
Pamatujte na to, Ïe jste dcery na‰e-
ho Nebeského Otce. On vás miluje na-
tolik, Ïe poslal svého Syna, aby vám
ukázal, jak máte Ïít, abyste se k Nûmu
mohly jednoho dne vrátit. Svûdãím
vám o tom, Ïe kdyÏ ke Spasiteli pfiilne-
te tûsnûji, Jeho nekoneãné Usmífiení
vám umoÏní ãinit pokání, zmûnit se,
stát se ãistou a pfiijmout jeho obraz do
své tváfie. Jeho Usmífiení vám umoÏní
stát se silnou a odváÏnou, zatímco bu-
dete dál pozvedat svÛj prapor ctnosti.
Jste zlato. Jste prapor!

A já konãím svÛj proslov slovy Pána
k nám v‰em, Jeho milovan˘m dcerám:
„Viz, … ty jsi vyvolenou paní, kterou
jsem povolal.“19 „[Kráãej] pfiede mnou
po stezkách ctnosti. … [OdloÏ] vûci
tohoto svûta. … Pfiimkni se k smlou-
vám, které jsi uãinila. … Zachovávej
neustále pfiikázání má, a korunu 
spravedlivosti obdrÏí‰.“20 O tom vám
svûdãím ve svatém jménu na‰eho
Spasitele, JeÏí‰e Krista, amen. ■
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President Thomas S. Monson:
„Opakuji, mé drahé mladé sestry
– aãkoli byly ve svûtû problémy

vÏdy, mnohé z tûch, kter˘m ãelíte,
jsou pro tuto dobu specifické.“1

Elain S. Daltonová, generální 
presidentka Mlad˘ch Ïen: „Abyste 
byly ctnostn˘mi a zÛstaly ctnostn˘mi,
musíte b˘t vûrné své boÏské podstatû 
a osvojit si zpÛsob my‰lení a chování
zaloÏen˘ na vysok˘ch morálních 
zásadách.“2

President Henry B. Eyring, první
rádce v Prvním pfiedsednictvu:
„Modlím se z celého srdce o to, aby

byla posílena va‰e víra v to, Ïe jste dce-
rami milujícího Boha.“3

Mary N. Cooková, první rádkynû
v generálním pfiedsednictvu Mlad˘ch
Ïen: „Vy, mé drahé mladé Ïeny, jste 
si jiÏ mnohokrát zvolily správnû. 
Nyní si musíte zvolit pfiíklady ctnosti,
které vás udrÏí na této cestû po cel˘
Ïivot.“4

President Dieter F. Uchtdorf, 
druh˘ rádce v Prvním pfiedsednictvu:
„Sestry, dÛvûfiujte Duchu a spoléhejte
se na nûj. KdyÏ budete vyuÏívat bûÏ-
n˘ch pfiíleÏitostí kaÏdodenního Ïivota
a budete vytváfiet nûco krásného a

Videoprezentace:
Mám úãel
Následuje pfiepis videa, které se promítalo bûhem
generálního shromáÏdûní Mlad˘ch Ïen dne 27. bfiezna 2010.
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Drahé mladé sestry po celém
svûtû, jsem vdûãn˘ a je mi ctí,
Ïe dnes mohu b˘t zde s vámi.

President Thomas S. Monson a v‰ichni
vedoucí Církve vás mají rádi; modlíme
se za vás a radujeme se z va‰í vûrnosti.

V prÛbûhu let jsem pfii‰el do styku
s mnoha krásn˘mi jazyky – kaÏd˘
z nich je fascinující a pozoruhodn˘;
kaÏd˘ má svÛj zvlá‰tní ‰arm. Jakkoli se
v‰ak tyto jazyky od sebe li‰í, mají ãasto
mnoho vûcí spoleãn˘ch. Napfiíklad ve
vût‰inû jazykÛ existuje slovní spojení,
které zní tak magicky a slibnû jako
snad Ïádné jiné na svûtû. Toto slovní

spojení je „Bylo nebylo“.
Nejsou to snad úÏasná slova, kter˘-

mi pfiíbûh zaãíná? „Bylo nebylo“ v sobû
nese pfiíslib nûãeho – pfiíbûhu plného
dobrodruÏství a romantiky, pfiíbûhu o
princeznách a princích. Mohou to b˘t
pfiíbûhy o odvaze, nadûji a vûãné lásce.
V mnoha tûchto pfiíbûzích to pûkné
pfiekoná to o‰klivé a dobro pfiekoná
zlo. Snad nejvíce ze v‰eho se mi ale lí-
bí, kdyÏ si nalistujeme poslední stranu,
oãima spoãineme na posledních fiád-
cích a spatfiíme tam ona kouzelná slo-
va: „A Ïili ‰Èastnû aÏ navûky.“

Není to snad to, co si v‰ichni pfieje-
me – b˘t hrdiny a hrdinkami svého pfií-
bûhu, zvítûzit nad protivenstvím;
proÏít Ïivot ve v‰í své kráse; a nakonec
Ïít ‰Èastnû aÏ navûky?

Dnes bych rád obrátil va‰i pozor-
nost na nûco velmi v˘znamného a 
velmi neobyãejného. Na první 
stranû va‰í broÏurky Osobní pokrok
Mlad˘ch Ïen najdete tato slova: „ Jsi
milovaná dcera Nebeského Otce a by-
la jsi pfiipravena na to, abys pfii‰la na
zem právû v této dobû za posvátn˘m
a nádhern˘m úãelem.“1

Sestry, tato slova jsou pravdivá!
Nejsou vymy‰lená jako v nûjaké po-
hádce! Není snad úÏasné vûdût, Ïe 
ná‰ vûãn˘ Nebesk˘ Otec vás zná, 

President Dieter F. Uchtdorf
Druh˘ rádce v Prvním pfiedsednictvu

uÏiteãného, zdokonalíte nejen 
svût kolem sebe, ale také svÛj svût
vnitfiní.“5

Ann M. Dibbová, druhá rádkynû
v generálním pfiedsednictvu
Mlad˘ch Ïen: „Z onûch mal˘ch a
prost˘ch vûcí, které se rozhodnete
udûlat dnes, se zítra stanou velká a
vzne‰ená poÏehnání.“6

Elain S. Daltonová, generální 
presidentka Mlad˘ch Ïen: „MÛÏe 
jedna spravedlivá mladá Ïena zmûnit
svût? Odpovûì zní zcela jistû ‚ano‘! . . .
A právû to, co dÛslednû dûláte kaÏd˘
den, vás bude posilovat, abyste se
staly vedoucími a pfiíkladem – je to
kaÏdodenní modlitba, kaÏdodenní
studium písma, kaÏdodenní poslu‰-
nost, kaÏdodenní sluÏba druh˘m.
Budete-li toto ãinit, budete mít bliÏ‰í
vztah se Spasitelem a budete se Mu
stále více podobat.“7

President Thomas S. Monson: 
„Moji mladí pfiátelé, buìte silní. . . . 
Vy víte, co je správné a co je ‰patné, 
a Ïádn˘ pfievlek, aÈ je jakkoli pfiitaÏliv˘,
to nemÛÏe zmûnit. Pokud na vás va‰i
takzvaní pfiátelé naléhají, abyste udû-
lali nûco, co víte, Ïe je ‰patné – vy 
buìte tûmi, ktefií stojí za tím, co je
správné, i kdyÏ budete stát sami.“8 ■
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Va‰e ‰Èastnû aÏ navûky
Nebesk˘ Otec vám nabízí ten nejvût‰í dar ze v‰ech – 
vûãn˘ Ïivot – a moÏnost a nekoneãné poÏehnání plynoucí
z va‰eho vlastního „‰Èastnû aÏ navûky“.




