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Promisiunea pe care o avem  
atunci când ne întoarcem  

inimile către strămoşii noştri
Mama mea, Mildred Bennion Eyring, a crescut la o 

fermă din Granger, Utah, SUA. Unul dintre fraţii 
ei, Roy, a continuat afacerea familiei de creş-

tere a oilor. Când era tânăr, el a petrecut multe săptămâni 
departe de casă. Cu timpul, el a început să fie mai puţin 
interesat de Biserică. În cele din urmă, s- a mutat în Idaho, 
SUA, s- a căsătorit şi a avut, acolo, trei copii. A murit la 
vârsta de 34 de ani, când soţia lui avea 28 de ani şi copiii 
lor erau mici.

Deşi mica familie a lui Roy era în Idaho şi mama mea 
se mutase la aproximativ 4.000 de km, la New Jersey, SUA, 
ea le scria deseori scrisori în care îşi exprima dragostea 
pentru ei şi îi încuraja. Familia unchiului meu se referea la 
ea numind- o cu afecţiune „mătuşa Mid”. 

Anii au trecut şi, într- o zi, am primit un telefon de la 
unul dintre verii mei. Mi s- a spus că văduva lui Roy murise. 
Vărul meu a spus: „ Mătuşa Mid ar fi dorit ca tu să ştii”. 
Mătuşa Mid murise de mult timp, dar familia simţea încă 
dragostea ei şi au dorit să mă anunţe. 

Am fost uimit de faptul că mama mea îndeplinise în 
familia ei un rol asemănător rolului îndeplinit de profeţii 
nefiţi în familiile lor, rămânând aproape de rudele pe care 
doreau să le ajute să cunoască Evanghelia. Nefi a scris o 
cronică, cu speranţa că aceasta îi va influenţa pe copiii fra-
ţilor săi să se întoarcă la credinţa patriarhului lor, Lehi. Fiii 

lui Mosia au arătat aceeaşi dragoste în timp ce au propovă-
duit Evanghelia descendenţilor lui Lehi.

Domnul ne- a oferit o cale de a simţi dragoste în cadrul 
familiilor care pot fi împreună pentru eternitate. Astăzi, ti-
nerii din Biserică simt că inimile lor se întorc către familiile 
lor. Ei caută numele membrilor familiei care nu au avut 
posibilitatea să primească rânduielile de salvare în această 
viaţă. Ei duc acele nume la templu. Când intră în apele 
botezului, ei au ocazia să simtă dragostea Domnului şi a 
membrilor familiei pentru care au înfăptuit rânduieli.

Eu îmi pot încă aminti dragostea din glasul vărului meu 
care m- a sunat şi mi- a spus: „Mama noastră a murit şi mă-
tuşa Mid ar fi dorit că tu să ştii”.

Cei dintre dumneavoastră care realizaţi rânduieli pentru 
membrii familiei faceţi aceasta din dragoste, la fel cum au 
făcut fiii lui Mosia şi profetul Nefi. La fel ca şi ei, simţiţi 
bucurie pentru cei care acceptă darul dumneavoastră. Şi, 
puteţi simţi o satisfacţie mare asemenea lui Amon, care a 
spus despre slujirea sa misionară printre membrii îndepăr-
taţi ai familiei:

„De aceea, să ne slăvim, da, ne vom slăvi în Domnul, 
căci bucuria noastră este întreagă; da, noi Îl vom preamări 
pe Dumnezeul nostru în vecii vecilor. Iată, cine poate să 
slăvească prea mult pe Domnul? Da, cine poate să spună 
prea mult despre puterea Lui şi despre mila Lui şi despre 
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răbdarea Lui în ceea ce- i priveşte pe copiii oamenilor? Iată, 
vă spun vouă, eu nu pot să spun nici cea mai mică parte 
din ceea ce simt” (Alma 26:16). 

Eu depun mărturie că sentimentele de dragoste pe care 
le aveţi faţă de membrii familiei dumneavoastră – oriunde 
s- ar afla ei – sunt o împlinire a promisiunii că Ilie va veni. 
El a venit. Inimile copiilor se întorc către părinţii lor şi 
inimile părinţilor se întorc către copii (vezi Maleahi 4:5–6; 
Joseph Smith –Istorie 1:38–39). Când simţiţi dorinţa de a 
găsi numele strămoşilor dumneavoastră şi duceţi aceste 
nume la templu, simţiţi împlinirea acelei profeţii. 

Este o binecuvântare să trăim în zilele în care promi-
siunea de întoarcerea a inimilor este împlinită. Mildred 
Bennion Eyring a simţit acea dorinţă în inima ei. Ea a iubit 
familia fratelui său şi i- a ajutat pe membrii acesteia. Ei au 
simţit că inimile lor se întorc cu dragoste către mătuşa Mid, 
deoarece ei ştiau că ea îi iubeşte.

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

Puteţi să citiţi profeţiile despre spiritul lui Ilie îm-
preună cu cei pe care îi vizitaţi (vezi Maleahi 4:5–6; Jo-
seph Smith–Istorie 1:38–39). Discutaţi despre moduri în 
care puteţi să vă implicaţi în cercetarea istoriei familiei, 
incluzând instrumente cum ar fi indexarea, fotografie-
rea şi scrierea pe bloguri. Dacă cei pe care îi vizitaţi nu 
sunt familiarizaţi cu FamilySearch.org, gândiţi- vă să vă 
faceţi timp pentru a le arăta.

TINERI
Am început să- mi cunosc bunica
Jewelene Carter

În cadrul unui proiect al Tinerelor Fete, m- am oferit să 
o ajut pe bunica mea să- şi găsească strămoşii par-

curgând pagini de microfilm la un centru de istorie a 

familiei din Mesa, Arizona, SUA. În timp ce stăteam una 
lângă cealaltă şi căutam date despre familia noastră, 
am început să mă întreb: „Cunosc eu, într- adevăr, destul 
de multe lucruri despre bunica mea care se află lângă 
mine?”.

Am găsit mulţi membri ai familiei, am pregătit datele 
despre ei şi ne- am dus la Templul Mesa, Arizona, pentru 
a înfăptui botezurile şi confirmările lor. Nu după mult 
timp, bunica mi- a dat o colecţie care cuprindea istoria 
familiei ei.

Deoarece suferă de artrită reumatoidă, ea are dureri 
mari când dactilografiază. Îmi place să o ajut la compu-
ter. Împreună, scriem poveştile din viaţa ei în beneficiul 
spiritual al familiei noastre. Îmi place să fac parte din 
viaţa ei şi să învăţ atât de mult despre istoria Bisericii în 
timp ce colaborăm la aceste proiecte.
Autoarea trăieşte, acum, în Virginia, SUA.

COPII
Dragoste în casă

Când dragoste- n case- avem,
Cerul e senin.
Când dragoste- n case- avem,
Lumea o iubim.

(„Dragoste în casă”, Imnuri, nr. 187)

Tatăl Ceresc doreşte ca noi să ne iubim familiile pen-
tru a putea fi fericiţi. Cu cât slujim mai mult familiilor 
noastre, cu atât Îi vom iubi pe Tatăl Ceresc şi pe membrii 
familiei noastre mai mult.

Desenaţi inimi pe o bucată de hârtie şi decupaţi- le. 
Scrieţi mesaje vesele sau desenaţi pe ele şi distribuiţi- le 
în secret membrilor familiei voastre. Observaţi cât de 
fericiţi vor fi!
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Credinţă, familie, alinare

Acest mesaj face parte dintr- o serie de 
mesaje ale învăţătoarelor vizitatoare care 
prezintă aspecte ale misiunii Salvatorului.

Isus Hristos este Avocatul nostru 
înaintea Tatălui. Cuvântul avo-

cat are rădăcini latine însemnând 
„cineva care pledează pentru altul” 1. 
Salvatorul pledează pentru noi, 
folosind înţelegere, dreptate şi milă. 
Ştiind aceasta, putem simţi dragoste 
şi recunoştinţă pentru ispăşirea Sa.

„Ascultaţi la [Isus Hristos] care 
este avocat la Tatăl, care pledează 
cauza voastră înaintea Lui –

Spunând: «Tată, iată suferinţele 
şi moartea Celui care nu a păcătuit, 
de care Tu eşti foarte mulţumit; iată 
sângele Fiului Tău care a fost vărsat, 
sângele Celui pe care Tu L- ai dat 
pentru ca Tu Însuţi să fii slăvit;

De aceea, Tată, cruţă- i pe aceşti 
fraţi ai Mei care cred în numele 
Meu, ca să poată veni la Mine şi 
să aibă viaţă nepieritoare” (D&L 
45:3–5).

Despre Hristos, în calitate de 
Avocat al nostru, vârstnicul D. Todd 
Christofferson din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, a spus: 

Misiunea divină a lui Isus Hristos: 
Avocat
Studiaţi rugându- vă, acest material şi căutaţi să aflaţi ce să împărtăşiţi. În ce mod 
înţelegerea vieţii şi misiunii Salvatorului va spori credinţa dumneavoastră în El şi  
le va binecuvânta pe cele cărora le purtaţi de grijă prin învăţământul prin vizite?  
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi reliefsociety.lds.org.

„Pentru mine, este foarte important, 
în orice moment şi în orice situaţie, 
să mă pot apropia prin intermediul 
rugăciunii de tronul slăvii, să- mi fie 
auzită cererea mea de către Tatăl 
Ceresc, iar Avocatul meu, El care 
nu a păcătuit, al Cărui sânge a fost 
vărsat, să pledeze cauza mea” 2. 

Din scripturi 
Mosia 15:8–9; Moroni 7:28;  
Doctrină şi legăminte 29:5; 110:4

Din istoria noastră
De- a lungul întregii istorii a 

Bisericii Domnului, femeile care au 
fost ucenice ale lui Isus Hristos au 
urmat exemplul Lui. Estera a fost o 
avocată credincioasă şi curajoasă. 
Vărul său, Mardoheu, i- a dat o copie 
a decretului regelui care prevedea ca 
toţi iudeii să fie nimiciţi şi i- a cerut 
„să stăruiască de [împărat] pentru po-
porul său”. El a adăugat: „Şi cine ştie 
dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai 
ajuns la împărăţie?” (Estera 4:8; 14 .)

În ciuda pericolului pe care- l 
reprezenta faptul de a fi avocatul 
poporului său, Estera a fost de 

acord: „Voi intra la împărat, în 
ciuda legii; şi dacă va fi să pier, 
voi pieri” (Estera 4:16).

Apoi, Estera a vorbit cu umi-
linţă înaintea împăratului şi „s- a 
aruncat la picioarele lui, a plâns, 
l- a rugat… să se întoarcă scri-
sorile… [cu gând] să piardă pe 
iudei”. Ea a adăugat: „Cum aş 
putea eu să văd nimicirea neamu-
lui meu?” (vezi Estera 8:3, 5–6). 
Inima împăratului a fost înduio-
şată şi el a aprobat cererea ei.3

NOTE
1. Vezi Russell M. Nelson, „Jesus Christ—Our 

Master and More” (Seară la gura sobei, 
Universitatea Brigham Young, 2 febr. 
1992), p. 4; speeches.byu.edu.

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

3. Vezi, de asemenea, Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), p. 180.

Luaţi în considerare

În ce mod ne poate inspira faptul că 
Isus Hristos pledează pentru noi să 
dăm dovadă de milă şi iertare faţă 
de alţii?
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