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»Naša je odgovornost uzdignuti se iz osrednjosti do 
mjerodavnosti, iz neuspjeha do postignuća«, pod-
učavao je predsjednik Thomas S. Monson. »Naš 

je zadatak da postanemo najbolji što možemo. Jedan od 
Božjih najvećih darova nama jest radost ponovnog poku-
šaja, jer nijedan neuspjeh nikada ne treba biti konačan.« 1

Često dolazak nove godine povezujemo s novim odlu-
kama i ciljevima. Odlučujemo poboljšati se, promijeniti i 
pokušati ponovno. Možda najvažniji način kako možemo 
pokušati ponovno jest da prigrlimo ono što je predsjednik 
Monson nazvao »darom pokajanja«.2

U sljedećem odlomku iz njegovih naučavanja otkako je 
postao predsjednik Crkve, predsjednik Monson nas savjetuje 
da »primijenimo pomirbenu krv Kristovu kako bismo primili 
oprost za naše grijehe i kako bi srca naša bila očišćena«.3

Čudo oprosta
»Svi smo mi donosili pogrešne izbore. Ako to još nismo 

ispravili, uvjeravam vas da postoji način da to učinite. Taj 
se postupak naziva pokajanje. Molim vas da ispravite svoje 
pogreške. Naš Spasitelj je umro kako bi pružio vama i 
meni taj blagoslovljeni dar. Premda put nije lak, obećanje je 
stvarno: ‘Budu l’ vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput 
snijega’ [Izaija 1:18]. ‘I ja, Gospod, više ih se ne spominjem’ 
[NiS 58:42]. Nemojte ugrožavati svoj vječni život. Ako ste 
zgriješili, što prije započnete put natrag, to ćete prije naći 
dragocjeni mir i radost koji dolaze s čudom oprosta.« 4

Povratak na stazu
»Iako je važno da pametno odaberemo, postoje trenuci 

kada ćemo donositi nepromišljene izbore. Dar pokajanja, 
koji nam je osigurao naš Spasitelj, omogućava nam da 
ispravimo svoj smjer, kako bismo se vratili na stazu koja 
nas vodi do celestijalne slave kojoj težimo.« 5

Put natrag
»Ako je netko od vas posrnuo na svom putovanju, uvje-

ravam vas da postoji put natrag. Taj se postupak naziva 
pokajanje. Iako je put težak, vaše vječno spasenje ovisi o 
tome. Može li išta biti dostojnije vašeg truda? Molim vas da 
odlučite ovdje i sada poduzeti korake potrebne za potpu-
no pokajanje. Što prije to učinite, to ćete prije biti u stanju 
osjetiti mir i spokoj, ali i sigurnost o kojima je govorio 
Izaija [vidi Izaija 1:18].« 6

Ljudi se mogu promijeniti
»Moramo imati na umu da se ljudi mogu promijeniti. 

Mogu iza sebe ostaviti loše navike. Mogu se pokajati za 
prijestupe. Mogu obnašati svećeništvo dostojno. I mogu 
služiti Bogu predano.« 7

Ponovno postati čistima
»Ukoliko je bilo što pogrešno u vašem životu, otvoren 

vam je izlaz. Prestanite s bilo kojom nepravednosti. Razgo-
varajte sa svojim biskupom. Koji god bio problem, može 
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ga se riješiti kroz ispravno pokajanje. Možete ponovno 
postati čisti.« 8

Suštinska uloga Spasitelja
»Ono što je bitno za naum [spasenja] jest naš Spasitelj, 

Isus Krist. Bez njegove pomirbene žrtve sve bi bilo izgub-
ljeno. Međutim, nije dovoljno samo vjerovati u njega i 
njegovo poslanje. Moramo raditi i učiti, istraživati i moliti 
se, kajati se i poboljšavati. Moramo poznavati Božje zako-
ne i živjeti po njima. Moramo primiti njegove spasonosne 
uredbe. Jedino ćemo tako zadobiti istinsku, vječnu sreću.« 9

NAPOMENE
1. »The Stake President«, Ensign, svibanj 1987., 68
2. »Choices«, Lijahona, svibanj 2016., 86
3. Mosija 4:2
4. »The Three Rs of Choice«, Lijahona, studeni 2010., 69
5. »Choices«, 86
6. »Keep the Commandments« Lijahona, studeni 2015., 85
7. »See Others as They May Become«, Lijahona, studeni 2012., 68
8. »Priesthood Power«, Lijahona, svibanj 2011., 67
9. »The Perfect Path to Happiness«, Lijahona, studeni 2016., 80–81

NAUČAVANJE IZ OVE PORUKE

Nitko od nas nije savršen – samo darom pokajanja 
omogućenim po žrtvi Isusa Krista možemo biti očišćeni 
od grijeha te tako poboljšati svoje živote. Razmislite 
o tome da s onima koje podučavate razgovarate kako 
možemo »ispraviti svoj smjer« putem pokajanja. Kako 
su se osjetili bližima Nebeskom Ocu i Isusu Kristu kroz 
pozitivne promjene u svojim životima? Možete one koje 
podučavate pozvati da napišu duhovne odluke za novu 
godinu te da budu odgovorni za prijatelja, supružnika 
ili nekog drugog člana obitelji za njihov napredak.

MLADI
Odlučite pokajati se

Predsjednik Monson objašnjava kako je »naša odgo-
vornost uzdignuti se iz osrednjosti do mjerodavnosti, 

iz neuspjeha do postignuća. Naš je zadatak da postane-
mo najbolji što možemo.« Mnogi ljudi posvećuju sije-
čanj donošenju ciljeva i odluka o poboljšanju: da će se 

više smijati, jesti zdravije ili naučiti neku novu vještinu. 
Dok vam ti ciljevi mogu pomoći da se promijenite nabo-
lje, najbolji način za promjenu jest kroz pokajanje.

Iako pokajanje može biti teško, ono je dar! Dok se 
oslanjamo na Isusa Krista kajući se za svoje grijehe, moći 
ćemo rasti i napredovati. Predsjednik Monson je rekao: 
»Ono što je bitno za naum [spasenja] jest naš Spasitelj, 
Isus Krist. Bez njegove pomirbene žrtve sve bi bilo 
izgubljeno.« Pokajanjem možete biti očišćeni od grijeha 
i napredovati da postanete nalik njemu.

Sjetite se nečega što vam priječi da postanete poput 
Spasitelja. Je li to vaš govor? Način na koji se odnosite 
prema svojim prijateljima i obitelji? Nakon što promis-
lite što biste mogli poboljšati, molite se Nebeskom Ocu 
i izrazite svoju želju za promjenom. Sjetite se da vam 
moću svojega Pomirenja Isus Krist može pomoći da 
nadvladate svoje slabosti. Kako je predsjednik Monson 
podučavao: »Dar pokajanja, što nam je dao Spasitelj, 
omogućuje nam da ispravimo svoj smjer«.

Dok nam novogodišnje odluke mogu pomoći u naše-
mu rastu, najbolji način za promjenu jest kroz pokajanje.

Vidi i »Eight Myths about Repentance« na 
lds .org/ go/ 1186.

DJECA
Pokajanje je dar

Dar pokajanja nije dar koji možete vidjeti ili opipati. 
Naprotiv, to je dar koji se može osjetiti. To znači da 

se, kada donesemo pogrešnu odluku, možemo pokajati 
i ponovno osjetiti mir i sreću.

Nebeski Otac i Isus uvijek će nam pomoći da se poka-
jemo. Nacrtajte sliku za svaki korak pokajanja.

Žao nam je.
Molimo se Nebeskom Ocu, govorimo mu što se dogo-

dilo i tražimo njegovu pomoć kako bismo drugi puta 
donijeli bolju odluku.

Ispričavamo se i pokušavamo poboljšati stvari.
Osjećamo mir i znamo da nam je oprošteno.
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»Posluživati« znači služiti, pru-
žati njegu ili pomoć što može 

doprinijeti nečijoj utjesi ili sreći. Kroz 
kućno posjetiteljstvo mogu se otkriti 
načini za posluživanje onima koje 
posjećujemo. Isus Krist je posluživao 
svima – u svako doba i na svakom 
mjestu. Nahranio je mnoštvo od 
5.000, utješio je Mariju i Martu uslijed 
smrti njihova brata te je podučavao 
svoje evanđelje ženi na zdencu. 
Činio je to zbog svoje iskrene ljubavi.

Slijedeći njegov primjer, kao kuć-
ne posjediteljice možemo upoznati 
i voljeti sestre koje posjećujemo, 
imajući na umu da je ljubav temelj 
svega što činimo. Kada se molimo 
za nadahnuće da bismo znale kako 
im služiti i pomoći im u osnaživanju 
njihove vjere, »anđeli će biti [naši] 
suradnici«.1

Od uspostave Potpornog društva 
1842. godine do danas, posluživanje 

Budite u kontaktu s njom bilo kada, 
bilo gdje i na bilo kakav način

ženama blagoslovilo je živote. Pri-
mjerice, Joan Johnson, 82- godišnja 
udovica, i njezina suradnica u 
kućnom posjetiteljstvu, posjetile su 
svoju 89- godišnju susjedu koja je 
imala upalu pluća. Uvidjele su da 
ih susjeda nije trebala samo jednom 
mjesečno, stoga su ju počele pro-
vjeravati svakoga tjedna osobno ili 
putem telefona.

Za neke kućne posjetiteljice 
slanje tekstualnih poruka ili elek-
troničke pošte ohrabrenja može 
biti najbolji način za neku sestru 
toga mjeseca. Stupanje u osobne 
veze i osluškivanje sa stavom 
ljubavi suština je kućnog posjeti-
teljstva. Suvremena tehnologija i 
tradicionalni osobni posjeti poma-
žu nam da to činimo u svako 
doba, na bilo kojem mjestu i na 
mnoge načine.2 To je posluživanje 
kakvo je činio i Isus.

NAPOMENE
1.Naučavanja predsjednika Crkve: Joseph 

Smith (2007.), 454
2.Vidi Handbook 2: Administering the Church 

(2010.), 9.5.1.

Razmotrite sljedeće
Kako se možemo prestati brinuti 

»što je potrebno« za kućno posjeti-
teljstvo i usredotočiti se na ono što 
je svakoj sestri potrebno od njezinih 
kućnih posjetiteljica?
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U kućnom se posjetiteljstvu radi o posluživanju. Isus je posluživao svugdje i bez  
obzira na vrijeme. Mi možemo to isto činiti.

Posluživanje
Umjesto određene poruke, 
svakoga mjeseca na ovoj će se 
stranici nalaziti drugačija načela 
kako bismo učinkovitije služili 
jedni drugima. Dok se molite i 
tražite nadahnuće, spoznat ćete 
duhovnu poruku i služenje za 
svaku pojedinu sestru.

Vjera Obitelj Potpora


