
President Thomas S. Monson
dostateãn˘ vûk, byl povolán slouÏit na
misii. A slouÏil opravdu se ctí.

Mladí muÏi, nabádám vás, abyste se
pfiipravovali na misionáfiskou sluÏbu.
Existuje mnoho nástrojÛ, které vám
pomohou nauãit se tomu, co pro vás
bude prospû‰né a co vám také pomÛ-
Ïe Ïít takov˘m Ïivotem, abyste byli
zpÛsobilí. Jedním z tûchto nástrojÛ je i
broÏurka nazvaná Pro posílení mláde-
Ïe, která je publikována pod vedením
Prvního pfiedsednictva a Kvora
Dvanácti. Obsahuje mûfiítka, která ãer-
pají ze spisÛ a uãení církevních vedou-
cích a z písem, a jejich dodrÏování
pfiinese kaÏdému z nás poÏehnání od
Nebeského Otce a vedení od Jeho
Syna. Kromû toho máme pfiíruãky
k lekcím, které jsou sestavovány peãli-
vû a s modlitbou. Rodiny mají rodinné
domácí veãery, pfii nichÏ se vyuãuje zá-
sadám evangelia. Témûfi kaÏd˘ z vás
má moÏnost úãastnit se tfiíd semináfie,
které uãí oddaní uãitelé, ktefií toho
znají hodnû, o co se mohou podûlit.

Zaãnûte se pfiipravovat na chrámov˘
sÀatek i na misii. Souãástí této pfiípravy
je i správné chození na schÛzky. V kul-
turách, kde se na schÛzky chodí, na nû
nechoìte, dokud vám není 16 let. „Ne
v‰ichni dospívající mají potfiebu s nû-
k˘m chodit, dokonce jim to ani nechy-
bí. … KdyÏ zaãnete chodit na schÛzky,
choìte ve skupinkách nebo choìte
spolu s dal‰ími páry. … Zajistûte, aby
se va‰i rodiãe setkali [a seznámili s tû-
mi], se kter˘mi chodíte.“ Vzhledem
k tomu, Ïe chození na schÛzky je pfií-
pravou na manÏelství, „choìte na
schÛzky pouze s tûmi, ktefií mají vyso-
ká mûfiítka“.2

Dbejte na to, abyste chodili na
vhodná místa, kde nebudete ãelit 
poku‰ení.

Jist˘ moudr˘ otec fiekl svému syno-
vi: „Pokud nûkdy zjistí‰, Ïe jsi tam, kde

Bratfií, na ty z vás, ktefií jste zde,
v Konferenãním centru v Salt
Lake City, je inspirující pohled.

Je úÏasné si uvûdomit, Ïe v tisících ka-
plí po celém svûtû i dal‰í z vás – spolu-
nositelÛ knûÏství BoÏího – sledují toto
vysílání pomocí satelitního pfienosu.
MÛÏete b˘t mnoha rÛzn˘ch národností
a mluvit mnoha rÛzn˘mi jazyky, ale nû-
co nás spojuje. Bylo nám svûfieno
knûÏství a povûfiení jednat ve jménu
BoÏím. Pfiijali jsme posvátnou dÛvûru.
Mnoho se toho od nás oãekává.

Jedna z m˘ch nejÏivûj‰ích vzpomí-
nek se t˘ká toho, jak jsem se jako novû
vysvûcen˘ jáhen zúãastnil knûÏského
shromáÏdûní a zpíval na úvod píseÀ
„Pojìte, vy v‰ichni synové BoÏí“. Dnes
veãer opakuji slova této mimofiádné
písnû a pravím vám: „Pojìte, vy v‰ichni
synové BoÏí, ktefií jste knûÏství pfiijali.“1

Zamysleme se nad sv˘m povoláním,
pfiem˘‰lejme o sv˘ch zodpovûdnos-
tech a následujme JeÏí‰e Krista, na‰e-
ho Pána.

Pfied dvaceti lety jsem nav‰tívil shro-
máÏdûní svátosti, kde dûti mluvily na
téma „Patfiím do Církve JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ“. Tito chlapci
a dívky pfiedvedli, jak se pfiipravují na

sluÏbu Pánu i druh˘m. Hudba byla
nádherná, mluvené ãásti dovednû
pfiednesené a Duch seslan˘ pfiímo
z nebe. Jeden z m˘ch vnukÛ, kterému
tehdy bylo 11 let, mluvil v rámci své
ãásti programu o Prvním vidûní. Poté,
co se vrátil k rodiãÛm a prarodiãÛm,
jsem mu fiekl: „Tommy, myslím, Ïe uÏ
jsi skoro pfiipraven˘ b˘t misionáfiem.“

On odpovûdûl: „ Je‰tû ne. Je‰tû se
toho musím hodnû nauãit.“

V prÛbûhu následujících let se
Tommy skuteãnû uãil – díky nad‰en˘m
a svûdomit˘m rodiãÛm, uãitelÛm i 
poradcÛm v Církvi. KdyÏ na to mûl 

Pfiipravenost pfiiná‰í
poÏehnání
Zamysleme se nad sv˘m povoláním, pfiem˘‰lejme 
o sv˘ch zodpovûdnostech a následujme JeÏí‰e Krista.
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bys b˘t nemûl, jdi hned pryã!“ To je
dobrá rada pro kaÏdého z nás.

SluÏebníci Pánû nám vÏdy radili,
abychom se vhodnû oblékali, a tím
projevovali úctu Nebeskému Otci i so-
bû. Va‰e obleãení o vás druh˘m mno-
hé vypovídá a ovlivÀuje to, jak jednáte
vy i ostatní. Oblékejte se tak, abyste
v sobû i v druh˘ch probudili to nejlep-
‰í. Vyh˘bejte se extrémÛm v oblékání a
vzhledu, vãetnû tetování a piercingu.

KaÏd˘ potfiebuje dobré pfiátele.
Okruh va‰ich pfiátel bude mít velk˘
vliv na to, jak pfiem˘‰líte a co dûláte,
právû tak jako vy budete mít vliv na své
pfiátele. KdyÏ se sv˘mi pfiáteli sdílíte
stejné hodnoty, mÛÏete se navzájem
posilovat a podporovat. Jednejte s kaÏ-
d˘m laskavû a zdvofiile. Mnozí neãle-
nové vstoupili do Církve díky
pfiátelÛm, ktefií je zapojili do církev-
ních aktivit.

Ono ãasto opakované pofiekadlo 
„S poctivostí nejdál dojde‰“3 je stále
pravdivé. Mlad˘ muÏ Svat˘ch posled-
ních dnÛ Ïije podle toho, ãemu uãí a
v co vûfií. Je poctiv˘ vÛãi druh˘m. Je
poctiv˘ vÛãi sobû. Je poctiv˘ vÛãi
Bohu. Je poctiv˘, protoÏe je to jeho
zvyk, a je poctiv˘ automaticky. KdyÏ je
pfied ním obtíÏné rozhodnutí, nikdy si
neklade otázku: „Co si o mnû ostatní
pomyslí?“, ale spí‰e: „Co si o sobû po-
myslím já?“

Nûktefií budou pokou‰eni nedodr-
Ïovat osobní mûfiítko poctivosti.
Pamatuji si, Ïe ve tfiídû obchodního
práva na universitû, kde jsem studoval,
byl jeden spoluÏák, kter˘ se nikdy 
nepfiipravoval na diskuse ve tfiídû.
Pomyslel jsem si: „ Jak asi zvládne závû-
reãnou zkou‰ku?“

Odpovûì jsem získal, kdyÏ pfii‰el do
tfiídy na závûreãnou zkou‰ku, a i kdyÏ
to bylo v zimû, na bos˘ch nohou mûl
pouze sandály. Pfiekvapilo mû to, a

kdyÏ zkou‰ka zaãala, sledoval jsem ho.
V‰echny knihy jsme mûli, podle poky-
nÛ, poloÏené na zemi. Onen spoluÏák
si z nohou sundal sandále a pak, po-
mocí prstÛ na chodidlech, které mûl
vycviãené a namazané glycerínem,
zruãnû obracel stránky v jedné z knih
poloÏen˘ch na zemi, a tak si na‰el od-
povûdi na otázky v testu.

Z onoho kursu obchodního práva
dostal jednu z nejvy‰‰ích známek. Den
zúãtování v‰ak pfii‰el. Pozdûji, kdyÏ se
dostavil k souhrnnému testu, dûkan
jeho oboru poprvé oznámil: „Letos se
odch˘líme od tradice a zkou‰ka bude
probíhat ústnû, nikoli písemnû.“ Ná‰
favorizovan˘ expert s vycviãen˘mi prs-
ty na noze zjistil, Ïe nedokáÏe na nic
odpovûdût, a zkou‰ku neudûlal.

To, jak mluvíte a jaká slova pouÏívá-
te, vypovídá mnohé o tom, jak chcete
pÛsobit na druhé. UÏívejte fieã, která
povzná‰í a povzbuzuje ty, ktefií jsou ko-
lem vás. Klení, vulgární nebo hrubá
fieã a nevhodné nebo neslu‰né vtipy
Pána uráÏejí. Nikdy nezneuÏívejte jmé-
no BoÏí nebo jméno JeÏí‰e Krista. Pán
pravil: „Nevezme‰ jména Hospodina
Boha svého nadarmo.“4

Nebesk˘ Otec nám radí, abychom
usilovali o „cokoli ctnostné, milé nebo
dobropovûstné nebo chvályhodné“.5
Cokoli ãtete, posloucháte nebo na co-
koli se díváte, vás nûjak ovlivÀuje.

Pornografie je zvlá‰tû nebezpeãná
a návyková. Ze sledování pornografie
ze zvûdavosti se mÛÏe stát zlozvyk,
kter˘ vás ovládne a povede k je‰tû
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hor‰ím materiálÛm a k sexuálnímu
pfiestupku. Vyh˘bejte se pornografii
za kaÏdou cenu.

Nebojte se odejít z kina, vypnout te-
levizi nebo naladit jinou stanici v rádiu,
pokud to, co je prezentováno, nespl-
Àuje mûfiítka daná Nebesk˘m Otcem.
Pokud zkrátka máte jakékoli pochyb-
nosti ohlednû toho, zda je urãit˘ film,
kniha nebo jiná forma zábavy vhodná,
nedívejte se na ni, neãtûte ji, ani se jí
neúãastnûte.

Apo‰tol Pavel prohlásil: „ZdaliÏ ne-
víte, Ïe chrám BoÏí jste, a Duch BoÏí
v vás pfieb˘vá? … Chrám BoÏí svat˘
jest, jenÏ jste vy.“6 Bratfií, máte zodpo-
vûdnost udrÏovat svÛj chrám ãist˘ a
neposkvrnûn˘.

Drogy, nesprávné pouÏívání lékÛ na
pfiedpis, alkohol, káva, ãaj, tabákové
v˘robky zniãí va‰e tûlesné, du‰evní i
duchovní blaho. Alkohol v jakékoli po-
dobnû je pro va‰eho ducha a tûlo
‰kodliv˘. Tabák vás dokáÏe zotroãit,
oslabit plíce a zkrátit vám Ïivot.

Hudba vám mÛÏe pomoci pfiiblíÏit
se k Nebeskému Otci. Lze ji pouÏít ke
vzdûlávání, povzná‰ení, inspirování a
sjednocování. Av‰ak hudba mÛÏe 
sv˘m tempem, rytmem, intenzitou a
texty otupit va‰i duchovní citlivost.
NemÛÏete si dovolit naplÀovat mysl
nevhodnou hudbou.

Vzhledem k tomu, Ïe sexuální dÛ-
vûrnost je tak posvátná, Pán poÏaduje
sebeovládání a ãistotu pfied sÀatkem a
naprostou vûrnost po sÀatku. Pfii 
chození na schÛzky se k partnerce
chovejte s úctou a oãekávejte, Ïe va‰e
partnerka bude tutéÏ úctu projevovat i
vám. Po pfiestupku vÏdy nevyhnutelnû
následují slzy.

President David O. McKay, devát˘
president Církve, radil: „SnaÏnû vás
prosím, abyste mûli ãisté my‰lenky.“ A
poté pronesl tato v˘znamná a pravdivá
slova: „KaÏdému skutku pfiedchází
my‰lenka. Chceme-li ovládat své jed-
nání, musíme ovládat své my‰lení.“
Bratfií, naplÀujte svou mysl dobr˘mi

my‰lenkami, a va‰e skutky budou
správné. KéÏ kaÏd˘ z vás dokáÏe 
napodobit pravdivost tûchto slov
z Tennysonovy básnû, která pronesl 
Sir Galahad: „Má síla je jako síla deseti,
neboÈ srdce mé je ryzí.“7

Nedávno jist˘ autor studie o
sexualitû mezi dospívajícími shrnul
svÛj v˘zkum do tvrzení, Ïe spoleãnost
vysílá dospívající mládeÏi matoucí
vzkazy: reklama a sdûlovací prostfied-
ky vysílají „velmi dÛrazné signály, Ïe
sexuální aktivita je pfiijatelná a pfied-
pokládaná“, coÏ jsou lákadla, která
obãas pfiehlu‰ují varování odborníkÛ
i naléhání rodiãÛ. Pán se navzdory
v‰em tûmto vzkazÛm z médií vyjadfiu-
je jasnû a zfietelnû, kdyÏ nám fiíká:
„Buìte ãistí.“8

Kdykoli pfiichází poku‰ení, pamatuj-
te na moudrou radu apo‰tola Pavla, kte-
r˘ prohlásil: „Poku‰ení vás nezachvátilo,
neÏ lidské. Ale vûrn˘È jest BÛh, kter˘Ï
nedopustí vás pokou‰eti nad va‰i moÏ-
nost, ale zpÛsobíÈ s poku‰ením také i
vysvobození, abyste mohli snésti.“9

KdyÏ jste byli konfirmováni za ãleny
Církve, obdrÏeli jste právo na spole-
ãenství Ducha Svatého. Ten vám mÛÏe
pomoci rozhodovat se správnû. KdyÏ
stojíte pfied problémem nebo poku‰e-
ním, nemusíte mít pocit, Ïe jste na to
sami. Pamatujte na to, Ïe modlitba je
klíãem k duchovní moci.

Pokud nûkter˘ z vás na své pouti
klop˘tl, existuje cesta zpût. Tento pro-
ces se naz˘vá pokání. Ná‰ Spasitel ze-
mfiel, aby poskytl tento poÏehnan˘ dar
vám i mnû. I kdyÏ je to stezka obtíÏná,
toto zaslíbení je skuteãné: „Budou-li
hfiíchové va‰i jako ãervec dvakrát bar-
ven˘, jako sníh zbûlejí.“10

Neriskujte svÛj vûãn˘ Ïivot.
DodrÏujte pfiikázání BoÏí. Pokud 
jste zhfie‰ili, ãím dfiíve se zaãnete 
vracet, tím dfiíve najdete nádhern˘
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pokoj a radost, které pfiicházejí díky
zázraku odpu‰tûní. ·tûstí se dostavu-
je tehdy, kdyÏ Ïijete tak, jak Pán chce,
abyste Ïili, a kdyÏ slouÏíte Bohu a
druh˘m.

Duchovní síla ãasto pfiichází skrze
nesobeckou sluÏbu. Pfied nûkolika lety
jsem nav‰tívil misii, která se tehdy na-
z˘vala Kalifornská, a mûl jsem poho-
vor s jedním mlad˘m misionáfiem
z Georgie. Vzpomínám si, jak jsem se
ho ptal: „Posíláte kaÏd˘ t˘den dopis
domÛ sv˘m rodiãÛm?“

On odvûtil: „Ano, bratfie Monsone.“
Pak jsem se zeptal: „Dostáváte rád

dopisy od rodiny?“
Neodpovûdûl. Nakonec jsem se ze-

ptal: „Kdy jste naposledy dostal dopis
od rodiny?“

Chvûjícím se hlasem odpovûdûl:
„Nikdy jsem od rodiny dopis nedostal.
Otec je jen jáhnem a matka není ãlen-
kou Církve. Naléhali na mû, abych na
misii nejezdil. ¤ekli mi, Ïe kdyÏ na mi-
sii pojedu, nebudou mi psát. Co mám
dûlat, bratfie Monsone?“

V duchu jsem se pomodlil
k Nebeskému Otci: „Co mám fiíci to-
muto Tvému mladému sluÏebníkovi,
kter˘ obûtoval v‰e, aby Ti mohl slou-
Ïit?“ A pak pfii‰la inspirace. ¤ekl jsem:
„Bratfie misionáfii, kaÏd˘ t˘den na misii

posílejte sv˘m rodiãÛm dopis. Pi‰te
jim o tom, co dûláte. Pi‰te jim o tom,
jak moc je máte rád, a pak jim vydávej-
te svûdectví.“

Zeptal se mû: „Budou mi pak psát?“
A já jsem odpovûdûl: „Pak vám 

budou psát.“
Rozlouãili jsme se a já jsem odjel. O

nûkolik mûsícÛ pozdûji jsem se zúãast-
nil konference kÛlu v JiÏní Kalifornii,
kde ke mnû pfii‰el jeden mlad˘ misio-
náfi a fiekl mi: „Bratfie Monsone, pama-
tujete si na mû? Jsem ten misionáfi,
kter˘ bûhem prvních devíti mûsícÛ
v misijním poli nedostával dopisy od
rodiãÛ. Vy jste mi fiekl: ,Star‰í, posílejte
kaÏd˘ t˘den domÛ dopis, a rodiãe 
vám budou psát.‘“ Pak se mû zeptal:
„Pamatujete si na ten slib, star‰í
Monsone?“

Pamatoval jsem si. A zeptal jsem 
se ho: „Dostal jste dopis od rodiãÛ?“

Sáhl do kapsy, vytáhl svazek dopisÛ
ovázan˘ gumiãkou, vzal dopis, kter˘
byl hned nahofie, a fiekl: „ Jestli mi rodi-
ãe napsali? Poslechnûte si tento dopis
od maminky: ,Mil˘ synu, moc rádi ãte-
me tvé dopisy. Jsme na tebe hrdí, jsi
ná‰ misionáfi. Ví‰, co je nového?
Tatínek byl vysvûcen knûzem.
Pfiipravuje se na to, aby mû pokfitil.
Mám lekce s misionáfii, a ode dne‰ka

za rok chceme pfiijet do Kalifornie, aÏ
skonãí‰ misii, protoÏe se spoleãnû s te-
bou chceme stát vûãnou rodinu a jít
do chrámu Pánû.‘“ Tento mlad˘ misio-
náfi se zeptal: „Bratfie Monsone, odpo-
vídá vÏdy Nebesk˘ Otec na modlitby a
plní sliby od apo‰tola?“

Odvûtil jsem: „KdyÏ má nûkdo tako-
vou víru, jakou jste projevil vy, Nebesk˘
Otec takové modlitby sly‰í, a sv˘m
vlastním zpÛsobem je zodpovídá.“

âisté ruce, ãisté srdce a ochotná
mysl se dotkly nebe. PoÏehnání sesla-
né z nebe bylo odpovûdí na upfiímnou
modlitbu, kterou s pokorn˘m srdcem
pronesl jeden misionáfi.

Bratfií, modlím se o to, abychom
mohli Ïít tak, abychom se i my dotkli
nebe a byli podobnû poÏehnáni, kaÏd˘
z nás – ve jménu Dárce v‰ech poÏeh-
nání, ano, JeÏí‰e Krista, amen. ■
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