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Před několika lety jsem seděl v chrámu Salt Lake 
v místnosti, kde se jednou týdně setkávají členové 
Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů. 

Díval jsem se na stěnu naproti místu, kde sedává První 
předsednictvo, a prohlížel si portréty jednotlivých presi-
dentů Církve.

Zatímco jsem se na ně, na své předchůdce, díval – 
od Proroka Josepha Smitha (1805–1844) až po presidenta 
Gordona B. Hinckleyho (1910–2008) – pomyslel jsem si: 
„Jak vděčný jsem za vedení každého z nich!“

Toto jsou velcí muži, kteří nikdy nezakolísali, nikdy 
neklopýtli a nikdy neselhali. Jsou to muži Boží. Když 
myslím na novodobé proroky, které jsem znal a měl rád, 
vzpomínám na jejich život, na jejich charakterové rysy 
a na jejich inspirované učení.

President Heber J. Grant (1856–1945) byl presidentem 
Církve, když jsem se narodil. Když rozjímám o jeho životě 
a učení, jsem přesvědčen, že určitým charakterovým 
rysem, který vždy ztělesňoval, je vytrvalost – vytrvalost 
v tom, co je dobré a ušlechtilé.

President George Albert Smith (1870–1951) byl presi-
dentem Církve v době, kdy jsem sloužil jako biskup sboru 
v Salt Lake City. Jednou poznamenal, že mezi Pánem 
a protivníkem probíhá velká přetahovaná. „Zůstanete- li 
na Pánově straně linie,“ učil, „budete pod Jeho vlivem 
a nebudete mít touhu činit zlo.“ 1

Do služby v Kvoru Dvanácti mě v roce 1963 povolal 
president David O. McKay (1873–1970). Tím, jak žil, učil 

tomu, že máme být ohleduplní vůči druhým. „Pravé  
křesťanství,“ řekl, „je láska v akci.“ 2

President Joseph Fielding Smith (1876–1972), jeden 
z nejproduktivnějších církevních pisatelů, se v životě řídil 
zásadou studia evangelia. Neustále studoval písma a byl 
obeznámen s učením a s naukami, které se na stránkách 
písem nacházejí, jako nikdo jiný, koho jsem kdy znal.

President Harold B. Lee (1899–1973) sloužil jako můj 
president kůlu, když jsem byl chlapcem. Jeho oblíbený 
citát zněl: „Stůjte na svatých místech a nepohněte se.“ 3 
Povzbuzoval Svaté, aby byli naladění a vnímaví vůči 
našeptávání Ducha Svatého.

Hlavní zásadou, jíž se v životě řídil president 
Spencer W. Kimball (1895–1985), je podle mého názoru 
nejspíše oddanost. Byl zcela a jednoznačně oddán Pánu. 
Byl také oddán životu podle evangelia.

Když se stal presidentem Církve president Ezra Taft 
Benson (1899–1994), povolal mě, abych sloužil jako druhý 
rádce v Prvním předsednictvu. Hlavní zásadou, kterou se 
řídil, byla láska zahrnutá v těchto jeho oblíbených slovech 
z písem, jež pronesl Spasitel: „Jakými lidmi máte býti? 
Vpravdě pravím vám, dokonce jako já jsem.“ 4

President Howard W. Hunter (1907–1995) byl člověkem, 
který se v druhých vždy snažil hledat to nejlepší. Byl vždy 
zdvořilý a vždy pokorný. Měl jsem tu výsadu sloužit jako 
jeho druhý rádce.

President Gordon B. Hinckley nás učil, že máme dělat to 
nejlepší, co můžeme. Vydával mocné svědectví o Spasiteli 
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Proroci,  
kteří nás vedou

President Thomas S. Monson
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a o Jeho poslání. Učil nás s láskou. Možnost sloužit jako 
jeho první rádce pro mě byla ctí a požehnáním.

Spasitel nám posílá proroky, protože nás miluje. Během 
generální konference letos v říjnu budou mít generální 
autority Církve opět výsadu podělit se o slovo Páně. K této 
zodpovědnosti přistupujeme s velikou vážností a pokorou.

Jak požehnáni jsme, že znovuzřízená Církev Ježíše 
Krista je dnes na zemi a že tato Církev je založena na skále 
zjevení! Pokračující zjevení je pravou životní silou evange-
lia Ježíše Krista.

Kéž se připravíme na to, abychom dokázali přijmout 
osobní zjevení, která během generální konference v hoj-
nosti přicházejí. Kéž je naše srdce naplněno opravdovým 
odhodláním, až budeme pozvedat ruku na vyjádření 
podpory žijícím prorokům a apoštolům. Kéž jsme osvíce-
ni, povzneseni, utěšeni a posíleni, až budeme naslouchat 
jejich poselstvím. A kéž jsme připraveni obnovit svůj záva-
zek vůči Pánu Ježíši Kristu – Jeho evangeliu a Jeho dílu 
– a s obnoveným odhodláním dodržovat Jeho přikázání 
a naplňovat Jeho vůli.

POZNÁMKY
1. Učení presidentů Církve: George Albert Smith (2011), 179.
2. Teachings of Presidents of the Church: David O. McKay (2003), 181.
3. Nauka a smlouvy 87:8.
4. 3. Nefi 27:27.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

President Monson vypráví o mocných ponaučeních, 
jež získal od proroků, kteří ho předešli. Také nám při-
pomíná, že „Spasitel nám posílá proroky, protože nás 
miluje“. Zatímco budete duchovně sloužit těm, které 
učíte, mohli byste diskutovat o tom, v jakém smyslu jsou 
proroci a apoštolové známkou lásky, kterou k nám Bůh 
chová. Zvažte možnost podělit se o rady z některého 

minulého konferenčního proslovu presidenta Monsona. 
Vyzvěte ty, které učíte, aby se připravili na generální 
konferenci tím, že si projdou proslovy, které je obzvláš-
tě inspirovaly a pomohly jim pocítit Spasitelovu lásku.

MLÁDEŽ
Ó, Bože, my Tobě děkujeme

Jak vás ovlivnil náš prorok – president Thomas 
S. Monson? Co si ohledně něj budete pamatovat 

nejvíce? Zvažte možnost zapsat si do deníku něco 
o presidentu Monsonovi a jeho životě – podobně jako 
on v tomto poselství popisuje, jaký vliv měl podle jeho 
vzpomínek každý ze zmíněných proroků na něho.

Také byste si mohli vybrat nějaký oblíbený citát, 
jehož autorem je president Monson, a napsat si ho 
někam, kde ho budete mít často na očích – například na 
školní sešit nebo na lístek, který si dáte někam do poko-
je. Také byste si citát mohli vyfotografovat a vytvořit si 
z něj tapetu na mobilním telefonu. Pokaždé, když se na 
citát podíváte, se můžete zamyslet nad tím, jak důležitý 
žijící prorok je, a připomenout si, že ho zde máme pro-
to, aby nám v dnešní době projevoval lásku a vedl nás.

Náboženskou píseň „Ó, Bože, my Tobě děkujeme“  
si můžete stáhnout zde: lds .org/ go/ 9176.

DĚTI
Proroci nás vedou ke Kristu

Spasitel nám dává proroky, protože nás má rád.  
Následování proroků nám pomáhá se správně roz-

hodovat. Jaké dvě konkrétní věci můžete dělat, abyste 
následovali proroka?
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„A Pán nazval lid svůj Sionem, 
protože byli jednoho srdce 

a jedné mysli a přebývali ve spra-
vedlivosti; a nebylo žádných chu-
dých mezi nimi.“ (Mojžíš 7:18.) Jak 
můžeme dosáhnout jednoty?

Starší M. Russell Ballard z Kvora 
Dvanácti apoštolů řekl: „V jádru 
anglického slova ‚atonement ‘ (usmí-
ření) je slovo one (jeden). Pokud by 
tomu všichni lidé rozuměli, nikdy 
by nebyl nikdo, o koho bychom se 
nestarali, bez ohledu na věk, rasu, 
pohlaví, náboženství, společenské 
postavení nebo ekonomickou situa-
ci. Snažili bychom se napodobovat 
Spasitele a nikdy bychom k druhým 
nebyli nelaskaví, lhostejní, neuctiví 
nebo necitliví.“ 1

President Henry B. Eyring, první 
rádce v Prvním předsednictvu, učil: 
„Tam, kde je s lidmi Duch, [mohou] 
očekávat soulad. … Duch Boží 
nikdy nepodněcuje ke sváru (viz 

Jednoho srdce

3. Nefi 11:29). … Vede k osobnímu 
pokoji a ke sjednocení s druhými.“ 2

Když Carole M. Stephensová, 
která sloužila jako první rádkyně 
v Generálním předsednictvu 
Pomocného sdružení, mluvila o těž-
kostech v rodinách, řekla: „Nikdy 
jsem nemusela projít rozvodem, 
bolestí a nejistotou opuštěného dítě-
te nebo zodpovědnostmi spojenými 
s životem osamocené matky. Neza-
kusila jsem smrt dítěte, neplodnost 
ani přitažlivost k osobám stejného 
pohlaví. Nemusela jsem snášet týrá-
ní, chronickou nemoc či závislost. 
Toto nebyla příležitost pro zátěž, jíž 
jsem byla podrobena.

… Ale skrze své osobní zkoušky 
a strasti … jsem se dobře obeznámila 
s Tím, kdo [tomu] rozumí. … A navíc 
jsem zažila a zažívám všechny tyto 
zkoušky smrtelnosti, které jsem zmí-
nila, z pohledu dcery, matky, babič-
ky, sestry, tety a přítelkyně.

My, jako dcery Boží dodržující 
smlouvy, nemáme jen příleži-
tost poučit se ze svých těžkostí 
– máme i možnost sjednotit se 
v empatii a soucitu, když pomá-
háme ostatním členům Boží 
rodiny v jejich starostech.“ 3

Další verše z písem a doplňující 
informace
Jan 17:20–23; Efezským 4:15; 
Mosiáš 18:21–22; 4. Nefi 1:15
reliefsociety .lds .org
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S modlitbou si prostudujte tento materiál a usilujte o inspiraci, abyste poznaly, o co se 
máte podělit s těmi, které učíte. Jak porozumění účelu Pomocného sdružení připraví 
dcery Boží na požehnání věčného života?

K zamyšlení
Jak nám jednota s druhými 
pomáhá být jednotné s Bohem?

Víra, rodina, služba


