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Służyłem w marynarce wojennej Stanów Zjednoczo-
nych pod koniec II wojny światowej. Byłem mary-
narzem, miałem najniższy, jaki może być stopień 

w marynarce. Potem zostałem starszym marynarzem, a 
potem młodszym podoficerem.

Druga wojna światowa dobiegła końca i zostałem zwol-
niony z wojska, ale postanowiłem sobie, że jeśli kiedyś do 
niego powrócę, będę służył w randze oficera. Myślałem: 
„Jeśli to możliwe, nigdy więcej sprzątania mesy i szorowa-
nia pokładów”.

Po demobilizacji wstąpiłem do Rezerwy Marynarki Wo-
jennej Stanów Zjednoczonych. W każdy poniedziałkowy 
wieczór ćwiczyłem musztrę. Bardzo się przykładałem, 
bo chciałem dostać się na studia. Poddałem się wszelkim 
możliwym badaniom: intelektualnym, fizycznym i psy-
chicznym. W końcu nadeszła wspaniała nowina: „Został 
pan zakwalifikowany do korpusu Rezerwy Marynarki 
Wojennej Stanów Zjednoczonych”.

Uradowany pokazałem zawiadomienie mojej żonie, 
Frances, mówiąc: „Udało mi się! Udało mi się!”. Uściskała 
mnie i powiedziała: „Ciężko sobie na to zapracowałeś”.

Jednak wydarzyło się wówczas coś jeszcze. Zostałem 
powołany jako doradca w radzie biskupiej mojego okręgu. 
Spotkania rady biskupiej odbywały się w tym samym 
czasie, co moje zajęcia z musztry. Wiedziałam, że jedno zu-
pełnie nie zgra się z drugim. Wiedziałem, że nie pogodzę 
obowiązków rezerwisty i obowiązków w radzie biskupiej. 
Co zrobić? Trzeba było podjąć decyzję.

Modliłem się. Później poszedłem na spotkanie z prezy-
dentem palika z moich chłopięcych czasów, Starszym Ha-
roldem B. Lee (1899- 1973), wówczas członkiem Kworum 
Dwunastu Apostołów. Usiadłem naprzeciw niego przy 
jednym stole. Powiedziałem, jak bardzo cenię sobie ten 
patent oficerski. Nawet pokazałem mu mianowanie, które 
otrzymałem.

Po krótkim zastanowieniu, Harold B. Lee powiedział: 
„Oto, co powinieneś zrobić, Bracie Monson. Napisz list do 
biura marynarki wojennej i poinformuj, że z powodu po-
wołania do rady biskupiej nie możesz przyjąć mianowania 
w Rezerwie Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych”.

Moje serce zamarło. A on dodał jeszcze: „Potem na-
piszesz do Dwunastego Okręgu Marynarki Wojennej w 
San Francisco i poinformujesz, że prosisz o zwolnienie ze 
służby rezerwowej”.

Powiedziałem: „Starszy Lee, nie rozumiesz zasad panu-
jących w wojsku. Rzeczywiście, jeśli nie przyjmę awansu, 
oni go wycofają, ale Dwunasty Okręg Marynarki Wojennej 
na pewno mnie nie zwolni. W Korei zanosi się na wojnę, 
więc każdy podoficer na pewno zostanie zmobilizowany. 
Jeśli miałbym wrócić do czynnej służby wojskowej, chciał-
bym wrócić jako oficer, ale jeśli nie zaakceptuję mianowa-
nia, tak się nie stanie. Czy jesteś pewien, że właśnie takiej 
rady chcesz mi udzielić?”.

Starszy Lee położył dłoń na moim ramieniu i powiedział 
po ojcowsku: „Więcej wiary, Bracie Monson. Wojsko nie 
jest dla ciebie”.
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Podążaj za prorokami

Prezydent Thomas S. Monson
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Wróciłem do domu. Włożyłem mokre od łez miano-
wanie z powrotem do koperty wraz z towarzyszącym mu 
listem oraz moją odmową. Następnie napisałem do Dwu-
nastego Okręgu Marynarki Wojennej z prośbą o zwolnie-
nie mnie ze służby w rezerwie marynarki wojennej.

Ta prośba znalazła się w ostatniej grupie podań roz-
patrzonych przed wybuchem wojny koreańskiej. Moja 
baza została postawiona w stan gotowości bojowej. Sześć 
miesięcy po powołaniu na doradcę w radzie biskupiej, 
zostałem powołany na biskupa.

Nie objąłbym mojej dzisiejszej funkcji w Kościele, 
gdybym nie posłuchał rady proroka, gdybym nie modlił 
się, przed podjęciem tamtej decyzji, gdybym nie zaakcep-
tował pewnej ważnej prawdy: mądrość Boga często jest 
głupstwem dla ludzi 1. Najwspanialszą nauką, jaką możemy 
wynieść z doczesnego życia, jest to, że kiedy Bóg prze-
mawia, a Jego dzieci są Mu posłuszne, zawsze dokonują 
właściwych wyborów

Mówi się, że brama historii obraca się na małych zawia-
sach. Podobnie jest z ludzkim życiem. Decyzje determinują 
przeznaczenie. Ale podczas ich podejmowania nie jeste-
śmy pozostawieni sami sobie.

Jeśli chcecie ujrzeć światłość nieba, jeśli chcecie odczuć 
natchnienie Wszechmogącego Boga, jeśli chcecie poczuć 
w głębi serca, że wasz Ojciec Niebieski was prowadzi, 
idźcie za głosem proroków Boga. Jeśli będziecie podążać 
za prorokami, będziecie bezpieczni.

PRZYPIS
1. Zob. I List do Koryntian 2:14.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

Niewielu członków Kościoła będzie miało szansę 
otrzymać osobistą wskazówkę od samego Apostoła, 
tak jak Prezydent Monson. Mimo to możemy cieszyć 
się błogosławieństwami, jeśli będziemy podążać za 
naukami proroków i apostołów. Możecie przeczytać 

przemówienia Prezydenta Monsona z ostatniej konfe-
rencji generalnej (nie zapominając o tym, co powiedział 
na rozpoczęcie i na zakończenie). Poszukajcie w nich 
konkretnych wskazówek lub wezwań do działania. 
Możecie porozmawiać z odwiedzanymi osobami, o tym, 
czego dowiedzieliście się z tych przemówień i zastano-
wić się nad zastosowaniem rad Prezydenta Monsona.

MŁODZIEŻ
Rada na trudne decyzje

Prezydent Henry B. Eyring, Pierwszy Doradca w Ra-
dzie Prezydenta Kościoła, opowiedział o sytuacji, w 

której posłuchał rady proroka. W czasie jednej z konfe-
rencji generalnych Prezydent Ezra Taft Benson (1899- 
1994) wezwał członków, by spłacili długi — zwłaszcza 
długi hipoteczne.

Prezydent Eyring powiedział: „Po spotkaniu pod-
szedłem do żony i zapytałem: ‘Sądzisz, że jest sposób, 
żebyśmy mogli to zrobić?’. Z początku nie mogliśmy 
nic wymyślić”. Wieczorem jednak przyszła mu na myśl 
pewna nieruchomość, którą od lat bezskutecznie starali 
się sprzedać. „Ufaliśmy Bogu i […] [przesłaniu] Jego 
sługi, [więc] ustaliliśmy, że […] zadzwonię do człowieka 
[…], który zajmował się sprzedażą naszej nierucho-
mości. […] Usłyszałem odpowiedź, która po dziś dzień 
wzmacnia moje zaufanie do Boga i Jego sług”. Tego 
samego dnia pewien człowiek wyraził chęć zakupu 
nieruchomości Eyringów za kwotę nieco przewyższającą 
ich dług hipoteczny. Eyringowie wkrótce uwolnili się 
od kredytu. (Zob. „Zaufajcie Bogu, a potem pójdźcie i 
czyńcie”, Liahona, listopad 2010, str. 72).

Może nie musisz spłacać hipoteki, ale rada proroka 
poprowadzi cię w konkretnej sytuacji w trudnych de-
cyzjach dotyczących pracy, nauki, misji i spraw towa-
rzyskich. Porozmawiaj z członkami rodziny lub swoimi 
rówieśnikami o tym, w jaki sposób podążać za radami 
proroka, dokonując wyborów.
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Wiara, Rodzina, Służba

Jest to część z serii Przesłań dla odwiedzin 
domowych, które mówią o cechach 
Zbawiciela.

Naśladowanie przykładu po-
słuszeństwa Jezusa Chrystusa 

zwiększa naszą wiarę w Niego. 
„Czy to kogoś dziwi — powiedział 
Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum 
Dwunastu Apostołów — że Chry-
stus postanowił mówić o sobie w 
relacji z Ojcem przede wszystkim 
przez pryzmat swojej miłości do 
Niego, posłuszeństwa i poddawania 
się Jego woli niczym lojalny syn, 
którym był? […] Posłuszeństwo jest 
pierwszym prawem niebios” 1.

Pisma święte uczą: „kiedy otrzy-
mujemy jakieś błogosławieństwo od 
Boga, jest to przez posłuszeństwo 
temu prawu, od którego jest ono 
uzależnione” (NiP 130:21). Nasz du-
chowy rozwój następuje wówczas, 
gdy zbliżamy się do Boga, będąc 
Mu posłuszni i pozwalamy, aby moc 
Zadośćuczynienia Zbawiciela miała 
wpływ na nasze życie.

„Kiedy kroczymy w posłuszeń-
stwie zasadom i przykazaniom 
ewangelii Jezusa Chrystusa — mó-
wił Starszy D. Todd Christofferson 
z Kworum Dwunastu Apostołów 

Cechy Jezusa Chrystusa:  
posłuszny Syn

— cieszymy się nieustającym 
strumieniem błogosławieństw 
obiecanych przez Boga mocą Jego 
przymierza z nami. Te błogosławień-
stwa dają nam narzędzia, abyśmy 
mogli działać, a nie tylko byli pod-
dawani działaniu, kiedy podążamy 
przez życie. […] Posłuszeństwo daje 
nam większą kontrolę nad naszym 
życiem, większe możliwości, by pra-
cować i tworzyć 2.

Dodatkowe fragmenty z pism 
świętych
Ew. Łukasza 22:41–46;  
Nauki i Przymierza 82:10; 93:28

Z pism świętych
„Czy duchowa siła wynikająca z 

wytrwałego posłuszeństwa przyka-
zaniom to coś, co można przekazać 
drugiej osobie?”, zapytał Starszy 
David A. Bednar z Kworum Dwuna-
stu Apostołów. „Oczywista odpo-
wiedź […] brzmi: nie” 3.

Przypowieść o dziesięciu pan-
nach jest przykładem działania tej 
zasady. Wszystkie panny zabrały 
swoje lampy „na spotkanie oblu-
bieńca”, ale tylko pięć z nich było 
mądrych i zabrało oliwę. Pozo-
stałych pięć panien było głupich, 

ponieważ „nie zabrały ze sobą 
oliwy”.

O północy powstał krzyk: „Oto 
oblubieniec, wyjdźcie na spotka-
nie”. Wszystkie panny oporządziły 
swoje lampy, ale głupie panny 
nie miały oliwy. Powiedziały do 
mądrych panien: „Użyczcie nam 
trochę waszej oliwy, gdyż lampy 
nasze gasną”.

Mądre panny odparły: „O nie! 
Gdyż mogłoby nie starczyć i nam 
i wam; idźcie […] i kupcie sobie”. 
A gdy głupie panny odeszły, przy-
szedł oblubieniec i mądre panny 
weszły z nim i „zamknięto drzwi” 
(Ew. Mateusza 25:1- 13).
PRZYPISY
1. Jeffrey R. Holland, „The Will of the Father 

in All Things”, (Uroczyste spotkanie na 
Uniwersytecie Brighama Younga, 17 stycz-
nia 1989 r.), str. 4, speeches.byu.edu.

2. D. Todd Christofferson, „Moc przymierzy”, 
Liahona, maj 2009, str. 20–21.

3. David A. Bednar, „Nawróceni do Pana”, 
Liahona, listopad 2012, str. 109.
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Zastanów się
Jakie przykłady posłuszeństwa 
znajdujemy w pismach świętych?

Przestudiujcie z modlitwą to przesłanie i zastanówcie się nad fragmentem, o którym 
chcecie mówić. W jaki sposób zrozumienie życia i misji Zbawiciela przyczyni się do 
wzrostu waszej wiary w Niego i pobłogosławi osoby, nad którymi macie pieczę poprzez 
odwiedziny domowe? Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę reliefsociety.lds.org.




