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První rádce v Prvním pfiedsednictvu

Av‰ak její jedinou únikovou cestou by-
lo pouÏít víru v JeÏí‰e Krista, mít zlo-
mené srdce, ãinit pokání a tím se stát
oãi‰tûná, promûnûná a posílená skrze
Pánovo Usmífiení. Vydal jsem jí svûdec-
tví o tom, Ïe je to stále moÏné. A sku-
teãnû to moÏné bylo, jen to bylo
mnohem tûÏ‰í, neÏ kdyby pouÏívala ví-
ru na zaãátku svého Ïivota, kdyÏ byla
na cestû domÛ k Bohu a kdyÏ zaãala
poprvé bloudit.

A tak nejlépe pomáháme BoÏím dû-
tem tím, Ïe jim umoÏÀujeme budovat
víru v JeÏí‰e Krista a v Jeho znovuzfií-
zené evangelium, kdyÏ jsou je‰tû mla-
dé. A kdyÏ sejdou s cesty, musíme
znovu rychle tuto víru zaÏehnout, neÏ
zhasne.

Vy i já mÛÏeme oãekávat, Ïe bude-
me mít témûfi nepfietrÏitou moÏnost
pomáhat poutníkÛm mezi BoÏími dût-
mi. Spasitel nám fiekl, proã tomu tak
bude, kdyÏ popisoval nebezpeãnou
cestu domÛ, po níÏ musejí jít v‰echny
duchovní dûti Boha, skrze mlhu, kte-
rou vytváfií hfiích a Satan:

„Vstupujte tûsnou branou; neboÈ
prostorná je brána a ‰iroká je cesta,
která vede do záhuby, a mnoho je
tûch, ktefií tudy vcházejí;

protoÏe tûsná je brána a úzká je ces-
ta, která vede k Ïivotu, a málo je tûch,
ktefií ji nalézají.“1

Bratfii a sestry, Nebesk˘ Otec chce
a potfiebuje, abychom mu pomá-
hali pfiivádût Jeho duchovní dûti

zpátky k Nûmu domÛ. Mám dnes na
mysli mladé lidi, ktefií jsou jiÏ v Jeho
pravé Církvi, a tudíÏ vykroãili na tûs-
nou a úzkou cestu vedoucí zpût do je-
jich nebeského domova. Nebesk˘
Otec si pfieje, aby vãas získali duchovní
sílu k tomu, aby na této cestû zÛstali. A
potfiebuje na‰i pomoc, abychom je
vrátili rychle zpátky na cestu, pokud by
zaãali bloudit.

Jako mlad˘ biskup jsem si zaãal jas-
nû uvûdomovat, proã Pán chce, aby-
chom posilovali dûti, kdyÏ jsou mladé,
a abychom je zachraÀovali rychle.
Povím vám jeden pfiíbûh o mladém
ãlovûku, kter˘ pfiedstavuje mnoho dal-
‰ích, jimÏ jsem se v prÛbûhu let snaÏil
pomáhat.

Sedûla naproti mnû u stolu v mé
kanceláfii biskupa. Vyprávûla mi o svém
Ïivotû. Byla pokfitûna a potvrzena za
ãlenku Církve, kdyÏ jí bylo osm let.
KdyÏ vyprávûla o více neÏ 20 letech,
které následovaly po kfitu, nemûla sice
v oãích slzy, ale v jejím hlase znûl smu-
tek. ¤ekla, Ïe zaãátek její sestupné 

dráhy byl spojen s rozhodnutím st˘kat
se s lidmi, které povaÏovala za úÏasné.
Zaãala poru‰ovat ta pfiikázání, která se
jí zprvu zdála jako ménû dÛleÏitá.

Zpoãátku pociÈovala trochu smut-
ku a v˘ãitky svûdomí. Ale vztah s její-
mi pfiáteli jí dodával nov˘ pocit
oblíbenosti, a tak se jí její obãasná
rozhodnutí ãinit pokání zdála ãím dál
tím ménû dÛleÏitá. Jak postupnû po-
ru‰ovala ãím dál závaÏnûj‰í pfiikázání,
sen o ‰Èastném vûãném domovû se
zvolna vytrácel.

Sedûla naproti mnû ve stavu, kter˘
naz˘vala utrpením. Chtûla, abych ji za-
chránil z pasti hfiíchu, kter˘ ji svazoval.

Pomozte jim na cestû
domÛ
Nejlépe pomáháme BoÏím dûtem tím, Ïe jim umoÏÀujeme
budovat víru v JeÏí‰e Krista a v Jeho znovuzfiízené
evangelium, kdyÏ jsou je‰tû mladé.
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Milující Nebesk˘ Otec pfiedvídal
potfieby sv˘ch dûtí, a tak jim do cesty
dal pokyny a zachránce. Poslal svého
Syna, JeÏí‰e Krista, aby nám umoÏnil
putovat v bezpeãí, a abychom tuto
cestu vidûli. Povolal presidenta 
Thomase S. Monsona jako svého pro-
roka v této dobû. President Monson
nás od svého mládí uãí nejen tomu,
jak na této cestû vytrvat, ale také jak
zachraÀovat ty, ktefií byli svedeni do
zármutku.

Nebesk˘ Otec nás umístil do mno-
ha rÛzn˘ch situací, abychom poutníky
posilovali, a je-li to nutné, abychom je
vedli do bezpeãí. Na‰e nejdÛleÏitûj‰í a
nejv˘znamnûj‰í úkoly se t˘kají rodiny.
Jsou dÛleÏité, protoÏe rodina má na
zaãátku Ïivota dítûte moÏnost postavit
ho pevnû na cestu vedoucí domÛ.
Rodiãe, bratfii a sestry, prarodiãe, tety a
str˘cové jsou díky láskypln˘m svaz-
kÛm, které tvofií samu podstatu rodiny,
schopnûj‰ími prÛvodci a zachránci.

Rodina má pfievahu v prvních osmi
letech Ïivota dítûte. V tûchto chránû-
n˘ch letech je díky Usmífiení JeÏí‰e
Krista Satanovi zabránûno, aby pomocí
mlhy temnoty zakryl cestu vedoucí do-
mÛ. V tûchto drahocenn˘ch letech Pán
pomáhá rodinám tím, Ïe povolává ty,
ktefií pracují v Primárkách, aby pomá-
hali posilovat dûti duchovnû. Také za-
ji‰Èuje nositele Aronova knûÏství pro
Ïehnání svátosti. Bûhem tûchto modli-
teb svátosti dûti sly‰í zaslíbení, Ïe po-
kud budou poslu‰ny BoÏích pfiikázání,
mohou jednoho dne obdrÏet Ducha
Svatého jako prÛvodce. Toto je ve
svém dÛsledku opevÀuje, aby odoláva-
ly poku‰ení, kdyÏ pfiijde, a aby se poté,
nûkdy v budoucnu, vydávaly zachraÀo-
vat druhé.

Mnozí biskupové v Církvi jsou inspi-
rováni povolávat ty nejsilnûj‰í ãleny ve
sboru ke sluÏbû jednotliv˘m dûtem

v Primárkách. Uvûdomují si, Ïe kdyÏ
jsou dûti posilovány vírou a svûdec-
tvím, je ménû pravdûpodobné, Ïe bu-
dou potfiebovat zachránit, aÏ budou ve
vûku dospívání. Uvûdomují si, Ïe siln˘
duchovní základ mÛÏe mít vliv na cel˘
jejich Ïivot.

Pomáhat mÛÏeme my v‰ichni.
Babiãky, dûdeãkové i kaÏd˘ ãlen, 
kter˘ dítû zná, mohou pomoci. Není
k tomu potfieba oficiálního povolání
v Primárkách. Ani to není omezeno 
vûkem. Jedna taková Ïena pÛsobila
v mládí v generální komisi Primárek,
která pomáhala vytvofiit motto RSS.

Nikdy nebyla unavená sluÏbou dû-
tem. Uãila ve svém sboru v Primárkách
a slouÏila na svou vlastní Ïádost aÏ do
témûfi 90 let. Malé dûti dokázaly vní-
mat lásku, kterou k nim chovala.
Vidûly její pfiíklad. Uãily se od ní jedno-
duch˘m zásadám evangelia JeÏí‰e
Krista. A co je nejdÛleÏitûj‰í, díky 

jejímu pfiíkladu se uãily pociÈovat a
rozpoznávat Ducha Svatého. A kdyÏ
toto zvládly, byly na dobré cestû k vífie,
díky níÏ mohly odolávat poku‰ení. A je
pravdûpodobnûj‰í, Ïe nebudou potfie-
bovat, aby je nûkdo zachránil a aby je
pfiipravil na to, aby ‰ly zachraÀovat
druhé.

KdyÏ na‰e dûti byly malé, poznal
jsem, jakou moc má prostá víra v mod-
litbu a v Ducha Svatého. Ná‰ nejstar‰í
syn je‰tû ani nebyl pokfitûn˘. Jeho ro-
diãe, uãitelé v Primárkách i sluÏebníci
v knûÏství se mu snaÏili pomáhat poci-
Èovat a rozpoznávat Ducha a vûdût, jak
obdrÏet Jeho pomoc.

Jednou odpoledne ho manÏelka za-
vezla k jedné Ïenû, která ho uãila ãíst.
Mûli jsme v plánu vyzvednout ho, aÏ
pojedu z práce domÛ.

V˘uka ale skonãila dfiíve, neÏ jsme
ãekali. Byl pfiesvûdãen, Ïe cestu domÛ
zná. A tak se vydal domÛ pû‰ky.
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Pozdûji fiekl, Ïe si naprosto vûfiil a Ïe 
se mu líbila my‰lenka, Ïe pÛjde domÛ
sám. Poté, co u‰el asi kilometr, se zaãa-
lo stmívat. Zaãal si uvûdomovat, Ïe to
má domÛ je‰tû stále velmi daleko.

Dosud si pamatuje na to, jak svûtla
aut, která kolem nûj projíÏdûla, vidûl
kvÛli slzám v oãích rozmazanû. Cítil se
jako malé dítû, jiÏ ne jako sebejist˘
chlapec, kter˘ se sám vydal pû‰ky do-
mÛ. Uvûdomil si, Ïe potfiebuje pomoc.
A pak si na nûco vzpomnûl. Vûdûl, Ïe
se má pomodlit. A tak se‰el z cesty a
vyrazil k nûkolika stromÛm, které ve
tmû sotva vidûl. Tam na‰el vhodné
místo, kde mohl pokleknout.

Skrze kfioví usly‰el nûjaké hlasy, kte-
ré se k nûmu blíÏily. Dva mladí lidé ho
zaslechli plakat. KdyÏ k nûmu pfii‰li, ze-
ptali se: „MÛÏeme ti nûjak pomoci?“ Se
slzami v oãích jim vysvûtlil, Ïe se ztratil
a Ïe chce jít domÛ. Zeptali se ho, zda
zná telefonní ãíslo domÛ nebo adresu.
Neznal. Zeptali se ho, jestli ví, jak se
jmenuje. To vûdûl. Pak ho odvedli k so-
bû domÛ – bydleli totiÏ poblíÏ. Na‰e
pfiíjmení na‰li v telefonním seznamu.

KdyÏ mi zavolali, spûchal jsem ho
zachránit, a byl jsem vdûãn˘ za to, Ïe
se mu cestou domÛ dostali do cesty
laskaví lidé. A stále jsem velmi vdûãn˘
za to, Ïe se uãil modlit se s vírou, Ïe
kdyÏ se ztratí, pomoc pfiijde. Tato víra
ho zavedla do bezpeãí a pfiivedla mu
dal‰í zachránce jiÏ tolikrát, Ïe to nedo-
káÏe ani spoãítat.

Pán ve svém království stanovil vzor
záchrany a zachráncÛ. Ve své moud-
rosti Pán inspiruje své sluÏebníky, aby
zajistili, jak nás nejlépe posílit, a aby
zaopatfiili ty nejlep‰í záchrance, kdyÏ

procházíme lety dospívání.
Urãitû víte o dvou úãinn˘ch progra-

mech, které nám Pán poskytuje.
Jeden, urãen˘ pro mladé Ïeny, se naz˘-
vá Osobní pokrok. Ten druh˘, urãen˘
pro nositele Aronova knûÏství, se naz˘-
vá Povinnost vÛãi Bohu. Povzbuzujeme
mladé lidi v tomto dorÛstajícím poko-
lení, aby porozumûli svému potenciálu
vybudovat si velkou duchovní sílu. A
prosíme ty, ktefií tyto mladé lidi mají na
starosti, aby dûlali to, co po nás Pán
poÏaduje, abychom jim tak mohli po-
máhat. A vzhledem k tomu, Ïe bu-
doucnost Církve závisí na nich, je to
starostí nás v‰ech.

Tyto dva programy byly zdokonale-
ny, ale jejich úãel zÛstává nezmûnûn.
President Monson to vyjádfiil takto:
musíme se uãit „tomu, ãemu se nauãit
máme, [dûlat] to, co dûlat máme, a
[b˘t] tím, k˘m b˘t máme“.2

BroÏurka Osobní pokrok pro mladé
Ïeny jasnû popisuje, jak˘ smysl pro
mladé Ïeny má: „Program Osobní po-
krok ti pomocí osmi hodnot Mlad˘ch
Ïen pomÛÏe lépe porozumût tomu,
kdo jsi, proã jsi zde na zemi a co má‰
dûlat jako dcera BoÏí, aby ses pfiipravi-
la na den, kdy pÛjde‰ do chrámu uza-
vfiít posvátné smlouvy.“

A dále se zde pí‰e, Ïe mladé Ïeny
budou „pfiijímat závazky, plnit je a po-
dávat zprávu o svém pokroku rodiãi
nebo své vedoucí“. Také slibuje:
„Postupy, které si osvojí‰, zatímco bu-
de‰ pracovat na Osobním pokroku –
napfiíklad modlitba, studium písem,
sluÏba a psaní deníku – se stanou 
tv˘mi osobními návyky. Tyto návyky
budou posilovat tvé svûdectví a pomo-
hou ti uãit se a zdokonalovat se po 
cel˘ Ïivot.“3

Program Povinnost vÛãi Bohu pro
mladé muÏe v Aronovû knûÏství byl
posílen a zamûfien na to nejdÛleÏitûj‰í.

Bude obsaÏen jen v jedné jednoduché
broÏurce pro v‰echny tfii úfiady
v Aronovû knûÏství. Mladí muÏi a jejich
vedoucí obdrÏí v˘tisk této nové kníÏeã-
ky. Je to mocn˘ nástroj. Posílí svûdectví
mlad˘ch muÏÛ i jejich vztah k Bohu.
PomÛÏe jim uãit se knûÏsk˘m povin-
nostem a mít pfiání je plnit. Posílí jejich
vztahy s rodiãi, vztahy mezi ãleny kvo-
ra a s jejich vedoucími.

Oba tyto programy kladou velkou
zodpovûdnost na osobní úsilí mlad˘ch
lidí. Jsou vyz˘váni, aby se uãili a dûlali
to, co by bylo nároãné pro kaÏdého.
KdyÏ vzpomínám na své mládí, nepa-
matuji se, Ïe bych mûl tak nároãné
úkoly. Ano, pfii nûkolika málo pfiíleÏi-
tostech jsem byl vyzván, abych se s ta-
kov˘mi zkou‰kami vypofiádal, ale jen
obãas. V rámci tûchto programÛ se 
od mlad˘ch v prÛbûhu nûkolika let
oãekává, Ïe budou dÛslední, Ïe budou
vyvíjet velké úsilí a Ïe nashromáÏdí po-
znatky a duchovní zku‰enosti.

KdyÏ jsem o tom pfiem˘‰lel, uvûdo-
mil jsem si, Ïe obsah tûchto broÏurek
je fyzick˘m znázornûním Pánovy dÛvû-
ry v dorÛstající pokolení a v nás v‰ech-
ny, ktefií máme tyto mladé rádi. A byl
jsem svûdkem toho, Ïe tato dÛvûra je
vloÏena na správné místo.

Pfii sv˘ch náv‰tûvách jsem sledoval
kvora Aronova knûÏství v akci. Vidûl
jsem mladé muÏe, jak se uãí, jak plánu-
jí dûlat to, co od nich BÛh oãekává, a
jak se pak pou‰tí do toho, co se zavá-
zali udûlat, a pak se s druh˘mi dûlí o
to, jak se duchovnû zmûnili. A kdyÏ
jsem sledoval a naslouchal, zaãalo mi
b˘t jasné, Ïe otcÛ, matek, vedoucích,
pfiátel a dokonce i ostatních bliÏních
na shromáÏdûní se dotkl Duch, kdyÏ
naslouchali, jak mladí vydávají svûdec-
tví o tom, jak je to posílilo. Mladí 
byli povzneseni, zatímco vydávali svû-
dectví, a rovnûÏ i ti, ktefií se jim snaÏili
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pomáhat stoupat vzhÛru.
V programu Mlad˘ch Ïen je obsa-

Ïen tent˘Ï mocn˘ vzor pro to, aby mla-
dé Ïeny rozvíjely duchovní sílu a
abychom my mûli moÏnost jim pomá-
hat. Program Osobní pokrok pomáhá
Mlad˘m Ïenám pfiipravit se na pfiijetí
obfiadÛ chrámu. Pomáhají jim v tom
pfiíklady matek, babiãek a v‰ech spra-
vedliv˘ch Ïen, které kolem nich
v Církvi jsou. Byl jsem svûdkem toho,
jak rodiãe pomáhají dcefii dosáhnout
jejích cílÛ a snÛ tím, Ïe si v‰ímají a váÏí
v‰eho dobrého, co dûlá.

Pfied pouh˘mi nûkolika dny jsem
sledoval jednu matku, jak se svou mla-
dou dcerou obdrÏely uznání za to, Ïe
se spoleãnû staly pfiíkladem vynikající-
ho Ïenství. A kdyÏ mi vyprávûly, co to
pro nû znamenalo, pocítil jsem PánÛv
souhlas a povzbuzení pro nás v‰echny.

Tûmto mlad˘m lidem mÛÏeme nej-
více pomoci tím, Ïe jim umoÏníme po-
cítit na‰i dÛvûru v to, Ïe jsou na cestû
domÛ k Bohu a Ïe to dokáÏí zvlád-
nout. A to udûláme nejlépe tím, Ïe pÛ-
jdeme s nimi. Vzhledem k tomu, Ïe
cesta je strmá a nûkdy kamenitá, bu-
dou obãas ztrácet odvahu a dokonce i
klop˘tat. MoÏná budou obãas zmateni
ohlednû svého koneãného urãení a
odejdou za cíli, které jsou z hlediska
vûãnosti ménû dÛleÏité. Díky tûmto 
inspirovan˘m programÛm je ale 
ménû pravdûpodobné, Ïe se tak stane,
protoÏe povedou mladého ãlovûka
k tomu, aby pfiivolával a pfiijímal spole-
ãenství Ducha Svatého.

Tou nejlep‰í radou, kterou mÛÏeme
mlad˘m lidem dát, je to, Ïe mohou do-
jít zpátky k Nebeskému Otci jen tehdy,
kdyÏ je vede a napravuje Duch BoÏí. A
tak, jsme-li moudfií, budeme doporu-
ãovat, chválit a ztûlesÀovat v‰e, co pfii-
volává spoleãenství Ducha Svatého.
KdyÏ nám pak vyprávûjí o tom, jak se

jim dafií a jaké mají názory, musíme b˘t
i my sami hodni Ducha. Pak v na‰ich
pochvaln˘ch slovech a v na‰ich úsmû-
vech pocítí souhlas BoÏí. A pokud by-
chom snad pocítili potfiebu dát jim
nápravnou radu, pocítí v ní na‰i lásku i
lásku BoÏí, nikoli v˘tku a odmítnutí,
které mÛÏe Satanovi umoÏnit, aby je
odvedl je‰tû dál.

Pfiíklad, kter˘ od nás nejvíce potfie-
bují, spoãívá v tom, Ïe budeme dûlat
to, co musejí dûlat i oni. Musíme se
modlit o dary Ducha. Musíme pfiemítat
nad písmy a nad slovy Ïijících prorokÛ.
Musíme si dûlat plány, které nejsou jen
pfiáními, ale smlouvami. A pak své sliby
Pánu musíme dodrÏet. A musíme po-
zvedat druhé tím, Ïe se s nimi dûlíme
o poÏehnání Usmífiení, která nám vstu-
pují do Ïivota.

Musíme b˘t ve svém Ïivotû pfiíkla-
dem stálé a dlouhodobé vûrnosti, kte-
rou Pán oãekává od nich. A budeme-li
tak ãinit, pomÛÏeme jim pocítit uji‰tû-
ní od Ducha, Ïe pokud vytrvají, usly‰í
od milujícího Spasitele a Nebeského

Otce tato slova: „To dobfie, sluÏebníãe
dobr˘ a vûrn˘, nad málem byl jsi vûrn˘,
nad mnohem tebe ustanovím. VejdiÏ
v radost pána svého.“4 A my, ktefií jim
na této cestû pomáháme, usly‰íme ta-
to slova s radostí.

Svûdãím o tom, Ïe Pán miluje vás i
kaÏdé dítû BoÏí. Toto je Jeho království
znovuzfiízené s klíãi knûÏství skrze
Proroka Josepha Smitha. Thomas S.
Monson je prorok Pánû v dne‰ní dobû.
Slibuji kaÏdému z vás, Ïe kdyÏ budete
následovat inspirované pokyny v této
pravé Církvi JeÏí‰e Krista, na‰i mladí li-
dé i my, ktefií jim pomáháme a máme
je rádi, se budeme moci bezpeãnû vrá-
tit do na‰eho domova s Nebesk˘m
Otcem a Spasitelem a budeme Ïít v ro-
dinû a v radosti na vûky. Ve jménu
JeÏí‰e Krista, amen. ■
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