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CE ESTE PLANUL SALVÆRII?
Planul salværii* este planul lui Dumnezeu pentru fericirea co-
piilor Sæi. În centrul sæu se aflæ ispæøirea lui Isus Hristos. Dacæ
vefli urma învæflæturile lui Isus Hristos, vefli gæsi o pace interioa-
ræ nesfârøitæ în aceastæ viaflæ øi bucurie veønicæ dupæ moarte.

Pe mæsuræ ce învæflafli despre planul salværii, vefli gæsi ræspunsuri
la urmætoarele întrebæri: „De unde am venit?” „Care este sco-
pul meu în viaflæ?” „Unde voi merge dupæ aceastæ viaflæ?”

DE UNDE AM VENIT?
Viafla dumneavoastræ nu a început la naøtere øi nici nu se va
încheia la moarte. Dumneavoastræ suntefli fæcut(æ) dintr-un
trup spiritual (numit câteodatæ spirit) øi dintr-un trup fizic.

Tatæl dumneavoastræ Ceresc v-a creat
spiritul øi, înainte sæ væ fi næscut pe
pæmânt, dumneavoastræ afli træit
alæturi de El ca spirit. L-afli cunoscut
øi l-afli iubit, iar El v-a cunoscut øi v-a
iubit. Aceastæ perioadæ este numitæ
viafla pre-pæmânteanæ.

În timpul vieflii dumneavoastræ pre-
pæmântene, afli fost învæflat(æ) principiile øi poruncile care væ
vor conduce cætre fericire. V-afli dezvoltat inteligenfla øi afli în-
væflat sæ iubifli adeværul. Afli fost învæflat(æ) despre planul sal-
værii. În timpul acelei viefli pre-pæmântene, Isus Hristos a fost
ales ca Salvator; afli învæflat cæ prin El vefli putea sæ învingefli
consecinflele deciziilor dumneavoastræ greøite.

O parte importantæ a planului lui Dumnezeu a fost ca dumnea-
voastræ sæ venifli pe pæmânt pentru a primi un trup fizic øi pentru

2

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

Familia se aflæ în centrul planului Tatælui Ceresc.

„Planul [salværii] era

pregætit încæ de la crearea

lumii prin Hristos pentru

oricine care voia sæ creadæ

în numele Lui”.

Alma 22:13
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a învæfla sæ luafli decizii corecte. Sæ nu væ amintifli sæ fi træit în
prezenfla Tatælui Ceresc, însæ El sæ væ dea abilitatea de a discerne
între bine øi ræu. Sæ-I putefli recunoaøte dragostea øi adeværul.
Prin experienflele øi încercærile
dumneavoastræ, sæ putefli învæfla sæ
luafli decizii corecte în mod con-
stant. Cu ajutorul lui Isus Hristos,
sæ væ putefli întoarce sæ træifli alætu-
ri de Tatæl dumneavoastræ Ceresc
atunci când viafla dumneavoastræ
pe pæmânt se va termina.

În viafla dumneavoastræ pre-pæ-
mânteanæ, afli învæflat cæ numai
dacæ alegefli sæ urmafli planul lui
Dumnezeu putefli sæ primifli pace
nesfârøitæ øi satisfacflie în aceastæ
viaflæ øi în veønicie. Deoarece El
væ iubeøte, Tatæl dumneavoastræ ceresc v-a dat libertatea de a
alege sau puterea de a lua decizii. El v-a læsat sæ alegefli dacæ
vefli urma sau nu atât planul Sæu, cât øi pe Domnul Isus
Hristos.

Satana, unul dintre copiii de spirit ai lui Dumnezeu, s-a ræzvræ-
tit împotriva Tatælui nostru Ceresc øi nu a acceptat planul Sæu.
El a vrut sæ ne forfleze pe tofli sæ facem voia sa. Deøi este trist,
mulfli dintre copiii Tatælui nostru Ceresc au ales sæ-l urmeze pe
Satana. Satana øi cei care l-au urmat au fost alungafli din pre-
zenfla lui Dumnezeu øi nu li s-a permis sæ se nascæ pe pæmânt.
Ei continuæ sæ existe ca spirite. Ei sunt nenorocifli øi vor ca
dumneavoastræ sæ fifli nenorocit(æ). Ei væ ispitesc pe dumnea-
voastræ øi pe tofli copiii lui Dumnezeu sæ facefli lucruri care aduc
nefericire øi care nu-I sunt plæcute lui Dumnezeu.

5
Avem multe de învæflat øi de træit în timpul acestei viefli.

Chiar dacæ nu væ amintifli

acest lucru, înainte sæ venifli pe

acest pæmânt, dumneavoastræ

afli træit în prezenfla lui

Dumnezeu, Tatæl dumneavoas-

træ Veønic, øi a Fiului Sæu, Isus

Hristos. Afli izbucnit în cântæri

de bucurie când vi s-a dat privi-

legiul de a veni pe acest pæmânt

pentru a primi un trup øi a ur-

ma planul lui Dumnezeu pen-

tru fericirea dumnevoastræ.

* Cuvintele în roøu sunt definite la paginile 18 øi 19.
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În viafla pre-pæmânteanæ, dumneavoastræ afli ales sæ avefli cre-
dinflæ în Isus Hristos øi sæ urmafli planul lui Dumnezeu. Datoritæ
deciziilor dumneavoastræ, v-afli næscut pe pæmânt. Numai prin
luarea acestor decizii putefli sæ gæsifli pace în aceastæ viaflæ øi sæ
væ întoarcefli sæ træifli alæturi de Tatæl dumneavoastræ Ceresc
dupæ ce se terminæ aceastæ viaflæ.

CARE ESTE SCOPUL MEU ÎN VIAfiÆ?

Creaflia øi cæderea
Pæmântul a fost creat ca un loc în care copiii Tatælui nostru
Ceresc sæ træiascæ øi sæ dobândeascæ experienflæ. Adam øi Eva
au fost primii copii ai lui Dumnezeu, care au venit pe pæmânt.
Ei au træit într-un loc numit grædina Edenului, în care erau încæ
în prezenfla lui Dumnezeu.

Tatæl nostru Ceresc le-a dat lui Adam øi Evei libertatea de a alege.
El le-a poruncit sæ nu mænânce din fructul pomului cunoaøterii
binelui øi ræului. Supunerea faflæ de aceastæ poruncæ însemna
cæ ei puteau ramâne în grædinæ, însæ nu puteau sæ progreseze
învæflând din experienfle øi din încercæri. Satana i-a ispitit pe
Adam øi Eva sæ mænânce din fructul oprit, iar ei au ales sæ
facæ acest lucru. Aceasta fæcea parte din planul lui Dumnezeu.
Din cauza deciziei lor, ei au fost îndepærtafli din prezenfla lui
Dumnezeu, atât fizic, cât øi spiritual. Au devenit muritori, ceea
ce înseamnæ cæ erau expuøi pæcatului øi morflii. Ei nu puteau
sæ se întoarcæ la El færæ ajutorul Lui. Îndepærtarea lor fizicæ øi
spiritualæ de Dumnezeu este numitæ cæderea.

Tatæl nostru Ceresc a trimis îngeri øi Duhul Sfânt sæ-i învefle
pe Adam øi Eva planul salværii. În centrul acestui plan se aflæ
ispæøirea lui Isus Hristos, care le permite copiilor lui Dumnezeu sæ
învingæ consecinflele cæderii øi sæ aibæ bucurie în aceastæ viaflæ øi
în veønicie.

6

* Cuvintele în roøu sunt definite la paginile 18 øi 19.
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„Dacæ Adam n-ar fi pæcætuit,

nu ar fi cæzut, ci ar fi ræmas

în Grædina Edenului...

Øi [Adam øi Eva] nu ar fi avut copii;

prin urmare, ar fi ræmas într-o stare

de nevinovæflie, neavând nici o bucurie,

întrucât ei n-ar fi cunoscut nici

o suferinflæ, nefæcând nici un bine,

cæci nu cunoøteau pæcatul.

Dar iatæ, toate lucrurile au fost

fæcute potrivit înflelepciunii Aceluia

care cunoaøte toate lucrurile.

Adam a cæzut, ca oamenii sæ

poatæ fi; iar oamenii sunt ca sæ 

poatæ avea bucurie.”

2 Nefi 2:22-25
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Viafla dumneavoastræ pe pæmânt
Din cauza cæderii, suntefli îndepærtat fizic øi spiritual de
Dumnezeu. Aceastæ îndepærtare face parte din planul lui
Dumnezeu pentru copiii Sæi. Scopul dumneavoastræ de a
pleca din prezenfla Sa øi de a veni pe
pæmânt include obflinerea unui trup,
dobândirea experienflei øi învæflarea de
a lua decizii drepte.

Multe aspecte ale vieflii aduc fericire,
iar unele aduc tristefle. Aceste expe-
rienfle væ ajutæ sæ învæflafli cum sæ deo-
sebifli binele de ræu øi sæ luafli decizii
corecte. Dumnezeu væ influenfleazæ sæ
facefli bine øi sæ-L urmafli, în timp ce
Satana væ ispiteøte sæ-L ignorafli pe
Dumnezeu øi sæ pæcætuifli. (Pæcatul în-
seamnæ sæ alegi cu bunæ øtiinflæ sæ faci ræu sau sæ nu faci bine).
Când alegefli sæ-L urmafli pe Dumnezeu øi sæ flinefli poruncile
Sale, creøtefli în înflelepciune øi în tæria de caracter. Putefli sæ
avefli parte de bucurie chiar øi în timpurile mai grele øi putefli
sæ întâmpinafli încercærile vieflii cu un spirit de pace.

Afli luat multe decizii bune în viafla dumneavoastræ, însæ afli luat,
de asemenea, øi unele decizii greøite. Atunci când luafli decizii
greøite øi pæcætuifli, væ îndepærtafli într-o oarecare mæsuræ de
Dumnezeu. Scripturile numesc aceastæ îndepærtare moarte spiri-
tualæ. Pe lângæ faptul cæ væ separæ de Dumnezeu, pæcatul væ pro-
voacæ, de asemenea, vinæ øi ruøine. Dumneavoastræ nu putefli
învinge pæcatul øi consecinflele acestuia de unul (una) singur(æ).

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

Trebuie sæ ne gândim cu atenflie la alegerile noastre.
9

„Copil al Domnului,

El m-a trimis aici,

Mi-a dat o casæ pe pæmânt

Cu dragi øi scumpi pærinfli.

Vino, sæ fii lângæ mine,

Drumul sæ-mi aræfli.

Cum sæ fac cu El sæ fiu,

Te rog sæ mæ învefli”.

Imnuri øi cântece pentru copii,

pag. 58.
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Ispæøirea lui Isus Hristos
Deoarece Tatæl dumneavoastræ Ceresc væ iubeøte, El L-a trimis
pe Fiul Sæu, Isus Hristos, sæ plæteascæ pentru pæcatele dumnea-
voastræ. Aceastæ platæ face parte din ispæøirea lui Isus Hristos.

Isus Hristos a suferit voluntar pentru
pæcatele, durerile, bolile øi întristærile
dumneavoastræ. Prin harul øi mila Sa,
El væ poate ajuta în timpul încercæri-
lor dumneavoastræ øi væ poate uøura
de vina øi de ruøinea ce rezultæ din
pæcatele dumneavoastræ.

Plætind pentru pæcatele dumneavoas-
træ, Isus nu a eliminat libertatea dum-

neavoastræ de a alege sau responsabilitatea personalæ – El nu
væ face curat împotriva voinflei dumneavoastræ. Pentru a primi
ajutorul øi sprijinul Sæu, dumneavoastræ trebuie sæ væ exercizafli
credinfla în El, sæ væ pocæifli, sæ væ botezafli, sæ primifli Duhul
Sfânt øi sæ alegefli sæ urmafli învæflæturile Sale pentru tot restul
vieflii dumneavoastræ. Pe mæsuræ ce væ bizuifli pe ispæøire, vefli
simfli dragostea lui Dumnezeu øi El væ va ajuta sæ væ îndurafli
încercærile. Vefli avea parte de bucurie, pace øi consolare. Tot
ce pare nedrept în viaflæ poate fi îndreptat prin ispæøirea lui
Isus Hristos, prin mila øi dragostea Tatælui nostru Ceresc.
Ispæøirea este punctul central al planului salværii.

UNDE VOI MERGE DUPÆ ACEASTÆ VIAfiÆ?
Din perspectiva pæmânteanæ, moartea fizicæ poate sæ paræ ca
fiind un sfârøit, însæ de fapt este un început, un pas înainte în
planul Tatælui nostru Ceresc. La moarte, spiritul dumneavoastræ
væ v-a pæræsi trupul øi va merge în lumea spiritelor, care este un
loc de învæflare øi pregætire. În lumea spiritelor, amintirile dum-
neavoastræ din aceastæ viaflæ vor ræmâne cu dumneavoastræ.

10
Salvatorul a suferit pentru pæcatele noastre în grædina Ghetsimani.

„Fiindcæ atât de mult a

iubit Dumnezeu lumea, cæ

a dat pe singurul Lui Fiu,

pentru ca oricine crede în

El, sæ nu piaræ, ci sæ aibæ

viaflæ veønicæ”.

Ioan 3:16

* Cuvintele în roøu sunt definite la paginile 18 øi 19.
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Moartea nu væ v-a schimba personalitatea sau dorinfla de a face
bine sau ræu. Dacæ alegefli sæ-L urmafli pe Hristos în timpul vieflii

dumneavoastræ pe pæmânt, vefli avea
pace în lumea spiritelor øi væ vefli odihni
de grijile dumneavoastræ. Cei care aleg
sæ nu-L urmeze pe Isus Hristos øi nu se
pocæiesc vor fi nefericifli.

Tatæl nostru Ceresc a øtiut cæ mulfli
dintre copiii Sæi nu vor avea niciodatæ
øansa sæ învefle despre Isus Hristos în

timpul vieflii lor øi cæ alflii vor alege sæ nu-L urmeze. Deoarece
Îøi iubeøte copiii, Dumnezeu a pregætit o cale pentru ca cei din
lumea spiritelor sæ învefle despre planul Sæu, sæ aibæ credinflæ în
Isus Hristos øi sæ se pocæiascæ. Cei care-L acceptæ øi-L urmeazæ
pe Isus Hristos vor avea pace øi odihnæ.

Învierea øi judecata
Unul dintre cele mai mari daruri ale lui Dumnezeu pentru tofli
cei care vin pe pæmânt este învierea, care a fost fæcutæ posibilæ
prin ispæøirea lui Isus Hristos. Când Isus a murit pe cruce, spiri-
tul Sæu s-a dus în lumea spiritelor. Trei zile mai târziu, spiritul
Sæu a fost reunit cu trupul Sæu glorificat, perfect care nu mai
putea sæ moaræ. Aceastæ reunire a trupului cu spiritul este nu-
mitæ înviere. Oricine se naøte pe pæmânt va fi înviat.

Dupæ ce suntefli înviat, vefli merge în fafla lui Dumnezeu
pentru a fi judecat în acord cu faptele øi cu dorinflele inimii
dumneavoastræ.

12
Salvatorul înviat i-a apærut Mariei.

La moarte, spiritul dum-

neavoastræ væ pæræseøte

trupul øi merge în lumea

spiritelor, un loc de pregæ-

tire, de învæflare øi de odih-

næ de la griji øi tristefle.

* Cuvintele în roøu sunt definite la paginile 18 øi 19.
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Grade de glorie
Dupæ ce vefli fi judecat(æ), vefli træi într-o stare de glorie.
Deoarece faptele øi dorinflele tuturor variazæ, cerul cuprinde
diferite împæræflii sau grade de glorie.

Împæræflia celestialæ. Tatæl nostru Ceresc øi Isus Hristos locuiesc
în împæræflia celestialæ. Dacæ dumneavoastræ træifli conform
Evangheliei lui Isus Hristos øi suntefli curæflat(æ) de pæcat prin
ispæøire, vefli primi un loc în aceastæ împæræflie, care este cea
mai înaltæ . Vefli træi în prezenfla lui Dumnezeu øi vefli cunoaøte
bucuria deplinæ.

Împæræflia terestrialæ. Oamenii care refuzæ sæ accepte Evanghelia
lui Isus Hristos, dar care træiesc viefli onorabile vor primi un loc
în împæræflia terestrialæ.

Împæræflia telestialæ. Cei care continuæ în pæcatele lor øi nu se
pocæiesc vor primi un loc în împæræflia telestialæ.

14

Ispæøirea lui Isus Hristos face posibilæ salvarea.

Credinflæ în Isus Hristos
Pocæinflæ

Botez
Darul Duhului Sfânt

A îndura pânæ la sfârøit

Creaflia 
øi cæderea

Moarte fizicæ

Viafla pæmânteanæViafla pre-pæmânteanæ

01133_171_PlanSalvBroch.qxd  10-30-2006  10:35 AM  Page 14



CE ÎNSEAMNÆ PLANUL PENTRU MINE?
Când înflelegefli cæ Dumnezeu este Tatæl dumneavoastræ, cæ El
væ iubeøte øi cæ El a fæcut posibil ca dumneavoastræ sæ dobân-
difli experienflæ øi cunoaøtere aici øi sæ devenifli asemænætor (ase-
mænætoare) Lui dupæ aceastæ viaflæ, vefli cunoaøte importanfla
deciziilor pe care le luafli în timpul vieflii. Dumneavoastræ înfle-
legefli cæ trebuie sæ-L urmafli pe Isus Hristos pentru a primi toa-
te binecuvântærile planului Tatælui nostru Ceresc.

15

Terestrial

Celestial

Înviere 
øi judecatæ

æ

TelestialLumea spiritelor
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CUM POT EU SÆ ØTIU?
Cunoaøterea în mai mare mæsuræ a planului salværii se datorea-
zæ restaurærii Evangheliei lui Isus Hristos prin intermediul pro-
fetului Joseph Smith.

Putefli sæ øtifli pentru dumneavoastræ înøivæ cæ aceste lucruri
sunt adeværate întrebându-L pe Tatæl dumneavoastræ Ceresc în
rugæciune. El væ va ræspunde prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt

este numit, de asemenea, Spiritul lui
Dumnezeu øi unul dintre rolurile Lui
este sæ mærturiseascæ despre adevær.
Duhul Sfânt dezvæluie øi confirmæ
adeværul prin sentimente, gânduri øi
impresii. Sentimentele care vin de la
Duhul Sfânt sunt puternice, dar, de
asemenea, sunt de obicei calme øi
liniøtite. Aøa cum suntem învæflafli în
Biblie: „Roada Duhului, dimpotrivæ,
este: dragostea, bucuria, pacea,
îndelunga ræbdare, bunætatea, facerea
de bine, credincioøia, blândeflea [øi]
înfrânarea poftelor” (Galateni 5:22-23).
Aceste sentimente sunt o confirmare

de la Duhul Sfânt cæ acest mesaj este adeværat. Apoi, dumnea-
voastræ va trebui sæ alegefli dacæ vefli træi sau nu în armonie
cu învæflæturile lui Isus Hristos, aøa cum sunt restaurate prin
intermediul lui Joseph Smith.

16

Cum sæ mæ rog?

• Adresafli-væ Tatælui
dumneavoastræ Ceresc.

• Exprimafli sentimentele
inimii dumneavoastræ
(recunoøtinflæ, întrebæri,
cereri pentru a confirma
adeværul Cærflii lui
Mormon øi a ceea ce
misionarii v-au predat).

• Încheiafli („În numele
lui Isus Hristos, amin”).

Putefli sæ øtifli adeværul prin rugæciune sinceræ.
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LISTA TERMENILOR
Cæderea Evenimentul prin care omenirea a devenit muritoare. A
condus la o îndepærtare spiritualæ øi fizicæ de Dumnezeu. Pentru cæ
Adam øi Eva, primii oameni, nu s-au supus poruncilor lui Dumnezeu,
ei au fost îndepærtafli din prezenfla Sa (aceastæ îndepærtare este numi-
tæ, de asemenea, moarte spiritualæ) øi au devenit muritori (supuøi
morflii fizice). Ca descendenfli ai lui Adam øi ai Evei, noi suntem, de
asemenea, îndepærtafli din prezenfla lui Dumnezeu øi supuøi morflii fi-
zice. Ispæøirea lui Isus Hristos învinge atât moartea fizicæ, cât øi pe
cea spiritualæ.

Har Ajutor øi sprijin divin dat prin mila øi dragostea lui Isus
Hristos. Prin harul Sæu, fæcut posibil prin ispæøirea Sa, toatæ ome-
nirea va fi înviatæ. Prin harul Sæu, cei care se pocæiesc continuu
øi træiesc conform Evangheliei Sale vor simfli o apropiere trainicæ
faflæ de Tatæl lor Ceresc în aceastæ viaflæ øi vor træi în prezenfla Sa
dupæ aceasta.

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 Lui pentru pæcatele
noastre, værsarea sângelui Sæu, moartea øi învierea Sa. Datoritæ ispæ-
øirii, tofli cei care au træit vor fi înviafli. Ispæøirea ne oferæ, de aseme-
nea, o cale de a fi iertafli pentru pæcatele noastre øi de a træi pentru
totdeauna alæturi de Dumnezeu.

Înviere Dupæ moartea fizicæ, reunirea spiritului cu trupul fizic din
carne øi oase fæcut perfect. Isus Hristos a fost primul care a fost în-
viat. Dupæ înviere, spiritul øi trupul nu vor mai fi niciodatæ separa-
te øi persoana træieøte pentru totdeauna. Tofli cei care au træit vor
fi înviafli datoritæ ispæøirii.

Libertate de a alege Darul de la Dumnezeu de a alege între bine øi
ræu, între corect øi greøit.

18
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Lumea spiritelor Acolo unde spiritele merg între moarte øi înviere.
Pentru cei care au fost neprihænifli în timpul vieflii lor, lumea spiri-
telor va fi un loc de pace øi bucurie.

Moarte fizicæ Separarea spiritului de trupul muritor. Când corpul
fizic moare, spiritul continuæ sæ træiascæ în lumea spiritelor. Noi în-
vingem moartea fizicæ prin înviere, care a fost fæcutæ posibilæ prin
ispæøirea lui Isus Hristos.

Moarte spiritualæ Îndepærtarea de Dumnezeu ca rezultat al nesupu-
nerii faflæ de poruncile Sale. Noi suntem salvafli de la moartea spi-
ritualæ prin ispæøirea lui Isus Hristos pe mæsuræ ce ne pocæim øi
flinem poruncile Sale.

Planul salværii Planul Tatælui nostru Ceresc ne permite sæ devenim
asemænætori Lui øi sæ primim deplinætatea bucuriei. În centrul
acestui plan se aflæ ispæøirea lui Isus Hristos øi el confline toate
poruncile, rânduielile øi învæflæturile Evangheliei.

Rânduialæ Un act sacru, oficial fæcut prin autoritatea preofliei.
Exemplele includ botezul, primirea Duhului Sfânt øi împærtæøania.
Rânduielile sunt deseori un mijloc de a face legæminte cu Dumnezeu.

Salvare Eliberarea de pæcat øi de moarte. Salvarea este posibilæ
prin ispæøirea lui Isus Hristos. Prin învierea lui Isus Hristos, toatæ
lumea va învinge consecinflele morflii. Noi putem fi salvafli de con-
secinflele pæcatului øi prin credinfla în Isus Hristos. Aceastæ credin-
flæ se manifestæ printr-o viaflæ de pocæinflæ øi de supunere faflæ de
legile øi rânduielile Evangheliei øi prin slujirea lui Isus Hristos.

Spirit Partea unei persoane, care a træit alæturi de Tatæl Ceresc
înainte de naøtere. În timpul vieflii pe pæmânt, spiritul este unit
cu un trup muritor. Spiritul continuæ sæ træiascæ dupæ moarte.

Viafla pre-pæmânteanæ Viafla noastræ înainte de a ne naøte pe acest
pæmânt. În viafla noastræ pre-pæmânteanæ, am træit în prezenfla
Tatælui nostru Ceresc în calitate de copii ai Sæi de spirit. Noi nu
am avut trupuri fizice.
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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.

Care a fost relaflia dumneavoastræ cu Dumnezeu înainte
de a væ naøte?
Ieremia 1:5 (Biblie, Vechiul Testament)
Evrei 12:9 (Biblie, Noul Testament)

Ce este cæderea? De ce a fost necesaræ?
2 Nefi 2:14-26 (Cartea lui Mormon, pag. 68-69)
Alma 42:2-9 (Cartea lui Mormon, pag. 371-372)

Care este scopul vieflii dumneavoastræ aici? Cum poate aceastæ
cunoaøtere sæ influenfleze deciziile pe care le luafli în fiecare zi?
2 Nefi 2:25-27 (Cartea lui Mormon, pag. 69)
Alma 34:32 (Cartea lui Mormon, pag. 352)
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Ce este ispæøirea? Cum væ poate ajuta aceasta în viafla
dumneavoastræ de zi cu zi?
Ioan 3:16-17 (Biblie, Noul Testament)
Romani 3:23-25 (Biblie, Noul Testament)
2 Nefi 2:6-8 (Cartea lui Mormon, pag. 66-67)
Alma 7:11-12 (Cartea lui Mormon, pag. 263-264)
Alma 42:22-23 (Cartea lui Mormon, pag. 373-374)

Ce este lumea spiritelor? Ce se întâmplæ acolo?
1 Petru 4:6 (Biblie, Noul Testament)
Alma 40:11-14 (Cartea lui Mormon, pag. 368)

Ce înseamnæ sæ fii înviat? Cine va fi înviat? De ce este
importantæ învierea?
2 Nefi 9:13-15 (Cartea lui Mormon, pag. 85-86)
Alma 11:42-45 (Cartea lui Mormon, pag. 278)

Ce este cerul? De ce sunt trei grade diferite de glorie?
1 Corinteni 15:40-43 (Biblie, Noul Testament)

21

01133_171_PlanSalvBroch.qxd  10-30-2006  10:35 AM  Page 21



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 cu-
prinse între 3 øi 11 ani. De cele mai multe ori, 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 ceea ce v-au învæflat misionarii
este adeværat.

• Participafli la adunærile Bisericii.

• Pregætifli-væ sæ fifli botezat(æ) în data de

• Accesafli www.mormon.org/ron pentru a învæfla mai mult despre
planul Tatælui Ceresc pentru copiii Sæi.

• 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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