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vyhledává vědomě a ona je opako-
vaně přitahuje, až se na ní stanou 
závislými. Tito lidé si možná z celého 
srdce přejí z této pasti uniknout, ale 
často to nedokáží vlastními silami. 
Jsme velmi vděčni, když se tito naši 
blízcí rozhodnou svěřit se nám jako 
rodičům nebo církevnímu vedoucímu. 
Bylo by moudré nereagovat na to  
úlekem, hněvem nebo zavržením,  
protože to by se mohli opět uzavřít.

Je třeba, abychom jako rodiče 
a vedoucí svým dětem a mladým lidem 
opakovaně radili a s láskou a porozu-
měním jim naslouchali. Potřebují vědět 
o nebezpečích pornografie a o tom, 
jak ovládá život, vede ke ztrátě Ducha, 
pokřiveným pocitům, oklamání, zni-
čeným vztahům a ztrátě sebeovládání 
a stravuje téměř všechen čas, myšlenky 
a energii.

Pornografie je nemravnější, zkaže-
nější a opovážlivější než kdy předtím. 
Když se radíme s dětmi, můžeme spo-
lečně vytvořit rodinný plán s měřítky 
a hranicemi a aktivně chránit svůj do-
mov pomocí filtrů na elektronických 
zařízeních. Rodiče, uvědomujeme si, 
že největším problémem jsou mobilní 
zařízení s připojením na internet,  
a nikoli počítače? 2

Mladí lidé a dospělí, pokud jste 
uvázli v Satanově pasti pornografie, 
pamatujte na to, jak milosrdný je náš 
milovaný Spasitel. Víte, jak hluboce 
vás Pán miluje a jak si vás cení, a to 
i v této situaci? Spasitel má moc vás 
očistit a uzdravit. Dokáže vás zbavit 
bolesti a zármutku, který pociťujete, 
a opět vás očistit skrze moc svého 
Usmíření.

Jako vedoucí máme také velké 
obavy o manželské partnery a rodiny 
těch, kteří trpí závislostí na pornogra-
fii. Starší Richard G. Scott jim kladl 
na srdce: „Nejste- li sami spoutáni 
závažným hříchem, netrpte zbytečně 
v důsledku hříchů druhých. … Můžete 

a … [žádný] jiný zájem nebo osoba 
či věc nemají mít před manželským 
partnerem nikdy přednost. …

Manželství předpokládá naprostou 
oddanost a naprostou věrnost.“ 1

Před mnoha lety bylo jedno z na-
šich dětí viditelně sklíčené. Zašla jsem 
za dcerou do pokoje, kde mi řekla, co 
jí leží na srdci, a vysvětlila mi, že byla 
u jednoho kamaráda a náhodou v te-
levizi uviděla záběry neoblečeného 
muže a ženy a toho, jak se chovali, 
což ji velmi polekalo a zneklidnilo. 
Začala vzlykat a řekla, že se kvůli 
tomu, co viděla, cítí hrozně a že by 
na to nejraději zapomněla. Byla jsem 
velmi ráda, že se mi svěřila, takže jsem 
mohla ukonejšit její nevinné utrápené 
srdce a pomoci jí poznat, jak najít 
úlevu skrze Usmíření našeho Spasitele. 
Vzpomínám na ty posvátné pocity, 
když jsme spolu poklekly, jako matka 
a dcera, a prosily Nebeského Otce 
o pomoc.

Mnoho dětí, mladých lidí i do-
spělých se s pornografií setká ne-
chtíc, avšak stále více mužů i žen ji 

Linda S. Reevesová
Druhá rádkyně v generálním předsednictvu  
Pomocného sdružení

Milí bratři a milé sestry, je pro 
mě požehnáním, že dnes je 
zde s námi 13 mých nejstar-

ších vnoučat. To mě přimělo položit si 
otázku: „Co bych si přála, aby se má 
vnoučata dozvěděla?“ Dnes dopoledne 
bych ráda promluvila otevřeně ke své 
rodině i k té vaší.

Jako vedoucím nám dělá stále větší 
starosti to, jak členům Církve a jejich 
rodinám ničí život pornografie. Satan 
útočí s nevídanou zuřivostí.

Jedním z důvodů, proč jsme zde na 
zemi, je naučit se ovládat vášně a po-
city smrtelného těla. Tyto pocity dané 
Bohem nám pomáhají chtít uzavřít 
sňatek a mít děti. Důvěrné manželské 
vztahy mezi mužem a ženou, které 
přivádějí do smrtelnosti děti, mají být 
také krásným, láskyplným zážitkem, 
který spojuje dvě oddaná srdce, sjed-
nocuje ducha i tělo a přináší plnost 
radosti a štěstí, zatímco se učíme dávat 
partnera na první místo. President 
Spencer W. Kimball učil, že v man-
želství „partner … zaujímá v životě 
manžela nebo manželky přední místo 

Ochrana před 
pornografií – domov 
zaměřený na Krista
Nejlepším filtrem na světě … je osobní vnitřní filtr vycházející 
z hlubokého a trvalého svědectví.
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s nimi soucítit. … Nemáte se však 
za tyto skutky cítit zodpovědní.“ 3 
Vězte, že nejste sami. Existuje pomoc. 
Můžete využít setkání pro manželské 
partnery těch, kteří se léčí ze závis-
losti, kam je možné i zavolat, takže 
se manželští partneři do nich mohou 
zapojit i z domova.

Bratři a sestry, jak máme chránit 
své děti a mládež? Filtry jsou skvělým 
nástrojem, ale nejlepším filtrem na 
světě, a tím jediným, který skutečně 
funguje, je osobní vnitřní filtr vycháze-
jící z hlubokého a trvalého svědectví 
o lásce Nebeského Otce a o Spasite-
lově smírné oběti za každého z nás.

Jak můžeme děti vést k hlubokému 
obrácení a k využívání Spasitelova 
Usmíření? Líbí se mi slova proroka 
Nefiho o tom, jak jeho lid posilo-
val mladé lidi jeho doby: „Mluvíme 
o Kristu, radujeme se v Kristu, kážeme 
o Kristu [a] prorokujeme o Kristu …, 
aby děti naše mohly věděti, k jakému 
prameni mohou hleděti pro odpuštění 
hříchů svých.“ 4

Jak toto můžeme dělat ve svém 
domově? Někteří jste ode mě slyšeli, 
jak bezmocní jsme si s manželem 

Melem připadali, když naše čtyři děti 
byly malé. Kvůli obtížím rodičovství 
a snaze uspokojit požadavky života 
jsme pociťovali zoufalou potřebu 
pomoci. Modlili jsme se a prosili jsme 
o poznání, co dělat. A přišla jasná 
odpověď: „Nevadí, když je v domě 
nepořádek a děti jsou ještě v pyžamu 
a některé povinnosti se nestihnou. 
Jediné, co je opravdu třeba udělat, je 
studium písem a modlitba každý den 

a rodinný domácí večer každý týden.“
Snažili jsme se tyto věci dělat, ale 

ne vždy byly prioritou a uprostřed 
všech těch zmatků jsme je někdy 
zanedbali. Začali jsme klást důraz na 
něco jiného a snažili jsme se netrápit 
se tím, co je méně důležité. Soustředili 
jsme se na mluvení, radost, kázání 
a svědčení ohledně Krista tím, že jsme 
se snažili denně se modlit a studovat 
písma a každý týden pořádat rodinné 
domácí večery.

Jedna má přítelkyně mě nedávno 
varovala: „Když sestry budeš žádat, 
aby více četly písma a modlily se, jen 
je tím vystresuješ. Už tak mají práce 
nad hlavu.“

Bratři a sestry, protože však požeh-
nání denního studia písem, modlitby 
a každotýdenního rodinného domá-
cího večera znám z vlastní zkušenosti 
i ze zkušeností manžela, musím o nich 
vydat svědectví. Právě tyto činnosti 
nám pomohou zbavit se stresu, po-
skytnou nám v životě vedení a za-
jistí našemu domovu větší ochranu. 
Jestliže pak na naši rodinu pornografie 
nebo jiné zkoušky opravdu udeří, mů-
žeme prosit Pána o pomoc a očekávat 

Raymond, Alberta, Kanada
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mocné vedení Ducha, protože víme, 
že jsme udělali to, o co nás Otec 
žádal.

Bratři a sestry, pokud jsme tyto věci 
ve svém domově dosud nedělali, mů-
žeme všichni začít teď. Pokud máme 
větší děti, které se k nám nechtějí 
připojit, můžeme začít sami. Díky 
tomu začne vliv Ducha naplňovat náš 
domov i náš život a děti na to za čas 
možná zareagují.

Pamatujte, že žijící apoštolové 
také slíbili, že díky vyhledávání svých 
předků a přípravě rodinných jmen do 
chrámu budeme ochraňováni nyní 
i po celý život, uchováme- li si způso-
bilost vlastnit chrámové doporučení.5 
Úžasná zaslíbení!

Mladí lidé, ujměte se zodpověd-
nosti za své duchovní blaho. Vypněte 
telefon, je- li to nutné, zazpívejte si pí-
seň z Primárek, modlete se o pomoc, 
vzpomeňte si na nějaký verš, opusťte 
kino, představte si Spasitele, přijímejte 
způsobile svátost, studujte brožurku 
Pro posílení mládeže, buďte příkladem 
přátelům, svěřte se rodiči, zajděte za 
biskupem, požádejte o pomoc.

Co bych si přála, aby se má 
vnoučata dozvěděla? Chci, abyste vy 
i má vnoučata věděli, že Spasitel žije 
a miluje nás. Zaplatil cenu za naše hří-
chy, ale my musíme pokleknout před 
Otcem v nebi, s hlubokou pokorou, 
vyznat své hříchy a prosit Ho o od-
puštění. Musíme chtít změnit své srdce 
a touhy a být natolik pokorní, aby-
chom vyhledali pomoc a odpuštění od 
těch, jež jsme možná zranili či opustili.

Vím, že Joseph Smith viděl Nebes-
kého Otce a našeho Spasitele Ježíše 
Krista. Svědčím, že na zemi máme 
žijícího proroka, presidenta Thomase 
S. Monsona. Svědčím také, že ni-
kdy nesejdeme na scestí, budeme- li 
dbát rad proroka Božího. Svědčím 
o moci našich smluv a o požehnáních 
chrámu.

Vím, že Kniha Mormonova je prav-
divá! Nedokáži popsat, jak mocná je 
tato kniha. Vím jen, že Kniha Mor-
monova, spolu s modlitbou, má moc 
ochraňovat rodiny, posilovat vztahy 
a dodávat nám sebedůvěru před Pá-
nem. O tom svědčím ve svatém jménu 
Ježíše Krista, amen. ◼
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