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BOH JE VÁ· MILUJÚCI NEBESK¯ OTEC
Boh je vá‰ Otec v nebesiach. Pozná vás osobne a miluje vás
viac ako môÏete pochopiÈ. Chce, aby ste boli ‰Èastn˘ v tomto
Ïivote a i vo veãnosti.

Aby sa mohol naplniÈ tento cieº,
poskytol plán, ktor˘ sa volá
evanjelium* JeÏi‰a Krista. JeÏi‰
Kristus je Syn BoÏí; Jeho Ïivot
a uãenia sú návodom k pokoju
v tomto Ïivote a ‰Èastiu vo veãnosti.

EVANJELIUM POÎEHNÁVA
RODINY A JEDNOTLIVCOV
Evanjelium JeÏi‰a Krista poÏehnáva v‰etk˘ch, ktorí ho prijmú
a Ïijú podºa neho. Jedn˘m z najlep‰ích miest, kde uãiÈ a aplikovaÈ
evanjelium sú rodiny. Boh vytvoril rodinu, aby bola zdrojom
‰Èastia pre Jeho deti, aby im umoÏnila uãiÈ sa správne zásady
v láskyplnom prostredí a aby ich pripravila na návrat k Nemu
po smrti. Hoci aj rodinné vzÈahy môÏu byÈ ãas od ãasu zloÏité,
ná‰ Nebesk˘ Otec nás poÏehnáva, keì sa snaÏíme nasledovaÈ
uãenia JeÏi‰a Krista. Tieto uãenia pomáhajú posilÀovaÈ na‰e
rodiny.

NEBESK¯ OTEC ZJAVUJE SVOJE EVANJELIUM
Ako súãasÈ Svojho plánu si Boh vyberá prorokov ako bol
Adam, Noe, Abrahám a MojÏi‰. Proroci:

• Uãia o Bohu a sú zvlá‰tnymi svedkami Jeho Syna, JeÏi‰a Krista.

• Dostávajú zjavenie alebo vedenie od Pána.

• Uãia evanjelium vo svete a vykladajú slovo BoÏie.
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*Definície slov oznaãen˘ch ãervenou sú na stranách 18 a 19

Evanjelium JeÏi‰a Krista môÏe posilniÈ va‰e rodiny.

Nebesk˘ Otec priniesol
späÈ—znovuzriadil—boÏské
pravdy, ktoré sa môÏete uãiÈ
a ÏiÈ v súlade s nimi. Tieto

pravdy boli zjavované
prorokom od poãiatku.
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Proroci obdrÏia kÀazstvo alebo právomoc hovoriÈ a jednaÈ v mene
BoÏom a viesÈ Jeho deti. ªudia, ktorí nasledujú prorokov, obdrÏia
poÏehnania, ktoré Boh sºúbil. Tí, ktorí odmietnu evanjelium
a BoÏích prorokov, strácajú tieto poÏehnania a odlúãia sa od
Boha. Tí, ktorí odmietnu prorokov a zrieknu sa svojho záväzku
nasledovaÈ Boha sú v stave, ktor˘ sa naz˘va odpadlíctvo.

Aj napriek tomu, Ïe mnoho Jeho
detí opakovane odmietlo Boha
a Jeho prorokov, ná‰ Nebesk˘ Otec
neprestáva milovaÈ Svoje deti. Chce
nám daÈ v‰etko, ão potrebujeme, aby
sme boli ‰Èastní teraz a aby sme sa

vrátili k Nemu po smrti. Písma zjavujú vzor, kde sa Boh
opätovne pribliÏuje k Svojim deÈom, aj keì my nie vÏdy
poãúvame:

• Boh si vyberie proroka.

• Prorok uãí evanjelium a vedie ºudí.

• Boh poÏehnáva ºudí.

• ªudia postupne nedbajú alebo neposlúchajú uãenia proroka.
Nakoniec odmietnu proroka a jeho uãenia a upadnú do
odpadlíctva.

• Kvôli odpadlíctvu ºudia stratia znalosÈ evanjelia. Je im odÀatá
kÀazská právomoc.

• Keì nastane ten správny ãas a ºudia sú pripravení znova
Ho nasledovaÈ, Boh si zvolí ìal‰ieho proroka, znovuzriadi
kÀazstvo a Cirkev a vedie proroka, aby uãil evanjelium.

4
Proroci v Starom Zákone zaznamenávali BoÏie slová.

*Definície slov oznaãen˘ch ãervenou sú na stranách 18 a 19

Zjavené pravdy sú
stratené, keì ºudia

odmietajú prorokov.
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JEÎI· KRISTUS ZALOÎIL SVOJU CIRKEV
Od stvorenia sveta sa deti BoÏie te‰ili na príchod Spasiteºa
JeÏi‰a Krista. Tak ako to sºúbil, ná‰ Nebesk˘ Otec poslal Svojho
Syna, JeÏi‰a Krista, na zem pred viac ako 2 000 rokmi.

JeÏi‰ Kristus Ïil dokonal˘m Ïivotom bez hriechu. ZaloÏil Svoju
Cirkev, uãil Svoje evanjelium a vykonal mnoho zázrakov.
Vybral si dvanásÈ muÏov za Svojich apo‰tolov, vrátane Petra,
Jakuba a Jána. Vyuãoval ich a dal im kÀazskú právomoc uãiÈ
v Jeho mene a vykonávaÈ posvätné obrady, ako je krst.

Keì JeÏi‰ zakladal Svoju Cirkev,
obdrÏal pokyny od ná‰ho
Nebeského Otca. Potom pouãil
Svojich uãeníkov. JeÏi‰ uãil
Svojich nasledovníkov, Ïe
zjavenie od Boha je skalou, na
ktorej On vystavia Svoju
Cirkev.

Na konci Svojho Ïivota
JeÏi‰ Kristus trpel a zomrel za
hriechy kaÏdého, kto kedy Ïil
alebo bude ÏiÈ na zemi. Túto
obeÈ naz˘vame uzmierenie. Prostredníctvom Svojho utrpenia,
smrti a vzkriesenia Spasiteº umoÏnil, aby nám bolo odpustené.
Tí, ktorí majú vieru v Neho, ãinia pokánie a dodrÏiavajú Jeho
prikázania, obdrÏia odpustenie svojich hriechov a sú naplnení
pokojom a radosÈou.

7
JeÏi‰ udelil Svojim apo‰tolom kÀazstvo.

*Definície slov oznaãen˘ch ãervenou sú na stranách 18 a 19

JeÏi‰ Kristus zaloÏil Svoju Cirkev:

• Povolal a vysvätil apo‰tolov.

• Dal im Svoju právomoc uãiÈ
a krstiÈ. Táto právomoc sa
naz˘va kÀazstvo.

• Po Svojej smrti a vzkriesení
pokraãoval vo vedení apo‰tolov
prostredníctvom zjavenia.
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Po Svojom vzkriesení JeÏi‰ Kristus viedol Svojich apo‰tolov
prostredníctvom zjavenia. Biblia zaznamenáva mnohé spôsoby
ako pokraãoval vo vedení Svojej Cirkvi (pozri Skutky 10;
Zjavenie 1:1). Tak bola Cirkev JeÏi‰a Krista vedená Bohom,
a nie ãlovekom.

VEªKÉ ODPADLÍCTVO
Po smrti JeÏi‰a Krista prenasledovali krutí ºudia ãlenov Cirkvi
a mnoh˘ch z nich pozabíjali. Ostatní ãlenovia Cirkvi sa
postupne odkláÀali od zásad vyuãovan˘ch JeÏi‰om Kristom

a Jeho apo‰tolmi. Apo‰toli boli
zabití a kÀazská právomoc—vrátane
kºúãov k priamemu zjaveniu pre
Cirkev—bola odÀatá zo zeme.
PretoÏe Cirkev viac nebola vedená
kÀazskou právomocou, do uãenia

Cirkvi sa vkradol omyl. Dobrí ºudia a prevaÏná ãasÈ pravdy
zostala, ale evanjelium tak ako ho ustanovil JeÏi‰ Kristus,
bolo stratené. Toto obdobie sa naz˘va Veºké odpadlíctvo.

Toto odpadlíctvo vyústilo do sformovania mnoh˘ch cirkví,
ktor˘ch uãenie si navzájom odporovalo. Poãas tohto obdobia
mnohí muÏi a Ïeny hºadali pravdu, ale nemohli ju nájsÈ. Mnoho
dobr˘ch ºudí verilo v Boha a JeÏi‰a Krista a snaÏilo sa porozumieÈ
a uãiÈ pravdu, ale nemali plnosÈ evanjelia a kÀazskú právomoc.
V˘sledkom toho bolo, Ïe kaÏdá generácia zdedila urãité ‰tádium
odpadlíctva, keìÏe boli ºudia ovplyvnení t˘m, ão predo‰lá
generácia posunula ìalej, vrátane zmien v Kristovom evanjeliu.

Niektorí in‰pirovaní ºudia, ako Martin Luther a John Calvin
pochopili, Ïe praktiky a náuky boli zmenené alebo stratené.
SnaÏili sa reformovaÈ cirkvi, ku ktor˘m patrili. Av‰ak bez
kÀazskej právomoci sa nemohlo Kristovo evanjelium navrátiÈ
do pôvodného stavu. Bolo potrebné znovuzriadenie.

8

*Definície slov oznaãen˘ch ãervenou sú na stranách 18 a 19

So smrÈou apo‰tolov
JeÏi‰a Krista sa pravda

znova stratila.
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Boh vedel, Ïe nastane

odpadlíctvo. Prostredníctvom proroka

Starého Zákona povedal:

„Hºa, prichádzajú dni - znie v˘rok

Hospodina, Pána - keì po‰lem na zem

hlad. Nie hlad po chlebe, ani smäd po vode,

ale po poãúvaní Hospodinov˘ch slov.

[ªudia] putovaÈ budú od mora k moru,

od severu k v˘chodu sa budú túlaÈ,

aby hºadali slovo Hospodinovo,

ale ho nenájdu.“

Ámos 8:11–12
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11

ZNOVUZRIADENIE EVANJELIA
V roku 1820, tak ako uÏ predt˘m v histórii, ná‰ Otec znova
vyvolil proroka, aby znovuzriadil evanjelium a kÀazstvo na
zemi. Tento prorok sa volal Joseph Smith. Ako mlad˘ muÏ bol
Joseph zmäten˘ rozdielmi medzi mnoh˘mi cirkvami vo svojom
okolí a chcel vedieÈ, ktorá cirkev je
pravá. Vediac, Ïe má nedostatok
múdrosti, nasledoval radu
nachádzajúcu sa v Biblii: „Ak sa
niekomu z vás nedostáva múdrosÈ,
nech si ju prosí od Boha, ktor˘
prosto a a ochotne dáva v‰etk˘m
a dostane sa mu jej“ (Jakub 1:5).

Joseph Smith sa rozhodol, Ïe sa
op˘ta Boha na to, ão má robiÈ. Keì
sa Joseph modlil, aby poznal pravdu,
zjavili sa mu Nebesk˘ Otec a JeÏi‰
Kristus. JeÏi‰ povedal Josephovi, aby
nevstupoval do Ïiadnej z cirkví,
pretoÏe sú v‰etky na omyle a pribliÏujú
sa mu svojimi ústami, ale v srdciach
sú mu vzdialené, uãia ako náuky
ºudské prikázania, majúce podobu
boÏskosti, ale popierajúce jej moc
(pozri Joseph Smith—History 1:19).

Rovnako ako v prípade Adama,
Noeho, Abraháma, MojÏi‰a a ìal‰ích
prorokov, Boh povolal Josepha Smitha,
aby sa stal prorokom, prostredníctvom
ktorého bude znovuzriadená plnosÈ
evanjelia.

Nebesk˘ Otec a JeÏi‰ Kristus sa zjavili Josephovi Smithovi, tak ako je to zachytené

vo filme The Restoration (Znovuzriadenie).

Joseph Smith videl
Nebeského Otca

a JeÏi‰a Krista. O svojej
skúsenosti povedal:

Videl som stæp svetla
presne nad mojou hlavou,
jasnej‰í ako slnko, ktor˘
sa pomaly pribliÏoval aÏ

spoãinul na mne...

Keì svetlo spoãívalo na mne,
uvidel som dve postavy,

ktor˘ch Ïiara a nádhera sa
vymyká akémukoºvek popisu,
stáÈ nad sebou vo vzduchu.

Jedna hovorila ku mne,
volajúc ma menom

a povedala, ukazujúc na
druhú—Toto je Môj

milovan˘ Syn.
Vypoãuj Ho!

Joseph Smith—History
1:16–17
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Znovuzriadenie kÀazstva
V roku 1829 Joseph Smith obdrÏal tú istú kÀazskú právomoc,
ktorú dal JeÏi‰ Kristus Svojim apo‰tolom. Josephovi Smithovi
sa zjavil Ján Krstiteº, ktor˘ pokrstil JeÏi‰a a ktor˘ mu udelil
Áronove kÀazstvo alebo niÏ‰ie kÀazstvo. Peter, Jakub a Ján
(traja pôvodní Kristovi apo‰toli) neskôr udelili Josephovi
Smithovi Melchisedekove kÀazstvo alebo vy‰‰ie kÀazstvo.

Potom ako obdrÏal kÀazskú právomoc, bolo Josephovi
Smithovi prikázané znovu na zemi zorganizovaÈ Cirkev
JeÏi‰a Krista. Prostredníctvom neho povolal JeÏi‰ Kristus
opäÈ Dvanástich apo‰tolov.

Práve tak, ako JeÏi‰ Kristus viedol
Svojich apo‰tolov prostredníctvom
zjavenia po Svojom vzkriesení, tak
pokraãuje vo vedení Cirkvi aj dnes
prostredníctvom Ïijúcich prorokov
a apo‰tolov. Prezident Cirkvi JeÏi‰a
Krista Svät˘ch neskor‰ích dní je
Bohom vyvolen˘m prorokom

v dne‰nej dobe. On, jeho radcovia a Dvanásti apo‰toli sú
drÏiteºmi kÀazskej právomoci, ktorej drÏiteºmi boli v‰etci
proroci a apo‰toli v predchádzajúcich dobách. Títo muÏi
sú proroci, vidcovia a zjavovatelia.

12
Peter, Jakub a Ján—apo‰toli JeÏi‰a Krista—udelili Josephovi Smithovi

Melchisedekove kÀazstvo.

*Definície slov oznaãen˘ch ãervenou sú na stranách 18 a 19

JeÏi‰ Kristus poslal Jána
Krstiteºa a potom troch zo

Svojich apo‰tolov, aby
udelili Josephovi Smithovi

kÀazskú právomoc.
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KNIHA MORMONOVA
Ako súãasÈ znovuzriadenia Boh vyniesol na svetlo Knihu
Mormonovu: ëal‰ie svedectvo o JeÏi‰ovi Kristovi. Mocou
BoÏou Joseph Smith preloÏil túto
knihu zo starodávnych záznamov
vyryt˘ch na zlat˘ch doskách. Kniha
Mormonova je správou o BoÏom
jednaní s prastar˘mi obyvateºmi
Ameriky a obsahuje plnosÈ veãného
evanjelia (pozri Úvod Knihy
Mormonovej).

Kniha Mormonova je mocn˘m
svedkom JeÏi‰a Krista. Pomáha nám
porozumieÈ Jeho uãeniam, vrátane
t˘ch v Biblii.

Kniha Mormonova je presvedãiv˘m
dôkazom o znovuzriadení evanjelia
prostredníctvom Josepha Smitha.
MôÏete sami pre seba spoznaÈ, Ïe
Kniha Mormonova je pravdivá. Aby
ste získali toto poznanie, musíte ju
ãítaÈ, prem˘‰ºaÈ o jej posolstve a túÏiÈ
po tom, aby ste zistili, ãi je pravdivá.
Musíte poÏiadaÈ ná‰ho Nebeského
Otca, aby vám potvrdil ãi je toto Jeho slovo. Ak tak urobíte,
zjaví vám prostredníctvom Ducha Svätého, Ïe je to pravda.

Keì budete vedieÈ, Ïe Kniha Mormonova je pravdivá, budete
tieÏ vedieÈ prostredníctvom Ducha Svätého, Ïe Joseph Smith bol
prorok BoÏí, Ïe evanjelium JeÏi‰a Krista bolo znovuzriadené jeho
prostredníctvom a Ïe Cirkev JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích
dní je vedená prorokom a apo‰tolmi aj v dne‰nej dobe.

15

*Definície slov oznaãen˘ch ãervenou sú na stranách 18 a 19

Náv‰teva JeÏi‰a Krista na Americkom kontinente je zaznamenaná v Knihe Mormonovej.

MôÏete poznaÈ, Ïe to
ão vás misionári uãili je

pravdivé, keì budete ãítaÈ
Knihu Mormonovu
a modliÈ sa o nej:

Ak sa budete modliÈ
s úprimn˘m srdcom, so

skutoãn˘m cieºom a vierou
v Krista, Boh vám pomocou

Ducha Svätého prejaví,
Ïe je pravdivá.

A prostredníctvom
moci Ducha Svätého

môÏete spoznaÈ pravdu
v‰etk˘ch vecí.

Pozri Moroni 10:4–5
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AKO TO MÔÎEM VEDIEË?
MôÏete vedieÈ, Ïe toto posolstvo je pravdivé. Ak sa v modlitbe
sp˘tate vá‰ho Nebeského Otca, môÏete obdrÏaÈ od Neho
odpoveì prostredníctvom Ducha Svätého. Duch Svät˘ sa tieÏ

naz˘va Duch BoÏí a jednou z Jeho
úloh je byÈ svedkom alebo svedãiÈ
o pravde.

Toto poznanie môÏe byÈ zázraãné
a Ïivot meniace, ale obvykle príde
ako tiché uistenie bez pompézneho
prejavu BoÏej moci. Duch Svät˘
potvrdzuje pravdu prostredníctvom
citov, my‰lienok a pocitov. Ako nás
uãí Biblia: „Ovocie Ducha je: láska,
radosÈ, pokoj, zhovievavosÈ, neÏnosÈ,
dobrotivosÈ, vernosÈ, krotkosÈ
[a] zdrÏanlivosÈ“ (Galatsk˘m
5:22–23). Tieto pocity od Ducha
Svätého sú osobn˘m zjavením

pre vás o tom, Ïe evanjelium JeÏi‰a Krista, tak ako bolo
znovuzriadené prostredníctvom Josepha Smitha, je pravdivé.
Potom sa budete musieÈ rozhodnúÈ, ãi budete ÏiÈ v súlade so
znalosÈou, ktorú ste obdrÏali.

16
MôÏete poznaÈ pravdu prostredníctvom úprimnej modlitby.

Ako sa mám modliÈ?

• Oslovte vá‰ho Nebeského
Otca.

• Vyjadrite pocity vá‰ho
srdca (vìaãnosÈ, otázky,
prosby o potvrdenie toho,
Ïe Kniha Mormonova
a uãenie misionárov sú
pravdivé).

• Ukonãite („V mene
JeÏi‰a Krista, amen“).
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SLOVNÍK V¯RAZOV
Apo‰tol Titul, ktor˘ JeÏi‰ Kristus dal dvanástim muÏom, ktor˘ch si
vybral ako Svojich blízkych spoloãníkov poãas Svojho pôsobenia na
zemi a ktor˘m dal právomoc konaÈ vo Svojom mene. V dne‰nej dobe
JeÏi‰ Kristus povolal in˘ch muÏov, aby slúÏili ako Jeho apo‰toli. Tak
ako v predo‰l˘ch obdobiach, je apo‰tol zvlá‰tnym svedkom JeÏi‰a
Krista a má právomoc od Neho.

Áronove kÀazstvo NiÏ‰ie kÀazstvo. Toto kÀazstvo zah⁄Àa právomoc
krstiÈ a je pomenované podºa Árona v Starom Zákone v Biblii.

Duch Svät˘ TieÏ sa naz˘va Svät˘ Duch, Duch BoÏí a Ute‰iteº. Je
svedkom alebo svedãí o Nebeskom Otcovi a JeÏi‰ovi Kristovi
a zjavuje a uãí pravdu.

Evanjelium Plán ná‰ho Nebeského Otca, ktor˘ nám pomáha
dosiahnuÈ pokoj v tomto Ïivote a radosÈ vo veãnosti. Evanjelium je
upriamené na uzmierenie JeÏi‰a Krista a vyÏaduje od nás, aby sme
v Neho verili, ãinili pokánie, dali sa pokrstiÈ, obdrÏali Ducha Svätého
a vytrvali aÏ do konca.

KÀazstvo Právomoc a moc od Boha. Boh dal túto moc ãloveku, aby
mohol konaÈ v Jeho mene. Áronove kÀazstvo bolo znovuzriadené
Josephovi Smithovi Jánom Krstiteºom, ktor˘ pokrstil JeÏi‰a.
Melchisedekove kÀazstvo bolo znovuzriadené Petrom, Jakubom
a Jánom, tromi z JeÏi‰ov˘ch dvanástich apo‰tolov.

Krst Nevyhnutn˘ krok pri získaní odpustenia hriechov.
Prostredníctvom krstu a konfirmácie kÀazskou právomocou sa
stávame ãlenmi Cirkvi JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích dní. Krstí sa
ponorením, to znamená, Ïe osoba, ktorá je krstená je na krátku dobu
ponorená do vody. Krst ukazuje na‰u odhodlanosÈ nasledovaÈ Kristov
príklad a uzatvoriÈ zmluvy s Bohom.

Melchisedekove kÀazstvo Vy‰‰ie kÀazstvo. Je pomenované po
Melchisedekovi v Starom Zákone v Biblii, ktor˘ bol spravodliv˘m
vysok˘m kÀazom a kráºom.

Obrad Posvätn˘, formálny akt vykonan˘ kÀazskou právomocou.
Napríklad krst.

18
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Odpadlíctvo Keì jednotlivci, cirkvi alebo celé národy opustia
evanjelium JeÏi‰a Krista alebo sa ho zrieknu. Odpadlíctvo vyúsÈuje
do rozdelenia, zmätku a straty kÀazskej právomoci alebo správneho
konania v mene Boha.

Uzmierenie Táto udalosÈ nám umoÏní uzmieriÈ sa s Bohom. UzmieriÈ
znamená podstúpiÈ trest za nejak˘ hrie‰ny ãin a sÀaÈ tak úãinky
hriechu z kajúcich sa hrie‰nikov. JeÏi‰ Kristus bol jedin˘m, kto bol
schopn˘ uskutoãniÈ dokonalé uzmierenie za celé ºudstvo. Jeho
uzmierenie zah⁄Àa Jeho utrpenie za na‰e hriechy, preliatie Jeho krvi
a Jeho smrÈ a vzkriesenie. Vìaka uzmiereniu bude kaÏd˘, kto kedy Ïil
vzkriesen˘. Uzmierenie nám tieÏ umoÏÀuje, aby nám boli odpustené
na‰e hriechy, a aby sme mohli ÏiÈ naveky s Bohom.

Vzkriesenie Po fyzickej smrti, opätovné spojenie ducha s dokonal˘m
fyzick˘m telom z mäsa a kostí. JeÏi‰ Kristus bol prv˘m, kto bol
vzkriesen˘.

Zjavenie Komunikácia medzi Bohom a Jeho deÈmi, obvykle
prostredníctvom Ducha Svätého. Jednotlivci môÏu obdrÏaÈ zjavenie,
aby ich viedlo v ich Ïivotoch, ale iba Bohom vyvolen˘ prorok obdrÏí
zjavenie pre cel˘ svet. Zjavenie prichádza v mnoh˘ch formách, ale
najãastej‰ie prichádza ako my‰lienky, city a pocity.

Znovuzriadenie VytvoriÈ nieão, ão uÏ bolo; znovu zaloÏiÈ; prinavrátiÈ
opäÈ. Potom ako boli pravda a právomoc stratené zo sveta, evanjelium
bolo znovuzriadené prostredníctvom proroka Josepha Smitha.
Znovuzriadenie sa lí‰i od reformácie v tom, Ïe reformovaÈ znamená
upraviÈ uÏ existujúcu organizáciu alebo zvyk za úãelom vrátiÈ ich do
pôvodného stavu, zatiaº ão znovuzriadiÈ znamená znovu zaloÏiÈ alebo
obnoviÈ pôvodnú organizáciu alebo zvyk v ich plnom rozsahu.
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DODATOâNÉ ·TÚDIUM
Nasledovné otázky a písma vám pomôÏu nauãiÈ sa viac o zásadách
v tejto broÏúre a prem˘‰ºaÈ o nich. Zoznam nie je úpln˘; poznámky
pod ãiarou a odkazy v písmach vás budú viesÈ k dodatoãn˘m
pasáÏam a zdrojom.

âo pre vás znamená to, Ïe Boh je vá‰ Nebesk˘ Otec?
Malachiá‰ 2:10 (Biblia, Star˘ Zákon)
Îidom 12:9–10 (Biblia, Nov˘ Zákon)

Aká je úloha proroka? Preão je dôleÏité vedieÈ, Ïe Boh sa
rozpráva s prorokmi?
Ámos 3:7 (Biblia, Star˘ Zákon)
Jákob 4:4–6 (Kniha Mormonova, strana 130)

âo to znamená maÈ kÀazskú právomoc? Ako niekto môÏe
obdrÏaÈ túto právomoc?
Matú‰ 10:1 (Biblia, Nov˘ Zákon)
Ján 15:16 (Biblia, Nov˘ Zákon)

âo sa stane, keì je táto právomoc stratená?
Ámos 8:11–12 (Biblia, Star˘ Zákon)
1. Nefi 13:24–29 (Kniha Mormonova, strany 26–27)
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Vedeli JeÏi‰ovi apo‰toli, Ïe nastane odpadlíctvo?
Skutky 20:28–31 (Biblia, Nov˘ Zákon)
2. Tesalonick˘m 2:2–3 (Biblia, Nov˘ Zákon)
2. Timoteovi 4:3–4 (Biblia, Nov˘ Zákon)

âo to pre vás znamená, Ïe evanjelium JeÏi‰a Krista bolo
znovuzriadené prostredníctvom Josepha Smitha?
Svedectvo proroka Josepha Smitha (broÏúra)

âo je Kniha Mormonova? Ako svedãí o povolaní Josepha
Smitha za proroka?
Kniha Mormonova, titulná strana
Kniha Mormonova, úvod

Aká je úloha Ducha Svätého?
Alma 5:45–47 (Kniha Mormonova, strany 231–232)
Moroni 10:3–5 (Kniha Mormonova, strany 560–561)
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ZÚâASTNITE SA S NAMI BOHOSLUÎIEB

PRÍëTE A UVIDÍTE AKO ZNOVUZRIADENÉ
EVANJELIUM MÔÎE POÎEHNAË VÁ· ÎIVOT

ZhromaÏdenie Veãere Pána je hlavnou ãasÈou bohosluÏieb.
Obyãajne trvá o nieão viac ako hodinu a spravidla pozostáva
z nasledovného:

Piesne: Spievané kongregáciou. (Spevníky sú zabezpeãené.)

Modlitby: Prednesené miestnymi ãlenmi Cirkvi.

Veãera Pána: Chlieb a voda sú poÏehnané a roznesené kongregácii
na pamiatku uzmierenia JeÏi‰a Krista.

Reãníci: Obyãajne jeden alebo dvaja dopredu urãení ãlenovia
kongregácie hovoria na tému z evanjelia.

Vhodné obleãenie: MuÏi a chlapci nosia obleky alebo vhodné
nohavice s ko‰eºou a kravatu. Îeny a dievãatá nosia ‰aty
alebo sukne.

Finanãné dary nie sú poãas bohosluÏieb poÏadované.

�
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TieÏ vás poz˘vame, aby ste sa zúãastnili ìal‰ích zhromaÏdení
v súlade s va‰ím záujmom a vekovou skupinou. Podºa sledu
a dostupnosti t˘chto zhromaÏdení si môÏete vybraÈ.

Nedeºná ‰kola: Triedy ‰túdia písiem a náuk evanjelia.

KÀazské zhromaÏdenia: Triedy pre muÏov a chlapcov od 12 rokov.

ZdruÏenie pomoci: Triedy pre Ïeny od 18 rokov.

Mladé Ïeny: Triedy pre dievãatá od 12 do 18 rokov.

Primárky: Spoloãné skupiny a triedy pre deti vo veku od 3 do 11
rokov. âasto b˘vajú k dispozícii aj jasle pre deti vo veku od 18
mesiacov do 3 rokov.

ZhromaÏdenie Veãere Pána zaãína o:

Adresa Cirkevnej budovy:
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Obrázková príloha
Predná strana: Stratená oveãka od Dela Parsona. © Del Parson. Nekopírujte
Strana 5: Detail z obrazu Prorok Izaiá‰ predpovedá narodenie Krista od Harryho Andersona
Strana 6: Detail z obrazu Kristus vysväcuje dvanástich apo‰tolov od Harryho Andersona
Strana 13: Detail z obrazu Znovuzriadenie Melchisedekovho kÀazstva od Kennetha Rileyho
Strana 14: Detail z obrazu JeÏi‰ Kristus nav‰tívil Ameriku od Johna Scotta
Strany 17, 22, 23, od Marina Lukach
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âo mám robiÈ?
• âítaÈ Knihu Mormonovu.

Odporuãené ãítanie:

• Modlite sa o poznanie toho, ãi bol Joseph Smith prorokom a ãi
je Kniha Mormonova slovom BoÏím.

• Nav‰tívte Cirkevné zhromaÏdenie 

• Rozhodnite sa, ãi budete nasledovaÈ Spasiteºa t˘m, Ïe sa dáte
pokrstiÈ. Dátum krstu:

• Nav‰tívte stránku www.mormon.org, kde sa dozviete viac
o znovuzriadenom evanjeliu JeÏi‰a Krista.

• Pokraãujte v stretnutiach s misionármi, aby ste sa nauãili
viac o pravdách, ktoré Boh znovuzriadil prostredníctvom
dne‰n˘ch prorokov.

ëal‰ie stretnutie:

Mená misionárov a telefónne ãíslo:

www.mormon.org
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