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„Наша одговорност је да се уздигнемо од 
осредњости до меродавности, од неуспе-
ха до достигнућа”, поучио је председник 

Томас С. Монсон. Наш задатак је да постанемо најбољи 
што можемо. „Један од највећих Божјих дарова нама је 
радост коју доносе нови покушаји, јер ниједан неуспех 
никад не треба да буде коначан.” 1

Долазак нове године често повезујемо са одлукама и 
циљевима. Одлучујемо да се побољшамо, променимо, 
да поново покушамо. Можда најважнији начин да поку-
шамо поново је прихватање онога што је председник 
Монсон назвао „дар покајања.” 2

У наредним одломцима из његових учења од како је 
постао председник Цркве, председник Монсон нас саве-
тује да „примењујемо Христову помирбену крв како бисмо 
примили опроштај својих греха и очистили своја срца.” 3

Чудо праштања
„Сви смо доносили погрешне изборе. Ако већ нисмо 

исправили такве изборе, уверавам вас да постоји начин 
да то учинимо. Тај процес се зове покајање. Молим вас 
да исправите своје грешке. Наш Спаситељ је умро да 
би вама и мени обезбедио тај благословен дар. Иако 
пут није лак, обећање је стварно: ‘Ако греси ваши буду 
као скерлет, постаће бели као снег’ [Исаија 1:18]. ‘И 
ја, Господ, више их се не спомињем’ [УИЗ 58:42]. Не 
ризикујте свој вечни живот. Ако сте згрешили, што пре 
започнете свој повратак, пре ћете наћи свој сладак мир 
и радост који долазе са чудом праштања.” 4

Вратите се на пут
„Мада је важно да мудро бирамо, биће тренутака 

када ћемо правити глупе изборе. Дар покајања, који је 
обезбедио наш Спаситељ, омогућава нам да исправимо 
свој курс да бисмо могли да се вратимо на пут који нас 
води до небеске славе коју тражимо.” 5

Пут повратка
„Ако се неко од вас спотакао на свом путу, обећавам 

вам да постоји пут повратка. Тај процес се зове пока-
јање. Иако је тај пут тежак, ваше вечно спасење зависи 
од њега. Има ли ишта вредније од вашег труда? Молим 
вас да одлучите овде и сада да ћете предузети кораке 
неопходне за потпуно покајање. Што пре то учините, 
пре ћете моћи да доживите мир, тишину и сигурност о 
којима говори Исаија [видети Исаија 1:18].” 6 

Људи се могу променити
„Морамо имати на уму да се људи могу промени-

ти. Могу напустити лоше навике. Могу се покајати за 
преступе. Могу достојно носити свештенство. Могу 
марљиво служити Господу.” 7

Поново постаните чисти
Ако у вашем животу има нечега што није у реду, 

постоји излаз. Одбаците сваку неправедност. Поразго-
варајте са својим бискупом. Какав год да је проблем, 
може се решити искреним покајањем. Поново можете 
постати чисти.” 8
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Суштинска улога Спаситеља
„Од кључног значаја за план [спасења] је наш 

Спаситељ, Исус Христ. Без Његове жртве помирења 
сви би били изгубљени. Међутим, није довољно само 
веровати у Њега и Његову мисију. Треба да радимо и 
учимо, тражимо и молимо се, кајемо се и побољшава-
мо. Треба да знамо Божје законе и живимо по њима. 
Морамо примити Његове спасоносне обреде. Само на 
тај начин ћемо стећи истинску, вечну срећу.” 9
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ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Сви смо ми несавршени -  само захваљујући дару 
покајања омогућеном жртвом Исуса Христа можемо 
се очистити од греха и побољшати своје животе. Пораз-
говарајте са онима које поучавате како да покајањем 
„исправимо свој курс”. Како су се осећали ближе Небе-
ском Оцу и Исусу Христу позитивним променама које 
су извршили у свом животу? Можете замолити оне које 
поучавате да запишу духовне одлуке за нову годину 
и да обавештавају пријатеља, супружника или неког 
другог члана породице о свом напретку.

МЛАДИ
Одлучите да се покајете

Председник Монсон објашњава да је „наша одговор-
ност да се уздигнемо од осредњости до стручности, 

од неуспеха до успеха. Наш задатак је да постанемо 
најбољи.” Многи људи одређују јануар за планирање 
циљева и доношење одлука о позитивним променама: 
да се више смеју, да једу здравије или да науче нову 
вештину. Иако ти циљеви могу помоћи да се промени-
те на боље, најбољи начин за промену је покајање.

Иако покајање може бити тешко, оно је дар! Када 
се ослањамо на Исуса Христа кајући се за своје грехе, 
у стању смо да растемо и напредујемо. Председ-
ник Монсон је рекао: „Од кључног значаја за план 
[спасења] је наш Спаситељ, Исус Христ. Без Његове 
помирбене жртве сви би били изгубљени.” Захваљу-
јући покајању можете се очистити од својих греха и 
напредовати како бисте постали више попут Њега.

Размислите о нечему што вас можда спречава 
да постанете као Спаситељ. Да ли је то ваш начин 
изражавања? Како се односите према пријатељима 
или породици? Након што сте размислили о ономе 
што бисте могли побољшати, молите се Небеском 
Оцу и изразите своју жељу за променом. Имајте на 
уму да моћу свог Помирења Исус Христ вам може 
помоћи да превазиђете своју слабост. Као што је 
председник Монсон поучио: „Дар покајања, који је 
обезбедио наш Спаситељ, омогућава нам да испра-
вимо свој курс.”

Иако циљеви за нову годину могу да нам помог-
ну да растемо, најбољи начин да се променимо је 
покајањем.

Такође видети „Eight Myths about Repentance” 
(Осам митова о покајању) на lds .org/ go/ 1186.

ДЕЦА
Покајање је дар

Дар покајања није дар који можете да видите или 
дотакнете. Уместо тога, то је дар који можете да 

осетите. То значи да када направимо погрешан избор, 
можемо се покајати и поново осетити мир и срећу.

Небески Отац и Исус ће нам увек помоћи да се 
покајемо. Нацртајте слику која се слаже са сваким 
кораком покајања.

Жао нам је.
Молимо се Небеском Оцу, говоримо Му шта се 

догодило и тражимо Његову помоћ како бисмо сле-
дећи пут донели бољу одлуку.

Извињавамо се и трудимо се да чинимо боље.
Осећамо мир и знамо да нам је опроштено.
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„Послуживати” значи служити, 
бринути или пружити помоћ 

која доприноси удобности или 
срећи другог. Кућно поучавање је 
откривање начина за служење они-
ма које посећујемо. Исус Христ је 
послуживао свима –  увек и свугде. 
Нахранио је 5 хиљада људи, тешио 
је Марију и Марту после смрти 
њиховог брата и поучавао је свом 
Јеванђељу жену на извору. Чинио 
је то због своје искрене љубави.

Следећи Његов пример као 
кућне учитељице можемо упо-
знати и волети сваку сестру коју 
посећујемо, имајући на уму да је 
љубав основа свега што чинимо. 
Када се молимо за надахнуће 
да знамо како да јој служимо и 
помогнемо јој да ојача своју веру, 
анђели постају наши сарадници.1

Од организовања Потпорног 
друштва 1842. године до данас, 

Будите у контакту са њом у било које 
време, било где, на било који начин

послуживање жена је благосло-
вило бројне животе. На пример, 
Џоан Џонсон, 82- годишња удо-
вица и њена сарадница у кућном 
поучавању поучавају своју комши-
ницу која има 89 година и упалу 
плућа. Виделе су да својој комши-
ници нису потребне само један-
пут месечно, стога су почеле да 
проверавају како је, било лично, 
било путем телефона.

За друге кућне учитељице, 
охрабрење путем поруке или 
и- мејла можда је најбоља ствар 
за сестру тог месеца. Успоста-
вљање личних веза и слушање 
са ставом љубави је суштина 
кућног поучавања. Савремена 
технологија и посвећене личне 
посете помажу нам да то чинимо 
било када, било где и на много 
начина.2 То је послуживање које 
је Исус пружао.

НАПОМЕНЕ
1. Видети Учења председника Цркве: Џозеф 

Смит (2007), стр. 454.
2 .Видети Handbook 2: Administering the 

Church (2010. год.), 9.5.1.

Размислите о следећем:
Како да престанемо да бри-

немо о томе „шта се рачуна” у 
кућно поучавање и уместо тога 
да се усредсредимо на оно што је 
свакој сестри потребно од њених 
кућних учитељица?
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Суштина кућног поучавања је послуживање. Исус је послуживао увек и свугде. 
Можемо чинити исто тако.

Послуживање
Уместо одређене поруке, сваког 
месеца на овој страници ће бити 
неко друго начело које ће нам 
помоћи да ефикасније послужу-
јемо једни другима. Док се моли-
те и тражите надахнуће, знаћете 
која духовна порука и служење 
су потребни свакој сестри.

Вера, продица, помоћ


