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Powstanie KosÂcioøa Jezusa Chrystusa SÂwieÎtych w Dniach Ostatnich (mormonoÂw) jest fenomenem natury psychologicznej, socjologicznej, a nade wszystko religijnej1. Wyznanie, ktoÂre narodziøo sieÎ na
kontynencie amerykanÂskim w pierwszej poøowie XIX w. wsÂroÂd imigrantoÂw przybyøych do Nowego SÂwiata z Niemiec, Skandynawii, Irlandii i Anglii, jest ewenementem nie tylko w wymiarze Ameryki.
Mormonizm w trakcie swojej ± jak na religieÎ ± kroÂtkiej historii przeszedø ewolucjeÎ od sekty pogardzanej i przesÂladowanej przez otoczenie do szanowanego i zÇywotnego wyznania2.
Â J KOSÂCIOèA MORMONO
ÂW
ROZWO

ZaøozÇycielem ¹nowej religiiº byø wedle doktryny mormonoÂw sam
Chrystus, ktoÂry misjeÎ odnowienia Swego kosÂcioøa na Ziemi powierzyø ubogiemu amerykanÂskiemu chøopcu JoÂzefowi Smithowi. Mor1
W aspekcie teologicznym mormoni, nazywajaÎc sieÎ ¹sÂwieÎtymiº, odwoøujaÎ sieÎ do
biblijnego oznaczenia czøonkoÂw kosÂcioøa i nie nadajaÎ sobie zÇadnego specjalnego statusu. Por. Media Pack, [b.m.r.]; P. StawinÂski, Mormonizm, w: Sekty i zwiaÎzki wyznaniowe, red. J. Sztumski, Kielce 2000, s. 86; por. takzÇe: J. B. Allen, G. M. Leonard, The
Story of the Latter-day Saints, Deseret 1976; N. Anderson, Deseret Saints, Chicago
1942; T. O'Dea, The Mormons, Chicago 1957; S. Piekarski, Prawdy i herezje, Warszawa 1930.
2
TamzÇe, s. 84.
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moni zaliczani tradycyjnie ± acz niesøusznie ± do wyznanÂ protestanckich, nie identyfikujaÎ sieÎ z zÇadnym szerszym nurtem religijnym w ramach chrzesÂcijanÂstwa. Specyficzna doktryna nie pozwala bowiem na
uznanie ich za wspoÂlnoteÎ chrzesÂcijanÂskaÎ3.
RozwoÂj wiaÎzÇe sieÎ z osobaÎ JoÂzefa Smitha (1805-1844). Wedle History of the Church w 1820 r. Smith doznaø pierwszej wizji, kiedy to
Ojciec i Syn, odpowiadajaÎc na pytanie odnosÂnie do przynalezÇnosÂci do
jakiegosÂ kosÂcioøa, nakazali mu, aby nie przysteÎpowaø do zÇadnego
wyznania, gdyzÇ wszystkie saÎ w bøeÎdzie i stanowiaÎ hanÂbeÎ w oczach
Pana4. Ogøosiwszy fakt uzyskania pouczenÂ od Boga, sÂciaÎgnaÎø Smith
na siebie szykany i przesÂladowania ze strony religijnie skøoÂconego
sÂrodowiska. To, co od poczaÎtku wyroÂzÇniaøo mormonoÂw i co przysparzaøo im tak wielu wrogoÂw oraz zbrojnych oponentoÂw, to ostentacyjne manifestowanie wøasnego posøannictwa jako ludu wybranego
i alienowanie sieÎ od spoøecznosÂci lokalnej. Do tego doszøa walka
o dominacjeÎ ekonomicznaÎ na wybranym terenie i zbrojne zajeÎcie
ziem nad Wielkim Jeziorem Søonym w stanie Utah w celu zaøozÇenia
tam wøasnego mormonÂskiego panÂstwa5. W dniach 21-22 wrzesÂnia
1823 r. podczas kolejnego widzenia Smitha nawiedziø anioø Moroni,
ktoÂry ujawniø fakt ukrycia sÂwieÎtej ksieÎgi napisanej na zøotych pøytach.
Anioø miaø pouczycÂ takzÇe Smitha co do jego roli w dziele odnowienia
ewangelii i przetøumaczenia KsieÎgi Mormona (od imienia Mormona,
ojca anioøa Moroni).
Pierwsi zwolennicy nauk Smitha rekrutowali sieÎ, tak jak jego
rodzina, gøoÂwnie sposÂroÂd przybyszoÂw z innego miejsca ± gøoÂwnie
ludzi, ktoÂrzy nie zdaÎzÇyli lub w ogoÂle nie dane im byøo zajaÎcÂ istotniejszej pozycji w hierarchii spoøecznej. Byli to ludzie, ktoÂrzy niewiele
3

Por. np.: A. Tokarczyk, Protestantyzm, Warszawa 1980, s. 222-230. W materiaøach informacyjnych Biura KosÂcioøa w Warszawie czytamy m.in.: ¹Mormoni nie saÎ
protestantami ani zÇadnym kosÂcioøem wymysÂlonym przez czøowieka; wiedzaÎ, zÇe Chrystus przyszedø na sÂwiat i sam osobisÂcie odnowiø swoÂj KosÂcioÂøº. Czy wiesz, zÇe mormoni
[...], Warszawa [b.r.]. Por. takzÇe: J. J. Barret, Joseph Smith and the Restoration, Provo
1982; L. L. Bennion, The Religion of the Latter-Day Saints, 1940.
4
TamzÇe.
5
M. Libiszowa-ZÇoÂøtkowska, KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe w Polsce, Warszawa
2001.
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skorzystali z dostatku obiecywanego przez AmerykeÎ, dosÂcÂ anonimowa masa czøonkowska licznych kosÂcioøoÂw, do jakiej zwroÂciø sieÎ Smith,
nazywajaÎc ich ¹sÂwieÎtymiº i obiecujaÎc rzaÎdy6.
6 kwietnia 1830 r. JoÂzef Smith Jr zorganizowaø w Fayette (Nowy
Jork) KosÂcioÂø Chrystusa (Church of Christ). JuzÇ 9 czerwca zebraøa sieÎ
pierwsza konferencja KosÂcioøa, ktoÂry skupiaø 27 wiernych. Druga,
majaÎca miejsce 26 wrzesÂnia 1830 r., zgromadziøa juzÇ 62 osoby. PoczaÎtkowo mormonizm byø ruchem ubogich farmeroÂw, ktoÂrzy znalezÂli
w nim oparcie duchowe i ekonomiczne7. Rychøo jednak rozpoczeÎto
aktywnaÎ dziaøalnosÂcÂ misyjnaÎ. PoczaÎtkowo objeÎto niaÎ stany Nowy
Jork, Missouri i Ohio. 4 lutego 1831 r. zostaø wysÂwieÎcony biskup
KosÂcioøa Edward Patridge, 18 grudnia ± pierwszy patriarcha KosÂcioøa, JoÂzef Smith Sr.
WiosnaÎ 1831 r. mormoni osiedlili sieÎ w Ohio, potem w Missouri
(gdzie w Kirtland w 1838 r. nastaÎpiø krach ich banku Safety). Mimo zÇe
jako miejsce, na ktoÂrym miaø stanaÎcÂ Nowy Syjon, wskazano Independence, nie zarzucono zamiaru osiedlenia sieÎ w Kirtland. Pomimo
wygnania SÂwieÎtych z Independence ¹uwazÇajaÎ nadal mormoni to
miejsce za przyszøy Syjon, a obecnaÎ stoliceÎ nad Wielkim Jeziorem
Søonym za czasowy tylko pobyt i miejsce wygnaniaº8.
W 1838 r. w Kirtland i okolicy doszøo do wystaÎpienÂ antymormonÂskich. PrzesÂladowania skierowane przeciwko SÂwieÎtym spowodowaøy,
zÇe opusÂcili oni Kirtland, zakøadajaÎc w Missouri nowaÎ osadeÎ Far West.
Przybyøy tam 4 marca 1838 r. JoÂzef Smith popadø w konflikt z najblizÇszymi wspoÂøpracownikami pionierskiego okresu KosÂcioøa, skutkiem
czego ekskomunikowano Davida Whitmera i Oliwiera Cowdery'ego.
Mormoni zbudowali sÂwiaÎtynieÎ, dzieÎki czemu Far West staøo sieÎ namiastkaÎ Independence. Gøoszone tam kazania staøy sieÎ przyczynaÎ
kolejnych konfliktoÂw z wyznawcami innych religii. JuzÇ w 1839 r.
mormoni zostali wygnani do Illinois. Rok poÂzÂniej, przekroczywszy
Missisipi, osiedlili sieÎ w hrabstwie Hanocock, gdzie na brzegach rzeki
6

P. StawinÂski, Mormonizm, s. 64; por. M. E. Marty, Pilgrims in Their Own Land.
500 Years of Religion in America, New York 1987, s. 200.
7
M. Libiszowa-ZÇoÂøtkowska, KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe w Polsce.
8
Encyklopedia kosÂcielna, Warszawa 1883, s. 129.
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pobudowali nowaÎ siedzibeÎ ± Nauvoo9. ¹Søowem mieli mormoni
w granicach stanu Illinois urzaÎdzicÂ teokracjeÎ, do przewodniczenia
ktoÂrej powoøany byø Smith jako zwierzchnik cywilny, generaø, prorok, naczelnik kosÂcioøa i natchniony organ woli BozÇej. Jakby czarodziejskaÎ siøaÎ wyrosøo niby z ziemi nowe pieÎkne miasto. Prawodawstwo stanu Illinois udzieliøo jego mieszkanÂcom tak rozlegøych swoboÂd, zÇe wobec urzeÎdnikoÂw stanu faktycznie byli prawie niepodlegøymiº10.
Rok 1844 przynioÂsø nasteÎpny powazÇny konflikt, brzemienny w nasteÎpstwa, okresÂlajaÎce dalszy bieg historii KosÂcioøa11. Grupa dysyden9

Nauvoo ± z hebr. naÃvaÃ ± oznacza ¹pieÎkne miejsceº.
Encyklopedia kosÂcielna, s. 129.
11
Jak zauwazÇa A. M. WoÂjtowicz (MormonÂski okultyzm, www.racjonalista.pl)
jeszcze 15 marca 1842 r. Joseph Smith zostaø przyjeÎty do masonerii. NasteÎpnego dnia
otrzymaø drugi i trzeci z najwyzÇszych stopni w lozÇy. 4 maja 1842 r. jako przywoÂdca
KosÂcioøa mormonÂskiego zaraz po tym wydarzeniu wprowadziø do swojej grupy wyznaniowej ceremonieÎ endowment, beÎdaÎcaÎ kopiaÎ obrzeÎdoÂw wolnomularskich. Wiele
znakoÂw, symboli czy tezÇ ¹uchwytoÂw reÎkiº zaczerpnaÎø wøasÂnie stamtaÎd. PiszaÎc o kontaktach Smitha z masoneriaÎ, Wojtowicz stwierdza, izÇ nie sposoÂb jest nie nadmienicÂ, zÇe
wøasÂnie on byø twoÂrcaÎ LozÇy w Nauvoo. ¹Wielu historykoÂw amerykanÂskich stwierdza,
zÇe z biegiem czasu masoneria zaczeÎøa wywieracÂ wpøyw na mormonizm. Smith roÂwniezÇ
z czasem wøaÎczyø masonÂski rytuaø do KsieÎgi Mormona, o czym pisze John L. Brooke
w swojej ksiaÎzÇce The Refiner's Fire: The Making of Mormon Cosmology, 1644-1844.
OpisujaÎc w sposoÂb gaweÎdziarski, Brooke przedstawia w swojej pracy historieÎ odkrycia
zøotych pøyt i tworzenia KsieÎgi Mormona. Jego zdaniem stan Vermont byø terenem
nadajaÎcym sieÎ wspaniale dla bractwa wolnomularskiego. Zdaniem Johna Brooke'a
wolnomularstwo w wydaniu mormonÂskim byøo sÂcisÂle powiaÎzane z rzekomo odnalezionymi przez Smitha zøotymi pøytami. Kamienny skarbiec, o ktoÂrym czeÎsto mawiaø
Smith, roÂwniezÇ byø urzaÎdzony na styl masonÂski, majaÎc KroÂlewski èuk. To wøasÂnie pod
nim, zdaniem Smitha, przemawiaø niegdysÂ prorok Enoch, objasÂniajaÎc masonÂskie misteria. W jego roÂwniezÇ wneÎtrzu znajdowaøa sieÎ zøota pøyta, podtrzymywana przez cztery
kolumny na wzoÂr sÂwiaÎtyni Salomona. W kosmologii Smitha prorok Enoch odgrywaø
centralnaÎ roleÎ. W czerwcu 1829 r. Smith obiecaø Oliverowi Cowdery'emu, Davidowi
Whitmerowi i Martinowi Harrisowi, ktoÂrzy nie tylko (rzekomo) widzieli zøote pøyty,
ale i kamienie Urim i Thummim, otrzymanie szpady Labana. Wszystkie te artefakty
posiadaøy swojaÎ masonÂskaÎ analogieÎ. Lucy Mack Smith w swoim reÎkopisie podaje, zÇe
najbardziej zaangazÇowanym w rozwoÂj lozÇy masonÂskiej byø oproÂcz Smitha Oliver Cowdery, ktoÂry usilnie przez okultystyczne sztuczki staraø sieÎ wraz ze Smithem zabiegacÂ
o zdobycie coraz to nowych zdolnosÂci. Kontakty Smitha z wolnomularstwem z biegiem
czasu spowodowaøy, zÇe sam Smith stawaø sieÎ coraz bardziej «zawiøy». MormonÂski
10
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toÂw, popadøszy w konflikt z JoÂzefem Smithem, rozpoczeÎøa wydawanie pisma ¹Nauvoo Expositorº (¹Demaskatorº), w ktoÂrym krytykowano tak samego proroka, jak i jego najblizÇszych wspoÂøpracownikoÂw. Prorok, beÎdaÎc zarazem merem miasta, wydaø polecenie zniszczenia pras w drukarni wydajaÎcej ¹Nauvoo Expositorº. Czyn ten
wywoøaø zdecydowanaÎ reakcjeÎ wøadz hrabstwa. Nakazano aresztowanie JoÂzefa Smitha, jego brata Hiruma oraz innych mormonoÂw oskarzÇonych o wspoÂøudziaø12. Dla wyegzekwowania nakazu powoøano
pod bronÂ milicjeÎ hrabstwa. Wobec groÂzÂb dowodzaÎcego milicjaÎ gubernatora Illinois zburzenia miasta i stosowania odpowiedzialnosÂci zbiorowej, JoÂzef Smith wraz z pozostaøymi przywoÂdcami mormonÂskimi,
aby uniknaÎcÂ rozlewu krwi, zdecydowaø poddacÂ sieÎ zarzaÎdzeniom
wøadz. Mormoni zostali uwieÎzieni w areszcie w Carthagenie. Gubernator stanu poreÎczyø aresztowanym bezpieczenÂstwo osobiste.
27 czerwca 1844 r. sfanatyzowany tøum przeciwnikoÂw religii mormonÂskiej, prowadzony przez predykanta Levi'ego Williamsa wtargnaÎø do wieÎzienia, mordujaÎc JoÂzefa Smitha i jego brata13. SÂmiercÂ
pierwszego Proroka staøa sieÎ wydarzeniem otwierajaÎcym nowy okres
w historii KosÂcioøa.
apostoø John Widtsoe stwierdza, zÇe duzÇa grupa mormonÂskich przedstawicieli byøa
zwiaÎzana z masoneriaÎ. Do niej nalezÇy zaliczycÂ: brata Josefa Hyruma, Hebera C. Kimballa, Elijaha Fordhama, Newela K. Whitneya. Z czasem Smith roÂwniezÇ nalegaø (dosÂcÂ
agresywnie), by tego typu kontakty miaø Adams i John C. Bennett. Wobec tak duzÇego
zainteresowania (najprawdopodobniej wymuszonego przez Smitha) wolnomularstwem mormoni zøozÇyli petycjeÎ do Wielkiego Mistrza Stanu Illinois z prosÂbaÎ o zaøozÇenie nowej lozÇy w Nauvoo. DopinajaÎ swego w 1842 r., mimo izÇ nie otrzymali jeszcze
oficjalnej zgody z Illinois. PoczaÎtki zwiaÎzkoÂw Smitha z masoneriaÎ zostaøy roÂwniezÇ
opisane w historii KosÂcioøa mormonÂskiego. Pod dataÎ 15 marca 1842 r. mozÇemy przeczytacÂ: «Wieczorem otrzymuje pierwszy stopienÂ w lozÇy masonÂskiej w Nauvoo» (s. 552).
Jego czøonkostwo w masonerii w powazÇnym stopniu oddziaøywaøo na rozwoÂj KosÂcioøa
mormonÂskiego, a zwøaszcza ceremonii sÂwiaÎtynnych. NiektoÂrzy historycy przyjmujaÎ za
dateÎ pierwszych kontaktoÂw Smitha z masoneriaÎ dzienÂ 15 marca 1842 r. Niecaøe dwa
miesiaÎce poÂzÂniej, a wieÎc 4 maja 1842 r., Smith przedstawiø swojaÎ koncepcjeÎ wystroju
sÂwiaÎtyni mormonÂskiej upodobnionej na styl masonÂskiº.
12
Por. takzÇe: C. Vidal Manzanares, Prekursorzy Nowej Ery, Warszawa 1994,
s. 112.
13
Por. Encyclopedia Italiana, t. XXIII, Roma 1934, s. 862.
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SÂWIEÎTE KSIEÎGI

W KosÂciele mormonoÂw szczegoÂlny status majaÎ cztery ksieÎgi. SaÎ
nimi: Biblia, wspomniana KsieÎga Mormona, Perøa Wielkiej WartosÂci
(The Pearl of Great Price, 1833) oraz Nauki i przymierza (The Doctrine and Covenants of the Church of Jesus Christ of Latter-Day
Saints, 1835). Biblia cieszy sieÎ autorytetem i jest uznawana za søowo
BozÇe, ¹o ile jest poprawnie przetøumaczonaº. JoÂzef Smith pracowaø
nad wøasnym tøumaczeniem Biblii14.
KsieÎga Mormona traktowana jest przez wyznawcoÂw KosÂcioøa
SÂwieÎtych w Dniach Ostatnich jako tom pism sÂwieÎtych podobny do
Biblii. Stanowi kronikeÎ posteÎpowania Boga ze starozÇytnymi mieszkanÂcami obu Ameryk i zawiera, jak wierzaÎ mormoni, peønieÎ wiecznej
ewangelii15. Wedøug nich KsieÎga zostaøa spisana przez wielu starozÇytnych prorokoÂw w duchu natchnienia i objawienia. Ich søowa zapisane
na pøytach ze zøota zostaøy w czeÎsÂci przytoczone i streszczone przez
proroka, historyka o imieniu Mormon.
NajwazÇniejszym wydarzeniem opisanym w KsieÎdze Mormona
jest ukazanie sieÎ Chrystusa Pana posÂroÂd NefitoÂw wkroÂtce po Jego
zmartwychwstaniu. KsieÎga podaje zasady ewangelii, wyjasÂnia plan
zbawienia i naucza, co powinni czynicÂ ludzie, aby osiaÎgnaÎcÂ chwaøeÎ
zbawienia w zÇyciu przyszøym. Gdy Mormon ukonÂczyø zapis, przekazaø pøyty swemu synowi Moroniemu, ktoÂry ¹dopisawszy nieco od
siebieº, ukryø je na wzgoÂrzu Cumorah, skaÎd ¹we wøasÂciwym czasieº
zostaøy wydobyte przez J. Smitha.
Rozdziaø 27 z 2 KsieÎgi Nefiego jest proroczym opisem przekazania KsieÎgi Mormona Smithowi i jej przetøumaczenia. MoÂwi on o tym,
zÇe KsieÎga zostanie przekazana tylko jednemu czøowiekowi, ktoÂry
pokazÇe jaÎ jedynie trzem, a nasteÎpnie kilku sÂwiadkom, oryginaøu jednak nie otrzyma na staøe. Tøumaczenia dokona czøowiek bez wyksztaøcenia, gdyzÇ specjalisÂci odmoÂwiaÎ tej pracy. CaøosÂcÂ objawienia
nie zostanie jednak od razu przekazana ludziom. ¹Jednak nie ruszaj
tego, co jest zapieczeÎtowane, bo przekazÇeÎ to we wøasÂciwym dla Mnie
14
15

P. StawinÂski, Mormonizm, s. 90-91.
Media Pack, Salt Lake City [b.r.].
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czasie, i wykazÇeÎ ludziom, zÇe majaÎ dokonacÂ Mego dzieøa. Gdy wieÎc
odczytasz søowa, ktoÂre nakazaøem ci odczytacÂ, i gdy otrzymasz
osÂwiadczenia sÂwiadkoÂw, ktoÂre ci obiecaøem, wtedy zapieczeÎtujesz
ponownie KsieÎgeÎ i ukryjesz mi jaÎ, abym moÂgø zachowacÂ søowa, ktoÂrych nie odczytaøesÂ, a w Mojej maÎdrosÂci uznam za stosowne wyjawienie ludziom wszystkiegoº.
KsieÎga Mormona opisuje przede wszystkim dzieje narodoÂw
NefitoÂw i LamanitoÂw. W pierwszym roku panowania Sedecjasza,
kroÂla Judy (wg wyliczenÂ mormonoÂw ok. 600 r. przed Chr.), wystaÎpiø wraz z innymi prorokami maÎzÇ imieniem Lehi, wypominajaÎc
ZÇydom ich odsteÎpstwo od Boga. Na skutek przesÂladowanÂ Lehi
z caøaÎ rodzinaÎ uciekø na pustynieÎ, by poÂzÂniej dotrzecÂ przez ocean
na kontynent amerykanÂski. Jego potomkowie dali poczaÎtek narodom NefitoÂw, ktoÂrzy pozostali wierni przymierzu z Bogiem, i LamanitoÂw przesÂladujaÎcych NefitoÂw. 3 KsieÎga Nefiego opowiada
o wydarzeniach w Ameryce po zmartwychwstaniu Chrystusa. Jezus ukazaø sieÎ Nefitom, przekazujaÎc im swojaÎ ewangelieÎ, oraz
powoøaø dwunastu apostoøoÂw. KsieÎga Mormona konÂczy swojaÎ relacjeÎ ok. 421 r. po Chr., gdy Nefici zostali ostatecznie pokonani
i zgineÎli z reÎki LamanitoÂw w bitwie wokoÂø wzgoÂrza Cumorah.
Lamanici natomiast ukarani wczesÂniej za swoje grzechy czerwonym kolorem skoÂry stali sieÎ przodkami wieÎkszosÂci plemion indianÂskich16.
W skøad KsieÎgi Mormona wchodzi takzÇe liczaÎca 15 rozdziaøoÂw
KsieÎga Etera. Opisuje ona dzieje narodu JeredoÂw. Podczas budowy
¹wielkiej wiezÇyº BoÂg pomieszaø ludziom jeÎzyki. OszczeÎdziø tylko Jereda, jego brata i przyjacioÂø oraz obiecaø zaprowadzicÂ ich do ziemi
obiecanej, ktoÂraÎ dla JeredoÂw staøa sieÎ Ameryka. Na skutek odsteÎpstwa potomkoÂw Jereda od przymierza z Bogiem zostali oni ukarani
wojnami, w ktoÂrych caøkowicie wygineÎli.
Tøumaczenie tekstu ze zøotych pøyt ogøoszone w 1830 r. jako
KsieÎga Mormona przez niektoÂre zÂroÂdøa jest traktowane jako czeÎsÂciowy plagiat historycznej powiesÂci Solomona Spauldinga Manuscript
16

pow.

E. Piechocka-Blaszke, W. Jakubowski, J. Suwart, Mormoni, INP UW, mps
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Story17. DowodzicÂ tego ma fakt, izÇ aczkolwiek ksieÎga miaøa powstacÂ
w czasach przedchrzesÂcijanÂskich, zawiera liczne cytaty z angielskiego
przekøadu Biblii z 1611 r., zwanego WersjaÎ AutoryzowanaÎ KroÂla
Jakuba I18. NadmienÂmy, zÇe w doktrynie SÂwieÎtych KsieÎga Mormona
istnieje nie zamiast Biblii, ale obok Biblii19. Uznawanie autorytetu
KsieÎgi Mormona, jej tresÂcÂ oraz miejsce w doktrynie pozwalajaÎ na
dowodne zakwestionowanie tezy o chrzesÂcijanÂskim charakterze KosÂcioøa mormonoÂw.
Perøa Wielkiej WartosÂci skøada sieÎ z trzech czeÎsÂci20:
1) KsieÎgi MojzÇesza (The Book of Mose's) objawionej Smithowi
w czerwcu i grudniu 1830 r. Zawiera ona pisma MojzÇesza, ktoÂrych
brak w Biblii. DotyczaÎ one m.in. stworzenia sÂwiata, celu stworzenia
i upadku pierwszych ludzi.
2) KsieÎgi Abrahama (The Book of Abraham), ktoÂra ± jak wierzaÎ
mormoni ± zostaøa przetøumaczona przez Smitha z papirusu znalezio17
Zgodnie ze sÂwiadectwem JoÂzefa Smitha oraz Trzech i OsÂmiu SÂwiadkoÂw tekst
KsieÎgi Mormona miaø bycÂ sporzaÎdzony w jeÎzyku, ktoÂry Smith nazwaø reformowanym
jeÎzykiem egipskim. Po dokonaniu tøumaczenia na jeÎzyk angielski pøyty zostaøy na
powroÂt zabrane przez anioøa Moroniego.
18
Wedøug tej wersji protestancki kaznodzieja Salomon Spaulding napisaø romans, w ktoÂrym nasÂladujaÎc ksieÎgi Starego Testamentu, przedstawiø pochodzenie amerykanÂskich Indian od zaginionego pokolenia Izraela i osiedlenie sieÎ ich w Ameryce.
Spaulding oddaø swoÂj reÎkopis do drukarni w Pittsburgu w celu wydania go drukiem, co
jednak nie nastaÎpiøo, gdyzÇ zmarø w 1826 r. WoÂwczas to zecer drukarni Sydney Rigdon
zrobiø odpis z oryginaøu, zniszczyø oryginalny reÎkopis, a nasteÎpnie wespoÂø ze Smithem
napisaø KsieÎgeÎ Mormona. Gdy w 1830 r. ukazaøa sieÎ KsieÎga Mormona, zauwazÇono
pewne podobienÂstwa z tekstem Spauldinga. ZÇyøo bowiem wielu ludzi, ktoÂrzy czytali
reÎkopis i pamieÎtali wazÇniejsze fakty i imiona, takie jak Nefi, Lehi, Moroni, Mormon.
19
Wedøug doktryny mormonizmu Biblia moÂwi o KsieÎdze Mormona nasteÎpujaÎco:
1) Ezechiel prorokuje, zÇe beÎdaÎ dwie KsieÎgi ± KsieÎga Judy (Biblia) i KsieÎga JoÂzefa
(KsieÎga Mormona) ± Ez 37, 15-23; 2) Apokalipsa moÂwi, kto objawi nowe Posøanie ±
Ap 14, 6-7; 3) Od Izajasza dowiadujemy sieÎ, kto i jak jaÎ przetøumaczy ± Iz 29, 2-4, 1114; 4) Autor PsalmoÂw wspomina, zÇe KsieÎga Mormona wyjdzie z ziemi ± Ps 85, 12; 5)
MojzÇesz wyjasÂnia, kim saÎ ludzie, o ktoÂrych moÂwi KsieÎga Mormona (potomkowie
JoÂzefa) ± Rdz 49, 22-26; 6) Jezus wspomina o ludziach z KsieÎgi Mormona i o tym,
zÇe ich odwiedzi ± J 10, 15-16.
20
W literaturze funkcjonuje takzÇe inne tøumaczenie tytuøu dzieøa: Drogocenna
Perøa. Por. C. Vidal Manzanares, Prekursory Nowej Ery, s. 112.
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nego w Egipcie i takzÇe moÂwi o stworzeniu sÂwiata, o Bogu i kapøanÂstwie21.
3) Pism JoÂzefa Smitha zawierajaÎcych dokonany przezenÂ przekøad rozdziaøu XXIV Ewangelii Mateusza, wyjaÎtki z Historii KosÂcioøa
oraz Zasady wiary.
Nauki i przymierza saÎ zbiorem wspoÂøczesnych proroctw danych
JoÂzefowi Smithowi oraz jego nasteÎpcom22. KsieÎga zawiera wyjasÂnienia dotyczaÎce organizacji KosÂcioøa i hierarchii kapøanÂskiej, interpretacji niektoÂrych nauk biblijnych, wierzenia specyficzne dla religii
mormonoÂw oraz przepowiednie dotyczaÎce przyszøosÂci. Stanowi fundamentalny dokument o znaczeniu teologicznym i organizacyjnym.
Kwestia autorytatywnych pism w KosÂciele mormonoÂw nie jest zamknieÎta, gdyzÇ wierzy on w ciaÎgøosÂcÂ objawienia23.
ZASADY WIARY

WsÂroÂd dogmatoÂw uwageÎ zwracajaÎ przede wszystkim: 1) peønia
wiecznej ewangelii; 2) autentycznosÂcÂ KsieÎgi Mormona; 3) misja proroka JoÂzefa Smitha Juniora, ktoÂry otrzymawszy nowe powszechne
objawienie, odnowiø na Ziemi prawdziwy KosÂcioÂø, 4) negacja grzechu
pierworodnego, 5) materialna natura Boga, 6) potencjalna identycznosÂcÂ natury ludzkiej i boskiej. Mormoni wierzaÎ w szybkie, ponowne
przyjsÂcie na sÂwiat Chrystusa (drugi adwent) w celu objeÎcia tysiaÎcletnich rzaÎdoÂw (Dni Ostatnie).
KosÂcioÂø przyjmuje trzynasÂcie artykuøoÂw wiary24:
1) Wierzymy w Boga, Wiecznego Ojca, w Jego Syna Jezusa
Chrystusa i w Ducha SÂwieÎtego.
21
StarozÇytne papirusy miaø Smith odnalezÂcÂ we wneÎtrzu mumii, ktoÂraÎ kupiø od
wøasÂciciela weÎdrownego cyrku.
22
Inne tøumaczenie tytuøu: Doktryny i pakty. Por. C. Vidal Manzanares, Prekursorzy Nowej Ery, s. 112.
23
J. StawinÂski, Mormonizm, s. 91.
24
G. Melton, Encyclopedic Handbook of Cults in America, New York±London
1986, s. 31-32; por. takzÇe: M. Libiszowa-ZÇoÂøtkowska, KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe
w Polsce, s. 89-90.
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2) Wierzymy, zÇe ludzie zostanaÎ ukarani za swe wøasne grzechy,
a nie za grzech pierworodny Adama.
3) Wierzymy, zÇe przez zadosÂcÂuczynienie Chrystusa caøa ludzkosÂcÂ, przestrzegajaÎca praw i obrzeÎdoÂw ewangelii, mozÇe dostaÎpicÂ zbawienia.
4) Wierzymy, zÇe podstawowymi zasadami i obrzeÎdami ewangelii
saÎ:
± wiara w Pana Jezusa Chrystusa,
± odpokutowanie,
± chrzest przez zanurzenie dla odpuszczenia grzechoÂw,
± naøozÇenie raÎk dla otrzymania daru Ducha SÂwieÎtego.
5) Wierzymy, zÇe do nauczania ewangelii i odprawiania jej obrzeÎdoÂw konieczne jest powoøanie od Boga przez proroctwo i naøozÇenie
raÎk przez tych, ktoÂrzy majaÎ Jego peønomocnictwo.
6) Wierzymy w poprawnosÂcÂ organizacji, jaka istniaøa we wczesnym KosÂciele Jezusa Chrystusa, tj. organizacji z apostoøami, prorokami, pastorami, nauczycielami, ewangelistami itd.
7) Wierzymy w dar jeÎzykoÂw, proroctwa, objawienia, wizji, uzdrawiania, tøumaczenia jeÎzykoÂw itd.
8) Wierzymy, zÇe Biblia jest søowem BozÇym, o ile jest poprawnie
przetøumaczona. Wierzymy takzÇe, zÇe KsieÎga Mormona jest søowem
BozÇym.
9) Wierzymy we wszystko, co BoÂg objawiø, wszystko, co teraz
objawia, i wierzymy takzÇe, zÇe objawi On jeszcze wiele wielkich i doniosøych rzeczy w odniesieniu do KroÂlestwa BozÇego.
10) Wierzymy, zÇe nastaÎpi dosøowne zgromadzenie Izraela i przywroÂcenie DziesieÎciu Plemion. Wierzymy, zÇe Syjon (Nowa Jerozolima) zostanie zbudowany na kontynencie amerykanÂskim, zÇe Chrystus
beÎdzie osobisÂcie kroÂlowaø na Ziemi, ktoÂra zostanie odrodzona i otrzyma swaÎ rajskaÎ chwaøeÎ.
11) Domagamy sieÎ przywileju czczenia WszechmogaÎcego Boga
wedøug tego, co nam dyktuje nasze sumienie i przyznajemy ten sam
przywilej wszystkim ludziom ± niech czczaÎ na swoÂj sposoÂb, gdziekolwiek i cokolwiek czcicÂ pragnaÎ.
12) Wierzymy w posøuszenÂstwo kroÂlom, prezydentom, wøadcom
i rzaÎdom, w przestrzeganie, poszanowanie i poparcie dla prawa.
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13) Wierzymy w uczciwosÂcÂ, wiernosÂcÂ, cnoteÎ, dobraÎ woleÎ, szlachetnosÂcÂ i dobroczynnosÂcÂ wobec wszystkich ludzi, w istocie mozÇemy
powiedziecÂ, zÇe kierujemy sieÎ upomnieniem Pawøa ± we wszystkim
mamy peønaÎ nadziejeÎ i ufnosÂcÂ, przetrwalisÂmy wiele i mamy nadziejeÎ
wytrwacÂ do konÂca; wszystko, co jest cnotaÎ, zaletaÎ, uznane za dobre
czy godne pochwaøy, staje sieÎ naszym celem.
KONCEPCJA BOGA I NATURY LUDZKIEJ

W teologii mormonÂskiej BoÂg jest stwoÂrcaÎ oraz rzeczywistym Rodzicem kazÇdego czøowieka. KazÇdy czøowiek przed przyjsÂciem na
sÂwiat zÇyø w sÂwiecie duchoÂw. Istniaø tam w tej samej formie, jak podczas zÇycia na ziemi, ale nie miaø ciaøa z krwi i kosÂci; miaø jednak uszy,
oczy, posiadaø inteligencjeÎ, moÂgø przenosicÂ sieÎ z miejsca na miejsce,
wykonywaø okresÂlone zadania (preegzystencja). KazÇdy przygotowywaø sieÎ do swego zadania na ziemi. èaÎczy sieÎ to z zasadaÎ naznaczenia
z goÂry. NalezÇy jednak odroÂzÇnicÂ naznaczenie z goÂry od przeznaczenia25. Czøowiek jest przeznaczony przez Boga do wykonania okresÂlonego zadania; poniewazÇ posiada wolnaÎ woleÎ, mozÇe odmoÂwicÂ jego
wykonania. Z chwilaÎ przyjsÂcia na sÂwiat ludziom jest odbierana sÂwiadomosÂcÂ zÇycia w sÂwiecie duchoÂw i pozostaje jedynie kierowanie sieÎ
gøosem Boga pøynaÎcym z Pisma SÂwieÎtego, proroctw i natchnienia
Ducha SÂwieÎtego. Chrystus byø pierwszym duchem zrodzonym z niego
i jest uwazÇany za starszego brata wszystkich ludzi.
PomieÎdzy Bogiem, Chrystusem a ludzÂmi nie istnieje roÂzÇnica inna
nizÇ tylko stopienÂ doskonaøosÂci. Ludzie majaÎ po Rodzicach dar rozwijania w sobie cech boskich, mogaÎ zatem stacÂ sieÎ kiedysÂ doskonali,
jak ich Rodzice w niebie. Plan Boga przewidywaø stworzenie dla ludzi
na ziemi miejsca proÂby. JesÂli w swojej ziemskiej egzystencji ludzie,
pozbawieni na ten czas przymiotoÂw niebianÂskich, przebrnaÎ pomysÂlnie, dokonujaÎc wøasÂciwego wyboru mieÎdzy dobrem a zøem, otrzymajaÎ
25
Mormoni powoøujaÎ sieÎ na søowa Jeremiasza: ¹Wybraøem cieÎ sobie, zanim cieÎ
utworzyøem w øonie matki, zanim sieÎ urodziøesÂ, posÂwieÎciøem cieÎ, na proroka narodoÂw
przeznaczyøem cieÎº (Jr I, 5).
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niesÂmiertelne ciaøo. StanaÎ sieÎ podobni Bogu. Jako zÇe BoÂg wiedziaø, izÇ
ludzie na ziemi beÎdaÎ grzeszycÂ, posøaø Odkupiciela. Zgøosiøo sieÎ dwoÂch
braci ± Jezus i Lucyfer. Pierwszy chciaø dacÂ wzoÂr do nasÂladowania
i ofiarowacÂ sieÎ za grzesznikoÂw, drugi ± zmusicÂ wszystkich do wøasÂciwego posteÎpowania. Wybrany zostaø Jezus i on zrealizowaø swojaÎ
misjeÎ. Szatan natomiast zbuntowaø sieÎ i zostaø straÎcony26.
Osoby TroÂjcy SÂwieÎtej saÎ jednym w dziaøaniu i mysÂli, ale odreÎbne
w sensie fizycznym. SaÎ istotami cielesnymi, jedynie Trzecia Osoba
ma charakter duchowy.
Upadek Adama zgodny byø z wolaÎ BozÇaÎ. Pozwoliø ludziom poznacÂ dobro. ¹Oto trzeba ± gøosi KsieÎga Mormona ± aby wszystko
miaøo swoje przeciwienÂstwo. Gdyby byøo inaczej [...] sprawiedliwosÂcÂ
nie mogøaby istniecÂ ani nieszczeÎsÂcie, ani sÂwieÎtosÂcÂ, ani zÇaøosÂcÂ grzesznika, ani dobro, ani zøo. Wszystko byøoby jedno i to samo, i co BoÂg
stworzyø, pozostaøoby bezwøadne, nie majaÎc ani zÇycia, ani nie beÎdaÎc
martwe, nie beÎdaÎc sÂmiertelne, nie doznajaÎc ani szczeÎsÂcia, ani nieszczeÎsÂcia, wrazÇliwosÂci czy znieczulenia. A wieÎc Pan BoÂg daø czøowiekowi swobodeÎ dziaøania, albowiem czøowiek nie moÂgø miecÂ swobody
dziaøania, jesÂli nie byø neÎcony przez jedno i drugie. I jesÂli Adam nie
popeøniøby wykroczenia, nie upadøby, lecz pozostaø w ogrodzie
w Edenie. I wszystko, co zostaøo stworzone, musiaøoby pozostacÂ
w takim stanie, w jakim zostaøo stworzone, i Adam i Ewa musieliby
pozostacÂ w tym stanie na zawsze, bez konÂca. Nie mieliby dzieci,
pozostaliby wieÎc w niewinnosÂci, nie odczuwajaÎc radosÂci, gdyzÇ nie
znaliby nieszczeÎsÂcia, nie czyniaÎc nic dobrego, albowiem nie znaliby
grzechu. Ale wszystko staøo sieÎ wedøug maÎdrosÂci Tego, ktoÂry wie
wszystko. Upadek Adama nastaÎpiø, aby ludzie mogli przyjsÂcÂ na
sÂwiat i ludzie przychodzaÎ na sÂwiat, aby mogli osiaÎgnaÎcÂ szczeÎsÂcie.
Podczas zÇycia na ziemi wolno wieÎc ludziom posteÎpowacÂ jak chcaÎ.
I wszystko jest im dane, co jest pozÇyteczne dla czøowieka. Wolno im
wybracÂ wolnosÂcÂ i zÇycie wieczne dzieÎki wielkiemu wstawiennictwu za
wszystkich ludzi; mogaÎ tezÇ wybracÂ niewoleÎ i sÂmiercÂ wedøug niewoli
i wøadzy diabøa, ktoÂry daÎzÇy do tego, aby wszyscy ludzie byli tak
samo jak on nieszczeÎsÂliwiº.
26

J. StawinÂski, Mormonizm, s. 92.
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MILLENNIUM

Mormoni oczekujaÎ powtoÂrnego przyjsÂcia Chrystusa, ponownego
zgromadzenia zagubionych plemion izraelskich i tysiaÎcletniego kroÂlowania na odrodzonej ziemi w swojej stolicy, Nowej Jerozolimie, na
ziemi amerykanÂskiej27. Na ziemi beÎdaÎ woÂwczas zÇycÂ jedynie ludzie
sprawiedliwi, szlachetni i uczciwi, ale nie beÎdaÎ to jedynie SÂwieÎci
w Dniach Ostatnich. Nadal beÎdaÎ istniaøy odmienne religie. Ostatecznie jednak wszyscy stanaÎ sieÎ mormonami. Szatan beÎdzie bezsilny, nie
beÎdzie choroÂb i sÂmierci. Okres Millennium zakonÂczy decydujaÎca bitwa, w ktoÂrej Szatan zostanie ostatecznie pokonany, poÂzÂniej zasÂ nastaÎpi saÎd ostateczny. Najbardziej zatwardziali grzesznicy zostanaÎ
wraz z Szatanem wyrzuceni do zewneÎtrznej ciemnosÂci, pozostali ±
zalezÇnie od swojego zÇycia na ziemi, przyjeÎcia chrztu za zÇycia lub po
sÂmierci, zawarcia maøzÇenÂstwa na wiecznosÂcÂ itp. ± zostanaÎ zaliczeni do
jednego z KroÂlestw: Celestialnego (od øac. caelum ± niebo; najwyzÇsze
± peøna chwaøa Boga ± Ojca), Terrestialnego (od øac. terra ± ziemia ±
jako ciaøo niebieskie, laÎd) lub tezÇ Telestialnego (od øac. tellus ± ziemia
± jako grunt, posiadøosÂcÂ)28.
ÂW
SPECYFIKA TEOLOGII MORMONO

KosÂcioÂø mormonoÂw sam stwierdza, zÇe jest wyznaniem chrzesÂcijanÂskim, caøkowicie aprobujaÎcym opis narodzin, zÇycia i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa podany w Nowym Testamencie. Zgadza sieÎ
z twierdzeniem, zÇe Jezus Chrystus jest Synem BozÇym i Zbawicielem
ludzkosÂci, jednakzÇe ± twierdzi ± jako jedyne wyznanie chrzesÂcijanÂskie oddaje wazÇne i charakterystyczne nauki. Przede wszystkim KosÂcioÂø, ktoÂry zaøozÇyø na ziemi sam Chrystus, nie przetrwaø døugo po
sÂmierci apostoøoÂw. Do wczesnego KosÂcioøa wprowadzono wiele
zmian, niemajaÎcych uzasadnienia ani w PisÂmie SÂwieÎtym, ani w objawieniach. Wedøug mormonoÂw prostaÎ formeÎ nabozÇenÂstwa zastaÎpiono
27
28

TamzÇe, s. 93.
NiP LXXVI, 1-19.
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w KosÂciele formalizmem i zabobonami, radykalnie zmieniono koncepcjeÎ boskosÂci, chrzest przez pokropienie wyparø chrzest przez zanurzenie, wprowadzono chrzest niemowlaÎt oraz znacznie zmieniono
organizacjeÎ i zarzaÎd KosÂcioøa, w tym wyniesienie statusu biskupa
Rzymu.
Nie saÎ to zmiany kosmetyczne, lecz zafalsyfikowanie zasad wiary,
ktoÂre pozostawiø Chrystus. One wøasÂnie ± zdaniem mormonoÂw ±
doprowadziøy do totalnego odsteÎpstwa. W swej wymowie wieÎc, jak
stwierdza G. H. Bousquet, teologia mormonÂska jest odmienna od
teologii chrzesÂcijanÂskiej29.
MormonÂska wizja spoøecznosÂci ziemskiej w perspektywie zbawienia
1

Prawowierni
mormoni

WyzÇsze kapøanÂstwo ±
porzaÎdek melchizedekowy
(Melchizedek
Priesthood)

Prorok (Prophet)
Apostoøowie (Apostles)
Patriarchowie (Patriarchs)
SiedemdziesiaÎci (Seventies)
Arcykapøani (High Priests)
Starsi (Elders)

NizÇsze kapøanÂstwo ± Kapøani (Priests)
porzaÎdek aaronowy Nauczyciele (Teachers)
(Aaronic Priesthood) Diakoni (Deacons)
Wierni niebeÎdaÎcy ka- Wierni niebeÎdaÎcy kapøanami, ktoÂrzy
pøanami
(Members przekroczyli wiek osÂmiu lat
whithout Priesthood) Dzieci ponizÇej osÂmiu lat (Children under Eight)
2

Ludzie zÇyjaÎcy sprawiedliwie, ktoÂrzy wprawdzie søyszeli o nauce SÂwieÎtych
w Dniach Ostatnich, ale inny czøowiek przyjaÎø za nich chrzest

3

Sprawiedliwi, ktoÂrym nie byøa znana nauka mormonoÂw, za ktoÂrych inna osoba
przyjeÎøa chrzest zasteÎpczy przed nastaniem TysiaÎcletniego KroÂlestwa Chrystusa

4

Wszyscy inni ludzie, ktoÂrzy pragnaÎcÂ beÎdaÎ prawdziwego chrztu dla zbawienia
duszy, a po drugim przyjsÂciu Chrystusa na ziemieÎ skorzystajaÎ z ostatniej szansy,
jaka beÎdzie Jego tysiaÎcletnie panowanie.

Opracowano na podstawie: T. G. Alexander, The Mormon People. Their Character and
Traditions, Provo 1980, s. 5; Enciclopedia Italiana, t. XXIII, s. 864; A. Tokarczyk, Protestantyzm, s. 228.

29

G. H. Bousquet, Les Mormons, Paris 1967, s. 113.
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KULT

SpecyfikaÎ religii mormonÂskiej jest rozroÂzÇnienie kultu publicznego od obrzeÎdoÂw sÂwiaÎtynnych, w ktoÂrych ± za zgodaÎ biskupa ± mogaÎ
bracÂ udziaø jedynie czøonkowie KosÂcioøa.
Kult publiczny, skromny w swej obrzeÎdowosÂci, wywodzi sieÎ z rytu
protestanckiego. Obejmuje on: 1) chrzest przez zanurzenie, ktoÂrego
mozÇna udzielacÂ juzÇ osÂmioletnim dzieciom; 2) zebrania sakramentalne, podczas ktoÂrych na pamiaÎtkeÎ meÎki Chrystusa spozÇywa sieÎ chleb
i pije wodeÎ; 3) lektura sÂwieÎtych Pism; 4) maøzÇenÂstwo doczesne (do
sÂmierci).
Kult sÂwiaÎtynny obejmuje: 1) endowment (obdarowanie) ± nadanie Ducha SÂwieÎtego30, 2) maøzÇenÂstwo na wiecznosÂcÂ, umozÇliwiajaÎce
po sÂmierci udziaø w peønej chwale Boga, 3) chrzest za umarøych per
procura31.
W kulcie istotne znaczenie ma chrzest przez zanurzenie w wodzie.
Zasada chrztu zasteÎpczego doprowadzicÂ ma do chrztu powszechnego, co umozÇliwi ludzkosÂci zbawienie w tysiaÎcletnim kroÂlestwie Chrystusa na ziemi. W tym celu mormoni prowadzaÎ na poteÎzÇnaÎ skaleÎ
badania genealogiczne, odtwarzajaÎc drzewa rodowe nie tylko swoich
wyznawcoÂw, ale i wszystkich innych ludzi. ZÇyjaÎcy wierni, dokonujaÎ
wieÎc chrztoÂw zasteÎpczych, by zapewnicÂ swoim przodkom udziaø w tysiaÎcletnim kroÂlestwie32.
W 2001 r. KosÂcioÂø katolicki oficjalnie ogøosiø, zÇe nie mozÇe uznawacÂ wazÇnosÂci chrztu udzielanego w KosÂciele mormonoÂw33. Decyzja
ta oznaczaøa zmianeÎ wczesÂniejszej praktyki, wedle ktoÂrej osoba
30

IstotaÎ endowment jest konfirmacja (zatwierdzenie czøonkostwa w KosÂciele)
i nadanie Ducha SÂwieÎtego. Wierny jest uprawniony do otrzymywania wskazoÂwek
i natchnienia Ducha, o ile jest tego w sumieniu godzien.
31
Por. 1 Kor 15, 29.
32
Por. M. Libiszowa-ZÇoÂøtkowska, KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe w Polsce, s. 89.
33
Kongregacja Nauki Wiary udzieliøa negatywnej odpowiedzi na pytanie (responsum ad dubium) Konferencji Episkopatu USA w sprawie wazÇnosÂci chrztu udzielanego w KosÂciele mormonoÂw. Orzeczenie Kongregacji zatwierdziø papiezÇ Jan Paweø II
podczas audiencji udzielonej prefektowi Kongregacji. Por. ¹Osservatore Romanoº,
16-17 luglio 2001; L'Attivita della Santa Sede 2001, CittaÁ del Vaticano 2002, s. 704.
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ochrzczona w KosÂciele mormonoÂw, przechodzaÎc na katolicyzm, nie
musiaøa powtarzacÂ chrztu34.
Od przeszøo 50 lat Wydziaø Historii Rodzin KosÂcioøa Jezusa
Chrystusa SÂwieÎtych w Dniach Ostatnich prowadzi studia genealogiczne i przechowuje najwieÎkszy na sÂwiecie zbioÂr tego typu dokumentoÂw. SkøadajaÎ sieÎ na nie m.in. akta parafialne, akta urzeÎdowe,
dokumenty wojskowe oraz dokumenty niezwyczajne, jak np. przemoÂwienia na pogrzebach i spisy ludnosÂci. Wydziaø stosuje najnowoczesÂniejsze technologie archiwistyczne. Dokumenty, ktoÂre mozÇna
sfilmowacÂ, przenosi sieÎ na mikrofilmy35.
Archiwum miesÂci sieÎ w ogromnych pomieszczeniach granitowych
podziemi Granite Mountain Record Vaults w kanionie na poøudniowy wschoÂd od Salt Lake City. Nad obszernymi skøadami wznosi sieÎ
prawie 200 metroÂw monolitycznego granitu. Podziemia posiadajaÎ
trzy tunele wjazdowe zaopatrzone w drzwi typu bankowego osadzone w silnych ramach. WewnaÎtrz podziemi utrzymuje sieÎ niezmiennaÎ
temperatureÎ 15oC. KosÂcioÂø Jezusa Chrystusa SÂwieÎtych w Dniach Ostatnich uruchomiø ponad 370 osÂrodkoÂw badanÂ genealogicznych na
sÂwiecie. KazÇdy mozÇe tam badacÂ wøasnaÎ historieÎ rodzinnaÎ, aby skompletowacÂ swoje drzewo genealogiczne.

34
KosÂcioÂø katolicki uzÇywa czterech kryterioÂw dla okresÂlenia wazÇnosÂci chrztu:
materii, formy, intencji szafarza i dyspozycji osoby przyjmujaÎcej sakrament. Jedynym
kryterium speønionym w tej sytuacji jest materia, gdyzÇ mormoni uzÇywajaÎ wody podobnie jak chrzesÂcijanie. Sama formuøa nosi jedynie pozory trynitarnosÂci. Mormoni
pojmujaÎ bowiem TroÂjceÎ SÂwieÎtaÎ w sposoÂb radykalnie sprzeczny z chrzesÂcijanÂstwem,
a ich pojeÎcie Boga Ojca jest caøkowicie sprzeczne z wiaraÎ innych wspoÂlnot chrzesÂcijanÂskich. Ponadto szafarz udzielanego przez mormonoÂw chrztu nie jest przekonany, zÇe
sprawuje sakrament ustanowiony przez Chrystusa. Nie jest to zatem sakrament
chrzesÂcijanÂski. Por. ¹WiadomosÂci KAIº 2001, nr 30, s. 24.
35
PoniewazÇ dokumenty przenoszone na mikrofilmy nie saÎ zazwyczaj wøasnosÂciaÎ
KosÂcioøa, nalezÇy uzyskacÂ zezwolenie wøasÂcicieli dokumentoÂw, zanim przystaÎpi sieÎ do
filmowania. W zamian za prawo filmowania dokumentoÂw wøasÂciciele zwykle otrzymujaÎ kopieÎ mikrofilmu. Badania genealogiczne mormoni prowadzili takzÇe na terenie
Polski.
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KosÂcioÂø mormonoÂw jest zorganizowany hierarchicznie. Kluczowym elementem organizacji jest kapøanÂstwo. Moc i wøadza kapøanÂska
stajaÎ sieÎ niezbeÎdne, gdy przychodzi do sprawowania sÂwieÎtych obrzeÎdoÂw w imieniu Boga. ObrzeÎdy speøniane przez ludzi niemajaÎcych ku
temu wøadzy ¹nie zostanaÎ uznane przez Pana Bogaº36.
IstniejaÎ dwa porzaÎdki kapøanÂstwa: kapøanÂstwo Aarona (lewitykalne), w ktoÂrym wysteÎpujaÎ trzy pozycje, tj. diakona, nauczyciela
i kapøana, oraz kapøanÂstwo Melchizedeka, w ktoÂrym wyroÂzÇniamy
szesÂcÂ pozycji, tj. starszego, arcykapøana, siedemdziesiaÎtego, patriarchy, apostoøa i proroka.
Przy wyznaczaniu na pozycjeÎ diakona doktryna KosÂcioøa stawia
graniceÎ wiekowaÎ. Diakonem mozÇe zostacÂ chøopiec w wieku lat 12.
Zakres jego obowiaÎzkoÂw obejmuje rozdawanie sakramentu czøonkom KosÂcioøa oraz wypeønianie szeregu czynnosÂci pomocniczych ±
organizacyjnych i porzaÎdkowych ± zwiaÎzanych z funkcjonowaniem
danej wspoÂlnoty.
Nauczycielem mozÇe bycÂ naznaczony 14-letni møodzieniec. ProÂcz
obowiaÎzkoÂw przynalezÇnych pozycji diakona nauczyciel ma zacheÎcacÂ
wiernych do przestrzegania przykazanÂ, wizytuje rodziny, udziela
nauk zawartych w pismach oraz peøni inne zlecone mu zadania. Nauczyciel przygotowuje roÂwniezÇ chleb i wodeÎ na sakrament.
Pozycja kapøana obejmuje prawa i obowiaÎzki zaroÂwno diakona,
jak i nauczyciela. Kapøan posiada nadto moc udzielania chrztu oraz
posÂwieÎcania sakramentu. MozÇe wyznaczacÂ innych czøonkoÂw KosÂcioøa na kapøanoÂw, nauczycieli i diakonoÂw. Do jego zadanÂ nalezÇy roÂwniezÇ nauczanie ewangelii. Kapøanem mozÇna zostacÂ, majaÎc 16 lat.
Dla przewodzenia wszystkim czøonkom kapøanÂstwa Aarona w danym okreÎgu wøadze KosÂcioøa powoøujaÎ biskupa, ktoÂry zajmuje sieÎ
gøoÂwnie sprawami doczesnymi powierzonej mu wspoÂlnoty. Jest on
roÂwniezÇ seÎdziaÎ w odniesieniu do spraw duchownych czøonkoÂw KosÂcioøa. Aby biskup byø wøadny przewodzicÂ we wszystkich sprawach
36

Zasady Ewangelii, Salt Lake City 1980, s. 70.
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wspoÂlnych czøonkom danego okreÎgu, zostaje wyznaczony przez kompetentnaÎ wøadzeÎ kosÂcielnaÎ na arcykapøana.
ObowiaÎzkiem starszego jest nauczanie i wyjasÂnianie ewangelii.
Starszy mozÇe wazÇnie udzielacÂ chrztu. Poprzez naøozÇenie raÎk udziela
daroÂw Ducha SÂwieÎtego, bøogosøawi nowo narodzone dzieci. MozÇe
nadto, w przypadku nieobecnosÂci arcykapøana, przewodniczycÂ zebraniom kosÂcielnym. KazÇdy kapøan w porzaÎdku Melchizedeka jest
starszym.
Arcykapøan dysponuje mocaÎ i wøadzaÎ wypeøniania wszelkich duchownych powinnosÂci przynalezÇnych nizÇszym pozycjom kapøanÂskim.
SposÂroÂd arcykapøanoÂw wyøaniani saÎ wazÇniejsi funkcjonariusze kosÂcielni ± przewodniczaÎcy zboroÂw, wyzÇsi doradcy, biskupi itd.
Podstawowym obowiaÎzkiem siedemdziesiaÎtego jest dziaøalnosÂcÂ
misyjna, apostolat. Pozycja siedemdziesiaÎtego bierze swoÂj poczaÎtek
w søowach Ewangelii èukasza: ¹A potem wyznaczyø Pan takzÇe innych
siedemdziesieÎciu dwoÂch i rozesøaø ich przed sobaÎ, po dwoÂch, do kazÇdego miasta i miejsca, dokaÎd miaø nadejsÂcÂ. I moÂwiø im: «ZÇniwo
wprawdzie wielkie, ale robotnikoÂw maøo. ProsÂciezÇ tedy Pana zÇniwa,
aby wysøaø robotnikoÂw na zÇniwo swoje. IdzÂcie, oto ja was posyøam
jako baranki mieÎdzy wilki» [...] I wroÂciøo siedemdziesieÎciu dwoÂch
z radosÂciaÎ moÂwiaÎc: «Panie, nawet szatani ulegajaÎ nam w imieÎ twoje»º
(èk 10, 1-17).
Patriarcha to duchowny powoøany do udzielania bøogosøawienÂstw
patriarchalnych czøonkom KosÂcioøa. ¹BøogosøawienÂstwa te pomagajaÎ
[...] lepiej zrozumiecÂ naszaÎ misjeÎ na ziemi. SaÎ one søowem Pana Boga
skierowanym do nas osobisÂcieº. Patriarchami nazywa Biblia ojcoÂw
plemienia, naczelnikoÂw rodoÂw lub pokolenÂ.
Apostoøowie saÎ ± wedøug mormonoÂw ± ¹specjalnymi sÂwiadkami
Jezusa Chrystusaº. KierujaÎ oni sprawami KosÂcioøa na caøym sÂwiecie.
KazÇdemu z nich dane saÎ wszystkie klucze KroÂlestwa BozÇego na
ziemi, lecz jedynie senior apostoø, ktoÂry jest Prezydentem KosÂcioøa,
ma wszelkaÎ wøadzeÎ kosÂcielnaÎ, pozostali dziaøajaÎ pod jego kierunkiem.
Mormoni uwazÇajaÎ Proroka (Pierwszego Prezydenta KosÂcioøa) za
przedstawiciela i ± poniekaÎd ± za peønomocnika Pana Boga na ziemi.
Prorokiem mozÇe bycÂ kazÇdy czøowiek ± niezalezÇnie od wieku, profesji,
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wyksztaøcenia. Prorok dysponuje ¹kluczami KroÂlestwaº, co jest jednoznaczne z peønaÎ jurysdykcjaÎ nad caøym KosÂcioøem. Jedynie Prorok
mozÇe dosÂwiadczycÂ boskiego objawienia skierowanego do caøego
KosÂcioøa. Boskie natchnienie sprawia, zÇe Prorok jest nieomylny
i nie mozÇe zwiesÂcÂ KosÂcioøa z drogi prawdy.
Dwie ostatnie godnosÂci w porzaÎdku Melchizedeka, tj. apostoøa
i proroka, przyznawane saÎ dozÇywotnio.
Doktryna mormonoÂw wyroÂzÇnia pojeÎcie ¹kluczy kapøanÂstwaº.
Kapøan jest upowazÇniony do sprawowania okresÂlonych obrzeÎdoÂw
mocaÎ swojego kapøanÂstwa. Spoczywa na nim jednakowozÇ obowiaÎzek uzyskania nanÂ zgody kompetentnej wøadzy kosÂcielnej, gdyzÇ
w jej reÎku spoczywajaÎ ¹kluczeº zarzaÎdzania sprawami podlegajaÎcymi jej wøasnej jurysdykcji. Ona tezÇ jest wøadna okresÂlone czynnosÂci ± w przepisany sposoÂb ± sankcjonowacÂ. ¹Klucze kapøanÂstwaº
dla kierowania i zarzaÎdzania KosÂcioøem we wszystkich jego sprawach duchowych oraz doczesnych posiada Prorok i Prezydent
KosÂcioøa.
Zasada nowozÇytnego objawienia jest jednaÎ z zasad wiary i Prezydent KosÂcioøa (The First President) uwazÇany jest za proroka, ktoÂry
bezposÂrenio od Pana otrzymuje natchnienie i objawienia, jak kierowacÂ KosÂcioøem, a jego dwoÂch doradcoÂw stanowi RadeÎ Prezydenta
KosÂcioøa (The First Presidency ± Pierwsza Prezydentura).
Na nasteÎpnym szczeblu znajduje sieÎ Rada Dwunastu ApostoøoÂw
(The Quorum of the Twelve Apostles), ktoÂra pod przewodnictwem
Rady Prezydenta stanowi zasadniczy organ administracyjny i wykonawczy KosÂcioøa. Kierunki dziaøania wytyczone przez RadeÎ Prezydenta KosÂcioøa i RadeÎ Dwunastu ApostoøoÂw saÎ realizowane gøoÂwnie
przez Pierwsze Kworum SiedemdziesiaÎtych (The First Quorum of
the Seventy), zøozÇone maksymalnie z 70 bardzo dosÂwiadczonych kierownikoÂw i administratoroÂw. KapøanÂstwem Aarona kieruje Biskup
Generalny.
ZarzaÎdy regionalne, ktoÂre kierujaÎ i koordynujaÎ pracaÎ KosÂcioøa
w danym kraju, saÎ wybierane sposÂroÂd grona Pierwszego Kworum.
RadeÎ Prezydenta KosÂcioøa, RadeÎ Dwunastu ApostoøoÂw oraz Pierwsze Kworum okresÂla sieÎ mianem Wøadz Generalnych (The General
Authorities od the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints).
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W lutym 1846 r. rozpoczaÎø sieÎ masowy exodus ludnosÂci mormonÂskiej na zachoÂd. Ewakuacji przewodziø Brigham Young, ktoÂry
w praktyce zajaÎø miejsce JoÂzefa Smitha. Na szlak weÎdroÂwki nie wyruszyøa zÇona zabitego Proroka, Emma Smith. Syn JoÂzefa i Emmy
JoÂzef Smith III, urodzony w Kirtland 6 listopada 1832 r., przy wydatnej pomocy matki zorganizowaø mniejszosÂcÂ mormonÂskaÎ, sprzeciwiajaÎcaÎ sieÎ supremacji Brighama Younga, w osobny kosÂcioÂø. OdrzucajaÎcy propagowanaÎ przez Younga poligamieÎ, odøam mormonoÂw
przyjaÎø nazweÎ Reorganizowany KosÂcioÂø Jezusa Chrystusa SÂwieÎtych
w Dniach Ostatnich. Dziaøa on do dzisÂ pod nazwaÎ WspoÂlnota Chrystusa w Ameryce i Europie.
PrzywoÂdztwo wieÎkszosÂci mormonÂskiej objaÎø Brigham Young,
urodzony w 1801 r. w Whitingham w stanie Vermont, ktoÂry nawroÂciø
sieÎ i zostaø ochrzczony w obrzaÎdku mormonÂskim w 1832 r. Trzy lata
poÂzÂniej zasiadø w najwyzÇszych wøadzach KosÂcioøa, zostajaÎc czøonkiem
Rady Dwunastu ApostoøoÂw, beÎdaÎcej senatem KosÂcioøa. Kierowaø
czasowo osÂrodkiem mormonÂskim w Nauvoo (1838), po czym rozpoczaÎø praceÎ misyjnaÎ w Anglii (1839-1841). Po sÂmierci Proroka Young
zostaø faktycznaÎ gøowaÎ KosÂcioøa.
Po nastaniu fali przesÂladowanÂ Young poprowadziø mormonoÂw
nad Wielkie Jezioro Søone, gdzie pod przywoÂdztwem Younga, wybranego tam oficjalnie Prezydentem KosÂcioøa, zbudowano Salt Lake
City (Nowy Syjon). Byøa to osada zorganizowana na wzoÂr teokratyczny, w ktoÂrej Young posiadaø wøadzeÎ niemal dyktatorskaÎ37.
W 1849 r. mormoni ogøosili powstanie wolnego i niezalezÇnego
stanu Deseret, ktoÂrego istnienie formalnie uznajaÎ po dzisÂ dzienÂ.
Sam Brigham Young piastowaø urzaÎd gubernatora stanu Utah
(1849-1857), na terenie ktoÂrego ± po uregulowaniu spornych kwestii
granicznych mieÎdzy USA a Meksykiem ± znalazøo sieÎ Salt Lake City.
Mimo niezwykle trudnej sytuacji KosÂcioÂø prowadziø aktywnaÎ
dziaøalnosÂcÂ misyjnaÎ, wysyøajaÎc swoich misjonarzy w roÂzÇne rejony
sÂwiata: w 1837 r. na Wyspy Brytyjskie, w 1849 r. do Francji, Skandy37

Szerzej: M. L. Hunter, Brigham Young the colonizer, Deseret 1941.
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nawii, Wøoch oraz Islandii, w 1850 r. na Hawaje, w 1853 r. do Afryki
Poøudniowej (Kapsztad), a w 1861 r. do Holandii.
Za rzaÎdoÂw Brighama Younga przyjeÎto nowe dogmaty. W sierpniu
1852 r. poligamia zostaøa ogøoszona artykuøem wiary38. Publiczne
ogøoszenie maøzÇenÂstwa pluralistycznego spowodowaøo liczne konflikty z wyznawcami innych religii. Z jednej strony podnoszony jest poglaÎd, zÇe Young køadø nacisk na poligamieÎ wsÂroÂd meÎzÇczyzn, gdyzÇ tylko
ona zapewnia im wsteÎp do raju, KosÂcioÂø jednak tøumaczyø czasowe
dopuszczenie poligamii koniecznosÂciaÎ zapewnienia opieki wdowom
po zamordowanych w trakcie przesÂladowanÂ i zmarøych w czasie wielkiej weÎdroÂwki39.
Okres wøadztwa Younga rozpoczaÎø cywilizacyjny i ekonomiczny
rozwoÂj caøego regionu. Zbudowane zostaøy pierwsze linie telegraficzne, szlaki kolejowe. 16 pazÂdziernika 1875 r. ufundowano AkademieÎ
Brighama Younga, obecnie Uniwersytet Brighama Younga w Provo.
Young kierowaø spoøecznosÂciaÎ mormonÂskaÎ do sÂmierci w 1877 r.
Trzecim Prorokiem i Prezydentem KosÂcioøa zostaø John Taylor
(ur. w 1808 r. w Milnthrope, Anglia), przybyøy na kontynent amerykanÂski w 1832 r. Chrzest mormonÂski przyjaÎø cztery lata poÂzÂniej, a juzÇ
w 1838 r. kreowano go apostoøem. Od 1877 r. peøniø obowiaÎzki gøowy
KosÂcioøa SÂwieÎtych w Dniach Ostatnich. Oficjalnie wybrano go Prezydentem w 1880 r. Wskutek konfliktu z wøadzami federalnymi przebywaø od 1844 r. na przymusowym wygnaniu. I tutaj przyczynaÎ sporu
byø problem poligamii. W latach 1884-1887 Taylor kierowaø KosÂcioøem z ukrycia.
Jednym z pionieroÂw przybyøych w 1847 r. nad brzegi Wielkiego
Jeziora Søonego byø Wilford Woodruff (ur. 1807, Avon, Connecticut). Prezydentura Woodruffa zapisaøa sieÎ niezwykle wazÇnymi wydarzeniami. Woodruff od 1875 r. byø oficjalnym historiografem KosÂcio38

Por. S. BezÂnic, Mormoni ± kontrowersje wokoÂø poligamii i KsieÎgi Mormona,
¹Kwartalnik Religioznawczy NOMOSº 1996, nr 14.
39
Youngowi przypisywany jest takzÇe poglaÎd, zÇe wylana przez Chrystusa krew nie
zmazuje wszystkich grzechoÂw i zÇe niektoÂre z nich mozÇe zmycÂ tylko krew czøowieka.
PoglaÎd ten miaø spowodowacÂ masakreÎ w Mountain Meadows, gdzie zamordowano
ponad 100 osoÂb.
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øa. W latach 1880-1889 przewodniczyø Radzie Dwunastu ApostoøoÂw,
by w 1889 r. objaÎcÂ sukcesjeÎ po zmarøym Proroku Taylorze.
KosÂcioÂø mormonoÂw, akceptujaÎc wielozÇenÂstwo, popadø w nieøaskeÎ wøadz federalnych, sprzeciwiajaÎc sieÎ legalnemu ustawodawstwu.
StaÎd 24 wrzesÂnia 1890 r. Woodruff wydaø manifest znoszaÎcy maøzÇenÂstwo pluralistyczne. W Deklaracji Oficjalnej I stwierdziø uroczysÂcie, zÇe KosÂcioÂø ani nie naucza, ani nie praktykuje poligamii40.
¹Jako zÇe Kongres zatwierdziø prawa zakazujaÎce maøzÇenÂstw pluralistycznych, a ktoÂre to prawa zostaøy uznane za konstytucyjne
przez saÎd najwyzÇszej instancji, ogøaszam niniejszym swoÂj zamiar
poddania sieÎ tym prawom [...] Nie ma niczego w moich naukach,
ani w naukach moich towarzyszy [...] co mozÇna by racjonalnie
uznacÂ za wpajanie czy zacheÎcanie do poligamiiº41. Konferencja
Generalna KosÂcioøa potwierdziøa prawo Woodruffa jako Proroka
i Prezydenta do wydania manifestu uznanego jednomysÂlnie za autorytatywny i wiaÎzÇaÎcy42.
Na konferencji zboru Cache 11 listopada 1891 r. W. Woodruff
ogøosiø, zÇe doznaø objawienia, w ktoÂrym BoÂg ukazaø mu straszne
skutki dalszego praktykowania poligamii. W caøym Syjonie miaøaby
ustacÂ dziaøalnosÂcÂ apostolska KosÂcioøa, ustaøyby wszystkie obrzeÎdy.
¹Zamieszanie kroÂlowaøoby w caøym Izraelu i wielu ludzi byøoby
uwieÎzionych. NalezÇaøo przeto pozostawicÂ sÂwiaÎtynie w reÎkach ludu,
aby mozÇna byøo odkupicÂ umarøych, a nie wydawacÂ je na pastweÎ bezdusznego prawaº43.
Zgodnie ze swojaÎ doktrynaÎ religijnaÎ mormoni daÎzÇaÎ do ochrzczenia wszystkich zmarøych, ktoÂrzy za zÇycia nie mogli przystaÎpicÂ do prawdziwego KosÂcioøa. Za prezydentury Woodruffa powoøano Towarzystwo Genealogiczne KosÂcioøa (Genealogical Society of Utah)44.
40
The Doctrine and Covenants of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints,
Salt Lake City 1984.
41
The Doctrine and Covenants; por. takzÇe: G. H. Bousquet, Les Mormons,
s. 109-110.
42
TamzÇe.
43
¹Deseret Weeklyº z 14.11.1891 r., cyt. za: The Doctrine and Covenants.
44
Por. szerzej: J. S. Stehli, Wszyscy trafimy do raju?, ¹Forumº 1990, nr 14 (¹Le
Pointº, 25.02.1990).
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Po sÂmierci Wilforda Woodruffa (1898) przez trzy lata KosÂcioøem
kierowaø nowy Prorok, Lorenzo Snow45. SzoÂstym Prorokiem w historii KosÂcioøa byø syn Hiruma Smitha, urodzony w 1838 r. JoÂzef
Fielding Smith, ktoÂry w wieku 28 lat (1866 r.) zostaø wysÂwieÎcony
na apostoøa, w 1901 r. powoøany na najwyzÇszy urzaÎd w KosÂciele.
SwojaÎ wizytaÎ w Europie latem 1906 r. zapoczaÎtkowaø praktykeÎ odwiedzania terenoÂw misyjnych przez urzeÎdujaÎcego Prezydenta
KosÂcioøa.
W przemoÂwieniu inauguracyjnym LXXXIX PoÂørocznej Konferencji KosÂcioøa J. F. Smith osÂwiadczyø, zÇe otrzymaø kilka boskich
przesøanÂ w okresie poprzednich miesieÎcy. Jedno z nich, dotyczaÎce
nawiedzenia przez Zbawiciela duchoÂw umarøych, podczas gdy ciaøo
spoczywa w grobie, miaø otrzymacÂ poprzedniego dnia. Wizja zostaøa
spisana i potwierdzona autorytetem najwyzÇszych wøadz KosÂcioøa.
¹Gdy tak rozmysÂlaøem nad tymi sprawami, co saÎ zapisane, oczy mojego zrozumienia otwarøy sieÎ, a Duch PanÂski spoczaÎø na mnie, i ujrzaøem zasteÎpy umarøych, tak maøych jak i wielkichº46. Widzenie
J. F. Smitha jest ostatnie w oficjalnym spisie objawienÂ danych caøemu
KosÂcioøowi.
W latach 1918-1945 KosÂcioøowi przewodniczyø Heber Jedediah
Grant. Za jego prezydentury uruchomiono stacjeÎ radiofonicznaÎ, ktoÂrej audycje zainicjowaø koncert choÂru ¹Tabernakulumº. LiczaÎcy ponad 300 sÂpiewakoÂw Mormon Tabernacle Choir jest najwieÎkszym
zespoøem choÂralnym na sÂwiecie. Jedyny koncert w Polsce odbyø sieÎ
w warszawskim Teatrze Wielkim 22 czerwca 1991 r. z okazji dedykowania (posÂwieÎcenia) nowej kaplicy. Prezydentura Granta przypadøa na okres II wojny sÂwiatowej. KosÂcioÂø podjaÎø aktywne dziaøania
na rzecz potrzebujaÎcych w Europie. Program pomocy byø kontynuowany za prezydentury George'a Alberta Smitha, ktoÂry przewodniczyø KosÂcioøowi w latach 1945-1951.
Po sÂmierci G. A. Smitha Prorokiem obrano Davida Omana
McKaya (ur. 1873 r. w Huntsville, Utah). McKay staø na czele SÂwieÎ45
Szerzej o osobie L. Snowa i jego nasteÎpcach por.: R. R. Rich, Ensign to the
Nations. A History of the Church from 1846 to 1972, Provo 1972.
46
The Doctrine and Covenants, s. 133-141.
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tych blisko 19 lat (1951-1970). W okresie tym liczba wiernych poczeÎøa
zblizÇacÂ sieÎ do 3 mln. W ramach programu budowy sÂwiaÎtynÂ 11 wrzesÂnia 1955 r. uroczysÂcie dedykowano SÂwiaÎtynieÎ SzwajcarskaÎ. W poczaÎtkach lat siedemdziesiaÎtych kroÂtko piastowali urzaÎd Proroka i Prezydenta KosÂcioøa JoÂzef Fielding Smith (1970-1972) i jego nasteÎpca Harold B. Lee (1972-1973). 30 pazÂdziernika 1973 r. jedenastym nasteÎpcaÎ
JoÂzefa Smitha zostaø Spencer Wooley Kimball. Urodzony w 1895 r.,
juzÇ od 1943 r. zasiadaø w najwyzÇszych wøadzach KosÂcioøa, kiedy to
zostaø czøonkiem Rady Dwunastu ApostoøoÂw. Od 1972 r. przewodniczyø tejzÇe Radzie.
18 lutego 1978 r. erygowano tysieÎczny zboÂr KosÂcioøa Jezusa
Chrystusa SÂwieÎtych w Dniach Ostatnich (Nauvoo, Illinois). Przeøom
lat siedemdziesiaÎtych i osiemdziesiaÎtych przynioÂsø aktywizacjeÎ dziaøalnosÂci misyjno-ewangelizacyjnej. 6 kwietnia 1980 r. KosÂcioÂø uroczysÂcie sÂwieÎtowaø 150. roczniceÎ swego odnowienia na ziemi. W tym
tezÇ roku dedykowano sÂwiaÎtynieÎ w Tokio oraz sÂwiaÎtynieÎ Seattle w Waszyngtonie. W 1982 r. liczba wiernych KosÂcioøa przekroczyøa 5 mln.
W 1983 r. odbyøa sieÎ ceremonia rozpoczeÎcia budowy pierwszej sÂwiaÎtyni w krajach dawnego bloku komunistycznego (Freiberg ± b.
NRD). UroczystosÂcÂ dedykacji miaøa miejsce rok poÂzÂniej47.
W 1985 r. do godnosÂci Proroka wyniesiony zostaø Ezra Taft Benson. Urodziø sieÎ 4 sierpnia 1899 r. Studiowaø w Brigham Young University. W latach 1953-1961 peøniø funkcjeÎ sekretarza rolnictwa w administracji federalnej48. JuzÇ od 1943 r. søuzÇyø KosÂcioøowi jako apostoø.
W latach 1921-1923 przebywaø na misji w Zjednoczonym KroÂlestwie.
W 1963 r. przewodniczyø misji europejskiej49. Za jego prezydentury
(1986) liczba wiernych przekroczyøa 6 mln. Po sÂmierci E. T. Bensona
47

PojeÎcie ¹sÂwiaÎtyniaº nie jest tozÇsame z pojeÎciem ¹kosÂcioÂøº rozumianym w sensie
substancjalnym. NajwazÇniejsze obrzeÎdy dokonywane saÎ w sÂwiaÎtyni, a tylko niektoÂre
w kaplicy (obiekt sakralny nizÇszej rangi). Do sÂwiaÎtyni niemormoni nie majaÎ wsteÎpu.
48
NadmienÂmy, zÇe wyznawcy mormonizmu niejednokrotnie peønili wysokie urzeÎdy panÂstwowe, by wspomniecÂ prezydenta StanoÂw Zjednoczonych R. Nixona. Por.
szerzej: J. W. Carrol, D. W. Johnson, M. E. Marty [i in.], Religion in America, 1950
to the Present, New York 1979.
49
Por. Church growth by decades from 1830 to 1971, w: R. R. Rich, Ensign to the
Nations. A history of the LDS church from 1846 to 1972, Provo 1972, s. 601.
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godnosÂcÂ Proroka objaÎø w 1995 r. dotychczasowy Pierwszy Doradca
Gordon B. Hinckley. Aktualnie liczba wyznawcoÂw jest szacowana na
blisko 10 mln. W stanie Utah mormoni stanowiaÎ okoøo 70% populacji mieszkanÂcoÂw50.
W historii religii mormonoÂw obok KosÂcioøa Jezusa Chrystusa
SÂwieÎtych w Dniach Ostatnich (mormoni Utah) powstaøo wiele innych odøamoÂw, ktoÂre z biegiem czasu uformowaøy sieÎ w odreÎbne
wspoÂlnoty religijne. WsÂroÂd nich nalezÇy wymienicÂ nasteÎpujaÎce:
WspoÂlnota Chrystusa (d. Reorganizowany KosÂcioÂø Jezusa Chrystusa
SÂwieÎtych w Dniach Ostatnich ± Reorganized Church of Jesus Christ
of Latter-Day Saints), KosÂcioÂø Chrystusa ± SÂwiaÎtynia Lot (Church of
Christ, Temple Lot), KosÂcioÂø Jezusa Chrystusa ± bikertonisÂci
(Church of Jesus Christ ± Bickertonites), KosÂcioÂø Jezusa Chrystusa
SÂwieÎtych w Dniach Ostatnich ± strangisÂci (Church of Jesus Christ of
Latter-Day Saints ± Strangites), KosÂcioÂø Jezusa Chrystusa ± kutlerysÂci (Church of Jesus Christ ± Cutlerites). OsobnaÎ grupeÎ stanowiaÎ
roÂwniezÇ mormoni praktykujaÎcy poligamieÎ.
MORMONI NA ZIEMIACH POLSKICH

Historia KosÂcioøa Jezusa Chrystusa SÂwieÎtych w Dniach Ostatnich
na ziemiach dzisiejszej Polski sieÎga 1908 r., kiedy to zorganizowana
zostaøa gmina mormonÂska we Wrocøawiu. W zwiaÎzku z jej rozwojem
organizacyjnym i wzrastajaÎcaÎ liczbaÎ wiernych w 1921 r. ulegøa podziaøowi na trzy nowe: Centrum, ZachoÂd i Poøudnie.
Zorganizowana dziaøalnosÂcÂ mormonoÂw datuje sieÎ od 1922 r., kiedy to praceÎ misyjnaÎ na Mazurach rozpoczaÎø pierwszy SÂwieÎty w Dniach
Ostatnich Fritz Fischer, a osÂrodkiem KosÂcioøa staøy sieÎ ZeøwaÎgi, wiesÂ
na Pojezierzu MraÎgowskim, 5 km na zachoÂd od Mikoøajek (Nikolaiken)51. Trudna sytuacja materialna wsi w latach dwudziestych naszego stulecia byøa przyczynaÎ emigracji wielu jej mieszkanÂcoÂw. W poszukiwaniu lepszego losu weÎdrowali w gøaÎb Rzeszy. Taki los spotkaø
50
Oficjalna statystyka KosÂcioøa na maj 1998 r. podawaøa 10 070 524 wiernych. Por.
¹Ensignº z 1998 r. (nr 5). KosÂcioÂø liczy aktualnie 2424 zbory, 649 dystryktoÂw i 318 misji.
51
Por. A. Tokarczyk, MniejszosÂci wyznaniowe w PRL, ¹Euhemerº 1968, nr 3-4.
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Fritza Fischera, ktoÂry ZeøwaÎgi opusÂciø wkroÂtce po zakonÂczeniu I wojny sÂwiatowej. Przez narzeczonaÎ, poÂzÂniej zÇoneÎ, zapoznaø sieÎ z naukami
mormonoÂw i przyjaÎwszy chrzest, wstaÎpiø do KosÂcioøa52. Po powrocie
do domu rozpoczaÎø propagowanie zasad nowej wiary wsÂroÂd mieszkanÂcoÂw rodzinnej wsi. Zdoøaø pozyskacÂ dla idei gøoszonych przez
KosÂcioÂø mormonoÂw wieÎkszosÂcÂ zamieszkujaÎcych ZeøwaÎgi rodzin.
Pierwsza oficjalna misja mormonÂska przybyøa do ZeøwaÎgoÂw
w 1926 r., 14 lipca 1929 r. posÂwieÎcono pierwszaÎ kapliceÎ mormonoÂw.
Do wybuchu wojny gmina mazurska liczyøa okoøo 200 osoÂb53.
Po wyzwoleniu wyznawcy mormonizmu zorganizowali sieÎ w jednaÎ
spoøecznosÂcÂ religijnaÎ. Wydziaø WyznanÂ WojewoÂdzkiej Rady Narodowej w Olsztynie zarejestrowaø konfesjeÎ pod nazwaÎ Reorganizowany
KosÂcioÂø SÂwieÎtych Dni Ostatnich (mormonoÂw)54. W 1947 r. liczbeÎ
wiernych oceniano na okoøo 130 osoÂb55. Rekrutowali sieÎ oni sposÂroÂd
autochtonicznej ludnosÂci mazurskiej lub ludnosÂci niemieckiej, ktoÂra
odstaÎpiøa od KosÂcioøa ewangelicko-augsburskiego56. W ZeøwaÎgach
znajdowaøa sieÎ jedyna w Polsce kaplica mormonÂska, ¹podøuzÇny,
drewniany budynek, utrzymany z zewnaÎtrz i wewnaÎtrz w roÂzÇnych
odcieniach niebieskiego koloruº57.
Na czele mormonoÂw w Polsce staø przez døuzÇszy czas szwagier
Fritza Fischera Adolf Krusche. Po jego wyjezÂdzie do Republiki Federalnej Niemiec prezydentem wyznania zostaø Erich Paweø Konietz.
Do 1962 r. zamieszkujaÎcy PolskeÎ mormoni podporzaÎdkowani byli
pod wzgleÎdem organizacyjnym misji w Berlinie Zachodnim. TrudnosÂci z bezposÂrednim komunikowaniem sieÎ z misjaÎ berlinÂskaÎ spowodowaøy, zÇe opiekeÎ nad wyznawcami przejeÎøa misja szwajcarska, ktoÂrej przedstawiciele osobisÂcie przybywali do Polski.
52

Autorzy polscy na ogoÂø pomijajaÎ fakt, zÇe wspoÂlnota mazurska nalezÇaøa do
KosÂcioøa reorganizowanego.
53
TamzÇe.
54
Akta Ministerstwa Spraw WewneÎtrznych i Administracji (dalej: Akta
MSWiA), Akta b. UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ, sygn. NK-803/23/2/78.
55
A. Sakson, DziaøalnosÂcÂ kosÂcioøoÂw i wyznanÂ protestanckich na Mazurach, ¹Euhemerº 1987, nr 1.
56
L. M. Szwengrub, Mormoni w woj. olsztynÂskim, ¹Euhemerº 1962, nr 3.
57
TamzÇe.
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Z uwagi na zwiaÎzki wyznawcoÂw mormonizmu z kulturaÎ niemieckaÎ w wieÎkszosÂci postanowili opusÂcicÂ PolskeÎ i osiedlicÂ sieÎ w RFN.
Inicjatorem wyjazdu byø Erich Konietz. W lipcu 1971 r. wøadze panÂstwowe udzieliøy zainteresowanym zgody na wyjazd. Wyznanie zostaøo oficjalnie rozwiaÎzane przez Wydziaø WyznanÂ w Olsztynie. KapliceÎ w ZeøwaÎgach przekazano do dyspozycji GRN w MraÎgowie58.
InicjatyweÎ odnowienia religii mormonÂskiej w Polsce podjeÎto
w poøowie lat siedemdziesiaÎtych59. RozpoczeÎto prace nad redakcjaÎ
projektu statutu wyznania. Latem 1976 r. PolskeÎ odwiedziø prezydent
wyznania w NRD Henryk Burkhard. W tym czasie liczbeÎ czøonkoÂw
oceniano na 21 osoÂb. W marcu 1977 r. czøonkowie-zaøozÇyciele zøozÇyli
w UrzeÎdzie do Spraw WyznanÂ wniosek o rejestracjeÎ. KosÂcioÂø Jezusa
Chrystusa SÂwieÎtych Dni Ostatnich (mormonoÂw) zostaø zalegalizowany decyzjaÎ z dnia 30 maja 1977 r.60 W poczaÎtkowym okresie siedzibaÎ
wøadz naczelnych byø Szczecin.
W mysÂl statutu KosÂcioÂø jest zwiaÎzkiem wyznaniowym pozostajaÎcym w jednosÂci ¹dogmatycznej i ideologicznejº z Centralnym KosÂcioøem Jezusa Chrystusa SÂwieÎtych w Dniach Ostatnich w Salt Lake City.
Jest niezalezÇny od jakichkolwiek organizacji krajowych i zagranicznych. Czøonkiem KosÂcioøa mozÇe zostacÂ kazÇdy czøowiek bez wzgleÎdu na
pøecÂ, narodowosÂcÂ, raseÎ, jezÇeli zapozna sieÎ i przyjmie artykuøy wiary
KosÂcioøa mormonoÂw oraz podda sieÎ przepisanym obrzeÎdom. KosÂcioÂø
nie kreÎpuje swych czøonkoÂw w dziaøalnosÂci spoøeczno-politycznej, ale
tezÇ nie ogranicza ich wøasnej aktywnosÂci w tej sferze, gwarantujaÎc
wszakzÇe przestrzeganie ¹wszelkich ustaw i rozporzaÎdzenÂº.
Niespeøna trzy miesiaÎce po wydaniu decyzji rejestracyjnej polskaÎ
placoÂwkeÎ mormonoÂw wizytowaø Pierwszy Prezydent Spencer W.
Kimball z osobami towarzyszaÎcymi (22-24 sierpnia 1977). Doszøo
takzÇe do spotkania z Ministrem ± Kierownikiem UrzeÎdu do Spraw
WyznanÂ Kazimierzem KaÎkolem.
TrudnosÂci wewneÎtrzne i problemy personalne konÂca lat siedemdziesiaÎtych negatywnie wpøyneÎøy na liczebnosÂcÂ i organizacjeÎ KosÂcio58
59
60

Akta MSWiA, Akta b. UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ, sygn. NK 803/23/2/78.
Nie byø to juzÇ jednak odøam reformowany, lecz mormoni Utah.
Decyzja Ministra ± Kierownika UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ, nr NK 803/31/2/77.
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øa61. W okresie 1977-1978 przybyøo 11 czøonkoÂw, ubyøo z powodu
wyjazdu za graniceÎ 8 (5 ± ZeøwaÎgi, 3 ± Søupsk), odstaÎpiøo zasÂ 16.
Z dniem 30 wrzesÂnia 1979 r. ulegøo likwidacji biuro KosÂcioøa w Szczecinie, centrala przeniesiona zostaøa do Warszawy62. Z dniem
31 marca 1980 r. ulegøa likwidacji gmina poznanÂska.
Poøowa lat osiemdziesiaÎtych przyniosøa zmianeÎ modelu funkcjonowania KosÂcioøa i jego wøadz krajowych. Centrala z Salt Lake City
delegowaøa misjonarzy, ktoÂrzy mieli kierowacÂ pracaÎ placoÂwki polskiej. Czasowo sprawami KosÂcioøa zawiadywali Stanley i Gwendellyn
Mazur. 11 wrzesÂnia 1985 r. przybyli Dorota i Juliusz Fussek, ktoÂry
objaÎø funkcjeÎ p.o. PrzewodniczaÎcego KosÂcioøa. Po zakonÂczeniu misji
J. Fusska nowym Prezydentem KosÂcioøa zostaø dr Walther Le Grand
Whipple, profesor muzykologii w Brigham Young University. Aktualnie misjaÎ kieruje Richard Ordyna. Zanotowano roÂwniezÇ istnienie
nierejestrowanej grupy mormonoÂw w Toruniu63.
W dniach do 30 maja do 3 czerwca 1986 r. przebywaø w Polsce
z wizytaÎ oficjalnaÎ oÂwczesny Drugi, obecnie Pierwszy Doradca Prezydenta KosÂcioøa Thomas S. Monson, ktoÂremu towarzyszyø Prezydent
Russel M. Nelson.
W drugiej poøowie lat osiemdziesiaÎtych KosÂcioÂø Jezusa Chrystusa
SÂwieÎtych w Dniach Ostatnich rozpoczaÎø budoweÎ osÂrodka misyjnokulturalnego w Warszawie. Tymczasowo nabozÇenÂstwa odbywaøy sieÎ
w wynajeÎtym lokalu zasteÎpczym.
Aktualnie KosÂcioÂø mormonoÂw posiada w Warszawie Biuro Informacyjne (Nowy SÂwiat 38/1a) oraz OsÂrodek Misyjno-Kulturalny z KaplicaÎ na Woli. Uroczyste posÂwieÎcenie miaøo miejsce 22 czerwca
1991 r. K. Urban podaje, zÇe w 1991 r. KosÂcioÂø mormonoÂw liczyø
283 czøonkoÂw64. Aktualnie liczba wiernych SÂwieÎtych w Dniach Ostatnich oceniana jest na ponad 900 osoÂb.
61

Akta MSWiA, Pismo do Ministra ± Kierownika UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ
z dnia 23 lipca 1979 r., b. sygn.
62
Akta MSWiA, Pismo z dnia 18 wrzesÂnia 1979 r., b. sygn.
63
Akta MSWiA, sygn. Wz PF-133/6841/7/85.
64
K. Urban, MniejszosÂci religijne w Polsce 1945-1991 (zarys historyczny), KrakoÂw 1994, s. 180.

