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APAKAH INJIL YESUS KRISTUS ITU?
Injil Yesus Kristus adalah rencana Bapa Surgawi kita untuk kebahagiaan
dan keselamatan* anak-anak-Nya. Disebut Injil Yesus Kristus karena
Kurban Tebusan Yesus Kristus adalah inti dalam rencana ini. Sesuai
rencana-Nya, Bapa Surgawi kita mengutus Putra-Nya, Yesus Kristus,
ke dunia untuk menunjukkan kepada kita bagaimana menjalani
kehidupan yang bermakna dan bahagia serta mengalami sukacita
kekal setelah kehidupan ini. Melalui kasih karunia dan belas kasih
Yesus Kristus, Anda dapat dibersihkan dari dosa dan menikmati
kedamaian nurani. Anda dapat menjadi layak untuk hidup di hadirat
Bapa Surgawi setelah kehidupan ini.

Untuk menerima kedamaian dan kekuat-
an ini, Anda harus belajar serta mengi-
kuti asas-asas dan tata cara-tata cara
Injil. Sebuah asas adalah kebenaran yang
dapat diterapkan di dalam kehidupan;
sebuah tata cara adalah tindakan kudus
dan resmi yang dilaksanakan melalui we-
wenang imamat dan sering kali merupa-
kan alat dalam mengikat perjanjian
dengan Bapa Surgawi kita. Asas-asas
utama Injil adalah iman kepada Yesus
Kristus dan pertobatan. Tata cara-tata
cara utama Injil adalah pembaptisan dan
penerimaan Roh Kudus.

Setelah Anda memahami dan mengikuti asas-asas dan tata cara-tata
cara utama Injil, Anda berusaha untuk mengikuti teladan Kristus
sepanjang sisa kehidupan Anda. Kesetiaan yang berkesinambungan ini
disebut “bertahan sampai akhir.”

3
Ajaran-Ajaran dan Kurban Tebusan Yesus Kristus adalah inti dalam Injil-Nya.

*Kata-kata yang dicetak dengan warna merah dijelaskan di halaman 18 dan 19.

Anda dapat menjalankan

Injil Yesus Kristus dengan:

• Mengembangkan iman
kepada Yesus Kristus.

• Bertobat.

• Dibaptiskan dan mene-
rima Roh Kudus.

• Bertahan sampai akhir.
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IMAN KEPADA YESUS KRISTUS
Iman adalah suatu kepercayaan kuat yang memotivasi seseorang untuk
bertindak. Iman yang menuntun pada pengampunan akan dosa-dosa
dipusatkan kepada Yesus Kristus, yang melalui Kurban Tebusan-Nya
pengampunan dimungkinkan. Iman kepada Yesus Kristus adalah lebih
dari sekadar kepercayaan pasif kepada-Nya. Hal itu berarti percaya
bahwa Dia adalah Putra Allah dan bahwa Dia menderita bagi dosa-
dosa, penderitaan, dan kelemahan Anda. Hal itu berarti bertindak

terhadap kepercayaan tersebut. Iman
kepada Yesus Kristus menuntun Anda
untuk mengasihi-Nya, memercayai-Nya,
dan mematuhi perintah-perintah-Nya.

PERTOBATAN
Iman kepada Yesus Kristus menuntun
Anda untuk memiliki keinginan mengu-
bah kehidupan Anda menjadi lebih baik.
Sewaktu Anda mempelajari Injil, Anda
mengenali bahwa Anda telah berdosa,
atau bertindak bertentangan dengan
kehendak dan ajaran-ajaran Allah.
Melalui pertobatan, Anda mengubah

pikiran, keinginan, kebiasaan, serta tindakan-tindakan yang tidak
selaras dengan ajaran-ajaran Allah tersebut. Dia berjanji bahwa ketika
Anda bertobat, Dia akan mengampuni dosa-dosa Anda. Ketika Anda
bertobat, Anda:

Mengenali bahwa Anda telah berdosa dan merasakan kesengsaraan
yang dalam atas apa yang telah Anda lakukan.

Berhenti melakukan apa yang salah, dan berusaha untuk tidak pernah
akan melakukannya lagi.

Mengakui dosa-dosa Anda di hadapan Tuhan dan meminta peng-
ampunan. Melakukan hal itu meringankan suatu beban yang berat.
Jika Anda telah berdosa terhadap orang lain, Anda juga meminta
pengampunan dari orang tersebut.

4
Iman kepada Yesus Kristus adalah asas utama Injil.

“Percayalah kepada Tuhan

dengan segenap hatimu,

dan janganlah bersandar

kepada pengertianmu

sendiri. Akuilah Dia dalam

segala lakumu, maka Ia

akan meluruskan jalanmu.”

Amsal 3:5–6.
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Mengganti. Anda melakukan semampu Anda untuk memperbaiki
masalah-masalah yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan Anda.

Mematuhi perintah-perintah. Mematuhi perintah-perintah Allah
mendatangkan kuasa Injil ke dalam kehidupan Anda. Injil akan mem-
beri Anda kekuatan untuk meninggalkan dosa-dosa Anda. Mematuhi
perintah-perintah mencakup memberi
pelayanan, mengampuni orang lain, dan
menghadiri pertemuan-pertemuan Gereja.

Mengakui Juruselamat. Bagian terpen-
ting dari pertobatan adalah kesadaran
bahwa pengampunan datang karena Yesus
Kristus. Kadang-kadang mungkin Anda
merasa bahwa Allah tidak akan mengam-
puni dosa-dosa serius. Namun Juruselamat
menderita bagi dosa-dosa kita agar dosa
tersebut dapat kita tinggalkan, bahkan
yang serius sekalipun. Hasil dari pertobat-
an sejati adalah pengampunan, kedamai-
an, penghiburan, dan sukacita.

Pertobatan tidak selalu berarti membuat
perubahan besar. Sering kali hal itu hanya
memerlukan suatu peningkatan komitmen
untuk hidup sesuai dengan kehendak
Allah. Pertobatan sejati tidak selalu terja-
di dengan cepat; bersabarlah terhadap diri
Anda sendiri sewaktu Anda berusaha un-
tuk melakukan apa yang benar dan mem-
perbaiki kesalahan-kesalahan yang Anda
buat. Sewaktu Anda bertobat, Anda akan
mengalami suatu perubahan hati. Anda
tidak lagi akan berkeinginan untuk melakukan dosa. Anda akan
mengetahui bahwa Anda adalah anak Allah dan bahwa Anda tidak
perlu terus melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Keinginan
Anda untuk mengikuti Allah akan tumbuh lebih kuat dan lebih dalam.

7
Yesus menawarkan kedamaian bagi semua orang yang bertobat.

Kita semua melakukan

kesalahan. Kadang-kadang

kita menyakiti diri kita

sendiri dan dengan serius

melukai orang lain dengan

cara-cara yang kita sendiri

tidak dapat memperbaiki-

nya. Kita melanggar hal-

hal yang kita sendiri tidak

dapat membetulkannya.

Lalu kita merasa bersalah,

malu, dan menderita, yang

kita sendiri tidak dapat

menyembuhkannya. Kuasa

penyembuhan dari Kurban

Tebusan dapat mengobati

apa yang tidak dapat

kita perbaiki.
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PEMBAPTISAN DAN ROH KUDUS
Iman kepada Yesus Kristus dan pertobatan mempersiapkan Anda bagi
pembaptisan dan penerimaan Roh Kudus. Yesus Kristus mengajarkan
bahwa semua orang harus dibaptiskan dengan air dan Roh (Roh Kudus)
untuk pengampunan, atau pemaafan atas dosa-dosa. Melalui pembap-
tisan oleh seseorang yang memegang wewenang imamat dan dengan
menerima Roh Kudus, Anda akan secara rohani dilahirkan kembali.

Mengapa Saya Perlu Dibaptiskan?
Yesus Kristus memberi teladan bagi kita dengan dibaptiskan untuk
“menggenapkan seluruh kehendak” (Matius 3:15). Ketika Anda
dibaptiskan, Anda menerima pengampunan atas dosa-dosa Anda
(lihat Kisah Para Rasul 2:38). Anda membuat sebuah perjanjian, atau
janji, dengan Allah: Anda berjanji untuk menerima Yesus Kristus
sebagai Juruselamat Anda, untuk mengikuti Dia, dan mematuhi

perintah-perintah-Nya. Jika Anda
melakukan bagian Anda, Bapa Surgawi
Anda berjanji untuk mengampuni do-
sa-dosa Anda. Ketika Anda dibaptiskan
dengan wewenang yang benar, dosa-dosa
Anda dihapuskan.

Pembaptisan dilakukan dengan pencelup-
an singkat ke dalam air. Demikianlah cara
Yesus Kristus dibaptiskan. Pembaptisan
dengan pencelupan merupakan suatu
lambang kudus akan kematian, pengu-
buran, dan Kebangkitan Yesus Kristus;

hal itu melambangkan akhir dari kehidupan lama Anda dan awal dari
sebuah kehidupan baru sebagai seorang pengikut Yesus Kristus.

Mengapa Saya Perlu Menerima Roh Kudus?
Sementara baptisan membersihkan Anda dari dosa-dosa Anda, Roh
Kudus menguduskan, atau memurnikan Anda. Jika Anda tetap setia
pada perjanjian-perjanjian baptisan Anda, Anda dapat senantiasa
memiliki Roh Kudus bersama Anda. Semua orang yang baik dapat

8

Jawab Yesus: “Aku berkata

kepadamu, sesungguhnya

jika seorang tidak dilahir-

kan dari air dan Roh, ia

tidak dapat masuk ke

dalam Kerajaan Allah.”

Yohanes 3:5

Yesus Kristus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis.
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merasakan pengaruh Roh Kudus, namun hanya mereka yang dibaptiskan
dan yang menerima Roh Kudus memiliki hak atas penemanan tetap-Nya
di sepanjang kehidupan.

Roh Kudus membantu Anda mengenali dan memahami kebenaran.
Dia menyediakan kekuatan dan ilham rohani. Dia menghibur Anda
di saat-saat sulit dan membimbing Anda dalam membuat keputusan.
Anda dapat merasakan kasih dan pengaruh Allah di dalam kehidupan
Anda sehari-hari melalui Roh Kudus.

Kemampuan Anda untuk menikmati
karunia ilahi ini bergantung pada kepa-
tuhan Anda terhadap perintah-perintah
Allah. Roh Kudus tidak dapat tinggal
bersama mereka yang tidak hidup sela-
ras dengan ajaran-ajaran Allah. Mereka
kehilangan kesempatan istimewa akan
bimbingan serta ilham-Nya. Berusahalah
senantiasa untuk menjadi layak akan
penemanan dan arahan dari Roh Kudus.

Anda menerima Roh Kudus setelah
pembaptisan. Dalam sebuah tata cara
yang disebut penetapan, satu orang atau
lebih pemegang imamat yang berwenang
menumpangkan tangan mereka di atas
kepala Anda. Mereka menetapkan
Anda sebagai anggota Gereja dan
memberkati Anda untuk menerima Roh

Kudus. Tata cara ini biasanya dilaksanakan dalam sebuah kebaktian
Gereja segera setelah pembaptisan. Ketika Anda dibaptiskan dan
ditetapkan, Anda menjadi anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-
orang Suci Zaman Akhir.

10
Roh Kudus diberikan dengan penumpangan tangan.

Anda dapat diajar dan

dibimbing oleh Roh Kudus.

“Penghibur, yaitu Roh

Kudus, yang akan diutus

oleh Bapa dalam nama-Ku,

Dialah yang akan

mengajarkan segala sesuatu

kepadamu dan akan

mengingatkan kamu akan

semua yang telah

Kukatakan kepadamu.

Yohanes 14:26

Kata-kata yang dicetak dengan warna merah dijelaskan di halaman 18 dan 19.
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Sakramen
Setelah Anda dibaptiskan, Anda dapat
memperbarui perjanjian baptisan Anda
setiap minggu dengan mengambil sakra-
men. Selama pertemuan sakramen, roti
dan air diberkati dan diedarkan kepada
jemaat sebagai suatu pengingat akan
Kurban Tebusan Yesus Kristus. Roti
melambangkan tubuh-Nya, dan air
melambangkan darah-Nya. Sewaktu
Anda memperbarui perjanjian baptisan Anda, kepada Anda dijanjikan
bahwa Roh Kudus senantiasa akan menyertai Anda.

13
Sakramen membantu kita mengingat Yesus Kristus.

Kata-kata yang dicetak dengan warna merah dijelaskan di halaman 18 dan 19.

Sakramen membantu

Anda mengingat dengan

rasa syukur kehidupan,

pelayanan, dan Kurban

Tebusan Yesus Kristus.
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BERTAHAN SAMPAI AKHIR
Anda menjadi anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci
Zaman Akhir melalui beriman kepada Yesus Kristus, pertobatan, dan
tata cara pembaptisan serta penetapan. Setelah Anda menjadi anggota
Gereja, Anda akan terus tumbuh dalam pemahaman. Anda akan
terus menjalankan iman kepada Yesus Kristus, bertobat, memperbarui
perjanjian-perjanjian baptisan Anda dengan mengambil sakramen,
dan mengikuti bimbingan Roh Kudus. Asas-asas utama dan tata
cara-tata cara Injil ini adalah pola yang harus diikuti sepanjang kehi-
dupan. Tekad seumur hidup ini sering kali disebut “bertahan sampai
akhir.”

Bertahan sampai akhir mendatangkan arahan, kedamaian, dan
kebahagiaan bagi kehidupan. Anda akan merasakan sukacita ketika
berusaha menjadi lebih seperti Yesus Kristus sewaktu Anda melayani
dan membantu mereka yang berada di sekitar Anda. Anda akan
memahami dengan lebih baik hubungan Anda dengan Bapa Anda
di Surga serta merasakan kasih-Nya yang sempurna bagi Anda.
Anda akan merasakan pengharapan dan tujuan di dunia yang sering
kali tidak bahagia dan bermasalah.

14
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Injil Yesus Kristus

adalah jalan kehidupan.

“Kamu harus maju terus dengan suatu

ketabahan dalam Kristus, dengan

harapan yang gilang-gemilang dan kasih

kepada Allah dan segenap manusia.

Oleh karena itu, jika kamu maju terus,

mengenyangkan diri dengan firman

Kristus dan bertahan sampai akhir,

lihatlah, demikian firman Bapa: Kamu

akan memperoleh hidup yang kekal.”

2 Nefi 31:20
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BAGAIMANA SAYA DAPAT MENGETAHUINYA?
Injil Yesus Kristus telah dipulihkan melalui wahyu dari Allah kepada
Nabi Joseph Smith dan para nabi lainnya.

Anda dapat mengetahui sendiri bahwa
hal-hal ini adalah benar dengan berta-
nya kepada Bapa Surgawi Anda dalam
doa. Dia akan menjawab Anda melalui
Roh Kudus, yang juga disebut Roh
Allah. Roh Kudus bersaksi, atau mem-
beri kesaksian, mengenai Bapa Surgawi
dan Yesus Kristus. Roh Kudus menegas-
kan kebenaran melalui perasaan, pikir-
an, serta kesan. Perasaan yang datang
dari Roh Kudus adalah kuat, namun
perasaan tersebut juga biasanya lembut
dan khidmat. Sebagaimana yang diajar-
kan di dalam Alkitab, “Tetapi buah
Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejah-
tera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemahlembutan, [dan]
penguasaan diri” (Galatia 5:22–23).

Perasaan-perasaan ini adalah peneguhan dari Roh Kudus bahwa pesan
ini adalah benar. Anda kemudian harus memilih apakah Anda berse-
dia hidup selaras dengan Injil Yesus Kristus sebagaimana dipulihkan
melalui Joseph Smith.

17

Bagaimana Saya Berdoa?

• Tujukan kepada Bapa
Surgawi Anda.

• Nyatakan perasaan hati
Anda (rasa syukur, per-
tanyaan, permohonan
untuk menegaskan ke-
benaran Kitab Mormon
dan mengenai apa yang
para misionaris telah
ajarkan).

• Tutup (“Dalam nama
Yesus Kristus, amin”).

Anda dapat mengetahui kebenaran melalui doa yang sungguh-sungguh.
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DAFTAR ISTILAH
Kurban Tebusan  Peristiwa yang memungkinkan kita untuk diperda-
maikan dengan Allah. Menebus artinya menderita hukuman
untuk dosa, dengan demikian menghapus akibat-akibat dosa para
pendosa yang bertobat. Yesus Kristus adalah satu-satunya Orang
yang mampu membuat Kurban Tebusan yang sempurna bagi selu-
ruh umat manusia. Kurban Tebusan-Nya mencakup penderitaan-
Nya untuk menebus dosa-dosa kita, penumpahan darah-Nya, serta
kematian dan Kebangkitan-Nya. Karena Kurban Tebusan, semua
orang yang pernah hidup akan dibangkitkan. Kurban Tebusan juga
menyediakan bagi kita suatu cara untuk diampuni dari dosa-dosa
kita dan hidup selamanya dengan Allah.

Baptisan  Sebuah langkah penting untuk menerima pengampunan
dosa. Melalui baptisan dan penetapan dengan wewenang imamat,
kita menjadi anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci
Zaman Akhir. Pembaptisan dilaksanakan dengan pencelupan, yang
berarti bahwa orang yang dibaptiskan dengan singkat dibenamkan
ke dalam air. Baptisan menunjukkan keinginan kita untuk mengi-
kuti teladan Kristus dan membuat perjanjian dengan Allah.

Penetapan  Cara seseorang menerima Roh Kudus. Dalam tata cara
ini, yang biasanya dilaksanakan di pertemuan sakramen segera
setelah pembaptisan, orang terkait ditetapkan, atau dijadikan,
anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir.

Perjanjian  Sebuah persepakatan antara Allah dan anak-anak-Nya.
Allah memberi syarat-syarat untuk perjanjian itu, dan kita setuju
untuk mematuhi Dia. Allah menjanjikan berkat-berkat tertentu
untuk kepatuhan kita.

18
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Kasih Karunia  Bantuan dan kekuatan ilahi yang diberikan melalui
belas kasih dan kasih Yesus Kristus. Melalui kasih karunia-Nya,
yang dimungkinkan melalui Kurban Tebusan-Nya, seluruh umat
manusia akan dibangkitkan. Melalui kasih karunia-Nya, mereka
yang secara berkesinambungan bertobat dan hidup sesuai dengan
Injil-Nya akan merasakan suatu kedekatan yang abadi dengan
Bapa Surgawi mereka dalam kehidupan ini dan tinggal di hadirat-
Nya setelah kehidupan ini.

Tata Cara  Sebuah tindakan kudus dan resmi yang dilaksanakan
dengan wewenang imamat. Contoh-contohnya termasuk pembap-
tisan, menerima Roh Kudus, dan sakramen. Tata cara sering kali
merupakan sebuah sarana memasuki perjanjian dengan Allah.

Sakramen  Sebuah tata cara yang mengingatkan para anggota
Gereja terhadap Kurban Tebusan Yesus Kristus. Dengan mengambil
sakramen, kita memperbarui perjanjian-perjanjian yang kita buat
saat kita dibaptiskan. Roti dan air diberkati dan diberikan kepada
jemaat. Roti melambangkan tubuh Yesus Kristus, dan air melam-
bangkan darah-Nya. Tata cara ini terjadi setiap minggu dalam
pertemuan kebaktian yang disebut pertemuan sakramen.

Keselamatan  Pembebasan dari dosa dan kematian. Keselamatan
dimungkinkan melalui Kurban Tebusan Yesus Kristus. Melalui
Kebangkitan Yesus Kristus, semua orang akan dapat mengatasi
akibat kematian. Kita juga dapat diselamatkan dari akibat dosa
kita melalui iman kepada Yesus Kristus. Iman ini diwujudkan
dalam kehidupan pertobatan dan kepatuhan terhadap hukum-
hukum serta tata cara-tata cara Injil dan pelayanan kepada
Kristus.

19
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PEMBELAJARAN TAMBAHAN
Pertanyaan-pertanyaan dan tulisan suci berikut akan membantu
Anda mempelajari lebih banyak mengenai asas-asas dalam pamflet
ini serta merenungkannya. Daftar ini tidaklah menyeluruh; catatan
kaki dan rujuk silang dalam tulisan suci akan mengarahkan Anda
pada bagian-bagian dan sumber-sumber tambahan.

Apakah Injil Yesus Kristus itu?
3 Nefi 27:13–22 (Kitab Mormon, hlm. 531–532)

Apakah artinya memiliki iman?
Bagaimana iman dapat memberi Anda kekuatan?
Ibrani 11:1, 6 (Alkitab, Perjanjian Baru)
Alma 32:21, 26–28 (Kitab Mormon, hlm. 329–330)
Eter 12:6 (Kitab Mormon, hlm 591)

Apakah artinya bertobat?
Mengapa setiap orang perlu bertobat?
Lukas 15:3–10 (Alkitab, Perjanjian Baru)
Kisah Para Rasul 3:19 (Alkitab, Perjanjian Baru)
Alma 12:33–34 (Kitab Mormon, hlm. 268)

20
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Mengapa setiap orang perlu dibaptiskan?
Kisah Para Rasul 2:38 (Alkitab, Perjanjian Baru)
2 Nefi 31–32 (Kitab Mormon, hlm. 122–124)

Siapakah Roh Kudus itu?
Bagaimana Roh Kudus dapat memberkati kehidupan Anda?
2 Nefi 32:5 (Kitab Mormon, hlm. 124)
3 Nefi 27:20 (Kitab Mormon, hlm. 532)

Apakah tujuan sakramen?
3 Nefi 18:1–12 (Kitab Mormon, hlm. 512)
Moroni 4–5 (Kitab Mormon, hlm. 603–604)

Apa artinya bertahan sampai akhir?
2 Nefi 31:15–20 (Kitab Mormon, hlm. 123)
3 Nefi 15:9 (Kitab Mormon, hlm. 506)

21
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BERIBADATLAH BERSAMA KAMI

DATANG DAN LIHATLAH BAGAIMANA INJIL YANG
DIPULIHKAN DAPAT MEMBERKATI KEHIDUPAN ANDA

Pertemuan sakramen adalah layanan peribadatan utama. Pertemuan
ini biasanya berlangsung satu jam lebih sedikit dan secara khusus
terdiri dari hal-hal berikut:

Nyanyian rohani: Dinyanyikan oleh jemaat. (Buku nyanyian rohani
disediakan).

Doa: Diucapkan oleh anggota Gereja setempat.

Sakramen: Roti dan air diberkati serta diedarkan kepada jemaat
sebagai peringatan akan Kurban Tebusan Yesus Kristus.

Para penceramah: Biasanya satu atau dua orang anggota jemaat yang
ditugasi sebelumnya berbicara mengenai topik Injil.

Pakaian: Para pria dan anak lelaki umumnya mengenakan jas atau
celana yang rapi dengan kemeja dan dasi. Para wanita dan anak
perempuan mengenakan gaun atau rok.

�

22
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Sumbangan tidak diminta selama layanan peribadatan.

Kami juga mengundang Anda untuk menghadiri pertemuan tam-
bahan, sesuai dengan minat dan kelompok usia Anda. Urutan dan
ketersediaan pertemuan-pertemuan ini mungkin beragam.

Sekolah Minggu: Kelas-kelas untuk mempelajari tulisan suci dan ajaran
Injil.

Pertemuan imamat: Kelas-kelas untuk para pria dan anak-anak lelaki
usia 12 tahun atau lebih.

Lembaga Pertolongan: Kelas-kelas untuk para wanita usia 18 tahun atau
lebih.

Remaja Putri: Kelas-kelas untuk anak-anak perempuan usia 12 sampai
18 tahun.

Pratama: Layanan kelompok dan kelas-kelas untuk anak-anak usia 3
sampai 11 tahun. Sebuah sanggar penitipan untuk anak-anak usia 18
bulan sampai 3 tahun sering kali tersedia.

Waktu pertemuan sakramen:

Alamat gedung pertemuan:
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Apa yang Hendaknya
Saya Lakukan?
• Membaca Kitab Mormon.

Pembacaan yang disarankan:

• Berdoa untuk mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah
Juruselamat Anda.

• Bertobat dan berdoa untuk pengampunan dosa-dosa Anda.
Berusaha untuk hidup sesuai dengan perintah-perintah Allah.

• Menghadiri pertemuan gereja.

• Mempersiapkan diri untuk dibaptiskan pada tanggal

• Mengunjungi www.mormon.org untuk mempelajari lebih
banyak lagi mengenai Injil Yesus Kristus yang dipulihkan.

• Melanjutkan pertemuan dengan para misionaris untuk mempelajari
lebih banyak lagi mengenai kebenaran yang telah Allah pulihkan
melalui para nabi zaman modern.

Janji berikutnya:

Nama misionaris dan nomor telepon:

www.mormon.org
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