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DUMNEZEU ESTE TATÆL DUMNEAVOASTRÆ
CERESC IUBITOR
Dumnezeu este Tatæl dumneavoastræ
din Cer. El væ cunoaøte personal øi væ
iubeøte mai mult decât putefli înflele-
ge. El vrea sæ fifli fericit(æ) în aceastæ
viaflæ øi în veønicie.

Pentru a realiza acest scop, El a
pregætit un plan numit Evanghelia*
lui Isus Hristos. Isus Hristos este Fiul
lui Dumnezeu; viafla øi învæflæturile
Sale sunt pentru a conduce la pace
în aceastæ viaflæ øi la bucurie în veønicie.

EVANGHELIA BINECUVÂNTEAZÆ FAMILII ØI
PERSOANE INDIVIDUALE
Evanghelia lui Isus Hristos îi binecuvânteazæ pe tofli cei care o
acceptæ øi o træiesc. Unul dintre cele mai bune locuri pentru a
învæfla øi a pune în practicæ Evanghelia este în cadrul familiilor.
Dumnezeu a instituit familiile pentru a aduce fericire copiilor
Sæi, pentru a ne permite sæ învæflæm principii corecte într-o at-
mosferæ iubitoare øi pentru a ne pregæti sæ ne întoarcem la El
dupæ ce murim. Chiar dacæ relafliile familiale pot fi mai dificile
din când în când, Tatæl nostru Ceresc ne binecuvânteazæ pe
mæsuræ ce ne stræduim sæ urmæm învæflæturile lui Isus Hristos.
Aceste învæflæturi ne ajutæ sæ ne întærim familiile.

TATÆL CERESC REVELEAZÆ EVANGHELIA SA
Ca parte a planului Sæu, Dumnezeu alege profefli, ca Adam,
Noe, Avraam øi Moise. Profeflii:

• predau despre Dumnezeu øi sunt martori speciali ai Fiului
Sæu, Isus Hristos;

• primesc revelaflie sau îndrumare de la Domnul;

• predau lumii Evanghelia øi desluøesc cuvântul lui Dumnezeu.

3

* Cuvintele în roøu sunt definite la paginile 18 øi 19.

Evanghelia lui Isus Hristos væ poate întæri familia.

Tatæl nostru Ceresc a

adus înapoi – a restaurat –

adeværuri divine pe care

dumneavoastræ le putefli

învæfla øi aplica în viafla

dumneavoastræ. Aceste

adeværuri le-au fost dezvæluite

profeflilor încæ de la început.
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Profeflii primesc preoflia sau autoritatea de a vorbi øi acfliona
în numele lui Dumnezeu pentru a-i conduce pe copiii Sæi.
Oamenii care îi urmeazæ pe profefli primesc binecuvântærile pe
care Dumnezeu le-a promis. Cei care resping Evanghelia øi pe
profeflii lui Dumnezeu pierd acele binecuvântæri øi se îndepær-
teazæ de Dumnezeu. Cei care-i resping pe profefli øi renunflæ la
angajamentul lor de a-L urma pe Dumnezeu se gæsesc într-o
stare numitæ apostazie.

Chiar dacæ mulfli dintre copiii Sæi i-au
respins în mod repetat pe El øi pe pro-
feflii Sæi, Tatæl nostru Ceresc continuæ
sæ-i iubeascæ pe copiii Sæi. El vrea sæ
ne dea tot ce avem nevoie pentru a
fi fericifli acum øi pentru a ne întoarce

la El dupæ ce murim. Scripturile dezvæluie un model prin care
Dumnezeu îi ajutæ, în mod repetat pe copiii Sæi, chiar dacæ noi
nu ascultæm întotdeauna:

• Dumnezeu alege un profet;

• profetul predæ Evanghelia øi conduce oamenii;

• Dumnezeu îi binecuvânteazæ pe oameni;

• cu timpul, oamenii desconsideræ sau nu se supun învæflæturi-
lor profetului. În cele din urmæ, ei îl resping pe profet øi învæ-
flæturile sale øi cad în apostazie;

• din cauza apostaziei, oamenii pierd cunoaøterea Evangheliei.
Autoritatea preofliei este luatæ dintre ei;

• atunci când timpul este potrivit øi oamenii sunt gata sæ-L ur-
meze din nou, Dumnezeu alege un alt profet, restaureazæ
preoflia øi Biserica øi îndrumæ profetul sæ predea Evanghelia.

4
Profeflii Vechiului Testament au consemnat cuvintele lui Dumnezeu.

* Cuvintele în roøu sunt definite la paginile 18 øi 19.

Adeværuri dezvæluite sunt

pierdute pe mæsuræ ce oame-

nii îi resping pe profefli.
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ISUS HRISTOS A ÎNTEMEIAT BISERICA SA
Încæ din timpul Creafliei, copiii lui Dumnezeu au aøteptat veni-
rea Salvatorului Isus Hristos. Aøa cum a promis, Tatæl nostru
Ceresc L-a trimis pe Fiul Sæu, Isus Hristos, pe pæmânt în urmæ
cu peste 2.000 de ani.

Isus Hristos a træit o viaflæ perfectæ, færæ pæcat. El a întemeiat
Biserica Sa, a predat Evanghelia Sa øi a înfæptuit multe miraco-
le. A ales doisprezece bærbafli sæ fie apostolii Sæi, printre aceøtia
aflându-se øi Petru, Iacov øi Ioan. I-a învæflat øi le-a dat autori-
tatea preofliei de a preda în nu-
mele Sæu øi de a face rânduieli
sacre, cum ar fi botezul.

Când Isus a întemeiat Biserica
Sa, El a primit instrucfliuni de
la Tatæl nostru Ceresc. Apoi,
El i-a instruit pe ucenicii Sæi.
Isus i-a învæflat pe ucenicii Sæi
cæ revelaflia de la Dumnezeu
era stânca (piatra) pe care El
construia Biserica Sa.

La sfârøitul vieflii Sale, Isus
Hristos a suferit øi a murit pen-
tru pæcatele tuturor acelora care au træit sau care vor træi pe
pæmânt. Acest sacrificiu este numit ispæøire. Prin suferinfla,
moartea øi învierea Sa, Salvatorul a fæcut posibil ca noi sæ fim
iertafli. Cei care cred în El, se pocæiesc øi flin poruncile Sale, pri-
mesc iertarea pæcatelor øi sunt plini de pace øi bucurie.

7
Isus a conferit preoflia apostolilor Sæi.

* Cuvintele în roøu sunt definite la paginile 18 øi 19.

Isus Hristos a organizat

Biserica Sa:

• El a chemat øi a rânduit apostoli;

• le-a dat autoritatea Sa de a pre-
da øi de a boteza. Aceastæ auto-
ritate este numitæ preoflie;

• dupæ moartea øi învierea Sa, El
a continuat sæ îndrume aposto-
lii prin revelaflie.
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Dupæ învierea Sa, Isus Hristos I-a îndrumat pe apostolii Sæi
prin revelaflie. Biblia se referæ la multe moduri prin care El a
continuat sæ-Øi conducæ Biserica (vezi Faptele apostolilor 10;
Apocalipsa 1:1). Astfel Biserica lui Isus Hristos a fost condusæ
de cætre Dumnezeu øi nu de cætre oameni.

MAREA APOSTAZIE
Dupæ moartea lui Isus Hristos, oameni ræi au persecutat øi ucis
mulfli membri ai Bisericii. Alfli membri ai Bisericii s-au îndepærtat

treptat de principiile predate de Isus
Hristos øi apostolii Sæi. Apostolii au
fost omorâfli øi autoritatea preofliei –
incluzând cheile de a conduce øi de a
primi revelaflie pentru Bisericæ – a fost
luatæ de pe pæmânt. Pentru cæ Biserica

nu mai era condusæ prin autoritatea preofliei, au apærut erori în
învæflæturile Bisericii. Au mai existat oameni buni øi mult adevær,
însæ Evanghelia, aøa cum fusese întemeiatæ de Isus Hristos, s-a
pierdut. Aceastæ perioadæ este numitæ Marea apostazie.

Aceastæ apostazie a avut ca rezultat formarea multor biserici cu
învæflæturi contradictorii. În acest timp, mulfli bærbafli øi femei
au cæutat adeværul, dar nu au putut sæ-l gæseascæ. Mulfli oa-
meni buni au crezut în Dumnezeu øi în Isus Hristos øi au încer-
cat sæ înfleleagæ øi sæ predea adeværul, dar nu au avut întreaga
Evanghelie sau autoritatea preofliei. Drept consecinflæ, fiecare
generaflie a moøtenit o stare de apostazie pe mæsuræ ce oamenii
erau influenflafli de ceea ce generafliile anterioare le-au trans-
mis, inclusiv schimbæri ale Evangheliei lui Hristos.

Câfliva oameni inspirafli, ca Martin Luther øi John Calvin, au re-
cunoscut cæ practicile øi doctrinele fuseseræ schimbate sau pier-
dute. Ei au încercat sæ reformeze bisericile din care fæceau parte.
Totuøi, færæ autoritatea preofliei, Evanghelia lui Hristos nu a pu-
tut fi adusæ la forma sa originalæ. O restaurare era necesaræ.

8

* Cuvintele în roøu sunt definite la paginile 18 øi 19.

Odatæ cu moartea aposto-

lilor lui Isus Hristos, adevæ-

rul a fost pierdut din nou.
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Dumnezeu a øtiut cæ va fi o apostazie.

Prin intermediul unui profet din

Vechiul Testament, El a spus:

„Iatæ, vin zile... când voi trimite

foamete în flaræ, nu foamete de pâine,

nici sete de apæ, ci foamete øi sete dupæ

auzirea cuvintelor Domnului.

Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de

la miazæ-noapte la ræsærit, vor umbla isto-

vifli încoace øi încolo, ca sæ caute Cuvântul

Domnului, øi tot nu-l vor gæsi“.

Amos 8:11-12
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11

RESTAURAREA EVANGHELIEI
În anul 1820, aøa cum a fæcut de-a lungul istoriei, Tatæl nostru
din Cer a ales din nou un profet pentru a restaura Evanghelia øi
preoflia pe pæmânt. Numele acelui profet a fost Joseph Smith.
Tânær fiind, Joseph era confuz din cauza diferenflelor existente
între multele biserici din zona sa øi
vroia sæ øtie care bisericæ era adeværa-
tæ. Øtiind cæ-i lipsea înflelepciunea, el
a urmat sfatul gæsit în Biblie: „Dacæ
vreunuia dintre voi îi lipseøte înflelep-
ciunea, s-o cearæ de la Dumnezeu,
care dæ tuturor cu mânæ largæ øi færæ
mustrare, øi ea îi va fi datæ” (Iacov 1:5).

Joseph Smith a hotærât sæ-l întrebe pe
Dumnezeu ce trebuia sæ facæ. Când
Joseph s-a rugat sæ cunoascæ adevæ-
rul, i-au apærut Tatæl nostru Ceresc øi
Isus Hristos. Isus i-a spus lui Joseph sæ
nu se alæture nici unei biserici pentru
cæ „toate erau greøite” øi cæ „ei se
apropie de Mine cu buzele lor, dar ini-
mile lor sunt departe de Mine; ei pro-
povæduiesc ca doctrine poruncile
oamenilor, având o formæ de evlavie,
dar ei neagæ puterea ei” (Joseph
Smith – Istorie 1:19).

Aøa cum a fæcut cu Adam, Noe,
Avraam, Moise øi alfli profefli,
Dumnezeu l-a chemat pe Joseph
Smith sæ fie profetul prin care a fost
restauratæ Evanghelia completæ.

Tatæl nostru Ceresc øi Isus Hristos i-au apærut lui Joseph Smith, precum e ilustrat

în filmul „Restaurarea”.

Joseph Smith I-a væzut

pe Tatæl nostru Ceresc

øi pe Isus Hristos.

Referitor la aceastæ

experienflæ, el a spus:

„Am væzut un stâlp de lu-

minæ exact deasupra capu-

lui meu, mai luminos ca

strælucirea soarelui, care a

coborât treptat pânæ când

a stat deasupra mea...

Când lumina s-a oprit asu-

pra mea, am væzut douæ

Personaje, ale cæror strælu-

cire øi slavæ întreceau orice

descriere øi care stæteau dea-

supra mea, în aer. Unul

dintre Ele mi-a vorbit,

chemându-mæ pe nume, øi a

spus, arætând cætre celælalt :

Acesta este Fiul Meu
Iubit. Ascultæ-L!”.

Joseph Smith - Istorie 1:16-17

01132_171_Rest_Broch.qxd  10-30-2006  10:28 AM  Page 11



Restaurarea preofliei
În anul 1829, Joseph Smith a primit aceeaøi autoritate a preofli-
ei pe care Isus Hristos a dat-o apostolilor Sæi. Ioan Botezætorul,
care L-a botezat pe Isus, i-a apærut lui Joseph Smith øi i-a con-
ferit Preoflia aaronicæ sau preoflia mai micæ. Petru, Iacov øi Ioan
(trei dintre primii apostoli ai lui Isus Hristos) i-au apærut mai
târziu lui Joseph Smith øi i-au conferit Preoflia lui Melhisedec
sau preoflia mai mare.

Dupæ ce a primit autoritatea preofliei, Joseph Smith a fost îndru-
mat sæ organizeze Biserica lui Isus Hristos din nou pe pæmânt.
Prin el, Isus Hristos a chemat din nou doisprezece apostoli.

Aøa cum Isus Hristos i-a condus pe
apostolii Sæi prin revelaflie dupæ învie-
rea Sa, El continuæ sæ conducæ, astæzi,
Biserica prin profefli øi apostoli în
viaflæ. Preøedintele Bisericii lui Isus
Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ
este profetul ales al lui Dumnezeu în
ziua de astæzi. El, consilierii sæi øi cei

doisprezece apostoli deflin autoritatea preofliei pe care au avut-o
tofli profeflii øi apostolii din vechime. Aceøti bærbafli sunt profefli,
væzætori øi revelatori.

12
Petru, Iacov øi Ioan – apostoli ai lui Isus Hristos – i-au conferit lui Joseph Smith Preoflia

lui Melhisedec.

* Cuvintele în roøu sunt definite la paginile 18 øi 19.

Isus Hristos l-a trimis pe

Ioan Botezætorul øi, apoi, pe

trei dintre apostolii Sæi sæ-i

dea lui Joseph Smith autori-

tatea preofliei.
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CARTEA LUI MORMON
Ca parte a restaurærii Evangheliei, Dumnezeu a adus la luminæ
Cartea lui Mormon: un alt testament al lui Isus Hristos. Prin
puterea lui Dumnezeu, Joseph Smith a
tradus aceastæ carte dintr-o cronicæ
stræveche ce a fost scrisæ pe plæci de
aur. Cartea lui Mormon este „o croni-
cæ a legæturilor lui Dumnezeu cu ve-
chii locuitori ai Americilor øi confline
plenitudinea nepieritoarei Evanghelii”
(introducerea Cærflii lui Mormon).

Cartea lui Mormon este o martoræ pu-
ternicæ a lui Isus Hristos. Ne ajutæ sæ-I
înflelegem învæflæturile, inclusiv pe cele
din Biblie.

Cartea lui Mormon este dovada con-
vingætoare a restaurærii Evangheliei
prin intermediul lui Joseph Smith.
Putefli sæ øtifli pentru dumneavoastræ
înøivæ cæ aceasta, Cartea lui Mormon,
este adeværatæ. Pentru a dobândi
aceastæ cunoaøtere, trebuie s-o citifli,
sæ-i cântærifli mesajul øi sæ dorifli sæ
øtifli dacæ este adeværatæ. Trebuie sæ-I
cerefli Tatælui dumneavoastræ Ceresc sæ confirme cæ aceasta
este cuvântul Sæu. Pe mæsuræ ce facefli aceasta, El væ va dezvæ-
lui prin Duhul Sfânt cæ este adeværatæ.

Pe mæsuræ ce ajungefli sæ øtifli cæ aceasta, Cartea lui Mormon,
este adeværatæ, vefli ajunge, de asemenea, sæ øtifli, prin Duhul
Sfânt, cæ Joseph Smith a fost un profet al lui Dumnezeu, cæ
Evanghelia lui Isus Hristos a fost restauratæ prin el øi cæ
Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ este
condusæ, astæzi, de un profet øi de apostoli.

15

* Cuvintele în roøu sunt definite la paginile 18 øi 19.

Vizita lui Isus Hristos pe meleagurile americane este consemnatæ în Cartea lui Mormon.

Putefli sæ øtifli cæ ceea ce 

v-au predat misionarii este

adeværat, dacæ citifli øi væ

rugafli referitor la Cartea

lui Mormon:

„Dacæ voi vefli întreba cu

inima sinceræ, cu intenflie

adeværatæ, având credinflæ

în Hristos, El væ va aræta

adeværul prin puterea

Duhului Sfânt.

Øi prin puterea Duhului

Sfânt vefli putea voi

cunoaøte adeværul tuturor

lucrurilor”.

Moroni 10:4-5
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CUM POT EU SÆ ØTIU?
Putefli sæ øtifli cæ acest mesaj este adeværat. Dacæ-L întrebafli pe
Tatæl dumneavoastræ Ceresc în rugæciune, putefli sæ primifli un
ræspuns de la El prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este numit, de

asemenea, Spiritul lui Dumnezeu øi
unul dintre rolurile Lui este sæ mær-
turiseascæ despre adevær.

Aceastæ cunoaøtere poate fi miracu-
loasæ øi poate schimba viafla, însæ, de
regulæ, vine ca o asigurare tæcutæ,
færæ manifestæri spectaculoase ale
puterii lui Dumnezeu. Duhul Sfânt
confirmæ adeværul prin sentimente,
gânduri øi impresii. Aøa cum suntem
învæflafli în Biblie: „Roada Duhului,
dimpotrivæ, este: dragostea, bucuria,
pacea, îndelunga ræbdare, bunæta-
tea, facerea de bine, credincioøia,
blândeflea [øi] înfrânarea poftelor“
(Galateni 5:22-23). Aceste senti-

mente care vin de la Duhul Sfânt sunt revelaflia dumneavoastræ
personalæ cæ Evanghelia lui Isus Hristos, aøa cum a fost restau-
ratæ prin intermediul lui Joseph Smith, este adeværatæ. Apoi,
dumneavoastræ va trebui sæ alegefli dacæ vefli træi sau nu în ar-
monie cu acea cunoaøtere pe care afli primit-o.

16
Putefli sæ øtifli adeværul prin rugæciune sinceræ.

Cum sæ mæ rog?

• Adresafli-væ Tatælui dum-
neavoastræ Ceresc.

• Exprimafli-væ sentimen-
tele inimii dumneavoas-
træ (recunoøtinflæ,
întrebæri, cereri pentru a
confirma adeværul Cærflii
lui Mormon øi a ceea ce
v-au predat misionarii).

• Încheiafli („În numele lui
Isus Hristos, amin”).
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LISTA TERMENILOR
Apostazie Când persoane individuale, Biserica sau popoare întregi se
leapædæ sau abandoneazæ Evanghelia lui Isus Hristos. Apostazia con-
duce la disensiuni, confuzie øi la pierderea autoritæflii preofliei sau a
dreptului de a acfliona în numele lui Dumnezeu.

Apostol Titlul pe care Isus Hristos l-a acordat celor doisprezece bær-
bafli pe care El i-a ales ca cei mai apropiafli asociafli ai Sæi în timpul
slujirii Sale pe pæmânt øi cærora El le-a dat autoritatea de a acfliona în
numele Sæu. În timpurile moderne, Isus Hristos a chemat alfli bærbafli
sæ slujeascæ în calitate de apostoli ai Sæi. La fel ca în timpurile stræ-
vechi, un apostol este un martor special al lui Isus Hristos øi are
autoritate de la El.

Botez Un pas esenflial pentru primirea iertærii pæcatelor. Prin botez øi
confirmare, fæcute prin autoritatea preofliei, noi devenim membri ai
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ. Botezul este prin
scufundare, ceea ce înseamnæ cæ persoana care este botezatæ este scufun-
datæ în apæ pentru o perioadæ scurtæ de timp. Botezul aratæ dorinfla noas-
træ de a urma exemplul lui Hristos øi de a face legæminte cu Dumnezeu.

Duhul Sfânt Numit, de asemenea, Spiritul Sfânt, Spiritul lui
Dumnezeu øi Mângâietorul. El mærturiseøte despre Tatæl Ceresc
øi Isus Hristos, dezvæluie øi ne învaflæ adeværul.

Evanghelia Planul Tatælui nostru Ceresc de a ne ajuta sæ avem pace
în aceastæ viaflæ øi bucurie în veønicie. Evanghelia este centratæ asupra
ispæøirii lui Isus Hristos øi ne cere sæ avem credinflæ în El, sæ ne pocæim,
sæ ne botezæm, sæ primim Duhul Sfânt øi sæ înduræm pânæ la sfârøit.

Ispæøire Evenimentul care ne permite sæ fim împæcafli cu Dumnezeu.
A ispæøi înseamnæ a suferi pedeapsa pentru pæcat, prin aceasta înlæ-
turând consecinflele pæcatului de la pæcætoøii care s-au pocæit. Isus
Hristos a fost singurul care a putut sæ facæ o ispæøire perfectæ pentru
toatæ omenirea. Ispæøirea Sa a inclus suferinfla Sa pentru pæcatele
noastre, værsarea sângelui Sæu, moartea øi învierea Sa. Datoritæ ispæøi-
rii, tofli cei care au træit vor fi înviafli. Ispæøirea ne oferæ, de asemenea,
o cale de a fi iertafli pentru pæcatele noastre øi de a træi pentru tot-
deauna cu Dumnezeu.

18
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Înviere Dupæ moartea fizicæ, reunirea spiritului cu trupul fizic din car-
ne øi oase fæcut perfect. Isus Hristos a fost primul care a fost înviat.

Preoflie Autoritatea øi puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu dæ aceastæ
putere omului pentru a acfliona în numele Sæu. Preoflia aaronicæ i-a
fost restauratæ lui Joseph Smith de cætre Ioan Botezætorul, care L-a
botezat pe Isus. Preoflia lui Melhisedec a fost restauratæ de cætre Petru,
Iacov øi Ioan, trei dintre cei doisprezece apostoli ai lui Isus.

Preoflia aaronicæ Preoflia mai micæ. Aceastæ preoflie include autoritatea
de a boteza øi este numitæ dupæ Aaron din Vechiul Testament din Biblie.

Preoflia lui Melhisedec Preoflia mai înaltæ sau mai mare. Este numitæ
dupæ Melhisedec din Vechiul Testament din Biblie, care a fost un înalt
preot øi un rege neprihænit.

Rânduialæ Un act sacru, oficial fæcut prin autoritatea preofliei. Un
exemplu este botezul.

Restaurare A face ceva aøa cum a fost; a restabili; a readuce într-o
formæ nouæ. Dupæ ce adeværul øi autoritatea au fost pierdute de pe pæ-
mânt, Evanghelia a fost restauratæ prin intermediul profetului Joseph
Smith. Restaurarea diferæ de reformare prin faptul cæ a reforma în-
seamnæ a modifica o organizaflie sau o practicæ existentæ în efortul de
a o aduce la starea iniflialæ, în timp ce a restaura înseamnæ a restabili
sau a reînnoi organizaflia sau practica originalæ în întregime.

Revelaflie Comunicarea dintre Dumnezeu øi copiii Sæi, fæcutæ de regu-
læ prin intermediul Duhului Sfânt. Persoane individuale pot primi re-
velaflie pentru a le îndruma propriile viefli, însæ numai profetul ales al
lui Dumnezeu poate primi revelaflie pentru întreaga lume. Revelaflia
vine în multe feluri, dar cel mai des vine sub forma gândurilor, senti-
mentelor øi a impresiilor.
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STUDIU SUPLIMENTAR
Întrebærile øi scripturile urmætoare væ vor ajuta sæ învæflafli mai
mult despre principiile din aceastæ broøuræ øi sæ meditafli asupra
lor. Aceastæ listæ nu este completæ; notele de subsol øi trimiterile
la scripturi væ vor conduce la pasaje øi resurse suplimentare.

Ce înseamnæ pentru dumneavoastræ faptul cæ Dumnezeu este
Tatæl dumneavoastræ Ceresc?
Maleahi 2:10 (Biblie, Vechiul Testament)
Evrei 12:9-10 (Biblie, Noul Testament)

Care este rolul unui profet? De ce este important sæ øtim cæ
Dumnezeu le vorbeøte profeflilor?
Amos 3:7 (Biblie, Vechiul Testament)
Iacov 4:4-6 (Cartea lui Mormon, pag. 145-146)

Ce înseamnæ sæ aibæ cineva autoritatea preofliei? Cum primeøte
cineva aceastæ autoritate?
Matei 10:1 (Biblie, Noul Testament)
Ioan 15:16 (Biblie, Noul Testament)

Ce se întâmplæ când acea autoritate este pierdutæ?
Amos 8:11-12 (Biblie, Vechiul Testament)
1 Nefi 13:24-29 (Cartea lui Mormon, pag. 29-30)
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Au øtiut apostolii lui Isus cæ urma sæ aibæ loc o apostazie?
Faptele apostolilor 20:28-31 (Biblie, Noul Testament)
2 Tesaloniceni 2:2-3 (Biblie, Noul Testament)
2 Timotei 4:3-4 (Biblie, Noul Testament)

Ce înseamnæ pentru dumneavoastræ faptul cæ Evanghelia
lui Isus Hristos a fost restauratæ prin intermediul profetului
Joseph Smith?
Mærturia profetului Joseph Smith (broøuræ)

Ce este Cartea lui Mormon? Cum este aceasta o mærturie a
chemærii lui Joseph Smith ca profet?
Pagina de titlu a Cærflii lui Mormon
Introducerea Cærflii lui Mormon

Care este rolul Duhului Sfânt?
Alma 5:45-47 (Cartea lui Mormon, pag. 259)
Moroni 10:3-5 (Cartea lui Mormon, pag. 639)
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PREASLÆVIfiI CU NOI

VENIfiI ØI VEDEfiI CUM VÆ POATE BINECUVÂNTA
EVANGHELIA RESTAURATÆ VIAfiA

Adunarea de împærtæøanie constituie adunarea principalæ a progra-
mului de preaslævire. De regulæ, dureazæ puflin mai mult de o oræ øi
cuprinde urmætoarele:

imnuri: interpretate de cætre congregaflie (sunt oferite cærfli de imnuri);

rugæciuni: oferite de cætre membrii locali ai Bisericii;

împærtæøania: pâinea øi apa sunt binecuvântate øi împærflite
congregafliei în amintirea ispæøirii lui Isus Hristos;

vorbitori: de regulæ, unul sau doi membri ai congregafliei desemnafli
anterior vorbesc despre subiecte din Evanghelie;

îmbræcæminte: bærbaflii øi bæieflii poartæ, de regulæ, costume sau panta-
loni cu cæmaøæ øi cravatæ. Femeile øi fetele poartæ rochii sau fuste.

Nu se cer donaflii în timpul programului de preaslævire.

�
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Væ invitæm, de asemenea, sæ participafli la adunærile suplimentare,
în acord cu interesele øi grupa de vârstæ în care væ încadrafli.
Ordinea øi disponibilitatea acestor adunæri poate varia.

Øcoala de duminicæ: clase pentru studiul scripturilor øi al doctrinelor
Evangheliei.

Adunærile preofliei: clase pentru bærbafli øi bæiefli cu vârste de 12 ani
øi mai mari.

Societatea de Alinare: clase pentru femei cu vârste de 18 ani øi
mai mari.

Tinerele Fete: clase pentru fete cu vârste cuprinse între 12 øi 18 ani.

Societatea Primaræ: slujire în grup øi clase pentru copii cu vârste
cuprinse între 3 øi 11 ani. Deseori, existæ o creøæ pentru copiii
cu vârste cuprinse între 18 luni øi 3 ani.

Ora adunærii de împærtæøanie:

Adresa capelei:
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Ce trebuie sæ fac?
• Citifli Cartea lui Mormon.

Pasaje recomandate:

• Rugafli-væ pentru a øti cæ Joseph Smith a fost un profet øi cæ
aceastæ carte, Cartea lui Mormon, este cuvântul lui Dumnezeu.

• Participafli la adunærile Bisericii.

• Hotærâfli dacæ-L vefli urma pe Salvator, botezându-væ. Data
botezului:

• Accesafli www.mormon.org/ron pentru a învæfla mai mult despre
Evanghelia restauratæ a lui Isus Hristos.

• Continuafli sæ væ întâlnifli cu misionarii pentru a învæfla mai
mult despre adeværurile pe care Dumnezeu le-a restaurat prin
intermediul profeflilor zilelor moderne.

Urmætoarea întâlnire:

Numele misionarilor øi numærul de telefon:

www.mormon.org/ron
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