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ALMA 22:1-26
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MOSIA 4:1-21
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Există un
Dumnezeu?

Cum pot găsi
bucurie?

ENOS 1:1-12

Răspunde
Dumnezeu la
rugăciuni?

ALMA 36:1-24

Pot fi iertate
păcatele?

Cum ați răspunde, în propriile
cuvinte, la întrebarea zilei?
Consemnați sau împărtășiți
ceea ce ați gândit când ați citit
versetele selectate.
Ce veți face diferit după citirea
versetelor zilnice?
Ce schimbări ați observat
în viața dumneavoastră
datorită punerii în practică a
scripturilor?

Cea mai puternică Ființă din univers este Tatăl spiritului
dumneavoastră. El vă cunoaște. El vă iubește cu o dragoste
perfectă.
Dieter F. Uchtdorf - Dumneavoastră contați pentru El, octombrie
2011

Bucuria pe care o simțim nu are nimic de-a face cu împrejurările
din viața noastră, ci are de-a face, în totalitate, cu țelul principal
al vieții noastre.
Russell M. Nelson - Bucurie și supraviețuire spirituală, octombrie
2016

În viața mea am învățat că, uneori, nu primesc răspuns la
rugăciunea mea deoarece Domnul consideră că nu sunt pregătit.
Atunci când El răspunde, de cele mai multe ori, este „aici puțin
și acolo puțin”, deoarece aceasta este tot ceea ce pot eu să înțeleg
sau tot ceea ce sunt dispus să fac.
Robert D. Hales - Nădăjduind în Domnul: facă-se voia Ta, octombrie
2011

Frumusețea cuvântului pocăință constă în însăși promisiunea de
a scăpa de vechile probleme și vechile obiceiuri, de vechile dureri
și păcate. Este unul dintre cuvintele cele mai încurajatoare și
pline de speranță – și, da, cele mai aducătoare de pace – din
vocabularul Evangheliei.
Jeffrey R. Holland - The Peaceable Things of the Kingdom, octombrie
1996

ALMA 41:1-15
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De ce contează,
în această
viață și în
cea viitoare,
faptul de a face
lucruri bune?
MORONI 8:1-17

Trebuie
botezați nounăscuții?
ALMA 34:8-41

Ce este
ispășirea lui
Isus Hristos?
3 NEFI 11:1-17
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Ce s-a
întâmplat după
înviere lui Isus
Hristos?
ALMA 40:4-14

Ce știm despre
viața de după
moarte?

2 NEFI 2:1-30
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De ce permite
Dumnezeu
să aibă loc
lucruri rele și
suferință?

În timp ce ne gândim la diverse alegeri, trebuie să ne amintim
că nu este suficient ca un lucru să fie bun. Alte alegeri sunt mai
bune și încă sunt altele care sunt cele mai bune.
Dallin H. Oaks - Bun, mai bun, cel mai bun, octombrie 2007

Prima noastră naștere are loc atunci când suntem născuți în
viața muritoare. A doua noastră naștere începe când noi suntem
botezați cu apă de către o persoană care deține preoția lui
Dumnezeu.
James E. Faust - Născuți din nou, aprilie 2001

Ispășirea Salvatorului ridică nu numai poverile păcatelor noastre, ci și povara dezamăgirilor și tristeților noastre, a supărărilor
și deznădejdilor noastre.
Jeffrey R. Holland - Lucruri stricate de reparat, aprilie 2006

Așa cum Hristos trăiește astăzi cu un trup înviat, așa vom trăi și
noi. Acest lucru înseamnă că viața este o perioadă de încercare,
care urmează să fie urmată de moarte, înviere și judecată.
Ezra Taft Benson - The Savior’s Visit to America, aprilie 1987

Viața muritoare este doar un pas intermediar spre o existență
glorioasă din viitor. Tristețea morții este alinată de promisiunea
învierii. Fără Paște, nu ar exista nici Crăciun.
Gordon B. Hinckley - Lucrurile pe care le cunosc, aprilie 2007

Pentru a fi testați, trebuie să avem libertatea de a alege între alternative. Pentru a avea alternative, astfel încât să ne exercităm
libertatea de a alege, trebuie să avem parte de opoziție.
Dallin H. Oaks - Opoziție în toate lucrurile, aprilie 2016
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ALMA 32:21-43

Cum ne putem
mări credința?

3 NEFI 13:19-34

Cum pot găsi
echilibru în
viață?

Felul în care ne trăim viețile ne va dezvolta sau ne va slăbi
credința. Rugăciunea, supunerea, cinstea, puritatea gândurilor
și a faptelor și altruismul dezvoltă credința.
Neil L. Andersen - Credința nu este o întâmplare, ci o alegere,
octombrie 2015

Dumnezeu nu începe prin a ne întreba despre ce putem face, ci
doar despre disponibilitatea noastră și, dacă apoi ne dovedim de
încredere, El ne va crește capacitatea!
Neal A. Maxwell - It’s Service, Not Status that Counts, iulie 1975

3 NEFI 14:1-27
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Cum pot
să-mi întăresc
relațiile cu
cei pe care îi
iubesc?

MORONI 6:1-9

De ce ar trebui
să merg la
Biserică?

2 NEFI 32:1-9

Cum comunică
Dumnezeu cu
noi astăzi?
HELAMAN 5:6-12

Cum pot
rămâne pe
calea cea bună?

MORONI 7:1-48

Ce înseamnă să
ai caritate?

Acest subiect al judecării altora poate fi realmente predat printr-o
lecție din două cuvinte. Opriți-vă!
Dieter F. Uchtdorf - Cei milostivi obțin milă, aprilie 2012

Biserica nu este un loc unde se adună oameni perfecți pentru
a spune lucruri perfecte, a avea gânduri perfecte și a avea
sentimente perfecte. Biserica este un loc unde se adună oameni
imperfecți pentru a se încuraja, pentru a se sprijini și pentru a se
sluji unul pe altul.
Joseph B. Wirthlin - Virtutea bunătății, aprilie 2005

Duhul Sfânt poate face pentru noi din punct de vedere fizic,
spiritual, emoțional, mintal și intelectual ceea ce niciun remediu
creat de om nu poate.
Linda K. Burton - Să ne armonizăm inima cu glasul Spiritului, 2014

Convertirea reprezintă extinderea, aprofundarea și lărgirea
temeliei mărturiei. Este rezultatul revelației primite de la
Dumnezeu, însoțite de pocăință individuală, supunere și
sârguință.
David A. Bednar - Convertiți la Domnul, octombrie 2012

Găsiți pe cineva care trece printr-o perioadă grea sau este bolnav
sau singur și faceți ceva pentru acea persoană astăzi.
Thomas S. Monson - Ce am făcut astăzi pentru altcineva?, octombrie
2009

4 NEFI 1:1-18
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Ce îmi
poate oferi
Evanghelia lui
Isus Hristos?

ETER 12:1-28

Cum pot să fiu
o persoană mai
bună?

Evanghelia ne învață tot ce trebuie să știm pentru a ne întoarce
să trăim alături de Tatăl nostru din Cer.
L. Tom Perry - Evanghelia lui Isus Hristos, aprilie 2008

Domnul lucrează din interior spre exterior. Lumea lucrează
din exterior spre interior. Lumea vrea să scoată oamenii din
nefericire. Hristos scoate nefericirea din oameni și, apoi, ei se
scot singuri din nefericire. Lumea vrea să modeleze oamenii
schimbându-le condițiile. Hristos schimbă oamenii care, apoi,
își schimbă condițiile. Lumea vrea să modeleze comportamentul
uman, dar Hristos poate schimba natura umană.
Ezra Taft Benson - Born of God, octombrie 1989

1 NEFI 17:1-15
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Cum ne
îndrumă
Dumnezeu pe
calea noastră?

MORONI 10

Cum putem
ști ce este
adevărat?

Nu este nevoie ca dumneavoastră sau eu, în această perioadă în
care avem multă cunoaștere, când plenitudinea Evangheliei a
fost restaurată, să navigăm pe mări necunoscute sau să umblăm
pe drumuri nemarcate în căutarea adevărului. Un Tată Ceresc
iubitor ne-a trasat calea și ne-a oferit un ghid de nădejde − care
este supunerea.
Thomas S. Monson - Supunerea aduce binecuvântări, aprilie 2013

Există o putere în carte care va începe să se reverse în viața
dumneavoastră în momentul în care veți începe să studiați cu
seriozitate cartea. Veți avea o putere mai mare de a vă împotrivi
ispitei. Veți avea puterea de a evita înșelăciunea. Veți găsi
puterea de a rămâne pe cărarea strâmtă și îngustă.
Ezra Taft Benson - The Book of Mormon - Keystone of Our Religion,
octombrie 1986

Alte detalii pe:
mormonii.ro/cartea-lui-mormon
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