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President Boyd K. Packer vytrpěl 
v dětství ochromující dětskou obrnu. 
Když bylo staršímu Dallinu H. Oaksovi 
sedm let, jeho otec znenadání zemřel. 
Když byla sestra Carol F. McConkieová 
z generálního předsednictva Mladých 
žen dospívající dívka, rozvedli se jí 
rodiče. Problémy a výzvy budou při-
cházet, ale budete- li důvěřovat Bohu, 
posílí vaši víru.

V přírodě to funguje tak, že stromy 
vyrůstající ve větrném prostředí jsou 
silnější. Tak jak větry bičují mladý 
stromek, síly uvnitř něj dělají dvě věci. 
Zaprvé – stimulují kořeny tak, aby 
se zapustily hlouběji a rozšířily se na 
větší plochu. Zadruhé – síly působící 
ve stromě začnou vytvářet buněč-
nou strukturu, díky níž budou kmen 
i větve silnější a odolnější vůči větru. 
Tyto silnější kořeny a větve chrání 
strom před větry, které se budou  
zcela jistě vracet.4

Pro Boha máte nekonečně větší 
cenu než strom. Jste Jeho syn nebo 
dcera. Stvořil vašeho ducha silného 
a schopného odolávat vichřicím 
života. Vichřice za vašich mladých let 
mohou, podobně jako vítr působící na 
mladý stromek, zvýšit vaši duchovní 
sílu, a připravit vás tak na léta, jež jsou 
před vámi.

Mladí přátelé, s blížícím se Druhým 
příchodem Spasitele nebude svět klid-
nější. Písma prohlašují, že „všechny 
věci budou ve zmatku“.1 Brigham 
Young řekl: „Na počátku této Církve 
mi bylo zjeveno, že Církev se bude 
šířit, bude se jí dařit a bude růst a že 
podle toho, jak se bude mezi národy 
země šířit evangelium, bude růst i moc 
Satana.“ 2

Znepokojivější než předpovídaná 
zemětřesení a války 3 jsou ale du-
chovní vichřice, které vás dokáží vy-
vrátit z duchovních základů a odnést 
vašeho ducha na místa, která by vás 
ani ve snu nenapadla, přičemž si často 
ani nevšimnete, že jste byli někam 
přemístěni.

Nejhoršími vichřicemi jsou po-
kušení protivníka. Hřích byl vždy 
součástí světa, ale nikdy nebyl tak 
dostupný, nenasytný a všeobecně 
přijatelný. Existuje však samozřejmě 
mocná síla, která dokáže ničivé 
vichřice hříchu utišit. Nazývá se 
pokání.

Ne všechny vichřice v životě si 
způsobujeme sami. Některé přicházejí 
kvůli špatným rozhodnutím druhých 
a jiné přicházejí zkrátka proto, že toto 
je smrtelnost.

Starší Neil L. Andersen
Kvorum Dvanácti apoštolů

Přeji vám dobré dopoledne – 
zvláště mladým lidem, kteří jsou 
zde v Konferenčním centru a na 

celém světě. Vy jste součástí vyvo-
lené generace s konkrétním určením, 
a dnes budu promlouvat obzvláště 
k vám.

Před mnoha lety, když jsme byli 
na návštěvě rodiny na Floridě, udeřilo 
nedaleko od nás tornádo. Jedna žena, 
která žila v mobilním domě, se odešla 
schovat do koupelny. Dům se začal 
třást. Uplynulo několik okamžiků. Pak 
slyšela sousedku, jak říká: „Jsem tady 
v předsíni.“ Žena vyšla z koupelny 
a ke svému zděšení zjistila, že tor-
nádo její mobilní dům zvedlo ze země 
a poponeslo ho vzduchem, až dosedl 
přesně na střechu obytného domu její 
sousedky.

Duchovní vichřice
Nedovolte vichřicím, aby vás srážely k zemi. Toto jsou vaše 
dny, kdy máte stát pevně jako učedníci Pána Ježíše Krista.

Stromy, které rostou ve větrném pro-
středí, se stávají pevnějšími.
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Jak se můžete připravit na své 
vichřice? „Pamatujte, že na skále 
Vykupitele našeho, jenž jest Kristus, 
Syn Boží, musíte postaviti základ svůj; 
aby, až ďábel vyšle mocné větry své, 
… šípy své ve vichřici, … až vás bude 
tlouci všechno krupobití jeho a mocná 
bouře jeho, to nemělo … žádné moci 
k tomu, aby vás to stáhlo do propasti 
… pro onu skálu, na níž jste posta-
veni.“ 5 V tom se skrývá vaše bezpečí 
uprostřed vichřice.

President Thomas S. Monson řekl: 
„V oblastech, kde měřítka Církve 
a měřítka společnosti byla dříve po-
většinou totožná, existuje dnes mezi 
námi široká propast, která se neu-
stále zvětšuje.“ 6 Tato propast vyvo-
lává u některých lidí silné duchovní 
vichřice. Dovolte mi uvést jeden 
příklad.

Minulý měsíc zaslalo První před-
sednictvo a Kvorum Dvanácti dopis 
vedoucím Církve po celém světě. 
V dopisu se mimo jiné píše: „Změny 
ve světských zákonech nemění, a ani 
nemohou měnit, mravní zákon sta-
novený Bohem. Bůh od nás očekává, 
že budeme podporovat a dodržovat 
Jeho přikázání bez ohledu na to, že 

ve společnosti panují odlišné názory 
a trendy. Jeho zákon cudnosti hovoří 
jasně – sexuální vztahy jsou přípustné 
pouze mezi mužem a ženou, kteří byli 
právoplatně a zákonně oddáni jako 
manžel a manželka. Naléháme na vás, 
abyste si znovu prošli nauku obsaže-
nou v dokumentu ‚Rodina – prohlá-
šení světu‘.“ 7

Svět se odvrací od Pánova zákona 
cudnosti, ale my ne. President Monson  
řekl: „Spasitel lidstva popsal sám sebe 
jako někoho, kdo je ve světě, ale 
není ze světa. My také můžeme být 
ve světě, ale nebýt ze světa, tím, že 
budeme odmítat nesprávné zásady 
a nesprávná učení a že zůstaneme 
věrni tomu, co přikazuje Bůh.“ 8

Zatímco mnohé vlády a jednotlivci 
s dobrými úmysly předefinovávají 
manželství, Pán to nečiní. Na samém 
počátku ustanovil Bůh manželství 
mezi mužem a ženou – Adamem 
a Evou. Určil, že účel manželství má 
dalece přesahovat pouhé osobní 
uspokojení a naplnění dospělých, aby 
se, což je ještě důležitější, přiblížilo 
ideálnímu prostředí, v rámci nějž se 
mohou rodit, vychovávat a rozvíjet 
děti. Rodiny jsou pokladem nebe.9

Proč o tom stále mluvíme? Jak řekl 
Pavel: „[Nehledíme] na ty věci, kteréž 
se vidí, ale na ty, kteréž se nevidí.“ 10 
Naší zodpovědností jakožto apoštolů 
Pána Ježíše Krista je učit o plánu na-
šeho Stvořitele pro Jeho děti a varovat 
druhé před následky nedodržování 
Jeho přikázání.

Nedávno jsem mluvil s jednou 
vavřínovou dívkou ze Spojených států. 
Cituji z jejího e- mailu:

„Vloni začali někteří moji přátelé 
na Facebooku vyjadřovat svůj postoj 
k manželství. Mnozí obhajovali sňatky 
osob stejného pohlaví a několik 
mladých Svatých posledních dnů tyto 
příspěvky ‚lajkovalo‘. Já jsem k tomu 
nic nenapsala.

Rozhodla jsem se dát uváženě na-
jevo, že věřím v tradiční manželství.

Ke svému profilovému obrázku 
jsem připsala: ‚Věřím v manželství 
mezi mužem a ženou.‘ Téměř oka-
mžitě jsem začala dostávat zprávy.  
‚Jsi sobecká.‘ ‚Soudíš druhé.‘ Někdo 
mě nazval otrokářem. A také jsem 
dostala zprávu od dobré kamarádky, 
která je silnou členkou Církve: ‚Měla 
by ses probudit! Svět se mění, a tak  
by ses měla změnit taky.‘
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Nijak jsem se nebránila,“ píše, 
„ale své stanovisko jsem z profilu 
nesmazala.“

A na závěr dodává: „Někdy, jak řekl 
president Monson, ‚musíte stát sami‘. 
Doufám, že jako mládež budeme stát 
spolu a budeme věrni Bohu a učení 
Jeho žijících proroků.“ 11

O ty, kteří zápolí s přitažlivostí 
k osobám stejného pohlaví, máme 
projevovat zvláštní zájem. To je 
vichřice s ohromnou rychlostí. Rád 
bych vyjádřil lásku a uznání všem, 
kteří s odvahou čelí této zkoušce víry 
a zůstávají věrní přikázáním Božím! 12 
Naši laskavost a zájem si ale zasluhuje 
každý, bez ohledu na osobní rozhod-
nutí a přesvědčení.13

Spasitel nás učil, že máme mít 
rádi nejen své přátele, ale také ty, 
kteří s námi nesouhlasí – a dokonce 
i ty, kteří nás zavrhují. Řekl: „Nebo 
milujete- li ty, kdož vás milují, jakou 
odplatu máte? … A budete- li pozdra-
vovati toliko bratří svých, což více 
činíte?“ 14

Prorok Joseph Smith nás varoval, 
abychom se „[vyvarovali] farizej-
ství“ a abychom otvírali srdce vůči 
všem mužům a ženám, a to až do 
bodu, kdy si „přejeme … je vzít 

na svá bedra“.15 V evangeliu Ježíše 
Krista není žádné místo pro ze-
směšňování, šikanu či náboženskou 
nesnášenlivost.

Pokud máte otázky ohledně ně-
jaké rady od církevních vedoucích, 
promluvte si prosím o svých upřím-
ných obavách s rodiči a s vedoucími. 
Potřebujete sílu, která přichází tehdy, 
když důvěřujeme Pánovým proro-
kům. President Harold B. Lee řekl: 
„Jediná jistota, kterou jako členové 
této Církve máme, … spočívá v po-
slušnosti slov a přikázání, která nám 
Pán dá skrze svého proroka. … Něco 
bude vyžadovat trpělivost a víru. To, 
co přichází …, se vám nemusí líbit. 
… Může se to příčit vašim politickým 
názorům, … vašim společenským ná-
zorům … a může to … nabourávat váš 
společenský život. Nasloucháte- li ale 
těmto věcem, jako kdyby vyšly z úst 
samotného Pána, … [pak] ‚vás brány 
pekelné nepřemohou; … a Pán Bůh 
rozptýlí před vámi moci temnoty …‘ 
(NaS 21:6).“ 16

Další mocnou ochranou před život-
ními vichřicemi je Kniha Mormonova.

Když byl president Henry B. Eyring 
dospívající muž, přestěhovali se do 
nového města. Zpočátku pro něj bylo 
přestěhování nepříjemné a našel si jen 
málo přátel. Měl pocit, že si se svými 
spolužáky na střední škole moc nero-
zumí. Vichřice byly v plném proudu. 
A co udělal? Věnoval energii Knize 
Mormonově, kterou několikrát celou 
přečetl.17 Po letech president Eyring 
vydal svědectví: „[Rád se vracím] ke 
Knize Mormonově a [piji] z ní … zhlu-
boka a často.“ 18 „[ Je to to] nejsilnější 
psané svědectví, jež máme, že Ježíš je 
Kristus.“ 19

Pán vám poskytuje i další způsob, 
jak zůstat pevní – duchovní dar, který 
je mocnější než vichřice protivníka! 
Řekl: „Stůjte na svatých místech a ne-
pohněte se.“ 20

Když jsem byl mladý muž, bylo 
v Církvi jen 13 chrámů. Nyní jich je 
142. Osmdesát pět procent členů 
Církve žije od chrámu ve vzdálenosti 
menší než 320 kilometrů. Pán po-
skytuje vaší generaci větší přístup ke 
svým svatým chrámům než kterékoli 
jiné generaci v historii světa.

Jedné vavřínové dívce se poté, co 
dala najevo, že věří v tradiční man-
želství, dostalo od přátel několika 
nesouhlasných reakcí
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Byli jste někdy v chrámu, oblečeni 
v bílém, a čekali jste na křty? Jak jste 
se cítili? V chrámu je hmatatelný pocit 
svatosti. Pokoj od Spasitele mírní zuřící 
vichřice světa.

To, jak se cítíte v chrámu, je vzorem 
toho, jak se chcete cítit i v životě.21

Najděte své dědečky a babičky 
a vzdálené příbuzné, kteří žili před 
vámi. Vezměte jejich jména do 
chrámu.22 Zatímco budete poznávat 
své předky, rozpoznáte vzory života, 
manželství a dětí; vzory spravedlivosti; 
a občas i vzory, kterým se budete chtít 
raději vyhnout.23

Později se v chrámu naučíte  
něčemu více o Stvoření světa, o vzo-
rech v životě Adama a Evy a, co je 
nejdůležitější, o našem Spasiteli  
Ježíši Kristu.

Moji mladí bratři a sestry, máme vás 
moc rádi, obdivujeme vás a modlíme 
se za vás. Nedovolte vichřicím, aby 
vás srážely k zemi. Toto jsou vaše dny, 
kdy máte stát pevně jako učedníci 
Pána Ježíše Krista.24

Stavte odhodlaněji svůj základ na 
skále vašeho Vykupitele.

Važte si úplněji Jeho jedinečného 
života a učení.

Řiďte se pilněji Jeho příkladem 
a Jeho přikázáními.

Zasazujte si hlouběji do srdce Jeho 
lásku, Jeho milosrdenství a milost 
a mocné dary Jeho Usmíření.

Slibuji vám, že když tak budete či-
nit, budete na vichřice pohlížet v tom 
správném světle – jako na zkoušky, 
pokušení, rozptýlení nebo překážky, 
jež vám mají pomoci v růstu. A když 
budete rok za rokem žít spravedlivě, 
ujišťuji vás, že vaše zkušenosti vám 
budou opakovaně potvrzovat, že Ježíš 
je Kristus. Duchovní skála pod vašima 
nohama bude pevná a bezpečná. 
Budete se radovat z toho, že vás Bůh 
poslal na zemi, abyste byli součástí 
těchto závěrečných příprav na Kristův 
vítězoslavný návrat.

Spasitel řekl: „[Nezanechám vás bez 
útěchy], přijduť k vám.“ 25 Toto je Jeho 
slib určený vám. Vím, že tento slib 
je skutečný. Vím, že Spasitel žije. Ve 
jménu Ježíše Krista, amen. ◼

ODKAZY
 1. Nauka a smlouvy 88:91.
 2. Discourses of Brigham Young, sel.  

John A. Widtsoe (1954), 72.
 3. Viz Dallin H. Oaks, „Příprava na Druhý 

příchod“, květen 2004, 7–10.
 4. Viz A. Stokes, A. H. Fitter a M. P. Coutts, 

„Responses of Young Trees to Wind and 
Shading: Effects on Root Architecture“, 
Journal of Experimental Botany, vol. 46, 
no. 290 (Sept. 1995), 1139–1146.

 5. Helaman 5:12.

 6. Thomas S. Monson, „Kněžská moc“,  
květen 2011, 66.

 7. Dopis Prvního předsednictva, 6. března 
2014; viz také David A. Bednar, „Věříme, 
že máme býti cudní“, květen 2013, 41–44; 
Dallin H. Oaks, „Žádní jiní Bohové“, 
Liahona, listopad 2013, 72–75; Pro posílení 
mládeže (brožurka, 2012), 35–37.

 8. Thomas S. Monson, květen 2011, 67.
 9. Starší Russell M. Nelson řekl: „Manželství 

je místem, kde vzniká společenský řád. … 
Tento svazek není jen svazkem mezi man-
želem a manželkou; zahrnuje i partnerství 
s Bohem.“ („Péče o manželství“, květen 
2006, 36.) Viz také Matouš 19:5–6.

 10. 2. Korintským 4:18.
 11. Osobní korespondence a konver-

zace, 17. března 2014; viz také Thomas 
S. Monson, „Mějte odvahu stát si za svým“, 
listopad 2011, 60–67.

 12. Viz Jeffrey R. Holland, „Pomoc těm, kteří 
zápasí s přitažlivostí ke stejnému pohlaví“, 
říjen 2007, 40–43.

 13. I když antikrist Korihor usiloval o zničení víry 
lidí, zákony Boží ho ochránily před odplatou: 
„Proti víře člověka nebylo žádného zákona; 
neboť to bylo výslovně proti příkazům Božím, 
že by měl býti zákon, který by přivedl lidi 
do nerovného postavení. … Jestliže člověk 
toužil sloužiti Bohu, bylo to jeho výsadou; … 
ale jestliže v něho nevěřil, nebylo žádného 
zákona, který by ho potrestal.“ (Alma 30:7, 9.) 
Jedenáctý článek víry uvádí: „Domáháme se 
výsady uctívati Všemohoucího Boha podle 
příkazů svého vlastního svědomí a dopřá-
váme všem lidem stejnou výsadu, nechť 
uctívají jakkoli, kdekoli nebo cokoli si vyvolí.“

 14. Matouš 5:46–47.
 15. Učení presidentů Církve: Joseph Smith 

(2008), 423, 424.
 16. Teachings of Presidents of the Church: Harold 

B. Lee (2000), 84–85; viz také Robert D. Hales, 
„Generální konference – posilování víry a svě-
dectví“, listopad 2013, 6–8.

 17. Viz Robert I. Eaton a Henry J. Eyring, 
I Will Lead You Along: The Life of Henry 
B. Eyring (2013), 40.

 18. Henry B. Eyring, Choose Higher Ground 
(2013), 38.

 19. Henry B. Eyring, To Draw Closer to God 
(1997), 118.

 20. Nauka a smlouvy 87:8; viz také Nauka 
a smlouvy 45:32.

 21. Viz Nauka a smlouvy 52:14.
 22. Viz Neil L. Andersen, „Find Our Cousins!“ 

(proslov pronesený na konferenci  
RootsTech 2014 Family History Confe-
rence); lds. org/ prophets - and - apostles/  
unto - all - the - world/ find - our - cousins.

 23. David A. Bednar, „Srdce dětí se obrátí“, 
listopad 2011, 24–27.

 24. Viz Helaman 7:9.
 25. Jan 14:18.




