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Odaberite vjeru radije nego sumnju, odaberite vjeru radije nego strah, odaberite vjeru radije nego 
nepoznato i neviđeno, i odaberite vjeru radije nego pesimizam.  

 



Živimo u jednoj od najvećih rasporedbi svih vremena - vremenu kojem su se proroci u prošlosti 
radovali, o kojem su prorokovali te za kojim su, vjerujem, čeznuli.  Međutim, uz sve nebeske 
blagoslove koji su nam udijeljeni, Sotona, uvijek stvaran, uvijek je aktivan i suprotstavljene 
poruke neprestance nas sve napadaju.  Anđeo Moroni upozorio je mladog proroka Josepha Smitha 
da će njegovo ime biti poznato po dobru i zlu diljem svijeta (vidi Josip Smith 2:33), i nikada nije 
ispunjenje toga proroštva bilo toliko očito.  Prorok je dao svoj život za svoje svjedočanstvo, i 
napadi se danas nastavljaju na Crkvu, a i na samog Spasitelja.  Stvarnost Spasitelja, njegova 
pomirbena žrtva, te njezina sveopća primjena za sve nas osporavaju se i često se odbacuju kao 
bajka ili neutemeljena nada slabog i neukog uma.  Nadalje, stvarnost obnove evanđelja u ovim 
posljednjim danima i dalje se osporava.  Neprestano bombardiranje takvim porukama može 
uzrokovati zbunjenost, sumnju i pesimizam, koji napadaju temeljne istine u koje vjerujemo, našu 
vjeru u Boga, i našu nadu u budućnost.  

 

Ovo je možda stvarnost našeg svijeta, ali mi ipak možemo odabrati kako odgovaramo na to.  Kada 
se naš sveti nauk i uvjerenja osporavaju, to je naša mogućnost da se upoznamo s Bogom na 
posebno osoban i blizak način.  To je naša mogućnost da odaberemo.  

 

Zbog sukoba i izazova s kojima se suočavamo u današnjem svijetu, želim predložiti jedan izbor - 
izbor mira i zaštite, izbor koji je primjeren za svakoga.  Taj je izbor vjera.  Budite svjesni da vjera 
nije besplatan dar dan bez promišljanja, želje ili napora.  Ne dolazi kao što rosa pada s neba.  
Spasitelj je rekao: »Dođite k meni« (Matej 11:28), i »kucajte i dat će vam se« (Matej 7:7). To su 
glagoli djelovanja - doći, kucati. Oni su izbori.  Stoga vam kažem, odaberite vjeru.  Odaberite 
vjeru radije nego sumnju, odaberite vjeru radije nego strah, odaberite vjeru radije nego nepoznato 
i neviđeno, i odaberite vjeru radije nego pesimizam.  

 

Almina klasična rasprava o vjeri, kako je zabilježena u 32. poglavlju Alme u Mormonovoj knjizi, 
nabrajanje je odabira kako bi se osigurao razvitak i očuvanje naše vjere.  Alma nas je uputio da 
biramo.  Njegove su riječi bile riječi djelovanja potaknutog odabirom.  Upotrijebio je riječi 
probuditi, prodrmati, pokus, staviti u pokret, zaželjeti, djelovati i posijati.  Zatim je Alma objasnio 
da će tad, ako odaberemo ovo i ne odbacimo sjeme nevjerom, »počet... ono klijati u grudima 
vašim« (Alma 32:28).  

 

Da, vjera je izbor i treba je tražiti i razvijati.  Tako smo mi odgovorni za svoju vjeru.  Odgovorni 
smo za svoj nedostatak vjere.  Odabir je vaš.  

 



Ima mnogo toga što ja ne znam.  Ne poznajem detalje sređivanja tvari u predivan svijet u kojem 
živimo.  Ne razumijem zamršenosti Pomirenja, kako Spasiteljeva žrtva može očistiti sve raskajane 
ljude, ili kako je Spasitelj mogao trpjeti »bol svih ljudi« (NiS 18:11).  Ne znam gdje se nalazio 
grad Zarahemla, kako se spominje u Mormonovoj knjizi.  Ne znam zašto se moja uvjerenja 
ponekad suprotstavljaju usvojenoj znanstvenoj ili svjetovnoj spoznaji.  Možda su to stvari koje je 
Otac na Nebu opisao kao »otajstva kraljevstva nebeskoga« (NiS 107:19) koje će biti objavljene 
kasnije.  

 

No, iako ne znam sve, znam ono što je važno.  Poznajem jasne i jednostavne evanđeoske istine 
koje vode k spasenju i uzvišenju.  Znam da je Spasitelj doista trpio boli svih ljudi i da svi raskajani 
ljudi mogu biti očišćeni od grijeha.  A ono što ne znam ili potpuno ne razumijem, uz snažnu 
pomoć svoje vjere premošćujem jaz i nastavljam dalje, uzimajući udjela u obećanjima i 
blagoslovima evanđelja.  I onda, kako Alma podučava, naša nas vjera dovodi do savršene spoznaje 
(vidi Alma 32:34).  To što koračamo naprijed u nepoznato, naoružani samo nadom i željom, dokaz 
je naše vjere i predanosti Gospodinu.  

 

I tako, slijedeći Almin recept, odaberimo.  Odaberimo vjeru.  

 

• 

 

Opterećuju li zbunjenost i beznađe vaš um, odaberite probuditi se i prodrmati svoje sposobnosti 
(vidi Alma 32:27).  Ponizno pristupati Gospodinu skršena srca i raskajanog duha staza je prema 
istini, te Gospodinov put svjetla, spoznaje i mira.  

 

• 

 

Ako je vaše svjedočanstvo nezrelo, neiskušano i nesigurno, odaberite da »u pokret stavite dijelak 
vjere«; odaberite izvedete »pokus gledom na riječi [njegove]« (Alma 32:27). Spasitelj je objasnio: 
»Ako tko htjedne vršiti volju njegovu, znat će da li je moja nauka od Boga ili ja govorim sam od 
sebe« (Ivan 7:17).  

 

• 

 

Kada logika, pamet ili osobni razum dođu u sukob sa svetim učenjima i naukom, ili proturječne 
poruke napadnu vaša uvjerenja poput vatrenih strelica koje je apostol Pavao opisao (vidi 
Efežanima 6:16), odaberite ne izbaciti nevjerom sjeme iz svojeg srca.  Sjetite se, ne primamo 
svjedočanstvo dok se naša vjera ne iskuša (vidi Eter 12:6).  

 



• 

 

Ako je vaša vjera dokazana i sazrela, odaberite njegovati je »pomnjom velikom« (Alma 32:37). 
Koliko god naša vjera bila snažna, sa svim zbrkanim porukama koje je napadaju ona može postati 
i vrlo krhka.  Treba joj stalna njega kroz neprestano proučavanje Svetih pisama, molitvu i 
primjenu njegove riječi.  

 

Kad su učenici upitali Isusa zašto nisu mogli izbaciti đavla kao što su upravo vidjeli da je Spasitelj 
učinio, Isus je odgovorio: »Ako imadnete vjere koliko gorušično zrno te reknete ovom brdu: 
‘Prijeđi odavde onamo’, prijeći će« (Matej 17:20).  Nikada zapravo nisam vidio kako se brdo 
premješta.  Ali zbog vjere sam vidio kako je brdo sumnje i očaja bilo uklonjeno i zamijenjeno 
nadom i optimizmom.  Zbog vjere sam osobno posvjedočio kako je brdo grijeha bilo zamijenjeno 
pokajanjem i oprostom.  I zbog vjere sam osobno posvjedočio kako je brdo boli bilo zamijenjeno 
mirom, nadom i zahvalnošću.  Da, vidio sam kako se uklanjaju brda.  

 

• 

 

Zbog svoje sam vjere aktivirao moć svećeništva koje obnašam i imao sam udjela u ljepoti 
evanđelja, i prigrlio sam spasonosne uredbe.  

 

• 

 

Zbog svoje vjere prolazim s mirom i uvjerenjem kroz napore i poteškoće u životu.  

 

• 

 

Zbog svoje sam vjere mogao preokrenuti pitanja, čak i sumnje, u uvjerenje i razumijevanje.  

 

• 

 

Zbog svoje vjere s neupitnim uvjerenjem pristupam nepoznatom, neviđenom i neobjašnjivom.  

 

• 

 



I zbog svoje vjere, čak i u naizgled najgorim trenucima, prepoznajem s mirom i zahvalnošću da su 
to, u stvari, najbolji trenuci.  

 

A kada odaberemo vjeru, i onda njegujemo tu vjeru do »savršene spoznaje« o onome što je 
Gospodnje, tada koristimo riječi »svjedočim« ili »znam«.  Osobno sam posijao to sjeme u svojem 
srcu, i tijekom svog života pokušao sam njegovati to sjeme do savršene spoznaje. I danas, kada 
stojim za ovom govornicom, svjedočim da Isus jest Krist, Otkupitelj svijeta.  Nadalje svjedočim 
da je Joseph Smith bio prorok Božji i živuće oruđe koje je Gospodin upotrijebio da vrati natrag na 
zemlju potpuno i istinito evanđelje Isusa Krista.  Svjedočim da je Thomas S. Monson Gospodinov 
prorok danas.  Slično tome, odabir vjere je vaš, moj. Odaberimo vjeru.  U ime Isusa Krista. Amen.  

 

Liahona 

 

studeni 2010.  

 


