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CO JE TO EVANGELIUM JEÎÍ·E KRISTA?
Evangelium JeÏí‰e Krista je plán na‰eho Nebeského Otce
urãen˘ pro ‰tûstí a spasení* Jeho dûtí. Naz˘vá se evangeliem
JeÏí‰e Krista, protoÏe ústfiedním bodem tohoto plánu je
usmífiení JeÏí‰e Krista. Ná‰ Nebesk˘ Otec podle svého plánu
poslal svého Syna JeÏí‰e Krista na tento svût, aby nám ukázal,
jak Ïít smysluplnû a ‰Èastnû a jak získat vûãnou radost po
tomto Ïivotû. Skrze milost a milosrdenství JeÏí‰e Krista mÛÏete
b˘t oãi‰tûni od hfiíchu a mÛÏete pociÈovat klid svûdomí.
MÛÏete se stát hodni toho, abyste po tomto Ïivotû mohli Ïít
v pfiítomnosti Nebeského Otce.

Abyste získali tento pokoj a sílu, musíte
se uãit zásadám a obfiadÛm evangelia
a musíte se jimi fiídit. Zásada je urãitá
pravda, kterou lze pouÏít v Ïivotû; ob-
fiad je posvátn˘, oficiální úkon, kter˘ je
vykonán pravomocí knûÏství a je ãasto
prostfiedkem, jímÏ uzavíráme smlouvu
s na‰ím Nebesk˘m Otcem. Prvními zása-
dami evangelia jsou víra v JeÏí‰e Krista
a pokání. Prvními obfiady evangelia
jsou kfiest a pfiijetí Ducha Svatého.

Je tfieba, abyste se poté, co se nauãíte prvním zásadám evange-
lia a zaãnete se jimi fiídit, a poté, co pfiijmete obfiady evangelia,
snaÏili následovat KristÛv pfiíklad po cel˘ zbytek Ïivota. Této
nepfietrÏité vûrnosti se fiíká „vytrvání do konce“.
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Uãení a usmífiení JeÏí‰e Krista jsou ústfiedním bodem Jeho evangelia.

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

Podle evangelia JeÏí‰e
Krista mÛÏete Ïít tím, Ïe:

• budete rozvíjet víru
v JeÏí‰e Krista.

• budete ãinit pokání.

• se dáte pokfitít a pfii-
jmete Ducha Svatého.

• vytrváte do konce.



VÍRA V JEÎÍ·E KRISTA
Víra je silné pfiesvûdãení, které motivuje ãlovûka k ãinu. Víra,
která vede k odpu‰tûní hfiíchÛ, se zamûfiuje na JeÏí‰e Krista, díky
jehoÏ usmífiení je odpu‰tûní moÏné. Víra v JeÏí‰e Krista znamená
nûco více neÏ jen pasivní pfiesvûdãení, Ïe existuje. Znamená to

vûfiit, Ïe je Syn BoÏí a Ïe trpûl za va‰e
hfiíchy, trápení a slabosti. Znamená to
jednat na základû tohoto pfiesvûdãení.
Víra v JeÏí‰e Krista vás vede k tomu,
abyste Ho milovali, dÛvûfiovali Mu a
byli poslu‰ni Jeho pfiikázání.

POKÁNÍ
Víra v JeÏí‰e Krista vás vede k touze
zmûnit svÛj Ïivot k lep‰ímu. KdyÏ stu-
dujete evangelium, poznáváte, Ïe jste
zhfie‰ili neboli jednali proti vÛli BoÏí a
proti Jeho uãení. Skrze pokání mÛÏete

zmûnit my‰lenky, touhy, zvyky a ãiny, které nejsou v souladu
s BoÏím uãením. BÛh slibuje, Ïe kdyÏ budete ãinit pokání, On
vám va‰e hfiíchy odpustí. âinit pokání znamená:

Uvûdomit si, Ïe jste zhfie‰ili, a pociÈovat upfiímnou lítost nad
tím, co jste udûlali.

Pfiestat dûlat to, co je ‰patné, a snaÏit se to jiÏ nikdy neopakovat.

Vyznat své hfiíchy Pánu a poÏádat o odpu‰tûní. Toto pfiiná‰í
velkou úlevu. Pokud jste zhfie‰ili vÛãi jinému ãlovûku, je tfieba
poÏádat i jeho o odpu‰tûní.
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Víra v JeÏí‰e Krista je první zásadou evangelia.

„Doufej v Hospodina
cel˘m srdcem sv˘m,
na rozumnost pak
svou nezpoléhej.

Na v‰ech cestách sv˘ch
snaÏuj se jej poznávati,
a onÈ spravovati bude

stezky tvé.“

Pfiísloví 3:5–6







Napravit, co jste zpÛsobili. Udûlejte v‰e, co je ve va‰ich silách,
abyste napravili problémy, které va‰e jednání mohlo zpÛsobit.

DodrÏovat pfiikázání. DodrÏování BoÏích pfiikázání vnese moc
evangelia do va‰eho Ïivota. Evangelium vám dodá sílu, abyste
dokázali zanechat sv˘ch hfiíchÛ. DodrÏovat pfiikázání také zna-
mená poskytovat sluÏbu, odpou‰tût druh˘m a úãastnit se cír-
kevních shromáÏdûní.

Pfiijmout Spasitele. NejdÛleÏitûj‰í ãástí
pokání je uvûdomit si, Ïe odpu‰tûní lze
získat díky JeÏí‰i Kristu. MoÏná vás nû-
kdy napadlo, Ïe BÛh vám závaÏné hfií-
chy neodpustí. Spasitel v‰ak trpûl za
na‰e hfiíchy, abychom je mohli odloÏit,
dokonce i ty závaÏné. V˘sledkem
opravdového pokání je odpu‰tûní,
pokoj, útûcha a radost.

Pokání nûkdy neznamená dûlat velké
zmûny. âasto to prostû jen vyÏaduje dát
si pevnûj‰í závazek, Ïe budete Ïít podle
BoÏí vÛle. Opravdové pokání nepro-
bûhne vÏdy rychle; buìte trpûliví sami
se sebou a snaÏte se dûlat to, co je
správné, a snaÏte se napravovat chyby,
které dûláte. KdyÏ budete ãinit pokání, zaÏijete zmûnu srdce.
JiÏ nebudete mít touhu hfie‰it. Poznáte, Ïe jste dítû BoÏí a Ïe jiÏ
nemusíte neustále opakovat tytéÏ chyby. Va‰e touha následovat
Boha bude stále silnûj‰í a hlub‰í.
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JeÏí‰ nabízí pokoj v‰em, ktefií ãiní pokání.

V‰ichni dûláme chyby.
Nûkdy ubliÏujeme sami so-
bû nebo tak moc zraÀujeme
druhé, Ïe to sami nemÛÏe-
me odãinit. Rozbíjíme nû-
co, co sami nedokáÏeme

spravit. Pak pociÈujeme vi-
nu, hanbu a utrpení, které
sami nedokáÏeme odstra-
nit. A právû uzdravující
moc usmífiení dokáÏe dát

do pofiádku to, co my
napravit nemÛÏeme.



K¤EST A DUCH SVAT¯
Víra v JeÏí‰e Krista a pokání vás pfiipravují na kfiest a pfiijetí
Ducha Svatého. JeÏí‰ Kristus uãil, Ïe kaÏd˘ musí b˘t pokfitûn
vodou a Duchem (Duchem Svat˘m) na odpu‰tûní hfiíchÛ.
Skrze kfiest vykonan˘ tím, kdo má knûÏskou pravomoc, a
skrze pfiijetí Ducha Svatého budete duchovnû znovuzrozeni.

Proã potfiebuji b˘t pokfitûn(a)?
JeÏí‰ Kristus nám dal pfiíklad tím, Ïe byl pokfitûn, aby naplnil
„v‰elikou spravedlnost“ (Matou‰ 3:15). KdyÏ jste pokfitûni, zís-
káváte odpu‰tûní sv˘ch hfiíchÛ (viz Skutkové 2:38). Uzavíráte
smlouvu neboli slib s Bohem – vy slibujete, Ïe pfiijmete JeÏí‰e
Krista za svého Spasitele, Ïe Ho budete následovat a Ïe budete

dodrÏovat Jeho pfiikázání. Vá‰ Nebesk˘
Otec vám slibuje, Ïe pokud dodrÏíte
svou ãást smlouvy, On vám odpustí va-
‰e hfiíchy. KdyÏ jste pokfitûni správnou
pravomocí, va‰e hfiíchy jsou smyty.

Kfiest spoãívá v krátkém ponofiení do
vody. Tímto zpÛsobem byl pokfitûn
JeÏí‰ Kristus. Kfiest ponofiením je po-
svátn˘ symbol smrti, pohfibení a vzkfií-

‰ení JeÏí‰e Krista; pfiedstavuje konec va‰eho starého Ïivota a
zaãátek nového Ïivota, do kterého vstupujete jako následovník
JeÏí‰e Krista.

Proã potfiebuji pfiijmout Ducha Svatého?
Zatímco kfiest z vás sm˘vá va‰e hfiíchy, Duch Svat˘ vás posvû-
cuje neboli oãi‰Èuje. ZÛstanete-li vûrní své smlouvû kfitu, mÛÏe-
te mít Ducha Svatého vÏdy pfii sobû. KaÏd˘ dobr˘ ãlovûk mÛÏe
pociÈovat vliv Ducha Svatého, ale jen ti, kdo jsou pokfitûni a
kdo obdrÏí Ducha Svatého, mají právo na Jeho neustál˘ vliv
po cel˘ svÛj Ïivot.
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„Odpovûdûl JeÏí‰: Amen,
amen pravím tobû:

Nenarodí-li se kdo z vody
a z Ducha, nemÛÏ vjíti
do království BoÏího.“

Jan 3:5

JeÏí‰ Kristus byl pokfitûn Janem Kfititelem.





Duch Svat˘ vám pomáhá rozpoznat pravdu a chápat ji.
Poskytuje duchovní sílu a inspiraci. Utû‰uje vás v tûÏk˘ch chví-
lích a vede vás pfii va‰em rozhodování. Skrze Ducha Svatého
mÛÏete pociÈovat BoÏí lásku a vliv v kaÏdodenním Ïivotû.

Va‰e schopnost tû‰it se z tohoto boÏ-
ského daru závisí na va‰í poslu‰nosti
BoÏích pfiikázání. Duch Svat˘ nemÛÏe
zÛstat s tûmi, kdo neÏijí podle BoÏího
uãení. Tito lidé toto v˘sadní právo na
Jeho vedení a inspiraci ztrácejí. VÏdy
se snaÏte b˘t hodni spoleãenství a
vedení Ducha Svatého.

Ducha Svatého obdrÏíte po kfitu.
Bûhem obfiadu, kter˘ se naz˘vá
konfirmace, jeden nebo více opráv-

nûn˘ch nositelÛ knûÏství vloÏí ruce na va‰i hlavu. Konfirmují
(potvrdí) vás za ãlena Církve a poÏehnají vám, abyste pfiijali
Ducha Svatého. Tento obfiad se obvykle koná v rámci církev-
ního shromáÏdûní nedlouho po kfitu. KdyÏ jste pokfitûni a
konfirmováni, stáváte se ãlenem Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch
posledních dnÛ.
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Duch Svat˘ je udílen vkládáním rukou.

Duch Svat˘ vás mÛÏe
uãit a vést. „Utû‰itel pak,
ten Duch svat˘, kteréhoÏ

po‰le Otec ve jménu mém,
onÈ vás nauãí v‰emu, 

a pfiipomeneÈ vám v‰ecko,
coÏ jsem koli mluvil vám.“

Jan 14:26

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







Svátost
Poté, co jste pokfitûni, mÛÏete kaÏd˘
t˘den obnovovat svou smlouvu kfitu
tím, Ïe pfiijímáte svátost. Bûhem shro-
máÏdûní svátosti se poÏehná chléb a
voda jako pfiipomínka usmífiení JeÏí‰e
Krista a poté se svátost roznese shro-
máÏdûn˘m ãlenÛm. Chléb pfiedstavuje
Jeho tûlo a voda pfiedstavuje Jeho krev. KdyÏ obnovujete svou
smlouvu kfitu, je vám slíbeno, Ïe budete mít Ducha Svatého
vÏdy pfii sobû.
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Svátost nám pomáhá pamatovat na JeÏí‰e Krista.

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

Svátost vám pomáhá
pamatovat s vdûãností na
Ïivot, sluÏbu a usmífiení

JeÏí‰e Krista.



VYTRVEJTE DO KONCE
Vírou v JeÏí‰e Krista, pokáním a obfiadem kfitu a konfirmace
se stáváte ãlenem Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ.
Poté, co se stanete ãlenem Církve, se bude va‰e poznání dále
prohlubovat. Budete i nadále pouÏívat víru v JeÏí‰e Krista, ãinit
pokání, obnovovat svou smlouvu kfitu pfiijímáním svátosti a
následovat vedení Ducha Svatého. Tyto první zásady a obfiady
evangelia pfiedstavují vzor, kter˘ je tfieba následovat cel˘ Ïivot.
Tomuto celoÏivotnímu závazku se ãasto fiíká „vytrvání do konce“.

Snaha vytrvat do konce vná‰í do Ïivota smûr, pokoj a ‰tûstí.
KdyÏ budete slouÏit a pomáhat lidem kolem sebe, budete poci-
Èovat radost plynoucí z toho, Ïe se snaÏíte b˘t více takov˘m, ja-
k˘ je JeÏí‰ Kristus. Porozumíte lépe svému vztahu k Nebeskému
Otci a budete pociÈovat Jeho dokonalou lásku, kterou k vám
chová. Budete pociÈovat nadûji a najdete smysl Ïivota v tomto
ãasto ne‰Èastném a neklidném svûtû.
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Evangelium JeÏí‰e Krista 

je zpÛsob Ïivota.

„ProãeÏ, musíte se tlaãiti kupfiedu

se stálostí v Kristu, 

majíce dokonal˘ jas nadûje a 

lásku k Bohu a ke v‰em lidem. 

ProãeÏ, budete-li se tlaãiti kupfiedu,

hodujíce na slovû Kristovû, 

a vytrváte-li do konce, 

vizte, tak praví Otec: 

Budete míti Ïivot vûãn˘.“

2. Nefi 31:20





JAK TO MOHU POZNAT?
Evangelium JeÏí‰e Krista bylo znovu-
zfiízeno skrze zjevení od Boha proroku
Josephu Smithovi a dal‰ím prorokÛm.

KdyÏ se v modlitbû zeptáte svého
Nebeského Otce, mÛÏete sami pro
sebe poznat, Ïe tyto vûci jsou pravdi-
vé. On vám odpoví skrze Ducha
Svatého, kterému se také fiíká Duch
BoÏí. Duch Svat˘ svûdãí o Nebeském
Otci a JeÏí‰i Kristu. Potvrzuje pravdu
pomocí pocitÛ, my‰lenek a dojmÛ.
Pocity, které pfiicházejí od Ducha
Svatého, jsou mocné, jsou v‰ak také
obvykle jemné a tiché. Bible nás uãí: „Ovoce pak Ducha jestiÈ:
Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, vûrnost,
krotkost [a] stfiedmost.“ (Galatsk˘m 5:22–23.)

Tyto pocity jsou potvrzením od Ducha Svatého, Ïe toto posel-
ství je pravdivé. Pak je tfieba, abyste se rozhodli, zda budete Ïít
v souladu s evangeliem JeÏí‰e Krista, jak bylo znovuzfiízeno pro-
stfiednictvím Josepha Smitha.
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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“).

Pravdu mÛÏete poznat prostfiednictvím upfiímné modlitby.



DEFINICE TERMÍNÒ
Konfirmace ZpÛsob, kter˘m ãlovûk pfiijímá Ducha Svatého.
Bûhem tohoto obfiadu, kter˘ se obvykle koná na shromáÏdûní
svátosti nedlouho po kfitu, je ãlovûk konfirmován (potvrzen) za
ãlena Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ neboli stává
se jejím ãlenem.

Kfiest Nezbytn˘ krok pro získání odpu‰tûní hfiíchÛ. Kfitem a
konfirmací 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 násle-
dovat KristÛv pfiíklad a uzavfiít smlouvu s Bohem.

Milost BoÏská pomoc a síla poskytovaná skrze milosrdenství
a lásku JeÏí‰e Krista. Prostfiednictvím Jeho milosti, která
je moÏná díky Jeho usmífiení, bude celé lidstvo vzkfií‰eno.
Prostfiednictvím Jeho milosti také ti, ktefií soustavnû ãiní
pokání a Ïijí podle Jeho evangelia, budou v tomto Ïivotû
pociÈovat trval˘ pocit blízkosti k svému Nebeskému Otci a
po tomto Ïivotû budou Ïít v Jeho pfiítomnosti.

Obfiad Posvátn˘, oficiální úkon proveden˘ pravomocí knûÏství.
Obfiadem je napfiíklad kfiest, obdrÏení Ducha Svatého a svátost.
Obfiady jsou ãasto prostfiedkem, kter˘m uzavíráme smlouvy
s Bohem.

18



Smlouva Dohoda mezi Bohem a Jeho dûtmi. BÛh stanovuje
podmínky smlouvy a my souhlasíme s tím, Ïe Ho budeme po-
slu‰ni. BÛh nám za na‰i poslu‰nost slibuje urãitá poÏehnání.

Spasení Vysvobození z hfiíchu a smrti. Spasení je moÏné díky
usmífiení JeÏí‰e Krista. Skrze vzkfií‰ení JeÏí‰e Krista bude kaÏd˘
moci pfiekonat úãinky smrti. Vírou v JeÏí‰e Krista také mÛÏeme
b˘t spaseni z následkÛ sv˘ch hfiíchÛ. Tato víra se projevuje Ïivo-
tem naplnûn˘m pokáním, poslu‰ností zákonÛ a obfiadÛ evange-
lia a sluÏbou Kristu.

Svátost Obfiad, kter˘ ãlenÛm Církve pfiipomíná usmífiení JeÏí‰e
Krista. Pfiijímáním svátosti obnovujeme smlouvu, kterou uzaví-
ráme pfii kfitu. PoÏehná se chléb a voda a pak se nabízí shro-
máÏdûn˘m ãlenÛm. Chléb pfiedstavuje tûlo JeÏí‰e Krista a voda
pfiedstavuje Jeho krev. Tento obfiad se koná kaÏd˘ t˘den v rámci
bohosluÏby, které se fiíká shromáÏdûní svátosti.

Usmífiení Událost, díky níÏ mÛÏeme b˘t smífieni s Bohem.
Usmífiit znamená podstoupit trest za hfiích a sejmout tak úãinky
hfiíchu z kajících se hfií‰níkÛ. JeÏí‰ Kristus byl jedin˘m, kdo byl
schopen uskuteãnit dokonalé 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, kte-
r˘ kdy Ïil, vzkfií‰en. Usmífiení nám také umoÏÀuje získat odpu‰-
tûní sv˘ch hfiíchÛ a Ïít navÏdy s Bohem.
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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 odkáÏí na dal‰í pasáÏe
a zdroje.

Co je to evangelium JeÏí‰e Krista?
3. Nefi 27:13–22 (Kniha Mormonova, strany 486–487)

Co to znamená mít víru?
Jak vám víra mÛÏe dodat sílu?
ÎidÛm 11:1, 6 (Bible, Nov˘ zákon)
Alma 32:21, 26–28 (Kniha Mormonova, strany 305–306)
Eter 12:6 (Kniha Mormonova, strana 538)

Co to znamená ãinit pokání?
Proã kaÏd˘ potfiebuje ãinit pokání?
Luká‰ 15:3–10 (Bible, Nov˘ zákon)
Skutkové 3:19 (Bible, Nov˘ zákon)
Alma 12:33–34 (Kniha Mormonova, strana 253)
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Proã kaÏd˘ potfiebuje b˘t pokfitûn?
Skutkové 2:38 (Bible, Nov˘ zákon)
2. Nefi 31–32 (Kniha Mormonova, strany 118–122)

Co je to Duch Svat˘?
Jak vám mÛÏe Duch Svat˘ poÏehnat ve va‰em Ïivotû?
2. Nefi 32:5 (Kniha Mormonova, strana 121)
3. Nefi 27:20 (Kniha Mormonova, strana 486)

Jak˘ je úãel svátosti?
3. Nefi 18:1–12 (Kniha Mormonova, strany 468–469)
Moroni 4–5 (Kniha Mormonova, strany 549–550)

Co to znamená vytrvat do konce?
2. Nefi 31:15–20 (Kniha Mormonova, strana 120)
3. Nefi 15:9 (Kniha Mormonova, strana 463)
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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 JeÏí‰ Kristus je vá‰ Spasitel. 

• âiÀte pokání a modlete se o odpu‰tûní sv˘ch hfiíchÛ. SnaÏte
se Ïít podle BoÏích pfiikázání.

• Nav‰tivte církevní shromáÏdûní.

• Pfiipravte se, abyste mohl(a) b˘t pokfitûn(a) dne

• 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


