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skutků lidí, neboť takový záznam je 
zapsán v jejich těle. … To znamená, že 
každá myšlenka, slovo a čin má [vliv] 
na lidské tělo; všechny po sobě zane-
chávají stopy, které Ten, jenž je Věčný, 
dokáže přečíst tak lehce jako slova 
v knize.“ (Mormon Doctrine, 2nd ed. 
[1966], 97.)

Internet také zaznamenává vaše 
tužby ve formě toho, co vyhledáváte 
a na co klikáte. Celé zástupy čekají, 
aby tyto tužby naplnily. Když surfujete 
po internetu, zanecháváte určité stopy 
– o tom, co sdělujete, kde jste byli, jak 
dlouho jste tam byli a co vás zajímá. 
Takto si internet vytváří váš virtuální 
profil – v jistém smyslu vaši „virtuální 
knihu života“. Podobně jako v životě, 
vám i internet dává čím dál více toho, 
o co usilujete. Jsou- li vaše tužby čisté, 
dokáže je internet znásobit a pomoci 
vám věnovat se záslužným činnostem. 
Ale platí to i opačně.

Starší Neal A. Maxwell to popsal 
takto:

„To, po čem neustále toužíme, se 
časem stane tím, čím se nakonec sta-
neme a co obdržíme ve věčnosti. …

Jen pokud budeme své tužby 
zušlechťovat a ovládat, mohou se stát 
našimi spojenci, a nikoli nepřáteli!“ 
(„According to the Desire of [Our] 
Hearts“, Ensign, Nov. 1996, 21, 22.)

Moji mladí bratři, pokud nebudete 
své tužby aktivně zušlechťovat, svět to 
udělá za vás. Svět se každý den snaží 
vaše tužby ovlivnit, láká vás, abyste 
něco koupili, na něco klikli, něco si 
zahráli či přečetli nebo se na něco po-
dívali. Konečné rozhodnutí je na vás. 
Máte svobodu jednání. Je to schopnost 
podle vašich tužeb nejen jednat, ale 
také je zušlechťovat, očišťovat a po-
vznášet. Svoboda jednání vám dává 
moc něčím se stát. Každé rozhodnutí 
vás přibližuje k tomu, čím se máte stát, 
či vás od toho vzdaluje; na každém 
kliknutí záleží. Vždy se ptejte sami 

v nekonečných smyčkách triviálností, 
které vás okrádají o čas a snižují váš 
potenciál. Kliknutím tlačítka máte 
přístup ke všemu, po čem vaše srdce 
touží. A to je ono – po čem touží vaše 
srdce? Co vás přitahuje? Kam vaše 
tužby povedou?

Pamatujte na to, že Bůh „dává 
lidem podle přání jejich“ (Alma 29:4) 
a že „[bude] souditi všechny lidi podle 
skutků jejich, podle přání srdce jejich“ 
(NaS 137:9; viz také Alma 41:3).

Starší Bruce R. McConkie řekl: 
„V pravém či přeneseném smyslu 
slova je kniha života záznamem 

Randall L. Ridd
Druhý rádce v generálním předsednictvu Mladých mužů

Mladí muži, již jste o sobě nej-
spíš slyšeli, že jste „vyvoleným 
pokolením“, což znamená, 

že Bůh vás vyvolil a připravil, abyste 
přišli na zem v tuto dobu za velkým 
účelem. Vím, že je to pravda. Dnes 
bych se však na vás chtěl obrátit jako 
na „pokolení možností“, protože nikdy 
v historii lidstva nebyli jednotlivci 
požehnáni tolika možnostmi. Více 
možností znamená více příležitostí; 
více příležitostí znamená větší poten-
ciál činit dobro, a naneštěstí také zlo. 
Věřím, že vás sem Bůh poslal v této 
době, protože vám důvěřuje, že si 
vždy dobře vyberete z nepřeberných 
možností, které máte k dispozici.

V roce 1974 president Spencer 
W. Kimball řekl: „Myslím, že Pán 
touží svěřit do našich rukou vynálezy, 
o nichž jakožto laici nemáme ani 
potuchy.“ („When the World Will Be 
Converted“, Ensign, Oct. 1974, 10.)

A tak se i stalo. Vyrůstáte s jedním 
z nejúžasnějších nástrojů ke konání 
dobra v historii lidstva – s internetem. 
S tím jdou ruku v ruce nepřeberné 
možnosti. Spousta možností s sebou 
však nese i odpovídající díl zodpo-
vědnosti. Internet vám zprostředko-
vává přístup k tomu nejlepšímu, ale 
i nejhoršímu, co svět nabízí. Díky 
němu můžete dosáhnout velkých 
věcí v krátkém čase, nebo uváznout 

Pokolení možností
Byli jste vyvoleni, abyste se na Jeho díle podíleli v tuto dobu, 
protože vám důvěřuje, že se dokážete správně rozhodovat.
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sebe: „Kam povede toto rozhodnutí?“ 
Pěstujte schopnost vidět za horizont.

Satan chce ovládat vaši svobodu jed-
nání, aby mohl určovat, čím se stáváte. 
Ví, že jedním z nejlepších způsobů, jak 
toho docílit, je vlákat vás do pasti zá-
vislosti. Vaše rozhodnutí určují, zda vás 
technologie posílí, nebo zotročí.

Dovolte mi nabídnout vám, po-
kolení možností, čtyři zásady, které 
vám pomohou zušlechťovat vaše 
tužby a povedou vás při používání 
technologií.

Zaprvé – znalost toho, kdo opravdu  
jste, ulehčuje rozhodování

Mám přítele, který se o této pravdě 
přesvědčil na vlastní kůži. Jeho syn byl 
vychován v evangeliu, ale zdálo se, 
že duchovně zbloudil. Často odmítal 
příležitosti používat kněžství. Když ro-
dičům oznámil, že se rozhodl neslou-
žit na misii, byli zklamaní. Můj přítel 
se za syna upřímně modlil a doufal, 
že se v srdci změní. Tyto naděje však 
byly zmařeny, když jeho syn oznámil, 
že se zasnoubil a bude se ženit. Otec 

svého syna snažně prosil, aby získal 
patriarchální požehnání. Syn nakonec 
souhlasil, ale trval na tom, že za patri-
archou půjde sám.

Když se po požehnání vrátil, byl 
velmi rozrušený. Odvedl svou přítel-
kyni ven, aby s ní mohl mluvit o sa-
motě. Otec přes okno viděl, jak jeden 
druhému utírá slzy.

Později syn otci vyprávěl, co se 
stalo. S velkým pohnutím vyprávěl, 
že se mu během požehnání podařilo 
zahlédnout, kým byl v předsmrtelném 
světě. Viděl, jak statečně a přesvědčivě 
nabádal druhé, aby následovali Krista. 
Když nyní věděl, kým opravdu je, jak 
by mohl nesloužit na misii?

Mladí muži, pamatujte na to, kým 
opravdu jste. Pamatujte, že jste nosi-
telem svatého kněžství. To vás bude 
inspirovat ke správným rozhodnutím 
při používání internetu i během ce-
lého života.

Zadruhé – připojte se ke zdroji moci
Moudrost věků máte přímo na 

dlani – a co je důležitější, i slova 

proroků od dob Starého zákona až 
po presidenta Thomase S. Monsona. 
Ale pokud mobilní telefon pravidelně 
nenabíjíte, je k ničemu a vy jste bez-
radní a odtržení od dění. Ani by vás 
nenapadlo si baterii nedobít byť na 
jeden jediný den.

Jakkoli je důležité, abyste každý 
den vycházeli z domu s plně nabitým 
telefonem, je mnohem důležitější, 
abyste byli plně nabiti i duchovně. 
Pokaždé, když zastrčíte nabíječku te-
lefonu do zásuvky, využijte toho jako 
připomínku, abyste se zeptali sami 
sebe, zda jste se i vy připojili k nej-
důležitějšímu zdroji duchovní moci – 
k modlitbě a ke studiu písem, což vás 
nabije inspirací skrze Ducha Svatého. 
(Viz NaS 11:12–14.) Pomůže vám to 
poznávat mysl a vůli Páně, zatímco 
budete činit malá, ale důležitá každo-
denní rozhodnutí, která určují směr 
vaší cesty. Mnozí z nás se okamžitě 
zastavíme, abychom si přečetli tex-
tovou zprávu – neměli bychom klást 
o to větší důraz na zprávy od Pána? 
Nemělo by nás ani napadnout, že se 
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Jiřího III. v hostinci nahradil portrét 
člověka, kterého Rip nezná – generála 
George Washingtona.

Rip Van Winkle usnul na 20 let! 
A za tu dobu promeškal jedno z nej-
úžasnějších období historie své země 
– prospal Americkou revoluci.

V květnu 1966 použil Dr. Martin 
Luther King ml. tento příběh jako  
názorný příklad ve svém proslovu  
„Ne abyste prospali revoluci“.1

Dnes bych se rád chopil téhož ná-
mětu a položil otázku nám všem, kteří 
jsme nositeli kněžství Božího: Chcete 
snad prospat znovuzřízení?

Žijeme v době znovuzřízení
Někdy si myslíme, že znovuzří-

zení evangelia je něco, co již bylo 

President Dieter F. Uchtdorf
Druhý rádce v Prvním předsednictvu

Před téměř 200 lety byla vydána 
povídka „Rip Van Winkle“, která 
se okamžitě stala klasickým dílem. 

Hlavní postava, Rip, je muž bez ctižá-
dosti, kterému se daří vyhýbat dvěma 
věcem – práci a manželce.

Jednoho dne se potuluje se svým 
psem po lese a narazí na skupinku 
zvláštně oblečených mužů, kteří popí-
její a hrají při tom hry. Poté, co se Rip 
napije jejich kořalky, začne být ospalý, 
a tak na okamžik zavře oči. Když je 
znovu otevře, s překvapením zjišťuje, 
že jeho pes je pryč, puška mu zrezi-
věla a on má dlouhý plnovous.

Po návratu do vesnice s překva-
pením shledává, že se tam všechno 
změnilo. Jeho manželka je po smrti, 
přátelé jsou pryč a portrét krále 

Chcete snad prospat 
znovuzřízení?
Budeme- li se tomuto posvátnému dílu věnovat jen polovičatě, 
vystavujeme se jako jednotlivci, rodiny i jako Kristova Církev 
příliš velkému riziku.

k tomuto zdroji opomeneme připojit. 
(Viz 2. Nefi 32:3.)

Zatřetí – chytrý telefon z vás neudělá 
chytré lidi, ale jeho moudré používání 
je z vás udělat může

Mladí muži, nedělejte se svým 
chytrým telefonem hlouposti. Všichni 
víte, co mám na mysli. (Viz Mosiáš 
4:29.) Existuje nespočet způsobů, jimiž 
vás technologie mohou odvádět od 
toho nejdůležitějšího. Řiďte se rčením: 
„Když jste tam, kde jste, buďte tam.“ 
Jste- li za volantem, řiďte. Jste- li ve 
škole, soustřeďte se na výuku. Jste- li 
s přáteli, věnujte jim pozornost. Vaše 
mysl se nemůže soustředit na dvě věci 
zároveň. Děláte- li více věcí najednou, 
musíte se soustředit hned na to, hned 
na ono. Staré přísloví praví: „Kdo honí 
dva zajíce, nechytí ani jednoho.“

Začtvrté – Pán nám dává technologie, 
aby dosáhl svých záměrů

Božským účelem technologií je 
urychlit práci na spasení. Vy, jakožto 
zástupci pokolení možností, techno-
logiím rozumíte. Používejte je tak, 
abyste urychlili svůj pokrok na cestě 
k dokonalosti. Protože vám bylo 
mnoho dáno, musíte dávat i vy. (Viz 
„Že mi bylo mnoho dáno“, ZNPPD 2, 
č. 18.) Pán od vás očekává, že budete 
tyto úžasné nástroje používat k tomu, 
abyste posunuli Jeho dílo na vyšší 
úroveň a dělili se o evangelium 
tak, jak se o tom mojí generaci ani 
nesnilo. Zatímco předchozí generace 
měly vliv na své sousedství a obec, vy 
máte díky internetu a sociálním sítím 
moc dosáhnout za hranice a ovlivnit 
celý svět.

Svědčím o tom, že toto je Pánova 
Církev. Byli jste vyvoleni, abyste se na 
Jeho díle podíleli v tuto dobu, protože 
vám důvěřuje, že se dokážete správně 
rozhodovat. Jste pokolením možností. 
Ve jménu Ježíše Krista, amen. ◼




