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Die Belofte van  
Gedraaide Harte

My moeder, Mildred Bennion Eyring, het in die 
landelike gemeenskap van Granger, Utah, VSA, 
groot geword. Een van haar broers, Roy, het in 

die familie besigheid van skaapboerdery, ingegaan. As ‘n 
jong man, het hy baie weke ver van die huis af deurgeb-
ring. Mettertyd het hy belangstelling in die Kerk verloor. 
Hy het uiteindelik na Idaho, VSA, getrek, getrou en drie 
kinders gehad. Hy het op die ouderdom van 34 gesterf, 
terwyl sy vrou slegs 28 jaar oud was, en sy kinders nog 
baie klein was.

Alhoewel Roy se klein familie in Idaho gewoon het, en 
my moeder omtrent 2,500 myl (4, 025 km) weg na New 
Jersey VSA, getrek het, het sy vir hulle gereeld briewe van 
liefde en aanmoediging gestuur. My oom se familie het 
met teernis na my moeder as “Tannie Mid” verwys.

Jare het verby gegaan en eendag het ek ‘n oproep 
van een van my nefies ontvang. Ek is aangesê dat Roy se 
weduwee gesterf het. My nefie het gesê, “Tannie Mid, sou 
wou weet.” Tannie Mid is toe reeds lang jare oorlede, maar 
die familie het steeds haar liefde vir hulle aangevoel en het 
na my uitgereik om hierdie nuus met my te deel.

Ek het opgemerk hoe baie my moeder ‘n soortgelyke 
rol in haar familie gevul het, soos die Nefietiese profete 
in hulle families gevul het, deur na aan hulle geliefdes te 
bly, wie hulle na die evangelie van Jesus Christus wou 
bring. Nefie het ‘n verslag geskryf wat hy gehoop het, die 
kinders van sy broers sou beinvloed om na die geloof van 

die patriarg, Lehi, terug te keer. Die seuns van Mosia het 
daardie selfde liefde getoon, soos wat hulle die evangelie 
aan die afstammelinge van Lehi gepreek het.

Die Here het ‘n manier voorberei, waardeur ons liefde 
vir ons families, verewig kan verduur. Jong mense in die 
Kerk, voel hoe hulle harte vandag na hulle families toe 
draai. Hulle is opsoek na name van familie lede wie nie 
die geleentheid gehad het om die reddende ordinansies 
in hierdie lewe te ontvang nie. Hulle neem daardie name 
tempel toe. Wanneer hulle die doop waters ingaan, het 
hulle die geleentheid om die liefde van die Here en van 
die familie lede, namens wie hulle die verordeninge doen, 
aan te voel. 

Ek kan steeds die liefde in die stem van my nefie hoor, 
wie my geskakel het om te sê, “Ons moeder is oorlede en 
Tannie Mid sou wou weet.”

Diegene wie verordeninge namens familie lede doen, 
is besig om in liefde uit te reik, net soos die seuns van 
Mosia en die profeet Nefi gedoen het. Soos hulle, sal julle 
vreugde voel vir diegene, wie julle offerande aanvaar. Julle 
kan ook verwag om dieselfde tevredenheid te voel as wat 
Ammon gehad het, wie van sy sending tussen ver langse 
familie lede, gesê het:

“Daarom, laat ons roem, ja, ons sal roem in die Here; 
ja, ons sal ons verjeug, want ons vreugde is vol; ja, ons sal 
ons God prys vir ewig. Kyk, wie kan te veel roem in die 
Here? Ja, wie kan te veel sê van sy groot krag, en van sy 
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genade, en van sy lankmoedigheid teenoor die kinders 
van mense? Kyk, ek sê aan julle, ek kan nie die kleinste 
deel beskryf van wat ek voel nie” (Alma 26:16).

Ek getuig dat die gevoelens van liefde wat julle vir julle 
familie lede het – waarook al hulle mag wees – ‘n vervul-
ling is van die belofte, dat Elia weer sal kom. Hy het ge-
kom. Kinders se harte is besig om na hulle vaders te draai, 
en vaders se harte is besig om na hulle kinders te draai 
(sien Maleagi 4:5–6; Joseph Smith—Geskiedenis 1:38–39). 
Wanneer jy die begeerte voel om die name van jou voor-
ouers te vind en daardie name na die tempel te neem, is jy 
besig om die vervulling van daardie belofte te ondervind.

Dit is ‘n seёning om in die tyd te leef, waar die belofte 
van gedraaide harte, besig is om vervul te word. Mildred 
Bennion Eyring het daardie begeerte in haar hart gevoel. 
Sy was lief vir haar broer se familie, en sy het na hulle 
uitgereik. Hulle het gevoel hoe hulle harte, in liefde na 
Tannie Mid toe gedraai het, omdat hulle geweet het dat sy 
hulle lief gehad het.

LERINGE UIT HIERDIE BOODSKAP

Jy mag dalk die profesiё, aangaande die gees van 
Elia, saam met diegene wie jy besoek, wil lees (sien 
Maleagi 4:5–6; Joseph Smith—Geskiedenis 1:38–39). 
Bespreek maniere waarop jy betrokke kan raak met fa-
milie geskiedenis, insluitende indeksering, fotografie en 
“blogging.” Indien diegene wie jy besoek nie bekend is 
met FamilySearch.org, oorweeg dit om tyd te neem en 
dit aan hulle te wys.

JEUG
Hoe Ek My Ouma Beter Leer Ken Het
Deur Jewelene Carter

Vir een van my Jong Vroue projekte, het ek aan-
gebied om my ouma te help om haar voorouers 

op te spoor, ons het deur baie mikrofilms gegaan, by 
die familie geskiedenis sentrum in Mesa, Arizona, VSA. 
Terwyl ons langs mekaar gesit het en na ons familielede 
gesoek het, het ek begin wonder: “Weet ek werklik 
veel oor my ouma, wie hier reg langs my sit?”

Ons het baie familie lede gevind, hulle inligting voor-
berei en dit na die Mesa Arizona tempel geneem om 
die dope en bevestigings daar te doen. Nie lank hierna, 
het my ouma vir my ‘n bundel gegee, wat haar volle-
dige verslag van haar familie geskiedenis, bevat het.

Omdat sy rumatiese artritis het, is dit baie pynlik 
vir my ouma om te tik. Ek geniet dit om haar op die 
rekenaar te help. Saam skryf ons die stories uit haar 
lewe neer, sodat dit ons familie, geestelike mag baat. 
Ek geniet dit om deel van haar lewe te wees en om so 
baie oor Kerk geskiedenis te leer, terwyl ons saam aan 
hierdie projekte werk. 
Die skrywer woon nou in Virginia, VSA.

KINDERS
Liefde in die Huis

Met sagmoedigheid, glimlag die hemele omhoog
Wanneer daar liefde, in die huis is; 
Die hele wêreld is gevul met liefde
Wanneer daar liefde in die huis is.

(“Liefde in die Huis,” Gesang, no. 294)

Hemelse Vader wil hê dat ons, ons gesinne moet 
lief hê, sodat ons gelukkig mag wees. Hoe meer 

ons, ons gesinne dien, hoe meer liefde sal ons vir ons 
Hemelse Vader en ons familie lede hê. 

Teken harte op ‘n vel papier en knip hulle uit. Skryf 
‘n liefdevolle nota of teken ‘n prentjie op elkeen en 
lewer hulle in die geheim aan al jou familie lede af.  
Kyk hoe gelukkig dit hulle sal maak!
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Geloof, Familie, Verligting

Hierdie is deel van ŉ reeks Vroue Besoek 
Boodskappe wat aspekte van die missie 
van die Verlosser bevat.

Jesus Christus is ons Advokaat met 
die Vader. Die woord advokaat 

het ‘n Latynse oorsprong wat bete-
ken “een wie vir ‘n ander pleit.” 1  
Die Verlosser pleit vir ons deur 
insig, geregtigheid en genade te 
gebruik. Hierdie kennis kan ons 
met liefde en dankbaarheid, vir Sy 
Versoening, vul.

“Luister na [ Jesus Christus] wat 
die Voorspraak (advokaat) is by 
die Vader, wat julle saak voor Hom 
verdedig—

“En sê: Vader aanskou die lyding 
en dood van Hom wat geen sonde 
gedoen het nie, in wie U ‘n welbe-
hae gehad het;  aanskou die bloed 
van U Seun wat gestort is, die bloed 
van Hom wat U gegee het, sodat U 
self verheerlik mag word;

“Spaar daarom hierdie my broe-
ders van My wat in U Naam glo, 
sodat hulle na My mag kom en die 
ewige lewe mag hê” (L&V 45:3–5).

Ouderling D. Todd Christofferson 
van die Kworum van die Twaalf 
Apostels het van Christus as ons 

Die Goddelike Missie van Jesus 
Christus: Advokaat
Studeer hierdie materiaal, met gebed, om te weet wat om te deel. Hoe sal ‘n begrip van 
die lewe en missie van die Verlosser jou geloof in Hom vermeerder en diegene seën oor 
wie jy waak, deur vroue besoek? Vir meer inligting, gaan na reliefsociety.lds.org

Advokaat gepraat toe hy gesê het: 
“Dit is van groot belang vir my, 
dat ek op enige oomblik en onder 
enige omstandighede, deur gebed, 
die troon van genade mag nader, 
dat my Hemelse Vader my petisie 
sal hoor, dat my Advokaat, Hy wie 
nooit gesondig het nie, wie se bloed 
gestort is, my saak vir my sal pleit.” 2

Uit die Skrifture 
Mosia 15:8–9; Moroni 7:28;  
Leer en Verbonde 29:5; 110:4

Uit Ons Geskiedenis
Deur die hele geskiedenis van die 

Here se Kerk, het vroue dissipels van 
Jesus Christus, Sy voorbeeld gevolg. 
Ester was ‘n gelowige en dapper ad-
vokaat. Haar neef, Mordekai het aan 
haar ‘n afskrif van die koning se edik 
gestuur, waarin die Jode vernietig 
sou word, en aan haar die opdrag 
gegee om “voor [die koning] vir haar 
mense te pleit.” Hy het bygevoeg: 
“En wie weet, of jy na die koninkryk 
gekom het, vir so ‘n tyd soos hier-
die?” (Ester 4:8, 14.)

Ten spyte van die gevare, het 
Ester ingestem om ‘n advokaat vir 

haar mense te wees: “So sal ek 
na die koning ingaan, wat nie 
volgens die wet is nie: en indien 
ek omkom, dan kom ek om” 
(Ester 4:16).

Ester het toe in nederigheid 
met die koning gespreek en “voor 
sy voete neergeval en geween en 
hom gesmeek . . . om die briewe 
met die plan . . . om die Jode uit 
te roei, te herroep.” Sy het byge-
voeg, “Hoe sou ek kan aansien 
die onheil wat my volk sal tref?” 
(sien Ester 8:3, 5–6). Die koning 
se hart is versag en hy het haar 
petisie gegun.3

NOTAS
1.  Sien Russell M. Nelson, “Jesus Christus—

Ons Meester en Meer” (Brigham Young 
Universiteit kaggelaand, Feb. 2, 1992), 4; 
speeches.byu.edu.

2.  D. Todd Christofferson, “Ek Weet in Wie 
Ek Vertroue Het,” Ensign, Mei 1993, 83.

3.  Sien  Dogters in My Koninkryk: Die 
Geskiedenis en Werk van die Vroue Vere-
niging (2011), 180.

Ter Oorweging

Hoe kan die advokaatskap van 
Jesus Christus, ons inspireer om 
genade en vergifnis aan andere  
te bied?
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