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»Ne bom te pozabil, 
ne bom te zapustil«
Nebeški Oče [...] ve, da se učimo in rastemo ter postajamo 
močnejši, ko se z izzivi, ki jih moramo izkusiti, soočamo in 
jih premagujemo.

Nocoj bom v dnevnik zapisal: 
»To je bil eden najbolj navdi
hujočih delov vseh generalnih 

konferenc, ki sem se jih udeležil dos
lej. Vse je bilo čudovito in predvsem 
duhovne narave.«

Bratje in sestre, ko smo se pred 
šestimi meseci sestali na generalni 
konferenci, je moja ljuba žena Fran
ces ležala v bolnišnici, ker je nekaj 
dni pred tem grdo padla. Maja je, 
potem ko je poškodbe več tednov 
pogumno poskušala premagati, 
zdrsnila v večnost. Močno jo pogre
šam. Poročila sva se 7. oktobra 1948 v 
templju Salt Lake. Jutri bi praznovala 
petinšestdeseto obletnico poroke. 
Bila je ljubezen mojega življenja, moja 
vdana zaupnica in najboljša prijate
ljica. To, da rečem, da jo pogrešam, 
ne more niti približno opisati globine 
mojih čustev.

Ta konferenca zaznamuje petdeset 
let, odkar me je predsednik David 
O. McKay poklical v zbor dvanajstih 
apostolov. V vseh teh letih mi je 
moja ljuba družabnica nudila vso in 

popolno podporo. Neštetokrat se je 
žrtvovala, da sem lahko opravljal svoj 
poklic. Nikoli nisem slišal ene besede 
pritožbe, ko sem pogosto moral dne
ve in včasih tedne preživeti stran od 
nje in otrok. Zares je bila angel!

Skupaj z družino bi se rad zahvalil 
za neizmerno ljubezen, ki smo je bili 
po Francesini smrti deležni. Z vsega 
sveta je prispelo na stotine sožalnih pi
sem, ki so izražala občudovanje do nje 
in sožalje naši družini. Prejeli smo na 
ducate čudovitih cvetličnih aranžma
jev. Hvaležni smo za številne prispev
ke, ki so bili v njenem imenu darovani 
v splošni cerkveni misijonarski sklad. 
V imenu tistih, ki jih je za seboj pustila, 
izražam globoko hvaležnost za vašo 
prijaznost in srčnost.

V teh težkih časih od njenega 
odhoda mi je največjo tolažbo dajalo 
pričevanje o evangeliju Jezusa Kristu
sa in spoznanje, ki ga imam, da draga 
Frances še živi. Vem, da je najina 
ločitev začasna. V Božji hiši naju je 
pečatil nekdo, ki je imel polnomočje, 
da zveže na zemlji in v nebesih. Vem, 

predsednik Thomas S. Monson da se bova nekega dne združila in se 
nikoli več ločila. To je spoznanje, ki 
me drži pokonci.

Bratje in sestre, mirno lahko dom
nevamo, da nikomur, ki je kdaj živel, 
trpljenje in žalost nista bila povsem 
prihranjena, niti ni bilo obdobja v člo
veški zgodovini, ki ga ne bi zaznamo
vala nemir in beda.

Ko nas v življenju doleti húdo, nas 
mika, da bi se vprašali: »Zakaj jaz?« 
Včasih se zdi, da na koncu predora ni  
luči, ni sončnega vzhoda, ki bi na
pravil konec temi noči. Čutimo, da 
nas obdajata razočaranje uničenih 
sanj in obup izginulega upanja. 
Pridružujemo se svetopisemski 
prošnji: »Ali ni več balzama v Gileá
du?« 1 Počutimo se zapuščeno, strtega 
srca in osamljeno. Nagibamo se k 
temu, da svojo lastno nesrečo vidimo 
skozi izkrivljeno prizmo črnogledos
ti. Nepotrpežljivo čakamo na rešitev 
svoje težave in pozabimo, da po
gosto potrebujemo nebeško krepost 
potrpežljivosti.

Težave, ki nas doletijo, resnično 
preizkušajo našo sposobnost vztraja
nja. Osnovno vprašanje, na katerega 
moramo vsi odgovoriti, je: Ali bom 
omahoval ali pa bom dokončal? Ne
kateri omahujejo, ko ugotovijo, da se 
niso zmožni dvigniti nad svoje izzive. 
Dokončati pomeni vztrajati prav do 
konca življenja.

Ko razmišljamo o dogodkih, ki 
lahko doletijo vse, lahko s starodav
nim Jobom rečemo: »Človek [je] rojen 
za trpljenje.« 2 Job je bil »popoln in 
iskren« mož, ki »se je [bal] Boga in 
se varoval hudega« 3. Job, ki je ravnal 
pobožno in mu je bila sreča naklonje
na, je moral prestati preizkušnjo, ki bi 
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lahko uklonila vsakogar. Ko je izgubil 
vse imetje, ko so ga prijatelji prezirali, 
ko ga je doletelo trpljenje in povsem 
potrla izguba njegove družine, so ga 
nagovarjali, naj »Boga [prekolne in 
umre]« 4. Tej skušnjavi se je uprl in iz 
dna svoje plemenite duše razglasil:

»Glejte, v nebesih [je] priča zame, 
moj porok je na višavah.« 5

»ʻVem, da Odkupitelj moj živi!ʼ« 6
Job je ohranil vero. Bomo to 

naredili tudi mi, ko se bomo soočili s 
svojimi izzivi?

Kadar bomo čutili, da nas življenje 
preveč tepe, se spomnimo, da so šli 
drugi po enaki poti, da so vztrajali in 
nato to premagali.

V zgodovini Cerkve je v tem 
razdobju polnosti časov zelo veliko 
izkušenj tistih, ki so trpeli in vendar 
ostali neomajni in veseli. Vzrok? 
Evangelij Jezusa Kristusa so napravili 
za središče svojega življenja. S tem 
se bomo potegnili iz vsega, kar nas 
bo doletelo. Izzivi zaradi tega ne 
bodo izginili, vendar se bomo z njimi 
lahko soočili, se z njimi spoprijeli in 
zmagali.

Iz postelje bolečine, z vzglavnika, 
premočenega s solzami, nas bosta k 
nebu dvignila nebeška gotovost in 
dragocena obljuba: »Ne bom te poza
bil, ne bom te zapustil.« 7 Taka tolažba 
je neprecenljiva.

Ko sem širom in po čez potoval po 
svetu, izpolnjujoč odgovornosti svo
jega poklica, sem spoznal marsikaj – 
nemalo krat je bilo to, da sta žalost in 
trpljenje obča. Ne morem izmeriti vse 
srčne bolečine in žalosti, ki sem ji bil 
priča, ko sem se srečeval s tistimi, ki 
so se soočali z žalovanjem, boleznijo, 
ločitvijo, ki so se trudili s trmoglavim 
sinom ali hčerjo oziroma so trpeli zara
di posledic greha. Seznam je predolg, 
kajti nešteto je težav, ki nas lahko do
letijo. Težko bi izpostavil en primer in 
vendar ko pomislim na izzive, premiš
ljujem o bratu Bremsu, o enem svojih 
učiteljev v Nedeljski šoli iz otroštva. Bil 
je zvest član Cerkve, mož zlatega srca. 
Z ženo Sadie sta imela osem otrok, od 
katerih jih je bilo veliko iste starosti kot 
otroci v najini družini.

Potem ko sva se s Frances poročila 
in se iz oddelka izselila, sva brata in 
sestro Brems ter člane njune družine 
videvala na porokah in pogrebih, pa 
tudi na oddelčnih srečanjih.

Bratu Bremsu je žena Sadie umrla 
leta 1968. V letih, ki so sledila, sta mu 
umrla tudi dva od osmih otrok.

Nekega dne pred približno tri
najstimi leti me je poklicala najstarejša 
vnukinja brata Bremsa. Pojasnila je, 
da je njen stari oče dopolnil sto pet 
let. Rekla je: »Živi v manjšem domu za 
ostarele, toda ob nedeljah se sestane 
z vso družino in nam pove evange
lijsko lekcijo.« Nadaljevala je: »Prejšnjo 
nedeljo je dedek razglasil: ‘Dragi moji, 
ta teden bom umrl. Prosim, pokličite 
Tommyja Monsona. Vedel bo, kaj 
storiti.’«

Takoj naslednji večer sem brata 
Bremsa obiskal. Že nekaj časa ga 
nisem videl. Z njim nisem mogel go
voriti, ker je oglušel. Nisem mu mogel 
napisati sporočila, da bi ga prebral, 
ker je oslepel. Povedali so mi, da se 
sorodniki z njim sporazumevajo tako, 
da s svojim desnim prstom na dlan 
njegove levice najprej napišejo ime 
obiskovalca. Tako so morali posre
dovati vsako sporočilo. Sledil sem 
postopku, tako da sem z njegovim 
prstom črkoval »TOMMY MON
SON«, ime, po katerem me je vedno 
poznal. Brat Brems se je razveselil, 
me prijel za roke in si jih položil 
na glavo. Vedel sem, da želi prejeti 
duhovniški blagoslov. Pridružil se mi 
je voznik, ki me je pripeljal v dom za 
ostarele, in skupaj sva položila roke 
na glavo brata Bremsa in ga blagoslo
vila, kot je želel. Po blagoslovu so mu 
iz slepih oči pritekle solze. Hvaležno 
naju je prijel za roke. Čeprav blagos
lova, ki sva ga izrekla, ni slišal, je bil 
Duh močan, in verjamem, da je po 
navdihu vedel, da sva mu dala bla
goslov, ki ga je potreboval. Ta dragi 
mož ni več videl. Ni več slišal. Noč in 
dan je bil zaprt v majhni sobi v domu 
za ostarele. Vendar so me njegov nas
meh in besede, ki jih je izrekel, v srcu 
ganile. »Hvala,« je rekel. »Nebeški Oče 
je bil tako dober z mano.«

Kakor je brat Brems napovedal, je 
še isti teden umrl. Nikoli ni razmišljal 
o tem, česa nima, temveč je bil globo
ko hvaležen za številne blagoslove.

Nebeški Oče, ki nam daje toliko 
tega, zaradi česar se lahko veselimo, 
tudi ve, da se učimo in rastemo ter 
postajamo močnejši, ko se z izzivi, 
skozi katere moramo iti, soočamo 
in jih premagujemo. Vemo, da bo 
prišel čas, ko se bomo soočali s srce 
parajočo žalostjo, ko bomo žalovali 
in ko bomo preizkušeni do skrajnih 
meja zmogljivosti. Toda takšne težave 
nam omogočajo, da se spremenimo 
na bolje, da si življenje ponovno zas
tavimo tako, kakor uči nebeški Oče, 
in da postanemo drugačni od tistega, 
kar smo bili – boljši kot smo bili, bolj 
razumevajoči, kot smo bili, bolj sočut
ni, kot smo bili, z močnejšim pričeva
njem, kot smo ga imeli prej.

To bi moral biti naš namen – 
vsekakor to, da bomo vzdržali in 
vztrajali, vendar tudi da bomo postali 
bolj duhovno oplemeniteni, ko bomo 
po poti hodili po soncu in v senci. Če 
ne bi bilo izzivov, ki bi jih morali pre
magati, in težav, ki bi jih morali rešiti, 
bi ostali takšni, kot smo, in ne bi dosti 
oziroma sploh ne bi napredovali proti 
našemu cilju, ki je večno življenje. 
Pesnik je podobno misel izrazil z 
naslednjimi besedami:

Dobro deblo ne zraste zlahka,
močnejši je veter, močnejše je 

drevo.
Višje je nebo, daljše je deblo.
Večje je neurje, večja je moč debla.
Pod soncem in v mrazu, v dežju  

in snegu
v drevesu in človeku dobra opora 

raste.8

Le Učenik pozna globino naših 
preizkušenj, bolečine in trpljenja. Le 
on nam v stiski ponuja večni mir. Le 
on se naše trpeče duše dotakne s 
svojimi tolažilnimi besedami:

»Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in 
obteženi, in jaz vas bom dal počitek.

Vzemite nase moj jarem in učite 
se od mene, ker sem krotak in v srcu 
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ponižen, in našli boste počitek svojim 
dušam; kajti moj jarem je znosen in 
moje breme je lahko.« 9

Najsi so časi najboljši ali najslabši, 
nas Bog spremlja. Obljubil je, da se to 
ne bo nikoli spremenilo.

Moji bratje in sestre, da bi vsi čutili 
zavezanost nebeškemu Očetu, ki se z 
leti ali z našimi življenjskimi stiskami 
ne spreminja! Ni se nam potrebno soo
čati s težavami, da bi se ga spomnili, in 
ne bi smeli biti prisiljeni k ponižnosti, 
preden vanj verujemo in mu zaupamo.

Da bi si vselej prizadevali biti blizu 
nebeškemu Očetu! Da bomo to lahko 

storili, moramo k njemu vsak dan 
moliti in ga poslušati. Resnično ga 
potrebujemo vsako uro ne glede na 
to, ali so to ure sonca ali dežja. Naj bo 
vselej naše geslo njegova obljuba: »Ne 
bom te pozabil, ne bom te zapustil.« 10

Z vso močjo duše pričujem, da 
Bog živi in da nas ima rad, da je nje
gov edinorojeni Sin živel in umrl za 
nas in da je evangelij Jezusa Kristusa 
tista prodorna luč, ki v našem življe
nju sije skozi temo. Molim, da bi bilo 
vselej tako, v svetem imenu Jezusa 
Kristusa, amen.

OPOMBE
 1. Jer 8:22.
 2. Job 5:7.
 3. Job 1:1.
 4. Job 2:9.
 5. Job 16:19.
 6. Job 19:25.
 7. Joz 1:5.
 8. Douglas Malloch, Good Timber, Sterling W. 

Sill, Making the Most of Yourself (1971), 
str. 23.

 9. Gl. Mt 11:28–30.
10. Joz 1:5.



4

© 2013 Intellectual Reserve, Inc. Vse pravice pridržane. Natisnjeno v ZDA. V angleščini odobreno: 6/13. Prevod odobren: 6/13.  
Prevod dokumenta First Presidency Message, November 2013. Slovenian. 10671 177

Nauki za naš čas

Sestanke Melkizedekovega 
duhovništva in Društva za po
moč vsako četrto nedeljo pos

vetite »Naukom za naš čas«. Vsako 
lekcijo lahko pripravite na podlagi 
enega ali več govorov nedavne 
generalne konference (gl. spodnjo 
razpredelnico). Predsedniki kolov 
in okrožij se lahko odločijo, katere 
govore se bo uporabilo, ali pa to 
odgovornost poverijo škofom in 
predsednikom vej. Voditelji naj 
poudarijo pomembnost tega, da 
bratje Melkizedekovega duhov
ništva in sestre Društva za pomoč 
isto nedeljo preučujejo iste govore.

Vse, ki pridejo na lekcijo četrto 
nedeljo v mesecu, se spodbuja, naj 
nedavna sporočila preučijo in jih 
prinesejo v razred.

Predlogi za pripravo lekcije na 
podlagi govorov

Molite, da vas bo pri preučeva
nju in poučevanju govora oziro
ma govorov spremljal Sveti Duh. 
Morda vas bo mikalo, da bi lekcijo 

* Pri lekcijah četrte aprilske in oktobrske nedelje lahko uporabite govore s prejšnjih konferenc ali z 
nedavne konference. Ti govori so na voljo v številnih jezikih na conference.lds.org.

pripravili na podlagi drugega gradi
va, vendar so odobreno gradivo 
prav konferenčni govori. Vaša nalo
ga je, da drugim pomagate spozna
ti evangelij in po njem živeti tako, 
kakor se je poučevalo na nedavni 
generalni konferenci Cerkve.

Govor oziroma govore preglejte 
in v njih poiščite načela ter nauke, 
ki bodo odgovorili na potrebe ljudi 
v razredu. Poiščite tudi zgodbe, 
sklicna mesta v svetih spisih in 
izjave iz govora oziroma govorov, 
ki vam bodo pri poučevanju resnic 
v pomoč.

Napravite očrt tega, kako boste 
načela in nauke poučevali. Pre
mislite, kako bi vključili vpraša
nja, ki bodo navzočim v razredu 
pomagala:

• Načela in nauke poiščite v govo
ru oziroma govorih.

• Premislite o njihovem pomenu.
• Pogovarjajte se o pomenu, za

mislih, izkušnjah in pričevanjih.
• Ta načela in nauke prenesite v 

njihovo življenje.

MESECI, V KATERIH SE LEKCIJE 
POUČUJE

GRADIVO ZA LEKCIJO ČETRTE NEDELJE

oktober 2013 – april 2014 govori z oktobrske generalne  
konference 2013 *

april 2014 – oktober 2014 govori z aprilske generalne  
konference 2014 *
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Nekoč je bil mož, ki je sanjal, 
da je v veliki dvorani, kjer so 
se zbrali predstavniki vseh 

verstev sveta. Spoznal je, da ima 
vsaka vera veliko tega, kar je videti 
zaželeno in vredno.

Srečal je prijeten par, ki je zasto
pal Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz 
poslednjih dni, in ju vprašal: »Kaj pa 
vi zahtevate od svojih članov?«

»Mi ne zahtevamo ničesar,« sta 
odgovorila. »Toda Gospod prosi, da 
posvetimo vse.«

Par je nadalje spregovoril o cerkve
nih poklicih, hišnem in obiskujo
čem poučevanju, rednih misijonih, 
tedenskih družinskih večerih, tem
peljskem delu, dobrodelnem in člove
koljubnem služenju in zadolžitvah za 
poučevanje.

»Ali svojim ljudem plačujete za vse 
to delo, ki ga opravljajo?« je vprašal 
mož.

»O ne,« je pojasnil par. »Svoj čas 
dajejo zastonj.«

»Poleg tega,« je par nadaljeval, »se 
člani naše Cerkve vsakih šest mese
cev konec tedna udeležijo deset urne 

generalne konference ali pa spremlja
jo predvajanja.« 

»Ljudje deset ur podajajo govore?« 
se je čudil mož.

»Kaj pa vaša tedenska bogoslužja? 
Kako dolga so?«

»Tri ure, vsako nedeljo!«
»Glej no,« je rekel mož. »Ali člani 

vaše cerkve dejansko delajo, kar ste 
pravkar rekli?«

»To in še več. Nisva še namreč 
omenila rodoslovja, taborov za 
mlade, duhovnih minut, preučevanja 
svetih spisov, usposabljanja voditeljev, 
dejavnosti za mlade, jutranjega semi
narja, vzdrževanja cerkvenih zgradb 
in seveda Gospodovega zakona o 
zdravju, posta kot pomoč revnim in 
desetine.«

Mož je rekel: »Sedaj sta me zmedla. 
Zakaj bi se kdo hotel pridružiti takšni 
cerkvi?«

Par se je nasmehnil in rekel: »Misli
la sva, da ne boste nikoli vprašali.«

Zakaj bi se kdo pridružil takšni cerkvi?
V času, ko številne cerkve po svetu 

doživljajo viden upad članstva, je 

Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz pos
lednjih dni – čeprav je v primerjavi z 
drugimi majhna – ena najhitreje ras
točih cerkva na svetu. Od septembra 
2013 ima Cerkev po vsem svetu več 
kot petnajst milijonov članov.

Veliko je razlogov za to, ampak 
ali mi dovolite, da jih navedem vsaj 
nekaj?

Odrešenikova Cerkev
Prvič, to Cerkev je v naših dneh 

obnovil sam Jezus Kristus. Tukaj 
boste našli polnomočje za delovanje 
v njegovem imenu – za krščevanje v 
odpuščanje grehov, za podeljevanje 
daru Svetega Duha in za pečatenje na 
zemlji in v nebesih.1

Tisti, ki se tej Cerkvi pridružijo, 
imajo Odrešenika Jezusa Kristusa 
radi in mu želijo slediti. Radostijo se 
spoznanja, da Bog ponovno govori 
človeštvu. Ko prejmejo svete duhov
niške uredbe in z Bogom sklenejo 
zaveze, lahko v življenju čutijo njego
vo moč.2 Ko vstopijo v sveti tempelj, 
občutijo, da so v njegovi navzočnosti. 
Ko berejo svete spise 3 in živijo po na
ukih njegovih prerokov, se zbližujejo 
z Odrešenikom, ki ga imajo radi. 

Dejavna vera
Naslednji razlog je ta, da Cerkev 

nudi priložnosti za dobra dela.
Verjeti v Boga je hvalevredno, a 

večina ljudi bi rada naredila več, kot 
samo poslušala navdihnjene pridige 
ali sanjala o svojih domovanjih zgo
raj.4 Svojo vero bi radi udejanjali. Radi 
bi zavihali rokave in sodelovali pri tej 
veliki stvari.

In prav to se zgodi, ko se nam 
pridružijo – imajo veliko priložnos
ti, da svoje talente, sočutje in čas 
preobrazijo v dobra dela. Ker v svojih 
občestvih po svetu nimamo plačane 

Pridite,  
pridružite se nam
Ne glede na vaše okoliščine, vašo preteklost ali moč  
vašega pričevanja je v tej Cerkvi mesto za vas.

predsednik Dieter F. Uchtdorf
drugi svetovalec v Prvem predsedstvu
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duhovščine, delo duhovščine op
ravljajo člani sami. Poklicani so po 
navdihu. Včasih se javimo; včasih smo 
»prostovoljci«. Zadolžitev ne vidimo 
kot bremena, temveč kot priložnosti, 
da izpolnjujemo zaveze, ki jih rade 
volje sklenemo, zato da služimo Bogu 
in njegovim otrokom.

Cenjeni blagoslovi
Tretji razlog, zakaj se ljudje pridru

žijo Cerkvi, je, ker hoja po poti učen
ca prinaša dragocene blagoslove.

Krst vidimo kot začetno točko na 
našem potovanju učenca. Če vsak 
dan hodimo za Jezusom Kristusom, 
nam to prinaša mir in smisel v tem 
življenju ter globoko radost in večno 
odrešitev v prihodnjem svetu.

Tisti, ki zvesto sledijo tej poti, se v 
življenju izognejo številnim pastem, 
žalostim in obžalovanjem.

Ubogi na duhu in pošteni v 
srcu tukaj najdejo velike zaklade 
spoznanja.

Tisti, ki trpijo ali žalujejo, tukaj 
prejmejo ozdravljenje.

Tisti, ki jih bremeni greh, prejmejo 
odpuščanje, svobodo in počitek.

Tistim, ki odidejo
Iskanje resnice je na milijone ljudi 

pripeljalo v Cerkev Jezusa Kristusa 
svetih iz poslednjih dni. Vendar so 
tudi takšni, ki Cerkev, ki so jo nekoč 
imeli radi, zapustijo.

Lahko bi vprašali: »Če je evangelij 
tako čudovit, zakaj bi nekdo hotel 
oditi?«

Včasih predpostavljamo, da zato, 
ker so jih prizadeli ali so leni ali 
grešijo. Pravzaprav ni tako preprosto. 
Dejansko ni enega samega razloga, ki 
bi veljal za različne situacije.

Nekateri naši dragi člani se leta 
borijo z vprašanjem, ali naj iz Cerkve 
odidejo.

V tej Cerkvi, ki tako močno spoš
tuje svobodno voljo, [v cerkvi], ki jo je 
obnovil fant, ki je postavil vprašanja 
in iskal odgovore, spoštujemo tiste, ki 
iskreno iščejo resnico. Lahko nam stre 
srce, ko se njihovo potovanje nadalju
je daleč od Cerkve, ki jo imamo radi, 
in resnice, ki smo jo našli, vendar 

spoštujemo njihovo pravico, da vse
mogočnega Boga častijo po nareku 
svoje vesti, prav kakor si ta privilegij 
lastimo sami.5

Neodgovorjena vprašanja
Nekateri se borijo z neodgovorjeni

mi vprašanji o stvareh, ki so bile stor
jene ali rečene v preteklosti. Odkrito 
priznavamo, da je bilo v skoraj 
dvestoletni zgodovini Cerkve – skupaj 
z neprekinjenim zaporedjem navdih
njenih, častnih in božanskih dogod
kov – nekaj stvari rečenih in storjenih, 
zaradi katerih bi ljudje lahko dvomili.

Nekatera vprašanja se pojavijo, ker 
preprosto nimamo vseh podatkov in 
potrebujemo le nekaj več potrpežlji
vosti. Ko bomo naposled poznali  
celotno resnico, bodo stvari, ki se 
nam prej niso zdele smiselne,  
razrešene v naše zadovoljstvo.

Včasih prihaja do različnih mnenj, 
kaj »dejstva« resnično pomenijo. Vpra
šanje, ki v nekaterih vzbuja dvom, 
lahko po temeljiti preiskavi v drugih 
utrjuje vero.

Napake nepopolnih ljudi
In če smo popolnoma odkriti, so 

člani ali voditelji Cerkve včasih pre
prosto naredili napako. Morda je bilo 
rečeno ali storjeno kaj, kar ni bilo v 
skladu z našimi vrednotami, načeli ali 
naukom.

Predpostavljam, da bi bila Cerkev 
popolna le, če bi jo vodila popolna 
bitja. Bog je popoln in njegov nauk 
je čist. Toda [Bog] deluje preko nas 
– nepopolnih otrok – in nepopolni 
ljudje delajo napake.

V Mormonovi knjigi beremo: »In 
sedaj, če so zmote, so to človeške na
pake; zatorej ne obsojajte Božjih reči, 
da boste pred Kristusovim sodnim 
stolom brez madeža.« 6

Tako je vselej bilo in bo do popol
nega dne, ko bo na zemlji vladal sam 
Kristus.

Žalostno je, da so se nekateri spo
tikali zaradi napak, ki so jih naredili 
ljudje. Kljub temu večna resnica ob
novljenega evangelija, ki ga najdemo 
v Cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz 

poslednjih, ni zbledela, se zmanjšala 
ali bila uničena.

Kot apostol Gospoda Jezusa Kris
tusa in kot nekdo, ki je na lastne oči 
videl svète in delovanje te Cerkve, 
resno pričujem, da se ne sprejme 
nobene odločitve, ki pomembno 
vpliva na to Cerkev ali njene člane, 
brez resnega iskanja navdiha, vodstva 
in odobravanja večnega Očeta. To je 
Cerkev Jezusa Kristusa. Bog ne bo 
dovolil, da bi ta Cerkev zaplula izven 
določene smeri ali da ne bi izpolnila 
svoje božanske usode.

Tudi za vas je mesto
Tistim, ki so iz Cerkve odšli, pra

vim: moji dragi prijatelji, tukaj je še 
mesto za vas.

Pridite in svoje talente, darove in 
energijo združite z našo. Posledično 
bomo vsi postali boljši.

Lahko bi vprašali: »Kaj pa moji 
dvomi?«

Naravno je, da imamo vprašanja 
– želod poštenega poizvedovanja je 
pogosto vzklil in zrasel v velik hrast 
razumevanja. Je nekaj članov Cerkve, 
ki so se v tem ali onem času borili z 
resnimi oziroma občutljivimi vpraša
nji. Eden od namenov Cerkve je, da 
goji in vzgaja seme vere – celo v vča
sih peščeni zemlji dvoma in negoto
vosti. Je upanje v to, česar ne morete 
videti, a je resnično.7

Zatorej, moji dragi bratje in sestre 
– moji dragi prijatelji – prosim, najprej 
podvomite v svoje dvome, preden 
podvomite v svojo vero.8 Nikdar 
ne smemo dovoliti, da bi nas dvom 
zasužnjil in nas prikrajšal za božjo 
ljubezen, mir in darove, ki jih prinaša 
vera v Gospoda Jezusa Kristusa.

Lahko bi rekli: »Preprosto ne sodim 
med vaše ljudi v Cerkvi.«

Če bi lahko videli v naše srce, bi 
verjetno ugotovili, da sodite sem bolj, 
kot predpostavljate. Morda boste pre
senečeni odkrili, da podobno kakor 
vi hrepenimo, se borimo in upamo. 
Vaše ozadje in odraščanje je nemara 
videti drugačno od tega, kar vidite pri 
številnih svetih iz poslednjih dni, toda 
to je lahko blagoslov. Bratje in sestre, 
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dragi prijatelji, potrebujemo vaše 
edinstvene talente in perspektivo. 
Raznolikost ljudi in narodov po vsej 
zemeljski obli je moč te Cerkve.

Lahko bi rekli: »Mislim, da ne bi 
mogel živeti po vaših merilih.«

To je še večji razlog, da pridete! 
Cerkev je zasnovana tako, da hrani 
nepopolne, ki se borijo in so izčrpani. 
»Polna je ljudi, ki si iz vsega srca želijo 
spolnjevati zapovedi, četudi jih še 
niso ponotranjili.

Kdo bi lahko rekel: »Poznam člana 
vaše Cerkve, ki je hinavec. Ne bi se 
mogel pridružiti cerkvi, v kateri je 
član nekdo kakor on.«

Če kot hinavca opredelite neko
ga, ki ne uspe živeti popolno tega, 
kar verjame, potem smo vsi hinavci. 
Nihče od nas ni takšen kristjan, kakor 
vemo, da bi morali biti. Vendar si 
iskreno prizadevamo, da bi premagali 
svoje napake in nagnjenost h grehu. 
Z vsem srcem in dušo hrepenimo po 
tem, da bi s pomočjo odkupne darit
ve Jezusa Kristusa postali boljši.

Če so to vaše želje, potem je ne 
glede na vaše okoliščine, vašo pretek
lost ali moč vašega pričevanja mesto 
za vas v tej Cerkvi. Pridite, pridružite 
se nam!

Pridite, pridružite se nam!
Navzlic našim človeškim 

nepopolnostim sem prepričan, da 
boste med člani Cerkve našli veli
ko najčistejših duš, kar jih premore 
ta svet. Videti je, da Cerkev Jezusa 
Kristusa privlači prijazne in skrbne, 
poštene in delavne.

Če pričakujete, da boste tu našli 
popolne ljudi, boste razočarani. Če 
pa iščete čisti Kristusov nauk, Božjo 
besedo, »ki ozdravi ranjeno dušo« 9, in 
posvečeni vpliv Svetega Duha, potem 
ju boste tu našli. V tej dobi usihajo
če vere – v tej dobi, v kateri jih tako 
veliko čuti, da so daleč od nebeške
ga objema – boste tu našli ljudi, ki 
hrepenijo po tem, da bi Odrešenika 
poznali, in se mu približujejo tako, da 
služijo Bogu in bližnjim, prav kakor 
vi. Pridite, pridružite se nam!

Ali hočete tudi vi oditi?
To me spominja na čas v Odreše

nikovem življenju, ko so ga številni 
zapustili.10

»Ali hočete tudi vi oditi? Simon Pe
ter mu je odgovoril: ʻGospod, h komu 
naj gremo? Besede večnega življenja 
imaš.ʼ« 11

Pride čas, ko moramo odgovoriti 
na isto vprašanje. Ali hočemo tudi 
mi oditi? Ali pa se bomo kakor Peter 
trdno oprijeli besed večnega življenja?

Če iščete resnico, smisel in način, 
da boste vero spremenili v dejanja, 

če iščete kraj, kjer boste pripadali: 
Pridite, pridružite se nam!

Če ste zapustili vero, ki ste jo 
nekoč sprejeli: Vrnite se. Pridružite se 
nam!

Če ste skušani, da bi odnehali: Os
tanite še malo. Tudi za vas je mesto.

Prosim vse, ki slišijo ali berejo te 
besede: Pridite, pridružite se nam. 
Prisluhnite klicu blagega Kristusa. 
Vzemite svoj križ in mu sledite.12

Pridite, pridružite se nam! Kajti tu 
boste našli to, kar je neprecenljivo.

Pričujem, da boste tu našli besede 
večnega življenja, obljubo o blagos
lovljenem odkupljenju in poti do 
miru in sreče.

Iskreno molim, da vam bo vaše 
iskanje resnice v srcu spodbudilo še 
močnejšo željo, da bi prišli in se nam 
pridružili. V svetem imenu Jezusa 
Kristusa, amen.
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