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Na sklonku 2. světové války jsem sloužil v ná-
mořnictvu Spojených států. Byl jsem veden jako 
námořník, což je v námořnictvu nejnižší možná 

hodnost. Později jsem se kvalifikoval na námořníka 1. třídy 
a poté jsem se stal lodním písařem 3. třídy.

Druhá světová válka skončila a já jsem byl za čas pro-
puštěn. Rozhodl jsem se, že pokud se někdy do armády 
vrátím, chci sloužit jako důstojník. Říkal jsem si: „Pokud 
to půjde, tak už nikdy více jídelna mužstva, nikdy více 
drhnutí paluby.“

Po propuštění jsem odešel do zálohy v rámci námořnic-
tva Spojených států. Každý pondělní večer jsem chodil na 
výcvik. Pilně jsem studoval, abych měl potřebné vzdělání. 
Absolvoval jsem všechna možná vyšetření – duševní, 
tělesná i psychologická. Konečně přišla ta úžasná zpráva: 
„Byl jste přijat a bude vám udělena důstojnická hodnost 
podporučíka v záloze námořnictva Spojených států.“

S radostí jsem zprávu ukázal manželce Frances a řekl 
jsem: „Dokázal jsem to! Dokázal jsem to!“ Objala mě a ře-
kla: „Pracoval jsi dost tvrdě, abys toho dosáhl.“

Pak se však něco stalo. Byl jsem povolán jako rádce 
v biskupstvu našeho sboru. Rada biskupstva se konala ve 
stejný večer jako můj námořnický výcvik. Věděl jsem, že 
takto to nebude moci fungovat. Věděl jsem, že nemám čas 
na to, abych aktivně sloužil v záloze námořnictva a záro-
veň plnil své povinnosti v biskupstvu. Co jsem měl dělat? 
Musel jsem se rozhodnout.

Modlil jsem se. Pak jsem šel za mužem, který byl 
v mládí mým presidentem kůlu – za starším Haroldem 
B. Leem (1899–1973), členem Kvora Dvanácti apoštolů. 
Posadil jsem se ke stolu naproti němu. Řekl jsem mu, jak 
moc si svého jmenování důstojníkem cením. Dokonce 
jsem mu i ukázal kopii jmenovacího dekretu, který jsem 
obdržel.

Když o této záležitosti chvíli přemýšlel, řekl: „Bratře 
Monsone, řeknu vám, co byste měl udělat. Napište dopis 
Odboru pro námořní záležitosti, ve kterém jim sdělíte, že 
z důvodu svého povolání členem biskupstva nemůžete 
přijmout jmenování důstojníkem v záloze námořnictva 
Spojených států.“

Zmocnila se mě úzkost. Pak dodal: „Pak napište velí-
címu důstojníkovi Dvanáctého námořního okrsku v San 
Francisku a sdělte mu, že chcete být propuštěn ze zálohy.“

Řekl jsem: „Starší Lee, vy nerozumíte armádě. Samo-
zřejmě, že pokud toto jmenování důstojníkem odmítnu 
přijmout, tak mi ho nedají, ale Dvanáctý námořní okrsek 
mě nepropustí. S válkou, která je na spadnutí v Koreji, 
budou zcela jistě povoláni poddůstojníci. Kdybych byl po-
volán, raději bych šel jako důstojník, ale to nebudu moci, 
když nepřijmu toto jmenování. Jste si jistý, že tato rada je 
pro mě ta správná?“

Starší Lee mi položil ruku na rameno a otcovsky řekl: 
„Bratře Monsone, mějte více víry. Služba v armádě není nic 
pro vás.“
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Následujte proroky

President Thomas S. Monson
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Šel jsem domů. Vložil jsem zpátky do obálky jmenovací 
dekret rozmazaný slzami a doprovodný dopis a jmenování 
jsem odmítl přijmout. Pak jsem napsal dopis Dvanáctému 
námořnímu okrsku a požádal jsem o propuštění ze zálohy 
námořnictva.

Zálohu námořnictva jsem opustil v poslední skupině, 
která byla před vypuknutím korejské války propuštěna. 
Má jednotka byla vzápětí převedena do aktivní služby. Šest 
týdnů poté, co jsem byl povolán jako rádce v biskupstvu, 
jsem byl povolán biskupem našeho sboru.

Nikdy bych v Církvi nezastával úřad, který zastávám 
dnes, kdybych se neřídil radou proroka, kdybych se ne-
modlil o to, jak se mám rozhodnout, a kdybych nedošel 
k pochopení jedné důležité pravdy – moudrost Boží se li-
dem častokrát jeví jako pošetilost.1 Ale tím největším a nej-
důležitějším ponaučením, které můžeme ve smrtelnosti 
získat, je to, že když Bůh promluví a Jeho děti poslechnou, 
udělají vždy dobře.

Říká se, že brána historie se otáčí na malých závěsech, 
a tak je tomu i s naším životem. Rozhodnutí určují náš 
osud. V rozhodování však nejsme ponecháni bez pomoci.

Pokud chcete vidět světlo nebes, pokud chcete poci-
ťovat inspiraci Všemohoucího Boha, pokud chcete mít 
v nitru pocit, že vás Nebeský Otec vede, pak následujte 
proroky Boží. Následujete- li proroky, jste na bezpečném 
území.

ODKAZ
1. Viz 1. Korintským 2:14.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

Ne každý člen Církve obdrží od apoštola osobní radu, 
tak jako president Monson. Přesto však můžeme získat 
požehnání, když se řídíme učením proroků a apoštolů. 
Zvažte možnost přečíst si proslovy presidenta Mon-
sona z poslední generální konference (nezapomeňte si 

přečíst také jeho slova v úvodu a v závěru konference). 
Soustřeďte se na konkrétní pokyny nebo výzvy k činu. 
S těmi, které navštěvujete, byste mohli diskutovat 
o tom, co jste zjistili, a přemýšlet o způsobech, jak rady 
presidenta Monsona uplatňovat v životě.

MLÁDEŽ
Rada pro situace, kdy jsou před námi 
těžká rozhodnutí

President Henry B. Eyring, první rádce v Prvním 
předsednictvu, mluvil o jednom zážitku, kdy se 

řídil radou proroka. Během jedné generální konfe-
rence vyzýval president Ezra Taft Benson (1899–1994) 
členy k tomu, aby se zbavili dluhů – především dluhů 
z hypoték.

President Eyring řekl: „Po shromáždění jsem se 
podíval na manželku a řekl jsem: ‚Myslíš, že je nějaká 
možnost, jak bychom to dokázali?‘ Nejprve nás nic 
nenapadlo.“ Večer si však vzpomněl na nějaké po-
zemky, které se již roky snažili prodat, ale bez úspěchu. 
„Důvěřovali jsme Bohu a … poselství Jeho služebníka, 
[a tak] jsme zavolali. … Dostalo [se mi] odpovědi, která 
do dnešního dne posiluje mou důvěru v Boha a Jeho 
služebníky.“ Přesně v ten den učinil nějaký muž nabídku 
na pozemky Eyringových v částce jen o něco vyšší než 
byla hodnota jejich hypotéky. Eyringovi se brzy zbavili 
dluhu. (Viz „Důvěřuj Bohu, a pak jdi a jednej“, Liahona, 
listopad 2010, 72–73.)

Možná nemáte hypotéku, kterou je třeba splatit, ale 
prorocká rada vás může vést všude, kde je třeba činit 
obtížná rozhodnutí ohledně práce, vzdělání, misie či 
chození na rande. Diskutujte se svou rodinou nebo ka-
marády o tom, jak můžete následovat proroka v době, 
kdy musíte činit určitá rozhodnutí.
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Víra, rodina, služba

Toto je jedno z poselství navštěvujících 
učitelek ze série, která se věnuje různým 
vlastnostem Spasitele.

Když následujeme příklad po-
slušnosti Ježíše Krista, pro-

hlubuje se naše víra v Něj. Starší 
Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti 
apoštolů řekl: „Lze se divit tomu, že 
Kristus definuje sebe sama v prvé 
řadě ve vztahu ke svému Otci – že 
Ho miloval a byl Ho poslušen a po-
drobil se Mu jako Jeho oddaný syn? 
… Poslušnost je prvním zákonem 
nebe.“ 1

Písma nás učí, že „když získáme 
jakékoli požehnání od Boha, je to 
skrze poslušnost onoho zákona, na 
němž je založeno“. (NaS 130:21.) 
K osobnímu duchovnímu růstu 
dochází tehdy, když lneme k Bohu 
prostřednictvím poslušnosti a při-
voláváme do svého života moc 
Spasitelova Usmíření.

„Když kráčíme v poslušnosti 
zásad a přikázání evangelia Ježíše 
Krista, přijímáme nepřetržitý příval 
požehnání, která nám Bůh slíbil 
ve své smlouvě s námi,“ řekl starší 

Vlastnosti Ježíše Krista:  
Poslušný syn

D. Todd Christofferson z Kvora 
Dvanácti apoštolů. „Tato požehnání 
poskytují prostředky, které potřebu-
jeme k tomu, abychom mohli spíše 
působit, než aby na nás bylo během 
života jen působeno. … Poslušnost 
nám dává větší schopnost řídit svůj 
život, větší schopnost vykonávat vše 
potřebné, pracovat a tvořit.“  2

Další verše z písem
Lukáš 22:41–46;  
Nauka a smlouvy 82:10; 93:28

Z písem
Starší David A. Bednar z Kvora 

Dvanácti apoštolů se zeptal: „Lze 
duchovní sílu, která je výsledkem 
důsledné poslušnosti přikázání, 
věnovat někomu jinému? Jasná od-
pověď … zní: nikoli.“ 3

Příkladem této zásady je podo-
benství o deseti pannách. Všechny 
panny si vzaly lampy, aby „vyšly proti 
ženichovi“, ale pouze pět z nich bylo 
moudrých a vzalo si do své lampy 
olej. Zbylých pět bylo pošetilých, 
protože si „nevzaly s sebou oleje“.

O půlnoci nastal křik: „Aj, 
ženich jde, vyjděte proti němu.“ 
Všechny panny si přichystaly 
svou lampu, ale pošetilé panny 
neměly žádný olej. Řekly mou-
drým pannám: „Udělte nám oleje 
svého, nebo lampy naše hasnou.“

Moudré panny odpověděly: 
„Aby se snad nám i vám nedo-
stalo. Jděte raději … a kupte 
sobě.“ Když pošetilé panny ode-
šly, přišel ženich, moudré panny 
s ním odešly a „zavříny jsou 
dvéře“. (Matouš 25:1–13.)
ODKAZY
1. Jeffrey R. Holland, „The Will of the 

Father in All Things“, (Brigham Young 
University devotional, Jan. 17, 1989), 4, 
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Na zamyšlenou
Jaké příklady poslušnosti znáte 
z písem?

S modlitbou si prostudujte tento materiál a snažte se poznat, o co se máte podělit s těmi, 
které učíte. Jak může porozumění Spasitelovu životu a Jeho různým rolím posílit vaši 
víru v Něj a požehnat životu sester, kterým sloužíte v rámci navštěvujícího učení? Další 
informace najdete na stránkách reliefsociety.lds.org.




