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Обещанието за обръщане  
на сърцата

Моята майка, Милдред Бениън Айринг, израст-
ва във фермерската общност Грейнджър, 
Юта, САЩ. Един от нейните братя, Рой, про-

дължава семейния бизнес с отглеждане на овце. Като 
млад мъж той прекарва много седмици далеч от дома. 
С времето той започва все по- малко да се интересува 
от Църквата. Накрая се мести в Айдахо, жени се и има 
три деца. Умира на 34 години, когато съпругата му е на 
28 години, а децата им са малки.

Макар че малкото семейство на Рой е в Айдахо, а 
майка ми се е преместила на 4 000 км в Ню Джърси, 
САЩ, тя често им пише писма, пълни с обич и насър-
чение. Семейството на чичо ми галено се обръща към 
майка ми с „леля Мид“.

Годините минаваха и един ден ми се обади по теле-
фона един от братовчедите ми. Каза ми, че вдовицата 
на Рой е починала. Братовчед ми каза: „Леля Мид би 
искала да знаеш“. Леля Мид отдавна бе починала, но 
семейството още усещаше нейната обич и се свързаха 
с мен да ми кажат.

Бях поразен каква роля е играла моята майка в се-
мейството й, подобна на тази на пророците нефити в 
техните семейства -  да остават близо до роднини, кои-
то желаят да ги привлекат в Евангелието на Исус Хрис-
тос. Нефи пише летопис, който се надява да повлияе 
на децата на братята му и да ги върне към вярата на 

техния патриарх Лехий. Синовете на Мосия показват 
същата тази любов, когато проповядват Евангелието на 
наследниците на Лехий.

Бог е дал начини да усещаме любовта в семейства, 
които могат да бъдат вечни. Младите хора в Църквата 
днес усещат как сърцата им се обръщат към семей-
ствата им. Те търсят имената на роднини, които не са 
имали възможност да получат обредите на спасението 
в този живот. Те носят тези имена в храма. Когато вля-
зат във водите на кръщението, те имат възможност да 
усетят любовта на Бог и на своите роднини, за които 
изпълняват обреди като заместници.

Още си спомням любовта в гласа на моя братовчед, 
който се обади и каза: „Майка ни почина и леля Мид би 
искала да знаеш“.

Онези от вас, които изпълняват обреди за свои 
роднини, помагат с любов, както го правят синовете на 
Мосия и пророк Нефи. Както тях, вие ще почувствате 
радост за онези, които приемат вашия принос. Можете 
и да очаквате да усетите същото голямо удовлетво-
рение като Амон, който разказва за мисионерската си 
служба сред далечни роднини:

„Ето защо, нека се хвалим, да, ние ще се хвалим в 
Господа; да, ще се радваме, защото нашата радост е 
пълна; да, ние ще славим Бога наш навеки. Ето, кой 
може да се хвали прекалено в Господа? Да, кой може 
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да изговори прекалено много за великата Му сила и 
за милостта Му, и за дълготърпението Му към чедата 
човешки? Ето, аз ви казвам, че аз не мога да изкажа и 
най- малката част от това, което чувствам“ (Алма26:16).

Свидетелствам, че чувствата на обич, които из-
питвате към роднините си—където и да са те— са 
изпълнение на обещанието, че Илия ще дойде. Той 
е дошъл. Сърцата на децата се обръщат към бащите 
им, а сърцата на бащите се обръщат към децата им 
(вж. Малахия 4:5–6; Джозеф Смит—История 1:38–39). 
Когато усетите подтик да откриете имената на вашите 
предци и да занесете тези имена в храма, вие преживя-
вате изпълнението на това пророчество.

Благословия е да живеем във време, когато обеща-
нието за обръщането на сърцата се изпълнява. Милд-
ред Бениън Айринг е усетила този подтик в сърцето 
си. Тя е обичала семейството на брат си и е достигнала 
до тях. Те са усетили сърцата им да се обръщат с обич 
към леля Мид, защото са знаели, че тя ги обича.

ПРЕПОДАВАНЕ ОТ ТОВА ПОСЛАНИЕ

Може да прочетете пророчествата за духа на Илия 
с тези, които посещавате (вж. Малахия 4:5–6; Джо-
зеф Смит—История 1:38–39). Обсъдете начини да се 
занимавате със семейна история, включително като 
се занимавате с индексиране, архивиране на снимки, 
блогове. Ако тези, които посещавате, не са запознати 
с FamilySearch.org, бихте могли да отделите време да 
им покажете.

МЛАДЕЖИ
Опознаване на моята баба
От Джулалин Картър

За един от проектите ми за Млади жени предло-
жих да помогна на моята баба да открие своите 

предци, като претърся страниците на микрофилми-
те в центъра по семейна история в Меса, Аризона, 
САЩ. Докато седяхме една до друга и издирвахме 
нашето семейство аз започнах да се чудя: „Дали  
наистина знам много за моята баба, която седи  
до мен?“

Открихме много членове на семейството, подгот-
вихме тяхната информация и отидохме до храма 
Меса Аризона за да ги кръстим и потвърдим. Не след 
дълго баба ми ми даде подвързан том с нейната се-
мейна история.

Тъй като страда от ревматоиден артрит, за баба 
е много болезнено да набира текст на компютъра. 
Приятно ми е да й помагам. Заедно ние пишем исто-
рии от живота й, които да бъдат от духовна полза за 
семейството ни. Обичам да съм част от нейния живот 
и да научавам толкова за църковната история, докато 
работим заедно по тези проекти.
Авторката живее във Вирджиния, САЩ.

ДЕЦА
Щом любов цари

Бог усмихва се дори,
щом любов цари.
Весели се целий свят
щом любов цари.

(„Щом любов цари“, Химни, no. 180)

Небесният Отец иска да обичаме семействата  
си, за да сме щастливи. Колкото повече служим на 
семействата си, толкова повече ще обичаме нашия 
Небесен Отец и членовете на нашите семейства.

Нарисувайте сърца на лист хартия и ги изрежете. 
Напишете весели бележки или нарисувайте картинки 
на тях и тайничко ги дайте на членовете на вашето 
семейство. Вижте колко ще им се зарадват!
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Вяра, семейство, взаимопомощ

Това послание е част от серия 
послания за Обучение при посещение, 
която включва аспекти от мисията 
на Спасителя.

Спасителят е нашият Ходатай 
пред Отца. Думата ходатай 

има латински корени и означава 
„човек, който се застъпва за друг 
човек“. 1 Спасителят се застъпва 
за нас като проявява разбиране, 
справедливост и милост. Знание-
то за това може да ни изпълни с 
любов и благодарност за Едине-
нието Му.

„Слушайте Оногова, Който е 
Ходатаят пред Отца, Този, Кой-
то защитава вашето дело пред 
Него—

казвайки: Отче, виж страдани-
ята и смъртта на Оногова, Който 
не извърши никакъв грях, в Ко-
гото беше Твоето благоволение; 
виж кръвта на Твоя Син, която 
беше пролята, кръвта на Оногова, 
Когото Ти отдаде, та да можеш да 
се прославиш Ти;

Затова, Отче, пощади тези Мои 
братя, които вярват в името Ми, 
за да могат да дойдат при Мен и 
имат вечен живот“ (У. и З. 45:3–5).

За Христос като наш Ходатай 
старейшина Д. Тод Кристоферсън 

Божествената мисията на Исус 
Христос: Ходатай
Изучете с молитва този материал и преценете какво да споделите. Как 
разбирането на живота и мисията на Спасителя увеличава вашата вяра в 
Него и благославя онези, за които се грижите чрез посещение за обучение? За 
повече информация, посетете reliefsociety.lds.org.

от Кворума на дванадесетте апос-
толи казва: „За мен е от огром-
но значение, че мога във всеки 
момент и при при всички обстоя-
телства да доближа чрез молитва 
престола на благодатта, че моят 
Небесен Отец ще чуе молбата ми, 
че моят Ходатай -  Този, който не 
извърши грях, чиято кръв бе про-
лята, ще се застъпи за мен“. 2

От Писанията 
Мосия 15:8–9; Мороний 7:28;  
Учение и Завети 29:5; 110:4

От нашата история
През цялата история на Божия-

та църква жени- ученици на Исус 
Христос са следвали примера Му. 
Естир е вярна и смела ходатайка. 
Нейният братовчед Мардохей 
й дава препис от указа на царя, 
повеляващ евреите да бъдат уни-
щожени и й заръчва да се застъпи 
пред царя „и да направи проше-
ние за людете си“. Той добавя: 
„Кой знае дали не си дошла ти на 
царството за такова време, какво-
то е това?“ (Естир 4:8, 14)

Въпреки че е опасно да бъде 
ходатай за евреите, Естир се 

съгласява: „ще вляза при царя, 
което не е според закона и ако 
погина, нека погина“ (Естир 
4:16).

След това Естир говори сми-
рено с царя и „паднала в нозе-
те му, и моли му се със сълзи 
… да отмени писмата … да се 
погубят юдеите“. Тя добавя: 
„Как бих могла да търпя да ви-
дя изтреблението на рода си?“ 
(вж. Естир 8:3,5–6) Сърцето на 
царя омеква и той изпълнява 
молбата й. 3
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Обмислете следното

Как може ходатайстването на 
Исус Христос да ни вдъхнови да 
бъдем милостиви към другите и 
да им прощаваме?
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