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Proč potřebujeme 
proroky?

Nebeský Otec miluje své děti, a proto je nenechal 
při putování tímto smrtelným životem bez po-
kynů a vedení. Učení našeho Nebeského Otce 

nemá všední, předvídatelný a průměrný charakter, tak 
jako nějaká velmi laciná kniha, kterou si můžete koupit 
v knihkupectví. Jedná se o moudrost všemocné a vševě-
doucí celestiální Bytosti, která miluje své děti. Součástí 
Jejích slov je i tajemství věků – klíč ke štěstí v tomto 
životě i ve světě, který přijde. 

Nebeský Otec zjevuje tuto moudrost svým dětem na 
zemi prostřednictvím svých služebníků proroků (viz 
Amos 3:7). Ode dnů Adama Bůh promlouvá ke svým dě-
tem skrze určené zjevovatele, jejichž úkolem je zjevovat 
Boží vůli a rady druhým lidem. Proroci jsou inspirovaní 
učitelé a jsou vždy zvláštními svědky o Ježíši Kristu (viz 
NaS 107:23). Proroci mluví nejen k lidem své doby, ale 
mluví také k lidem ve všech dobách. Jejich hlas se roz-
léhá staletími jakožto svědectví o Boží vůli pro Jeho děti.

Dnešek se od dob minulých nijak neliší. Pán nemi-
luje lidi v dnešním světě o nic méně, než miloval lidi 
v minulosti. Jedním z mnoha nádherných poselství 
Znovuzřízení Církve Ježíše Krista je i to, že Bůh i nadále 
promlouvá ke svým dětem! Není skryt kdesi v nebe-
sích, ale promlouvá v dnešní době, tak jako promlouval 
v dobách dávných.

Většina toho, co Bůh zjevuje svým prorokům, má za 
cíl chránit nás jako jednotlivce i jako společnost před 
utrpením. Když Bůh promlouvá, činí tak proto, aby učil, 
inspiroval, zušlechťoval a varoval své děti. Když jednot-
livci a společnost ignorují pokyny svého Nebeského 
Otce, vystavují se nebezpečí zkoušek, utrpení a dřiny.

Bůh miluje všechny své děti. A právě proto na nás 
tak naléhá skrze své proroky. Stejně tak, jako si přejeme 
to nejlepší pro své blízké, přeje si i Nebeský Otec to 
nejlepší pro nás. Proto jsou Jeho pokyny tak zásadní  
a někdy i tak naléhavé. Proto nás v dnešní době ne-
opustil, ale i nadále nám zjevuje svou vůli skrze své 
proroky. Náš úděl i úděl našeho světa závisí na tom, zda 
budeme naslouchat slovu Božímu, jež Bůh zjevuje svým 
dětem, a zda ho budeme mít stále na zřeteli.

Boží neocenitelné pokyny lidstvu jsou obsaženy 
v Bibli, Knize Mormonově, Nauce a smlouvách  
a Drahocenné perle. Kromě toho k nám Pán promlouvá 
skrze své služebníky, a znovu tak učiní na příští  
generální konferenci.

Všechny, kteří se ptají, zda je něco takového možné 
– kteří se ptají: „Je možné, aby k nám Bůh v dnešní 
době promlouval?“ – celým srdcem vyzývám: Pojďte 
a vizte (viz Jan 1:46). Čtěte slovo Boží, jak se nachází 
v písmech. Naslouchejte generální konferenci uchem, 
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jež je ochotné slyšet hlas Boží promlouvající skrze Jeho 
proroky posledních dnů. Pojďte, slyšte a vizte srdcem! 
Neboť budete-li hledat „s upřímným srdcem, s opravdo-
vým záměrem, majíce víru v Krista, [Bůh] vám projeví 
jejich pravdivost, mocí Ducha Svatého“. (Moroni 10:4.) 
Díky této moci a prostřednictvím této moci vím, že Ježíš 
Kristus žije a vede svou Církev skrze žijícího proroka, 
presidenta Thomase S. Monsona.

Bratři a sestry, Bůh k nám v dnešní době skutečně 
promlouvá. A přeje si, aby všechny Jeho děti naslou-
chaly Jeho hlasu a dbaly ho. Budeme-li tak činit, Pán 
nám bude bohatě žehnat a bude nás podporovat, jak 
v tomto životě, tak i ve světech, jež přijdou.

MLÁDEŽ
Vedeni žijícím prorokem
Christy Ripaová

Když mi bylo 16, měla jsem poprvé příležitost zúčast-
nit se osobně generální konference. Moje rodina 

žila v západním Oregonu v USA, a do Utahu jsme jeli 
proto, abychom se zúčastnili konference a abychom 

odvezli mého staršího bratra do misionářského výcviko-
vého střediska.

Šla jsem na konferenci s touhou být učena Duchem 
Svatým. Výsledkem bylo to, že jsem pocítila projev  
Ducha, který bych pravděpodobně nepocítila, kdybych 
se předtím nepřipravila.

Během jednoho zasedání všichni stáli a zpívali  
společnou píseň „Veď nás mocný Jehovo“. Při  
zpěvu jsem pocítila zřetelné vnuknutí, abych  
se rozhlédla po konferenčním centru. Rozhlédla  
jsem se a velmi na mě zapůsobila jednota oněch 
tisíců přítomných, jak jsme všichni pozvedali hlas  
ve chvále Bohu.

Poté jsem měla zážitek, při němž jsem se cítila jako 
Nefi, když měl vidění o stromu života, neboť Duch mi 
řekl: „Pohleď“ (viz 1. Nefi 11–14). Podívala jsem se na 
presidenta Thomase S. Monsona a pocítila jsem, že ona 
jednota je v Církvi proto, že jsme vedeni žijícím proro-
kem. Díky svědectví Svatého Ducha vím, že president 
Monson je skutečný prorok pro naši dobu, a vím, že 
prostřednictvím presidenta Monsona Ježíš Kristus tuto 
Církev vede.
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Jsme dcery našeho Otce v nebi. 
Zná nás, miluje nás a má pro 

nás plán. Součástí onoho plánu je 
i to, že jsme přišly na zem, aby-
chom se naučily volit si dobro 
místo zla. Když se rozhodujeme, že 
budeme dodržovat Boží přikázání, 
projevujeme Mu úctu a uznáváme 
svou podstatu jakožto dcery Boží. 
Pomocné sdružení nám pomáhá na 
toto božské dědictví pamatovat.

Pomocné sdružení a jeho histo-
rie nás posilují a podporují. Julie 
B. Becková, generální presidentka 
Pomocného sdružení, řekla: „Jako 
dcery Boží se připravujete na svou 
věčnou úlohu a každá máte svou 
ženskou identitu, podstatu a zod-
povědnost. Úspěch rodin, obcí, této 
Církve a vzácného plánu spasení 
závisí na vaší věrnosti. … [Náš 
Nebeský Otec] chtěl, aby Pomocné 
sdružení pomáhalo rozvíjet Jeho 
lid a připravovat ho na požehnání 
chrámu. Zřídil tuto organizaci 
[Pomocné sdružení], aby uspořá-
dal své dcery pro své dílo a získal 
jejich pomoc při budování svého 
království a při posilování domovů 
v Sionu.“ 1

Náš Otec v nebi nám dává kon-
krétní práci, abychom pomáhaly 
budovat Jeho království. Žehná 
nám také duchovními dary, které 
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Dcery v mém království
Prostudujte si tento materiál, a jak to bude vhodné, diskutujte o něm se sestrami, které 
navštěvujete. Použijte uvedené otázky, abyste díky nim tyto sestry posílily a aby se Pomocné 
sdružení stalo aktivní součástí vašeho života.

jsou nezbytné k tomu, abychom 
danou práci dokázaly vykonat. Díky 
Pomocnému sdružení máme pří-
ležitosti používat své dary k tomu, 
abychom posilovaly rodinu, pomá-
haly potřebným a učily se, jak žít 
jako učednice Ježíše Krista.

President Dieter F. Uchtdorf, 
druhý rádce v Prvním předsednic-
tvu, řekl o učednictví toto: „Tím, že 
trpělivě kráčíme po cestě učednictví, 
ukazujeme sami sobě, jak velkou 
máme víru a ochotu přijímat Boží 
vůli místo té své.“ 2

Pamatujme na to, že jsme dcery 
Boží, a snažme se žít jako Jeho 
učednice. Budeme-li tak činit, 
budeme pomáhat budovat Boží 
království zde na zemi a staneme 
se způsobilými k návratu do Jeho 
přítomnosti.

Z naší historie
28. dubna 1842 promlouval 

Prorok Joseph Smith k sestrám 
v Pomocném sdružení: „Nyní jste 
v situaci, kdy můžete jednat podle 
těchto náklonností, které [do vás] 
Bůh zasadil. … Budete-li žít po-
dle svých výsad, andělům nebude 
možné zabránit v tom, aby nebyli 
vašimi společníky.“ 3

Sestra Zina D. H. Youngová, třetí 
generální presidentka Pomocného 

sdružení, v roce 1893 mluvila o tom, 
jakou moc má Pomocné sdružení 
při službě druhým a při pomoci 
jednotlivcům růst ve víře, a slíbila 
sestrám: „Když se podíváte hluboko 
do svého srdce, naleznete, s pomocí 
Ducha Páně, drahocennou perlu, 
svědectví o tomto díle.“ 4
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Co mohu dělat?
1. Jak mohu svým sestrám po-
moci dosáhnout jejich možností 
jakožto dcer Božích?

2. Jak mohu v životě uplatňovat 
rady a varování určené ženám 
v Nauce a smlouvách 25?

Další informace viz reliefsociety 
.lds .org.
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Víra, rodina, služba

Z písem
Zachariáš 2:10; Nauka  

a smlouvy 25:1, 10, 16; 138:38–39, 
56; „Rodina – prohlášení světu“ 
(Liahona, listopad 2010, 129)


