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Je mojou modlitbou a požehnaním pre vás, aby ste nikdy nezabudli na to, že ste skutočne vzácne 
dcéry v Božom kráľovstve.

Moje drahé sestry, aká to radosť byť tu dnes s vami. Vždy sa teším na túto výročnú generálnu 
konferenciu Združenia pomoci a posolstvá, ktoré tu odznejú. Ďakujem, sestry. Je to pre mňa 
vzácna pocta, ktorú mi zveril prezident Thomas S. Monson, osloviť sestry v Cirkvi s niekoľkými 
myšlienkami.

Pred časom som sa s manželkou a dcérou prechádzal po prekrásnej záhrade. Žasol som nad 
nádherou a krásou Božieho stvorenia. A vtom som si všimol, medzi všetkými tými nádhernými 
kvetmi ten najmenší kvietok. Poznám meno tohto kvietku, pretože keď som bol dieťa, mal som k 
nemu zvláštny vzťah. Ten kvietok je nezábudka.

Neviem presne prečo má pre mňa tento maličký kvietok tak veľký význam po celé tie roky.
Nepriťahuje okamžitú pozornosť, ľahko sa prehliadne medzi väčšími a oveľa farebnejšími 
kvetmi, ale je práve tak isto prekrásny, s plnými farbami, ktoré odzrkadľujú modré nebo. Možno 
toto je ten dôvod, prečo ho mám tak rád.

A v jeho mene je naliehavá prosba. V Nemecku je taká povesť, že práve keď Boh dokončil 
pomenovávanie všetkých rastlín, jedna zostala nepomenovaná. A slabučký hlások prehovoril: 
„Nezabudni na mňa, ó Pane!“ A Boh odpovedal, že toto bude jej meno.

Dnes večer by som rád použil tento malý kvietok ako metaforu. Päť lupienkov malej nezábudky 
ma nabáda k zváženiu piatich vecí, na ktoré by bolo múdre nikdy nezabudnúť.

Prvá, nezabudni byť trpezlivý sám so sebou.

Chcem vám povedať niečo a dúfam, že to zoberiete z tej správnej strany: Boh si je plne vedomý 
toho, že ja ani vy nie sme dokonalí.

Rád by som dodal: Boh si je tiež plne vedomý toho, že ľudia o ktorých si myslíte, že sú dokonalí, 
dokonalí nie sú.

A predsa trávime príliš veľa času a energie porovnávajúc sa s druhými – zvyčajne porovnávajúc 
naše slabosti s ich silnými stránkami. To vedie k vytváraniu očakávaní ohľadom seba samých, 
ktoré je nemožné dosiahnuť. A výsledkom je, že nikdy neoslavujeme našu dobrú snahu, pretože 
sa nám to zdá menej než čo urobil niekto iný.

Každý ma silné stránky a slabosti.

Je skvelé, že máte silné stránky.

Je súčasťou vašej smrteľnej skúsenosti, že máte slabosti.



Boh nám chce pomôcť, aby sme napokon obrátili naše slabosti na silné stránky1, ale vie, že toto 
je dlhodobý cieľ. Chce, aby sme sa stali dokonalými2 a ak zostaneme na ceste nasledovnícva, 
takými aj jedného dňa budeme. Je to v poriadku, ak takými ešte zďaleka nie ste. Pracujte na tom 
aj naďalej, ale prestaňte sa trestať.

Drahé sestry, mnohé z vás ste nekonečne súcitné a trpezlivé so slabosťami druhých. Prosím, 
pamätajte tiež na to, aby ste boli súcitné a trpezlivé aj so sebou.

A hlavne, buďte vďačné za všetky malé úspechy vo svojom domove, svojej rodine, svojom 
vzdelaní a živobytí, svojom zapojení v Cirkvi a v osobnom pokroku. Tak ako nezábudky, tieto 
úspechy sa vám môžu zdať malými a môžu zostať ostatnými nepovšimnuté, ale Boh ich 
zaznamená a pre Neho nie sú malými. Ak budete za úspech považovať iba tie najdokonalejšie 
ruže či oslnivé orchidey, môžete prehliadnuť niektoré z najsladších skúseností života.

Napríklad, domáhanie sa toho, že budete mať ukážkový rodinný domáci večer každý týždeň –
dokonca aj keď to, že sa tak snažíte spôsobí, že sa vy a všetci okolo vás cítite mizerne – asi 
nebude najlepšou voľbou. Namiesto toho si položte otázku: „Čo by sme ako rodina mali urobiť, 
aby to bolo zábavné a duchovné a aby nás to zblížilo?“ Takýto rodinný domáci večer – aj keď 
môže byť časovo a realizačne skromnejší – môže mať oveľa pozitívnejšie dlhodobé výsledky.

Naša cesta k dokonalosti je dlhá, lebo môžeme nájsť divy a potešenie dokonca aj v tých 
najmenších krokoch na onej ceste.

Druhá, nezabudni na rozdiel medzi dobrou obeťou a hlúpou obeťou.

Prijateľná obeť je, keď sa vzdáme niečoho dobrého pre niečo, čo má oveľa väčšiu hodnotu.

Vzdať sa trochy spánku, aby sme pomohli dieťaťu, ktoré má nočnú moru je dobrou obeťou. To 
vieme všetci. Ostať hore celú noc, ohrozujúc naše vlastné zdravie, aby sme vytvorili úžasný 
doplnok k dcérinmu nedeľnému oblečeniu už nemusí byť takou dobrou obeťou.

Zasvätiť nejaký čas štúdiu písiem či príprave na výučbu lekcie je dobrou obeťou. Trávenie 
mnohých hodín nad vyšívaním názvu lekcie na doma vyrobenú chňapku na horúce hrnce pre 
každú členku triedy už možno nemusí byť tak dobrou obeťou.

Každý človek a situácia je iná a dobrá obeť na jednej strane môže byť hlúpou na tej druhej 
strane.

Ako môžeme zistiť rozdiel v našej vlastnej situácii? Môžeme si položiť otázku: „Vynakladám 
svoj čas a energiu na veci, na ktorých záleží najviac?“ Je mnoho dobrých vecí, ktoré môžeme 
robiť, ale nemôžeme ich urobiť všetky. Náš Nebeský Otec je najviac potešený, keď obetujeme 
niečo dobré pre niečo, čo je oveľa väčšie vo večnej perspektíve. Niekedy to môže dokonca 
znamenať vyživovať malé, ale prekrásne kvietky nezábudky namiesto starania sa o obrovskú 
záhradu exotických kvetín.

Tretia, nezabudni na to byť šťastný teraz.



V obľúbenej detskej rozprávke Charlie a továreň na čokoládu ukryje záhadný výrobca 
cukroviniek Willy Wonka zlaté lístky do piatich čokolád a vyhlási, že ktokoľvek jeden nájde, 
vyhrá prehliadku jeho továrne a doživotnú zásobu čokolády.

Na každom zlatom lístku je napísaná správa: „Pozdravujem ťa, šťastný nálezca tohto zlatého 
lístka! ... Ohromné veci sú pre teba pripravené! Mnohé úžasné prekvapenia na teba čakajú, ... 
tajuplné a zázračné prekvapenia ... budeš potešený ... udivený a v pomykove. Iba vyčkaj 
a uvidíš!“3

V klasickej detskej rozprávke, ľudia po celom svete intenzívne túžia nájsť zlatý lístok. Mnohí 
cítia, že ich celá budúcnosť závisí od toho, či sa zlatý lístok dostane, alebo nedostane, do ich rúk.
Vo svojej zbrklosti ľudia začínajú zabúdať na jednoduchú radosť, ktorú predtým nachádzali 
v čokoláde. Čokoláda sa sama o sebe stáva totálnym sklamaním, pretože neobsahuje zlatý lístok.

Tak veľa ľudí dnes čaká na svoj vlastný zlatý lístok – oný lístok, ktorý ako veria, obsahuje kľúč 
k šťastiu, o ktorom vždy snívali. Pre niektorých môže byť zlatým lístkom dokonalé manželstvo; 
pre druhých domácnosť ako z obálky magazínu; či možno sloboda od stresu a starostí.

Na spravodlivých túžbach nie je nič zlé – dúfame a vyhľadávame „všetko, čo je cnostné, krásne, 
čo sa teší dobrej povesti alebo čo je chvályhodné“4. Problém nastáva, keď dáme naše šťastie na 
čakačku, pritom ako čakáme na budúce udalosti – náš zlatý lístok – ktorý sa má objaviť.

Jedna žena chcela viac ako čokoľvek iné vydať sa za spravodlivého držiteľa kňazstva v chráme a 
byť matkou a manželkou. Snívala o tomto celý svoj život, aká len úžasná a milujúca matka 
a manželka bude. Jej domov bude naplnený láskavou dobrosrdečnosťou. Nikdy sa nevyriekne 
horké slovo. Jedlo sa nikdy nepripáli. A jej deti, namiesto toho, aby zostávali so svojimi 
priateľmi, budú radšej tráviť svoje večery a víkendy s mamou a otcom.

To bolo jej zlatým lístkom. Bolo to niečo na čom, ako cítila, závisela celá jej existencia. Bola to 
jediná vec na celom svete, po ktorej zúfalo túžila najviac.

Ale nikdy sa nestala. A ako tak roky bežali, stávala sa viac a viac uzatvorenou, zahorknutou, 
dokonca nahnevanou. Nemohla porozumieť tomu, prečo jej Boh neposkytol túto spravodlivú 
túžbu.

Pracovala ako učiteľka na základnej škole, a to že bola okolo detí celý deň jej jednoducho 
pripomínalo, že jej zlatý lístok sa nikdy neobjavil. A ako roky bežali, stávala sa viac a viac 
sklamanou a uzavretou. Ľudia neboli radi v jej prítomnosti a vyhli sa jej kedykoľvek mohli.
Dokonca si svoju frustráciu vyliala na deťoch v škole. Zistila, že stráca trpezlivosť a zmietala sa 
medzi zlosťou a beznádejnou osamelosťou.

Tragédiou tohto príbehu je to, že táto drahá žena, v celom svojom sklamaní ohľadom svojho 
zlatého lístka, zlyhala v tom, že si nevšimla požehnania, ktoré mala. Nemala deti vo svojom
domove, ale bola obklopená deťmi vo svojej triede. Nebola požehnaná rodinou, ale Pán jej dal 
príležitosť, ktorú má len málo ľudí – šancu ovplyvniť k dobru životy mnohých stoviek detí 
a rodín ako učiteľka.



Poučením je, že ak strávime náš deň čakaním na skvostné ruže, môžeme minúť krásu a div 
maličkých nezábudiek, ktoré sú okolo nás.

Toto nehovorím preto, aby sme sa vzdali nádeje či znížili svoje ciele. Nikdy sa neprestaňte 
snažiť o to najlepšie, čo je vo vás. Nikdy neprestaňte dúfať vo všetky spravodlivé túžby vášho 
srdca. Ale nezatvárajte svoje oči ani srdcia pred jednoduchou a elegantnou krásou každodenných 
obyčajných momentov, ktoré vytvárajú bohatý a dobre prežitý život.

Najšťastnejší ľudia, ktorých poznám nie sú tí, ktorí našli zlatý lístok; sú to tí, ktorí, zatiaľ čo 
nasledovali hodné ciele, našli a cenili si krásu a sladkosť každodenných chvíľ. Sú to tí, ktorí 
prevliekaním každodennej nite vytvorili tapisériu vďaky a divu vo svojich životoch. Títo sú tí, 
ktorí sú skutočne šťastní.

Štvrtá, nezabudni „prečo“ evanjelium.

Občas, pri rutine života, nezámerne prehliadneme veľmi podstatnú stránku evanjelia Ježiša 
Krista, práve tak ako môže niekto prehliadnuť krásu jemnej nezábudky. Pri našej usilovnej snahe 
naplniť všetky naše povinnosti a záväzky, ktoré na seba berieme ako členovia Cirkvi občas 
vidíme evanjelium ako dlhý zoznam úloh, ktoré musíme pridať do už aj tak nemožne dlhého 
zoznamu toho, čo máme urobiť, ako čas, ktorý nejakým spôsobom vtesnať do svojich hektických 
programov. Sústredíme sa na to, čo Pán chce, aby sme urobili a ako to budeme robiť, ale občas 
zabúdame prečo.

Moje drahé sestry, evanjelium Ježiša Krista nie je povinnosť; je to cesta označená naším 
milovaným Otcom v Nebi, vedúca ku šťastiu a pokoju v tomto živote a sláve a neopísateľnému
naplneniu v živote, ktorý príde. Evanjelium je svetlo, ktoré presvecuje smrteľnosť a osvecuje 
cestu pred nami.

Aj keď porozumenie „čo“ a „ako“ je v evanjeliu nevyhnutné, večný oheň a majestátnosť 
evanjelia tryská z „prečo“. Keď rozumieme, prečo nám náš Nebeský Otec dal tento vzor pre 
život, keď si budeme pamätať, prečo sme sa zaviazali urobiť ho základnou súčasťou našich 
životov, evanjelium prestane byť bremenom a namiesto toho sa stane radosťou a potešením.
Stane sa vzácnym a sladkým.

Nekráčajme po ceste nasledovníctva s očami sklopenými k zemi, mysliac iba na úlohy a 
povinnosti pred nami. Nekráčajme bez toho, aby sme si všímali krásu pozemských a duchovných 
záhrad, ktoré nás obklopujú.

Moje drahé sestry, vyhľadávajte majestátnosť, krásu a vzrušujúcu radosť z oného „prečo“ 
evanjelium Ježiša Krista.

Oné „čo“ a „ako“ v poslušnosti označuje smer a drží nás na pravej ceste. Oné „prečo“ 
v poslušnosti posväcuje naše činy, pretvára bežné na majestátne. Pozdvihuje naše malé činy 
poslušnosti na sväté činy zasvätenia.

Piata, nezabudni, že ťa Pán miluje.



Ako dieťa, keď som pozeral na malé nezábudky, občas som sa cítil trochu ako oný kvietok –
malý a bezvýznamný. Premýšľal som, či na mňa moja rodina alebo môj Nebeský Otec zabudnú.

Po rokoch som sa ohliadol späť na oného malého chlapca s nehou a súcitom. A teraz viem --
nikdy som nebol zabudnutý.

A viem aj niečo iné. Ako apoštol nášho Majstra, Ježiša Krista, prehlasujem s úplnou určitosťou 
a istotou v srdci – ani vy nie ste!

Nie ste zabudnuté.
Sestry, kdekoľvek ste, akékoľvek sú vaše okolnosti, nie ste zabudnuté.

Nezáleží, aké temné sa vaše dni môžu zdať, nezáleží, ako bezvýznamne sa môžete cítiť, nezáleží, 
ako zatlačený do úzadia môžete byť, váš Nebeský Otec na vás nezabudol. V skutočnosti, On vás 
miluje, nekonečnou láskou.

Premýšľajte o tom: Najmajestátnejšia, najmocnejšia a najnádhernejšia bytosť v celom vesmíre 
vás pozná a pamätá na vás! Ste milovaní kráľom nekonečného vesmíru a nekonečného času!

Ten, ktorý stvoril a pozná hviezdy, pozná vás a vaše meno – vy ste dcéry Jeho kráľovstva.
Žalmista napísal:

„Keď hľadím na Tvoje nebesá, na dielo Tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil:

Čo je človek, že naň pamätáš? ...

O niečo menším si ho urobil od božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil.“5

Boh vás miluje, lebo ste Jeho dieťa. Miluje vás dokonca aj v časoch, keď sa cítite osamelo alebo 
keď robíte chyby.

Božia láska a moc znovuzriadeného evanjelia sú vykupiteľské a spásne. Ak len dovolíte Jeho 
božskej láske prísť do svojho života, môže vyliečiť akúkoľvek ranu, zahojiť akékoľvek bolesti a 
obmäkčiť akýkoľvek smútok.

Moje drahé sestry v Združení pomoci, vy ste bližšie k nebu ako si myslíte. Ste predurčené k 
niečomu omnoho väčšiemu, ako si len môžete predstaviť. Pokračujte v raste vo viere a v osobnej 
spravodlivosti. Prijmite znovuzriadené evanjelium Ježiša Krista za spôsob života. Starajte sa 
o dar aktívnosti v tejto úžasnej Cirkvi. Ceňte si dar služby v požehnanej organizácii Združenia 
pomoci. Pokračujte v posilňovaní domovov a rodín. Pokračujte vo vyhľadávaní a pomáhaní 
druhým, ktorí potrebujú vašu a Pánovu pomoc.

Sestry, je tu niečo inšpirujúce a čarovné ohľadom malého kvietka nezábudky. Dúfam, že bude 
symbolom toho, že malé veci činia vaše životy šťastnými a sladkými. Prosím, nikdy
nezabudnite, že musíte byť trpezlivé a súcitné so sebou samými, že niektoré obete sú lepšie než 
druhé, že nepotrebujete čakať na zlatý lístok, aby ste boli šťastné. Prosím, nikdy nezabudnite, 
„prečo“ vás evanjelium Ježiša Krista bude inšpirovať a pozdvihovať vás. A nikdy nezabudnite, 
že váš Nebeský Otec vás pozná, miluje vás a opatruje vás.



Ďakujem vám za to, kým ste. Ďakujem vám za nespočetné činy lásky a služby, ktoré poskytujete 
tak mnohým. Ďakujem vám za všetko, čo ešte urobíte, aby ste priniesli radosť evanjelia Ježiša 
Krista do rodín, Cirkvi, spoločenstiev a národov sveta.

Sestry, máme vás radi. Je mojou modlitbou a požehnaním pre vás, aby ste nikdy nezabudli na to, 
že ste skutočne vzácne dcéry v Božom kráľovstve, v posvätnom mene nášho milovaného 
Spasiteľa, Ježiša Krista, amen.
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