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PYTANIA DO
ROZWAŻENIA
Jak odpowiedziałbyś na
pytanie dnia własnymi
słowami?
Zapisz swoje przemyślenia
podczas czytania wybranych
wersetów lub podziel się
nimi.
Co zrobisz inaczej po
przeczytaniu fragmentu
dnia?
Jakie zmiany nastąpiły
w twoim życiu dzięki
stosowaniu tego, co jest
zapisane w pismach
świętych?
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ALMA 22:1-26

Czy Bóg
istnieje?
MOSJASZ 4:1-21

W jaki sposób
mogę odnaleźć
radość?
ENOS 1:1-12

Czy Bóg
odpowiada na
modlitwy?

ALMA 36:1-24
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W jaki sposób
otrzymać
odpuszczenie
grzechów?

Najpotężniejsza Istota we wszechświecie jest Ojcem waszych dusz.
On was zna. Kocha was miłością doskonałą.
Dieter F. Uchtdorf, Jesteście dla Niego ważni, październik 2011

Radość, którą czujemy, ma niewiele wspólnego z tym, w jakich
okolicznościach się znaleźliśmy, ale całkowicie jest związana z
tym, na czym się skupiamy.
Russell M. Nelson, Radość i duchowa wytrwałość, październik 2016

W swoim życiu przekonałem się, że czasem nie dostaję odpowiedzi
na modlitwę, ponieważ Pan wie, że nie jestem na to gotowy.
Kiedy odpowiada, często przekazuje „trochę tu i trochę tam”, bo
tylko tyle jestem w stanie znieść czy tylko tyle zrobić.
Robert D. Hales, Pokładanie nadziei w Panu: Niech się dzieje wola
Twoja, październik 2011

Pięknym sednem słowa pokuta jest ucieczka od starych problemów, nawyków, smutków i grzechów. To słowo zawiera w sobie
najwięcej nadziei, zachęty oraz — tak! — pokoju ze wszystkich
słów w słowniku ewangelii.
Jeffrey R. Holland, The Peaceable Things of the Kingdom, październik 1996

ALMA 41:1-15
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Dlaczego
czynienie
dobra jest
istotne w życiu
doczesnym i
ma wpływ na
życie, które
nastanie?
MORONI 8:1-17
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Czy nowo
narodzone
dzieci
potrzebują
chrztu?
ALMA 34:8-41
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Czym jest
zadośćuczynienie Jezusa
Chrystusa?
3 NEFI 11:1-17
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Co się stało po
zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa?
ALMA 40:4-14

Co wiemy na
temat życia po
śmierci?
2 NEFI 2:1-30
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Dlaczego Bóg
pozwala na
istnienie zła i
cierpienia?

Gdy zastanawiamy się nad wyborami, powinniśmy pamiętać, że
nie wystarczy, by coś było dobre. Pewne wybory są lepsze i wciąż
istnieją takie, które są najlepsze.
Dallin H. Oaks, Dobry, lepszy, najlepszy, październik 2007

Nasze pierwsze narodziny mają miejsce, kiedy rodzimy się w
śmiertelności. Nasze drugie narodziny rozpoczynają się, kiedy
jesteśmy ochrzczeni wodą przez kogoś posiadającego kapłaństwo
Boga.
James E. Faust, Narodzić się na nowo, kwiecień 2001

Zadośćuczynienie Zbawiciela zdejmuje z nas nie tylko ciężar
naszych grzechów, ale też ciężar naszego rozczarowania i smutku,
nasz ból i rozpacz.
Jeffrey R. Holland, Rzeczy wymagające naprawy, kwiecień 2006

Chrystus żyje dziś, mając zmartwychwstałe ciało, i tak też będzie
z nami. Oznacza to, że nasze życie jest próbą, po której nastąpi
śmierć, zmartwychwstanie i sąd.
Ezra Taft Benson, The Savior’s Visit to America, kwiecień 1987

Życie doczesne to zaledwie stopień ku przyszłości w większej
chwale. Ból śmierci łagodzi obietnica Zmartwychwstania. Nie
byłoby Bożego Narodzenia, gdyby nie było Wielkanocy.
Gordon B. Hinckley, Rzeczy, o których wiem, kwiecień 2007

Aby zostać poddani próbie, musimy posiadać wolną wolę
niezbędną do dokonania wyboru. Przeciwieństwo daje możliwość
do rozwijania wolnej woli.
Dallin H. Oaks, Wszystko ma swoje przeciwieństwo, kwiecień 2016
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ALMA 32:21-43

W jaki sposób
wiara może
wzrastać?

3 NEFI 13:19-34
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W jaki sposób
mogę znaleźć
równowagę w
życiu?

Sposób naszego życia powiększa lub pomniejsza naszą wiarę.
Modlitwa, posłuszeństwo, uczciwość, czystość myśli i uczynków,
pokora i bezinteresowność zwiększają wiarę.
Neil L. Andersen, Wiara to nie kwestia przypadku, ale decyzji,
październik 2015

Bóg nie zaczyna od pytania o nasze możliwości, ale jedynie o
naszą gotowość, a jeśli dowiedziemy, że można na nas polegać,
wtedy On zwiększy nasz potencjał!
Neal A. Maxwell, It’s Service, Not Status that Counts, lipiec 1975

3 NEFI 14:1-27
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W jaki
sposób mogę
wzmocnić
moje relacje z
bliskimi?

MORONI 6:1-9

14

Dlaczego
powinienem
chodzić do
kościoła?

O osądzaniu innych można by nauczać właściwie w dwóch
słowach. Zaprzestańcie tego!
Dieter F. Uchtdorf, Miłosierny dostąpi miłosierdzia, kwiecień 2012

Kościół to nie miejsce, gdzie doskonali ludzie gromadzą się, żeby
mówić doskonałe rzeczy lub mieć same doskonałe myśli i same
wzniosłe uczucia. Kościół to miejsce, gdzie niedoskonali ludzie
gromadzą się, aby dodawać sobie otuchy, wspierać się i służyć
sobie nawzajem.
Joseph B. Wirthlin, Dobroć, kwiecień 2005

2 NEFI 32:1-9
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W jaki
sposób Bóg
komunikuje
się z nami w
dzisiejszych
czasach?
HELAMAN 5:6-12
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W jaki sposób
mogę pozostać
na dobrej
ścieżce?

Duch Święty może zrobić dla nas w aspekcie fizycznym,
duchowym, emocjonalnym, umysłowym i intelektualnym to,
czego nie może zrobić żadne lekarstwo stworzone przez człowieka.
Linda K. Burton, Nastroić nasze serca na głos Ducha, 2014

Nawrócenie to powiększenie, pogłębienie i poszerzenie fundamentalnej podstawy, jaką jest świadectwo. Jest ono wynikiem
objawienia od Boga, któremu towarzyszą: osobista pokuta,
posłuszeństwo i wytrwałość.
David A. Bednar, Nawróceni do Pana, październik 2012

MORONI 7:1-48
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Co to
znaczy mieć
prawdziwą
miłość?

Znajdźcie kogoś, kto się smuci, jest chory lub samotny i zróbcie coś
dla tej osoby.
Thomas S. Monson, Co uczyniłem dzisiaj dla kogoś?, październik
2009

4 NEFI 1:1-18
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Co ewangelia
Jezusa
Chrystusa
ma mi do
zaoferowania?

ETER 12:1-28

W jaki sposób
mogę stać się
lepszą osobą?

Ewangelia uczy nas wszystkiego, co musimy wiedzieć, aby
powrócić do życia z naszym Ojcem w Niebie.
L. Tom Perry, Ewangelia Jezusa Chrystusa, kwiecień 2008

Pan działa z wewnątrz na zewnątrz. Świat działa z zewnątrz do
wewnątrz. Świat wyciąga ludzi ze slumsów. Chrystus wyciąga
slumsy z ludzi, a następnie ludzie wyciągają siebie ze slumsów.
Świat kształtuje ludzi poprzez zmianę ich otoczenia. Chrystus
zmienia ludzi, którzy potem zmieniają swoje otoczenie. Świat ma
możliwość kształtowania zachowania ludzi, ale Chrystus może
zmienić ludzką naturę.
Ezra Taft Benson, Born of God, październik 1985

1 NEFI 17:1-15
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W jaki sposób
Bóg kieruje
naszymi
ścieżkami?

MORONI 10

21

W jaki sposób
możemy
dowiedzieć się,
co jest prawdą?

Nie musimy w tej dobie oświecenia, kiedy przywrócona została
pełnia ewangelii, żeglować po nieznanych morzach czy
przemierzać nieoznaczonych szlaków w poszukiwaniu prawdy.
Bowiem kochający Ojciec w Niebie wyznaczył nasz kurs i dał nam
niezawodną mapę — posłuszeństwo!
Thomas S. Monson, Posłuszeństwo przynosi błogosławieństwa,
kwiecień 2013

W księdze tej tkwi moc, która będzie przenikać do waszego życia,
gdy tylko zaczniecie ją uważnie studiować. Znajdziecie większą
siłę, by oprzeć się pokusie. Znajdziecie siłę, by uniknąć podstępu.
Znajdziecie siłę, by pozostać na ciasnej i wąskiej ścieżce.
Ezra Taft Benson, The Book of Mormon Keystone of Our Religion,
październik 1986
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