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„pracovit˘“3 muÏ, jehoÏ ·alomoun
„ustanovil … nade v‰emi platy 
z domu Jozefa“4. Jeroboámovy povin-
nosti vyÏadovaly, aby cestoval z hor
Efraimu, kde Ïil, do Jeruzaléma, hlav-
ního mûsta. Pfii jedné z tûchto cest 
se s ním Achiá‰ setkal. Pán skrze
Achiá‰e fiekl: „Dám tobû desatero
[kmenÛ].“4 Také Jeroboáma pouãil:
„ JestliÏe … choditi bude‰ po cestách
m˘ch, … ostfiíhaje ustanovení m˘ch a
pfiikázaní m˘ch, … budu s tebou … a
dám tobû lid Izraelsk˘.“5

KdyÏ se ·alomoun doslechl o
Achiá‰ovû proroctví, chtûl Jeroboáma
zabít, a tak Jeroboám uprchl do
Egypta.6 Po ·alomounovû smrti se
Jeroboám z vyhnanství vrátil do sever-
ní ãásti Izraele a zaãal vést deset sever-
ních kmenÛ.7

Ale JeroboámÛv plán jak vládnout
království byl smûsicí dobra a zla.
Hlavním mûstem ustanovil Sichem,
mûsto s velk˘m náboÏensk˘m v˘zna-
mem pro jeho lid. Vnesl v‰ak do jejich
bohosluÏby satanské rituály.8

Jeroboám pfiesvûdãil sám sebe, Ïe
nûkterá BoÏí pfiikázání se ho net˘kají.
Následkem jeho ãinÛ byli v‰ichni jeho
potomci zabiti a kvÛli pohansk˘m
praktikám, jeÏ vnesl do jejich posvát-
n˘ch obfiadÛ, bylo deset kmenÛ
Izraele nakonec ze svého dûdictví 
vyhnáno.9

Stejnû jako vzlétnutí díky pfiízemní-
mu efektu s vût‰í váhou, neÏ kolik le-
tadlo unese, povede k hrozn˘m
následkÛm, na‰e ãásteãné nebo vybíra-
vé dodrÏování BoÏích zákonÛ nepfiine-
se plnost poÏehnání pramenící
z poslu‰nosti.

2. Dané pfiikázání není dÛleÏité
O desítky let pozdûji Náman, 

syrsk˘ váleãn˘ hrdina, „muÏ … udat-
n˘“10, putoval ze své rodné zemû do

Jeden pfiíbûh vypráví o dvou nad-
‰encích, ktefií si pronajali malé le-
tadlo na cestu k jezeru na jejich

kaÏdoroãní rybáfisk˘ v˘let. Po úspû‰-
ném rybafiení se pilot pro nû vrátil. 
Ale hned jim fiekl, Ïe jeho malé letadlo
neunese je, jejich v˘bavu a k tomu 
nachytané ryby. Bude nutné letût 
dvakrát.

RybáfiÛm se ale nelíbilo, Ïe by mûli
platit druh˘ let. A tak poté, co slíbili, Ïe
v‰e dobfie poskládají a Ïe zaplatí mal˘
pfiíplatek, pilot váhavû souhlasil s tím,
Ïe se o let pokusí.

KdyÏ se pilotovi koneãnû podafiilo
dostat letadlo do vzduchu, rybáfii se
znalecky u‰klíbli. Ale po nûkolika vte-
fiinách letadlo ztratilo rychlost a zfiíti-
lo se do baÏinaté oblasti na konci
jezera.

Letadlo ztratilo vztlak, protoÏe na
nû pfiestal pÛsobit tak zvan˘ ‚pfiízemní
efekt‘. K pfiízemnímu efektu dochází
tehdy, kdyÏ je vzduch stlaãován mezi
kfiídly letadla a povrchem zemû – kdyÏ
jsou velmi blízko u sebe. V tomto pfií-
padû se letadlo sice vzneslo díky pfií-
zemnímu efektu, ale dál muselo letût
svou vlastní silou, a na to uÏ prostû 
nemûlo.

Na‰tûstí nedo‰lo k Ïádnému váÏné-
mu zranûní, a kdyÏ se rybáfii vzpamato-
vali, jeden se zeptal druhého: „Co se

stalo?“ Ten mu odpovûdûl: „Zfiítili jsme
se pfii startu – asi sto metrÛ od místa,
kde jsme skonãili vloni!“

Stejnû jako tito dva rybáfii i my si
nûkdy myslíme, Ïe musí existovat
snaz‰í cesta, zkratka nebo úprava
Pánov˘ch pfiikázání, jeÏ vezme v úva-
hu na‰e individuální okolnosti.
Takov˘mito my‰lenkami vlastnû popí-
ráme, Ïe striktní poslu‰nost BoÏích 
zákonÛ pfiiná‰í Jeho poÏehnání a Ïe
nedodrÏování Jeho zákonÛ vede
k pfiedvídateln˘m následkÛm.

Harold B. Lee v dobû, kdy byl u-
stanoven presidentem Církve, fiekl:
„Bezpeãí Církve spoãívá v tom, Ïe ãle-
nové dodrÏují pfiikázání. … KdyÏ pfiiká-
zání dodrÏují, poÏehnání pfiicházejí.“1

KdyÏ se rozhodneme neuposlech-
nout pfiikázání, je to obvykle proto, Ïe
jsme 1) pfiesvûdãili sami sebe, Ïe se
nás dané pfiikázání net˘ká; 2) Ïe si ne-
myslíme, Ïe je dané pfiikázání dÛleÏité;
nebo 3) jsme si jisti tím, Ïe dané pfiiká-
zání je pfiíli‰ tûÏké dodrÏovat.

1. Dané pfiikázání se mû net˘ká
Bûhem posledních let vlády krále

·alomouna mu Pán skrze svého proro-
ka fiekl: „Odtrhnu království toto od te-
be, a dám je sluÏebníku tvému.“2

Krátce poté prorok Achiá‰ uvedl,
Ïe oním sluÏebníkem je Jeroboám,

KdyÏ Pán pfiikazuje
Vûrná poslu‰nost, bez ohledu na zjevnou velikost úkolu,
zajistí Pánovo vedení, pomoc a pokoj.
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Izraele a pfii‰el ke králi Joramovi, aby
ho uzdravil z malomocenství.11

Náman byl poslán k proroku
Elizeovi. „Poslal pak k nûmu Elizeus
posla, fika: Jdi a umej se sedmkrát
v Jordánû, … a ãist bude‰.“12

Náman se urazil navzdory prorocké-
mu slibu, Ïe bude uzdraven, protoÏe
ho Elizeus osobnû nepozdravil, a je‰tû
více ho poboufiil prorokÛv pokyn, aby
se sedmkrát umyl v malém a kalném
Jordánu. Jeho p˘cha vyÏadovala nûco
v˘znaãnûj‰ího a vzne‰enûj‰ího, nûco,
co by odpovídalo jeho postavení ve
spoleãnosti.

Na‰tûstí ho jeho sluÏebníci pfiesvûd-
ãili, Ïe kdyÏ proroka poslechne – bez
ohledu na to, co prorok fiekl, Ïe má
udûlat – pfiinese to Pánova poÏehnání.
Náman se podle pfiíkazu umyl
v Jordánu a díky poslu‰nosti se z malo-
mocenství vyléãil.13

Poslu‰nost Pánov˘ch pfiikázání, bez
ohledu na to, jak triviální nebo nedÛle-
Ïitá nám pfiipadají, bude urãitû pfiiná-
‰et Jeho slíbená poÏehnání.

3. Dané pfiikázání je zkrátka moc tûÏké
Prorok Lehi podle Pánova pfiíkazu

vedl svou rodinu do pustiny. Bûhem
prvních dnÛ cesty pouãoval svého sy-
na Lemuela, aby byl „pevn˘ a stál˘ a
neochvûjn˘ v zachovávání pfiikázání
Pánû“.14

KdyÏ v‰ak pfii‰el poÏadavek od pro-
roka, aby se vrátili do Jeruzaléma a 
získali mosazné desky obsahující „zá-
znam o Îidech“15, oba nejstar‰í synové
se boufiili se slovy: „[To] je tûÏké.“16

PfiestoÏe Nefiho star‰í bratfii reptali,
díky jeho vífie v Pánova pfiikázání a dí-
ky jeho poslu‰nosti tûchto pfiikázání
ony mosazné desky získali. Národ byl
zbudován, jazyk byl zachován a násle-
dující generace se uãily evangeliu
JeÏí‰e Krista.

Nûkdy si moÏná zdÛvodÀujeme, Ïe
Pán pochopí na‰i neposlu‰nost, proto-
Ïe kvÛli na‰im zvlá‰tním okolnostem
je dodrÏování Jeho zákonÛ tûÏké, trap-
né nebo dokonce bolestivé. Ale vûrná
poslu‰nost, bez ohledu na zjevnou ve-
likost úkolu, zajistí Pánovo vedení, po-
moc a pokoj.

Prorok Joseph Smith dvakrát nalé-
havû prosil Pána, zda by si Martin
Harris, blízk˘ pfiítel, mohl odnést prv-
ních 116 stran rukopisu s pfieloÏen˘m
textem z knihy Lehiovy z Harmony
v Pensylvánii zpût do Palmyry. Pán po-
kaÏdé Josephovi odpovûdûl, aby ruko-
pis panu Harrisovi nesvûfioval.

Martin Harris chtûl pouÏít pfieloÏe-
n˘ materiál jako dÛkaz, jímÏ by ukonãil
pomluvy, které jeho známí ‰ífiili o jeho
pfiátelství s Josephem Smithem. KdyÏ
Joseph poÏádal potfietí, Pán mu dal
svolení.17

Martin Harris rukopis ztratil, a kvÛ-
li tomu byly desky Proroku Josephu
Smithovi na del‰í dobu odebrány. Po
tomto bolestivém ponauãení Prorok
Joseph fiekl: „Dal jsem si toto pravid-
lo: KdyÏ Pán nûco pfiikazuje, udûlej
to.“18 Toto má a mÛÏe b˘t i pravidlo
na‰e.

Pánova odpovûì, jsme-li poslu‰ni
Jeho pfiikázání, je jistá. Slíbil nám:
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Nedávno jsem jel autem, kdyÏ
vtom mi zaãaly na pfiední sklo
padat de‰Èové kapky z boufiky.

Na svûtelném ukazateli vedle silnice se
objevilo aktuální varování: „Vpfiedu vo-
da na silnici.“ Povrch, po kterém jsem
jel, se zdál docela bezpeãn˘. Ale tato
zásadní informace mi umoÏnila pfiipra-
vit se na moÏné riziko, jeÏ jsem neoãe-
kával a nemohl je‰tû vidût. Pokraãoval
jsem v cestû ke svému cíli, ale zpomalil
jsem a dával jsem pozor na dal‰í znám-
ky nebezpeãí.

Signály vãasného varování se proje-
vují v mnoha oblastech na‰eho Ïivota.
Napfiíklad horeãka mÛÏe b˘t prvním
pfiíznakem nemoci. Existují rozmanité
ukazatele pro stav financí a trhu práce,
se kter˘mi lze pfiedpovídat budoucí
trendy v ekonomice dané oblasti nebo
státu. A podle toho, ve které ãásti svû-
ta Ïijeme, mÛÏeme dostávat varování
pfied povodnûmi, lavinami, hurikány,
tsunami, tornády nebo snûhov˘mi
boufiemi.

Jsme také poÏehnáni duchovními
signály vãasného varování, jeÏ nás
chrání a poskytují nám vedení v Ïivotû.
VzpomeÀme si, jak BÛh upozornil
Noéma na vûci zatím neviditelné, a ten

pak „pfiipravoval koráb k zachování do-
mu svého“ (ÎidÛm 11:7).

Lehi byl varován, aby ode‰el
z Jeruzaléma a aby svou rodinu odvedl
do pustiny, protoÏe lidé, jimÏ pfiedtím
kázal pokání, se ho snaÏili zabít (viz 
1. Nefi 2:1–2).

I samotn˘ Spasitel byl zachránûn
díky varování andûla. „Aj, andûl Pánû
ukázal se Jozefovi ve snách, fika:
Vstana, vezmi dûÈátko i matku jeho, a
utec do Egypta, a buì tam, dokudÏ
nepovím tobû; neboÈ bude Heródes
hledati dûÈátka, aby je zahubil.“
(Matou‰ 2:13.)

Zamysleme se nad slovy, jeÏ uÏívá
Pán ve zjevení známém jako Slovo
moudrosti: „V dÛsledku zla a plánÛ,

Star‰í David A. Bednar
Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

„Bude‰-li zachovávati pfiikázání má a
vytrvá‰-li do konce, bude‰ míti vûãn˘
Ïivot.“19

Dále nám radí: „ Já, Pán, jsem milo-
srdn˘ a milostiv˘ k tûm, kdoÏ se mne
bojí, a tû‰í mne poctíti ty, kdoÏ mi
slouÏí ve spravedlivosti a v pravdû 
do konce.“20

Poslu‰nost Pánov˘ch pfiikázání 
nás uji‰Èuje o správnosti zvolené 
cesty, opravÀuje nás mít pfii práci
Jeho vedení a pokyny, a nabízí 
nám moÏnost b˘t jako ná‰ Spasitel,
JeÏí‰ Kristus, a vrátit se do Otcovy
pfiítomnosti.

Modlím se o to, abychom se kaÏd˘
den snaÏili b˘t poslu‰nûj‰í zákonÛ, 
obfiadÛ a pfiikázání evangelia JeÏí‰e
Krista, aby nám v na‰em Ïivotû mohl
Ïehnat plnûji.

Svûdãím o tom, Ïe poslu‰nost
BoÏích pfiikázání pfiiná‰í poÏehnání ne-
be, Ïe ná‰ Nebesk˘ Otec a Jeho Syn,
JeÏí‰ Kristus, Ïijí, Ïe Kniha Mormonova
je slovo BoÏí a Ïe president Thomas S.
Monson je PánÛv prorok dnes – ve
jménu JeÏí‰e Krista, amen. ■
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Buìte bedliví se 
v‰í ustaviãností
Duchovní systém vãasného varování … mÛÏe rodiãÛm
v Sionu pomoci k bdûlosti a rozli‰ování ohlednû sv˘ch dûtí.




