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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“.



naslouchá vám, bdí nad vámi a miluje
vás nekoneãnou láskou? Ve skuteãnos-
ti je Jeho láska k vám tak veliká, Ïe
vám daroval tento pozemsk˘ Ïivot jako
dar ve smyslu „bylo nebylo“ – vá‰ vlast-
ní pravdiv˘ pfiíbûh pln˘ dobrodruÏství,
zkou‰ek a pfiíleÏitostí pro velikost,
u‰lechtilost, odvahu a lásku. A jako
nejnádhernûj‰í dar ze v‰ech vám nabí-
zí dar, kter˘ je k nezaplacení a nelze jej
ani pochopit. Nebesk˘ Otec vám nabí-
zí ten nejvût‰í dar ze v‰ech – vûãn˘ 
Ïivot – a moÏnost va‰eho vlastního
„‰Èastnû aÏ navûky“ a nekoneãné 
poÏehnání, které z toho plyne.

Takové poÏehnání v‰ak nepfiichází
zadarmo. Není vám dáno jen proto, 
Ïe si ho pfiejete. Pfiichází pouze skrze
porozumûní tomu, kdo jste a k˘m se
musíte stát, abyste byly takového daru
hodny.

Souãástí cesty jsou i zkou‰ky
VzpomeÀte si na okamÏik na svou

oblíbenou pohádku. Hlavní postavou
pfiíbûhu je moÏná princezna nebo sel-
ka; moÏná to je mofiská panna nebo
dojiãka mléka, panovnice nebo slu-
Ïebná. Zjistíte ale, Ïe jednu vûc mají
v‰echny spoleãnou – musely pfiekonat
nûjaké protivenství.

Popelka musí sná‰et zlomyslnou
macechu a zlé nevlastní sestry. Musí

vytrpût dlouhé hodiny jako sluÏka a
musí sná‰et posmûch.

V pohádce „Kráska a zvífie“ se
Kráska stává zajatkyní u hrozivû vypa-
dajícího zvífiete, aby zachránila svého
otce. Obûtuje domov a rodinu, v‰e, co
je jí drahé, a stráví nûkolik mûsícÛ
v zámku zvífiete.

V pohádce „Rumplcimprcampr“
chud˘ mlynáfi slíbí králi, Ïe jeho dcera
dokáÏe ze slámy utkat zlato. Král pro
ni okamÏitû po‰le a zamkne ji v míst-
nosti s kupou slámy a s kolovrátkem.
Pozdûji tato dcera ãelí nebezpeãí ztráty
svého prvorozeného dítûte, pokud ne-
uhodne jméno kouzelné bytosti, která
ji pomohla tento neuskuteãniteln˘
úkol vykonat.

Ve v‰ech tûchto pfiíbûzích musejí
Popelka, Kráska i mlynáfiova dcera za-
Ïít zármutek a projít zkou‰kou, neÏ
mohou dosáhnout svého „‰Èastnû aÏ
navûky“. Pfiem˘‰lejte o tom. Existoval
kdy nûkdo, kdo nemusel projít vlast-
ním temn˘m údolím poku‰ení, zkou-
‰ek a zármutku?

V‰ichni museli mezi sv˘m zaãát-
kem „bylo nebylo“ a koncem „‰Èastnû
aÏ navûky“ proÏít velká protivenství.
Proã musejí v‰ichni zaÏít smutek 
a tragické události? Proã zkrátka ne-
mÛÏeme Ïít v blaÏenosti a pokoji,
proã kaÏd˘ den nemÛÏe b˘t naplnûn

zázraky, radostí a láskou?
Písma nám fiíkají, Ïe musí b˘t proti-

klad ve v‰ech vûcech, neboÈ bez toho
bychom nedokázali rozli‰ovat mezi
sladk˘m a hofik˘m.2 Mûla by bûÏkynû
maratónu pocit vítûzství z toho, Ïe zá-
vod dobûhla, kdyby nepociÈovala bo-
lest nûkolikahodinového úsilí na
hranici sv˘ch sil? Mûl by klavírista ra-
dost z toho, Ïe zvládl zahrát sloÏitou
sonátu, kdyby nemusel mnoho hodin
usilovnû cviãit?

V pfiíbûzích, podobnû jako v Ïivo-
tû, nás protivenství uãí tomu, ãemu
bychom se jinak nauãit nemohli.
Protivenství pomáhá budovat hloub-
ku charakteru tak jako nic jiného.
Milující Nebesk˘ Otec nás posílá na
svût pln˘ obtíÏí a zkou‰ek, abychom
se pomocí protikladu mohli uãit
moudrosti, stali se silnûj‰ími a zakou-
‰eli radost.

Dovolte mi podûlit se s vámi o
osobní záÏitek, kter˘ jsem proÏil jako
dospívající chlapec, kdyÏ na‰e rodina
chodila na shromáÏdûní ve Frankfurtu
v Nûmecku.

Jednou v nedûli pfiivedli misionáfii
na shromáÏdûní novou rodinu, kterou
jsem pfiedtím nevidûl. Byla to matka
s dvûma krásn˘mi dcerami. Pomyslel
jsem si, Ïe tito misionáfii odvádûjí sku-
teãnû velmi dobrou práci.
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V‰iml jsem si zvlá‰tû jedné dcery
s nádhern˘mi tmav˘mi vlasy a velk˘ma
hnûd˘ma oãima. Jmenovala se Harriet a
myslím, Ïe jsem se do ní zamiloval
v okamÏiku, kdy jsem ji poprvé spatfiil.
Nane‰tûstí se zdálo, Ïe tato krásná mla-
dá Ïena nepociÈuje totéÏ i vÛãi mnû.
Mnoho jin˘ch mlad˘ch muÏÛ se s ní
chtûlo seznámit, a já jsem zaãal pochy-
bovat o tom, jestli mû vÛbec nûkdy bu-
de povaÏovat za nûkoho jiného neÏ za
pouhého kamaráda. Nenechal jsem se
v‰ak odradit. Vym˘‰lel jsem, jak bych
mohl b˘t tam, kde byla i ona. KdyÏ jsem
rozná‰el svátost, dbal jsem na to, abych
byl na tom správném místû a abych
mohl b˘t tím, kdo jí svátost podá.

KdyÏ jsme mûli v kapli nûjakou mi-
mofiádnou akci, jel jsem na kole k do-
mu, kde Harriet bydlela, a zazvonil
jsem. Obvykle se ozvala Harrietina
matka. Otevfiela okno v kuchyni jejich
bytu ve ãtvrtém patfie a zeptala se, co
si pfieji. A já jsem se zeptal, jestli by
Harriet nechtûla jet se mnou na kole
do kaple. Harrietina matka obvykle fie-
kla: „Ne, pfiijde pozdûji, ale já s tebou
do kaple ráda pojedu.“ To nebylo pfies-
nû to, co jsem chtûl, ale jak bych mohl
odmítnout?

A tak jsme jeli na kole do kaple.
Musím pfiiznat, Ïe jsem mûl velmi pûk-
né kolo. Harrietina matka sedûla na rá-
mu kola pfiede mnou a já jsem se
snaÏil jet co nejelegantnûji po hrbolaté
silnici z dlaÏebních kostek.

âas plynul. Zatímco krásná Harriet
chodila na schÛzky s mnoha jin˘mi
mlad˘mi muÏi, zdálo se, Ïe pokud jde
o mû, nikam to nepokroãilo.

Byl jsem zklaman˘? Ano.
Vzdával jsem to? Rozhodnû ne!
KdyÏ na to vlastnû tak vzpomínám,

uvûdomuji si, Ïe vÛbec ne‰kodilo mít
dobr˘ vztah s matkou dívky m˘ch snÛ.

O mnoho let pozdûji, poté, co jsem

absolvoval v˘cvik jako bojov˘ pilot
vzdu‰n˘ch sil, jsem byl svûdkem novo-
dobého zázraku v Harrietinû odpovûdi
na mé pokraãující námluvy. Jednoho
dne fiekla: „Dietere, za tûch nûkolik
posledních let jsi velmi dospûl.“

Na tato slova jsem zareagoval rychle
a bûhem nûkolika mûsícÛ jsem se oÏe-
nil s Ïenou, kterou jsem miloval od
chvíle, kdy jsem ji poprvé uvidûl. Onen
proces nebyl snadn˘ – proÏil jsem
chvíle utrpení a zoufalství – ale nako-
nec bylo mé ‰tûstí úplné a stále je, a
dokonce je‰tû vût‰í.

Drahé mladé sestry, je tfieba, abyste
vûdûly, Ïe zaÏijete své vlastní protiven-
ství. Nikdo od toho není osvobozen.
Budete trpût, budete pokou‰eny a bu-
dete dûlat chyby. Samy pro sebe zjistíte
to, co zjistila kaÏdá hrdinka – Ïe díky
pfiekonávání pfiekáÏek rostete a sílíte.

A právû va‰e reakce na protivenství,
nikoli protivenství samo, rozhoduje 
o tom, jak se bude vá‰ Ïivotní pfiíbûh
vyvíjet.

Mezi vámi jsou i takové, které, aãko-
li dosud mladé, jiÏ v plné mífie zakusily
Ïal a zármutek. Srdce mám naplnûné
soucitem a láskou k vám. Jak draho-
cenné jste pro Církev! Jak moc vás
Nebesk˘ Otec miluje! Aãkoli se vám
mÛÏe zdát, Ïe jste samy, doprovázejí
vás andûlé. Aãkoli mÛÏete mít pocit, Ïe
nikdo nerozumí hloubce va‰eho zou-
falství, ná‰ Spasitel JeÏí‰ Kristus mu 
rozumí. Vytrpûl více, neÏ si vÛbec do-
káÏeme pfiedstavit, a udûlal to pro nás;
udûlal to pro vás. Nejste samy.

Máte-li nûkdy pocit, Ïe va‰e bfiímû je
aÏ moc velké, pozvednûte své srdce
k Nebeskému Otci a On vás podepfie a
poÏehná vám. ¤íká vám, podobnû jako
to fiekl Josephu Smithovi: „Protivenství
[va‰e] a strasti [va‰e] potrvají jen malou
chvilku; a potom, jestliÏe v tom [vytrvá-
te] dobfie, BÛh [vás] oslaví na v˘sosti.“3

ZaÏít protivenství není to jediné, co
musíte podstoupit, abyste proÏily
‰Èastn˘ Ïivot. Dovolte mi to zopakovat
– to, jak na protivenství a poku‰ení za-
reagujete, rozhoduje o tom, zda do-
spûjete ke svému „‰Èastnû aÏ navûky“.

ZÛstaÀte vûrny tomu, o ãem víte, 
Ïe je správné

Sestry, mladé sestry, milované mla-
dé sestry, zÛstaÀte vûrny tomu, o ãem
víte, Ïe je správné. Kamkoli se dnes
podíváte, najdete nûco, co vám slibuje
‰tûstí. Reklamy v ãasopisech slibují do-
konalé ‰tûstí, pokud si koupíte urãit˘
kus obleãení, ‰ampón nebo makeup.
Urãité mediální produkty idealizují ty,
ktefií pfiijímají zlo nebo se oddávají níz-
k˘m pudÛm. âasto jsou titíÏ lidé zo-
brazováni jako vzory úspûchu.

Ve svûtû, kde je zlo zobrazováno ja-
ko dobro a dobro jako zlo, je nûkdy
tûÏké poznat pravdu. V urãitém smyslu
se to podobá dilematu âervené kar-
kulky, kdy si nejste zcela jisty tím, co
vidíte – je to milovaná babiãka nebo
nebezpeãn˘ vlk?

Strávil jsem mnoho let v kokpitu le-
tadla. M˘m úkolem bylo dostat velká
proudová letadla z jakéhokoli koutu
svûta do Ïádoucího cíle. Vûdûl jsem
zcela jistû, Ïe kdybych chtûl letût
z New Yorku do ¤íma, musím letût na
v˘chod. Kdyby mi nûktefií fiíkali, Ïe
mám letût na jih, vûdûl bych, Ïe ne-
mluví pravdu. Nevûfiil bych jim, proto-
Ïe jsem sám vûdûl, co je pravda. Îádné
pfiesvûdãování, Ïádné lichotky, úplatky
ani v˘hrÛÏky by mû nemohly pfiesvûd-
ãit o tom, Ïe kdybych letûl na jih, do-
stal bych se do cíle, protoÏe jsem to
zkrátka vûdûl.

My v‰ichni hledáme ‰tûstí a snaÏíme
se najít své vlastní „‰Èastnû aÏ navûky“.
Pravdou je toto – BÛh ví, jak se tam do-
stat! A On pro vás vytvofiil mapu; On
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zná cestu. Je to vá‰ milovan˘ Nebesk˘
Otec, kter˘ usiluje o va‰e dobro a va‰e
‰tûstí. Celou svou láskou dokonalého a
ãistého Otce si pfieje, abyste dosáhly
svého nadpozemského cíle. Tato mapa
je dostupná v‰em. Jsou na ní jed-
noznaãné pokyny t˘kající se toho, co
máme dûlat a kam máme jít, a jsou ur-
ãeny v‰em, kdo se snaÏí pfiijít ke Kristu
a „státi jako svûdkové BoÏí za v‰ech dob
a ve v‰ech vûcech a na v‰ech místech“.4
A to jediné, co musíte udûlat, je dÛvûfio-
vat Nebeskému Otci. DÛvûfiujte Mu na-
tolik, Ïe budete Jeho plán následovat.

Nicménû ne v‰ichni se budou ma-
pou fiídit. MoÏná se na ni podívají.
MoÏná si pomyslí, Ïe je rozumná, nebo
dokonce pravdivá. Ale boÏsk˘mi poky-
ny se nefiídí. Mnozí vûfií, Ïe k onomu
cíli „‰Èastnû aÏ navûky“ je dovede jaká-
koli cesta. Nûktefií se dokonce zlobí,
kdyÏ se jim jiní, ktefií cestu znají, snaÏí
pomáhat a fiíkat jim, co mají dûlat.
Myslí si, Ïe takové rady jsou staromód-
ní, nepodstatné a odtrÏené od moder-
ního Ïivota.

Sestry, myslí si to ‰patnû.

Evangelium je cesta k „‰Èastnû aÏ
navûky“

Chápu, Ïe nûkdy si nûktefií mohou
klást otázku, proã chodí na církevní
shromáÏdûní nebo proã je tak dÛleÏité
ãíst pravidelnû písma nebo se kaÏd˘
den modlit k na‰emu Nebeskému Otci.
Zde je má odpovûì – toto v‰e dûláte
proto, Ïe je to souãástí cesty, kterou
BÛh pro vás má. A tato cesta vás dove-
de k va‰emu cíli „‰Èastnû aÏ navûky“.

„·Èastnû aÏ navûky“ není nûco, co je
jen v pohádkách. MÛÏete toho dosáh-
nout! Je to pro vás dostupné! Musíte
se ale fiídit mapou Nebeského Otce.

Sestry, pfiijmûte prosím evangelium
JeÏí‰e Krista! Nauãte se milovat
Nebeského Otce cel˘m sv˘m srdcem,

mocí a myslí. NaplÀte svou du‰i ctností
a milujte dobro. VÏdy se snaÏte dostat
ze sebe i z druh˘ch to nejlep‰í.

Nauãte se pfiijímat hodnoty
Mlad˘ch Ïen a jednat podle nich. Îijte
podle mûfiítek uveden˘ch v broÏurce
Pro posílení mládeÏe. Tato mûfiítka vás
povedou a nasmûrují k va‰emu „‰Èast-
nû aÏ navûky“. Budete-li podle tûchto
mûfiítek Ïít, pfiipraví vás na to, abyste
uzavfiely posvátné smlouvy v chrámu a
zaloÏily svÛj vlastní odkaz dobrotivosti
ve své konkrétní situaci. „StÛjte na sva-
t˘ch místech a nepohnûte se“,5 nehle-
dû na poku‰ení ãi tûÏkosti. Slibuji vám,
Ïe budoucí generace vám budou vdûã-
né a budou chválit va‰e jméno za va‰i
odvahu a vûrnost bûhem této kritické
doby va‰eho Ïivota.

Drahé mladé sestry – vy, které stojí-
te za pravdou a spravedlivostí, vy, které
usilujete o dobro, vy, které jste vstou-
pily do vod kfitu a kráãíte po cestách
Pánû – ná‰ Otec v nebi vám slíbil, Ïe se
budete vzná‰et s kfiídly jako orlice, po-
bûÏíte, a nebudete unaveny, pÛjdete a
nebude umdlévat.6 Nebudete oklamá-
ny.7 BÛh vám bude Ïehnat a zpÛsobí,
aby se vám dafiilo.8 „Brány pekelné
[vás] nepfiemohou … a Pán BÛh roz-
pt˘lí pfied vámi moci temnoty a zpÛso-
bí, aby se nebesa zachvûla pro va‰e
dobro a slávu jeho jména.“9

Sestry, máme vás rádi. Modlíme se
za vás. Buìte silné a odváÏné. Jste
skutku královské duchovní dcery
V‰emohoucího Boha. Jste princezny, a
va‰ím osudem je stát se královnami.
Vá‰ zázraãn˘ pfiíbûh jiÏ zaãal. Va‰e „by-
lo nebylo“ je právû nyní.

Jako apo‰tol Pána JeÏí‰e Krista vám
zanechávám své poÏehnání a dávám
vám zaslíbení, Ïe kdyÏ pfiijmete hod-
noty a zásady znovuzfiízeného evange-
lia JeÏí‰e Krista a budete podle nich
Ïít, „[budete] pfiipraveny posilovat do-
mov a rodinu, uzavfiít a dodrÏovat po-
svátné smlouvy, pfiijmout obfiady
chrámu a radovat se z poÏehnání osla-
vení“.10 A pfiijde den, kdy nalistujete
poslední strany svého nádherného
pfiíbûhu a pfieãtete si tam ona poÏeh-
naná a úÏasná slova a poznáte, Ïe se
naplnila: „A Ïili ‰Èastnû aÏ navûky.“ O
tom svûdãím ve svatém jménu JeÏí‰e
Krista, amen. ■
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