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CE ESTE EVANGHELIA LUI ISUS HRISTOS?
Evanghelia lui Isus Hristos este planul Tatælui nostru Ceresc
pentru fericirea øi salvarea* copiilor Sæi. Este numitæ Evanghelia
lui Isus Hristos deoarece ispæøirea lui Isus Hristos este în centrul
acestui plan. Conform planului Sæu, Tatæl nostru Ceresc L-a
trimis pe Fiul Sæu, Isus Hristos, în lume pentru a ne aræta cum
sæ træim viefli utile øi fericite øi cum sæ avem parte de bucurie
veønicæ dupæ aceastæ viaflæ. Prin harul øi mila lui Isus Hristos,
dumneavoastræ putefli sæ devenifli curat(æ) de pæcat øi sæ væ
bucurafli de liniøte sufleteascæ. Putefli sæ devenifli demn(æ) sæ
træifli în prezenfla Tatælui Ceresc dupæ aceastæ viaflæ.

Pentru a primi aceastæ pace øi acest
sprijin, dumneavoastræ trebuie sæ învæ-
flafli øi sæ urmafli principiile øi rânduielile
Evangheliei. Un principiu este un ade-
vær care poate fi aplicat în viaflæ; o rân-
duialæ este un act sacru, oficial, fæcut
prin autoritatea preofliei øi este, deseori,
un mijloc de a face un legæmânt cu
Tatæl nostru Ceresc. Primele principii
ale Evangheliei sunt credinfla în Isus
Hristos øi pocæinfla. Primele rânduieli
ale Evangheliei sunt botezul øi primirea
Duhului Sfânt.

Dupæ ce învæflafli øi urmafli primele principii øi rânduieli ale
Evangheliei, cæutafli sæ urmafli exemplul lui Hristos pentru tot
restul vieflii dumneavoastræ. Aceastæ credinflæ continuæ este
numitæ „a îndura pânæ la sfârøit”.

3
Învæflæturile øi ispæøirea lui Isus Hristos sunt centrul Evangheliei Sale.

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

Putefli træi în conformitate

cu Evanghelia lui

Isus Hristos:

• dezvoltându-væ credinfla
în Isus Hristos;

• pocæindu-væ;

• botezându-væ øi pri-
mind Duhul Sfânt;

• îndurând pânæ la sfârøit.
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CREDINfiA ÎN ISUS HRISTOS
Credinfla este o încredere puternicæ ce motiveazæ o persoanæ
sæ acflioneze. În centrul credinflei care conduce la iertarea pæ-
catelor se aflæ Isus Hristos, a cærui ispæøire face posibilæ ierta-
rea. Credinfla în Isus Hristos este mai mult decât o încredere
pasivæ în El. Înseamnæ sæ credefli cæ El este Fiul lui Dumnezeu
øi cæ El a suferit pentru pæcatele, durerile øi bolile dumnea-

voastræ. Înseamnæ sæ acflionafli în
acord cu acea încredere. Credinfla
în Isus Hristos væ face sæ-L iubifli, sæ
avefli încredere în El øi sæ væ supunefli
poruncilor Lui.

POCÆINfiA
Credinfla în Isus Hristos væ face sæ
vrefli sæ væ schimbafli viafla în mai bi-
ne. Pe mæsuræ ce studiafli Evanghelia,
recunoaøtefli cæ afli pæcætuit sau cæ afli

acflionat împotriva voinflei øi învæflæturilor lui Dumnezeu. Prin
pocæinflæ, dumneavoastræ væ schimbafli acele gânduri, dorinfle,
obiceiuri øi fapte care nu sunt în armonie cu învæflæturile lui
Dumnezeu. El væ promite cæ, atunci când væ pocæifli, væ va ier-
ta pæcatele. Când væ pocæifli, dumneavoastræ:

recunoaøtefli cæ afli pæcætuit øi regretafli sincer ceea ce afli fæcut;

încetafli sæ facefli ceea ce este greøit øi væ stræduifli sæ nu repe-
tafli greøeala;

væ mærturisifli pæcatele Domnului øi cerefli iertare. Fæcând
aceasta væ uøurafli de o povaræ grea. Dacæ afli pæcætuit împo-
triva unei alte persoane, îi vefli cere, de asemenea, iertare
acelei persoane.

4
Credinfla în Isus Hristos este primul principiu al Evangheliei.

„Încrede-te în Domnul

din toatæ inima ta, øi nu te

bizui pe înflelepciunea ta!

Recunoaøte-L în toate

cæile tale, øi El

îfli va netezi cærærile”.

Proverbe 3:5-6
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facefli restituirea. Facefli tot ce putefli pentru a corecta proble-
mele cauzate de faptele dumneavoastræ.

flinefli poruncile. Supunerea faflæ de poruncile lui Dumnezeu adu-
ce puterea Evangheliei în viafla dumneavoastræ. Evanghelia væ va
da tærie sæ væ abandonafli pæcatele. fiinerea poruncilor include
slujirea, iertarea celorlalfli øi participarea la adunærile Bisericii.

îl recunoaøtefli pe Salvator. Cea mai
importantæ parte a pocæinflei este înfle-
legerea faptului cæ iertarea vine datoritæ
lui Isus Hristos. Poate cæ au fost mo-
mente când afli simflit cæ Dumnezeu nu
va ierta pæcatele grave. Dar Salvatorul
a suferit pentru pæcatele noastre pentru
ca ele sæ poatæ fi depæøite, chiar øi cele
grave. Rezultatul pocæinflei adeværate
este iertarea, pacea, alinarea øi bucuria.

Pocæinfla nu înseamnæ întotdeauna sæ
faci schimbæri mari. Deseori, necesitæ
pur øi simplu un angajament mai ferm
de a træi conform voinflei lui Dumnezeu.
Adeværata pocæinflæ nu se întâmplæ
întotdeauna rapid; avefli ræbdare cu
dumneavoastræ înøivæ pe mæsuræ ce væ
stræduifli sæ facefli ce este drept øi sæ corectafli greøelile pe care le-
afli fæcut. Pe mæsuræ ce væ pocæifli, vefli avea parte de o schimba-
re a inimii. Nu vefli mai avea dorinfla sæ pæcætuifli. Vefli ajunge sæ
øtifli cæ suntefli un copil al lui Dumnezeu øi cæ nu trebuie sæ con-
tinuafli sæ facefli aceleaøi greøeli la nesfârøit. Dorinfla dumnea-
voastræ de a-L urma pe Dumnezeu va deveni mai puternicæ øi
mai profundæ.

7
Isus le oferæ pace tuturor celor care se pocæiesc.

Noi, tofli, facem greøeli.

Câteodatæ ne facem ræu

nouæ înøine øi îi rænim

grav pe alflii în moduri pe

care noi, singuri, nu le pu-

tem repara. Stricæm lucruri

pe care nu le putem repara

singuri. Apoi, avem senti-

mente de vinæ, de umilire øi

de suferinflæ pe care nu le

putem vindeca singuri.

Puterea vindecætoare a is-

pæøirii poate remedia ceea

ce noi nu putem repara.
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BOTEZUL ØI DUHUL SFÂNT
Credinfla în Isus Hristos øi pocæinfla væ pregætesc pentru botez
øi pentru primirea Duhului Sfânt. Isus Hristos ne-a învæflat cæ
toatæ lumea trebuie sæ fie botezatæ cu apæ øi cu Spirit (Duhul
Sfânt) pentru iertarea pæcatelor. Prin botezul fæcut de cineva
care defline autoritatea preofliei øi prin primirea Duhului Sfânt,
dumneavoastræ vefli fi renæscut(æ) spiritual.

De ce trebuie ca eu sæ fiu botezat(æ)?
Isus Hristos a stabilit exemplul pentru noi, fiind botezat sæ
„[împlineascæ] tot ce trebuie împlinit” (Matei 3:15). Când sun-
tefli botezat(æ), primifli iertarea pæcatelor dumneavoastræ (vezi
Faptele apostolilor 2:38). Dumneavoastræ facefli un legæmânt,

sau o promisiune, cu Dumnezeu: pro-
mitefli sæ-L acceptafli pe Isus Hristos
ca Salvatorul dumneavoastræ, sæ-L ur-
mafli øi sæ flinefli poruncile Sale. Dacæ
væ facefli partea, Tatæl dumneavoastræ
Ceresc promite sæ væ ierte pæcatele.
Când suntefli botezat(æ) prin adeværata
autoritate, pæcatele dumneavoastræ
sunt curæflate.

Botezul implicæ o scufundare scurtæ în
apæ. Aøa a fost botezat Isus Hristos. Botezul prin scufundare este
un simbol sacru al morflii, al înmormântærii øi al învierii lui Isus
Hristos; reprezintæ sfârøitul vieflii dumneavoastræ vechi øi înce-
putul unei viefli noi, ca un(o) ucenic(æ) al(a) lui Isus Hristos.

De ce trebuie ca eu sæ primesc Duhul Sfânt?
În timp ce botezul væ spalæ de pæcatele dumneavoastræ, Duhul
Sfânt væ sfinfleøte sau væ purificæ. Dacæ ræmânefli fidel(æ) legæ-
mintelor botezului dumneavoastræ, putefli sæ avefli întotdeauna

8

„Isus i-a ræspuns:

‘Adeværat, adeværat îfli

spun, cæ, dacæ nu se naøte

cineva din apæ øi din Duh,

nu poate sæ intre în

Împæræflia lui Dumnezeu’”.

Ioan 3:5

Isus Hristos a fost botezat de Ioan Botezætorul.
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Duhul Sfânt cu dumneavoastræ. Tofli oamenii buni pot simfli in-
fluenfla Duhului Sfânt, dar numai aceia care sunt botezafli øi ca-
re primesc Duhul Sfânt au dreptul la compania Sa constantæ pe
tot parcursul vieflii.

Duhul Sfânt væ ajutæ sæ recunoaøtefli øi sæ înflelegefli adeværul.
El oferæ putere spiritualæ øi inspiraflie. El væ consoleazæ în mo-
mentele grele øi væ îndrumæ în luarea deciziilor. Putefli sæ simflifli
dragostea øi influenfla lui Dumnezeu în viafla dumneavoastræ de
zi cu zi prin intermediul Duhului Sfânt.

Posibilitatea de a væ bucura de acest
dar divin depinde de supunerea dum-
neavoastræ faflæ de poruncile lui
Dumnezeu. Duhul Sfânt nu poate sæ
ræmânæ cu cei care nu træiesc conform
învæflæturilor lui Dumnezeu. Ei pierd
privilegiul îndrumærii øi inspirafliei
Sale. Stræduifli-væ întotdeauna sæ fifli
demn(æ) de compania øi îndrumarea
Duhului Sfânt.

Dumneavoastræ primifli Duhul Sfânt
dupæ botez. În cadrul unei rânduieli
numitæ confirmare, unul sau mai

mulfli deflinætori autorizafli ai preofliei îøi aøeazæ mâinile pe capul
dumneavoastræ. Ei væ confirmæ ca membru(æ) al(a) Bisericii øi
væ binecuvânteazæ sæ primifli Duhul Sfânt. Aceastæ rânduialæ se
desfæøoaræ, de regulæ, în timpul programului Bisericii, curând
dupæ botez. Când suntefli botezat(æ) øi confirmat(æ), devenifli
un(o) membru(æ) al(a) Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din
Zilele din Urmæ.

10
Duhul Sfânt este dat prin aøezarea mâinilor.

Dumneavoastræ putefli

fi învæflat(æ) øi îndrumat(æ)

de Duhul Sfânt. „Dar

Mângâietorul, adicæ Duhul

Sfânt, pe care-L va trimite

Tatæl, în Numele Meu, væ

va învæfla toate lucrurile,

øi væ va aduce aminte

de tot ce v-am spus Eu”.

Ioan 14:26

* Cuvintele în roøu sunt definite la paginile 18 øi 19.
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Împærtæøania
Dupæ ce suntefli botezat(æ), væ putefli
reînnoi legæmintele botezului în
fiecare sæptæmânæ prin luarea din
împærtæøanie. În timpul slujirii împær-
tæøaniei, pâinea øi apa sunt binecu-
vântate øi împærflite congregafliei ca
o amintire a ispæøirii lui Isus Hristos.
Pâinea reprezintæ trupul Sæu øi apa reprezintæ sângele Sæu. În
timp ce væ reînnoifli legæmintele botezului, vi se promite cæ vefli
avea Spiritul sau Duhul Sfânt întotdeauna cu dumneavoastræ.

13
Împærtæøania ne ajutæ sæ ne amintim de Isus Hristos.

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

Împærtæøania væ ajutæ sæ

væ amintifli cu recunoøtinflæ

de viafla, slujirea øi

ispæøirea lui Isus Hristos.
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A ÎNDURA PÂNÆ LA SFÂRØIT
Dumneavoastræ devenifli un(o) membru(æ) al(a) Bisericii lui Isus
Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ prin credinfla în Isus
Hristos, prin pocæinflæ øi prin rânduielile botezului øi confirmærii.
Dupæ ce devenifli un(o) membru(æ) al(a) Bisericii, vefli continua
sæ creøtefli în înflelegere. Vefli continua sæ exercitafli credinfla în
Isus Hristos, sæ væ pocæifli, sæ væ reînnoifli legæmintele botezului
luând din împærtæøanie øi sæ urmafli îndrumarea Duhului Sfânt.
Aceste prime principii øi rânduieli ale Evangheliei sunt un mo-
del de urmat pe tot parcursul vieflii. Acest angajament pe viaflæ
este deseori numit “a îndura pânæ la sfârøit”.

Îndurarea pânæ la sfârøit aduce orientare, pace øi fericire în via-
flæ. Vefli simfli bucuria de a încerca sæ devenifli mai asemænætor
(asemænætoare) lui Isus Hristos pe mæsuræ ce îi slujifli øi îi aju-
tafli pe cei din jurul dumneavoastræ. Vefli înflelege mai bine rela-
flia dumneavoastræ cu Tatæl dumneavoastræ din Cer øi vefli simfli
dragostea Sa perfectæ pentru dumneavoastræ. Vefli avea speran-
flæ øi sentimentul scopului împlinit într-o lume care este deseori
nefericitæ øi necæjitæ.

14
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Evanghelia lui Isus Hristos 

este un mod de viaflæ.

„Trebuie sæ înaintafli cu fermitate în

Hristos, având o strælucire perfectæ a

speranflei øi o iubire de Dumnezeu øi de

tofli oamenii. Prin urmare, dacæ

înaintafli ospætându-væ din cuvântul

lui Hristos øi îndurafli pânæ la sfârøit,

iatæ, astfel a spus Tatæl: 

Voi vefli avea viaflæ veønicæ”.

2 Nefi 31:20
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CUM POT EU SÆ ØTIU?
Evanghelia lui Isus Hristos a fost
restauratæ prin revelaflie de la
Dumnezeu datæ profetului Joseph
Smith øi altor profefli.

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 care este numit, de
asemenea, Spiritul lui Dumnezeu.
Duhul Sfânt mærturiseøte sau depune
mærturie despre Tatæl Ceresc øi despre
Isus Hristos. Duhul Sfânt 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, dumneavoastræ va trebui sæ alegefli
dacæ vefli træi sau nu în armonie cu învæflæturile lui Isus Hristos,
aøa cum au fost restaurate prin intermediul lui Joseph Smith.

17

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 
v-au predat misionarii).

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

Putefli sæ øtifli adeværul prin rugæciune sinceræ.
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LISTA TERMENILOR
Botez Un pas esenflial pentru primirea iertærii pæcatelor. Prin
botez øi confirmare, fæcute prin autoritatea preofliei, noi deve-
nim membri ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din
Urmæ. Botezul este prin scufundare, ceea ce înseamnæ cæ per-
soana care este botezatæ este scufundatæ în apæ pentru o pe-
rioadæ scurtæ de timp. Botezul aratæ dorinfla noastræ de a urma
exemplul lui Hristos øi de a face legæminte cu Dumnezeu.

Confirmare Modul în care o persoanæ primeøte Duhul Sfânt.
Prin aceastæ rânduialæ care de regulæ se desfæøoaræ în cadrul
adunærii de împærtæøanie curând dupæ botez, persoana este con-
firmatæ sau fæcutæ membræ a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor
din Zilele din Urmæ.

Har Ajutor øi sprijin divin dat prin mila øi dragostea lui Isus
Hristos. Prin harul Sæu, fæcut posibil prin ispæøirea Sa, toatæ
omenirea va fi înviatæ. Prin harul Sæu, cei care se pocæiesc con-
tinuu 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 sa fim împæcafli cu
Dumnezeu. A ispæøi înseamnæ a suferi pedeapsa pentru pæcat,
prin aceasta înlæturând 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 ispæøirii, tofli cei care au træit
vor fi înviafli. Ispæøirea ne oferæ, de asemenea, o cale de a fi ier-
tafli pentru pæcatele noastre øi de a træi pentru totdeauna alætu-
ri de Dumnezeu.

18
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Împærtæøanie O rânduialæ care le aminteøte membrilor Bisericii
de ispæøirea lui Isus Hristos. Când luæm din împærtæøanie, noi
reînnoim legæmintele pe care le facem la botez. Pâinea øi apa
sunt binecuvântate øi date congregafliei. Pâinea reprezintæ tru-
pul lui Isus Hristos øi apa reprezintæ sângele Sæu. Aceastæ rân-
duialæ are loc în fiecare sæptæmânæ în cadrul unui program de
preaslævire numit adunare de împærtæøanie.

Legæmânt Un acord între Dumnezeu øi copiii Sæi. Dumnezeu
oferæ condifliile legæmântului øi noi acceptæm sæ ne supunem
Lui. Dumnezeu ne promite anumite binecuvântæri pentru su-
punerea noastræ.

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

Salvare Eliberarea de pæcat øi de moarte. Salvarea este posibi-
læ prin ispæøirea lui Isus Hristos. Prin învierea lui Isus Hristos,
toatæ lumea va învinge consecinflele morflii. Noi putem fi sal-
vafli de consecinflele pæcatului øi prin credinfla în Isus Hristos.
Aceastæ credinflæ se manifestæ printr-o viaflæ de pocæinflæ øi de
supunere faflæ de legile øi rânduielile Evangheliei øi prin sluji-
rea lui Isus Hristos.

19
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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 este Evanghelia lui Isus Hristos?
3 Nefi 27:13-22 (Cartea lui Mormon, pag. 553-554)

Ce înseamnæ sæ ai credinflæ?
Cum væ poate oferi credinfla tærie?
Evrei 11:1, 6 (Biblie, Noul Testament)
Alma 32:21, 26-28 (Cartea lui Mormon, pag. 344-345)
Eter 12:6 (Cartea lui Mormon, pag. 613)

Ce înseamnæ sæ te pocæieøti?
De ce este necesar ca toatæ lumea sæ se pocæiascæ?
Luca 15:3-10 (Biblie, Noul Testament)
Faptele apostolilor 3:19 (Biblie, Noul Testament)
Alma 12:33-34 (Cartea lui Mormon, pag. 283)

20
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De ce trebuie ca fiecare persoanæ sæ fie botezatæ?
Faptele apostolilor 2:38 (Biblie, Noul Testament)
2 Nefi 31-32 (Cartea lui Mormon, pag. 133-136)

Ce este Duhul Sfânt?
Cum væ poate binecuvânta Duhul Sfânt viafla?
2 Nefi 32:5 (Cartea lui Mormon, pag. 136)
3 Nefi 27:20 (Cartea lui Mormon, pag. 553)

Care este scopul împærtæøaniei?
3 Nefi 18:1-12 (Cartea lui Mormon, pag. 532-533)
Moroni 4-5 (Cartea lui Mormon, pag. 626-627)

Ce înseamnæ sæ înduri pânæ la sfârøit?
2 Nefi 31:15-20 (Cartea lui Mormon, pag. 134-135)
3 Nefi 15:9 (Cartea lui Mormon, pag. 527)
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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 congre-
gafliei 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.

�

22

01134_171_TheGospel.qxd  10-31-2006  8:01 AM  Page 22



23

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 pen-
tru 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 Isus Hristos este Salvatorul
dumneavoastræ.

• Pocæifli-væ øi rugafli-væ pentru iertarea pæcatelor dumneavoastræ.
Stræduifli-væ sæ træifli conform poruncilor lui Dumnezeu.

• Participafli la adunærile Bisericii.

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

• 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 din zilele moderne.

Urmætoarea întâlnire:

Numele misionarilor øi numærul de telefon:

www.mormon.org/ron
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