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Zaslíbení o obrácení srdcí

Má matka, Mildred Bennion Eyringová, vyrůstala 
ve farmářské komunitě Granger v Utahu (USA). 
 Jeden z jejích bratrů, Roy, se věnoval rodinnému 

podnikání – chovu ovcí. Jako mladý muž trávil často celé 
týdny mimo domov. Časem začal ztrácet zájem o Církev. 
Nakonec se přestěhoval do státu Idaho (USA), oženil se 
a měl tři děti. Zemřel ve věku 34 let, když jeho manželce 
bylo 28 let a děti byly ještě malé.

I když Royova rodina bydlela v Idahu a má matka se pře-
stěhovala do 4 000 kilometrů vzdáleného státu New Jersey, 
často jim psala dopisy plné lásky a povzbuzení. Strýčkova 
rodina mé matce láskyplně říkala „teta Mid“.

Roky plynuly a jednoho dne mi zavolal jeden z mých 
bratranců. Oznámil mi, že ovdovělá Royova manželka ze-
mřela. Bratranec mi řekl: „Teta Mid by určitě chtěla, abyste 
o tom věděli.“ Teta Mid byla sice již dlouho po smrti, ale 
tito příbuzní stále pociťovali její lásku, a tak mě kontakto-
vali, aby mi sdělili, co se stalo.

Překvapilo mě, do jaké míry má matka plnila ve své 
rodině podobnou roli, jakou zastávali ve svých rodinách 
i nefitští proroci, kteří udržovali blízký vztah s příbuznými, 
jež chtěli přivést k evangeliu Ježíše Krista. Nefi sepsal zá-
znam, o němž doufal, že zapůsobí na děti jeho bratrů, aby 
se vrátily k víře svého patriarchy Lehiho. Synové Mosiášovi 
projevili tutéž lásku, když kázali evangelium Lehiovým 
potomkům.

Pán nám dává možnost vnímat v rodině lásku, která 
může trvat na věky. Mladí lidé v Církvi v dnešní době 

pociťují, jak se jejich srdce obrací k rodině. Vyhledávají 
jména rodinných příslušníků, kteří neměli příležitost při-
jmout obřady spasení v tomto životě. Tato jména přinášejí 
do chrámu. Když pak vstupují do vod křtu, mají možnost 
pocítit lásku Páně i oněch členů rodiny, za něž tyto ob-
řady v zastoupení vykonávají.

Dosud si pamatuji na lásku ve slovech svého bratrance, 
který mi zavolal a řekl: „Zemřela nám maminka a teta Mid 
by určitě chtěla, abyste o tom věděli.“

Vy, kteří vykonáváte obřady za členy rodiny, projevujete 
podobný láskyplný zájem jako synové Mosiášovi a prorok 
Nefi. I vy, podobně jako oni, pociťujete radost za ty, kteří 
vaši nabídku přijímají. Můžete také očekávat, že budete 
pociťovat totéž veliké uspokojení jako Ammon, který o své 
misionářské službě mezi vzdálenými členy rodiny řekl:

„Tudíž, jásejme, ano, budeme jásati v Pánu; ano, 
budeme se radovati, neboť naše radost je úplná; ano, 
budeme chváliti svého Boha na věky. Vizte, kdo může 
přespříliš jásati v Pánu? Ano, kdo toho může říci přespříliš 
o veliké moci jeho a o milosrdenství jeho a o shovívavosti 
jeho k dětem lidským? Vizte, pravím vám, nemohu říci ani 
nejmenší část toho, co cítím.“ (Alma 26:16.)

Svědčím o tom, že láskyplné pocity, které chováte ke 
členům své rodiny, ať již jsou kdekoli, jsou naplněním 
zaslíbení, že přijde Eliáš. On skutečně přišel. Srdce dětí 
se obrací k jejich otcům a srdce otců se obrací k jejich 
dětem. (Viz Malachiáš 4:5–6; Joseph Smith–Životopis 
1:38–39.) Když pociťujete nutkání vyhledávat jména 
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předků a přinášet tato jména do chrámu, zažíváte napl-
nění tohoto proroctví.

Je požehnáním žít v době, kdy se toto zaslíbení o ob-
racení srdcí naplňuje. I Mildred Bennion Eyringová toto 
nutkání v srdci pociťovala. Měla ráda rodinu svého bratra 
a projevovala o ni zájem. A oni pociťovali, jak se jejich srdce 
s láskou obrací k tetě Mid, protože věděli, že je má ráda.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

S těmi, které navštívíte, byste si mohli přečíst proroc-
tví o duchu Eliášově. (Viz Malachiáš 4:5–6; Joseph Smith–
Životopis 1:38–39.) Diskutujte o tom, jak se lze zapojovat 
do práce na rodinné historii – včetně nástrojů, jako je 
indexování, shromažďování fotografií či psaní blogu. 
Pokud ti, které navštívíte, nejsou obeznámeni se strán-
kami FamilySearch.org, zvažte možnost věnovat nějaký 
čas tomu, abyste jim je ukázali.

MLÁDEŽ
Jak poznávám babičku
Jewelene Carterová

V rámci jednoho projektu v Mladých ženách jsem  
se nabídla, že pomohu babičce najít její předky tím, 

že s ní budu prohledávat záznamy na mikrofilmech ve 
středisku rodinné historie v Mese v Arizoně (USA). Když 
jsme tam tak seděly vedle sebe a vyhledávaly své předky, 
napadlo mě: „Znám vlastně dostatečně dobře svoji ba-
bičku, která sedí hned vedle mě?“

Našly jsme mnoho rodinných příslušníků, připravily 
jsme potřebné údaje a šly jsme do chrámu Mesa, aby-
chom za ně vykonaly křty a konfirmace. Nedlouho poté 
mi babička dala svázaný soupis své rodinné historie.

Babička trpí revmatoidní artritidou, a proto je pro 
ni velmi bolestivé psát na stroji. A tak jsem ráda, že jí 
mohu pomáhat psát na počítači. Společně zapisujeme 
příběhy z jejího života, z nichž může duchovně čerpat 
celá naše rodina. Velmi mě baví být součástí jejího 
života a dozvídat se toho tolik o církevní historii, když 
společně pracujeme na podobných projektech.
Autorka nyní žije ve Virginii (USA).

DĚTI
Láska v rodině

Nebe domov prosluní,
když v nás láska dlí,
svět se láskou naplní,
když v nás láska dlí.

(„Love at Home“, Hymns, č. 294)

Nebeský Otec si přeje, abychom měli rádi svou rodinu, 
a díky tomu byli šťastní. Čím více rodině sloužíme, tím 
více budeme mít rádi Nebeského Otce i členy rodiny.

Nakreslete na papír několik srdcí a vystřihněte je. 
Napište na ně něco hezkého nebo na ně nakreslete 
obrázky a nepozorovaně je dejte členům rodiny. Pak 
sledujte, jakou jim to udělá radost!
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Víra, rodina, služba

Toto je další poselství navštěvujících 
učitelek ze série, která se věnuje různým 
hlediskům Spasitelova poslání.

Ježíš Kristus je náš Přímluvce 
u Otce. Slovo advokát (neboli 

přímluvce) pochází z latiny a zna-
mená „ten, kdo hájí druhého, 
přimlouvá se za něj, vystupuje 
v jeho zájmu“.1 Spasitel se za nás 
přimlouvá díky svému pochopení, 
spravedlnosti a milosrdenství. Když 
si toto uvědomíme, může nás to 
naplnit láskou a vděčností za Jeho 
Usmíření.

„Naslouchejte tomu, kdo je pří-
mluvcem u Otce, kdo hájí vaši věc 
před ním – 

Řka: Otče, viz utrpení a smrt 
toho, který žádného hříchu neučinil, 
v němž se ti dobře zalíbilo; viz krev 
Syna svého, jež byla prolita, krev 
toho, kterého jsi dal, abys ty sám 
mohl býti oslaven;

Pročež, Otče, ušetři těchto bratří 
mých, kteří věří ve jméno mé, aby 
mohli přijíti ke mně a míti věčný 
život.“ (NaS 45:3–5.)

Božské poslání Ježíše Krista – 
Přímluvce
S modlitbou si prostudujte tento materiál a snažte se poznat, jak ho předat těm, které 
učíte. Jak porozumění Spasitelovu životu a Jeho poslání prohloubí vaši víru v Něho 
a požehná těm, nad kterými prostřednictvím navštěvujícího učení bdíte? Další 
informace najdete na stránkách reliefsociety.lds.org.

Starší D. Todd Christofferson 
z Kvora Dvanácti apoštolů o Kristu 
jako o našem Přímluvci řekl: „Je pro 
mě velmi důležité, že mohu v jakém-
koli okamžiku a v jakékoli situaci 
přicházet prostřednictvím modlitby 
k trůnu milosti, že můj Nebeský Otec 
vyslyší mé prosby, že můj Přímluvce 
– Ten, který žádného hříchu neučinil 
a Jehož krev byla prolita – bude hájit 
mou věc.“ 2

Z písem 
Mosiáš 15:8–9; Moroni 7:28;  
Nauka a smlouvy 29:5; 110:4

Z naší historie
V průběhu celé historie Pánovy  

Církve učednice Ježíše Krista ná-
sledují Jeho příklad. Ester byla 
věrnou a odvážnou přímluvkyní. 
Její bratranec Mardocheus jí zaslal 
kopii králova nařízení, že Židé mají 
být zničeni, a nařídil jí „prositi před 
[králem] za lid svůj“. A dodal: „A kdo 
ví, ne pro tento- lis čas přišla k tomu 
království?“ (Ester 4:8, 14.)

I když být přímluvkyní za lid 
bylo nebezpečné, Ester souhlasila: 
„Vejdu k králi, což však [není podle 
zákona], a jestližeť zahynu, nechť 
zahynu.“ (Ester 4:16.)

Ester pak pokorně promlouvala 
ke králi a padla „k nohám jeho, 
a s pláčem pokorně ho prosila,  
aby zrušil [dopisy, jež měly vyhladit 
Židy]“. A dodala: „Jak bych mohla 
hleděti na zhoubu rodiny své?“ (Viz 
Ester 8:3, 5–6.) Srdce krále se ob-
měkčilo a on její prosbě vyhověl.3

ODKAZY
1. Viz Russell M. Nelson, „Jesus Christ – Our 

Master and More“ (Brigham Young University 
fireside, Feb. 2, 1992), 4; speeches.byu.edu.

2. D. Todd Christofferson, „I Know in Whom 
I Have Trusted“, Ensign, May 1993, 83.

3. Viz také Daughters in My Kingdom:  
The History and Work of Relief Society 
(2011), 180.

Na zamyšlenou

Jak nás mohou přímluvy Ježíše 
Krista inspirovat k tomu, abychom 
druhým nabízely milosrdenství 
a odpuštění?
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