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„Нећу одступити 
од тебе нити ћу те 
оставити” 
Наш Небески Отац . . . зна да учимо и растемо и 
постајемо јачи док се суочавамо и преживљавамо 
искушења кроз која морамо проћи.

Вечерас ћу у свој дневник запи-
сати: „Ово је једно од заседања 
генералне конференције којој 

сам присуствовао које највише 
надахњује. Све је било веома узви-
шено и духовно.”

Браћо и сестре, пре шест ме-
сеци, када смо се срели на нашој 
генералној конференцији, моја 
драга супруга, Френсис, лежала 
је у болници, пошто је претрпела 
тежак пад само неколико дана 
раније. У мају, после неколико 
недеља храбре борбе у превазила-
жењу повреда, отишла је у вечност. 
Веома ми недостаје. Она и ја смо се 
венчали у Храму Солт Лејк 7. окто-
бра 1948. године. Сутра би била 65. 
годишњица нашег брака. Била  
је љубав мог живота, особа којој 
сам могао да се поверим и моја 
блиска пријатељица. Рећи да ми 
недостаје не преноси ни делић 

дубине мојих осећања.
Ова конференција обележава 

50 година откако ме је председник 
Дејвид О. Мекеј позвао у Веће Два-
наесторице апостола. Током свих 
ових година осећао сам само пот-
пуну и безрезервну подршку моје 
драге сапутнице. Безбројне су жр-
тве које је поднела како бих могао 
да испуним свој позив. Никада од 
ње нисам чуо ни реч прекора када 
бих често морао да проведем дане, 
а понекад и недеље далеко од ње и 
наше деце. Заиста је била анђео.

Желим да изразим своју захвал-
ност, као и захвалност своје по-
родице, за огроман излив љубави 
којом смо обасути откако је Фран-
сис преминула. Стотине разглед-
ница и писама је послато из целог 
света са изразима дивљења према 
њој и саучешћа нашој породици. 
Примили смо на десетине дивних 

Председник Томас С. Монсон цветних аранжмана. Захвални смо 
за бројне прилоге понуђене у њено 
име генералном мисионарском 
фонду Цркве. У име нас које је оста-
вила иза себе, изражавам дубоку 
захвалност за ваше изразе љубазно-
сти и искрености.

Од највеће утехе током овог 
деликатног времена растанка је 
моје сведочанство о јеванђељу 
Исуса Христа и сазнање које имам 
да моја драга Френсис и даље живи. 
Знам да је наша раздвојеност при-
времена. Запечаћени смо у дому 
Господњем од стране особе која 
има власт да свеже на земљи и на 
небу. Знам да ћемо бити заједно 
једног дана и никада се више не-
ћемо раздвајати. То jе знање коjе ме 
одржава.

 Браћо и сестре, може се са 
сигурношћу претпоставити да нико 
никада није у потпуности живео 
без патње и туге, нити је икада у 
људској историји било периода који 
није био добрим делом испуњен 
немиром и јадима.

Када животни пут узме окру-
тан заокрет, јавља се искушење 
да поставимо питање: „Зашто ја?” 
Понекад се чини да не постоjи све-
тло на краjу тунела, нити свитање 
да оконча таму ноћи. Осећамо се 
окруженима разочарењем због 
срушених снова и очаjем због 
изгубљених нада. Придружујемо 
се библијској молби, „Зар нема 
мелема у Гиладу?” 1 Осећамо се на-
пуштенима, сломљеног срца, сами. 
Склони смо да на властите несреће 
гледамо кроз искривљену призму 
песимизма. Постајемо нестрпљиви у 
вези са решењем наших проблема, 
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често заборављајући да је потребна 
небеска врлина стрпљења.

Тешкоће са којима се суочавамо 
представљају прави тест за нашу 
способност да издржимо. Остаје 
основно питање на које треба да 
одговори свако од нас: да ли да 
одустанем, или да завршим? Неки 
одустану када открију да нису спо-
собни да се уздигну изнад својих 
изазова. Завршетак укључује издр-
жљивост до самог краја живота.

Када размишљамо о догађајима 
који могу задесити све нас, можемо 
рећи са Јовом из давнина: „Него 
се човек рађа на невољу.” 2 Јов је 
био „добар и праведан” човек који 
„бојаше се Бога, и уклањаше се ода 
зла.” 3 Праведан у свом понашању, 
напредан у свом богатству, Јов је 
требало да се суочи са тестом који 
би уништио свакога. Лишен иметка, 
презрен од стране својих прија-
теља, погођен патњом, уништен 
губитком породице, био је под-
стакнут да прокуне Бога и умре.” 4 
Одолео је свим искушењима и 
прогласио из дубине своје племе-
ните душе:

„И сада ето на небу је сведок мој, 
сведок је мој на висини.” 5

„Откупитељ мој живи знам!’” 6

Јов је одржао веру. Да ли ћемо и 
ми урадити исто када се суочимо са 
својим изазовима?

Кад год смо склони да се осе-
ћамо оптерећенима животним 
ударцима, подсетимо се да су и 
други прошли истим путем, издр-
жали су и затим победили.

Историја Цркве у овом раздо-
бљу пунине времена препуна је 
искустава оних који су се мучили, 
а ипак остали постојани и добре 
воље. Разлог? Учинили су јеванђеље 
Исуса Христа средиштем свог жи-
вота. То је оно што ће нас извући 
без обзира на оно шта нам се нађе 
на путу. И даље ћемо доживљавати 
тешке изазове, али ћемо бити спо-
собни да се суочимо са њима, да 
се храбро сукобимо са њима, и да 
изађемо као победници.

Из кревета бола, са јастука 
мокрог од суза, подиже нас према 
небу то божанско самопоуздање и 
драгоцено обећање: „Нећу одсту-
пити од тебе нити ћу те оставити.” 7 
Таква утеха је непроцењива.

Док сам путовао далеко и широм 
света испуњавајући одговорности 
свог позива, спознао сам много 
тога— укључујући и то да су туга и 
патња универзални. Не могу изме-
рити сву тугу и жалост којима сам 
био сведок док сам посећивао оне 
који су били погођени жалошћу, 
боловали, суочавали се са разво-
дом, мучили се са одлуталим сином 
или ћерком, или трпели последице 
греха. Списак би могао да се на-
стави, јер постоји безброј проблема 
који би нас могли снаћи. Поменути 
само један пример је тешко, па 
ипак, кад год размишљам о изазо-
вима, мисли ме воде брату Бремсу, 
једном од учитеља Недељне школе 
из мог детињства. Био је веран 
члан Цркве, човек златног срца. 
Он и његова жена, Сејди, имали 
су осморо деце од којих је већина 
била истог узраста као деца у нашој 
породици.

Када смо се Франсис и ја венчали 
и преселили из одељења, виђали 
смо брата и сестру Бремс и чла-
нове њихове породице на венча-
њима и сахранама, као и приликом 
окупљања у одељењу.

Године 1968, брат Бремс је 
изгубио своју жену, Сејди. Двоје 
од њихово осморо деце такође је 
преминуло током година.

Једнога дана, пре скоро 13 
година, најстарија унука брата 
Бремса ме је позвала телефоном. 
Објаснила ми је да је њен деда на-
пунио 105 година. Рекла је: „Живи у 
малом старачком дому, али виђа се 
са целом породицом сваке недеље, 
кад даjе лекциjе из јеванђеља. На-
ставила је: „Прошле недеље, деда 
нам jе наjавио, ‘Драги моjи, ове не-
деље ћу умрети. Хоћете ли, молим 
вас, позвати Томиjа Монсона. Он ће 
знати шта да ради.’”

Већ следеће вечери посетио сам 
брата Бремса. Нисам га видео неко 
време. Нисам могао да разговарам 
са њим јер је изгубио слух. Нисам 
могао да му напишем поруку, jер 
jе био слеп. Речено ми jе да су 
чланови његове породице кому-
ницирали са њим тако што би му 
узимали прст десне руке и на длану 
леве руке исписивали име особе 
коjа га jе посетила. Све поруке пре-
даване су на исти начин. Следио 
сам тај поступак узевши његов прст 
и исписавши „Т-О-М-И М-О-Н-
С-О-Н,” име по ком ме је одувек 
знао. Брат Бремс jе био узбуђен и 
узевши ме за руке положио их jе на 
своjу главу. Знао сам да jе његова 
жеља била да прими свештенички 
благослов. Возач коjи ме jе одвезао 
до старачког дома придружио ми 
се док смо стављали руке на главу 
брата Бремса и дали му жељени 
благослов. После тога, сузе су се 
котрљале из његових слепих очиjу. 
Са захвалношћу нас је ухватио 
за руке. Мада није чуо благослов 
који смо му дали, Дух је био јак, и 
верујем да је био надахнут да зна 
да смо му дали благослов који му је 
био потребан. Тај драги човек више 
није могао да види. Више ниjе мо-
гао да чује. Био је даноноћно затво-
рен у малој соби у старачком дому. 
А ипак су осмех на његовом лицу и 
речи које је изговорио дотакле моје 
срце. „Хвала,” рекао је. „Мој Небе-
ски Отац је био тако добар према 
мени.”

У току те недеље, баш као што је 
и предвидео, брат Бремс jе пре-
минуо. Никада се није задржавао 
на ономе што му је недостајало, 
него је увек био дубоко захвалан за 
многе своје благослове.

Наш Небески Отац, који нам даје 
толико тога за уживање, такође зна 
да учимо и растемо и постајемо 
јачи док се суочавамо и преживља-
вамо искушења кроз која морамо 
проћи. Знамо да постоје тренуци 
када ћемо доживети велику тугу, 
када ћемо жалити и када ћемо бити 
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искушани до граница издржљиво-
сти. Међутим, такве тешкоће нам 
омогућавају да се променимо на 
боље, да поново изградимо своје 
животе на начин којем нас учи 
наш Небески Отац, и да постанемо 
нешто другачији од онога што смо 
били—бољи него што смо били, са 
више разумевања него пре, са више 
емпатије него што смо је имали, са 
сведочанствима јачим него раније.

То би требало да буде наш 
циљ—да истрајемо и претрпимо, 
да, али и да постанемо духовно 
оплемењени док крчимо наш пут 
кроз светло и таму. Да није било 
изазова за превазилажење и про-
блема за решавање, остали бисмо 
у великој мери онакви какви јесмо, 
са мало или нимало напретка ка 
нашем циљу вечног живота. Песник 
је изразио скоро исту мисао овим 
речима:

Добро стабло не расте лако,
Кад је јачи ветар, и дрвеће је 

јако.
Што је даље небо, то је дужи 

пут,
Што је јача олуја, већа јој је 

снага љута.

Преко сунца и мраза, снега и 
кише,

У дрвећу и људима, добро ста-
бло се њише.8

Само Учитељ зна дубине наших 
искушења, нашег бола, и наше 
патње. Само Он нам нуди вечни 
мир у време невоље. Само Он до-
дирује наше измучене душе својим 
утешним речима:

„Ходите к мени сви коjи сте 
уморни и натоварени, и jа ћу вас 
одморити.

Узмите jарам моj на себе, и нау-
чите се од мене; jер сам jа кротак 
и смеран у срцу, и наћи ћете покоj 
душама своjим.

Јер jе jарам моj благ, и бреме jе 
моjе лако.” 9

Без обзира да ли је најбоље 
или најгоре време, Он је са нама. 
Обећао је да се то никада неће 
променити.

Моја браћо и сестре, надам се 
да ћемо бити привржени на-
шем Небеском Оцу непољуљани 
проласком година и кризама у 
нашим животима. Не би требало 
да доживимо тешкоће да бисмо 
Га се сетили, и не би требало да 

будемо приморани на понизност 
пре него што Му дамо своју веру и 
поверење.

Надам се да ћемо увек настојати 
да будемо близу свог Небеског 
Оца. Да би било тако, морамо Му 
се молити и слушати Га свакога 
дана. Заиста нам је потребан сваког 
часа, било да је сунчано или пада 
киша. Нека Његово обећање увек 
буде наше гесло: „Нећу одступити 
од тебе нити ћу те оставити.” 10 

Са свом снагом своје душе, све-
дочим да Бог живи и да нас воли, 
да је Његов Јединорођени Син жи-
вео и умро за нас, и да је јеванђеље 
Исуса Христа продорна светлост 
која сија кроз таму наших живота. 
Да тако увек може бити, понизно се 
молим у име Исуса Христа, амен. 
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Учења нашег времена

Лекције Мелхиседековог 
свештенства и Потпорног 
друштва четврте недеље 

сваког месеца и даље ће бити 
посвећене „Учењима нашег 
времена”. Свака лекција се може 
припремити из једног или више 
говора са последње генералне 
конференције (видети табелу 
испод). Председници округа 
и подручја могу одлучити коjи 
говори ће се користити или за то 
задужити бискупе и председнике 
огранака. Вође треба да браћи 
из Мелхиседековог свештенства 
и сестрама Потпорног друштва 
истакну вредност проучавања 
истих говора током истих 
недеља.

Они који присуствују лекци-
јама четврте недеље подстичу се 
да се припреме и донесу у раз-
ред најновије издање часописа 
са генералне конференције. 

Предлози за припрему лекције из 
говора

Молите се да Свети Дух буде 
са вама док будете проучавали 
и поучавали говор(е). Можда 

* За лекције четврте недеље у априлу и октобру, говор(и) се могу изабрати са прет-
ходне конференције, односно последње. Говори су доступни на многим језицима на 
conference.lds.org.

ћете доћи у искушење да при-
премите лекцију користећи друге 
материјале, међутим говори са 
конференције спадају у одобрен 
наставни план. Ваш задатак је да 
помогнете другима да науче да 
живе по јеванђељу како је поу-
чавано на последњој генералној 
конференцији Цркве.

Прегледајте говор(е), тражећи 
начела и учења која одговарају 
потребама чланова разреда. Та-
кође потражите приче, препору-
чене стихове и изјаве из говора, 
који ће вам помоћи да поучавате 
тим истинама.

Испланирајте како ћете 
поучавати начелима и учењима. 
Размислите о томе да укључите 
питања која ће помоћи члано-
вима разреда да:

• Траже начела и учења из 
говора.

• Размишљају о њиховом 
значењу.

• Размене ставове, идеје, иску-
ства и сведочанства.

• Примене ова начела и учења у 
својим животима. 

МЕСЕЧНЕ ЛЕКЦИЈЕ КОЈЕ ТРЕБА 
ПОУЧАВАТИ

МАТЕРИЈАЛИ СА ЛЕКЦИЈАМА ЗА  
ЧЕТВРТУ НЕДЕЉУ 

Октобар 2013. год.–април 
2014. год.

Говори са октобарске генералне 
конференције 2013. год.*

Април 2014. год.–октобар 
2014. год.

Говори са априлске генералне  
конференције 2014 . год.*
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Био једном један човек који је 
сањао да се налази у великој 
дворани где су се окупили 

представници светских религија. 
Приметио је да свака религија нуди 
много тога што се чини пожељним 
и вредним.

Упознао је љубазан пар који је 
представљао Цркву Исуса Христа 
светаца последњих дана и упитао 
их је: „Шта ви захтевате од својих 
чланова?”

„Ми не захтевамо ништа”, одго-
ворили су. „Али Господ нас моли да 
посветимо све.”

Пар је наставио да објашњава 
црквене позиве, кућно посећивање 
и поучавање, пуновремене мисије, 
недељне породичне кућне вечери, 
храмски рад, доброчинство и хума-
нитарну службу, и задатке у вођењу 
часова.

„Да ли плаћате вашим људима за 
сав посао који обављају?” упитао је 
човек.

„О, не”, објаснио је пар. „Они 
добровољно прилажу своје време”.

„Такође”, наставио је пар, „сваких 
шест месеци, чланови проводе 

један викенд присуствујући или 
гледајући десеточасовну генералну 
конференцију.”

„Људи дају говоре током десет 
сати?” зачудио се човек.

„А ваша недељна служба у цркви? 
Колико дуго траје?”

„Три сата, сваке недеље!”
„А, јој”, рекао је човек. „Да ли 

чланови ваше цркве заиста раде све 
то што сте напоменули?”

„То, и више од тога. Нисмо 
споменули истраживање поро-
дичне историје, кампове за младе, 
посебне духовне састанке, проу-
чавање Светих писама, састанке 
обуке вођства, недељне активности 
за младе, рано јутарње семинаре, 
волонтирање у одржавању цркве-
них зграда и наравно, ту је Го-
сподњи закон о неговању здравља, 
месечни пост којим се помаже си-
ромашнима, и плаћање десетине”.

Човек је рекао: „Мало сам збу-
њен. Зашто би ико желео да се 
прикључи таквој цркви?”

Пар се насмешио и одговорио: 
„Добро је да сте коначно поставили 
то питање.”

Зашто би ико желео да се прикључи 
таквој цркви?

У време када многе цркве широм 
света доживљавају значајан пад 
бројчаног стања, Црква Исуса Хри-
ста — иако мала у односе на многе 
друге — једна је од цркава које ра-
сту најбрже у свету. Од септембра 
2013, године Црква има више од 15 
милиона чланова широм света.

Много је разлога томе, али могу 
ли да понудим свега неколико?

Спаситељева Црква
Прво, ова Црква је обновљена у 

наше дане од стране самог Исуса 
Христа. Овде ћете пронаћи власт 
да се делује у Његово име — да се 
крсти за опрост греха, да се дарује 
дар Духа Светога и да се запечати 
на земљи и на небу.1

Они који се придруже овој Цр-
кви воле Спаситеља Исуса Христа и 
желе да Га следе. Радују се сазнању 
да се Бог поново обраћа човечан-
ству. Када приме обреде свештен-
ства и склопе завете са Богом, могу 
осетити Његову моћ у својим жи-
вотима.2 Када кроче у свети храм, 
осећају да су у Његовом присуству. 
Када читају Света писма 3 и живе по 
учењима Његових пророка, при-
ближавају се Спаситељу кога толико 
воле. 

Aктивна вера
Још један разлог је у томе што 

Црква пружа прилике да се чини 
добро.

Вера у Бога је за похвалу, али 
већина жели да чини више од пуког 
слушања надахнутих проповеди 
или сањарења о својим становима 
горе.4 Они желе да примене своју 
веру. Желе да засучу рукаве и 

Дођите, придружите 
нам се

Председник Дитер Ф. Ухдорф,
други саветник у Првом председништву

П О Р У К А  З А  К У Ћ Н О  П О У Ч А В А Њ Е  З А  Н О В Е М Б А Р  2 0 1 3 .  Г О Д .
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укључе се у велико дело.
А то је оно што се дешава када 

нам се придруже — имају многе 
прилике да преточе своје таленте, 
самилост и време у добра дела. 
Пошто немамо плаћену локалну 
снагу у нашим конгрегацијама 
широм света, наши чланови сами 
обављају службу. Они се позивају 
под надахнућем. Понекад волонти-
рамо; понекад други „волонтирају” 
за нас. На задатке не гледамо као 
на терет, већ као на прилике да 
испунимо завете, које смо драго-
вољно склопили, да ћемо служити 
Богу и Његовој деци.

Драгоцени благослови
Трећи разлог зашто се људи 

придружују Цркви је зато што ко-
рачање путем следбеништва води 
драгоценим благословима.

На крштење гледамо као на по-
лазну тачку на нашем путу следбе-
ништва. Наша свакодневна шетња 
са Исусом Христом води миру, 
сврси у овоме животу и дубокој 
радости и вечном спасењу у свету 
који долази.

Они који верно следе овај пут, 
избегавају многе замке, тренутке 
туге и кајања у животу.

Сиромашни у духу и искрени у 
срцу овде проналазе велико благо 
спознаје.

Они који тугују овде бивају 
исцељени.

Они који носе терет греха про-
налазе опроштај, слободу и мир.

Онима који одлазе
Потрага за истином је милионе 

људи довела до Цркве Исуса 
Христа светаца последњих дана. 
Међутим, неки напусте Цркву коју 
су некада волели.

Могли бисмо се запитати: „Ако је 
јеванђеље толико дивно, зашто би 
ико отишао?”

Понекад нас води претпо-
ставка да су увређени, лењи или 
грешни. Заправо, није све толико 
једноставно. Шта више, не постоји 
један једини разлог који се може 

применити на различите ситуације.
Неки од наших драгих чланова 

се годинама боре са питањем да ли 
би требало да напусте Цркву.

У овој Цркви, која изузетно цени 
личну слободу избора, која је обно-
вљена преко младог човека који је 
имао питања и тражио је одговоре, 
поштујемо оне који искрено трагају 
за истином. Можемо осетити бол у 
срцу када их њихов пут удаљи од 
Цркве коју волимо и истине коју 
смо пронашли, али поштујемо њи-
хово право да обожавају Свемоћег 
Бога према сопственој савести, баш 
као што се и ми сами позивамо на 
ту повластицу.5

Питања без одговора
Неки се боре са питањима без 

одговора у вези са оним што су 
учинили или рекли у прошлости. 
Искрено признајемо да су за око 
200 година историје Цркве — уз 
непрекидан низ надахнутих, часних 
и божанских догађаја — учињене 
и изречене неке ствари које наводе 
људе да се запитају.

Понекад се подижу питања зато 
што једноставно још увек не посе-
дујемо све информације и потребно 
нам је још само мало стрпљења. 
Када се временом спозна сва ис-
тина, оно што по нама није имало 
смисла биће разрешено на наше 
задовољство.

Мишљења се понекад разликују 
по питању правог значења речи 
„чињеница”. Питање које код неких 
ствара сумњу, после пажљивог 
истраживања, код других може да 
изгради веру.

Грешке несавршених људи
И, да будем потпуно искрен, 

било је тренутака у којима су чла-
нови или црквене вође једноставно 
грешили. Можда су изговорене 
или учињене неке ствари које нису 
у складу са нашим вредностима, 
начелима или учењем.

Претпостављам да би Црква била 
савршена једино ако би је водила 

савршена бића. Бог је савршен и 
Његова учења су чиста. Али Он де-
лује преко нас — своје несавршене 
деце — а несавршени људи греше.

У Мормоновој књизи читамо: „А 
сада, уколико има нетачности, то су 
погрешке људске. Стога, не осу-
ђујте дела Божја да бисте се нашли 
неукаљани пред судијском столи-
цом Христовом.” 6

Тако је одувек било и биће, све 
до савршеног дана када ће Исус 
Христ лично владати земљом.

Тужно је што су неки поклекли 
због људских грешака. Али, упркос 
њима, вечна истина о вечном јеван-
ђељу и Цркви Исуса Христа није 
укаљана, умањена или уништена.

Као апостол Господа Исуса 
Христа и као неко ко је из прве 
руке видео црквене савете и рад 
ове Цркве, свечано сведочим да 
се ниједна значајна одлука која се 
тиче Цркве или њених чланова, не 
доноси без помног тражења нада-
нућа, вођства и одобрења нашег 
Вечног Оца. Ово је Црква Исуса 
Христа. Бог неће дозволити својој 
Цркви да одлута са свог зацртаног 
курса нити да доживи неуспех у ис-
пуњавању своје божанске судбине.

Има места и за вас
Вама, мојим драгим пријатељима, 

који сте се удаљили од Цркве, 
кажем да овде и даље има места за 
вас.

Дођите и придружите своје 
таленте, дарове и енергију нашима. 
Као резултат тога, сви ћемо бити 
бољи.

Неко ће се упитати: „Али, шта 
је са мојим сумњама?”

Природно је да имате питања —  
једро искреног истраживања се 
често развило и сазрело у велико 
стабло разумевања. Мало је чланова 
Цркве који се ни у једном тренутку 
нису рвали са озбиљним и осе-
тљивим питањима. Једна од улога 
Цркве јесте да храни и негује семе 
вере — понекад чак и у пешчаном 
земљишту сумње и несигурности. 
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Вера је нада у оно што се не види, 
али је истинито.7 

Стога, моја драга браћо и се-
стре—моји драги пријатељи— мо-
лим вас да пре посумњате у своју 
сумњу него у своју веру.8 Никада не 
смемо дозволити да нас сумња за-
роби и удаљи од божанске љубави, 
мира и драгоцених дарова који 
долазе кроз веру у Господа Исуса 
Христа.

Неко ће можда рећи: „Једно-
ставно се не уклапам са вама у 
Цркви.”

Да можете да завирите у своје 
срце, вероватно бисте открили да 
се уклапате много боље него што 
то мислите. Можда ћете се изне-
надити када откријете да имамо 
тежње, борбе и надања сличне 
вашима. Ваше околности или по-
родична ситуација се могу чинити 
другачијим од онога што приме-
ћујете код многих светаца послед-
њих дана, али то би могао да буде 
благослов. Браћо и сестре, драги 
пријатељи, потребни су нам ваши 
јединствени таленти и перспектива. 
Различитости међу људима широм 
света су снага ове Цркве.

Неко ће можда рећи: „Не верујем 
да бих могао да будем на нивоу 
ваших стандарда.”

Разлог више да дођете! Црква је 
осмишљена да негује несавршене, 
измучене и уморне. Пуна је људи 
који желе свим својим срцем да 
држе заповести, чак и када их још 
увек нису у потпуности савладали.

Неко ће можда рећи: „Познајем 
члана Цркве који је лицемер. Ни-
кад не бих могао да се придружим 
цркви у којој је члан таква особа.”

Ако дефинишете лицемера 
као некога ко не успева у потпу-
ности да живи у складу са својим 

уверењима, онда смо сви ми лице-
мери. Нико од нас није у потпуно-
сти христолик, као што знамо да би 
требало. Али свим срцем желимо 
да превазиђемо своје мане и скло-
ност греху. Свим срцем и душом 
желимо да будемо бољи уз помоћ 
помирења Исуса Христа.

Ако су то ваше жеље, онда, без 
обзира на ваше околности, вашу 
личну историју или снагу вашег 
сведочанства, у овој Цркви има 
места за вас. Дођите, придружите 
нам се!

Дођите, придружите нам се!
Упркос нашим људским слабо-

стима, сигуран сам да ћете међу 
члановима ове Цркве открити 
много префињених душа које овај 
свет има да понуди. Црква Исуса 
Христа као да привлачи љубазне и 
брижне, искрене и марљиве.

Ако очекујете да овде пронађете 
савршене људе, разочараћете се. 
Али ако тражите чисто учење Хри-
стово, реч Божју „која исцелише 
рањену душу,” 9 и посвећујући ути-
цај Светог Духа, онда ћете их овде 
и пронаћи. У ово доба опадајуће 
вере — у ово доба када се толико 
њих осећа далеко од небеског 
загрљаја — овде ћете пронаћи људе 
који чезну да упознају и приближе 
се Спаситељу служећи Богу и љу-
дима налик вама. Дођите, придру-
жите нам се!

Да нећете и ви отићи?
Сетио сам се времена у Спаси-

тељевом животу када су Га многи 
напустили.10 Исус је упитао своју 
дванаесторицу ученика:

„Да нећете и ви отићи?
Тада му одговори Симон Петар: 

Господе! коме ћемо ићи? Ти имаш 

речи вечнога живота.” 11

У неким тренуцима и ми морамо 
да одговоримо на исто питање. Да 
нећемо и ми отићи? Или ћемо се 
и ми, налик Петру, чврсто држати 
речи вечног живота?

Ако тражите истину, значење и 
начин да претворите веру у дело; 
ако тражите место где припадате: 
Дођите, придружите нам се!

Ако сте напустили веру коју сте 
раније пригрлили: Поново дођите. 
Придружите нам се!

Ако сте у искушењу да одуста-
нете: Останите још мало. Овде има 
места за вас.

Молим све оне који буду чули 
или читали ове речи: Дођите, при-
дружите нам се. Дођите и одго-
ворите на позив смерног Христа. 
Узмите свој крст и следите Га.12

Дођите, придружите нам се! Јер, 
овде ћете пронаћи оно што је од 
непроцењиве вредности.

Сведочим да ћете овде пронаћи 
речи вечног живота, обећање 
благословеног откупљења и пут до 
мира и среће.

Ревносно се молим да ће ваша 
потрага за истином урезати у ваше 
срце жељу да дођете и да нам се 
придружите. У свето име Исуса 
Христа, амен.

НАПОМЕНЕ
 1. Видети Јев. по Матеју 16:18–19;  

Хеламан 10:7.
 2. Видети Учење и завети 84:20.
 3. Видети 2. Нефи 33:10.
 4. Видети „Have I Done Any Good?” Hymns, 

бр. 223.
 5. Видети Чланци вере 1:11.
 6. Насловна страница Мормонове књиге; 

видети Moрмон 8:17.
 7. Видети Јеврејима 11:1; Aлмa 32:21.
 8. Видети F. F. Bosworth, Christ the Healer 

(1924.), стр. 23.
 9. Јаков 2:8.
10. Видети Jев. по Јовану 6:66.
11. Jев. по Јовану 6:67–68.
12. Видети Јев. по Матеју 16:24.
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