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Dosljedan pravedan život stvara unutrašnju moć i snagu koja može biti trajno otporna na 
nagrizajući utjecaj grijeha i prijestupa.  

 



Kad se vjera ispravno razumije i koristi, ona ima dramatično dalekosežne učinke.  Takva vjera 
može preobraziti život pojedinca iz površnih, uobičajenih svakodnevnih aktivnosti u simfoniju 
radosti i sreće.  Primjenjivanje vjere temeljno je za naum sreće Oca na Nebu.  Ali istinska vjera, 
vjera na spasenje, usmjerena je na Gospodina Isusa Krista, vjeru u njegove nauke i učenja, vjeru u 
proročko vodstvo Gospodinovih pomazanika, vjeru u sposobnost otkrivanja skrivenih odlika i 
osobina koje mogu preobraziti život.  Doista, vjera u Spasitelja načelo je djelovanja i moći. 

 

Vjera je temeljni građevni kamen stvaranja.  Uvjeren sam da Spasitelj Isus Krist koristi vjeru u 
svojoj sposobnosti djelovanja pod vodstvom Oca na Nebu.  Učitelj ju je koristio kako bi stvorio 
najudaljenije galaksije, kao i da bi načinio kvarkove, najmanje čestice tvari koje danas poznajemo.  
Ipak, imam vjeru da postoje i manji građevni elementi u čudu stvaranja.  

 

Par zapečaćen u hramu iskazuje vjeru u budućnost.  Oni razumiju da poslušnošću učenjima Isusa 
Krista i naumu sreće našeg Oca na Nebu mogu imati radostan zajednički život.  Oni prepoznaju da 
će, kada dođu izazovi čija je namjena pružiti priliku za rast, naći put da ih prema poticaju Duha 
Svetoga nadvladaju na načine koji su produktivni i konstruktivni.  

 

Vjera i osobnost blisko su povezani.  Vjera u moć poslušnosti zapovijedima Božjim stvorit će 
snagu osobnosti koja će vam biti dostupna u trenucima hitne potrebe.  Takva osobnost ne razvija 
se u trenucima velikih izazova ili iskušenja.  Tada se ona treba koristiti.  Vaše primjenjivanje vjere 
u istinita načela gradi osobnost; osnažena osobnost širi vašu sposobnost primjenjivanja veće vjere.  
Kao rezultat, povećavaju se vaša sposobnost i pouzdanje da ćete prevladati životna iskušenja.  Što 
je više vaš karakter osnažen, sposobniji ste izvući korist iz primjenjivanja moći vjere.  Otkrit ćete 
kako vjera i osobnost surađuju u međusobnom jačanju.  Osobnost se strpljivo plete iz niti 
primijenjenih načela, nauka i poslušnosti.  

 

Predsjednik Hugh B. Brown je rekao: »Gdje god u životu velike duhovne vrijednosti očekuju 
čovjekovo prisvajanje, samo ih vjera može prisvojiti.  Čovjek ne može živjeti bez vjere zato što je 
u životnoj avanturi središnji problem izgrađivanje osobnosti - koja nije proizvod logike, već vjere 
u ideale i žrtvene odanosti njima« (u Conference Report, Oct. 1969, 105).  Mi primjenjujemo 
vjeru djelujući.  Joseph Smith je rekao da je »vjera ... načelo djelovanja i moći« (Lectures on Faith 
[1985], 72). 

 

Mi postajemo ono što želimo biti ustrajno svaki dan bivajući ono što želimo postati.  Pravedna 
osobnost dragocjeno je očitovanje onoga što postajete.  Pravedna osobnost vrjednija je od bilo 
kojeg materijalnog predmeta koji posjedujete, bilo koje spoznaje koju ste stekli proučavanjem ili 
bilo kojeg cilja koji ste ostvarili bez obzira koliko vas ljudski rod hvalio.  U budućem će životu 
pravedna osobnost biti procijenjena kako bi se odredilo koliko ste dobro iskoristili povlasticu 
smrtnosti.  

 



Niti Sotona niti ikoja druga moć ne mogu potkopati ili uništiti vašu rastuću osobnost.  Samo vi to 
možete učiniti neposlušnošću.  Iznimna osobnost pretvara se u bezvrijedan pepeo kad je nagrizena 
obmanom ili prijestupom.  

 

Snažna moralna osobnost proizlazi iz dosljednih ispravnih izbora u iskušenjima i ispitima života.  
Takvi se izbori čine s pouzdanjem u ono u što se vjeruje, i kad se po tome postupa, to je 
potvrđeno.  

 

Koja su neka od osnažujućih načela na kojima se vjera temelji?  

 

• 

 

Povjerenje u Boga i njegovu voljnost da osigura pomoć kada je potrebna, bez obzira koliko su 
izazovne okolnosti.  

 

• 

 

Poslušnost njegovim zapovijedima i život koji pokazuje da vam on može vjerovati.  

 

• 

 

Osjetljivost na tih poticaj Svetog Duha.  

 

• 

 

Hrabro provođenje u djelo toga poticaja.  

 

• 

 

Strpljivost i razumijevanje kad vas Bog pušta da se borite dok rastete i kada odgovori dolaze malo 
po malo tijekom dužeg razdoblja.  

 



»Vjera [je] nešto čemu se nadamo, a još ne vidimo. Ne raspravljajte stoga zato što ne vidite, jer 
nećete primiti svjedočanstvo prije no što se iskuša vjera vaša« (Eter 12:6).  Tako svaki put kada 
iskušate vjeru vašu - to jest, djelujete u dostojnosti prema poticaju - primit ćete potvrđujući dokaz 
od Duha.  Dok hodate prema granici svojeg razumijevanja u sumrak nesigurnosti, primjenjujući 
vjeru, bit ćete navedeni da nađete rješenja koja drugačije ne biste stekli.  Čak i sa vašom 
najsnažnijom vjerom, Bog vas neće uvijek nagraditi odmah prema vašim željama.  Umjesto toga, 
Bog će odgovoriti onim što je u njegovom vječnom naumu najbolje za vas, onda kad će to dati 
najviše prednosti.  Budite zahvalni što vas Bog ponekad pušta da se dugo borite prije nego što 
odgovor dođe.  To čini da se vaša vjera uvećava, a vaša osobnost raste.  

 

Temelj osobnosti je poštenje.  Dostojna će osobnost osnažiti vašu sposobnost da prepoznate 
vodstvo Duha i budete mu poslušni.  Vaše dosljedno primjenjivanje vjere izgrađuje snažnu 
osobnost.  Siguran temelj za vašu rastuću osobnost položen je kada stavite Isusa Krista i njegova 
učenja u središte svog života.  

 

Vaša sreća na zemlji, kao i vaše vječno spasenje, traže mnoge ispravne odluke, od kojih nijednu 
nije teško donijeti.  Zajednički te odluke stvaraju osobnost otpornu na nagrizajuće utjecaje grijeha 
i prijestupa.  Plemenita je osobnost poput dragocjenog porculana načinjenog od odabranih 
sirovina, stvorenog s vjerom, pažljivo oblikovanog dosljednim pravednim djelima, i zapaljenog u 
peći oplemenjujućeg iskustva.  Ona je predmet velike ljepote i neprocjenjive vrijednosti.  A ipak, 
prijestupom može biti oštećena u trenu i potreban je bolan, dugotrajan trud da se ponovno izgradi.  
Kad se štiti samokontrolom, pravedna će osobnost ustrajati u vječnosti.  

 

Materijalne stvari same po sebi ne stvaraju sreću, zadovoljstvo i radost postignuća na Zemlji.  Niti 
nas one vode k uzvišenju.  Plemenitost osobnosti, ta tkanina unutrašnje snage i uvjerenja istkana iz 
bezbrojnih pravednih odluka, ono je što daje životu njegovo usmjerenje.  Dosljedan pravedan 
život stvara unutrašnju moć i snagu koja može biti trajno otporna na nagrizajući utjecaj grijeha i 
prijestupa.  Vaša vjera u Isusa Krista i poslušnost njegovim zapovijedima osnažit će vašu 
osobnost.  Vaša je osobnost mjera onoga što postajete.  Ona je dokaz toga kako dobro koristite 
svoje vrijeme na zemlji u ovom razdoblju smrtne kušnje.  

 

Temeljna istina koju svi razumijemo jest da dobivate ono što platite.  To vrijedi i za duhovna 
pitanja.  Dobivate ono što ste platili poslušnošću, vjerom u Isusa Krista i marljivom primjenom 
istina koje naučite.  Ono što dobivate je oblikovanje osobnosti, rast sposobnosti i uspješno 
izvršenje svoje smrtne svrhe da budete iskušani i imate radost.  

 



Ne možete biti pasivni u životu, inače će s vremenom naravan čovjek potkopati vaše napore da 
živite dostojno.  Postajete ono što činite i o čemu razmišljate.  Nedostatak osobnosti navodi osobu 
pod pritiskom da zadovolji poriv ili traži osobnu korist.  Ne možete uspješno potpomoći slaboj 
osobnosti ogrtačem pretvaranja.  

 

S vremenom je gotovo sigurno da će onaj koji donosi odluke na temelju trenutnih prilika počiniti 
težak prijestup.  Ne postoji gvozdena palica istine koja će zadržati tu osobu na pravom putu.  On 
će se neprestance suočavati s mnogim istančanim iskušenjima da se odmakne od zapovijedi.  Ti se 
izbori opravdavaju govoreći da nisu loši, da su društveno prihvatljiviji i da omogućuju širi krug 
prijatelja.  Pametan pojedinac bez temeljnih načela može ponekad privremeno ostvariti 
zadivljujuće uspjehe.  Međutim, to je postignuće poput pješčanog dvorca.  Kad dođe ispit 
osobnosti, ono se ruši, često povlačeći druge sa sobom.  Unatoč tome koliko pažljivo prestupnik 
nastoji sakriti kršenje zapovijedi, s vremenom to gotovo uvijek postaje opće poznato.  Sam se 
Sotona pobrine za to.  On i njegovi sluge odlučni su načiniti najveću moguću štetu svakome od 
djece Nebeskog Oca.  Jedan ozbiljan čin neposlušnosti ili narušavanja povjerenja redovito potiče 
pitanja o tome postoje li i drugi.  Vjera i povjerenje drugih u osobnost tog pojedinca potkopani su.  

 

Ovaj je smrtni život ispitno mjesto.  Koliko se uspješno suočavamo s izazovima određuje koliko 
će snažna biti naša osobnost.  Naša vjera u Isusa Krista i njegova učenja utvrđuje našu osobnost.  

 

Osobno sam potvrdio da koncepti poput vjere, molitve, ljubavi i poniznosti nemaju veliku važnost 
i ne stvaraju čuda sve dok ne postanu živući dio nas kroz naše vlastito iskustvo, uz pomoć 
ugodnog poticaja Svetoga Duha.  Rano u životu otkrio sam da mogu naučiti učenja evanđelja 
intelektualno, i kroz moć razuma i analize prepoznati da su od značajne važnosti.  No njihova 
ogromna moć i sposobnost da me protegnu izvan granica moje mašte i sposobnosti nije postala 
stvarnost sve dok strpljiva, ustrajna vježba nije omogućila Svetome Duhu da polako izlije i proširi 
njihovo značenje u mojem srcu.  Otkrio sam, dok sam iskreno služio drugima, da je Bog kovao 
moju osobnost.  Proizveo je rastuću sposobnost da prepoznajem vodstvo Duha.  Duh je 
evanđeoskog nauma taj da nam je, kada činimo ono što nam Gospodin savjetuje, dano svako 
razumijevanje i svaka sposobnost potrebni da priskrbimo mir i bogato ispunjenje u ovom životu.  
Slično tome, stječemo pripremu potrebnu za vječnu sreću u nazočnosti Gospodina.  

 



Svjedočanstvo se utvrđuje duhovnim dojmovima koji potvrđuju valjanost učenja, valjanost 
pravednog čina.  Često takvo vodstvo prate snažni osjećaji koji donose suze u oči i otežavaju 
govorenje.  Ali svjedočanstvo nije osjećaj.  Ono je sama srž osobnosti istkane od niti rođenih iz 
bezbrojnih ispravnih odluka.  Ti se izbori čine s povjerenjem u ono u što se vjeruje i što se, barem 
u početku, ne vidi.  Snažno svjedočanstvo daje mir, utjehu i pouzdanje.  Ono stvara uvjerenje da 
će, kako se Spasiteljeva učenja budu dosljedno slijedila, život biti lijep, budućnost sigurna, i 
postojat će sposobnost da se nadvlada izazove koji nam dođu na put.  Svjedočanstvo raste iz 
razumijevanja istine, polako izlivene molitvom i razmišljanjem o naucima iz Svetih pisama.  Ono 
se njeguje življenjem tih istina s vjerom usidrenom u sigurnom pouzdanju da će obećani rezultati 
biti postignuti.  

 

Vaše će svjedočanstvo biti osnaženo kroz spremnu poslušnost zakonu desetine i preko posnih 
prinosa, i Gospodin će vas bogato blagosloviti zbog toga.  Kako se vaše svjedočanstvo bude 
osnaživalo, Sotona će jače nastojati da vas iskuša.  Oduprite se njegovim naporima.  Postat ćete 
snažniji, a njegov utjecaj na vas slabiji.  

 

Sotoninom rastućem utjecaju u svijetu omogućeno je da stvori okružje u kojem se možemo 
dokazati.  Iako on uzrokuje pustošenje danas, Sotoninu je krajnju sudbinu učvrstio Isus Krist kroz 
svoje pomirenje i uskrsnuće.  Đavao neće pobijediti.  Čak i sada on mora djelovati unutar granica 
koje je Gospodin postavio.  On ne može oduzeti nijedan blagoslov koji je zaslužen.  On ne može 
promijeniti osobnost koja je istkana iz pravednih odluka.  On nema moć uništiti vječne veze 
stvorene u svetom hramu između muža, žene i djece.  On ne može ugasiti istinsku vjeru.  Ne može 
vam oduzeti vaše svjedočanstvo.  Da, sve ove stvari mogu biti izgubljene ako podlegnemo 
njegovim iskušenjima.  Ali on sam od sebe nema moć da ih uništi.  

 

Da sažmemo:  

 

• Bog koristi vašu vjeru kako bi oblikovao vašu osobnost.  

 

• Osobnost je očitovanje onoga što postajete.  

 

• Snažna osobnost proizlazi iz dosljednih ispravnih izbora.  

 

• Temelj osobnosti je poštenje.  

 

• Što je više vaša osobnost utvrđena, sposobniji ste primijeniti moć vjere.  

 



Poniznost je ona osobina koja nam dozvoljava da budemo podučeni s visina kroz Duha, ili da 
budemo podučeni iz izvora koji proizlaze iz nadahnuća od Gospodina, kao što su Sveta pisma i 
riječi proroka.  Poniznost je dragocjeno plodno tlo pravedne osobnosti.  U njoj sjeme osobnog 
rasta klija.  Kad se njeguje kroz primjenjivanje vjere, obrezuje pokajanjem, i utvrđuje poslušnošću 
i dobrim djelima, takvo sjeme rađa omiljelim plodom duhovnog vodstva.  Božansko nadahnuće i 
moć tada rezultiraju - nadahnuće time da znamo volju Gospodnju, moć time da omogućimo 
sposobnost izvršavanja te nadahnute volje.  

 

Mogu li podijeliti s vama četiri načela koja su donijela najdublje osjećaje mira i sreće u moj život?  
Gospodin je ugradio ove ugaone kamene u svoj vječni naum, i svaki je od njih bitan.  Ona sva 
djeluju u skladu i međusobno se osnažuju.  Kad se primjenjuju s marljivošću i dosljednošću, 
proizvode snagu osobnosti, rastuću sposobnost pretvaranja životnih izazova u odskočne kamene 
prema sreći, sada i zauvijek.  Oni su:  

 

• Vjera u Gospodina Isusa Krista i njegov program kako bi se stekla moć da se uspije.  

 

• Pokajanje da se isprave posljedice grešaka propusta ili čina.  

 

• Poslušnost zapovijedima Gospodnjim da omogući snagu i vodstvo u našem životu.  

 

• Nesebična služba da obogati živote drugih.  

 

Ako ste odlučili živjeti pravedno, nemojte se obeshrabriti.  Život se sad možda čini teškim, ali 
držite se čvrsto te gvozdene palice istine.  Napredujete bolje nego što shvaćate.  Vaši napori 
određuju osobnost, disciplinu i pouzdanje u obećanja Nebeskog Oca i Spasitelja dok dosljedno 
obdržavate njihove zapovijedi.  Neka vas Duh Sveti potiče da uvijek donosite odluke koje 
utvrđuju vašu osobnost i daju mnogo radosti i sreće.  U ime Isusa Krista. Amen.  

 

Liahona 

 

studeni 2010.  

 


