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VzpomeÀte si, Ïe ony mladé manÏel-
ky fiekly, Ïe nevûra jejich manÏelÛ zaãala
zájmem o pornografii – av‰ak nemorál-
ní chování není problém pouze muÏÛ,
a manÏelé nejsou ti jediní, kdo se do-
pou‰tûjí hfiíchu. Nebezpeãí vzdálené
jen jedno kliknutí my‰i – vãetnû toho,
které hrozí pfii virtuálním rozhovoru na
chatu – nerozli‰uje mezi lidmi, muÏi a
Ïenami, mlad˘mi a star˘mi, sezdan˘mi
ãi svobodn˘mi. A jen aby se protivník
ujistil, Ïe poku‰ení je je‰tû dostupnûj‰í,
pracuje usilovnû na tom, aby pokryl –
jak fiíkají odborníci – i mobilní telefony,
videohry a MP3 pfiehrávaãe.

Pokud pfiestaneme zafiezávat pouze
problematické vûtve a zamûfiíme se spí-
‰e na kofien stromu, tak nás nijak ne-
pfiekvapí, Ïe chtíã se skr˘vá právû tam.
Chtíã je nehezké slovo, a rozhodnû je
to nehezké téma pro mé poselství, ale
existuje dobr˘ dÛvod, proã je v nûkte-
r˘ch kulturách povaÏován za nejsmrtel-
nûj‰í ze sedmi smrteln˘ch hfiíchÛ.2

Proã je chtíã tak smrteln˘m hfií-
chem? Myslím si, Ïe kromû toho, Ïe na-
‰i du‰i ovlivÀuje tím, Ïe niãí Ducha, je
hfiíchem také proto, Ïe znesvûcuje ten
nejvzne‰enûj‰í a nejsvatûj‰í vztah, kter˘
nám BÛh ve smrtelnosti dává – vzájem-
nou lásku mezi muÏem a Ïenou a tou-
hu, jeÏ onen manÏelsk˘ pár má, pfiivést
dûti do rodiny, jeÏ bude vûãná. Kdosi
jednou fiekl, Ïe opravdová láska musí
mít v úmyslu vytrvat navÏdy. Opravdo-
vá láska je trvalá. Ale chtíã vydávan˘ za
lásku mÛÏe vyprchat tak rychle, jak
rychle lze otevfiít pornografickou strán-
ku nebo letmo pohlédnout na dal‰í
moÏn˘ objekt uspokojení, jeÏ prochází
kolem – muÏe ãi Ïenu. Z opravdové
lásky jsme naprosto nad‰ení – jako já
ze sestry Hollandové; rozhla‰ujeme ji i
na stfiechách domÛ. Chtíã se v‰ak vy-
znaãuje hanbou a tajnÛstkafiením, a je
skoro aÏ patologicky utajovan˘ – ãím

K dyÏ jsme se sestrou Hollando-
vou nedávno vystupovali z le-
tadla v jednom vzdáleném

mûstû, pfiibûhly nás pozdravit tfii krás-
né mladé Ïeny, které pfiedtím letûly
s námi. ¤ekly, Ïe jsou ãlenkami Církve,
coÏ nás nijak zvlá‰È nepfiekvapilo, pro-
toÏe ti, ktefií nejsou na‰í víry, za námi
na leti‰tích obvykle nebûhají. Bûhem
rozhovoru, kter˘ jsme neoãekávali,
jsme se z jejich slz brzy dozvûdûli, Ïe
v‰echny tfii se nedávno rozvedly, Ïe jim
byli manÏelé nevûrní a Ïe ve v‰ech pfií-
padech vyklíãila u manÏelÛ semínka
odcizení a hfiíchu následkem toho, Ïe
se oddávali pornografii.

Po takovém ostrém zaãátku mého
dne‰ního poselství – které se mi ne-
pfiedná‰í snadno – se cítím podobnû
jako Jákob za stara, kter˘ prohlásil:
„Zarmucuje [mne], Ïe musím o vás
uÏívati tolika smûl˘ch slov pfied [mno-
h˘mi, jejichÏ city] jsou pfied Bohem
nesmírnû jemné a cudné a kfiehké.“1

Rázní v‰ak b˘t musíme. MoÏná to bylo
díky tomu, Ïe jsem otec a dûdeãek, Ïe
ty slzy v oãích onûch mlad˘ch Ïen pfii-
vedly k slzám mû i sestru Hollando-
vou, a po otázkách, jeÏ poloÏily, jsem

se sám sebe ptal: „Proã nás obklopuje
tolik morálního úpadku a proã mu to-
lik jednotlivcÛ a rodin – vãetnû nûkte-
r˘ch v Církvi – padá za obûÈ, a je jím
tragicky poznamenáno?“

Na svou otázku jsem si samozfiejmû
zãásti dokázal odpovûdût sám. Témûfi
kaÏd˘ den na nás na kaÏdém rohu útoãí
nûco nemorálního. Ta odvrácená strana
filmového, televizního a hudebního
prÛmyslu stále více zaplavuje spoleã-
nost hrubou fieãí a sexuální zvráceností.
Je tragické, Ïe tytéÏ poãítaãové a inter-
netové sluÏby, které mi umoÏÀují pra-
covat na rodinné historii a pfiipravovat
jména do chrámu, by bez filtrÛ a bez
dozoru mohly m˘m dûtem a vnouãa-
tÛm umoÏnit pfiístup k celosvûtové sto-
ce pfiedstav, jeÏ by mohly v jejich mysli
navÏdycky vyhloubit obrovsk˘ kráter.

Nedej jiÏ místa
nepfiíteli du‰e mé
KéÏ pociÈujeme radost z toho, Ïe jsme vûrní sv˘m
neju‰lechtilej‰ím a nejlep‰ím vlastnostem, zatímco
udrÏujeme lásku a manÏelství, spoleãnost i du‰i 
tak ãisté, jak mají b˘t.
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pozdûji a ãím vût‰í tma, tím lépe, a pro
jistotu zamknout na dva západy. Láska
nás instinktivnû nutí obracet se na Bo-
ha a Ïít pro druhé. Na druhé stranû
chtíã je v‰ím, jen ne boÏsk˘m, a oslavu-
je poÏitkáfiství. Láska pfiiná‰í otevfienou
náruã a otevfiené srdce; chtíã pfiiná‰í
jen otevfiené choutky.

Toto jsou pouze nûkteré dÛvody,
proã je zneuctûní pravého v˘znamu
lásky – aÈ uÏ v mysli nebo s jinou oso-
bou – tak zniãující. Niãí se tím to, co je
pro nás hned po vífie v Boha nejdÛleÏi-
tûj‰í – totiÏ dÛvûra v ty, které máme rá-
di. Otfiásají se tím základy dÛvûry, na
nichÏ je postavena souãasná i budoucí
láska; a znovu vybudovat ztracenou
dÛvûru trvá velmi dlouho. Dostane-li
se tento problém pfiíli‰ daleko, aÈ uÏ ve
vlastní rodinû nebo u vefiejnû volen˘ch
ãinitelÛ, obchodních magnátÛ a medi-
álních ãi sportovních hvûzd, budeme
zakrátko moci na onu pomyslnou bu-
dovu kdysi postavenou pro morálnû
zodpovûdnou spoleãnost vyvûsit cedu-
li s nápisem „Na prodej“.3

AÈ uÏ jsme svobodní nebo sezdaní,
mladí nebo stafií, bavme se chvíli o tom,
jak se mÛÏeme proti poku‰ení bránit –
aÈ uÏ má jakoukoli podobu. MoÏná ne-
dokáÏeme vyléãit v‰echny dne‰ní ne-
moci spoleãnosti, ale promluvme si o
tom, co mÛÏeme dûlat sami pro sebe.

• Pfiedev‰ím zaãnûte tím, Ïe se dis-
tancujete od tûch lidí, materiálÛ a
situací, které vám mohou ublíÏit.

Jak vûdí ti, jiÏ bojují s alkoholis-
mem – vábivost blízkosti mÛÏe b˘t
osudná. Tak tomu je i v morálních
otázkách. Uteãte, stejnû jako utekl
Jozef od Putifarovy Ïeny4 – uteãte
tak daleko, jak jen to pÛjde, od v‰e-
ho, co vás oklamává, vãetnû tako-
v˘ch lidí. A hlavnû – kdyÏ utíkáte
pfied poku‰ením, neuvádûjte svou
novou adresu.

• Myslete na to, Ïe lidé spoutaní fietû-
zy skuteãn˘ch závislostí ãasto po-
tfiebují více pomoci neÏ svépomoci
– a to se mÛÏe t˘kat i vás. Usilujte o
tuto pomoc a vítejte ji. Promluvte si
se sv˘m biskupem. ¤iìte se jeho
radou. PoÏádejte o knûÏské poÏeh-
nání. VyuÏijte nabídky oddûlení ro-
dinn˘ch sluÏeb nebo vyhledejte
jinou vhodnou profesionální po-
moc. Modlete se bez ustání.
PoÏádejte o pomoc andûly.

• Nezapomínejte na to, Ïe vedle poãí-
taãov˘ch filtrÛ a uzamãen˘ch ná-
klonností je jedinou skuteãnou
kontrolou v Ïivotû sebekontrola.
Mûjte vût‰í kontrolu i nad pochyb-
n˘mi situacemi, do nichÏ se dosta-
nete. Je-li pofiad v televizi neslu‰n˘,
vypnûte ji. Je-li film v kinû vulgární,
odejdûte. Rozvíjí-li se nûjak˘ vztah
nevhodnû, ukonãete ho. Mnohé ty-
to vlivy nemusejí b˘t – alespoÀ zpo-
ãátku – nutnû hfií‰né, ale mohou
otupit úsudek, oslabit duchovnost a
dovést nás aÏ k tomu, co by hfií‰né
b˘t mohlo. Jedno staré pfiísloví fiíká,

Ïe tisíc mil dlouhá cesta zaãíná prv-
ním krokem5, a tak si dávejte pozor
na to, kter˘m smûrem vykroãíte.

• Podobnû jako zlodûj v noci mohou
o vstup do na‰í mysli usilovat i ne-
Ïádoucí my‰lenky – a to také dûlají.
Nicménû nemusíme jim otevfiít dve-
fie dokofián, nabídnout jim ãaj a zá-
kusek a pak jim fiíci, kde máme
schované cennosti! (Navíc ãaj byste
nemûli nabízet tak jako tak.)
Vyhoìte ty niãemy ven! Nahraìte
obscénní my‰lenky nadûjn˘mi pfied-
stavami a radostn˘mi vzpomínkami;
pohleìte v duchu na tváfie tûch, jiÏ
vás mají rádi a byli by zdrceni, kdy-
byste je zklamali. Nejeden ãlovûk
byl zachránûn pfied hfiíchem nebo
hloupostí tím, Ïe pomyslel na tváfi
své matky, své manÏelky nebo své-
ho dítûte, jeÏ na nûj kdesi doma ãe-
kají. AÈ uÏ vás napadají jakékoli
my‰lenky, zajistûte, aby mûly do srd-
ce pfiístup pouze na pozvání. Jak
kdysi fiekl jeden básník: „NechÈ pev-
ná vÛle jest tv˘m rozumem.“6

• Posilujte v sobû Ducha Pánû, a buì-
te tam, kde je On. Dbejte na to, aby
byl i ve va‰em domû ãi bytû, coÏ ve
svém dÛsledku urãuje i to, jakému
druhu umûní, hudby a literatury se
doma vûnujete. Pokud jste jiÏ pfiijali
obdarování, choìte do chrámu tak
ãasto, jak vám to okolnosti dovolují.
Pamatujte na to, Ïe chrám vás vy-
zbrojuje mocí BoÏí, Jeho sláva vás
obklopuje a andûlé Jeho o vás 
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peãují.7 A kdyÏ z chrámu odcházíte,
pfiem˘‰lejte o symbolech, které si
odná‰íte a jeÏ nemají b˘t nikdy od-
loÏeny ani zapomenuty.

Ti, ktefií mají nûjak˘ problém, vût‰i-
nou nakonec nafiíkají: „Na co jsem to
jenom myslel?“ Inu, aÈ uÏ mysleli na
cokoli, nemysleli na Krista. Jako ãle-
nové Jeho Církve kaÏdou nedûli své-
ho Ïivota slibujeme, Ïe na sebe
vezmeme Jeho jméno a Ïe na Nûj bu-
deme vÏdy pamatovat.8 SnaÏme se te-
dy pamatovat na Nûj trochu usilovnûji
– zvlá‰tû pak na to, Ïe „on nemoci na-
‰e vzal, a bolesti na‰e vlastní on nesl,
… potfiín pro nepravosti na‰e; … a
[ranami jeho uzdravení jest] nám
zpÛsobeno“9. Na‰e skutky by nepo-
chybnû nabraly zcela jin˘ smûr, kdyby-
chom pamatovali na to, Ïe pokaÏdé,
kdyÏ hfie‰íme, raníme nejen toho, ko-
ho máme rádi, ale raníme i Krista,
jenÏ nás tolik miluje. Ale i kdyÏ uÏ se
dopustíme hfiíchu, tak aÈ uÏ je onen
hfiích jakkoli závaÏn˘, mÛÏeme b˘t za-
chránûni toutéÏ vzne‰enou osobou –
Jím, kter˘ nese to jediné jméno dané
pod nebem, skrze nûÏ mohou v‰ichni
lidé b˘t spaseni.10 KdyÏ se pot˘káme

s pfiestupky a na‰e du‰e je drásána
skuteãnou bolestí, kéÏ si v‰ichni vez-
meme pfiíklad z kajícího se Almy a
proneseme onu prosbu, která mu
zmûnila Ïivot: „Ó JeÏí‰i, ty Synu BoÏí,
buì milosrdn˘ ke mnû.“11

Bratfii a sestry, mám vás rád. Mají vás
rádi i president Thomas S. Monson a
v‰ichni Bratfií. A co je je‰tû dÛleÏitûj‰í –
má vás rád i Nebesk˘ Otec. SnaÏil jsem
se zde hovofiit o lásce – upfiímné lásce,
opravdové lásce – o úctû k ní, o tom, jak
ji správnû vyjadfiují morálnû zdravé spo-
leãnosti, jeÏ lidstvo poznalo; o její po-
svátnosti ve vztahu manÏela a manÏelky
a o rodinách, jeÏ láska v koneãném dÛ-
sledku vytváfií. SnaÏil jsem se hovofiit o
projevu vykupující lásky a o ztûlesnûné
pravé lásce, které se nám dostává díky
milosti samotného Krista. Nutnû jsem
musel hovofiit také o ìáblovi – onom
zlém, otci lÏí a chtíãe, kter˘ dûlá v‰e, co
mÛÏe, aby opravdovou lásku napodobil
– aby zprofanoval a znesvûtil opravdo-
vou lásku, kdekoli a kdykoli na ni narazí.
A hovofiil jsem o tom, Ïe nás chce zniãit,
bude-li to moÏné.

Kdykoli v na‰í dobû na taková poku-
‰ení narazíme, musíme prohlásit, po-
dobnû jako to ve své dobû uãinil Nefi:

„[Nedám] jiÏ místa nepfiíteli du‰e
mé.“12 Onoho zlého mÛÏeme zapudit.
Pokud si to upfiímnû a váÏnû pfiejeme,
onen nepfiítel mÛÏe b˘t – a bude – 
pokárán vykupující mocí Pána JeÏí‰e
Krista. A kromû toho vám slibuji, Ïe
svûtlo Kristova vûãného evangelia mÛ-
Ïe a bude opût jasnû záfiit tam, kde jste
se obávali, Ïe jste v beznadûjné a bez-
radné temnotû. KéÏ pociÈujeme radost
z toho, Ïe jsme vûrní sv˘m neju‰lechti-
lej‰ím a nejlep‰ím vlastnostem, zatím-
co udrÏujeme lásku a manÏelství,
spoleãnost i du‰i tak ãisté, jak mají b˘t.
O to se modlím ve jménu JeÏí‰e Krista,
amen. ■
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