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Starší Richard G. Scott
Kvorum Dvanácti apoštolů

Když je víra správně pochopena a 
správně se používá, má nesmírně 
dalekosáhlý účinek. Taková víra 

může proměnit život jednotlivce z po-
vrchně sentimentálních všedních kaž-
dodenních činností v symfonii radosti 
a štěstí. Používání víry je zcela zásadní 
pro plán štěstí, který připravil Otec 
v nebi. Avšak pravá víra, víra vedoucí 
ke spasení, se zaměřuje na Pána Ježíše 
Krista, je to víra v Jeho nauku a učení, 
víra v prorocké vedení Pánových po-
mazaných, víra ve schopnost objevit 
skryté vlastnosti a charakterové rysy, 
které mohou proměnit život člověka. 
Víra ve Spasitele je vskutku zásadou 
činu a moci. 

Víra je základním stavebním 
kamenem tvoření. Jsem si jist, že 
Spasitel Ježíš Kristus používá víru ve 
svém pověření jednat pod vedením 
Otce v nebi. Mistr ji použil k tomu, 
aby stvořil ty nejvzdálenější galaxie 
i kvarky, nejmenší částečky hmoty, 
které dnes známe. Přesto věřím, že 
v zázraku stvoření existují dokonce 
ještě menší stavební kameny. 

Víru v budoucnost projevuje i 
manželský pár, který je zpečetěn 
v chrámu. Oba rozumějí tomu, že 

díky poslušnosti učení Ježíše Krista 
a díky plánu štěstí, který vytvořil náš 
Otec v nebi, mohou společně prožít 
radostný život. Jsou si vědomi toho, že 
když přicházejí těžkosti, které pro ně 
mají být příležitostmi k růstu, najdou 
skrze nabádání Ducha Svatého způsob, 
jak je překonat tak, aby to bylo pro-
duktivní a posílilo to jejich charakter. 

Víra a charakter spolu úzce souvi-
sejí. Víra v moc dodržování přikázání 
Božích uková sílu charakteru, kterou 
budete moci využít, až to budete 
nejvíce potřebovat. Takový charakter 
se nerozvíjí v okamžicích velkých 
obtíží nebo pokušení. Právě v těchto 
okamžicích se má takový charakter 
projevit. Používáte-li víru v pravdivé 
zásady, buduje to charakter; posílený 
charakter pak rozšiřuje vaši schopnost 
používat více víry. V důsledku toho se 
zvětšuje vaše schopnost a sebedůvěra 
při překonávání životních zkoušek. 
Čím pevnější je váš charakter, tím více 
jste schopni čerpat užitek z používání 
moci víry. Zjistíte, jak na sebe víra a 
charakter vzájemně působí, aby se 
posilovaly. Charakter je trpělivě tkán 
z nitek uplatněných zásad, nauk a 
z poslušnosti. 

President Hugh B. Brown řekl: 
„Kdykoli v životě čekají velké duchovní 
hodnoty na to, aby si je člověk osvojil, 
lze si je osvojit jedině vírou. Lidé ne-
mohou žít bez víry, protože v životních 
dobrodružstvích je hlavním úkolem 
budování charakteru – což není výsle-
dek logiky, ale víry v ideály a oddanosti 
těmto ideálům spojené se schopností 
přinášet kvůli nim oběti.“ (Conference 
Report, Oct. 1969, 105.) Víru použí-
váme tím, že něco děláme. Joseph 
Smith řekl, že „víra [je] zásada činu a 
moci.“ (Lectures on Faith [1985], 72.) 

Tím, čím chceme být, se stáváme 
tak, že každý den jsme soustavně tím, 
čím se stát chceme. Spravedlivý cha-
rakter je ušlechtilým projevem toho, 
čím se stáváte. Spravedlivý charakter 
je cennější než jakákoli hmotná věc, 
kterou vlastníte, jakékoli poznání, 
které získáte studiem, či jakýkoli 
cíl, kterého jste dosáhli, nehledě na 
to, jak moc vás za to lidé velebili. 
V příštím životě bude váš spravedlivý 
charakter posouzen, aby se zjistilo, 
jak dobře jste využili výsady smrtel-
ného života. 

Ani Satan, ani jakákoli jiná moc 
nemůže oslabit či zničit váš sílící cha-
rakter. Můžete to udělat jen vy – svou 
neposlušností. I prvotřídní charakter 
se promění v bezcenný popel, když je 
nahlodán klamem či přestupkem. 

Silný morální charakter je vý-
sledkem důsledného správného 
rozhodování ve zkouškách a pro-
věrkách života. Tato rozhodnutí jsou 
konána s důvěrou v to, v co věříte, a 
když podle nich jednáte, dostaví se 
potvrzení. 

Jaké jsou některé z těchto uschop-
ňujících zásad, na nichž je víra 
založena? 

• Důvěra v Boha a v Jeho ochotu 
poskytnout pomoc, je-li třeba, ať je 
situace sebenáročnější. 

Proměňující moc  
víry a charakter 
Důsledný spravedlivý život přináší vnitřní moc a sílu, která 
může být trvale odolná nahlodávajícímu vlivu hříchu a 
přestupku. 
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není těžké učinit. Společně pak tato 
rozhodnutí upevňují charakter, který je 
odolný nahlodávajícím vlivům hříchu 
a přestupku. Ušlechtilý charakter je 
jako vzácný porcelán, který je vyro-
ben z vybraných surovin, vytvarován 
vírou, pečlivě zpracován důslednými 
spravedlivými skutky a vypálen v peci 
povznášejících zážitků. Je to něco 
velmi krásného a něco, co má neo-
cenitelnou hodnotu. Přesto se to ale 
může v okamžiku poškodit následkem 
přestupku, a je zapotřebí bolestivého a 
dlouhotrvajícího úsilí, aby se to znovu 
dalo dohromady. Když se spravedlivý 
charakter chrání sebeovládáním, pře-
trvá celou věčnost. 

Materiální věci samy o sobě ne-
přinášejí štěstí a uspokojení a radost 
z dosažení nějakého cíle zde na zemi. 
Ani nás nevedou k oslavení. Právě 
ušlechtilost charakteru, ona látka 
vnitřní síly a přesvědčení utkaná 
z bezpočtu spravedlivých rozhodnutí, 
udílí životu směr. Důsledný spraved-
livý život přináší vnitřní moc a sílu, 
která může být trvale odolná nahlo-
dávajícímu vlivu hříchu a přestupku. 
Vaše víra v Ježíše Krista a posluš-
nost Jeho přikázání váš charakter 
posílí. Váš charakter je mírou toho, 
čím se stáváte. Je to doklad o tom, 
jak dobře využíváte svůj čas na této 
zemi, v tomto období zkoušky ve 
smrtelnosti. 

Všichni chápeme onu základní 
zásadu, že dostaneme to, za co zapla-
tíme. Totéž platí i v duchovních zále-
žitostech. Dostanete to, za co zaplatíte 
poslušností, vírou v Ježíše Krista a 
usilovným uplatňováním pravd, které 
jste poznali. A získáte to, že váš cha-
rakter se bude utvářet, vaše schop-
nosti porostou a vy úspěšně naplníte 
své poslání ve smrtelnosti, kterým je 
být zkoušen a mít radost. 

Nemůžete být v životě pasivní, ji-
nak přirozený člověka časem podkopá 

byste jinak nenalezli. I když však pro-
jevíte tu nejsilnější víru, ne vždy vás 
Bůh okamžitě odmění podle vašich 
přání. Bůh spíše zareaguje tak, jak je 
to podle Jeho věčného plánu pro vás 
nejlepší, a v době, kdy to přinese ten 
největší užitek. Buďte vděčni za to, 
že Bůh vás někdy nechává dlouhou 
dobu zápolit, než přijde odpověď. 
Díky tomu se vaše víra prohloubí a 
váš charakter poroste. 

Základem charakteru je bezúhon-
nost. Způsobilý charakter posílí vaši 
schopnost rozpoznat vedení Ducha 
a uposlechnout ho. Svým důsled-
ným používáním víry budujete silný 
charakter. Spolehlivý základ vašeho 
sílícího charakteru položíte tím, že 
z Ježíše Krista a Jeho učení učiníte 
střed svého života. 

Vaše štěstí na zemi, i vaše věčné 
spasení, vyžaduje, abyste činili mnoho 
správných rozhodnutí, z nichž žádné 

• Poslušnost Jeho přikázání a způsob 
života, který ukazuje, že vám Bůh 
může důvěřovat. 

• Vnímavost k tichým nabádáním 
Svatého Ducha. 

• Odvážná realizace těchto nabádání. 
• Trpělivost a porozumění, když vás 

Bůh nechá s námahou růst a když 
odpovědi přicházejí po částech 
v průběhu delšího období. 

„Víra je to, v co doufáme a co není 
viděti; pročež, nepřete se, protože 
nevidíte, neboť neobdržíte žádné 
svědectví, teprve až po zkoušce své 
víry.“ (Eter 12:6.) Proto pokaždé, když 
„vyzkoušíte svou víru“ – to znamená, 
když budete způsobile jednat na 
základě nabádání – obdržíte potvrzu-
jící důkaz od Ducha. Přijdete-li až na 
hranici svého porozumění a vykročí-
te-li s použitím víry do šera nejistoty, 
povede vás to k nalezení řešení, která 
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vždy vzbuzuje otázky, zda nedošlo i 
k něčemu dalšímu. Víra a důvěra dru-
hých v charakter dotyčného jedince je 
tím podkopána. 

Tento smrtelný život je zkušebním 
obdobím. To, jak dobře se potýkáte 
s životními těžkostmi, určuje, jak silný 
váš charakter bude. Vaše víra v Ježíše 
Krista a v Jeho učení váš charakter 
upevňují. 

Osobně jsem si ověřil, že pojmy 
jako víra, modlitba, láska a pokora 
nemají žádný velký význam, ani 
nepřinášejí žádné zázraky, dokud se 
nestanou živoucí částí nás samotných, 
skrze naše zkušenosti a s pomocí 
jemného nabádání od Svatého Ducha. 
Již záhy v životě jsem zjistil, že mohu 
poznat nauky evangelia intelektuálně 
a že mohu rozumovými schopnostmi 
a myšlenkovým rozborem pochopit, 
že mají velkou hodnotu. Ale jejich 
nesmírná moc a schopnost rozvíjet 
mne za hranice mé představivosti a 
toho, co dokážu, se nestala skuteč-
ností, dokud trpělivá a důsledná snaha 
neumožnila Svatému Duchu vštípit mi 
význam tohoto učení do srdce a roz-
vinout ho tam. Zjistil jsem, že zatímco 
jsem upřímně sloužil druhým, Bůh 
ukoval můj osobní charakter. Probudil 
ve mně rostoucí schopnost rozpoz-
návat vedení Ducha. Genialita plánu 
evangelia spočívá v tom, že když dě-
láme to, co nám Pán radí, je nám dáno 
každé poznání a každá schopnost, 
které jsou nutné k zajištění pokoje a 
hojného naplnění v tomto životě. Také 
tím získáváme nutnou přípravu na 
věčné štěstí v přítomnosti Páně. 

Svědectví se upevňuje duchovními 
vnuknutími, která potvrzují prav-
divost daného učení nebo daného 
spravedlivého činu. Toto vedení často 
doprovázejí mocné emoce, které 
nám vhánějí slzy do očí, a nám se 
těžko mluví. Svědectví ale nejsou 
emoce. Svědectví je pravá podstata 

společensky přijatelnější a že díky 
nim má více přátel. Chytrý jedinec 
bez těchto základních zásad může 
občas dočasně dosáhnout působivých 
výsledků. Tyto úspěchy jsou ale jako 
hrad z písku. Když přichází prově-
ření charakteru, dosažené výsledky 
se rozpadnou a často s sebou vez-
mou i ostatní lidi. Navzdory tomu, 
jak pečlivě se provinilec snaží utajit 
to, že přikázání porušuje, časem se 
téměř vždy projeví. Sám Satan se o 
to postará. On a jeho přívrženci jsou 
odhodláni způsobit pokud možno co 
největší újmu každému dítěti našeho 
Otce v nebi. Jeden závažný projev 
neposlušnosti nebo zklamání důvěry 

vaše úsilí žít způsobile. Stáváte se tím, 
co děláte a o čem přemýšlíte. Nedo-
statek charakteru vystavuje člověka 
tlaku uspokojovat vlastní choutky 
nebo usilovat o osobní zisk. Nemůžete 
úspěšně zpevnit slabý charakter pláští-
kem přetvářky. 

Ten, který činí rozhodnutí podle 
toho, v jaké je zrovna situaci, časem 
prakticky zaručeně spáchá závažné 
přestupky. Takový člověk nemá 
žádnou železnou tyč pravdy, která 
by ho vedla správným směrem. Bude 
neustále čelit mnoha jemným poku-
šením, aby se odchýlil od přikázání. 
Tato rozhodnutí si pak ospravedlňuje 
tím, že nejsou tak špatná, že jsou 
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věčném plánu, a každý z nich je 
zcela zásadní. Všechny spolupůsobí 
v harmonii a vzájemně se podporují. 
Když se uplatňují vytrvale a důsledně, 
přinášejí sílu charakteru a zvýšenou 
schopnost proměnit životní těžkosti 
v nášlapné kameny štěstí – nyní i na 
věky. Jsou to: 

• Víra v Pána Ježíše Krista a v Jeho 
plán, která nám dává moc dosáh-
nout cíle. 

• Pokání, které napravuje důsledky 
chyb spáchaných z nedbalosti i se 
znalostí. 

• Dodržování přikázání Páně, která 
nám dávají sílu a vedení v našem 
životě. 

• Nesobecká služba, která obohacuje 
život druhých. 

Pokud jste rozhodnuti žít spraved-
livě, neztrácejte odvahu. Život se nyní 
může zdát obtížný, ale držte se pevně 
oné železné tyče pravdy. Vedete si 
lépe, než si uvědomujete. Vaše úsilí 
určuje váš charakter, vaši kázeň i 
důvěru v zaslíbení, které vám dává váš 
Otec v nebi a Spasitel, když důsledně 
dodržujete Jejich přikázání. Kéž vás 
Duch Svatý nabádá, abyste vždy činili 
rozhodnutí, která upevní váš charakter 
a která vám přinesou mnoho radosti a 
štěstí. Ve jménu Ježíše Krista, amen. ◼ 

• Bůh používá vaši víru k utváření 
vašeho charakteru. 

• Charakter je projevem toho, čím se 
stáváte. 

• Silný charakter je výsledkem dů-
sledného správného rozhodování. 

• Základem charakteru je 
bezúhonnost. 

• Čím pevnější je váš charakter, tím 
větší je vaše schopnost používat 
moc víry. 

Pokora je vlastnost, která nám 
umožňuje, abychom byli učeni z vý-
sosti skrze Ducha, nebo abychom 
byli učeni ze zdrojů, jejichž původ byl 
inspirován Pánem – jako jsou písma a 
slova proroků. Pokora je drahocenná 
a úrodná půda spravedlivého cha-
rakteru. V ní klíčí seménka osob-
ního růstu. Když jsou tato seménka 
vyživována skrze používání víry, 
pročišťována pokáním a posilňována 
poslušností a dobrými skutky, pak 
přináší vzácné plody duchovního 
vedení. Výsledkem je pak božská 
inspirace a moc – inspirace, díky níž 
poznáváme vůli Páně, a moc, díky níž 
máme schopnost tuto inspirovanou 
vůli uskutečňovat. 

Dovolte mi, abych se s vámi podělil 
o čtyři zásady, které mi přinesly ty 
nejhlubší pocity pokoje a štěstí. Pán 
stanovil tyto úhelné kameny ve svém 

charakteru utkaná z vláken předsta-
vujících bezpočet správných rozhod-
nutí. Tato rozhodnutí jsou činěna 
s důvěrou ve věci, kterým věříme, a 
které, alespoň zpočátku, nejsou vidi-
telné. Silné svědectví přináší pokoj, 
útěchu a ujištění. Vytváří přesvědčení, 
že když budeme důsledně poslušni 
Spasitelova učení, bude život nád-
herný, budoucnost bezpečná, a my 
budeme mít schopnost překonávat 
těžkosti, které nám zkříží cestu. Svě-
dectví vyplývá z porozumění pravdě 
získané z modlitby a z přemítání o 
nauce v písmech. Je vyživováno tím, 
že žijeme podle těchto pravd s vírou 
ukotvenou ve spolehlivé důvěře, že 
slíbených výsledků dosáhneme. 

Vaše svědectví bude posilněno 
skrze ochotnou poslušnost zákona 
desátku a tím, že budete dávat postní 
oběti, a Pán vám za to hojně požehná. 
Až se vaše svědectví bude upevňovat, 
Satan se bude usilovněji snažit vás po-
koušet. Odolejte jeho snahám. Stanete 
se silnějšími a jeho vliv na vás oslábne. 

Satanovi je umožněno, aby měl 
ve světě čím dál větší vliv, aby tak 
bylo vytvořeno prostředí, v němž 
můžeme prokázat, co v nás je. I 
když dnes Satan působí zkázu, jeho 
konečný osud zpečetil Ježíš Kristus 
svým Usmířením a Vzkříšením. Ďá-
bel nezvítězí. Dokonce i nyní musí 
působit v rámci mezí, které mu sta-
novil Pán. Nemůže odejmout žádné 
požehnání, které jste získali. Nemůže 
změnit charakter, který byl utkán 
ze spravedlivých rozhodnutí. Nemá 
moc zničit věčné svazky mezi man-
želem, manželkou a dětmi uzavřené 
ve svatém chrámu. Nemůže uhasit 
opravdovou víru. Nemůže vám vzít 
svědectví. Ano, toto vše lze ztratit, 
když se poddáte jeho pokušení. 
Ale on sám v sobě ani sám od sebe 
nemá moc to zničit. 

Mám-li to shrnout: 

Dublin, Irsko


