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A szívek fordításának ígérete

Édesanyám, Mildred Bennion Eyring, a Utah állambeli 
Granger nevű farmerközösségben nőtt fel. Egyik fi-
vére, Roy, vitte tovább a juhok nevelésével foglalkozó 

családi vállalkozást. Fiatal férfiként hosszú heteket töltött 
otthonától távol. Idővel egyre kevésbé érdekelte az egy-
ház. Végül Idaho államba költözött, megnősült, és három 
gyermeke született. 34 évesen hunyt el, amikor a felesége 
28 éves volt, és gyermekeik még kicsik voltak.

Habár Roy kicsiny családja Idahóban élt, édesanyám 
pedig több mint 4000 kilométerrel arrébb költözött New 
Jersey államba, gyakran írt nekik szerető és bátorító leve-
leket. Bácsikám családja szeretetteljesen Mid néninek hívta 
édesanyámat.

Múltak az évek, és egy napon telefonhívást kaptam az 
egyik unokatestvéremtől. Elmondta, hogy Roy özvegye 
elhunyt. Az unokatestvérem az mondta: „Mid néni biztos 
szerette volna, hogy tudd.” Mid néni már rég nem volt 
köztünk, de a család még mindig érezte a szeretetét, és 
megkerestek, hogy elmondják ezt.

Nagy hatással volt rám, hogy édesanyám mily nagy sze-
repet töltött be a családjában, hasonlóan ahhoz a szerep-
hez, melyet Nefi próféta töltött be saját családjában, azzal 
hogy közel maradt a rokonaihoz, akiket szeretett volna 
Jézus Krisztus evangéliumhoz hozni. Nefi készített egy 
feljegyzést, melyben azon reményének adott hangot, hogy 
hatással lehet majd fivéreinek gyermekeire, hogy vissza-
térjenek pátriárkájuk, Lehi hitéhez. Móziás fiai hasonló 

szeretetet tanúsítottak Lehi utódai iránt, mikor az evangéli-
umot prédikálták nekik.

Az Úr módot adott arra, hogy érezzük a szeretetet olyan 
családokban, melyek örökké folytatódhatnak. Napjaink-
ban az egyház fiataljai érzik, ahogy szívük a családjuk 
felé fordul. Kikutatják azoknak a családtagoknak a neveit, 
akiknek ebben az életben nem volt lehetőségük részesülni 
a szabadítás szertartásaiban, és elviszik a neveiket a temp-
lomba. Amikor a keresztelő vizébe lépnek, lehetőségük 
van arra, hogy érezzék az Úr szeretetét és azon családtag-
jaikét is, akikért helyettes szertartást végeznek.

Még mindig emlékszem a szeretetre unokatestvérem 
hangjában, amikor felhívott és azt mondta: „Mid néni biz-
tos szerette volna, hogy tudd.”

Ti, akik elvégzitek a szertartásokat a családotok tagjaiért, 
szeretettel fordultok másokhoz, ahogy azt Móziás fiai és Nefi 
próféta is tették. Hozzájuk hasonlóan örömöt fogtok érezni 
azokért, akik elfogadják az áldozatotokat. Számíthattok 
rá, hogy ugyanazt a hatalmas megelégedettséget fogjátok 
érezni, melyet Ammon is érzett, aki ezt mondta a távoli csa-
ládtagjai között végzett misszionáriusi szolgálatról:

„Örvendezzünk tehát, igen, örvendezni fogunk az 
Úrban; igen, örülni fogunk, mert teljes az örömünk; igen, 
mindörökké dicsérni fogjuk a mi Istenünket. Íme, ki ör-
vendezhet túl sokat az Úrban? Igen, ki mondhat túl sokat 
az ő nagy hatalmáról, és az ő irgalmáról, és az ő hosszú-
tűréséről az emberek gyermekei iránt? Íme, azt mondom 
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nektek, hogy a legkisebb részét sem tudom elmondani 
annak, amit érzek” (Alma 26:16).

Bizonyságomat teszem arról, hogy a szeretet, melyet a 
családotok tagjai iránt éreztek – akárhol is legyenek –, an-
nak az ígéretnek a beteljesülése, hogy Illés el fog jönni. Ő 
eljött. A gyermekek szíve az atyáik felé fordul, és az atyák 
szíve a gyermekeik felé fordul (lásd Malakiás 4:5–6; Joseph 
Smith története 1:38–39). Amikor vágyat éreztek őseitek 
neveinek a felkutatására és arra, hogy elvigyétek azokat a 
templomba, megtapasztaljátok a prófécia beteljesülését.

Nagy áldást jelent az, hogy olyan időben élünk, amikor 
beteljesedik a szívek fordításának ígérete. Mildred Bennion 
Eyring érezte ezt a vágyat a szívében. Szerette fivére csa-
ládját, és segített nekik. Érezték, hogy szívük Mid néniké-
jük felé fordul, mert tudták, hogy szerette őket.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

Felolvashatod az Illés lelkéről szóló próféciát azok-
kal, akiket látogatsz (lásd Malakiás 4:5–6; Joseph Smith 
története 1:38–39). Beszéljétek meg, miként vehettek 
részt a családtörténeti munkában, olyan eszközöket 
használva, mint például az indexelés, a fényképezés 
és a blogírás. Ha azok, akiket látogatsz, nem ismerik a 
FamilySearch.org oldalt, fontold meg, hogy némi időt 
szánsz annak bemutatására.

FIATALOK
Megismerni a nagymamámat
Írta: Jewelene Carter

Az egyik Fiatal Nők projektemhez önként fela-
jánlottam a nagymamámnak, hogy segítek neki 

végiggörgetni a mikrofilmes oldalakat a családtörté-
neti központban az arizonai Mesában. Amint egymás 

mellett ültünk és kutattunk a családunk után, a követ-
kezőn kezdtem el töprengeni: „Tényleg sokat tudok- e a 
nagymamámról, aki éppen mellettem ül?” 

Sok családtagra bukkantunk rá, előkészítettük az 
adataikat, és elmentünk az Arizonai Mesa templomba, 
hogy kereszteléseket és konfirmálásokat végezzünk ér-
tük. Nem sokkal ezután a nagymamám odaadta nekem 
családtörténetének lefűzött gyűjteményét.

Mivel reumás ízületi gyulladástól szenved, a gépelés 
fájdalmakkal jár számára, én viszont élvezem, hogy 
segíthetek neki a számítógépen. Együtt írjuk le a törté-
neteket az életéből, melyek lelkileg javára válnak a csa-
ládunknak. Szeretem, hogy része lehetek az életének, 
és hogy oly sokat tanulhatok az egyház történetéről, 
amint együttműködünk ebben a projektben.
A szerző jelenleg az egyesült államokbeli Virginia államban él.

GYERMEKEKNEK
Ha szeretet van otthon

Ha szeretet van otthon,
Mosolyog az ég;
Ha szeretet van otthon,
A világ oly szép.

(Ha szeretet van otthon. Himnuszok, 186. sz.)

Mennyei Atyánk azt kívánja, hogy szeressük a 
családunkat, hogy boldogak lehessünk. Minél többet 
szolgáljuk a családunkat, annál jobban fogjuk szeretni 
Mennyei Atyát és a családtagjainkat.

Rajzolj szíveket egy darab papírra, majd vágd ki azo-
kat. Írjál kedves szavakat vagy rajzolj rájuk, és titokban 
juttasd el családod tagjaihoz. Figyeld meg, mennyire 
boldogak lesznek tőle!
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Hit, család, segítségnyújtás

Ez az üzenet annak a 
látogatótanítóiüzenet- sorozatnak a 
része, amely a Szabadító küldetésének 
különböző aspektusait mutatja be.

Jézus Krisztus a mi Szószólónk 
az Atyánál. A szószóló azt jelenti: 

„Valaki, aki másvalakikért könyö-
rög.” 1 A Szabadító megértéssel, 
igazságossággal és irgalommal 
könyörög értünk. Ennek ismerete 
szeretettel és hálával tölthet el ben-
nünket az Ő engeszteléséért.

„Hallgassátok meg [ Jézus Krisz-
tust], aki szószólótok az Atyánál, aki 
szót emel ügyetekben őelőtte –

Mondván: Atyám, tekintsd annak 
szenvedéseit és halálát, aki bűnt 
nem cselekedett, akivel nagyon 
elégedett voltál; tekintsd a te Fiad-
nak vérét, amely kiontatott, annak 
vérét, akit odaadtál, hogy te magad 
megdicsőülhess;

Ezért, Atyám, kíméld meg ezeket 
a testvéreimet, akik hisznek az én 
nevemben, hogy énhozzám jöhesse-
nek és örökké tartó életük lehessen” 
(T&Sz 45:3–5).

D. Todd Christofferson elder a 
Tizenkét Apostol Kvórumából ezt 
mondta Krisztusról, a mi Szószó-
lónkról: „Hatalmas jelentőséggel 

Jézus Krisztus isteni küldetése: 
Szószóló
Imádságos lélekkel tanulmányozd ezt az anyagot, hogy tudd, mit ossz meg belőle. 
Hogyan fogja a Szabadító életének és küldetésének megértése növelni az Őbelé vetett 
hitedet, és megáldani azokat, akik felett őrködsz a látogatótanítás által? További 
információkért látogass el a reliefsociety.lds.org oldalra.

bír számomra az, hogy bármikor és 
bármilyen körülmények közepette a 
kegyelem trónusa elé járulhatok az 
ima által, hogy Mennyei Atyám meg 
fogja hallani könyörgésemet, hogy 
Szószólóm, aki bűnt nem cseleke-
dett, kinek vére kiontatott, el fog 
járni az ügyemben.” 2

A szentírásokból 
Móziás 15:8–9; Moróni 7:28;  
Tan és szövetségek 29:5; 110:4

Történelmünkből
Az Úr visszaállított egyházának 

történelme során Jézus Krisztus 
női tanítványai követték az Ő 
példamutatását. Eszter hithű és 
bátor szószóló volt. Unokatest-
vére, Márdokeus, elküldte neki a 
király rendeletének egy példányát 
a zsidók elpusztításáról, és megpa-
rancsolta Eszternek, „hogy menjen 
a királyhoz, könyörögni néki… az ő 
nemzetségéért”. Márdokeus hozzá-
tette: „És ki tudja, talán e mostani 
időért jutottál királyságra?” (Eszter 
4:8, 14).

Annak ellenére, hogy veszélyes 
volt népe szószólójának lenni, Esz-
ter beleegyezett: „[E]kképen megyek 

be a királyhoz, noha törvény 
ellenére; ha azután elveszek, hát 
elveszek” (Eszter 4:16).

Eszter ezt követően alázatosan 
szólt a királyhoz, majd „leborult 
annak lábaihoz és sírt és könyör-
gött…, hogy vonassanak vissza… 
a levelek, a melyeket írt, hogy 
elveszessék a zsidókat.” Később 
hozzátette: „[H]ogyan tudnám 
nézni az én atyámfiainak vesze-
delmét?” (Eszter 8:3, 5–6). A király 
szíve meglágyult, és teljesítette 
Eszter kérését.3
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Gondold át

Miként ösztönözhet bennünket 
Jézus Krisztus szószólói mivoltja 
arra, hogy irgalmat és megbocsátást 
tanúsítsunk mások iránt?
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