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Napriek odporu, skúškam a pokušeniam nemusíte zlyhať či sa báť.

Hovorím k mládeži osobnejšie, než to činím obvykle, porovnávajúc svoju mladosť s vašou.

Ste neskutočne vzácni. Videl som vás v desiatkach krajín a na každom kontinente. Ste oveľa 
lepší ako keď sme my boli mladí. Vy viete viac o evanjeliu. Ste dospelejší a vernejší.

Mám osemdesiatsedem rokov. Môžete čudovať, čím už vám môžem vo svojom veku prispieť.
Bol som tam, kde ste teraz vy a viem, kam idete. Ale vy ste ešte neboli tam, kde som ja. Prečítam 
vám pár riadkov klasickej básne:

Stará vrana pomalou sa stáva.
Mladá vrana nie.
O čom mladá vrana nevie snáď,
že stará vrana mnoho vie.

Vediac o veciach, stará vrana
pre tú mladú stále majstrom je.
A čo stará vrana pomalá nevie?
---Nevie, ako letieť rýchlejšie.

Mladá vrana lieta hore, dole,
a okolo starej vrany pomalej.
O čom mladá vrana rýchla nevie snáď?
---Nevie, kam letieť.1

Nie Wordsworth, nič menej ako klasická poézia!

So všetkým, čo sa vo svete deje, so znižovaním morálnych zásad, vy, mladí ľudia, ste 
vychovávaní na nepriateľskom území.

Z písiem vieme o tom, že v nebi sa odohrávala vojna a že Lucifer sa vzbúril a spolu so svojimi 
nasledovníkmi „zvrhnutý bol na zem“2. Zaumienil si narušiť plán nášho Nebeského Otca a snaží 
sa kontrolovať mysle a činy všetkých. Tento vplyv je duchovný a on je všade na zemi3.

Ale napriek odporu, skúškam a pokušeniam nemusíte zlyhať či sa báť.

Keď som mal sedemnásť rokov a bol som skoro pripravený na maturitu ako veľmi priemerný 
študent s nejakými chybami, ako som si myslel, sa všetko okolo nás jednej nedele ráno rozpadlo.
Na ďalší deň sme boli zavolaní do auditória našej strednej školy. Na pódiu bola stolička s malým 
rádiom. Riaditeľ rádio zapol. Potom sme počuli hlas prezidenta Franklina Delano Roosevelta, 
ktorý oznámil, že bol zbombardovaný Pearl Harbor. Spojené štáty boli teraz vo vojne s 
Japonskom.



Neskôr sa scéna zopakovala. Znova hlas prezidenta Roosevelta, tento krát však oznamoval, že 
naša krajina je vo vojne s Nemeckom. Druhá svetová vojna prepukla po celom svete.

Zrazu bola naša budúcnosť neistá. Nevedeli sme, čo pred nami v budúcnosti leží. Zostaneme 
nažive, aby sme sa oženili a mali rodiny?

Dnes sú tu vojny a povesti o vojnách a celá zem je v zmätku.4 Vy, naši mladí, môžete vo svojich 
životoch pociťovať neistotu a necítite sa bezpečne. Chcem vám dať radu a poučiť vás, varovať 
vás ohľadom vecí, ktoré máte robiť a niektorých, ktoré robiť nemáte.

Plán evanjelia je veľký plán šťastia5. Rodina je stredobodom tohto plánu. Rodina závisí od 
hodného použitia oných život darujúcich síl, ktoré sú vo vašom tele.

V inšpirovanom dokumente „Rodina: Prehlásenie svetu“, vydaným Prvým predsedníctvom 
a Kvórom dvanástich apoštolov, sa dozvedáme, že v predsmrteľnej existencii „všetky ľudské 
bytosti – muži i ženy – [boli] stvorené podľa obrazu Božieho. Každý je milovaným duchovným 
synom alebo dcérou nebeských rodičov a ako taký, má božské vlastnosti a určenie. Pohlavie je 
základnou charakteristikou [ a bolo určené v predpozemskej existencii]. ...

... Ďalej prehlasujeme, že Boh prikázal, aby boli posvätné sily plodenia používané len medzi 
mužom a ženou, ktorí sú zákonne zosobášení ako manžel a manželka.“6

Veľký trest, ktorý na seba Lucifer a jeho nasledovníci uvalili bolo to, že im bolo odopreté 
smrteľné telo.

Čelíte mnohým pokušeniam, určite tie najserióznejšie z nich sa vzťahujú k vášmu telu. Nielenže 
máte moc tvoriť telá pre novú generáciu, ale máte tiež slobodnú vôľu.

Prorok Joseph Smith učil, že „všetky bytosti, ktoré majú telo, majú moc vyššiu ako tí, ktorí ho 
nemajú“7. Takže každá živá duša, ktorá má fyzické telo, má tiež jednoznačnú moc nad 
protivníkom. Trpíte pokušeniami kvôli svojej fyzickej prirodzenosti, ale tiež máte moc nad ním a 
jeho anjelmi.

Od doby kedy sme maturovali, už mnohí z našich spolužiakov mašírovali do vojny a niektorí sa 
viac nevrátili. A zvyšok z nás, zanedlho na to, tiež vstúpil do armády. Nevedeli sme nič o našej 
budúcnosti. Prežijeme vojnu? Zostane tu pre nás nejaký svet, keď sa vrátime?

S presvedčením, že ma určite nevyberú, som vstúpil do leteckých síl. Zakrátko som bol v Santa 
Ane v Kalifornii na predletovom tréningu.

V tom čase som nemal pevné svedectvo o tom, že evanjelium je pravdivé, ale vedel som, že moji 
učitelia seminára Abel S. Rich a John P. Lillywhite vedeli, že pravdivé je. Počul som ich svedčiť 
a veril som im. Hovoril som si: „Budem sa pridŕžať ich svedectiev do doby, kým získam svoje 
vlastné.“ A tak sa aj stalo.

Počul som o patriarchálnych požehnaniach, ale nedostal som ho. Pre každý kôl je vysvätený 
patriarcha, ktorý má ducha proroctva a ducha zjavenia. On je oprávnený dať osobné a súkromné 
požehnanie tým, ktorí sú odporučení svojimi biskupmi. Napísal som svojmu biskupovi 



o odporučenie.

J. Roland Sandstrom bol ustanovený patriarcha žijúci v oblasti kolu Santa Ana. Nevedel nič 
o mne a nikdy predtým ma nevidel, ale dal mi moje požehnanie. V ňom som našiel odpovede 
a pokyny.

Aj keď je patriarchálne požehnanie veľmi osobné, podelím sa s vami o krátky úryvok z môjho:
„Budeš vedený skrze našepkávanie Ducha Svätého a budeš varovaný pred nebezpečenstvami.
Ak budeš načúvať oným varovaniam, náš Nebeský Otec ťa požehná a budeš môcť byť znovu 
zjednotený so svojimi milovanými.“8

Ono slovko ak, aj keď je malé, keď je napísané, svietilo také veľké ako strana. Budem 
požehnaný tým, že sa vrátim z vojny, ak budem dodržiavať prikázania, a ak budem načúvať 
nabádaniam Ducha Svätého. Napriek tomu, že oný dar mi bol udelený pri krste, dovtedy som 
nevedel, čo to ten Duch Svätý je či ako nabádania fungujú.

Čo som potreboval vedieť o nabádaniach som našiel v Knihe Mormonovej. Čítal som tam, že 
anjeli hovoria mocou Ducha Svätého; a preto oni hovoria slová Kristove. A preto ... hodujte na 
slovách Kristových; lebo hľa, slová Kristove vám povedia všetko, čo máte činiť.9

Pravdepodobne jedna z najväčších vecí, ktorú som sa naučil pri čítaní Knihy Mormonovej je to, 
že Duch prichádza skôr ako pocit, než zvuk. Naučíte sa ako som sa naučil ja „počúvať“ oný hlas, 
ktorý je viac cítiť, než je počuť.

Nefi hromžil na svojich starších bratov, hovoriac: Videli ste anjela a on k vám hovoril; áno, 
z času na čas ste počuli hlas jeho; a on k vám hovoril tichým, jemným hlasom, ale vy ste nemali 
citu, a tak ste nemohli cítiť slová jeho.10

Niektorí kritici hovoria, že v týchto veršoch je chyba, pretože môžete počuť slová, a nemôžete 
ich cítiť. Ale ak by ste vedeli čokoľvek o duchovnej komunikácii, viete, že najlepšie slovo ako 
opísať to, čo sa vtedy deje je oné slovo pocit.

Dar Ducha Svätého, ak mu to dovolíte, povedie a ochráni, a dokonca napraví vaše činy. Je to 
duchovný hlas, ktorý prichádza do mysle ako myšlienka či pocit vložený do vášho srdca. Prorok 
Enos povedal: Hlas Pána prišiel do mysle mojej.11 A Pán povedal Oliverovi Cowderymu: Hľa, 
budem hovoriť k tebe v mysli tvojej a v srdci tvojom, skrze Ducha Svätého, ktorý zostúpi na 
teba.12

Neočakáva sa, že budete kráčať životom bez toho, aby ste robili chyby, ale nebudete robiť veľmi 
veľké chyby bez toho, aby ste najskôr neboli varovaní nabádaniami Ducha Svätého. Tento sľub 
sa týka všetkých členov Cirkvi.

Niektorí určite urobia závažné chyby, porušia zákony evanjelia. Tu je čas pripomenúť vám 
uzmierenie, pokánie a úplné odpustenie do bodu, kedy sa stanete znova čistými. Pán povedal, že 
ten, kto činil pokánie zo svojich hriechov, tomu je odpustené a On, Pán, už na ne viac 
nepamätá.13

Ak si vás protivník vezme za väzňa, dôsledkom zlého činu, pripomínam vám, že vy držíte kľúč, 



ktorý odomkne väzenské dvere zvnútra. Môžete byť očistení skrze zmiernu obeť Spasiteľa Ježiša 
Krista.

Môžete si v časoch problémov myslieť, že nie ste hodní spásy, pretože ste urobili chyby, veľké či 
malé, a myslíte si, že ste teraz stratení. To ale nie je nikdy pravda! Iba pokánie môže zahojiť to, 
čo bolí. Ale pokánie môže zahojiť to čo bolí, nezáležiac na tom čo to je.

Ak skĺzavate do niečoho, do čoho by ste skĺzavať nemali alebo keď sa spájate s ľuďmi, ktorí vás 
ťahajú zlým smerom, to je ten čas, aby ste prejavili svoju nezávislosť, svoju slobodnú vôľu.
Počúvajte hlas Ducha, a nebudete zvedení z cesty.

Znova opakujem: mládež je dnes vychovávaná na nepriateľskom území, kde sa znižujú normy 
morálky. Ale ako služobník Pána vám sľubujem, že budete chránení a pod štítom pred útokmi 
protivníka, ak budete načúvať nabádaniam, ktoré prídu od Ducha Svätého.

Obliekajte sa cudne; rozprávajte úctivo; počúvajte pozdvihujúcu hudbu. Vyhnite sa všetkej 
nemorálnosti a osobnosť degradujúcich praktík. Udržiavajte svoj život a seba v súlade 
s hodnotami. Pretože sme tak veľmi na vás závislí, budete pozoruhodne požehnaní. Nie ste 
ďaleko od pohľadu vášho milujúceho Nebeského Otca.

Sila môjho svedectva sa zmenila od doby, kedy som mal ten pocit, že sa musím 
pridŕžať svedectiev mojich učiteľov seminára. Dnes sa pridŕžam druhých už len keď chodím,
vzhľadom na svoj vek a v detstve prekonanú detskú obrnu, ale bez pochybností ohľadom 
duchovných záležitostí. Verím, rozumiem a poznám pravdy evanjelia a Spasiteľa Ježiša Krista.

Ako jeden z Jeho zvláštnych svedkov, svedčím, že výsledok onej vojny, ktorá začala 
v predsmrteľnom živote nie je objektom pochybností. Lucifer bude porazený.

Na začiatku sme hovorili o vranách. Vy mladé vrany nepotrebujete lietať bezcieľne a neisto, po 
neznámej ceste pred vami. Sú tu tí, ktorí poznajú cestu. „Pretože Hospodin, Pán, neučiní nič bez 
toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom, prorokom.“14 Pán zorganizoval Svoju 
Cirkev na zásadách kľúčov a rád.

V čele Cirkvi stojí pätnásť mužov, ktorí sú podporovaní ako proroci, vidcovia a zjavovatelia.
Každý z Prvého predsedníctva a Kvóra dvanástich apoštolov drží všetky kľúče kňazstva 
nevyhnutné pre vedenie Cirkvi. Služobne najstarší apoštol je prorok – prezident Thomas S. 
Monson, ktorý jediný je poverený tým, aby používal všetky tieto kľúče.

Písma vyžadujú, aby Prvé predsedníctvo a Kvórum Dvanástich pracovali v radách a aby 
rozhodnutia oných rád boli jednomyseľné. A tak to aj je. Dôverujeme Pánovi, že povedie našu 
cestu a činíme iba Jeho vôľu. Vieme, že na nás položil veľkú časť dôvery, jednotlivo a aj 
kolektívne.

Musíte sa naučiť, „[dúfať] v Hospodina celým svojím srdcom, a [nespoliehať] sa na svoju 
rozumnosť“15. Musíte byť dôveryhodnými a obklopiť sa priateľmi, ktorí majú rovnaké túžby.

Občas môžete byť pokúšaní myslieť podobne ako som myslel z času na čas ja, keď som bol 
mladý: „Spôsob akým sa veci vo svete uberajú, to vyzerá na skorý koniec. Koniec sveta príde 



predtým, ako sa dostanem tam, kde mám byť.“ Tak to nie je! Môžete hľadieť dopredu robiac 
správne veci – uzavrieť manželstvo, mať rodinu, vidieť svoje deti a vnúčatá, možno dokonca 
pravnúčatá.

Ak budete nasledovať tieto zásady, bude na vás dozerať a budete chránení a sami pre seba budete 
skrze nabádania Ducha Svätého vedieť, ktorou cestou sa vydať a mocou Ducha Svätého môžete 
poznať pravdu ohľadom všetkých vecí16. Sľubujem, že sa tak stane a vyslovujem požehnanie, 
vám naša vzácna mládež, v mene Ježiša Krista, amen.
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