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Obietnica, że serca się zwrócą

Moja mama, Mildred Bennion Eyring, dorastała w 
społeczności rolników w Granger w stanie Utah. 
Jeden z jej braci, Roy, kontynuował tradycję i 

prowadził rodzinny biznes: hodowlę owiec. W młodo-
ści spędzał wiele tygodni z daleka od domu. Z czasem 
zmniejszyło się jego zainteresowanie Kościołem. W końcu 
przeprowadził się do stanu Idaho, ożenił się i miał trójkę 
dzieci. Zmarł w wieku 34 lat, jego żona miała wtedy 28 lat, 
a dzieci były małe.

Chociaż mała rodzina Roya mieszkała w Idaho, a moja 
mama przeprowadziła się około 4 tysiące kilometrów dalej 
do New Jersey, to często pisała do nich listy, w których 
dodawała otuchy i wyrażała swoją miłość. Rodzina mojego 
wujka czule mówiła o mojej mamie „ciocia Mid”.

Lata mijały, pewnego dnia zadzwonił jeden z moich ku-
zynów. Powiedział, że zmarła wdowa po Royu. Mój kuzyn 
powiedział: „Ciocia Mid chciałaby, abyś o tym wiedział”. 
Od śmierci Cioci Mid upłynęło dużo czasu, a rodzina ta 
nadal darzyła ją miłością i zadzwonili do mnie, aby prze-
kazać mi tę wiadomość.

Byłem zaskoczony, że moja mama wypełniła rolę w 
swojej rodzinie podobną do roli, jaką spełnili neficcy 
prorocy wobec swoich rodzin, gdy utrzymywali bliskie 
relacje z krewnymi, z którymi chcieli podzielić się ewan-
gelią Jezusa Chrystusa. Nefi spisał historię i miał nadzieję, 
że wpłynie to na dzieci jego braci, aby powróciły do wiary 

Lehiego — ich patriarchy. Synowie Mosjasza okazywali tę 
samą miłość, kiedy głosili ewangelię potomkom Lehiego.

Pan umożliwił nam odczuwanie miłości w rodzinach, 
które mogą trwać wiecznie. Młodzi ludzie we współ-
czesnym Kościele czują, że ich serca zwracają się ku ich 
rodzinom. Poszukują nazwisk członków rodziny, którzy 
nie mieli okazji przyjąć obrzędów zbawienia za życia. 
Przedkładają te nazwiska w świątyni. Gdy wstępują w 
wody chrztu, mają możliwość odczuwania miłości Pana 
oraz członków rodziny, za których dokonują obrzędów w 
zastępstwie.

Nadal pamiętam miłość w głosie mojego kuzyna, który 
zadzwonił i powiedział: „Nasza mama zmarła, a ciocia Mid 
chciałaby, abyś o tym wiedział”.

Ci z was, którzy dokonują obrzędów za członków 
rodziny, pomagają im z miłością tak, jak czynili to synowie 
Mosjasza i prorok Nefi. Podobnie jak oni odczujecie ra-
dość z powodu tych, którzy przyjęli waszą ofiarę. Możecie 
także spodziewać się, że poczujecie tę samą satysfakcję, 
jak Ammon, który o służbie pośród swoich dalekich krew-
nych powiedział:

„Oddawajmy Mu więc chwałę, będziemy chwalić 
Pana, będziemy się radować, gdyż mamy pełnię radości; 
i będziemy wielbić naszego Boga na wieki wieków. Któż 
może oddać Mu za dużo chwały? Któż może powie-
dzieć za dużo o Jego wielkiej mocy, Jego miłosierdziu i 
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cierpliwości wobec ludzi? Oto mówię wam, że nie jestem 
w stanie wypowiedzieć najmniejszej cząstki tego, co od-
czuwam” (Alma 26:16).

Składam świadectwo, że uczucia miłości, którymi darzy-
cie członków waszych rodzin — gdziekolwiek się znaj-
dują — są wypełnieniem obietnicy, że przyjdzie Eliasz. On 
już przyszedł. Serca dzieci zwracają się ku ojcom, a serca 
ojców zwracają się ku ich dzieciom (zob. Ks. Malachiasza 
3:23–24; Józef Smith — Historia 1:38–39). Kiedy czuje-
cie pragnienie odnalezienia nazwisk swoich przodków i 
przedłożenia ich w świątyni, doświadczacie wypełniania 
się tego proroctwa.

Błogosławieństwem jest życie w czasach, gdy wypełnia 
się obietnica zwracania się serc. Mildred Bennion Eyring 
czuła to pragnienie w swoim sercu. Kochała rodzinę 
swego brata i utrzymywała z nimi kontakt. Oni czuli w 
swoich sercach miłość i odwzajemnili ją cioci Mid, ponie-
waż wiedzieli, że ona ich kochała.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

Możesz przeczytać z osobami, które odwiedzasz, 
proroctwa na temat ducha Eliasza (zob. Ks. Malachiasza 
3:23–24; Józef Smith — Historia 1:38–39). Omów spo-
soby zaangażowania się w badania historii rodziny, za 
pomocą indeksowania, fotografowania i prowadzenia 
blogu. Jeśli osobom, które odwiedzasz, nie jest znane 
FamilySearch.org, rozważ pokazanie im tego.

MŁODZIEŻ
Poznawanie mojej babci
Jewelene Carter

W ramach jednego z projektów Młodych Kobiet za-
proponowałam, że pomogę mojej babci w szu-

kaniu przodków. Przeglądałam mikrofilmy w centrum 

historii rodziny w Mesa w stanie Arizona. Kiedy tak 
siedziałyśmy razem i szukałyśmy informacji o członkach 
rodziny, zaczęłam się zastanawiać: „Czy tak naprawdę 
znam moją babcię, która siedzi tuż obok mnie?”.

Odnalazłyśmy informacje o wielu członkach rodziny, 
przygotowałyśmy ich dane i udałyśmy się do Świątyni 
Mesa w Arizonie, aby dokonać chrztów i konfirmacji. 
Wkrótce otrzymałam od babci zebraną przez nią histo-
rię jej rodziny.

Choruje ona na reumatoidalne zapalenie stawów 
i pisanie na klawiaturze jest dla niej bardzo bolesne. 
Cieszę się, że mogę jej pomagać, pisząc na kompute-
rze. Razem zapisujemy historie z jej życia, co przyniesie 
duchowe korzyści naszej rodzinie. Uwielbiam, że gdy 
razem pracujemy nad tymi projektami, jestem częścią  
jej życia i uczę się tak dużo o historii Kościoła.
Autorka mieszka teraz w stanie Virginia w USA.

DZIECI
W domu miłość jest

Boska się uśmiecha twarz,
W domu miłość jest,
Miłość świat wypełnia nasz,
W domu miłość jest

(„Cały świat jest piękny”, Hymny oraz pieśni dla dzieci, str. 74).

Ojciec Niebieski pragnie, abyśmy kochali nasze ro-
dziny, co uczyni nas szczęśliwymi ludźmi. Im więcej słu-
żymy naszym rodzinom, tym bardziej będziemy kochać 
Ojca Niebieskiego i członków rodziny.

Narysuj na kartce serca i wytnij je. Napisz miłe liściki 
lub narysuj obrazki i schowaj tak, aby znaleźli je człon-
kowie twojej rodziny. Zaobserwuj, jak bardzo ich to 
uszczęśliwi!
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Wiara, Rodzina, Służba

Jest to część z serii Przesłań dla odwiedzin 
domowych, ukazujących różne aspekty 
misji Zbawiciela.

Jezus Chrystus jest naszym 
Orędownikiem u Ojca. Angiel-

skie słowo advocate (orędownik), 
wywodzi się z łacińskiego słowa 
advocatus oznaczającego „osobę, 
która staje w obronie bliźniego” 1. 
Zbawiciel staje w naszej obronie 
dzięki zrozumieniu, sprawiedliwości 
i miłosierdziu. Wiedza ta może spra-
wić, że będziemy przepełnieni mi-
łością i wdzięcznością za dokonane 
przez Niego Zadośćuczynienie.

„Słuchajcie [ Jezusa Chrystusa], co 
jest orędownikiem u Ojca i wstawia 
się u Niego za wami —

mówiąc: Ojcze, spójrz na cierpie-
nia i śmierć tego, co nie popełnił 
żadnego grzechu i z którego byłeś 
wielce zadowolony; spójrz na krew 
Twego Syna, którą przelano, krew 
tego, którego oddałeś, abyś sam był 
wychwalony;

Przeto oszczędź, Ojcze, tych 
moich braci, co wierzą w moje imię, 
aby mogli przyjść do mnie i mieć 
życie wieczne” (NiP 45:3–5).

O Chrystusie, jako naszym 

Boska misja Jezusa Chrystusa: 
Orędownik
Przestudiujcie z modlitwą to przesłanie i zastanówcie się nad fragmentem,  
którym chcecie się podzielić. W jaki sposób zrozumienie życia i misji Zbawiciela 
przyczyni się do wzrostu waszej wiary w Niego i pobłogosławi osoby, nad którymi  
macie pieczę poprzez odwiedziny domowe? Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź 
stronę reliefsociety.lds.org.

Orędowniku, przemawiał Starszy 
D. Todd Christofferson z Kworum 
Dwunastu Apostołów, mówiąc: 
„Bardzo ważne jest dla mnie to, że 
w każdej chwili i bez względu na 
okoliczności mogę pomodlić się i 
czerpać z Jego łaski, a Ojciec Nie-
bieski wysłucha mojej prośby, a mój 
Orędownik, ten, który nie popełnił 
grzechu i przelał za mnie Swą krew, 
wstawi się w mojej sprawie” 2.

Z pism świętych 
Mosjasz 15:8–9; Moroni 7:28;  
Nauki i Przymierza 29:5; 110:4

Z naszej historii
W dziejach Kościoła Pana, 

kobiety, które są uczennicami 
Jezusa Chrystusa, podążały za Jego 
przykładem. Estera była wierną i 
odważną orędowniczką. Jej kuzyn 
Mordochaj dał jej odpis zarządze-
nia prawnego króla, że Żydzi mają 
zostać wytraceni i poprosił ją, „aby 
wstawiła się [u króla] za swoim 
ludem”. Dodał: „Kto zaś wie, czy 
godności królewskiej nie osiągnęłaś 
właśnie na taki czas, jak obecny?” 
(Ks. Estery 4:8; 14).

Estera zgodziła się, nie licząc 
się z niebezpieczeństwem, jakie 
niesie ze sobą wstawiennictwo za 
swój lud: „Udam się do króla, choć 
to jest wbrew prawu. Jeśli mam 
zginąć, to zginę” (Ks. Estery 4:16).

Estera przemówiła do króla z 
pokorą i „upadłszy mu do nóg, 
płakała, […] aby nie dopuścił do 
[…] zamachu, jaki […] [plano-
wano dokonać na Żydach]”. Do-
dała: „Jakże mogłabym patrzeć na 
zgubę mojego rodu” (zob. Ks. Es-
tery 8:3, 5–6). Zmiękło serce króla 
i przychylił się do jej prośby 3.
PRZYPISY
1.  Zob. Russell M. Nelson, „Jesus Christ — 

Our Master and More” (Brigham Young 
University fireside, 2 lutego 1992), str. 4; 
speeches.byu.edu.

2.  D. Todd Christofferson, „I Know in Whom 
I Have Trusted”, Ensign, maj 1993, str. 83.

3.  Zob. też: Daughters in My Kingdom: The 
History and Work of Relief Society (2011), 
str. 180.

Zastanów się

W jaki sposób wstawianie się 
Jezusa Chrystusa za nami, może 
zainspirować nas, by okazywać 
miłosierdzie bliźnim i wybaczać im?
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