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Служио сам у морнарици Сједињених Америчких 
Држава до краја Другог светског рата. Био сам 
морнар, што је најнижи могући чин у морнарици. 

Онда сам се квалификовао за морнара прве класе, после 
чега сам се квалификовао за помоћника треће класе.

Други светски рат се завршио и после тога сам 
разрешен. Међутим, донео сам одлуку да, ако се икада 
будем вратио у војску, служим као официр. Размишљао 
сам: „Не бих више морао да чистим неред у кухињи, 
нити бих рибао палубу, ако бих то могао да избегнем.”

Након што сам разрешен, прикључио сам се резер-
вистима морнарице Сједињених Америчких Држава. 
Ишао сам на војну обуку сваког понедељка увече. 
Напорно сам студирао да бих стекао академско об-
разовање. Прошао сам све могуће тестове: менталне, 
физичке и емоционалне. Коначно сам примио дивну 
вест: „Примљени сте за нижег резервног официра у 
морнарици Сједињених Америчких Држава.”

Радосно сам је поделио са својом женом, Френсис, 
и рекао: „Успео сам! Успео сам!” Загрлила ме је и рекла: 
„Напорно си радио да би то постигао.”

Али, онда се нешто догодило. Позван сам саветника 
у бискупству мог одељења. Бискупов састанак савета 
одржавао се исте вечери као и састанак обуке у морна-
рици. Знао сам да је то незгодна подударност. Знао сам 
да немам времена да будем и резервиста у морнарици 
и да обављам своје дужности у бискупству. Шта jе тре-
бало да урадим? Требало је одлучити.

Молио сам се за то. Потом сам се састао са чове-
ком који је био председник мог кочића када сам био 
дечак, старешином Харолдом Б. Лијем (1899–1973), 
који је тада био у Већу Дванаесторице апостола. Сео 
сам преко пута њега. Рекао сам му колико ми је важан 
тај позив официра. У ствари, показао сам му писмо о 
постављењу које сам примио.

Након што је накратко размислио о томе, рекао ми је: 
„Ево шта треба да учиниш, брате Монсоне. Напиши пи-
смо Бироу за поморство и кажи им да због свог позива у 
бискупству не можеш прихватити ту дужност у резерви-
стима морнарице Сједињених Америчких Држава.

Срце ми је клонуло. Додао је: „Затим напиши коман-
данту дванаесте поморске области у Сан Франциску 
и кажи му да желиш да будеш разрешен дужности 
резервисте.

Одговорио сам: „Старешина Ли, ви не разумете како 
то функционише у војсци. Наравно, они ће прихватити 
да ме разреше те дужности ако је не прихватим, али ме 
дванаеста поморска област неће разрешити. Са ратом 
у Кореји који је на помолу, и официр који није на ду-
жности биће позван. Ако ме поново позову, радије бих 
се вратио као официр, а то нећу моћи ако не прихва-
тим чин официра. Да ли сте сигурни да је то савет који 
желите да ми дате?”

Старешина Ли ми је положио руку на раме и очин-
ски рекао: „Брате Монсоне, имај више вере. Војска није 
за тебе.”

Следите пророке

Председник  
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Отишао сам кући. Обавештење о официрском чину, 
орошено сузама, вратио сам у коверат са пропратним 
писмом и одбио да га прихватим. Затим сам послао 
писмо дванаестој поморској области са захтевом да 
ме разреше дужности резервисте у морнарици.

Моје разрешење из морнарице било је у последњој 
групи која је процесуирана пре избијања корејског 
рата. Вође моје војне групе су активиране. Шест ме-
сеци после позива за саветника у бискупству, позван 
сам за бискупа свог одељења.

Не бих био на овом положају у Цркви на ком сам да-
нас да нисам следио савет пророка, да се нисам молио 
за ту одлуку, да нисам био захвалан за важну истину: 
често се мудрост Божја људима чини као лудост.1 Али 
најважнија лекција коју можемо научити у смртности 
јесте да када Бог говори, а Његова деца послушају, увек 
ће чинити исправно.

Речено је да се врата историје окрећу на малим шар-
кама, а тако је и са нашим животима. Одлуке одређују 
судбину. Али нисмо сами у нашим одлукама.

Ако желите да видите небеску светлост, ако желите 
да осетите надахнуће од свемогућег Бога, ако желите 
да имате осећај у својим грудима да вас ваш Небески 
Отац води, онда следите пророке Божје. Када следите 
пророке, бићете на безбедној територији.

НАПОМЕНА
1. Видети 1. Коринћанима 2:14.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Многи чланови Цркве неће лично, попут председ-
ника Монсона, примити савет од председника Мон-
сона. Међутим, још увек можемо бити благословени 
када следимо учења пророка и апостола. Размислите 
о томе да прочитате говоре председника Монсона са 

последње генералне конференције (не заборавите 
и његове уводне и завршне речи). Тражите одређена 
упутства или позиве да делујете. Са онима које посе-
ћујете можете поразговарати о томе шта сте научили 
и размотрити начине на које можете применити 
савет председника Монсона.

МЛАДИ
Савет за тешке одлуке

Председник Хенри Б. Ајринг, први саветник у 
Првом председништву, испричао је о времену 

када је следио савет пророка. Током једне гене-
ралне конференције, председник Езра Тафт Бенсон 
(1899–1994) подстакао је чланове да се реше дугова - 
нарочито кредита.

Председник Ајринг је рекао: „Окренуо сам се 
својој жени после састанка и упитао: ‘Мислиш ли да 
постоји неки начин да то урадимо?’ У првом тренутку 
није изгледало могуће.” Али до вечери је размишљао 
о имању које су годинама безуспешно покушавали да 
продају. „Имали смо поверење у Бога и . . . поруку 
Његовог слуге [па] смо упутили телефонски позив. . . . 
Добио сам одговор који до данас јача моје поверење 
у Бога и Његове слуге.” Тог истог дана један човек је 
дао понуду за имање Ајрингових које је премаши-
вало висину њиховог кредита. Ајрингови су ускоро 
били без дуга (видети “Trust in God, Then Go and Do,” 
Liahona, нов. 2010, стр. 72–73).

Можда немате кредит који треба исплатити, али 
пророчки савет може вас водити кроз тешке одлуке 
у вези са послом, образовањем, мисијом и забавља-
њем. Поразговарајте са породицом или својим вр-
шњацима о томе како можете следити пророка када 
морате да доносите одлуке.
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Вера, продица, помоћ

Ово је део серије порука за кућно поу-
чавања које приказују Спаситељеве 
особине.

Слеђење примера послушности 
Исуса Христа увећава нашу 

веру у Њега. „Није нимало чудно,” 
рекао је старешина Џефри Р. 
Холанд из Већа Дванаесторице 
апостола, „што је Христ пре свега 
изабрао да одреди себе у односу 
на свог оца -  да га воли и буде 
му послушан и покорава му се 
као одани син. . . . Послушност 
је први небески закон.” 1

Света писма нас поучавају да 
„кад од Бога примимо било који 
благослов, то је послушношћу 
оном закону којим је овај усло-
вљен” (УИЗ 130:21). Наш духовни 
раст одвија се када се послушно-
шћу приближавамо Богу и тако 
призивамо моћ Спаситељевог 
помирења у наше животе.

„Док ходамо у послушности 
начелима и заповестима јеванђеља 
Исуса Христа,” рекао је старешина 
Д. Тод Кристоферсон из Већа 
Дванаесторице апостола, „ужи-
вамо стални прилив благослова 

Особине Исуса Христа:  
Послушан Син
Уз молитву проучите овај материјал и тражите да сазнате шта да поде-
лите. Како ће разумевање Спаситељевог живота и мисије увећати вашу веру 
у Њега и благословити оне о којима бринете преко кућног поучавања? За више 
информација посетите reliefsociety.lds.org.

обећаних од Бога у Његовим заве-
тима са нама. Ови благослови пру-
жају изворе који су нам потребни 
да делујемо уместо да се делује 
над нама док идемо кроз живот. 
. . . Послушност нам даје већу 
контролу над нашим животима, 
већу способност да напредујемо, 
да радимо и стварамо.” 2

Додатни стихови
Лука 22:41–46; УИЗ 82:10; 93:28

Из Светих писама
„Да ли се духовна снага која 

проистиче из доследне послушно-
сти заповестима може уступити 
неком другом?” упитао је старе-
шина Дејвид А. Беднар из Већа 
Дванаесторице апосстола. „Јасан 
одговор . . . је не.” 3

Парабола о десет девица је 
пример овог начела. Мада су све 
девице узеле своје лампе да би 
изашле у сусрет младожењи, само 
њих пет су биле мудре и напу-
ниле уљем своје лампе. Осталих 
пет биле су неразумне јер нису 
понеле уље са собом.

А око поноћи зачу се повик: 
„Ево младожење, изиђите му у 
сусрет. Све девице су поткра-
тиле фитиље, али неразумне 
девице нису имале уља. Рекле 
су мудрим девицама: „Дајте нам 
од уља својега јер наши жишци 
хоће да се угасе.”

Мудре девице су одговориле: 
„Да не би недостајало и вама 
и нама, боље идите и купите 
себи.” А када су неразумне де-
вице отишле, младожења је до-
шао и младе девице су отишле 
са њим, и „затворише се врата” 
(Maтеј 25:1–13).
НАПОМЕНЕ
1. Jeffrey R. Holland, “The Will of the 

Father in All Things” (Brigham Young 
University devotional, 17. јан. 1989), стр. 
4, speeches.byu.edu.

2. D. Todd Christofferson, “The Power of 
Covenants,” Liahona, мај 2009, стр. 21.

3. David A. Bednar, “Converted unto the 
Lord,” Liahona, нов. 2012, стр. 109.

Размислите о следећем:
Наведите неколико примера 
из Светих писама који говоре 
о послушности?
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