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rozhodla fiídit se tímto plánem. Díky
stovce krokÛ vypadal nemoÏn˘ úkol
proveditelnû. Caroline vûdûla, Ïe by-
chom jí pomohly, a tím, Ïe jsme vyhle-
dávali dobré vûci a zpívali jsme písnû,
jsme byli veselej‰í.

Stalo se vám nûkdy, Ïe jste mûly
obavy nebo jste ztrácely odvahu pfied
obtíÏn˘m úkolem, kter˘ se zdál nad va-
‰e síly? Chtûly jste to nûkdy vzdát?

Pfiedstavte si, jak se musel cítit
Jozue, nástupce velkého proroka
MojÏí‰e, kdyÏ se dovûdûl, Ïe on má
vést dûti Izraele do zaslíbené zemû.
Jsem si jistá, Ïe obãas to chtûl vzdát.
Pán ho v‰ak uklidÀoval tím, Ïe mu tfii-
krát pfiipomnûl, aby se posilnil a byl
odváÏn˘ (viz Jozue 1:6–9). S vírou, Ïe
BÛh bude s nimi, se synové Izrael‰tí
zavázali: „V‰ecko, coÏ jsi nám rozkázal,
uãiníme …“ (Jozue 1:16.)

Písma jsou plná pfiíbûhÛ o muÏích a
Ïenách, ktefií projevili velkou odvahu
uãinit cokoli, co jim Pán pfiikázal, i
kdyÏ se jim dané úkoly zdály nesplni-
telné a i kdyÏ to moÏná chtûli vzdát.

Co si Pán pfieje, abyste udûlaly vy?
Pfieje si, aby kaÏdá z vás byla odváÏnou
a ctnostnou dcerou BoÏí, oddanou Ïít
kaÏd˘ den tak, aby byla hodna obdrÏet
poÏehnání chrámu a vrátit se k Nûmu.
V dne‰ním svûtû to vyÏaduje odvahu.
Máte plán spasení, díky nûmuÏ je 
moÏné to dokázat. Mravní svoboda

V loni v srpnu jsme vzali nûkolik
na‰ich vnouãat do pfiírodní
chránûné oblasti Jeskynû

Timpanogos, jednoho z oblíben˘ch tu-
ristick˘ch cílÛ v Utahu. K jeskyním ve-
de pomûrnû namáhavá, dva a pÛl
kilometru dlouhá stezka, ale pohled
na krásné spirálovité útvary v jeskyních
bezesporu stojí za to úsilí. Byla jsem si
jistá, Ïe pro devítiletou Ruthie to bude
trochu obtíÏné, ale nevûdûla jsem, zda
‰estiletá Caroline bude mít dost síly a
vytrvalosti, aby u‰la celou cestu.

Na zaãátku cesty jsme byli v‰ichni
velmi nad‰eni a po dláÏdûném chodní-
ku jsme postupovali rychle. První ãtvr-
tina cesty ubûhla rychle, ale dostat 
se do poloviny nám uÏ trvalo déle.
Caroline zaãala ztrácet odvahu. 
Ruthie se cítila dobfie a povzbuzovala
Caroline, aby pokraãovala. Zpomalili
jsme, aby nám Caroline staãila. Pak ja-
koby se v‰echno obrátilo proti nám.
Zaãal vát siln˘ vítr a v rozvífieném pra-
chu témûfi nebylo vidût. Bylo to trochu
dûsivé, a jako by to nestaãilo, pfii‰li
jsme k ukazateli s nápisem „V˘skyt
chfiest˘‰Û. V zájmu vlastního bezpeãí
choìte jen po cestû. Dávejte si pozor.“

Plahoãili jsme se dál, ve tfiech ãtvrti-
nách na‰í cesty, ale stále je‰tû nás ãeka-
lo stoupání po nejstrmûj‰í ãásti hory.
Caroline, unavená, vystra‰ená a pochy-
bující o sv˘ch schopnostech, si sedla a
plaãky prohlásila: „ Já se vzdávám! UÏ
dál nemÛÏu!“

Posadili jsme se a hovofiili jsme o
tom, co udûláme. Vymysleli jsme plán.
Budeme si poãítat kroky a uvidíme, ja-
ké to bude, aÏ jich udûláme sto. Ruthie
a já jsme Caroline ujistily, Ïe jí pomÛÏe-
me. Mûli jsme se cestou dívat po nû-
ãem, co nás rozveselí, a fiíci o sv˘ch
objevech ostatním. Také jsme zpívali
písnû z Primárek.

Situace se zmûnila. Caroline se 

Nikdy, nikdy, nikdy 
to nevzdávejte!
Co si Pán pfieje, abyste udûlaly vy? Pfieje si, aby kaÏdá z vás
byla odváÏnou a ctnostnou dcerou BoÏí, oddanou Ïít kaÏd˘
den tak, aby byla hodna obdrÏet poÏehnání chrámu.



jednání, schopnost volit si, je zásadní
ãástí tohoto plánu. Nûkterá dobrá roz-
hodnutí jste jiÏ uãinily. NeÏ jste se na-
rodily, rozhodly jste se pfiijít na zem,
abyste mohly pfiijmout tûlo a projevit
se. Rozhodly jste se nechat se pokfitít,
coÏ je první obfiad, jenÏ je zapotfiebí na
cestû k vûãnému Ïivotu. Nyní proÏívá-
te smrteln˘ Ïivot, v nûmÏ se nadále
rozhodujete, uãíte a rostete. Dal‰ím
dÛleÏit˘m krokem v tomto plánu je
uzavfiení posvátn˘ch smluv a pfiijetí ob-
fiadÛ chrámu.

Mladé Ïeny, jak postupnû rostete,
cesta zaãíná stoupat strmûji, a moÏná
máte chuÈ to vzdát. Îivot zaãíná b˘t
obtíÏnûj‰í, pln˘ rozhodování a pokou-
‰ení na kaÏdém kroku. Satan vy‰le vût-
ry zmatení, které vás mohou vést
k pochybnostem, zda toto je cesta,
kterou chcete jít. MÛÏete b˘t pokou‰e-
ny zkusit jinou trasu, pfiestoÏe bude
opatfiena varovn˘mi nápisy. MÛÏete
pochybovat o sv˘ch schopnostech a
mÛÏete se ptát jako jedna mladá Ïena:
„ Je opravdu moÏné zÛstat v dne‰ním
svûtû ctnostná?” Odpovûì, milé sestry,
zní: ‚Ano!‘ A já vám dám radu podob-
nou té, kterou dal Winston Churchill
bûhem 2. svûtové války: Nikdy, nikdy,
nikdy to nevzdávejte! (Viz „Never Give
In”, [proslov, Harrow School, Lond˘n,
Anglie, 29. fiíjna 1941].)

Bude to vyÏadovat velkou odvahu,
ale vy máte Jeho plán! Co vám pomÛÏe
fiídit se tímto plánem a b˘t stateãnou 
a ctnostnou dcerou BoÏí? Zaprvé – 
získejte pevné svûdectví, krok za kro-
kem. Zadruhé – vyhledávejte pomoc
Nebeského Otce, JeÏí‰e Krista, své ro-
diny a dal‰ích, ktefií vás podpofií ve va-
‰em rozhodnutí fiídit se tímto plánem.
A nakonec, Ïijte tak, abyste byly hodny
spoleãenství Ducha Svatého.

V souvislosti s tím, jak dÛleÏité je
získat pevné svûdectví, president

Thomas S. Monson mlad˘m Ïenám slí-
bil: „Budete-li svûdectví neustále vyÏi-
vovat, ochrání vás.“ („KéÏ máte
odvahu”, Liahona, kvûten 2009, 126.)

Va‰e svûdectví bude sílit „postupnû
prostfiednictvím získan˘ch zku‰eností.
Nikdo nemÛÏe obdrÏet úplné svûdec-
tví najednou.“ (Vûrni vífie: Slovník
evangelia, [2004], 152.) Jistû si pama-
tujete, Ïe kdyÏ jsme se snaÏili zdolat
nejstrmûj‰í ãást hory, postupovali jsme
krok za krokem. Chcete-li získat svû-
dectví, musíte ho vyÏivovat krok za
krokem. „[Va‰e svûdectví] poroste,
kdyÏ se rozhodnete dodrÏovat pfiikázá-
ní. KdyÏ budete pozvedat a posilovat
druhé, uvidíte, Ïe se va‰e svûdectví bu-
de prohlubovat. KdyÏ [si vytvofiíte zvyk
modlit se, studovat písma, dodrÏovat
pfiikázání a slouÏit druh˘m], budete
poÏehnáni inspirujícími okamÏiky, kte-
ré budou upevÀovat va‰e svûdectví.”
(Viz Vûrni vífie, 152.)

Osobní pokrok nabízí znamenit˘
zpÛsob, jak mÛÏete krok za krokem
vyÏivovat své svûdectví. Zku‰enosti a
projekty jsou mal˘mi kroky, jeÏ budou
vyÏivovat va‰e svûdectví o JeÏí‰i Kristu
tím, Ïe budete poznávat Jeho uãení a
pravidelnû ho uplatÀovat v Ïivotû. Toto
neustálé vyÏivování vás udrÏí v bezpeãí
na cestû.

Zadruhé – vyhledávejte pomoc dru-
h˘ch, aby vám poskytli dal‰í sílu a pod-
poru. Nejprve se v modlitbû obraÈte na

Nebeského Otce. Jste Jeho dcera. On
vás zná a miluje vás. Sly‰í a va‰e mod-
litby odpovídá na nû. Písma nás ne-
sãetnûkrát uãí tomu, Ïe se máme „vÏdy
modlit“ (viz napfiíklad NaS 90:24).
KdyÏ se budete modlit, Pán bude s vá-
mi, tak jako byl s Jozuem.

KaÏdá potfiebujeme Spasitelovu po-
moc, abychom se dokázaly fiídit oním
plánem, abychom se dokázaly vrátit
k Otci v nebi. MoÏná jste udûlaly nûja-
ké chyby nebo jste se vydaly na jinou
cestu. „ProtoÏe [vás] Spasitel miluje a
protoÏe za [vás] poloÏil Ïivot, [mÛÏe-
te] ãinit pokání. … Spasitelova smírná
obûÈ umoÏÀuje, Ïe [vám] mohou b˘t
odpu‰tûny hfiíchy.” (Osobní pokrok
Mlad˘ch Ïen, [broÏura, 2009], 71.)
„âím dfiíve zaãnete ãinit pokání, tím
dfiíve poznáte poÏehnání, která odpu‰-
tûní pfiiná‰í.” (Pro posílení mládeÏe,
[broÏura, 2001], 30.)

Stanovte si nyní, Ïe udûláte to, co je
k pokání zapotfiebí. „KaÏd˘ t˘den zpÛ-
sobile [pfiijímejte] svátost a … [napl-
Àujte] svÛj Ïivot ctnostn˘mi ãinnostmi,
které [vám] zajistí duchovní moc. KdyÏ
tak [budete] ãinit, posílí to [va‰i]
schopnost odolávat poku‰ení, dodrÏo-
vat pfiikázání a stát se více takovou, ja-
ko je JeÏí‰ Kristus.” (Osobní pokrok
Mlad˘ch Ïen, 71.)

Také proroci posledních dnÛ jsou
na zemi proto, aby vám pomohli.
Proroci hovofií pro tuto dobu. Upfiete
svou pozornost na jejich slova.
Poskytnou vám ukazatele, jeÏ vás upo-
zorní na nebezpeãí a pomohou vám
zÛstat v bezpeãí na cestû. Ukazatele
pfiímo pro vás obsahuje pfiíruãka Pro
posílení mládeÏe. „Sleduj proroka, …
on cestu zná.“ (Písnû pro dûti,
„Následuj proroka“, 37.)

Jedním velk˘m poÏehnáním plánu
je to, Ïe jsme zorganizováni do rodin.
Máte rodiãe, jejichÏ vût‰í moudrost a
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zku‰enosti vám pomohou dosáhnout
va‰ich boÏsk˘ch moÏností. DÛvûfiujte
jim. Chtûjí pro vás to nejlep‰í.

Uãte se od své matky, babiãky a dal-
‰ích spravedliv˘ch Ïen se siln˘m svû-
dectvím. Rolí matky v plánu je b˘t
peãovatelkou. Matky, nikdo nemá va‰i
dceru rád tak jako vy. Jste její nejlep‰í
vedoucí, rádce a pfiíklad. Doufáme, Ïe
pfiijmete na‰e pozvání pracovat na
Osobním pokroku spoleãnû se svou
dcerou. Jak jsem si ovûfiila pfii získávání
zku‰enosti s hodnotou ctnost se svou
matkou, posilní to vá‰ vzájemn˘ vztah
a va‰e láska, podpora a povzbuzování
bude pro vás obû poÏehnáním.

Mladé Ïeny, vybírejte si dobré pfiáte-
le, ktefií vás podpofií ve spravedlivém
rozhodnutí fiídit se tímto plánem.
Víme, Ïe stejnû jako Ruthie, která po-
vzbuzovala Caroline, i mnoho z vás do-
káÏe udûlat hodnû pro to, abyste se
navzájem posilovaly. Poté, co obdrÏíte
Uznání Mladého Ïenství, bude fiada na
vás, abyste byly pro druhé „star‰í se-
strou“. AÏ získáte Pilnou vãelu, dosta-
ne se vám pfiíleÏitosti posilovat jinou
mladou Ïenu sv˘m spravedliv˘m pfií-
kladem a svûdectvím a radit jí s jejím
Osobním pokrokem.

A nakonec, Ïijte tak, abyste byly
hodny spoleãenství Ducha Svatého.
Tím, Ïe jsme pomáhali Caroline, vyhle-
dávali jsme dobré vûci a zpívali jsme i
písnû z Primárek, pfiizvali jsme Ducha.
Cítili jsme lásku, radost a klid, coÏ jsou
plody Ducha (viz Galatsk˘m 5:22).
Tento klid a uji‰tûní budete potfiebo-
vat, aÏ se vás Satan bude snaÏit zmást
vûtry pochybností, aÏ budete v poku-
‰ení zvolit si jinou cestu nebo aÏ pocí-
títe nevlídnost druh˘ch nebo jejich
posmû‰ky pro své pfiedsvûdãení.

Dovolte mi podûlit se s vámi o zku-
‰enost Julie, mladé Ïeny, jeÏ dokázala
ãelit obtíÏnému úkolu tím, Ïe naslou-
chala nabádání Ducha Svatého.
Jednou, kdyÏ studovala Star˘ zákon,
pfii‰la jí na mysl my‰lenka: „Pfieãti si
Matou‰e 5. Pfieãti si Matou‰e 5.“ ¤íkala
si: „Proã mû napadlo, abych si pfieãetla
Nov˘ zákon?” Toto nabádání v‰ak po-
slechla a v Matou‰ovi si pfieãetla:
„Milujte nepfiátely své, dobrofieãte
tûm, ktefiíÏ vás proklínají, dobfie ãiÀte
nenávidícím vás, a modlte se za ty, 
ktefiíÏ vás utiskují a vám se protiví.“
(Matou‰ 5:44.)

Druh˘ den mûla nûjaké tûÏkosti
s kamarády, ktefií se k ní nechovali 

hezky a zradili ji. Nejdfiíve ji to velmi
rozzlobilo, ale pak si fiekla: „Na to jsem
se pfiipravila. Duch mi fiekl, abych si
pfieãetla Matou‰e, a já musím mít své
kamarády ráda a musím jim odpustit.”
Onen mal˘ krok – ãtení písem – ji pfii-
pravil tak, aby reagovala podobnû jako
Kristus. Tato zku‰enost ji ujistila o tom,
Ïe Pán ji zná, a díky nabádání Ducha
Svatého vûdûla, co má dûlat.

Milé mladé Ïeny, setkala jsem se
s mnoh˘mi z vás, které to, stejnû jako
Julie, nevzdaly, kdyÏ ãelily obtíÏné situ-
aci, ale rozhodly se fiídit se tímto plá-
nem. Modlím se, abyste krok za
krokem dál posilovaly své svûdectví.
Vyhledávejte pomoc Nebeského Otce,
JeÏí‰e Krista, prorokÛ, své rodiny a dal-
‰ích, ktefií vás podpofií ve va‰em roz-
hodnutí fiídit se tímto plánem. Îijte
ctnostn˘m Ïivotem, abyste mohly mít
spoleãenství Ducha Svatého, jenÏ vás
bezpeãnû povede. Svûdãím vám o
tom, Ïe budete-li toto ãinit, Pán bude
s vámi, a vy dokáÏete zÛstat na cestû,
která vede k chrámu a k vûãnému Ïi-
votu. Posilnûte se a buìte odváÏné (viz
Jozue 1:9) a nikdy, nikdy, nikdy to ne-
vzdávejte! Ve jménu JeÏí‰e Krista,
amen. ■
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