
  b ppś Pokutować, 

pokuta.
 17 a DiP 13; 27:7–8; 88:92.
  b Iz. 40:3–5.
  c Mal. 3:1.
 18 a Obj. 14:1.  

ppś Baranek Boży.
  b DiP 84:2.
  c Obj. 7:1–4.
 19 a Mat. 25:1–13;  

DiP 33:17–18; 88:92.  
ppś Drugie Przyjście 
Jezusa Chrystusa.

  b ppś Oblubieniec.
 20 a Zach. 14:4;  

DiP 45:48–53.
 21 a Joel 3:21; Am. 1:2.
  b Iz. 2:2–4.
 22 a Ez. 43:2; Obj. 1:15;  

DiP 110:3.
  b Ps. 77:19; Obj. 14:2.
  c Sędz. 5:5; Iz. 40:4; 64:1;  

Obj. 16:20;  
DiP 49:23; 109:74.

10. Zaiste, niechaj rozlegnie 
się okrzyk między wszystkimi 
ludźmi: Przebudźcie się i  po
wstańcie, i pójdźcie na spotkanie 
a Oblubieńca; oto nadchodzi Ob
lubieniec, wyjdźcie mu na spo
tkanie. Przygotujcie się na b wielki 
dzień Pana.

11. a Czuwajcie przeto, bo  nie 
b znacie ani dnia, ani godziny.

12. Przeto niechaj ci, którzy są 
a pośród ludzi innych wyznań, 
uchodzą do b Syjonu.

13. I  niechaj ci, którzy są 
od  a Judy, uchodzą do  b Jerozo
limy, w c góry d domu Pana.

14. Wyjdźcie spośród narodów, 
z samego Babilonu, spośród nie
godziwości, która jest duchowym 
Babilonem.

15. Lecz zaprawdę, tak rzecze 
Pan, niechaj ucieczka wasza nie 
będzie w a pośpiechu, ale niechaj 
wszystko będzie przygotowane 
przed wami; a ten, kto pójdzie, 
niechaj się b nie ogląda za siebie, 
aby nie spotkała go nagła zagłada.

16. Zważajcie i słuchajcie, o wy, 
mieszkańcy ziemi. a Słuchajcie ra
zem, wy, starsi mego Kościoła, 
i  usłyszcie głos Pana; bowiem 

wzywa On wszystkich ludzi i na
kazuje wszystkim ludziom wszę
dzie, aby b odpokutowali.

17. Oto bowiem Pan Bóg a wysłał 
anioła wołającego przez środek 
nieba, mówiącego: Przygotuj
cie drogę Pańską i b wyprostujcie 
ścieżki Jego, bowiem bliska jest 
godzina Jego c przyjścia —

18. Kiedy a Baranek stanie 
na  b Górze Syjon, a  z  nim c sto 
czterdzieści cztery tysiące z imie
niem Jego Ojca wypisanym na ich 
czołach.

19. Przygotujcie się więc 
na  a przyjście b Oblubieńca; idź
cie, wyjdźcie Mu na spotkanie.

20. Oto bowiem a stanie na Gó
rze Oliwnej i na potężnym oce
anie, nawet w wielkiej głębinie, 
i na wyspach morza, i na ziemi 
Syjonu.

21. I a wyda Swój głos z b Syjonu, 
i będzie mówić z Jerozolimy, i bę
dzie słychać głos Jego pośród 
wszystkich ludzi;

22. A będzie to głos niczym a głos 
wielu wód, i  jak głos wielkiego 
b grzmotu, który c rozbije góry i nie 
będzie można znaleźć dolin.

23. On rozkaże wielkiej głębinie,  
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 23 a Obj. 6:14.
 24 a ppś Jerozolima.
  b I Mojż. 10:25.  

ppś Ziemia — 
Podział ziemi.

 25 a ppś Jezus Chrystus — 
Milenijne panowanie 
Chrystusa.

 26 a Jer. 16:14–15; DiP 110:11.  
ppś Izrael — Dziesięć 
zagubionych 
plemion Izraela.

 27 a Iz. 11:15–16;  

II Nefi 21:16.
 29 a Iz. 35:6–7.
 30 a Zach. 10:7–12.  

ppś Efraim — 
Plemię Efraima.

 31 a I Mojż. 49:26.
 33 a Iz. 35:10; 51:11;  

DiP 66:11.
 34 a ppś Izrael — 

Dwanaście 
plemion Izraela.

  b I Mojż. 48:14–20;  
I Kron. 5:1–2;  

Eter 13:7–10.
 35 a ppś Juda (syn 

Jakuba) — 
Plemię Judy.

  b ppś Świętość.
 36 a Obj. 14:6–7;  

DiP 20:5–12.
  b ppś Przywrócenie 

ewangelii.
 37 a ppś Ewangelia.
  b ppś Głosić;  

Praca misjonarska.
  c DiP 42:58.

i zostanie przegnana do krajów 
północnych, a a wyspy staną się 
jednym lądem;

24. I ziemia a Jerozolimy, i zie
mia Syjonu wrócą na swoje miej
sce, a  ziemia będzie jako była 
w dniach, zanim ją b podzielono.

25. A Pan, sam Zbawiciel, stanie 
pośrodku Swego ludu i  a królo
wać będzie nad wszelkim ciałem.

26. A  ci, którzy są w  krajach 
a północnych, zostaną wspo
mniani przed Panem; i prorocy 
ich usłyszą głos Jego, i nie będą 
się więcej powstrzymywać; i ude
rzą w skały, a lód spłynie w ich 
obecności.

27. I  a gościniec zostanie prze
rzucony pośrodku wielkiej głę
biny.

28. Wrogowie ich staną się ich 
łupem.

29. A  na  a nagich pustyniach 
powstaną sadzawki wody ży
wej; a spieczona ziemia nie bę
dzie więcej lądem spragnionym.

30. I  przekażą swe bogate 
skarby dzieciom a Efraima, moim 
sługom.

31. A  granice wiecznych 
a wzgórz zadrżą w ich obecności.

32. I pokłonią się tam, i zostaną 

ukoronowani chwałą, w samym 
Syjonie, rękami sług Pańskich, sa
mych dzieci Efraima.

33. I  wypełnieni będą a pie
śniami wiecznej radości.

34. Takie oto jest błogosła
wieństwo wiecznego Boga dla 
a plemion Izraela i bogatsze bło
gosławieństwo na głowie b Efra
ima i jego pobratymców.

35. A także ci z plemienia a Judy, 
według ich bólu, zostaną uświę
ceni w b świętości przed Panem, 
aby mogli przebywać w Jego obec
ności dzień i noc na wieki wieków.

36. A  teraz, zaprawdę, mówi 
Pan, aby rzeczy te były znane 
pośród was, o mieszkańcy ziemi, 
wysłałem mojego a anioła, lo
tem pośrodku nieba, z wieczną 
b ewangelią, który się ukazał nie
którym i  przekazał ją człowie
kowi, który się ukaże wielu, co 
mieszkają na ziemi.

37. A a ewangelia ta będzie b gło
szona c każdemu narodowi i ple
mieniu, i językowi, i ludowi.

38. I  pójdą słudzy Boży, mó
wiąc donośnym głosem: Bójcie 
się Boga i oddawajcie Mu chwałę, 
bowiem nadeszła godzina Jego 
sądu;
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 39 a ppś Oddawać cześć.
 40 a Iz. 64:1–2.
 41 a Job 41:23.
 44 a I Tes. 4:15–18.
 45 a Iz. 64:4; I Kor. 2:9.
  b Treny 3:25;  

II Nefi 6:7, 13.
 46 a Iz. 63:1–2.

  b ppś Drugie Przyjście 
Jezusa Chrystusa.

 48 a I Mojż. 49:11–12;  
Łuk. 22:44;  
Obj. 19:11–15;  
Tłum. J.S. Obj. 19:15 
(Aneks);  
Mos. 3:7;  

DiP 19:18.
 49 a Iz. 13:10; 24:23;  

DiP 45:42; 88:87.
 50 a Iz. 63:2–3;  

DiP 76:107; 88:106.
 51 a III Mojż. 8:30.
 53 a Iz. 63:4–9.
  b ppś Prawdziwa miłość.

39. I  a oddawajcie cześć Temu, 
który stworzył niebo i  ziemię, 
i morze, i źródła wód —

40. Wzywając imienia Pań
skiego dniem i  nocą, mówiąc: 
Obyś a rozdarł niebiosa, obyś 
zstąpił, oby spłynęły góry przed 
obliczem Twoim.

41. I  otrzymają odpowiedź 
na swoje głowy; bowiem obec
ność Pańska będzie jako ogień to
piący, co spala, i niczym ogień, co 
sprawia, że wrą a wody.

42. O Panie, zstąpisz, aby dać 
przeciwnikom Swoim poznać 
imię Swoje i wszystkie narody za
drżą przed obecnością Twoją —

43. Kiedy uczynisz straszliwe 
rzeczy, rzeczy, których nie ocze
kują;

44. Zaiste, kiedy zstąpisz, a góry 
rozpłyną się przed Twą obecno
ścią, a spotkasz tego, który się ra
duje i czyni prawość, który Cię 
pamięta na drogach Twoich.

45. Bowiem od początku świata 
ludzie nie słyszeli, czego ucho 
nie słyszało ani oko żadne nie 
widziało, o Boże, poza Tobą, jak 
wielkie rzeczy a przygotowałeś 
dla tego, który b czeka na Ciebie.

46. I powiedzą: Kim jest a Ten, 
który b schodzi od  Boga w  nie
bie w  barwionych szatach; za
iste, z rejonów, które są nieznane, 
odziany w  Swój pełen chwały 

strój, krocząc we  wspaniałości 
Swej siły?

47. I  powie On: Jam jest Ten, 
który przemówił w  prawości, 
który ma moc zbawienia.

48. I będzie Pan w a czerwonym 
stroju swoim, a szaty Jego na po
dobieństwo odzienia tego, który 
stąpa w kadzi winnej.

49. I  tak wielka będzie chwała 
Jego obecności, że  a słońce 
skryje swą twarz w zawstydze
niu, a księżyc powstrzyma swe 
światło i gwiazdy zostaną zrzu
cone z miejsc swoich.

50. I  da się słyszeć głos Jego: 
Sam a deptałem prasę winną 
i sprowadziłem osąd na wszyst
kich ludzi; i żaden nie był ze mną;

51. I  tłoczyłem ich w swej fu
rii, i podeptałem ich w gniewie 
swym, i a zbryzgałem swe szaty 
ich krwią, i splamiłem całe moje 
okrycie, bowiem był to dzień ze
msty, która była w sercu moim.

52. A  teraz nadszedł rok mo
ich odkupionych; i  wspomną 
tkliwą dobrotliwość Swego Pana 
i wszystko, co na ich zesłał we
dług Swej dobroci, i według Swej 
tkliwej dobrotliwości, na wieki 
wieków.

53. Wszystkimi ich a udrękami 
był udręczony. A  anioł sprzed 
obecności Jego uratował ich; 
i  w  b miłości Swojej, i  w  litości 
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 53 c ppś Odkupić, odku
piony, odkupienie.

 54 a ppś Enoch.
  b ppś Noe, biblijny 

patriarcha.
  c ppś Mojżesz.
 55 a ppś Zmartwych

wstanie.
 56 a DiP 45:45–46; 88:96–97.
  b DiP 29:13.
  c ppś Święty 

(rzeczownik).
  d Mat. 25:33–34.
  e Iz. 24:23; Obj. 14:1;  

DiP 76:66; 84:2, 98–102.
  f ppś Nowa Jerozolima.

  g Obj. 15:3;  
DiP 84:98–102.

  h ppś Baranek Boży.
 57 a ppś Stopnie chwały.
  b ppś Ewangelia.
 58 a Mat. 11:25; I Kor. 1:27;  

Alma 32:23; 37:6–7.
  b Iz. 60:22.
  c V Mojż. 32:29–30.
 59 a Mich. 4:11–13.
 60 a DiP 104:58–59.
  b DiP 1:2.
 62 a ppś Pokutować, 

pokuta.
  b DiP 88:74.  

ppś Uświęcenie.

  c ppś Życie wieczne.
 63 a ppś Zważać.
  b Dz. 3:22–23;  

I Nefi 22:20–21;  
III Nefi 20:23; 21:11;  
DiP 1:14;  
J.S. — Hist. 1:40.

 64 a Mal. 3:19.  
ppś Malachiasz.

  b J.S. — Hist. 1:36–37.
  c Iz. 66:15–16;  

I Nefi 22:15;  
III Nefi 25:1;  
DiP 29:9; 64:24.  
ppś Ziemia — 
Oczyszczenie ziemi.

Swojej On ich c odkupił i dźwi
gnął ich, i nosił ich przez wszyst
kie dawne dni;

54. A także a Enoch i ci, którzy 
z nim byli; prorocy, którzy byli 
przed nim; a także b Noe i ci, któ
rzy byli przed nim; a także c Moj
żesz i ci, którzy byli przed nim;

55. I  od  Mojżesza do  Eliasza, 
i od Eliasza do Jana, którzy byli 
z  Chrystusem w  Jego a Zmar
twychwstaniu, i święci aposto
łowie, z Abrahamem, Izaakiem 
i Jakubem, będą w obecności Ba
ranka.

56. I a otworzą się b groby c świę
tych; i wyjdą, i staną po d prawicy 
Baranka, kiedy stanie na e Górze 
Syjon i na świętym mieście, f No
wej Jerozolimie; i g śpiewać będą 
pieśń h Baranka, dzień i  noc, 
na wieki wieków.

57. I dla tej przyczyny, aby lu
dzie mogli zostać uczestnikami 
w  a chwałach, jakie miały być 
objawione, poniósł Pan pełnię 
Swojej b ewangelii, Swe wieczne 
przymierze, z rozwagą, w prosto
cie i łatwości —

58. By  przygotować słabych 

na te rzeczy, które przyjdą na zie
mię, i  na  posłannictwo Pana 
w  dniu, kiedy a słabi wprawią 
w  osłupienie mądrych, a  b naj
młodszy stanie się silnym na
rodem, a  c dwóch przegoni ich 
dziesiątki tysięcy.

59. I  przez słabych tej ziemi 
a wymłóci Pan narody mocą 
Swego Ducha.

60. I dla tej przyczyny dano te 
przykazania; nakazano trzymać 
je z dala od świata w dniu, kiedy 
były dane, ale teraz mają się a ro
zejść do b wszelkiego ciała —

61. A to według umysłu i woli 
Pana, który rządzi wszelkim cia
łem.

62. A  temu, kto a odpokutuje 
i b uświęci się przed Panem, dane 
będzie c życie wieczne.

63. A tym, którzy a nie zważają 
na głos Pana, spełni się to, co za
pisał prorok Mojżesz, że zostaną 
b odcięci spośród ludzi.

64. A także to, co zapisał prorok 
a Malachiasz: bo  oto nadchodzi 
b dzień, który c pali jak piec. Wtedy 
wszyscy pyszni i wszyscy, któ
rzy czynili niegodziwość, zostaną 
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 66 a Jan 1:11.
 67 a II Nefi 28:32.
  b Iz. 50:2; II Nefi 7:2.
 68 a II Mojż. 14:21;  

Joz. 3:14–17.

 70 a Iz. 50:11.
 71 a II Kron. 36:15–16;  

Jer. 44:4–5.
 72 a Iz. 8:16–20.
 73 a Mat. 8:11–12;  

Łuk. 13:28;  
DiP 19:5.  
ppś Ciemność 
duchowa;  
Piekło.

spaleni jak ścierń. A spalą ich ci, 
którzy nadchodzą — mówi Pan 
Zastępów — że nie zostanie im 
ani korzeń, ani gałązka.

65. Przeto będzie to odpowie
dzią Pana dla nich:

66. W dniu, w którym przysze
dłem do swoich, nikt z was mnie 
nie a przyjął, i zostaliście przepę
dzeni.

67. Kiedy zawołałem znowu, 
nikogo z was nie było, by odpo
wiedzieć; jednak a ramię moje nie 
było wcale skrócone, żebym nie 
mógł odkupić, ani b moc moja, że
bym nie wybawił.

68. Oto na  mój nakaz a wysu
szam morze. Zamieniam rzeki 
w  pustkowie; ryby ich cuchną 
i umierają z pragnienia.

69. Odziewam niebiosa w czerń, 
a z włosiennicy uczynię im okry
cie.

70. I  a to otrzymacie z  ręki 
mojej — spoczniecie w smutku.

71. Oto nie ma nikogo, kto 
by  was wyratował; boście nie 
słuchali głosu mego, kiedy wo
łałem do was z niebios; nie wie
rzyliście sługom moim, a kiedy 
byli do was a posłani, nie przy
jęliście ich.

72. Przeto a zapieczętowali świa
dectwo i związali prawo, i od
dano was ciemności.

73. Ci odejdą do  ciemności 
na  zewnątrz, gdzie jest a płacz, 
i zawodzenie, i zgrzytanie zębów.

74. Oto Pan, wasz Bóg, to po
wiedział. Amen.

1–4: Rządy winny zachowywać 
wolność sumienia i wyznania; 5–
8: Wszyscy ludzie winni popierać 

swoje rządy i okazywać respekt i po
szanowanie dla prawa; 9–10: Spo
łeczności religijne nie powinny 

ROZDZIAŁ 134
Deklaracja wiary w kwestii rządów i praw została ogólnie przy
jęta jednomyślnie na zgromadzeniu generalnym Kościoła w Kirt
land w stanie Ohio, 17 sierpnia 1835 r. Wielu świętych zgromadziło 
się, aby rozważyć proponowaną treść pierwszego wydania Dok
tryny i Przymierzy. Dano tej deklaracji wówczas następujący wstęp: 
„Aby ogólnie nasze przekonanie w odniesieniu do rządów ziemskich 
i praw nie mogło być błędnie wyjaśnione czy źle zrozumiane, uzna
liśmy za stosowne przedstawić w zakończeniu tego tomu naszą opi
nię w tej sprawie”.
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sprawować władzy cywilnej; 11–12: 
Ludzie usprawiedliwieni są w obro
nie własnej i swego majątku.

Wierzymy, że  a rządy zostały 
ustanowione przez Boga dla po
żytku człowieka i  że  czyni On 
ludzi b odpowiedzialnymi za ich 
czyny odnośnie do nich, zarówno 
w kwestii ustanawiania praw, jak 
i  wykonywania ich dla dobra 
i bezpieczeństwa społeczeństwa.

2. Wierzymy, że żaden rząd nie 
może istnieć w pokoju bez wyty
czenia takich niepogwałcalnych 
praw, które zabezpieczą każ
dej osobie a wolność b sumienia, 
prawo do posiadania i kontrolę 
nad własnością oraz c ochronę ży
cia.

3. Wierzymy, że  wszystkie 
rządy z konieczności wymagają 
świeckich a urzędników i sędziów 
dla wprowadzania swych praw 
w życie; oraz, że takich, którzy 
zarządzają prawem na zasadach 
słuszności i sprawiedliwości, na
leży poszukiwać i popierać gło
sem ludu w przypadku republiki, 
czy wolą suwerena.

4. Wierzymy, że religia jest usta
nowiona przez Boga i że ludzie 
są odpowiedzialni wobec Niego, 
i tylko wobec Niego, za prakty
kowanie jej, chyba że ich prze
konania religijne skłaniają ich 
do przekraczania praw i wolno
ści innych; lecz nie wierzymy, 

by  prawo ludzkie miało pod
stawę do  ingerencji w  zasady 
a oddawania czci  — aby ogra
niczać sumienie ludzi  — czy 
do dyktowania form publicznej 
lub indywidualnej pobożności; 
że  sąd cywilny winien ograni
czać przestępstwa, lecz nigdy nie 
może kontrolować sumienia; wi
nien karać winę, ale nigdy nie tłu
mić wolności duszy.

5. Wierzymy, że  wszyscy lu
dzie są zobowiązani do  utrzy
mywania i  popierania swych 
rządów, pod którymi żyją, ma
jąc jednocześnie zapewnioną 
ochronę swych przyrodzonych 
i niezbywalnych praw przez ko
deksy tych rządów; i  że  bunt 
i a rebelia nie przystoją żadnemu 
obywatelowi chronionemu w ta
kowy sposób, i winny być sto
sownie karane; i  że  wszystkie 
rządy mają prawo wprowadze
nia takich przepisów, jakie w ich 
własnym osądzie są najlepiej ob
liczone na zabezpieczenie inte
resów publicznych; jednocześnie 
jednak uznające za świętą wol
ność sumienia.

6. Wierzymy, że  każdy czło
wiek winien być poszanowany 
na swoim stanowisku — włoda
rze i sędziowie jako tacy, będąc 
umieszczeni dla ochrony nie
winnych i dla ukarania winnych; 
i że wszyscy ludzie winni są re
spekt i poszanowanie a prawom, 

134 1 a DiP 98:4–7;  
Art. wiary 1:12.

  b ppś Zdać sprawę, 
odpowiedzialny, 
odpowiedzialność.

 2 a ppś Wolna wola.
  b ppś Sumienie.
  c DiP 42:18–19.
 3 a DiP 98:8–10.
 4 a Alma 21:21–22;  

Art. wiary 1:11.  
ppś Oddawać cześć.

 5 a Art. wiary 1:12.  
ppś Bunt.

 6 a DiP 58:21; 88:34.
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jako że bez nich pokój i harmonia 
byłyby zastąpione przez anarchię 
i  terror; prawa ludzkie, będąc 
ustanowione w tym właśnie celu, 
by regulować nasze interesy jako 
jednostek i  jako narodów, mię
dzy człowiekiem a człowiekiem; 
a  prawa boskie dane z  nieba, 
wytyczające zasady co do spraw 
duchowych, dla wiary i oddawa
nia czci; za oba rodzaje praw ma 
człowiek odpowiedzieć przed 
Swym Stwórcą.

7. Wierzymy, że włodarze, pań
stwa i rządy mają prawo i są zo
bowiązani do  wprowadzania 
praw dla ochrony wszystkich 
obywateli w  kwestii swobod
nego praktykowania ich wierzeń 
religijnych; lecz nie wierzymy, 
że  mają prawo sprawiedliwie 
pozbawiać obywateli tego przy
wileju lub ograniczać ich w ich 
przekonaniach, jak długo wzgląd 
i poważanie są okazane prawom, 
i takie opinie religijne nie uzasad
niają buntu ani spisku.

8. Wierzymy, że  popełnie
nie zbrodni winno być a karane 
stosownie do  ich przestępstw; 
że  morderstwo, zdrada stanu, 
rabunek, kradzież i  zakłó
cenie powszechnego spo
koju we  wszelkich aspektach 
winny być ukarane stosow
nie do ich przestępczości i  ten
dencji do zła pośród ludzi przez 
prawa tego rządu, pod którym 
popełniono przestępstwo; a dla 
pokoju publicznego i  spokoju 
wszyscy ludzie winni wystąpić 

i  wykorzystać swe zdolności, 
by  doprowadzić przestępców, 
zgodnie z  dobrymi prawami, 
do kary.

9. Nie wierzymy, że  słuszne 
jest mieszanie wpływu religij
nego z rządem cywilnym, przez 
co sprzyja się jednej społeczności 
religijnej, a ogranicza drugą w jej 
przywilejach duchowych i odma
wia się jej członkom praw indy
widualnych, jako obywatelom.

10. Wierzymy, że wszystkie spo
łeczności religijne mają prawo su
bordynować swoich członków 
za nieodpowiednie zachowanie, 
stosownie do przepisów i reguł 
takowych grup; pod warunkiem, 
że  postępowanie takie będzie 
w kwestii członkostwa i stano
wiska; lecz nie wierzymy, by ja
kaś społeczność religijna miała 
upoważnienie do sądzenia ludzi 
w kwestiach prawa własności czy 
życia, by mogła zabrać im dobra 
tego świata lub narazić ich na nie
bezpieczeństwo utraty życia albo 
kończyny, lub nałożyć na nich ja
kąkolwiek karę fizyczną. Mogą 
ich jedynie a ekskomunikować 
ze swej grupy i pozbawić człon
kostwa.

11. Wierzymy, że ludzie winni 
odwoływać się do prawa cywil
nego o naprawienie wszystkich 
krzywd i  wysłuchanie skarg, 
w  sytuacji gdy skrzywdzono 
osobę lub przekroczono prawo 
własności, lub kogoś zniesła
wiono, gdzie istnieją prawa, 
które chronią takowe; lecz 

 8 a Alma 30:7–11;  DiP 42:84–87.  10 a ppś Ekskomunika.
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wierzymy, że wszyscy ludzie są 
usprawiedliwieni w obronie wła
snej, swych przyjaciół i własno
ści, i rządu przed bezprawnymi 
atakami i naruszeniami ze strony 
wszelkich osób w  czasach na
głej potrzeby, gdy nie można się 
natychmiast odwołać do  praw 
i uzyskać pomocy.

12. Wierzymy, że  słuszne jest 
a głoszenie ewangelii narodom 
ziemi i  ostrzeganie prawych, 
aby się ratowali przed depra
wacją świata; ale nie wierzymy, 

że  słuszna jest ingerencja 
w  sprawy podległych komuś 
sług ani też głoszenie im ewange
lii czy chrzczenie ich wbrew woli 
i życzeniu ich panów, ani wtrą
canie się do ich spraw czy wpły
wanie na nich w najmniejszym 
stopniu, by sprawić, że staną się 
niezadowoleni ze swojej sytuacji 
w tym życiu, w bezprawny i nie
sprawiedliwy, i  niebezpieczny 
dla pokoju każdego rządu spo
sób, który zezwala, by trzymać 
istoty ludzkie w poddaństwie.

 12 a ppś Głosić;  
Praca misjonarska.

135 1 a DiP 5:22; 6:30.  
ppś Męczennik, 

   męczeńska śmierć.
  b ppś Smith, Józef, jun.
  c ppś Więzienie 

w Carthage (USA).

  d ppś Smith, Hyrum.
 2 a ppś Taylor, John.

ROZDZIAŁ 135
Ogłoszenie męczeńskiej śmierci Proroka Józefa Smitha i jego brata, 
Patriarchy — Hyruma Smitha — w Carthage w stanie Illinois, 
27 czerwca 1844 r. Dokument ten został dołączony na końcu wy
dania Doktryny i Przymierzy z 1844 r., które było prawie gotowe 
do publikacji, kiedy Józef Smith i Hyrum Smith zostali zamordowani.

1–2: Józef i Hyrum umierają śmier
cią męczeńską w więzieniu w Car
thage; 3: Ogłoszenie wybitnej roli 
Proroka; 4–7: Ich niewinna krew 
świadczy o prawdzie i boskości tego 
dzieła.

Aby zapieczętować świadec
two tej księgi i Księgi Mormona, 
ogłaszamy a męczeństwo Pro
roka b Józefa Smitha i Patriarchy 
Hyruma Smitha. Zostali oni za
strzeleni w  c więzieniu w  Car
thage dnia 27  czerwca 1844  r., 
około godziny piątej po południu 

przez uzbrojony motłoch — po
malowany na czarno — liczący 
od 150 do 200 osób. d Hyrum zo
stał zastrzelony pierwszy i upadł 
spokojnie, wykrzykując: Jestem 
martwy! Józef wyskoczył przez 
okno i został zastrzelony przy tej 
próbie, wykrzyknąwszy: O Panie, 
Boże mój! Strzelano do nich obu, 
kiedy już byli martwi, w  spo
sób brutalny, i  obaj otrzymali 
po cztery kule.

2. a John Taylor i  Willard Ri
chards, dwóch z Dwunastu, byli 
jedynymi osobami w  pokoju 
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w  tym czasie; pierwszy został 
zraniony w  sposób okrutny 
czterema kulami, ale powrócił 
już do zdrowia; drugi — dzięki 
opatrzności Bożej — uniknął na
wet dziury w szacie.

3. Józef Smith, a Prorok i  b Wi
dzący Pana uczynił więcej  — 
poza Jezusem jedynie  — dla 
zbawienia ludzi na tym świecie 
niż jakikolwiek inny człowiek, 
który na  nim żył. W  krótkim 
okresie dwudziestu lat ujawnił 
Księgę Mormona, którą przetłu
maczył darem i mocą Boga, i był 
narzędziem służącym do  opu
blikowania jej na dwóch konty
nentach; wysłał c pełnię wiecznej 
ewangelii, którą ona zawierała, 
na  cztery krańce ziemi; przed
stawił objawienia i przykazania, 
które składają się na tę księgę — 
Doktryna i Przymierza — i wiele 
innych mądrych dokumentów 
i  pouczeń dla pożytku dzieci 
ludzkich; zgromadził wiele ty
sięcy świętych w dniach ostat
nich, założył wielkie d miasto 
i pozostawił sławę i imię, których 
nie można zgładzić. Żył wielki 
i  umarł wielki w  oczach Boga 
i swego ludu; i, jak większość po
mazańców Pana w pradawnych 
czasach, zapieczętował swą mi
sję i swoje dzieła własną e krwią; 
co uczynił także brat jego, Hy
rum. Za życia nie byli podzieleni 
i po śmierci ich nie rozdzielono!

4. Kiedy Józef udał się do Car
thage, aby się poddać fałszy
wym wymogom prawa, na dwa 
lub trzy dni, zanim został zabity, 
powiedział: „Idę niczym a jagnię 
na rzeź, lecz jestem spokojny ni
czym letni poranek; mam sumie
nie wolne od winy wobec Boga 
i wobec wszystkich ludzi. Umrę 
niewinny i jeszcze o mnie po
wiedzą  — zamordowano go 
z  zimną krwią”.  — Tego sa
mego ranka, kiedy Hyrum przy
gotował się już do drogi — czy 
też raczej na rzeź? W istocie tak 
było — przeczytał następujący 
ustęp pod koniec dwunastego 
rozdziału Ks.  Etera w  Księdze 
Mormona i zagiął na nim kartkę:

5. I  stało się, że  modliłem się 
do  Pana, aby w  Swej łasce spra
wił, że ludzie innych wyznań będą 
mieli prawdziwą miłość. I stało się, 
że Pan powiedział mi: Jeśli nie będą 
mieli prawdziwej miłości, to nie 
ma dla ciebie znaczenia; albowiem 
ty sam byłeś wierny; przeto twoje 
szaty zostaną a oczyszczone. Oto zo
baczyłeś swą słabość, dlatego uczy
nię cię silnym, że zasiądziesz, gdzie 
przygotowałem ci miejsce w posia
dłościach mego Ojca. A teraz […] że
gnam ludzi innych wyznań, zaiste, 
a także moich braci, których miłuję, 
aż spotkamy się przed b tronem sę
dziowskim Chrystusa, gdzie wszy
scy ludzie przekonają się, że moje 
szaty nie są splamione waszą krwią. 

 3 a ppś Prorok.
  b ppś Widzący.
  c DiP 35:17; 42:12.  

ppś Przywrócenie 

ewangelii.
  d ppś Nauvoo, stan 

Illinois (USA).
  e Hebr. 9:16–17;  

DiP 136:39.
 4 a Iz. 53:7.
 5 a DiP 88:74–75.
  b Eter 12:36–38.
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 5 c Hebr. 9:16–17.  6 a Łuk. 23:31.  7 a Obj. 6:9.

c Spadkodawcy już nie żyją, a te
stament ich ma moc.

6. Hyrum Smith ukończył 
czterdzieści cztery lata w lutym 
1844 r., a Józef Smith ukończył 
trzydzieści osiem lat w grudniu 
1843 r.; i odtąd imiona ich będą 
zaliczone w poczet męczenników 
religii, a czytelnik w każdym na
rodzie wspomni, że Księga Mor
mona oraz ta księga — Doktryna 
i Przymierza Kościoła — kosz
towały najlepszą krew dziewięt
nastego stulecia, która została 
wylana dla zbawienia zrujno
wanego świata; i że  jeżeli ogień 
może opalić a zielone drzewo 
dla chwały Bożej, jakże łatwo 
spali wyschłe drzewa, aby oczy
ścić winnicę z deprawacji. Żyli 
dla chwały, umarli dla chwały 
i chwała jest ich wieczną nagrodą. 
Od stulecia do stulecia imiona ich 
przejdą do potomności jako klej
noty dla uświęconych.

7. Nie byli winni żadnego prze
stępstwa, czego często przedtem 

dowodzono, a zostali zamknięci 
w  więzieniu jedynie poprzez 
spisek zdrajców i  niegodziw
ców; a ich niewinna krew na pod
łodze więzienia w  Carthage 
stanowi szeroką pieczęć przyło
żoną na „mormonizmie”, której 
nie można odrzucić w żadnym 
sądzie na ziemi, a  ich niewinna 
krew na herbie stanu Illinois wraz 
ze złamanym słowem Stanu, ja
kie dał gubernator, jest świad
kiem prawdy wiecznej ewangelii, 
którego nikt z całego świata nie 
może poddać w wątpliwość; a ich 
niewinna krew na chorągwi wol
ności i na magna charta Stanów 
Zjednoczonych jest ambasado
rem religii Jezusa Chrystusa, co 
wzruszy serca uczciwych ludzi 
pośród wszystkich narodów; 
a ich niewinna krew, wraz z nie
winną krwią wszystkich męczen
ników pod a ołtarzem, jaki ujrzał 
Jan, wołać będzie do Pana Zastę
pów, dopóki On nie pomści tej 
krwi na ziemi. Amen.

ROZDZIAŁ 136
Słowo i wola Pańska objawione za pośrednictwem Prezydenta Bri
ghama Younga w Winter Quarters w obozie Izraela w Omaha Na
tion na zachodnim brzegu rzeki Missouri w pobliżu Council Bluffs 
w stanie Iowa.

1–16: Jak należy zorganizować 
Obóz Izraela dla podróży na zachód; 
17–27: Święci otrzymują przykaza
nie, aby żyli według licznych norm 
ewangelii; 28–33: Święci winni 

śpiewać, tańczyć, modlić się i na
bierać mądrości; 34–42: Prorocy zo
stają zabici, aby ich uhonorowano, 
a niegodziwych potępiono.

DOKTRYNA I PRZYMIERZA 135:6–7341



Słowo i Wola Pańska co do Obozu 
Izraela w ich wędrówkach na Za
chód:

2. Niechaj cały lud a Kościoła 
Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich oraz ci, któ
rzy z  nim podróżują, zostaną 
zorganizowani w  kompanie 
z przymierzem i obietnicą, że za
chowają wszystkie przykazania 
i statuty Pana, naszego Boga.

3. Niechaj kompanie zostaną 
zorganizowane z  dowódcami 
nad każdą a setką, dowódcami 
nad pięćdziesięcioma i dowód
cami nad dziesięcioma, z prezy
dentem i jego dwoma doradcami 
na  czele, pod kierownictwem 
Dwunastu b Apostołów.

4. I  takie będzie nasze a przy
mierze — że b kroczyć będziemy 
w zgodzie ze wszystkimi c obrzę
dami Pana.

5. Niechaj każda kompania za
opatrzy się we  wszystkie za
przęgi, wozy, żywność, ubranie 
i  inne przedmioty niezbędne 
do podróży — w miarę możli
wości.

6. Kiedy kompanie zostaną 
zorganizowane, niech wyruszą 
z całą mocą, by poczynić przy
gotowania dla tych, którzy mają 
pozostać.

7. Niechaj każda kompania 
wraz ze  swoimi dowódcami 
i  prezydentami postanowi, ilu 

może pójść przyszłą wiosną; 
potem niech wybierze wystar
czającą liczbę krzepkich i  obe
znanych mężczyzn, aby zabrali 
zaprzęgi, nasiona i  narzędzia 
rolnicze i poszli jako pionierzy 
przygotować ziemię pod zasiewy 
wiosenne.

8. Niechaj każda kompania 
dźwiga proporcjonalnie równy 
ciężar, według dywidend z ich 
własności, w  kwestii zabrania 
a ubogich, b wdów, c sierot i rodzin 
tych, którzy poszli do  wojska, 
aby płacz wdów i sierot nie do
szedł uszu Pańskich przeciwko 
temu ludowi.

9. Niechaj każda kompania przy
gotuje domy i pola pod uprawę 
zbóż dla tych, którzy mają zostać 
w tyle w tym sezonie; i taka jest 
wola Pańska co do Jego ludu.

10. Niechaj każdy człowiek 
użyje całego swojego wpływu 
i  własności, aby przenieść ten 
lud na miejsce, gdzie Pan umie
ści a palik Syjonu.

11. A  jeżeli uczynicie to z nie
skalanym sercem, z całą wierno
ścią, a błogosławieni będziecie; 
błogosławieni będziecie w  sta
dach swoich i w trzodzie swojej, 
i na polach swoich, i w domach 
waszych, i w rodzinach waszych.

12. Niechaj słudzy moi: Ezra T. 
Benson i Erastus Snow zorgani
zują kompanię.

136 2 a ppś Kościół Jezusa 
Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich.

 3 a II Mojż. 18:21–26.
  b ppś Apostoł.
 4 a ppś Przymierze.

  b ppś Chodzić, 
kroczyć z Bogiem.

  c ppś Obrzędy.
 8 a ppś Biedny.
  b ppś Wdowa.
  c Jak. 1:27;  

III Nefi 24:5.
 10 a ppś Palik.
 11 a V Mojż. 28:1–14.  

ppś Błogosławić, 
błogosławiony, 
błogosławieństwo.
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 18 a DiP 100:13.
 19 a ppś Rada.
 20 a ppś Uczciwy, 

uczciwość.
  b ppś Pożądać.
 21 a ppś Bezczeszczenie.
  b II Mojż. 3:6; I Nefi 19:10.
 22 a II Mojż. 13:18;  

Jer. 2:5–7; I Nefi 5:15;  
Alma 36:28.  
ppś Jehowa.

  b Jer. 30:10;  

Ez. 20:33–34;  
DiP 38:33.

 23 a III Nefi 11:29–30.  
ppś Spór.

  b DiP 20:54.  
ppś Oszczerstwo.

 24 a ppś Słowo Mądrości.
  b DiP 108:7.
 25 a Ps. 37:21; Mos. 4:28.  

ppś Dług;  
Uczciwy, uczciwość.

 26 a III Mojż. 6:4;  

V Mojż. 22:3.
 27 a ppś Pilność.
  b ppś Szafarz, 

szafarstwo.
 28 a ppś Śpiewać.
  b ppś Modlitwa.
  c II Kron. 5:13;  

DiP 59:15–16.  
ppś Wdzięczny, 
podziękowania, 
dziękczynienie.

 29 a II Sam. 22:7.

13. I niechaj słudzy moi: Orson 
Pratt i Wilford Woodruff zorga
nizują kompanię.

14. Niechaj także słudzy moi: 
Amasa Lyman i George A. Smith 
zorganizują kompanię.

15. I  wyznaczą prezydentów 
i dowódców setek i pięćdziesią
tek, i dziesiątek.

16. I niechaj słudzy moi, których 
wyznaczono, pójdą i  nauczają 
tego, mojej woli, świętych, aby 
byli gotowi iść do ziemi pokoju.

17. Idźcie swoją drogą i czyń
cie, jakom wam powiedział, i nie 
bójcie się wrogów waszych; bo
wiem nie będą mieć mocy, by po
wstrzymać dzieło moje.

18. a Odkupiony będzie Syjon 
we właściwym dla mnie czasie.

19. I  jeżeli ktoś będzie dążył, 
aby wynosić się ponad innych, 
i nie będzie szukał moich a rad, 
nie będzie mieć żadnej mocy 
i ukazana będzie jego głupota.

20. Szukajcie; i  a zachowujcie 
wszystkie dane sobie wzajemnie 
przyrzeczenia; i nie b pożądajcie 
tego, co jest brata waszego.

21. a Trzymajcie się z  dala 
od złego, od wzywania imienia 
Pańskiego nadaremno, bowiem 
Jam jest Pan, wasz b Bóg, Bóg 

ojców waszych, Bóg Abrahama, 
Izaaka i Jakuba.

22. a Jam jest Ten, który wywiódł 
dzieci Izraela z ziemi egipskiej; 
i  ramię moje wyciągnięte jest 
w ostatnich dniach, aby b urato
wać mój lud, Izrael.

23. Poniechajcie a sporów mię
dzy sobą, zaprzestańcie b źle mó
wić o sobie nawzajem.

24. Poniechajcie a pijaństwa; 
i  niechaj słowa wasze dążą 
do  b podbudowania się nawza
jem.

25. Jeżeli pożyczasz od  bliź
niego twego, zwrócisz to, coś 
a pożyczył; a  jeżeli nie możesz 
zwrócić, tedy pójdź od razu i po
wiedz bliźniemu twemu, aby cię 
nie potępił.

26. Jeżeli znajdziesz to, co 
a zgubił bliźni twój, pilnie szukać 
go będziesz, dopóki mu tego nie 
zwrócisz.

27. a Pilnie zachowuj, to co masz, 
abyś był mądrym b szafarzem; 
bowiem jest to dar Pana, twego 
Boga, a tyś szafarzem Jego.

28. Jeśli weselisz się, chwal 
Pana a śpiewem, muzyką, tańcem 
i b modlitwą chwały i  c dziękczy
nienia.

29. Jeśli a smucisz się, wzywaj 
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 29 b ppś Radość.
 31 a DiP 101:4.  

ppś Przeciwności.
  b Rzym. 8:18;  

DiP 58:3–4.  
ppś Chwała.

  c ppś Skarcić, karcenie.
 32 a ppś Mądrość.
  b ppś Pokorny, pokora.
 33 a ppś Duch Święty.

 34 a ppś Prześladować, 
prześladowanie.

 37 a ppś Nieskalany, 
czystość.

  b Hel. 8:18.
  c Obj. 14:6;  

DiP 110:11–16;  
128:19–21;  
J.S. — Hist. 1:30–47.

 39 a Mos. 17:20;  

DiP 135:3.
  b ppś Świadectwo.
  c ppś Męczennik, 

męczeńska śmierć.
 40 a II Mojż. 23:22;  

DiP 8:4; 105:15.
 41 a ppś Kościół Jezusa 

Chrystusa.

Pana, twego Boga, z błaganiem, 
aby b rozradowała się dusza 
twoja.

30. Nie bójcie się wrogów wa
szych, bowiem są w  moich rę
kach i  uczynię z  nimi, jako mi 
się spodoba.

31. Lud mój musi być a wy
próbowany we wszystkim, aby 
był przygotowany na przyjęcie 
b chwały, jaką mam dla niego, sa
mej chwały Syjonu; a ten, kto nie 
zniesie c karcenia, nie jest godzien 
królestwa mego.

32. Niechaj nieuczony nabierze 
a mądrości, b korząc się i wzywając 
Pana, Swego Boga, aby otwarły 
się oczy jego i by przejrzał, i aby 
otwarły się uszy jego i by usły
szał;

33. Bowiem a Duch mój posłany 
jest na świat, aby oświecił pokor
nych i skruszonych, i na potępie
nie bezbożników.

34. Bracia twoi odrzucili ciebie 
i świadectwo twoje, nawet cały 
naród, który cię a przegnał;

35. A teraz nadchodzi dzień ich 
klęski, długie dni smutku, ni
czym kobieta, którą biorą bóle; 
a smutek ich będzie wielki, o ile 
prędko nie odpokutują, zaiste, 
bardzo prędko.

36. Bowiem zabili proroków 

i tych, których do nich posłano; 
i przelali krew niewinną, która 
woła z ziemi przeciwko nim.

37. Przeto nie dziw się tym rze
czom, bowiem nie jesteś jeszcze 
a nieskalany; nie możesz jeszcze 
wytrzymać chwały mojej; ale 
dojrzysz ją, jeżeli będziesz wier
nie zachowywać wszystkie moje 
słowa, które ci b dałem, od  dni 
Adama do Abrahama, od Abra
hama do  Mojżesza, od  Mojże
sza do Jezusa i  Jego apostołów, 
i  od  Jezusa i  Jego apostołów 
do  Józefa Smitha, którego po
wołałem przez c aniołów moich, 
moje posługujące sługi, i mym 
własnym głosem z niebios, aby 
ponieść dzieło moje;

38. Którego podwaliny poło
żył i był wierny; i zabrałem go 
do siebie.

39. Wielu się dziwiło z powodu 
jego śmierci; ale trzeba było, aby 
a zapieczętował swoje b świadec
two swą c krwią, aby go uhono
rowano, a  niegodziwi zostali 
potępieni.

40. Czyż nie wybawiłem was 
od  a wrogów waszych w  ten 
sposób, że zostawiłem świadka 
mego imienia?

41. Teraz przeto zważaj, o ludu 
mego a Kościoła; i  wy, starsi, 
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 41 b Dan. 7:27.
137 1 a Dz. 7:55–56;  

I Nefi 1:8;  
Hel. 5:45–49;  
J.S. — Hist. 1:43.

  b ppś Chwała 
celestialna.

  c II Kor. 12:2–4;  
I Nefi 11:1;  
Mojż. 1:11.

 2 a II Nefi 9:41; 31:17.
  b II Mojż. 24:17;  

Iz. 33:14–15;  
Hel. 5:23; 

   DiP 130:7.
 3 a Iz. 6:1; Ez. 1:26–28.
  b ppś Bóg, Boska 

Trójca — Bóg Ojciec.
  c ppś Bóg, Boska 

Trójca — Bóg Syn.
 4 a Obj. 21:21; DiP 110:2.
 5 a ppś Adam.
  b DiP 132:29.  

ppś Abraham.
  c DiP 124:19.  

ppś Smith, Joseph, sen.
  d ppś Smith, Lucy Mack.
  e J.S. — Hist. 1:4.

 6 a ppś Zbawienie 
zmarłych.

  b Iz. 11:11;  
I Nefi 22:10–12;  
Jakub 6:2.  
ppś Izrael — 
Zgromadzenie Izraela.

  c Jan 3:3–5;  
II Nefi 9:23;  
Eter 4:18–19;  
DiP 76:50–52; 84:74.  
ppś Chrzest, chrzcić.

 7 a Hel. 5:30.  
ppś Objawienie.

słuchajcie wraz: Otrzymaliście 
b królestwo moje.

42. Bądźcie pilni w zachowywa
niu wszystkich moich przykazań, 
aby nie spadły na was sądy i nie 

zawiodła wasza wiara, i by nie 
zatryumfowali nad wami wrogo
wie wasi. I na tym koniec. Amen 
i Amen.

ROZDZIAŁ 137
Wizja dana Prorokowi Józefowi Smithowi w świątyni w Kirtland 
w stanie Ohio, 21 stycznia 1836 r. Okazję stanowiło dokonanie ob
rzędów w przygotowaniu na poświęcenie świątyni.

1–6: Prorok widzi swego brata, 
Alvina, w królestwie celestialnym; 
7–9: Objawienie doktryny o  zba
wieniu dla zmarłych; 10: Wszyst
kie dzieci są zbawione w królestwie 
celestialnym.

Otwarły się nam a niebiosa 
i  ujrzałem b celestialne króle
stwo Boga oraz jego chwałę, czy 
w c ciele, czy poza nim, nie jestem 
w stanie powiedzieć.

2. Ujrzałem niedoścignione 
piękno a bramy, przez którą wejdą 
dziedzice tego królestwa, która 
wyglądała, jakby okalały ją b pło
mienie ognia;

3. Także a jaśniejący tron Boży, 

na  którym zasiada b Ojciec  
i c Syn.

4. Ujrzałem piękne ulice tego 
królestwa, które wyglądały, jakby 
były wybrukowane a złotem.

5. Ujrzałem Ojca a Adama 
i  b Abrahama; i  mego c ojca, 
i  d matkę moją; mego brata 
e Alvina, który śpi już od dawna;

6. I dziwiłem się, jak to się stało, 
że uzyskał a dziedzictwo w tym 
królestwie, gdyż wiem, że zszedł 
z tego świata, zanim Pan przy
łożył Swą rękę, aby zgromadzić 
Izrael po  raz b drugi, i  nie był 
c ochrzczony dla odpuszczenia 
grzechów.

7. Tak doszedł mnie a głos Pana, 
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mówiący: Wszyscy, którzy 
umarli b bez wiedzy o tej ewan
gelii, a przyjęliby ją, gdyby im 
dozwolono pozostać, będą c dzie
dzicami królestwa d celestialnego 
Boga;

8. Także wszyscy, którzy umrą 
odtąd bez tej wiedzy, a a przyję
liby ją z całego serca, będą dzie
dzicami tego królestwa;

9. Bowiem Ja, Pan, będę a sądził 
wszystkich ludzi według ich 
b uczynków, według c pragnienia 
ich serc.

10. I  zobaczyłem także, 
że wszystkie dzieci, które umie
rają, zanim dojdą do a wieku od
powiedzialności, są b zbawione 
w  celestialnym królestwie nie
bieskim.

ROZDZIAŁ 138
Wizja dana Prezydentowi Josephowi F. Smithowi w Salt Lake City 
w stanie Utah, 3 października 1918 r. W przemówieniu otwierają
cym 89. Jesienną Konferencję Generalną Kościoła w dniu 4 paździer
nika 1918 r. Prezydent Smith oświadczył, że otrzymał kilka boskich 
przesłań w czasie ostatnich miesięcy. Jedno z nich, dotyczące wizyty 
Zbawiciela u duchów zmarłych, podczas gdy ciało Jego spoczywało 
w grobowcu, otrzymał poprzedniego dnia. Zostało ono zapisane na
tychmiast po zakończeniu konferencji. Dnia 31 października 1918 r. 
zostało przedłożone doradcom w Pierwszym Prezydium, Radzie 
Dwunastu oraz Patriarsze, i jednomyślnie przez nich przyjęte.

1–10: Prezydent Joseph F. Smith roz
waża zapisy Piotra oraz odwiedziny 
naszego Pana w świecie duchów; 11–
24: Widzi prawych zmarłych zebra
nych w raju oraz posługę Chrystusa 
pośród nich; 25–37: Widzi, w jaki 
sposób zorganizowane zostało gło
szenie ewangelii pośród duchów; 38–
52: Prezydent Smith widzi w świecie 
duchów Adama, Ewę i wielu świę
tych proroków, którzy uważali swój 

stan duchowy przed zmartwych
wstaniem za niewolę; 53–60: Prawi, 
zmarli w naszych czasach, kontynu
ują swoje prace w świecie duchów.

Trzeciego października roku 
tysiąc dziewięćset osiemnastego 
siedziałem w  swoim pokoju, 
a rozważając pisma święte;

2. I  rozmyślając nad wielką 
ofiarą a zadośćuczynienia złożoną 

 7 b Tłum. J.S. I Piotra 4:6 
(Aneks);  
II Nefi 9:25–26;  
Mos. 15:24.

  c DiP 76:50–70.
  d ppś Chwała 

celestialna.
 8 a Alma 18:32; DiP 6:16.

 9 a Obj. 20:12–13.  
ppś Sąd Ostateczny.

  b ppś Uczynki.
  c DiP 64:34.  

ppś Serce.
 10 a ppś Zdać sprawę, 

odpowiedzialny, 
odpowiedzialność.

  b ppś Zbawienie — 
Zbawienie dzieci.

138 1 a ppś Rozważać.
 2 a Mat. 20:28.  

ppś Zadośćuczynić, 
Zadośćuczynienie.
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 2 b ppś Plan Odkupienia.
 3 a Jan 3:16.  

ppś Miłość.
  b ppś Odkupiciel.
 4 a Art. wiary 1:3.
  b Mat. 7:21.  

ppś Posłuszeństwo, 
posłuszny, być 
posłusznym.

 5 a tzn. święci 
z dawnych lat.

  b I Piotra 1:1.

 8 a Iz. 61:1; Łuk. 4:18;  
DiP 76:73–74; 88:99.

 11 a ppś Pisma święte — 
Wartość pism 
świętych.

  b Efez. 1:18;  
DiP 76:10, 12, 19.

  c Iz. 11:2.
  d ppś Duch.
 12 a DiP 76:69–70.
  b DiP 6:13; 51:19; 

76:51–53.

 13 a ppś Ofiara 
(poświęcenie).

  b Mat. 5:10–12.
 14 a Eter 12:4;  

Mor. 7:3, 40–44.  
ppś Nadzieja.

  b ppś Zmartwych
wstanie.

  c ppś Łaska.
  d ppś Bóg, Boska 

Trójca — Bóg Ojciec.
  e ppś Jednorodzony.

przez Syna Bożego dla b odkupie
nia świata;

3. I nad wielką i zadziwiającą 
a miłością okazaną przez Ojca 
i Syna poprzez przyjście b Odku
piciela na świat;

4. Aby przez Jego a zadośćuczy
nienie i przez b posłuszeństwo za
sadom ewangelii ludzkość mogła 
być zbawiona.

5. Kiedy byłem tym zajęty, umysł 
mój zwrócił się do pism apostoła 
Piotra, do a pierwszych świętych 
rozproszonych po  b Poncie, Ga
lacji, Kapadocji i innych częściach 
Azji, gdzie głoszono ewangelię 
po ukrzyżowaniu Pana.

6. Otworzyłem Biblię i przeczy
tałem rozdział trzeci i  czwarty 
Pierwszego Listu Piotra, i kiedy 
czytałem, byłem pod wielkim 
wrażeniem, większym niż kie
dykolwiek przedtem, następują
cych fragmentów:

7. „Gdyż i Chrystus raz za grze
chy cierpiał, sprawiedliwy 
za niesprawiedliwych, aby was 
przywieść do  Boga; w  ciele 
wprawdzie poniósł śmierć, lecz 
przez Ducha został ożywiony.

8. W nim też poszedł i głosił du
chom będącym w a więzieniu,

9. Które niegdyś były niepo

słuszne, gdy Bóg cierpliwie 
czekał za dni Noego, kiedy budo
wano arkę, w której kilka, to jest 
osiem dusz, ocalało przez wodę” 
(I List Piotra 3:18–20).

10. „W tym celu bowiem i zmar
łym głoszona była ewangelia, aby 
w ciele osądzeni zostali na sposób 
ludzki, ale w duchu żyli na spo
sób Boży” (I List Piotra 4:6).

11. Gdy tak rozmyślałem nad 
tymi sprawami, które są a zapi
sane, b oczy mojego zrozumienia 
otwarły się, a Duch Pana c spo
czął na mnie, i ujrzałem zastępy 
d zmarłych, zarówno małych, jak 
i wielkich.

12. I była zgromadzona w jed
nym miejscu niezliczona kom
pania duchów a sprawiedliwych, 
którzy byli b wierni w świadec
twie Jezusa, kiedy żyli w doczes
ności;

13. I  którzy złożyli a ofiary 
na podobieństwo wielkiej ofiary 
Syna Bożego, i b cierpieli utrapie
nia w imię ich Odkupiciela.

14. Wszyscy ci opuścili życie 
doczesne, trwając w  a nadziei 
na chwalebne b zmartwychwsta
nie przez c łaskę Boga d Ojca i Jego 
e Jednorodzonego Syna, Jezusa 
Chrystusa.
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 15 a Iz. 51:11;  
Alma 40:12.

 16 a Łuk. 23:43;  
Alma 40:11–12.  
ppś Raj.

  b Morm. 9:13.
 17 a II Nefi 9:10–13.
  b Ez. 37:1–14.
  c DiP 93:33–34.
  d ppś Radość.
 18 a Iz. 61:1.  

ppś Zbawienie 
zmarłych.

 19 a DiP 76:72–74.
  b ppś Ewangelia.
  c ppś Upadek 

Adama i Ewy.
  d ppś Pokutować, 

pokuta.
 20 a Alma 40:13–14.  

ppś Niegodziwy, 
niegodziwość;  
Piekło.

  b I Nefi 10:21.
 22 a ppś Ciemność 

duchowa.

  b ppś Pokój.
 23 a ppś Plan Odkupienia.
  b Rzym. 14:11;  

Mos. 27:31.
  c II Nefi 1:13;  

Alma 12:11.
 24 a Ps. 104:1–2; Iz. 60:19;  

Obj. 22:5;  
J.S. — Hist. 1:17.  
ppś Światło, światłość 
Chrystusa.

  b ppś Śpiewać.
 26 a I Nefi 11:28.

15. Ujrzałem, że są napełnieni 
a radością i weselem, i radowali 
się wspólnie, bowiem dzień ich 
wybawienia był blisko.

16. Byli zebrani w  oczekiwa
niu na  przyjście Syna Bożego 
do a świata duchów, aby ogłosił 
im odkupienie z b pęt śmierci.

17. Ich śpiący proch miał być 
a przywrócony do swego dosko
nałego kształtu, b kość do kości, 
a ścięgna i ciało na nich, c duch 
i  ciało zjednoczone, aby nigdy 
więcej nie zostały rozdzielone, 
aby otrzymali pełnię d radości.

18. Kiedy ta wielka rzesza ocze
kiwała i rozmawiała, radując się 
w godzinie ich wyzwolenia z łań
cuchów śmierci, ukazał się Syn 
Boży, głosząc a wolność więź
niom, którzy byli wierni;

19. I  tam a głosił im wieczną 
b ewangelię, doktrynę zmar
twychwstania i  odkupienia 
ludzkości z  c upadku, a  także 
z  osobistych grzechów na  wa
runkach d pokuty.

20. Ale do  a niegodziwych nie 
poszedł, i  pośród bezbożnych 
i nieskorych do pokuty, którzy 
b zbrukali się jeszcze w ciele, głos 
Jego nie wzniósł się;

21. Ani też zbuntowani, którzy 
odrzucili świadectwa i ostrzeże
nia starożytnych proroków, nie 
dojrzeli Jego obecności, ani nie 
spojrzeli na oblicze Jego.

22. Tam, gdzie oni byli, a ciem
ność panowała, ale pośród pra
wych był b pokój;

23. I  radowali się święci 
ze  swego a odkupienia, i  zgięli 
b kolano, i  uznali Syna Bożego 
za swego Odkupiciela i Wyzwo
liciela od  śmierci i  c łańcuchów 
piekielnych.

24. Oblicza ich jaśniały, a a pro
mienność z  obecności Pańskiej 
spoczęła na nich, i b śpiewali po
chwały Jego świętemu imieniu.

25. Dziwiłem się, bowiem ro
zumiałem, że Zbawiciel spędził 
około trzech lat w Swej posłu
dze pośród Żydów i pośród tych 
z domu Izraela, starając się na
uczyć ich wiecznej ewangelii 
i nawołując do pokuty;

26. A  jednak, pomimo Jego 
potężnych dzieł i cudów, i gło
szenia prawdy z wielką a mocą 
i upoważnieniem, było zaledwie 
kilku, którzy zważali na głos Jego 
i  radowali się obecnością Jego, 
i przyjęli zbawienie z Jego rąk.
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 27 a Mar. 8:31.
 29 a DiP 76:12.
 30 a Łuk. 24:49.
  b ppś Ciemność 

duchowa.
  c DiP 1:2.
 31 a Iz. 61:2;  

Łuk. 4:17–19.
  b ppś Wolność (wola).
 32 a Jan 8:21–24.
  b DiP 128:5.  

ppś Wiedza.
 33 a Art. wiary 1:4.  

ppś Wiara.
  b ppś Chrzest, chrzcić — 

Chrzest za zmarłych;  
Obrzędy — Obrzęd 
dokonywany 
w zastępstwie.

  c ppś Odpuszczenie 
grzechów.

  d ppś Dar Ducha 

Świętego.
 34 a ppś Sąd Ostateczny.
 35 a Alma 34:9–16.  

ppś Ofiara 
(poświęcenie);  
Zadośćuczynić, 
Zadośćuczynienie.

  b ppś Krzyż;  
Ukrzyżowanie.

 36 a DiP 138:57.

27. Lecz posługa Jego pośród 
tych, którzy zmarli, ograniczona 
była do a krótkiego czasu dzielą
cego ukrzyżowanie i Jego zmar
twychwstanie;

28. I byłem zadziwiony słowami 
Piotra — w których rzekł, że Syn 
Boży głosił w więzieniu duchom, 
które niegdyś były nieposłuszne, 
gdy Bóg cierpliwie czekał za dni 
Noego — jak to było możliwe, 
aby głosił tym duchom i wyko
nał niezbędną pracę pośród nich 
w tak krótkim czasie.

29. I  gdy byłem zadziwiony, 
otwarły się oczy moje, a zrozu
mienie moje zostało a ożywione, 
i zrozumiałem, że Pan nie poszedł 
osobiście pośród niegodziwych 
i nieposłusznych, którzy odrzu
cili prawdę, aby ich nauczać;

30. Lecz oto, spośród prawych 
zorganizował Swoje siły i  wy
znaczył posłańców odzianych 
w a moc i upoważnienie, i polecił 
im pójść i ponieść światło ewan
gelii tym, którzy byli w  b ciem
nościach  — nawet c wszystkim 
duchom ludzkim; i w ten sposób 
głoszono ewangelię zmarłym.

31. I  wybrani posłańcy po
szli, aby głosić dzień a łaski 
Pana, a  także ogłosić b wolność 

więźniom, którzy byli związani, 
oraz wszystkim, którzy odpo
kutują za swe grzechy i przyjmą 
ewangelię.

32. Tak głoszono ewangelię 
tym, którzy a umarli w  swych 
grzechach, bez b wiedzy o praw
dzie, czyli w wykroczeniu, od
rzuciwszy proroków.

33. Tych uczono a wiary w Boga, 
pokuty za grzechy, b chrztu w za
stępstwie dla c odpuszczenia 
grzechów, d daru Ducha Świętego 
przez nałożenie rąk,

34. I wszystkich innych zasad 
ewangelii, które koniecznie mu
sieli poznać, aby mogli zakwalifi
kować się i być a osądzeni niczym 
ludzie w  ciele, ale żyć według 
Boga w duchu.

35. I tak było wiadome pośród 
zmarłych — zarówno małych, jak 
i  wielkich, nieprawych i  wier
nych  — że  odkupienie zostało 
dokonane poprzez a ofiarę Syna 
Bożego na b krzyżu.

36. I tak było wiadome, że Od
kupiciel nasz spędził pewien czas 
podczas Swego pobytu w świe
cie duchów na pouczaniu i przy
gotowywaniu wiernych duchów 
a proroków, którzy o Nim świad
czyli w ciele;
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 37 a DiP 138:20.  
ppś Bunt.

 38 a ppś Adam.
 39 a Mojż. 4:26.  

ppś Ewa.
 40 a ppś Abel.
  b ppś Męczennik, 

męczeńska śmierć.
  c ppś Set.
  d I Mojż. 5:3;  

Mojż. 6:10.
 41 a ppś Noe, biblijny 

patriarcha.
  b ppś Sem.
  c ppś Wyższy kapłan.
  d I Mojż. 17:1–8.  

ppś Abraham.
  e I Mojż. 21:1–5.  

ppś Izaak.
  f I Mojż. 35:9–15.  

ppś Jakub, syn Izaaka.
  g ppś Mojżesz.
 42 a ppś Izajasz.
  b Iz. 61:1–2.
  c ppś Piekło.
 43 a ppś Ezechiel.
  b Ez. 37:1–14.
  c ppś Zmartwych

wstanie.
 44 a ppś Daniel.
  b Dan. 2:44–45.  

ppś Królestwo 

Boże lub królestwo 
niebieskie.

 45 a ppś Elias.
  b ppś Przemienienie.
 46 a Mal. 3:23–24;  

J.S. — Hist. 1:36–39.  
ppś Malachiasz.

  b DiP 110:13–15.  
ppś Eliasz.

  c ppś Drugie Przyjście 
Jezusa Chrystusa.

 47 a DiP 128:17.
 48 a ppś Zbawienie 

zmarłych.

37. Aby ponieśli wieść o  od
kupieniu do  wszystkich zmar
łych, do których nie mógł sam 
pójść ze  względu na  ich a bunt 
i wykroczenia, aby oni przez po
sługę sług Jego mogli także usły
szeć słowa Jego.

38. Pomiędzy wielkimi i potęż
nymi, którzy byli zebrani w tej 
ogromnej kongregacji prawych, 
był Ojciec a Adam, Najstarszy 
Dniami i ojciec wszystkich,

39. I nasza pełna chwały Matka 
a Ewa z  wieloma swoimi wier
nymi córkami, które żyły na prze
strzeni wieków i oddawały cześć 
prawdziwemu i żywemu Bogu.

40. a Abel, pierwszy b męczen
nik, był tam i brat jego, c Set, je
den z  potężnych, który był 
na dokładne d podobieństwo ojca 
swego, Adama.

41. a Noe, który dał ostrzeżenie 
o potopie; b Szem, wielki c wyższy 
kapłan; d Abraham, ojciec wier
nych; e Izaak, f Jakub i  g Mojżesz, 
wielki prawodawca Izraela;

42. I a Izajasz, który ogłosił przez 
proroctwo, że namaszczono Od
kupiciela, aby przewiązał rany 

tych o złamanym sercu, ogłosił 
wolność b pojmanym oraz otwar
cie c więzienia tym, którzy byli 
związani — także tam byli.

43. Ponadto a Ezechiel, któremu 
w wizji ukazano wielką dolinę 
b wyschłych kości, które miały być 
odziane w ciało, aby wyjść po
nownie w  c zmartwychwstaniu 
zmarłych, jako żywe dusze;

44. a Daniel, który przewi
dział i zapowiedział ustanowie
nie b królestwa Bożego w dniach 
ostatnich, które nigdy więcej nie 
zostanie zniszczone ani oddane 
innemu ludowi;

45. a Elias, który był z  Mojże
szem na Górze b Przemienienia;

46. I a Malachiasz, prorok, który 
świadczył o przyjściu b Eliasza — 
o  którym także mówił Moroni 
do Proroka Józefa Smitha, ogła
szając, że  przyjdzie przed na
dejściem wielkiego i strasznego 
c dnia Pana — byli tam także.

47. Prorok Eliasz miał zasadzić 
w a sercach dzieci obietnice uczy
nione ich ojcom,

48. Zapowiadając wielkie 
a dzieło, które będzie dokonane 
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w b świątyniach Pana w c dyspen
sacji pełni czasów dla odkupie
nia zmarłych i d zapieczętowania 
dzieci do rodziców, aby cała zie
mia nie została obłożona klątwą 
i zniszczona całkowicie w czasie 
Jego przyjścia.

49. Wszystkich tych i  wielu 
innych, nawet a proroków, 
którzy mieszkali pośród Ne
fitów i  świadczyli o  przyjściu 
Syna Bożego, pomieszanych 
w  ogromnym zgromadzeniu 
i oczekujących swego wyzwole
nia,

50. Bowiem zmarli postrzegali 
długą nieobecność swoich a du
chów w ciałach jako b niewolę.

51. Tych nauczał Pan i dał im 
a moc, by wyszli po  Jego zmar
twychwstaniu, aby wstąpili 
do królestwa Jego Ojca i tam zo
stali ukoronowani b nieśmiertel
nością i c życiem wiecznym,

52. I kontynuowali odtąd swoje 
dzieło, jako obiecał Pan, i uczest
niczyli we  wszystkich a błogo
sławieństwach, jakie trzymano 
w rezerwie dla tych, którzy Go 
miłują.

53. Prorok Józef Smith i  mój 
ojciec, Hyrum Smith, Brigham 
Young, John Taylor, Wilford 

Woodruff i  inne znamienite du
chy, które a zachowano, aby 
wyszły w  pełni czasów, aby 
uczestniczyły w  położeniu 
b podwalin pod wielkie dzieło 
w dniach ostatnich,

54. Łącznie z budową świątyń 
i dokonywaniem w nich obrzę
dów dla odkupienia a zmarłych — 
byli także w świecie duchów.

55. Zauważyłem, że  byli też 
pośród a szlachetnych i wielkich, 
których b wybrano na początku, 
aby byli włodarzami Kościoła 
Boga.

56. Jeszcze zanim się narodzili, 
wraz z wieloma innymi, otrzy
mali pierwsze lekcje w świecie 
duchów, i  byli a przygotowani 
na wyjście we właściwym b czasie 
Pańskim, aby trudzić się w Jego 
c winnicy dla zbawienia dusz 
człowieczych.

57. Dostrzegłem, że  wierni 
a starsi tej dyspensacji, kiedy od
chodzą z życia doczesnego, nadal 
trudzą się głoszeniem ewangelii 
pokuty i odkupienia przez ofiarę 
Jednorodzonego Syna Bożego po
śród tych, którzy są w b ciemności 
i w okowach grzechu w wielkim 
świecie duchów zmarłych.

58. Zmarli, którzy odpokutują, 

 48 b ppś Świątynia, 
Dom Pana.

  c ppś Dyspensacja.
  d ppś Pieczętować, 

zapieczętowanie;  
Rodzina — 
Wieczna rodzina.

 49 a Hel. 8:19–22.
 50 a ppś Duch.
  b DiP 45:17.
 51 a I Kor. 6:14;  

Alma 40:19–21.

  b ppś Nieśmiertelny, 
nieśmiertelność.

  c DiP 29:43.  
ppś Życie wieczne.

 52 a Iz. 64:4;  
I Kor. 2:9;  
DiP 14:7.

 53 a ppś Uprzednie 
ustanowienie.

  b DiP 64:33.
 54 a ppś Obrzędy — 

Obrzęd dokonywany 

w zastępstwie.
 55 a Abr. 3:22–24.
  b ppś Uprzednie 

ustanowienie.
 56 a Job 38:4–7;  

Alma 13:3–7.
  b Dz. 17:24–27.
  c Jakub 6:2–3.  

ppś Winnica Pana.
 57 a ppś Starszy.
  b ppś Piekło.
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 58 a ppś Odkupić, 
odkupiony, 
odkupienie.

  b ppś Obrzędy.
 59 a Alma 5:17–22.  

ppś Przebaczać.

  b ppś Uczynki.
 60 a ppś Prawda.

zostaną a odkupieni przez posłu
szeństwo b obrzędom domu Boga,

59. A  kiedy już zapłacą karę 
za  swoje wykroczenia i  będą 
a obmyci do czystości, otrzymają 
nagrodę według b uczynków swo
ich, bowiem oni są dziedzicami 
zbawienia.

60. Taka była objawiona mi wi
zja odkupienia zmarłych, i daję 
świadectwo, i wiem, że to świa
dectwo jest a prawdziwe, przez 
błogosławieństwo naszego Pana 
i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa; 
tak jest. Amen.

DEKLARACJA OFICJALNA I
Z Biblii i Księgi Mormona płynie nauka, że monogamia jest mo
delem małżeństwa danym przez Boga, chyba że głosi On inaczej 
(zob. II Sam. 12:7– 8 i Jakub 2:27, 30). Po objawieniu, jakie otrzy
mał Józef Smith, praktyka wielożeństwa została ustanowiona pośród 
członków Kościoła na początku lat 40. XIX w. (zob. rozdział 132.). 
W latach 1860–1880 rząd Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawy 
czyniące tę religijną praktykę nielegalną. Ustawy te zostały uznane 
za  obowiązujące przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. 
Po otrzymaniu objawienia Prezydent Wilford Woodruff w dniu 
6 października 1890 r. wydał poniższy Manifest, który został uznany 
przez Kościół za ważny i obowiązujący. Doprowadziło to do zakoń
czenia praktyki wielożeństwa w Kościele.

Do osób zainteresowanych:

Jako że w celach politycznych rozesłano z Salt Lake City depesze 
prasowe, które nabrały dużego rozgłosu, a które ogłaszają, że Komisja 
Stanu Utah w swoim niedawnym sprawozdaniu dla Sekretarza Wy
działu Spraw Wewnętrznych twierdzi, że małżeństwa o charakterze 
wielożeńskim są w dalszym ciągu zawierane i że ponad czterdzieści 
takich związków zostało zawartych w stanie Utah od czerwca roku 
ubiegłego, czyli w ostatnim roku, a także iż w przemowach publicz
nych przywódcy Kościoła nauczali, zachęcali i zalecali kontynuację 
praktyki poligamii —

Przeto ja, jako Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich, niniejszym najuroczyściej oświadczam, że za
rzuty te są fałszywe. Nie nauczamy poligamii, to jest wielożeństwa, 
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ani nie zezwalamy nikomu na rozpoczęcie tej praktyki; zaprzeczam 
również jakoby zawartych zostało czterdzieści lub jakakolwiek inna 
liczba małżeństw o statusie wielożeńskim w tym okresie w naszych 
Świątyniach, jak również w jakimkolwiek innym miejscu tego Tery
torium.

Znany jest jeden przypadek, w którym strony twierdzą, że zawarto 
małżeństwo w Domu Obdarowania w Salt Lake City wiosną 1889 r., 
jednak nie byłem w stanie dowiedzieć się, kto dokonał ceremonii; 
i cokolwiek uczyniono w tym przypadku, uczyniono bez mojej wie
dzy. W konsekwencji tego domniemanego wydarzenia Dom Obda
rowania na moje polecenie został bezzwłocznie rozebrany.

Jako że  Kongres zatwierdził prawa zakazujące wielożeństwa, 
a prawa te zostały uznane przez sąd najwyższej instancji za zgodne 
z konstytucją, ogłaszam niniejszym swój zamiar poddania się tym 
prawom i wykorzystania mojego wpływu na członków Kościoła, któ
rym przewodniczę, aby postąpili podobnie.

Nie ma niczego w moich naukach dla Kościoła ani w naukach 
moich towarzyszy, w danym czasie, co można by racjonalnie uznać 
za propagowanie poligamii czy zachęcanie do niej; a jeśli jakiś star
szy Kościoła użył języka, który wydawał się zawierać takowe nauki, 
został on niezwłocznie zganiony. A teraz oświadczam publicznie, 
że moją radą dla świętych w dniach ostatnich jest powstrzymanie 
się od zawierania jakiegokolwiek związku małżeńskiego zakaza
nego przez prawo kraju.

Wilford Woodruff
Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa  

Świętych w Dniach Ostatnich.

Prezydent Lorenzo Snow złożył następujący wniosek:

„Wnoszę, aby uznawszy Wilforda Woodruffa za Prezydenta Koś
cioła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i jedynego czło
wieka na ziemi, który w chwili obecnej dzierży klucze obrzędów 
pieczętujących, uznać go za osobę w pełni upoważnioną na mocy jego 
pozycji do wydania Manifestu, który odczytano w naszej obecności, 
a który jest datowany na 24 września 1890 r., oraz przyjąć, że jako 
Kościół zgromadzony na Konferencji Generalnej, przyjmujemy jego 
deklarację odnośnie do wielożeństwa za autorytatywną i wiążącą”.

Salt Lake City, stan Utah, 6 października 1890 r.
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FRAGMENTY TRZECH PRZEMÓWIEŃ  
WYGŁOSZONYCH PRZEZ PREZYDENTA  

WILFORDA WOODRUFFA ODNOŚNIE DO MANIFESTU

Pan nigdy nie zezwoli mi — ani nikomu innemu, kto pełni urząd Prezydenta tego 
Kościoła — was zwieść. Nie taki jest porządek rzeczy. Nie ma tego w zamyśle Bo
żym. Gdybym spróbował to uczynić, Pan usunąłby mnie z mego stanowiska, i tak 
postąpi z każdym, kto usiłuje odwieść dzieci ludzkie od wyroczni Bożych i od ich 
obowiązków. (Sześćdziesiąta pierwsza Jesienna Konferencja Generalna Kościoła, po
niedziałek 6 października 1890 r., Salt Lake City, stan Utah. Wydrukowano w „Dese
ret Evening News”, 11 października 1890 r., str. 2).

Nie ma znaczenia, kto żyje, kto umiera, ani kto jest powołany, aby prowadzić ten Koś
ciół — muszą być oni prowadzeni przez natchnienie od Boga Wszechmocnego. Jeżeli 
nie czynią tak, nie mogą tego wykonywać […].

Miałem ostatnio kilka objawień, bardzo dla mnie ważnych, i powiem wam, co 
mi Pan rzekł. Pozwólcie mi skierować myśli wasze na to, co jest nazywane manife
stem […].

Pan powiedział mi, abym zadał świętym w dniach ostatnich pytanie, i rzekł mi, 
że jeżeli posłuchają, co im powiem, i odpowiedzą na postawione im pytanie przez 
Ducha i moc Bożą, wszyscy odpowiedzą jednakowo i wszyscy będą jednakowo wie
rzyć w tej sprawie.

Oto pytanie: Jaki jest najmądrzejszy kierunek, który mogą obrać święci w dniach 
ostatnich — nadal próbować praktykować wielożeństwo, postępując wbrew prawom 
kraju i ryzykując sprzeciw sześćdziesięciu milionów ludzi, za cenę konfiskaty i utraty 
wszystkich Świątyń i ustania w nich wszelkich obrzędów, tak dla żywych, jak i zmar
łych, i uwięzienia Pierwszego Prezydium i Dwunastu, a także głów rodzin Kościoła, 
i konfiskaty własności osobistej ludzi (a wszystko to położyłoby kres tej praktyce); 
czy uczyniwszy to wszystko i wycierpiawszy to, przez co przeszliśmy z powodu na
szej wierności tej zasadzie, poniechać tej praktyki i poddać się prawu, dzięki czemu 
Prorocy, Apostołowie i ojcowie będą mogli pozostać w swych domach, aby pouczać 
lud i wypełniać obowiązki Kościoła, a Świątynie pozostaną w rękach świętych, któ
rzy będą mogli dokonywać obrzędów ewangelii, tak dla żywych, jak i dla zmarłych?

Pan ukazał mi przez wizję i objawienie, co dokładnie by się stało, gdybyśmy nie 
zaprzestali tej praktyki. Gdybyśmy nie zaprzestali jej, nie byłoby z was żadnego po
żytku dla […] nikogo w tej świątyni w Logan; bowiem na całej ziemi Syjonu ustałyby 
wszystkie obrzędy. Zamieszanie panowałoby w całym Izraelu, a wielu ludzi byłoby 
uwięzionych. Kłopot ten spadłby na cały Kościół, i bylibyśmy zmuszeni zarzucić tę 
praktykę. Więc pozostaje pytanie, czy należy jej położyć kres w ten sposób czy też 
w sposób, jaki Pan nam ukazał, i pozostawić naszych Proroków i Apostołów, i ojców 
jako wolnych ludzi, a świątynie w rękach ludu, aby można było odkupić zmarłych. 
Wielką liczbę już wyzwolił ten lud z domu uwięzienia w świecie duchów; praca ta 
ma zatem trwać nadal czy ustać? Oto pytanie, jakie przedkładam świętym w dniach 
ostatnich. Musicie sami osądzić. Chcę, żebyście sami dali odpowiedź. Ja nie odpo
wiem, ale powiadam wam, że dokładnie w takim stanie bylibyśmy jako lud, gdyby
śmy nie obrali kierunku, jaki wybraliśmy.

[…] Widziałem dokładnie, co by się stało, gdyby czegoś nie uczyniono. Miałem 
tego ducha w sobie od długiego czasu. I chcę to powiedzieć: Raczej bym pozwolił, 
abyśmy wszystkie nasze świątynie utracili z naszych rąk; raczej sam poszedłbym 
do więzienia i dopuścił, by każdy inny człowiek tam poszedł, gdyby Bóg nieba nie 
nakazał mi uczynić, co uczyniłem; a kiedy nadeszła godzina, w której mi nakazano 

DEKLARACJA OFICJALNA I 354



to zrobić, wszystko było dla mnie jasne. Udałem się przed Pana i zapisałem, co mi 
Pan kazał napisać […].

Pozostawiam to wam pod rozwagę i przemyślenie. Pan pracuje razem z nami 
(Konferencja Palika Cache, Logan, stan Utah, niedziela 1 listopada 1891 r. Wydruko
wano w „Deseret Weekly”, 14 listopada 1891 r.).

Teraz powiem wam, co mi objawiono i czego dokonał Syn Boży w tej sprawie. Wszyst
kie te rzeczy zdarzyłyby się, jako żyje Bóg Wszechmocny, gdyby nie dano tego Mani
festu. Przeto Syn Boży poczuł się skłonny przedstawić tę sprawę Kościołowi i światu 
dla Swych własnych celów. Pan zarządził założenie Syjonu. On zarządził dokończe
nie tej świątyni. On zarządził, że zbawienie żywych i zmarłych ma być dane w tych 
dolinach górskich. I Bóg Wszechmocny zarządził, że Diabeł tego nie zniweczy. Je
żeli potraficie to pojąć, oto klucz do tego. (Z przemowy na szóstej sesji poświęcenia 
Świątyni w Salt Lake City, kwiecień 1893 r. Maszynopis z uroczystości poświęcenia, 
archiwa, Departament ds. Historii Kościoła, Salt Lake City, stan Utah).

DEKLARACJA OFICJALNA II
Z Księgi Mormona płynie nauka, że „wszyscy są Bogu  jednakowi”, 
bez względu, czy jest się „czarnoskórym czy białym, [niewol
nikiem] czy wolnym, [mężczyzną czy kobietą]” (II Ks. Nefiego 
26:33). W całej historii Kościoła ludzie wszystkich ras i pochodze
nia  etnicznego w wielu krajach przystępowali do chrztu i żyli jako 
wierni członkowie Kościoła. Za życia Józefa Smitha kilku czarno
skórych członków zostało ustanowionych do kapłaństwa. W począt
kowym okresie istnienia Kościoła przywódcy wstrzymali nadawanie 
kapłaństwa czarnoskórym mężczyznom pochodzenia afrykańskiego. 
W kronikach Kościoła brak jest jasnych przesłanek, co do genezy 
tej praktyki. Przywódcy Kościoła wierzyli, że zmiana tego postę
powania wymaga objawienia od Boga i w duchu modlitwy poszu
kiwali przewodnictwa. Objawienie otrzymał Prezydent Kościoła, 
Spencer W. Kimball, a  jego potwierdzenie otrzymali inni przy
wódcy Kościoła. Miało to miejsce w Świątyni Salt Lake w dniu 
1  czerwca 1978  r. Objawienie to zniosło wszelkie ograniczenia 
dotyczące rasy, które wcześniej dotyczyły kapłaństwa.

Do osób zainteresowanych:

Dnia 30 września 1978 r. na 148. Jesiennej Konferencji General
nej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich została 
przedstawiona przez Prezydenta N. Eldona Tannera, Pierwszego 
Doradcę w Pierwszym Prezydium Kościoła następująca deklaracja:
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Na początku czerwca roku bieżącego Pierwsze Prezydium ogło
siło, że Prezydent Spencer W. Kimball otrzymał objawienie rozszerza
jące błogosławieństwa kapłaństwa i świątyni na wszystkich godnych 
mężczyzn, którzy są członkami Kościoła. Prezydent Kimball poprosił, 
abym poinformował konferencję, że po otrzymaniu tego objawienia, 
które przyszło do niego po długiej medytacji i modlitwie w uświę
conych pokojach świętej świątyni, przedstawił je swoim doradcom, 
którzy je przyjęli i zatwierdzili. Zostało ono następnie przedstawione 
Kworum Dwunastu Apostołów, którzy je jednomyślnie przyjęli, a po
tem zostało przedstawione wszystkim innym Władzom Generalnym, 
które również zatwierdziły je jednogłośnie.

Prezydent Kimball poprosił, abym teraz odczytał ten list:

8 czerwca 1978 r.
Do wszystkich generalnych i  lokalnych urzędników kapłańskich 
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na całym 
świecie:

Drodzy Bracia:
Jako świadkowie rozszerzania się dzieła Pańskiego na całej ziemi 

wdzięczni jesteśmy, że ludzie wielu narodów zareagowali na wieść 
o przywróconej ewangelii i przystępują do Kościoła w coraz większej 
liczbie. To z kolei natchnęło nas pragnieniem rozszerzenia na każdego 
godnego członka Kościoła wszystkich przywilejów i błogosławieństw, 
jakich dostarcza ewangelia.

Świadomi obietnic poczynionych przez proroków i prezydentów 
Kościoła, którzy byli przed nami, że w pewnym czasie w wiecznym 
planie Bożym, wszyscy nasi bracia, którzy są godni, mogą otrzymać 
kapłaństwo, i widząc wierność tych, którym odmówiono kapłań
stwa, długo i gorliwie wstawialiśmy się za nimi, naszymi wiernymi 
braćmi, spędzając liczne godziny w Górnym Pokoju Świątyni, bła
gając Pana o boskie przewodnictwo.

Wysłuchał On modlitw naszych i przez objawienie potwierdził, 
że nadszedł dawno obiecany dzień, kiedy każdy wierny, godny męż
czyzna w Kościele może otrzymać święte kapłaństwo wraz z mocą 
używania jego boskiego upoważnienia i cieszyć się razem ze swymi 
ukochanymi każdym błogosławieństwem, jakie spływa ze względu 
na nie, łącznie z błogosławieństwami świątyni. Podobnie, wszyscy 
godni mężczyźni, którzy są członkami Kościoła, mogą być ustano
wieni do kapłaństwa bez względu na rasę czy kolor skóry. Przy
wódcy kapłańscy są poinstruowani, aby stosować się do praktyki 
przeprowadzania starannych wywiadów ze wszystkimi kandydatami 
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do ustanowień w Kapłaństwie Aarona czy Melchizedeka, aby upew
nić się, że spełniają ustalone normy godności.

Uroczyście oświadczamy, że Pan dał nam teraz poznać Swoją wolę 
w celu błogosławienia wszystkich Jego dzieci na całej ziemi, które 
zważając na głos Jego upoważnionych sług, przygotują się do przy
jęcia każdego błogosławieństwa ewangelii.

Z poważaniem
Spencer W. Kimball
N. Eldon Tanner
Marion G. Romney

Pierwsze Prezydium

Uznając Spencera W. Kimballa za proroka, widzącego i objawiciela 
oraz Prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostat
nich, wnosi się, abyśmy jako zgromadzenie stanowiące prawo przy
jęli to objawienie jako słowo i wolę Pana. Wszyscy, którzy są „za”, 
proszę to wyrazić przez podniesienie prawej ręki. Wszyscy, którzy 
są „przeciw”, niech okażą to w ten sam sposób.

Głosowanie w celu przyjęcia powyższego wniosku było jedno
myślnie pozytywne.

Salt Lake City, stan Utah, 30 września 1978 r.
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