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Ž ijeme v jedné z nejvýznam-
nějších dispensací všech dob 
– v době, na niž se dřívější 

proroci těšili, o níž prorokovali a, jsem 
přesvědčen, že po ní i toužili. Přes 
všechna nebeská požehnání, která jsou 
nám udělována, je však Satan, který 
je velmi skutečný, nesmírně aktivní 
a všechny nás neustále bombarduje 
rozporuplnými informacemi. Anděl 
Moroni upozornil mladého Proroka 
Josepha Smitha, že jeho jméno bude 
známo v dobrém i zlém po celém 
světě (viz Joseph Smith–Životopis 
1:33), a nikdy nebylo proroctví tak oči-
vidně naplněno. Prorok položil život 
za své svědectví, a útoky proti Církvi 
i proti samotnému Spasiteli pokračují 
dodnes. To, že Spasitel a Jeho smírná 
oběť jsou skutečností a že tato oběť 
se týká každého z nás, je zpochyb-
ňováno a často odmítáno jako nějaký 
mýtus nebo nepodložená naděje pro 
slabou a nevzdělanou mysl. Mimoto je 
dále zpochybňováno i to, zda sku-
tečně došlo ke Znovuzřízení evangelia 
v těchto posledních dnech. Neustálé 
bombardování těmito informacemi 

může způsobit zmatek, pochyby a 
pesimismus, a toto vše napadá zá-
kladní pravdy, v něž věříme – naši víru 
v Boha a naši naději v budoucnost. 

Toto je možná realita našeho světa, 
ale my se přesto můžeme rozhodnout, 
jak na to budeme reagovat. Když je 
napadána naše posvátná nauka a víra, 
je to pro nás příležitost seznámit se 
s Bohem nanejvýš osobním a důvěr-
ným způsobem. Je to pro nás příleži-
tost se změnit. 

Vzhledem ke konfliktům a těžkos-
tem, kterým dnes ve světě čelíme, 
bych rád navrhl jedno rozhodnutí 
– rozhodnutí naplněné pokojem a 
ochranou, rozhodnutí, které je vhodné 
pro všechny. Tímto rozhodnutím je 
víra. Vězte, že víra není bezplatný 
dar, který dostaneme, aniž bychom 
na něj pomysleli, bez touhy či úsilí. 
Nepřichází k nám jako rosa spadlá 
z nebe. Spasitel řekl: „Poďtež ke mně“ 
(Matouš 11:28) a „tlucte, a bude vám 
[dáno]“ (Matouš 7:7). Toto jsou slovesa 
činu – pojďte a tlucte. Jsou to rozhod-
nutí. A tak říkám, rozhodněte se pro 
víru. Rozhodněte se pro víru, místo 
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(Alma 32:27.) Pokorné přistupo-
vání k Pánu se zlomeným srdcem 
a zkroušeným duchem je cestou 
k pravdě a k Pánovu způsobu 
světla, poznání a pokoje. 

• Pokud je vaše svědectví nezralé, 
nevyzkoušené a nejisté, rozhodněte 
se „[uplatnit] trochu víry“; roz-
hodněte se vyzkoušet Jeho slova. 
(Alma 32:27.) Spasitel vysvětlil: 
„Bude-li kdo chtíti vůli jeho činiti, 
tenť bude uměti rozeznati, jest-li to 
učení z Boha, [či] mluvím já sám od 
sebe.“ ( Jan 7:17.) 

víry a jdu dál a přijímám zaslíbení a 
požehnání evangelia. A pak, jak učí 
Alma, nás naše víra přivede k doko-
nalé znalosti. (Viz Alma 32:34.) Tím,  
že jdeme kupředu do neznáma, 
ozbrojeni pouze nadějí a přáním, uka-
zujeme svou víru a oddanost Pánu. 

A tak následujme Almův návod  
a rozhodněme se. Rozhodněme se  
pro víru. 

• Pokud vaši mysl tíží zmatek a bez-
naděj, rozhodněte se, že se „probu-
díte a povzbudíte své schopnosti“. 

pro pochyby; rozhodněte se pro víru, 
místo pro obavy; rozhodněte se pro 
víru u toho, co je neznámé a nevidi-
telné; rozhodněte se pro víru, místo 
pro pesimismus. 

Almovo známé pojednání o víře 
zaznamenané v 32. kapitole Almy 
v Knize Mormonově popisuje řadu 
rozhodnutí, která nám zajistí rozvoj i 
zachování víry. Alma nám dal pokyn, 
abychom se rozhodli. Použil slova po-
pisující činy podnícené rozhodnutím. 
Použil slova probudit se, povzbudit, 
vyzkoušet, přát si, působit a zasadit. 
Pak Alma vysvětlil, že když se takto 
rozhodneme a nevypudíme seménko 
nevírou, „počne v prsou [našich] bobt-
nati“. (Alma 32:28.) 

Ano, víra je rozhodnutí, o něž mu-
síme usilovat a které musíme rozvíjet. 
Jsme proto zodpovědni za svou víru. 
Jsme také zodpovědni za nedostatek 
víry. Rozhodnutí je na vás. 

Je toho hodně, co nevím. Neznám 
podrobnosti týkající se toho, jak byla 
hmota zorganizována, aby vznikl tento 
krásný svět, v němž žijeme. Nerozu-
mím složitostem Usmíření, tomu, jak 
Spasitelova oběť může očistit všechny 
kajícné lidi, nebo jak mohl Spasitel 
vytrpět „bolest všech lidí“. (NaS 18:11.) 
Nevím, kde leželo město Zarahemla, 
které je popisováno v Knize Mormo-
nově. Nevím, proč je mé přesvědčení 
někdy v rozporu s přijímaným vědec-
kým nebo světským poznáním. Toto je 
možná to, co náš Otec v nebi popsal 
jako tajemství nebes (viz NaS 107:19), 
která budou zjevena později. 

Ale i když nevím vše, vím to 
důležité. Znám prosté a jednoduché 
pravdy evangelia, které vedou ke 
spasení a oslavení. Vím, že Spasitel 
vytrpěl bolesti všech lidí a že všichni 
kajícní lidé mohou být očištěni od hří-
chu. A pokud jde o to, co nevím nebo 
čemu úplně nerozumím, překonávám 
tuto mezeru s mocným přispěním své 
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osobně jsem zasadil seménko do 
svého srdce a celý život se snažím 
vyživovat toto seménko až k doko-
nalé znalosti. A dnes, když stojím u 
tohoto řečnického pultu, svědčím 
o tom, že Ježíš je Kristus, Vykupitel 
světa. Dále svědčím o tom, že Joseph 
Smith byl prorok Boží a živý nástroj, 
který Pán použil k tomu, aby na zemi 
vrátil úplné a pravdivé evangelium 
Ježíše Krista. Svědčím o tom, že pre-
sident Thomas S. Monson je Pánův 
prorok dnes. I vy se můžete roz-
hodnout pro víru, podobně jako já. 
Rozhodněme se pro víru. Ve jménu 
Ježíše Krista, amen. ◼

proměnit otázky, a dokonce po-
chybnosti, v ujištění a pochopení. 

• Díky své víře přistupuji k tomu 
neznámému, neviditelnému a ne-
vysvětlitelnému s nepochybujícím 
ujištěním. 

• A díky své víře – dokonce i ve 
zdánlivě nejhorších obdobích – si 
s pokojem a s vděčností uvědomuji, 
že tato období jsou ve skutečnosti 
obdobími nejlepšími. 

Když se rozhodneme pro víru a 
poté tuto víru vyživujeme až k doko-
nalé znalosti věcí Páně, používáme 
pak slova „svědčím“ nebo „vím“. Já 

• Když se logika, rozum nebo 
osobní intelekt střetne s posvátným 
učením a naukou, nebo když na 
vaši víru útočí rozporuplné infor-
mace jako ohnivé šípy popisované 
apoštolem Pavlem (viz Efezským 
6:16), rozhodněte se nevypudit svou 
nevírou ono seménko ze svého 
srdce. Pamatujte na to, že neobdr-
žíte žádné svědectví, teprve až po 
zkoušce své víry. (Viz Eter 12:6.) 

• Pokud je vaše víra prověřená a 
vyspělá, rozhodněte se ji vyživovat 
„s velikou péčí“. (Alma 32:37.) Ať je 
naše víra jakkoli silná, kvůli různým 
informacím, které na ni útočí, se 
také může stát velmi křehkou. Po-
třebuje neustálou výživu skrze stálé 
studium písma, modlitbu a použí-
vání Jeho slova. 

Když se učedníci zeptali Ježíše, 
proč nedokázali vyhnat ďábla, jak to 
právě viděli vykonat Spasitele, Ježíš 
jim odpověděl: „Budete-li míti víru 
jako zrno horčičné, díte hoře této: 
Přejdi odsud tam, i přejde.“ (Matouš 
17:20.) Nikdy jsem nebyl svědkem 
toho, že by skutečná hora někam 
přešla. Ale díky víře jsem viděl, jak 
odešla hora pochybností a zoufalství a 
byla nahrazena nadějí a optimismem. 
Díky víře jsem byl osobně svědkem 
toho, jak byla hora hříchu nahrazena 
pokáním a odpuštěním. A díky víře 
jsem byl osobně svědkem toho, jak 
byla hora bolesti nahrazena pokojem, 
nadějí a vděčností. Ano, viděl jsem, jak 
hory odešly. 

• Díky své víře jsem uvedl v činnost 
moc kněžství, jehož jsem nositelem, 
a zakusil jsem nádheru evangelia a 
přijal jsem spásné obřady. 

• Díky své víře překonávám životní 
problémy a těžkosti s pokojem a 
klidem. 

• Díky své víře jsem schopen 


