
1

Обећање о окретању срца

М оја мајка, Милдред Бенион Ајринг, одрасла 
је у пољопривредном окружењу у Грејнџеру, 
Јута, САД. Један од њене браће, Рој, наста-

вио је породични посао одгајања оваца. Као младић 
седмицама је био одсутан од куће. Током времена све 
мање се интересовао за Цркву. На крају се преселио 
у Ајдахо, САД, оженио се и добио троје деце. Умро је 
са 34 године, када је његова жена имала 28 година, а 
њихова деца су била мала.

Иако је Ројева мала породица била у Ајдахоу, а моја 
мајка се преселила око 4000 км даље, у Њу Џерзи, САД, 
често им је слала писма љубави и охрабрења. Поро-
дица мога ујака од миља је звала моју мајку „тета Мид.“

Прошле су године и једнога дана примио сам теле-
фонски позив једног од својих рођака. Рекао ми је да 
је Ројева удовица преминула. Мој рођак је рекао: „Тета 
Мид би желела да знате.“ Тета Мид је одавно преми-
нула, али породица је још увек осећала њену љубав и 
потрудили су се да ме обавесте.

Био сам задивљен како је моја мајка у својој поро-
дици имала сличну улогу коју су нефијски пророци 
имали у својим породицама остајући блиски са рођа-
цима које су хтели да приведу јеванђељу Исуса Христа. 
Нефи је написао запис за који се надао ће утицати на 
децу његове браће да се врате вери свог оца, Лехија. 
Синови Мосијини показивали су исту ту љубав док су 
проповедали јеванђеље Лехијевим потомцима.

Господ нам је обезбедио начине да осећамо љубав 
у породицама која може трајати заувек. Млади људи 
у Цркви данас окрећу своја срца својим породицама. 
Они траже имена чланова породице који нису имали 
прилику да приме обреде спасења у овом животу. Та 
имена носе у храм. Када уђу у воде крштења имају 
прилику да осећају Господњу љубав и љубав чланова 
породице за које врше заступничке обреде.

Још увек памтим љубав коју сам осетио у гласу свог 
рођака који је звао и рекао: „Наша мајка је умрла, и тета 
Мид би желела да то знате.“

Они међу вама који врше обреде за чланове поро-
дице, показују љубав, као што су чинили синови Мо-
сијини и пророк Нефи. Попут њих, осећаћете радост 
због оних који прихвате вашу понуду. Такође можете 
очекивати да осетите исто велико задовољство као 
Амон, који је о мисионарском служењу међу члановима 
далеке породице рекао:

„Стога, славимо, да, славићемо у Господу. Да, 
радоваћемо се, јер радост је наша потпуна. Да, хвали-
ћемо Бога нашег заувек. Гле, ко може сувише славити 
у Господу? Да, ко може сувише рећи о великој моћи 
Његовој и о милости Његовој и о трпељивости Његовој 
према деци човечјој? Гле, кажем вам, не могу изрећи ни 
најмањи део онога што осећам” (Aлмa 26:16).

Износим сведочанство да су осећања љубави  
која гајите према члановима породице - где год да  
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су - испуњење обећања да ће Илија доћи. И он је до-
шао. Срца деце окрећу се према очевима, а срца очева 
окрећу се према деци (видети Maлахија 4:5–6; Џозеф 
Смит - Историја 1:38–39). Када осетите потребу да 
пронађете имена својих предака и однесете та имена у 
храм, имате испуњење тог пророчанства.

Благослов је живети у времену када се испуњава 
обећање о окретању срца. Милдред Бенион је осећала 
ту потребу у свом срцу. Волела је породицу свога брата 
и одржавала је контакт са њима. Са љубављу су окретали 
своја срца према тети Мид јер су знали да их воли.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Можда ћете пожелети да онима које посећујете 
прочитате пророчанства о духу Илијином (видети 
Maлахија 4:5–6; Џозеф Смит - Историја 1:38–39). 
Поразговарајте о начинима укључивања у рад на 
породичној историји, коришћењем алата као што су 
записивање имена, фотографије и блоговање. Ако 
они које посећујете не знају за FamilySearch.org, раз-
мислите о томе да посветите неко време да бисте им 
показали.

МЛАДИ
Упознавање моје баке
Џулин Картер

За један од својих пројеката за Младе жене, до-
бровољно сам помагала баки да пронађе своје 

претке прегледајући странице микрофилма у центру 
за породичну историју у Меси, Аризона, САД. Док 
смо седеле једна поред друге и тражиле чланове 

породице, почела сам да се питам: „Да ли заиста 
знам довољно о својој баки која седи поред мене?“

Пронашле смо многе чланове породице, припре-
миле податке о њима и отишле у Храм Меса Аризона 
да бисмо обавиле крштења и потврђења за њих. Не-
дуго после тога, бака ми је дала своју сабрану поро-
дичну историју.

Због тога што пати од реуматоидног артритиса, 
баки је тешко да куца. Уживам да јој помажем на 
компјутеру. Заједно пишемо приче из њеног живота 
ради духовне добробити наше породице. Волим што 
сам део њеног живота и што доста учим о историји 
Цркве док заједно радимо на тим пројектима.
Ауторка сада живи у Вирџинији, у САД- у.

ДЕЦА
Љубав краси дом

Горе Господ смеши се 
Кад љубав краси дом;
Чини живот блаженством
Кад љубав краси дом.

(“Љубав краси дом,” Химне и песме за децу, бр. 44)

Небески Отац жели да волимо своје породице, 
како бисмо могли да будемо срећни. Што више слу-
жимо нашим породицама, више ћемо волети Небе-
ског Оца и чланове наше породице.

На листу папира нацртајте срца и исеците их. Напи-
шите на њима забавне поруке или нацртајте нешто и 
тајно их доставите члановима своје породице. Посма-
трајте како ће их то учинити срећним!
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