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Pred niekoľkými rokmi som sedel v chráme v Salt 
Lake v miestnosti, kde sa raz za týždeň stretávajú 
Prvé predsedníctvo a Kvórum dvanástich apoštolov. 

Hľadel som na stenu, kde sú portréty Prvého predsedníctva, 
a potom som si povšimol portréty každého prezidenta Cirkvi.

Keď som tak na nich hľadel, moji predchodcovia –  
od Proroka Josepha Smitha (1805 – 1844) k prezidentovi 
Gordonovi B. Hinckleyimu (1910 – 2008) – pomyslel som 
si: „Aký som len vďačný za vedenie každého z nich.“

Sú to úžasní muži, ktorí nikdy nezaváhali, nikdy neo-
chabli a nikdy nezlyhali. Sú to muži Boží. Keď premýšľam 
o novodobých prorokoch, ktorých som poznal a miloval, 
spomínam si na ich životy, vlastnosti a inšpirované učenia.

Prezident Heber J. Grant (1856 – 1945) bol prezidentom 
Cirkvi v čase môjho narodenia. Keď uvažujem nad jeho 
životom a učeniami, verím, že črta, ktorú prezident Grant 
vždy zosobňoval bola vytrvalosť — vytrvalosť v oných 
veciach, ktoré sú dobré a vznešené.

Prezident Albert George Smith (1870 – 1951) bol pre-
zidentom Cirkvi v čase, keď som slúžil ako biskup zboru 
v Salt Lake City. Povšimol si, že medzi Pánom a protiv-
níkom prebieha veľký súboj v preťahovaní lanom. „Ak 
zostanete na Pánovej strane lana,“ učil, „budete pod jeho 
vplyvom a nebudete mať žiadnu túžbu činiť zlo.“ 1

V roku 1963, keď bol prezidentom David O. McKay 
(1873 – 1970), som bol povolaný za člena Kvóra Dvanás-
tich. Učil postoj k druhým tým, ako žil. „Pravým kresťan-
stvom,“ povedal, „je láska v akcii.“ 2

Prezident Joseph Fielding Smith (1876 – 1972), jeden 
z najplodnejších autorov v Cirkvi, mal ako vedúcu zásadu 
svojho života bádanie v evanjeliu. Čítal písma bez prestania 
a bol oboznámený s učeniami a náukami na ich stránkach 
lepšie, než ktokoľvek, koho poznám.

Prezident Harold B. Lee (1899 – 1973) slúžil ako môj 
prezident kolu, keď som bol chlapec. Jeho obľúbeným 
citátom bolo: „Stojte na svätých miestach a nepohnite sa.“ 3 
Povzbudzoval Svätých, aby boli naladení na našepkávania 
Ducha Svätého a aby na ne reagovali.

Verím tomu, že vedúcou zásadou života prezidenta 
Spencera W. Kimballa (1895 – 1985) bola oddanosť. Bol 
úplne, jednoznačne oddaný Pánovi. Bol tiež oddaný živé-
mu evanjeliu.

Keď sa prezident Ezra Taft Benson (1899 – 1994) stal 
prezidentom Cirkvi, povolal ma za druhého radcu v Prvom 
predsedníctve. Jeho vedúcou zásadou bola láska, a tá je 
zosobnená v jeho obľúbenom citáte, kde Spasiteľ hovorí: 
„Takže, akými ľuďmi máte byť? Veru hovorím vám, dokon-
ca ako ja som.“ 4

Prezident Howard W. Hunter (1907 – 1995) bol tým, 
ktorý vždy videl v druhých to najlepšie. Vždy bol zdvorilý; 
vždy bol pokorný. Bola to pre mňa výsada slúžiť ako jeho 
druhý radca.

Prezident Hinckley nás učil, aby sme robili to najlepšie, 
čo môžeme. Vydával mocné svedectvo o Spasiteľovi a o 
Jeho poslaní. Učil nás s láskou. Slúžiť ako jeho prvý radca 
bola pre mňa pocta a požehnanie.
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Proroci, ktorí nás vedú

Prezident Thomas S. Monson
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Spasiteľ posiela prorokov, pretože nás miluje. V októbri 
počas generálnej konferencie budú mať generálne autority 
Cirkvi opäť výsadu podeliť sa o Jeho slovo. Pristupujeme 
k tejto zodpovednosti s veľkou vážnosťou a pokorou.

Akí sme požehnaní, že znovuzriadená Cirkev Ježiša 
Krista je dnes na zemi a že je táto Cirkev založená na skale 
zjavenia. Pokračujúce zjavenie je oným zdrojom životnej 
sily evanjelia Ježiša Krista.

Kiež sa pripravíme na to, aby sme obdržali osobné 
zjavenie, ktoré počas generálnej konferencie prichádza 
v hojnosti. Kiež sú naše srdcia naplnené hlbokým odhod-
laním, keď dvíhame svoje ruky, aby sme podporili žijúcich 
prorokov a apoštolov. Kiež sme osvietení, pozdvihnutí, 
upokojení a posilnení, keď počúvame ich posolstvá. 
A kiež sme pripravení opäť sa zaviazať Pánovi Ježišovi  
Kristovi — Jeho evanjeliu a Jeho dielu — a kiež žijeme 
s obnoveným odhodlaním dodržiavať Jeho prikázania 
a uskutočňovať Jeho vôľu.

POZNÁMKY
1. Teachings of Presidents of the Church: George Albert Smith (2011), 191.
2. Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball (2003), 181.
3. Pozri NaZ 87:8.
4. 3. Nefi 27:27.

MLÁDEŽ

Ó Bože, my Ti ďakujeme

Aký vplyv mal na vás náš prorok, prezident Thomas S. 
Monson. Na čo budete najviac spomínať? Zvážte, 

že si do svojho denníku napíšete niečo o prezidentovi 
Monsonovi a o jeho živote — tak ako on opisuje v tomto 
posolstve vplyv každého proroka, ktorého si pamätá.

Tiež by ste si možno mohli vybrať nejaký obľúbený 
citát od neho a zapísať si ho tam, kde ho budete často 
vidieť, ako napríklad na školské dosky alebo na papierik 
nalepený v izbe. Môžete si dokonca ten citát odfotiť a 
dať si ho ako pozadie do telefónu. Vždy, keď tento citát 
uvidíte, môžete premýšľať nad dôležitosťou žijúceho 
proroka a spomenúť si na to, že je tu pre nás dnes pre-
to, aby nás miloval a viedol nás.

Môžete si stiahnuť pesničku „Ó Bože, my Ti ďakujeme“ na  
lds .org/ go/ 9176.

DETI
Proroci nás vedú ku Kristovi

Spasiteľ nám posiela prorokov, pretože nás miluje. 
Nasledovania prorokov nám pomáha rozhodnúť sa 

správne. Aké dve veci môžete robiť, aby ste nasledovali 
proroka?
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Učenie z tohto posolstva
Prezident Monson sa delí o mocné lekcie, 

ktoré sa naučil od prorokov, ktorí boli pred 
ním. Tiež nám pripomína, že „Spasiteľ posiela prorokov, 
pretože nás miluje“. Pri službe tým, ktorých učíte, by 
ste mohli diskutovať o tom, ako sú proroci a apoštoli 
znameniami Božej lásky k nám. Zvážte, že sa podelíte o 
radu z jedného z minulých príhovorov prezidenta Mon-
sona z generálnych konferencií. Vyzvite tých, ktorých 
učíte, aby sa pripravili na generálnu konferenciu tým, 
že si prejdú príhovory, ktoré ich obzvlášť inšpirovali a 
pomohli im pocítiť Spasiteľovu lásku.
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A Pán nazval ľud svoj Sionom, 
pretože boli jedného srdca 

a jednej mysle a prebývali v spra-
vodlivosti; a neboli medzi nimi 
žiadni chudobní (pozri Mojžiš 7:18). 
Ako sa môžeme stať jedným?

Starší M. Russell Ballard z Kvóra  
dvanástich apoštolov povedal: 
„V strede anglického slova atone-
ment (uzmierenie) je slovo one 
(jedno). Ak by to celé ľudstvo 
pochopilo, nebolo by nikoho, 
o koho by sme sa nezaujímali, 
bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie, 
náboženstvo alebo spoločenské či 
ekonomické postavenie. Usilovali 
by sme sa napodobňovať Spasiteľa 
a nikdy by sme neboli k ostatným 
nevľúdni, ľahostajní, neúctiví alebo 
necitliví.“ 1

Prezident Henry B. Eyring,  
prvý radca v Prvom predsedníctve, 
učil: „Tam, kde majú ľudia Ducha 
so sebou, môžu očakávať harmó-
niu. . . . Duch Boží nikdy nevytvára 
svár (pozri 3. Nefi 11:29). . . . Vedie 

Jedného srdca

k osobnému pokoju a k pocitu jed-
noty medzi ľuďmi.“ 2

Carole M. Stephensová, ktorá slú-
žila ako prvá radkyňa v generálnom 
predsedníctve Združenia pomo-
ci, hovorila o rodinných výzvach 
a povedala: „Nikdy som nemusela 
zažiť rozvod, bolesť a neistotu opus-
tenia alebo zodpovednosť vyplýva-
júcu z toho byť slobodnou matkou. 
Nezažila som smrť dieťaťa, neplod-
nosť alebo príťažlivosť k rovnaké-
mu pohlaviu. Nemusela som trpieť 
zneužívanie, chronickú chorobu či 
závislosť. Toto neboli moje záťažové 
skúšky.

. . . Ale vďaka mojim osobným 
testom a skúškam . . . som sa dobre 
zoznámila s Ním, ktorý rozumie. . . . 
A okrem toho som zakúsila všetky 
oné skúšky smrteľnosti, o ktorých 
som hovorila, očami dcéry, matky, 
starej mamy, sestry, tety a priateľky.

Naša príležitosť ako dcér Božích, 
ktoré dodržiavajú zmluvy nie je len 
učiť sa zo svojich vlastných výziev; 

je to aj zjednotiť sa v empatii a súci-
te, keď podporujeme iných členov 
Božej rodiny v ich útrapách, ako 
sme sa zaviazali činiť.3

Dodatočné písma a informácie
Ján 17:20 – 23; Efezským 4:15;  
Mosiáš 18:21 – 22; 4. Nefi 1:15
reliefsociety .lds .org

POZNÁMKY:
1. M. Russell Ballard, „The Atonement and the 

Value of One Soul“, Liahona, máj 2004, 86.
2. Henry B. Eyring, „That We May Be One“, 

Ensign, máj 1998, 67.
3. Carole M. Stephensová, „Rodina je od Boha“, 

Generálna konferencia, apríl 2015, 151.
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S modlitbou preštudujte tento materiál a vyhľadávajte inšpiráciu, aby ste vedeli, o čo 
sa máte podeliť. Ako pripraví porozumenie účelu Združenia pomoci dcéry Božie na 
požehnania večného života?

Zvážte toto
Ako nám jednota medzi nami 
pomáha, aby sme sa stali 
jednotní s Bohom?

Viera, rodina, pomoc


