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Na sklonku Druhej svetovej vojny som slúžil v ná-
morníctve Spojených štátov. Mal som hodnosť ná-
morníka, najnižšiu hodnosť v námorníctve. Potom 

som sa kvalifikoval na námorníka prvej triedy a následne 
na to som sa kvalifikoval na nižšieho námorného dôstoj-
níka tretej triedy.

Druhá svetová vojna sa skončila a ja som bol uvoľnený 
zo služby. Ale zaumienil som si, že ak sa niekedy vrátim 
späť do armády, že by som chcel slúžiť ako dôstojník. 
Povedal som si: „Žiadne upratovanie špinavých kuchyni, 
žiadne drhnutie paluby, ak sa tomu budem môcť vyhnúť.

Potom čo som bol uvoľnený zo služby, vstúpil som 
do zálohy námorníctva Spojených štátov. Chodil som na 
výcvik každý pondelok večer. Študoval som tvrdo, aby 
som sa kvalifikoval na akadémiu. Prešiel som všetkými 
možnými skúškami, ktoré si viete predstaviť: mentálnymi, 
fyzickými a emocionálnymi. Nakoniec, prišla úžasná 
novina: „Bola vám udelená nižšia dôstojnícka hodnosť v 
zálohe námorníctva Spojených štátov.“

Škodoradostne som to ukázal svojej manželke Frances 
a povedal: „Dokázal som to! Dokázal som to!“ Objala ma a 
povedala: „Veľmi ťažko si pracoval, aby si to dokázal.“

Ale niečo sa stalo. Bol som povolaný za radcu v bis-
kupstve v mojom zbore. Stretnutie rady biskupstva bolo 
v rovnaký večer ako môj námorný výcvik. Vedel som, 
že je to hrozný konflikt záujmov. Vedel som, že nebu-
dem mať čas pokračovať v zálohe námorníctva a mojich 

povinnostiach v biskupstve. Čo som mal urobiť? Bolo treba 
učiniť rozhodnutie.

Modlil som sa o to. Zašiel som za mužom, ktorý bol 
mojím prezidentom kolu, keď som bol ešte chlapec, 
Starším Haroldom B. Leeom (1899 – 1973), vtedy členom 
Kvóra dvanástich apoštolov. Sadol som si za stôl oproti 
nemu. Rozpovedal som mu ako veľmi si cením oné pový-
šenie. Dokonca som mu aj ukázal kópiu listu s menova-
ním, ktorý som obdržal.

Po chvíli premýšľania mi povedal: „Mal by si urobiť toto, 
brat Monson. Napíšeš list do Námorného úradu a vysvetlíš 
im, že vzhľadom na to, že si bol povolaný za člena biskup-
stva, nemôžeš prijať oné povýšenie v zálohe námorníctva 
Spojených štátov.“

Pocítil som úzkosť. Potom dodal: „Potom napíšeš veli-
teľstvu Dvanásteho námorného okrsku v San Franciscu a 
vysvetlíš im, že by si bol rád uvoľnený zo zálohy.“

Povedal som: „Starši Lee, vy nerozumiete armáde. 
Samozrejme, že odvolajú povýšenie ak ho odmietnem 
prijať, ale Dvanásty námorný okrsok ma len tak neuvoľní. 
V Kórei začína vojna a nezaradených dôstojníkov určite 
povolajú. Ak ma povolajú, radšej by som sa vrátil ako vyšší 
dôstojník, ale toto sa nestane, ak odmietnem povýšenie. 
Ste si istý, že chcete, aby som prijal túto radu?“

Starší Lee mi položil ruku na rameno a otcovsky pove-
dal: „Brat Monson, maj viac viery. Armáda nie je pre teba.“

Odišiel som domov. Vložil som oplakané povýšenie 
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späť do obálky spolu so sprievodným listom a odmietol 
som ho. Potom som napísal list Dvanástemu námor-
nému okrsku a požiadal som o uvoľnenie zo zálohy 
námorníctva.

Moje uvoľnenie zo zálohy námorníctva bolo súčasťou 
poslednej uvoľnenej skupiny pred začiatkom vojny v Kó-
rei. Moja pôvodná skupina bola. Šesť mesiacov po tom ako 
som bol povolaný za radcu v biskupstve som bol povolaný 
za biskupa mojom zbore.

Nezastával by som dnes pozíciu v Cirkvi, ak by som 
nenasledoval radu proroka, ak by som sa nemodlil ohľa-
dom oného rozhodnutia a neprišiel k poznaniu dôležitej 
pravdy: múdrosť Božia javí sa bláznovstvom pre človeka.1 
Ale najväčšia lekcia, ktorú sa môžeme v smrteľnosti naučiť 
je, že keď Boh hovorí a Jeho deti poslúchajú, budú vždy 
činiť správne.

Hovorí sa, že brána histórie sa otáča na malých pán-
toch, a tak isto aj životy ľudí. Naše rozhodnutia určujú náš 
osud. Ale pri našich rozhodnutiach nie sme ponechaní bez 
pomoci.

Ak chcete vidieť svetlo nebies, ak chcete cítiť inšpiráciu 
Všemohúceho Boha, ak chcete mať pocit vo svojom vnútri, 
že Nebeský Otec vás vedie, potom nasledujte prorokov Bo-
žích. Keď nasledujete prorokov, budete na bezpečnej pôde.

POZNÁMKA
1. Pozri 1. Korintským 2:14.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Len niekoľko členov Cirkvi obdrží radu priamo od 
apoštola, tak ako obdržal prezident Monson. Ale na-
priek tomu môžeme byť požehnaní nasledovaním učení 
prorokov a apoštolov. Prečítajte si príhovory prezidenta 

Monsona z poslednej generálnej konferencie (pamä-
tajte tiež na úvodné a záverečné postrehy). Zamerajte 
sa na konkrétne vedenie či volanie k činom. Môžete ho-
voriť s tými, ktorých navštevujete o tom, čo ste sa naučili 
a premýšľajte nad spôsobmi ako využiť rady prezidenta 
Monsona.

MLÁDEŽ
Rada pre ťažké rozhodnutia

Prezident Henry B. Eyring, prvý radca v Prvom 
predsedníctve porozprával o tom ako nasledoval 

prorockú radu. Počas jednej generálnej konferencie pre-
zident Ezra Taft Benson (1899 – 1994) dôrazne vyzýval 
členov, aby sa dostali z dlhov – predovšetkým z hypoték.

Prezident Eyring povedal: „Po zhromaždení som sa 
pozrel na manželku a povedal som: ,Myslíš, že je nejaká 
možnosť, ako by sme to dokázali?‘ Najskôr nám nič ne-
napadlo.“ Večer si však spomenul na nejaké pozemky, 
ktoré sa už roky pokúšal predať. „Pretože sme dôvero-
vali Bohu a . . .slovám z príhovoru Jeho služobníka, . . . 
ráno sme zatelefonovali. . . . Dostalo sa mi odpovede, 
ktorá do dnešného dňa posilňuje moju dôveru v Boha a 
Jeho služobníkov.“ V ten istý deň prišiel muž a ponúkol 
za pozemky Eyringovcov sumu iba o čosi vyššiu ako bola 
ich hypotéka. Eyringovci sa čoskoro zbavili dlhov (pozri 
Dôveruj Bohu, a potom choď a konaj Generálna konfe-
rencia október 2010, 94).

Možno nemusíte platiť hypotéku, ale prorocká rada 
vás vedie tu a teraz cez ťažké rozhodnutia ohľadom 
práce, vzdelania, misie a randenia. Diskutujte so svojou 
rodinou alebo vrstovníkmi o tom, ako môžete nasledo-
vať proroka, keď činíte rozhodnutia.
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Viera, rodina, pomoc

Toto je súčasť série posolstiev 
navštevujúceho učenia, ktoré obsahujú 
vlastnosti Spasiteľa.

Nasledovanie príkladu Ježiša 
Krista v poslušnosti zvyšuje 

našu vieru v Neho. Starší Jeffrey R. 
Holland z Kvóra dvanástich apoš-
tolov povedal: „Je nejaký dôvod 
čudovať sa, že sa Kristus rozhodol 
v prvom rade definovať sám seba 
svojím vztahom k otcovi – že ho 
miloval, poslúchal a podriadil sa 
mu ako verný syn, ktorým aj bol? 
. . . Poslušnosť je prvým zákonom 
nebies.“ 1

Písma nás učia, že keď získame 
akékoľvek požehnanie od Boha, 
tak je to práve pre poslušnosť toho 
zákona, na ktorom je založené (po-
zri NaZ 130:21). Keď prichádzame 
bližšie k Bohu skrze poslušnosť, du-
chovne rastieme a pozývame moc 
Spasiteľovho uzmierenia do našich 
životov.

Starší D. Todd Christofferson z 
Kvóra dvanástich apoštolov po-
vedal: „Ak kráčame v poslušnosti 
zásad a prikázaní evanjelia Ježiša 

Vlastnosti Ježiša Krista:  
Poslušný Syn

Krista, tešíme sa z neustáleho prúdu 
požehnaní prisľúbených Bohom v 
Jeho zmluve s nami. Tieto požehna-
nia poskytujú zdroje, ktoré potrebu-
jeme, aby sme podľa nich konali, a 
nie aby na nás vplývali, keď krá-
čame životom. . . . Poslušnosť nám 
dáva väčšiu kontrolu nad našimi 
životmi, väčšiu kapacitu napredovať, 
pracovať a tvoriť. 2

Doplňujúce písma
Lukáš 22:41 – 46; NaZ 82:10; 93:28

Z písiem
Starší David A. Bednar z Kvóra 

dvanástich apoštolov sa opýtal: „Dá 
sa duchovná sila, ktorá je výsled-
kom dôslednej poslušnosti priká-
zaní, venovať niekomu inému? Jasná 
odpoveď . . . je nie.“ 3

Podobenstvo o desiatich pannách 
je príkladom tejto zásady. Hoci si 
všetky panny vzali svoje lampy a 
vyšli „naproti ženíchovi“, iba päť 
z nich bolo múdrych a vzali si do 
svojich lámp olej. Ďalších päť bolo 
pochabých, a tie „nevzali si olej“.

O polnoci nastal krik: „Ajhľa, 
ženích vyjdite mu naproti!“ Všetky 
panny si pripravovali svoje lampy, 
ale pochabé nemali olej. Tu po-
vedali rozumným pannám: „Dajte 
nám zo svojho oleja, lebo naše 
lampy hasnú!“

Ale rozumné panny povedali: 
„Aby potom nestačilo ani nám, 
ani vám? Choďte . . . a kúpte si.“ 
A zatiaľ čo pochabé odišli, prišiel 
ženích a múdre panny odišli s 
ním „a dvere sa zatvorili“. (Matúš 
25:1 – 13).
POZNÁMKY
1. Jeffrey R. Holland, „The Will of the Father 

in All Things“ (Brigham Young University 
devotional, 17. január 1989),  
4, speeches.byu.edu.

2. D. Todd Christofferson, „Moc zmlúv“,  
Generálna konferencia apríl 2009, 19.

3. David A. Bednar, „Obrátení k Pánovi“, Ge-
nerálna konferencia október 2012, 144.
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Zvážte toto
Aké sú niektoré príklady 
poslušnosti uvedené písmach?

S modlitbou preštudujte tento materiál a snažte sa zistiť, o čo sa máte podeliť. Ako  
zvýši porozumenie života a poslania Spasiteľa vašu vieru v Neho a požehná tie, na  
ktoré dohliadate pomocou navštevujúceho učenia? Viac informácií nájdete na  
reliefsociety.lds.org.


