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kolem nás mohou zufiit, protoÏe víme
a svûdãíme, Ïe „na skále Vykupitele
na‰eho, jenÏ jest Kristus, Syn BoÏí,
[musíme] postaviti základ svÛj … 
[základ, stavíme-li] na nûm, [nemÛÏe-
me] padnouti“.4

Co Pán radil Jozuovi, radí dnes i
vám, „mládeÏi vzne‰eného pÛvodu“.5

„Posilni se a zmuÏile se mûj, neboj 
se, ani lekej, nebo s tebou jest
Hospodin BÛh tvÛj, kamÏ se koli 
obrátí‰.“6 Nejste samy! I kdyÏ jste
moÏná jedin˘mi Svat˘mi posledních
dnÛ ve své ‰kole, skupinû pfiátel ne-
bo dokonce ve své rodinû, nejste 
samy. MÛÏete se spoléhat na sílu
Pánû. Jak fiekl Jozue IzraelitÛm:
„PosvûÈteÏ se, zítra zajisté uãiní
Hospodin divné vûci mezi vámi.“7

To byla Jozuova v˘zva k návratu ke
ctnosti, a stejná v˘zva platí dnes i pro
nás. My prostû nemÛÏeme vykonat
dílo, pro nûÏ jsme byly uchovávány a
pfiipravovány, pokud nezískáme sílu a
dÛvûru, která pochází ze ctnostného
Ïivota.

Vy jste mladé Ïeny velké víry. Víru
jste si pfiinesly s sebou, kdyÏ jste pfii-
‰ly na zemi. Alma nás uãí, Ïe jste
v pfiedsmrtelné fií‰i projevily nesmír-
nou víru a dobré skutky.8 Vírou a svû-
dectvím jste bojovaly za obhájení
plánu, kter˘ vám pfiedloÏil BÛh.
ProtoÏe jste znaly Spasitele, vûdûly
jste, Ïe plán je dobr˘, a Ïe Spasitel 
vykoná to, co fiekl, Ïe vykoná. Stály
jste Mu po boku a dychtily jste po 
své pfiíleÏitosti pfiijít na zemi. Vûdûly
jste, co se od vás bude vyÏadovat.
Vûdûly jste, Ïe to bude tûÏké, a pfies-
to jste si byly jisty tím, Ïe nejen napl-
níte své boÏské poslání, ale také Ïe
budete moci nûco zmûnit k lep‰ímu.
Jste „vyvolení duchové, ktefií byli
uschováni, aby vy‰li v plnosti ãasÛ,
aby se podíleli na kladení základÛ 

Jsme dcery na‰eho Nebeského
Otce. On nás miluje a my miluje-
me Jeho.1 PociÈuji pokoru a jsem

vdûãná za to, Ïe se mohu tû‰it z va‰í
pfiítomnosti. Pán mi poÏehnal jasn˘m
porozumûním tomu, kdo jste a proã
jste zde na zemi v této dobû. Pán vás
miluje, a já vím, Ïe vy milujete Jeho.
Vyzafiuje to z va‰í tváfie, va‰í cudnosti,
va‰í touhy volit správnû a z va‰eho 
závazku uchovávat se ctnostn˘mi a
ãist˘mi.

Sdílely jsme spolu mnoho vybra-
n˘ch duchovních chvil. Vydávaly jsme
si svûdectví na táborech kolem tábo-
ráku, v kaplích i na firesidech. Zahfiál
nás plamen na‰í víry. Vylezly jsme 
na hory a rozvinuly jsme zlatavé pra-
pory – od Brazílie aÏ po Bountiful –
na znamení hluboké oddanosti v
srdci, Ïe se uchováme ctnostn˘mi a
Ïe vÏdy budeme hodny vstoupit do
chrámu. KaÏd˘ den jsme se modlily,
ãetly Knihu Mormonovu a usmívaly
se a spoleãnû s matkami, babiãkami 
a vedoucími jsme pracovaly na
Osobním pokroku. A to jsme teprve
na zaãátku!

Je úÏasné b˘t v tuto dobu na 
zemi a b˘t mladou Ïenou. Na‰e vize

zÛstává stejná. Chceme b˘t hodny
uzavfiít posvátné smlouvy, dodrÏovat
je a pfiijmout obfiady chrámu. To je
ná‰ nejvy‰‰í cíl! A tak nadále pove-
deme svût v návratu ke ctnosti – 
v návratu k cudnosti a k morální ãis-
totû. Nadále udûláme v‰e pro to, aby-
chom si vzájemnû pomáhaly „stát 
na svat˘ch místech“2, získávat a roze-
znávat Ducha Svatého a spoléhat se
na nûj.

Nadále budeme mluvit o Kristu, 
radovat se v Kristu, aby kaÏdá z nás
mohla vûdût, k jakému prameni mÛ-
Ïeme hledût pro odpu‰tûní hfiíchÛ
sv˘ch.3 Ano, a nadále budeme stát
pevnû bez ohledu na boufie, které 

Pamatujte na to, 
kdo jste!
Není nic krásnûj‰ího neÏ mladá Ïena, která záfií svûtlem
Ducha, která je sebevûdomá a odváÏná, protoÏe je ctnostná.
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velikého díla posledních dnÛ, vãetnû
budování chrámÛ a vykonávání obfia-
dÛ v nich“.9

A nyní jste zde, abyste vykonaly to,
k ãemu jste byly uschovány a pfiipra-
vovány. KdyÏ se na vás dnes veãer dí-
vám, fiíkám si, Ïe tak nûjak musely
vypadat dívky Helamanov˘ch mlad˘ch
bojovníkÛ! Není divu, Ïe Satan stup-
Àuje intenzitu sv˘ch útokÛ na vá‰ pÛ-
vod a va‰i ctnost. Pokud vás dokáÏe
vylekat, odradit, rozpt˘lit, pozdrÏet
nebo uãinit nezpÛsobilou pro získání
vedení Ducha Svatého nebo pro
vstup do Pánova svatého chrámu, 
vyhrává.

Mladé Ïeny Církve JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ, pamatujte na
to, kdo jste! Jste vyvolené. Jste dcery
BoÏí. NemÛÏete b˘t generací mlad˘ch
Ïen, které se spokojí s tím, Ïe zapad-
nou mezi ostatní. Musíte mít odvahu
vyãnívat, povstat a svítit, aby „svûtlo
[va‰e] mohlo b˘ti korouhví pro náro-
dy“.10 Svût chce, abyste uvûfiily, Ïe 

nejste dÛleÏité – Ïe jste nemoderní a
nemáte kontakt s realitou. Svût vás ne-
úprosn˘mi hluãn˘mi hlasy volá, abyste
„Ïily bohémsky“, „zkusily v‰echno“,
„experimentovaly a byly ‰Èastné“.
Naopak Duch Svat˘ vám na‰eptává a
Pán vás vyz˘vá, abyste „[kráãely] po
stezkách ctnosti … [odloÏily] vûci to-
hoto svûta … a [pfiimkly] se ke [sv˘m]
smlouvám“.11

VÏdy jsem mûla ráda pfiíbûh o syno-
vi francouzského krále Ludvíka XVI.,
protoÏe ten mûl neotfiesitelné pfie-
svûdãení o svém pÛvodu. Jako mlad˘
muÏ byl unesen zl˘mi lidmi, ktefií jeho
otce, krále, sesadili z trÛnu. Tito muÏi
vûdûli, Ïe kdyÏ se jim ho podafií morál-
nû zniãit, nebude jiÏ dûdicem trÛnu.
Po ‰est mûsícÛ ho vystavovali kaÏdé
‰patnosti pod sluncem, ale on se pfies-
to nátlaku nepoddal. To jeho vûznitele
zmátlo a poté, co udûlali v‰e, co 
jim jen pfii‰lo na mysl, se ho zeptali,
odkud se bere jeho velká morální síla.
Odpovûdûl prostû. ¤ekl: „Nemohu

udûlat to, co chcete, neboÈ jsem se na-
rodil, abych byl králem.“12

Jako syn onoho krále má i kaÏdá
z vás královsk˘ pÛvod. KaÏdá z vás 
má boÏské dûdictví. „ Jste doslovn˘mi
královsk˘mi dcerami na‰eho Otce
v nebi.“13 KaÏdá z vás se narodila, aby
se stala královnou.

KdyÏ jsem studovala na Universitû
Brighama Younga, nauãila jsem se, co
znamená b˘t královnou. Dostala jsem
jedineãnou pfiíleÏitost nav‰tívit s ma-
lou skupinou dal‰ích studentek proro-
ka, presidenta Davida O. McKaye.
Dal‰ího rána jsem si mûla obléct své
nejlep‰í ‰aty a b˘t nachystaná na cestu
k prorokovi domÛ v Huntsville
v Utahu. Na tento záÏitek nikdy neza-
pomenu. Jakmile jsme ve‰ly dovnitfi,
pocítila jsem ducha, kter˘ domov napl-
Àoval. Usadily jsme se v ob˘vacím po-
koji kolem proroka. President McKay
mûl na sobû bíl˘ oblek a jeho manÏel-
ka sedûla vedle nûho. PoÏádal kaÏdou
z nás, abychom k nûmu pfiistoupily a
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fiekly mu nûco o sobû. KdyÏ jsem pfied-
stoupila já, pfiedklonil se, vzal mû za
ruku, a zatímco jsem mu vyprávûla o
svém Ïivotû a rodinû, hledûl mi hlubo-
ko do oãí.

KdyÏ jsme skonãili, uvelebil se
v kfiesle, vzal za ruku svou manÏelku a
fiekl: „A nyní bych vám, mladé Ïeny,
rád pfiedstavil svou královnu.“ Vedle
nûj sedûla jeho manÏelka Emma Ray
McKayová. PfiestoÏe na hlavû nemûla
korunu s tfipytiv˘mi diamanty, ani ne-
sedûla na trÛnû, vûdûla jsem, Ïe je 
pravou královnou. Korunou jí byly její
bílé vlasy a její jasné oãi záfiily jako 
drahokamy. KdyÏ president a sestra
McKayovi hovofiili o své rodinû a o
spoleãném Ïivotû, to, jak se drÏely za
ruce, promlouvalo o jejich lásce. Jejich
obliãej záfiil radostí. Její krása patfiila
k tomu, co se nedá koupit. Pocházela
z let usilování o ty nejlep‰í dary, z dob-
rého vzdûlání, vyhledávání poznání
studiem a vírou. Pocházela z let tûÏké
práce a z vûrného pfiekonávání zkou-
‰ek s optimismem, dÛvûrou, silou a
odvahou. Pocházela z její neochvûjné
oddanosti a vûrnosti manÏelovi, rodinû
a Pánu.

Toho podzimního dne jsem si

v Huntsville v Utahu pfiipomnûla svÛj
pÛvod a poznala jsem, Ïe existuje to,
co nyní naz˘vám „hlubokou krásou“ –
krásou, která záfií zevnitfi. Je to ten
typ krásy, kter˘ nelze na tváfi namalo-
vat, vytvofiit chirurgicky nebo koupit.
Je to ten typ krásy, kter˘ se nesm˘vá.
Je to duchovní pfiitaÏlivost. Hluboká
krása vyvûrá ze ctnosti. Je to krása po-
cházející z cudnosti a morální ãistoty.
Je to ten typ krásy, kter˘ vidíte v oãích
ctnostn˘ch Ïen, jak˘mi jsou va‰e mat-
ka a babiãka. Je to krása nabytá vírou,
pokáním a ctûním smluv.

Svût klade velk˘ dÛraz na fyzickou
pfiitaÏlivost a chtûl by, abyste vûfiily, Ïe
byste mûly vypadat jako vyumûlkované
modelky z pfiedních stránek ãasopisÛ.
Pán by vám fiekl, Ïe kaÏdá opl˘váte je-
dineãnou krásou. KdyÏ jste ctnostné,
cudné a morálnû ãisté, va‰e vnitfiní
krása vám vyzafiuje z oãí i z obliãeje.
MÛj dûdeãek fiíkával: „KdyÏ Ïije‰ tak,
abys byl Bohu a Jeho nekoneãné mi-
losti blíÏe, nemusí‰ nic fiíkat, tvÛj obli-
ãej to ukáÏe.“14 KdyÏ jste hodny
spoleãenství Ducha Svatého, pak jste
sebevûdomé, a va‰e vnitfiní krása jasnû
záfií. A tak „nechÈ ctnost zdobí my‰len-
ky tvé neustále; potom bude rÛsti 

sebedÛvûra tvá v pfiítomnosti BoÏí …
[a] Duch Svat˘ bude stál˘m spoleãní-
kem tv˘m“.15

Jsme uãeni, Ïe „dar Ducha Svatého
… oÏivuje v‰echny intelektuální
schopnosti, prohlubuje, zvût‰uje, 
roz‰ifiuje a oãi‰Èuje v‰echny pfiirozené
vá‰nû a vlastnosti. … Inspiruje
ctnost, laskavost, dobrotu, nûhu, 
vlídnost a pravou lásku. Rozvíjí krá-
su, podobu a rysy ãlovûka.“16 V tom
spoãívá tajemství krásy! To je ta krása,
které jsem si v‰imla u proroka doma.
Toho dne jsem poznala, Ïe krása, kte-
rou jsem vidûla u sestry McKayové, je
tou jedinou krásou, na které skuteã-
nû záleÏí, a jedinou krásou, která 
pfietrvá.

Alma nám v‰em klade pronikavou
otázku, kterou máme zváÏit: „Pfiijali
jste obraz jeho do své tváfie?“17

Nedávno mû v kanceláfii nav‰tívila
skupina mlad˘ch Ïen. Na konci náv‰tû-
vy se mi jedna mladá Ïena se slzami
v oãích svûfiila: „Nikdy jsem si nemysle-
la, Ïe jsem krásná. VÏdy jsem se cítila
tak obyãejná. Ale kdyÏ jsem dnes ‰la
kolem zrcadla ve va‰í kanceláfii a po-
hlédla do nûj, byla jsem krásná!“ Ona
byla krásná, protoÏe z jejího obliãeje
záfiil Duch. Vidûla se tak, jak ji vidí
Nebesk˘ Otec. Pfiijala Jeho obraz do
své tváfie. To je ta hluboká krása.

Mladé Ïeny, pohlédnûte do zrcadla
vûãnosti. Pamatujte na to, kdo jste!
PohlíÏejte na sebe tak, jak vás vidí
Nebesk˘ Otec. Jste vyvolené. Jste vzne-
‰eného rodu. Neohrozte své boÏské
dûdictví. Narodily jste se, abyste byly
královnami. Îijte tak, abyste byly hod-
ny vstoupit do chrámu a pfiijmout „v‰e,
co ... Otec má.“18 Pûstujte v sobû hlu-
bokou krásu. Není nic krásnûj‰ího neÏ
mladá Ïena, která záfií svûtlem Ducha,
která je sebevûdomá a odváÏná, proto-
Ïe je ctnostná.
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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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