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BÒH JE VÁ· MILUJÍCÍ NEBESK¯ OTEC
BÛh je vá‰ Nebesk˘ Otec. Zná vás osobnû a miluje vás víc, neÏ
si dokáÏete pfiedstavit. Chce, abyste byli ‰Èastní v tomto Ïivotû i
ve vûãnosti.

Aby dosáhl tohoto cíle, pfiipravil
plán, kterému se fiíká evangelium*
JeÏí‰e Krista. JeÏí‰ Kristus je Syn BoÏí;
Jeho Ïivot a uãení jsou vodítkem
k dosaÏení pokoje v tomto Ïivotû a
radosti ve vûãnosti.

EVANGELIUM ÎEHNÁ
RODINÁM I JEDNOTLIVCÒM
Evangelium JeÏí‰e Krista Ïehná v‰em, ktefií ho pfiijmou a Ïijí po-
dle nûj. Jedním z nejlep‰ích míst, kde lze uãit evangeliu a uplat-
Àovat ho, je v rodinû. BÛh ustanovil rodinu, aby byla zdrojem
‰tûstí pro Jeho dûti, aby nám umoÏnila uãit se správn˘m zása-
dám v láskyplném prostfiedí a aby nás pfiipravila na návrat
k Nûmu, aÏ zemfieme. Aãkoli mohou b˘t rodinné vztahy nûkdy
sloÏité a problematické, ná‰ Nebesk˘ Otec nám bude Ïehnat,
kdyÏ se budeme snaÏit následovat uãení JeÏí‰e Krista. Toto
uãení nám pomáhá posilovat na‰i rodinu.

NEBESK¯ OTEC ZJEVUJE SVÉ EVANGELIUM
BÛh v rámci svého plánu vybírá proroky, jako byli napfiíklad
Adam, Noé, Abraham a MojÏí‰. Proroci:

• uãí o Bohu a jsou zvlá‰tními svûdky o Jeho Synu JeÏí‰i Kristu.

• pfiijímají zjevení neboli pokyny od Pána.

• uãí svût evangeliu a vykládají slovo BoÏí.
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*Slova oznaãená ãervenû jsou vysvûtlena na stranách 18 a 19.

Evangelium JeÏí‰e Krista mÛÏe posilovat va‰i rodinu.

Ná‰ Nebesk˘  Otec znovu
vrátil na zem – znovuzfiídil –
boÏské pravdy, které mÛÏete
poznat a podle nichÏ mÛÏete

Ïít. Tyto pravdy byly zjevová-
ny prorokÛm jiÏ od poãátku.



Proroci získávají knûÏství neboli pravomoc mluvit a jednat ve
jménu BoÏím, aby mohli vést Jeho dûti. Lidé, ktefií následují
proroky, získávají poÏehnání, která BÛh slíbil. Ti, ktefií zavrhují
evangelium a BoÏí proroky, ztrácejí tato poÏehnání a vzdalují se
od Boha. Lidé, ktefií zavrhují proroky a zfiíkají se závazku násle-
dovat Boha, se nacházejí ve stavu, kterému se fiíká odpadlictví.

Aãkoli mnohé Jeho dûti opakovanû za-
vrhli Nebeského Otce i Jeho proroky,
On je nepfiestává milovat. Chce nám
dát v‰e, co potfiebujeme k tomu, aby-
chom byli nyní ‰Èastní a abychom se
k Nûmu mohli po smrti vrátit. V pís-

mech se objevuje urãit˘ postup, kter˘m se BÛh opakovanû snaÏí
promlouvat ke sv˘m dûtem, i kdyÏ my ne vÏdy nasloucháme:

• BÛh si vybírá proroka.

• Tento prorok uãí evangeliu a vede lid.

• BÛh tomuto lidu Ïehná.

• Lidé zaãnou postupnû pfiehlíÏet nebo neposlouchat uãení
proroka. Nakonec proroka a jeho uãení zavrhují a upadají
do odpadlictví.

• Následkem odpadlictví lidé ztrácejí znalost evangelia.
KnûÏská pravomoc je od nich odÀata.

• KdyÏ nastává vhodn˘ ãas a lidé jsou opût pfiipraveni následo-
vat Boha, BÛh vybírá jiného proroka, znovuzfiizuje knûÏství
a Církev, a nafiizuje tomuto prorokovi, aby uãil evangeliu.
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Starozákonní proroci zaznamenávali slova BoÏí.

*Slova oznaãená ãervenû jsou vysvûtlena na stranách 18 a 19.

VÏdy, kdyÏ lidé 
zavrhují proroky, 

ztrácejí zjevené pravdy.







JEÎÍ· KRISTUS ZALOÎIL SVOU CÍRKEV
Dûti BoÏí jiÏ od doby stvofiení oãekávaly pfiíchod Spasitele JeÏí‰e
Krista. Jak ná‰ Nebesk˘ Otec slíbil, poslal pfied více neÏ 2000
lety svého Syna JeÏí‰e Krista na zem.

JeÏí‰ Kristus Ïil dokonal˘m, bezhfií‰n˘m Ïivotem. Zorganizoval
svou Církev, uãil svému evangeliu a vykonal mnoho zázrakÛ.
Vybral dvanáct muÏÛ, vãetnû Petra, Jakuba a Jana, aby se stali
Jeho apo‰toly. Uãil je a pfiedal jim knûÏskou pravomoc, aby
mohli uãit v Jeho jménu a vykonávat posvátné obfiady, jako
napfiíklad kfiest.

KdyÏ JeÏí‰ zaloÏil svou Církev,
získával pokyny od na‰eho
Nebeského Otce. JeÏí‰ pak
pfiedával pokyny sv˘m uãední-
kÛm. Uãil své následovníky, Ïe
zjevení od Boha je skála, na
které postaví svou Církev.

JeÏí‰ Kristus na konci svého
Ïivota trpûl a zemfiel za hfiíchy
kaÏdého, kdo kdy Ïil nebo bude
Ïít na této zemi. Tato obûÈ se
naz˘vá usmífiení. Skrze
Spasitelovo utrpení, smrt a vzkfií‰ení nám mÛÏe b˘t odpu‰tûno.
Ti, ktefií v Nûj mají víru, ãiní pokání a dodrÏují Jeho pfiikázání,
získávají odpu‰tûní hfiíchÛ a jsou naplnûni pokojem a radostí.

7
JeÏí‰ pfiedal sv˘m apo‰tolÛm knûÏství.

*Slova oznaãená ãervenû jsou vysvûtlena na stranách 18 a 19.

JeÏí‰ Kristus zorganizoval
svou Církev:

• Povolal a vysvûtil apo‰toly.

• Pfiedal jim svou pravomoc, 
aby mohli uãit a kfitít. Tato 
pravomoc se naz˘vá knûÏství.

• Po své smrti a vzkfií‰ení i nadá-
le vedl své apo‰toly prostfiednic-
tvím zjevení.



JeÏí‰ Kristus po svém vzkfií‰ení vedl své apo‰toly prostfiednictvím
zjevení. V Bibli je zaznamenáno mnoho pfiípadÛ, kdy JeÏí‰ po-
kraãoval ve vedení své Církve (viz Skutkové 10; Zjevení 1:1).
A tak byla Církev JeÏí‰e Krista vedena Bohem, nikoli lidmi.

VELKÉ ODPADLICTVÍ
Po smrti JeÏí‰e Krista zlovolní lidé pronásledovali a zabili mno-
hé ãleny Církve. Jiní ãlenové Církve odpadli od zásad, kter˘m
uãil JeÏí‰ Kristus a Jeho apo‰tolové. Apo‰tolové byli zabiti a

knûÏská pravomoc – vãetnû klíãÛ po-
tfiebn˘ch pro vedení Církve a pfiijímá-
ní zjevení pro Církev – byla ze zemû
odÀata. Církev jiÏ nebyla vedena
knûÏskou pravomocí, a proto se do
jejího uãení vloudily omyly. Na zemi

stále Ïili dobfií lidé a velká ãást pravdy zde zÛstala, ale evangeli-
um, jak ho ustanovil JeÏí‰ Kristus, bylo ztraceno. Toto období
se naz˘vá velké odpadlictví.

Toto odpadlictví vedlo ke vzniku mnoha církví s protichÛdn˘m
uãením. Bûhem této doby mnoho muÏÛ a Ïen hledalo pravdu,
ale nebylo schopno ji najít. Mnozí dobfií lidé vûfiili v Boha a
v JeÏí‰e Krista a snaÏili se pochopit pravdu a uãit jí, av‰ak ne-
mûli úplné evangelium ani knûÏskou pravomoc. V dÛsledku to-
ho kaÏdá generace zdûdila urãitou úroveÀ odpadlictví, neboÈ
lidé byli ovlivnûni tím, co jim pfienechala generace pfiedcházejí-
cí, vãetnû zmûn v Kristovû evangeliu.

Nûktefií inspirovaní lidé, jako napfiíklad Martin Luther nebo
Jan Kalvín, poznali, Ïe urãité církevní postupy a nauky byly po-
zmûnûny nebo ztraceny. SnaÏili se reformovat (napravit) církve,
ke kter˘m patfiili. Bez knûÏské pravomoci v‰ak nelze Kristovo
evangelium navrátit do jeho pÛvodní podoby. Bylo zapotfiebí
znovuzfiízení.
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Po smrti apo‰tolÛ
JeÏí‰e Krista byla

pravda opût ztracena.



BÛh vûdûl, Ïe nastane odpadlictví. 

Skrze starozákonního proroka prohlásil:

„Aj, dnové jdou,... Ïe po‰li hlad na zemi,

ne hlad chleba, ani ÏízeÀ vody, 

ale sly‰ení slov Hospodinov˘ch,

Tak Ïe [lidé] toulati se budou 

od mofie aÏ k mofii, 

a od pÛlnoci aÏ na v˘chod bûhati, 

hledajíce slova Hospodinova, 

v‰ak nenajdou.“

Amos 8:11–12
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ZNOVUZ¤ÍZENÍ EVANGELIA
V roce 1820 ná‰ Nebesk˘ Otec znovu vybral proroka, jako to
ãinil bûhem celé historie lidstva, aby na zemi znovuzfiídil evan-
gelium a knûÏství. Tento prorok se jmenoval Joseph Smith.
Joseph byl jako mlad˘ muÏ zmaten rozdíly mezi mnoh˘mi cír-
kvemi v oblasti, kde Ïil, a chtûl poznat, která církev je pravdi-
vá. Vûdûl, Ïe se mu nedostává moudrosti, a tak následoval
radu, která se nachází v Bibli:
„JestliÏe pak komu z vás nedostává se
moudrosti, ÏádejÏ jí od Boha, kter˘Ï
v‰echnûm dává ochotnû a neomlou-
vá, i budeÈ dána jemu.“ (Jakub 1:5.)

Joseph Smith se rozhodl, Ïe se zeptá
Boha, co má dûlat. KdyÏ se Joseph
modlil, aby poznal pravdu, zjevili se
mu ná‰ Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus.
JeÏí‰ fiekl Josephovi, Ïe se nemá
pfiipojit k Ïádné z církví, neboÈ „jsou
na omylu“ a „pfiibliÏují [se] ke mnû
rty sv˘mi, ale srdce jejich je daleko
ode mne, uãí jako nauky pfiikázání
lidská, majíce podobu boÏskosti,
ale popírají moc její“ (Joseph
Smith–Îivotopis 1:19).

Stejnû jako v pfiípadû Adama,
Noéma, Abrahama, MojÏí‰e a dal‰ích
prorokÛ BÛh povolal Josepha Smitha,
aby se stal prorokem, skrze nûjÏ bylo
znovuzfiízeno úplné evangelium.

Josephu Smithovi se zjevili ná‰ Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus – toto ztvárnûní je z filmu

Znovuzfiízení.

Joseph Smith vidûl na‰eho
Nebeského Otce a JeÏí‰e

Krista. O tomto záÏitku fiekl:

„Spatfiil [jsem] sloup svûtla
pfiesnû nad svou hlavou pfie-

vy‰ující jas slunce, kter˘
ponenáhlu sestupoval, do-
kud nespoãinul na mnû...

KdyÏ svûtlo spoãinulo na
mnû, spatfiil jsem dvû

Bytosti, jejichÏ jas a sláva se
vymyká ve‰kerému popisu,
stojící nade mnou ve vzdu-
chu. Jedna z nich ke mnû

promluvila, naz˘vajíc mne
jménem a fiekla, ukazujíc na

druhou – Toto je mÛj
Milovan˘ Syn. Sly‰ Jej!“

Joseph Smith–Îivotopis
1:16–17



Znovuzfiízení knûÏství
V roce 1829 Joseph Smith obdrÏel tutéÏ knûÏskou pravomoc,
kterou JeÏí‰ Kristus dal sv˘m apo‰tolÛm. Jan Kfititel, kter˘ po-
kfitil JeÏí‰e, se zjevil Josephu Smithovi a pfiedal mu Aronovo
knûÏství (neboli men‰í knûÏství). Petr, Jakub a Jan (tfii z pÛvod-
ních apo‰tolÛ JeÏí‰e Krista) se pozdûji zjevili Josephu Smithovi
a pfiedali mu Melchisedechovo knûÏství (neboli vy‰‰í knûÏství).

Poté, co Joseph Smith obdrÏel knûÏ-
skou pravomoc, bylo mu pfiikázáno,
aby na zemi znovu zorganizoval
Církev JeÏí‰e Krista. JeÏí‰ Kristus
jeho prostfiednictvím znovu povolal
dvanáct apo‰tolÛ.

JeÏí‰ Kristus po svém vzkfií‰ení vedl
své apo‰toly skrze zjevení, a právû tak

nepfiestává vést Církev v dne‰ní dobû skrze Ïijící proroky a apo-
‰toly. V souãasné dobû je prorokem, kterého vybral BÛh, presi-
dent Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ. On, jeho
rádci a dvanáct apo‰tolÛ jsou drÏitelé knûÏské pravomoci, kte-
rou mûli v‰ichni proroci a apo‰tolové v dfiívûj‰ích dobách. Tito
muÏi jsou proroci, vidoucí a zjevovatelé.
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Petr, Jakub a Jan – apo‰tolové JeÏí‰e Krista – pfiedali Josephu Smithovi

Melchisedechovo knûÏství.

*Slova oznaãená ãervenû jsou vysvûtlena na stranách 18 a 19.

JeÏí‰ Kristus poslal Jana
Kfititele a poté tfii své
apo‰toly, aby pfiedali

Josephu Smithovi
knûÏskou pravomoc.







KNIHA MORMONOVA
BÛh v rámci znovuzfiízení evangelia vynesl na svûtlo Knihu
Mormonovu – dal‰í svûdectví o JeÏí‰i Kristu. Joseph Smith
pfieloÏil mocí BoÏí tuto knihu z dávného záznamu napsaného
na zlat˘ch deskách. Kniha Mormonova je „záznam BoÏích jed-
nání s dávn˘mi obyvateli Amerik a
obsahuje plnost vûãného evangelia“
(Úvod ke Knize Mormonovû).

Kniha Mormonova je mocn˘m svûd-
kem o JeÏí‰i Kristu. Pomáhá nám po-
rozumût Jeho uãení, vãetnû toho,
které je zaznamenáno v Bibli.

Kniha Mormonova je pfiesvûdãiv˘m
dÛkazem o znovuzfiízení evangelia skr-
ze Josepha Smitha. MÛÏete sami pro
sebe poznat, Ïe Kniha Mormonova
je pravdivá. Abyste získali tuto zna-
lost, musíte ji ãíst, pfiemítat o jejím
poselství a pfiát si poznat, zda je
tato kniha pravdivá. Musíte Ïádat
svého Nebeského Otce, aby vám
potvrdil, Ïe to je Jeho slovo. Budete-li
tak ãinit, BÛh vám zjeví skrze Ducha
Svatého, Ïe je pravdivá.

AÏ zjistíte, Ïe Kniha Mormonova je pravdivá, poznáte také skr-
ze Ducha Svatého, Ïe Joseph Smith byl prorok BoÏí, Ïe skrze
nûj bylo znovuzfiízeno evangelium JeÏí‰e Krista a Ïe Církev
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ je v dne‰ní dobû vedena
prorokem a apo‰toly.
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Kristova náv‰tûva amerického kontinentu je zaznamenána v Knize Mormonovû.

Budete-li ãíst Knihu
Mormonovu a modlit

se o ní, mÛÏete poznat,
Ïe to, ãemu vás misionáfii

uãí, je pravdivé:

„Budete-li se tázati
s upfiímn˘m srdcem,

s opravdov˘m zámûrem,
majíce víru v Krista, on

vám projeví jejich pravdi-
vost, mocí Ducha Svatého.

A mocí Ducha Svatého
mÛÏete znáti pravdu
ohlednû v‰ech vûcí.“

Moroni 10:4–5



JAK TO MOHU POZNAT?
MÛÏete poznat, Ïe toto poselství je pravdivé. Zeptáte-li se
Nebeského Otce v modlitbû, mÛÏete od Nûho získat odpovûì
skrze Ducha Svatého. Duch Svat˘ se také naz˘vá Duch BoÏí

a jedním z Jeho úkolÛ je svûdãit
o pravdû.

Toto poznání mÛÏe b˘t pro vás zá-
zrakem a mÛÏe vám zmûnit Ïivot, ale
obvykle pfiichází jako tiché uji‰tûní
bez nápadn˘ch projevÛ BoÏí moci.
Duch Svat˘ potvrzuje pravdu pomo-
cí pocitÛ, my‰lenek a dojmÛ. Bible
nás uãí: „Ovoce pak Ducha jestiÈ:
Láska, radost, pokoj, tichost, dobro-
tivost, dobrota, vûrnost, krotkost [a]
stfiedmost.“ (Galatsk˘m 5:22–23.)
Tyto pocity pocházející od Ducha
Svatého jsou pro vás osobním zjeve-

ním, Ïe evangelium JeÏí‰e Krista, tak jak bylo znovuzfiízeno pro-
stfiednictvím Josepha Smitha, je pravdivé. Pak je tfieba, abyste
se rozhodli, zda budete Ïít v souladu s tímto poznáním, které
jste obdrÏeli.
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Pravdu mÛÏete poznat prostfiednictvím upfiímné modlitby.

Jak se mám modlit?

• Oslovte Nebeského Otce.

• Vyjádfiete pocity svého
srdce (vdûãnost, otázky,
prosby o potvrzení toho,
Ïe Kniha Mormonova
a uãení misionáfiÛ je
pravdivé).

• Zakonãete („Ve jménu
JeÏí‰e Krista, amen“).





DEFINICE TERMÍNÒ
Apo‰tol Titul, kter˘ dal JeÏí‰ Kristus dvanácti muÏÛm, které vybral ja-
ko své nejbliÏ‰í spolupracovníky bûhem svého pÛsobení na zemi a kte-
r˘m pfiedal pravomoc jednat v Jeho jménu. V souãasné dobû JeÏí‰
Kristus povolal dal‰í muÏe, aby slouÏili jako Jeho apo‰tolové. Apo‰tol,
stejnû jako v dfiívûj‰ích dobách, je zvlá‰tním svûdkem JeÏí‰e Krista a je
drÏitelem Jeho pravomoci.

Aronovo knûÏství Men‰í knûÏství. Toto knûÏství obsahuje pravomoc
kfitít a je pojmenováno po Aronovi ze Starého zákona v Bibli.

Duch Svat˘ Také se naz˘vá Svat˘ Duch, Duch BoÏí nebo Utû‰itel.
Svûdãí o Nebeském Otci a JeÏí‰i Kristu, zjevuje pravdu a uãí pravdû.

Evangelium Plán na‰eho Nebeského Otce urãen˘ k tomu, aby nám
pomohl získat pokoj v tomto Ïivotû a radost ve vûãnosti. Evangelium,
jehoÏ ústfiedním bodem je usmífiení JeÏí‰e Krista, vyÏaduje, abychom
vûfiili v JeÏí‰e Krista, ãinili pokání, dali se pokfitít, pfiijali Ducha
Svatého a vytrvali do konce.

KnûÏství Pravomoc a moc BoÏí. BÛh udílí tuto moc ãlovûku, aby
mohl jednat v Jeho jménu. Jan Kfititel, kter˘ pokfitil JeÏí‰e, znovuzfiídil
Aronovo knûÏství a pfiedal ho Josephu Smithovi. Melchisedechovo
knûÏství bylo znovuzfiízeno tfiemi z JeÏí‰ov˘ch dvanácti apo‰tolÛ –
Petrem, Jakubem a Janem.

Kfiest Nezbytn˘ krok pro získání odpu‰tûní hfiíchÛ. Kfitem a konfirma-
cí prostfiednictvím pravomoci knûÏství se stáváme ãleny Církve JeÏí‰e
Krista Svat˘ch posledních dnÛ. Kfiest se vykonává ponofiením, to
znamená, Ïe osoba, která je kfitûna, je krátce ponofiena pod vodu. Kfiest
ukazuje na‰i ochotu následovat KristÛv pfiíklad a uzavfiít smlouvu
s Bohem.

Melchisedechovo knûÏství Vy‰‰í neboli vût‰í knûÏství. Je pojmenováno
po Melchisedechovi, o nûmÏ se pí‰e ve Starém zákonû v Bibli a kter˘
byl spravedliv˘m vysok˘m knûzem a králem.
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Obfiad Posvátn˘, oficiální úkon proveden˘ pravomocí knûÏství.
Obfiadem je napfiíklad kfiest.

Odpadlictví Stav, kdy jednotlivci, Církev nebo celé národy opustí nebo
se zfieknou evangelia JeÏí‰e Krista. Odpadlictví vede k rozdûlení, zmat-
ku a ztrátû knûÏské pravomoci neboli práva jednat ve jménu BoÏím.

Usmífiení Událost, díky níÏ mÛÏeme b˘t smífieni s Bohem. Usmífiit zna-
mená podstoupit trest za hfiích a sejmout tak úãinky hfiíchu z kajících
se hfií‰níkÛ. JeÏí‰ Kristus byl jedin˘m, kdo byl schopen uskuteãnit do-
konalé usmífiení za celé lidstvo. Usmífiení zahrnovalo Jeho utrpení za
na‰e hfiíchy, prolití Jeho krve a Jeho smrt na kfiíÏi a vzkfií‰ení. Díky
usmífiení bude kaÏd˘ ãlovûk, kter˘ kdy Ïil, vzkfií‰en. Usmífiení nám ta-
ké umoÏÀuje získat odpu‰tûní hfiíchÛ a Ïít navÏdy s Bohem.

Vzkfií‰ení Opûtovné spojení ducha se zdokonalen˘m hmotn˘m tûlem
z masa a kostí, ke kterému dojde po tûlesné smrti. JeÏí‰ Kristus byl
prvním ãlovûkem, kter˘ byl vzkfií‰en.

Zjevení Komunikace mezi Bohem a Jeho dûtmi, která obvykle probíhá
skrze Ducha Svatého. Jednotlivci mohou obdrÏet zjevení jako vodítko
pro svÛj Ïivot, ale pouze Bohem vybran˘ prorok mÛÏe obdrÏet zjevení
pro cel˘ svût. Zjevení pfiichází mnoha rÛzn˘mi zpÛsoby, ale nejãastûji
ho pfiijímáme jako my‰lenky, pocity a dojmy.

Znovuzfiízení Vrácení nûãeho do pÛvodního stavu; znovuzaloÏení; ob-
novení. Poté, co se ze zemû ztratila pravda a pravomoc, evangelium by-
lo znovuzfiízeno prostfiednictvím proroka Josepha Smitha. Znovuzfiízení
se li‰í od reformace tím, Ïe reformovat znamená pozmûnit stávající orga-
nizaci nebo zvyklosti ve snaze navrátit v‰e do pÛvodního stavu, kdeÏto
znovuzfiídit znamená znovuzaloÏit nebo obnovit v úplnosti pÛvodní or-
ganizaci nebo zvyklosti.
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DOPL≈KOVÉ STUDIUM
NíÏe uvedené otázky a odkazy na ver‰e z písem vám pomohou
dozvûdût se více o zásadách v této broÏurce a také vám pomohou
o tûchto zásadách pfiemítat. Seznam ver‰Û není úpln˘; poznámky
pod ãarou a kfiíÏové odkazy v písmech vás povedou k dal‰ím pasá-
Ïím a zdrojÛm.

Co to pro vás znamená, Ïe BÛh je vá‰ Nebesk˘ Otec?
Malachiá‰ 2:10 (Bible, Star˘ zákon)
ÎidÛm 12:9–10 (Bible, Nov˘ zákon)

Jaká je úloha proroka? Proã je dÛleÏité poznat, Ïe BÛh
promlouvá k prorokÛm?
Amos 3:7 (Bible, Star˘ zákon)
Jákob 4:4–6 (Kniha Mormonova, strana 130)

Co to znamená mít knûÏskou pravomoc? Jak ãlovûk obdrÏí
tuto pravomoc?
Matou‰ 10:1 (Bible, Nov˘ zákon)
Jan 15:16 (Bible, Nov˘ zákon)

Co se stane, kdyÏ je tato pravomoc ztracena?
Amos 8:11–12 (Bible, Star˘ zákon)
1. Nefi 13:24–29 (Kniha Mormonova, strany 26–27)
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Vûdûli apo‰tolové JeÏí‰e Krista, Ïe nastane odpadlictví?
Skutkové 20:28–31 (Bible, Nov˘ zákon)
2. Tessalonicensk˘m 2:2–3 (Bible, Nov˘ zákon)
2. Timoteovi 4:3–4 (Bible, Nov˘ zákon)

Co to pro vás znamená, Ïe evangelium JeÏí‰e Krista bylo
znovuzfiízeno skrze Josepha Smitha?
Svûdectví proroka Josepha Smitha (broÏurka)

Co je to Kniha Mormonova? Jak tato kniha svûdãí o
prorockém povolání Josepha Smitha?
Titulní strana Knihy Mormonovy
Úvod ke Knize Mormonovû

Jaká je úloha Ducha Svatého?
Alma 5:45–47 (Kniha Mormonova, strana 231–232)
Moroni 10:3–5 (Kniha Mormonova, strany 560–561)
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ZÚâASTNùTE SE NA·Í BOHOSLUÎBY

P¤IJëTE SE PODÍVAT, JAK VÁM MÒÎE ZNOVUZ¤ÍZENÉ
EVANGELIUM POÎEHNAT VE VA·EM ÎIVOTù

Hlavní souãástí bohosluÏby je shromáÏdûní svátosti. Obvykle trvá
nûco pfies hodinu a obyãejnû se skládá z tûchto ãástí:

NáboÏenské písnû: Zpívají shromáÏdûní ãlenové. (Zpûvníky jsou
k dispozici na místû.)

Modlitby: Proná‰ejí je místní ãlenové Církve.

Svátost: Chléb a voda se poÏehná a roznese shromáÏdûn˘m ãlenÛm
jako pfiipomínka usmífiení JeÏí‰e Krista.

¤eãníci: Obvykle jeden nebo dva místní ãlenové jsou pfiedem
poÏádáni, aby promluvili na téma z evangelia.

Obleãení: MuÏi a chlapci mají zpravidla oblek nebo spoleãenské
kalhoty a ko‰ili s kravatou. Îeny a dívky mají ‰aty nebo sukni.

Bûhem bohosluÏby se nevybírají Ïádné dary.

�
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Také vás zveme, abyste nav‰tívili dal‰í shromáÏdûní podle svého
zájmu a vûkové skupiny. Pofiadí a dostupnost tûchto shromáÏdûní
se mÛÏe li‰it.

Nedûlní ‰kola: Tfiídy pro studium písem a nauk evangelia.

KnûÏská shromáÏdûní: Tfiídy pro muÏe a chlapce ve vûku 12 let a více.

Pomocné sdruÏení: Tfiídy pro Ïeny ve vûku 18 let a více.

Mladé Ïeny: Tfiídy pro dívky ve vûku 12 aÏ 18 let.

Primárky: Spoleãné shromáÏdûní a tfiídy pro dûti ve vûku 3 aÏ 12
let. âasto jsou také k dispozici jesle urãené pro dûti od 18 mûsícÛ
do 3 let.

Zaãátek shromáÏdûní svátosti:

Adresa kaple:
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Co bych mûl(a) udûlat?
• âtûte Knihu Mormonovu.

Doporuãené pasáÏe:

• Modlete se, abyste poznal(a), Ïe Joseph Smith byl prorok a Ïe
Kniha Mormonova je slovo BoÏí.

• Nav‰tivte církevní shromáÏdûní.

• Rozhodnûte se, zda budete následovat Spasitele tím, Ïe budete
pokfitûn(a). Datum kfitu:

• Nav‰tivte stránky www.mormon.org/ces, kde se mÛÏete dozvûdût
více o znovuzfiízeném evangeliu JeÏí‰e Krista.

• Scházejte se i nadále s misionáfii, abyste se dozvûdûl(a) více o prav-
dách, které BÛh znovuzfiídil prostfiednictvím novodob˘ch prorokÛ.

Dal‰í schÛzka:

Jména misionáfiÛ a jejich telefonní ãíslo:

www.mormon.org/ces




