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Prísľub obrátenia sŕdc

Moja matka, Mildred Bennion Eyringová, vyras-
tala vo farmárskej komunite v Grangeri v Utahu 
v USA. Jeden z jej bratov, Roy, pokračoval v 

rodinnej tradícii a choval ovce. Ako mladý muž strávil veľa 
týždňov mimo domu. Po určitom čase začal prejavovať 
stále menší a menší záujem o Cirkev. Napokon sa presťa-
hoval do Idaha v USA, oženil sa a mal tri deti. Zomrel, keď 
mal 34 rokov – jeho manželka mala vtedy 28 rokov a ich 
tri deti boli malé.

Hoci Royova rodina žila v Idahu a moja mama sa 
presťahovala do 4 025 km vzdialeného New Jersey v USA, 
často im písala listy plné lásky a povzbudenia. Rodina 
môjho uja moju mamu s láskou nazývala „teta Mid“.

Prešli roky a jedného dňa mi zavolal jeden z mojich 
bratrancov. Dozvedel som sa, že vdova po Royovi zomrela. 
Bratranec povedal: „Teta Mid by chcela, aby si to vedel.“ 
Bolo to dávno potom, čo teta Mid zomrela, ale táto rodina 
stále cítila jej lásku a spojila sa so mnou, aby mi dali vedieť.

Bol som zasiahnutý tým, akú veľkú úlohu zastávala 
moja mama v jej rodine, úlohu podobnú nefitským proro-
kom, ktorú plnili vo svojich rodinách tým, že boli nablízku 
svojim príbuzným a chceli ich priviesť k evanjeliu Ježiša 
Krista. Nefi napísal záznam, ktorý, ako dúfal, bude mať 
vplyv na to, aby sa deti jeho bratov vrátili k viere svojho 
patriarchu Lechího. Synovia Mosiášovi preukázali rovnakú 
lásku, keď kázali evanjelium Lechího potomkom.

Pán nám poskytol spôsoby, akými môžeme cítiť v 
rodinách lásku, ktorá môže trvať naveky. Mladí ľudia v 

Cirkvi dnes cítia ako sa ich srdcia obracajú k ich rodinám. 
Vyhľadávajú mená členov rodiny, ktorí nemali príležitosť 
obdržať spásne obrady v tomto živote. Berú tieto mená do 
chrámu. Keď potom vstupujú do vôd krstu, majú príleži-
tosť cítiť Pánovu lásku a lásku k členom rodiny, za ktorých 
vykonávajú tieto obrady v zastúpení.

Stále si pamätám lásku v hlase môjho bratranca, ktorý 
zavolal a povedal: „Naša mama zomrela a teta Mid by 
chcela, aby si to vedel.“

Tí z vás, ktorí vykonávate obrady za členov rodiny, pri-
bližujete sa k nim v láske, práve tak ako to robili synovia 
Mosiášovi a prorok Nefi. Tak ako oni, budete cítiť radosť z 
tých, ktorí prijali vašu ponuku. Tiež môžete očakávať, že 
pocítite to isté veľké zadosťučinenie ako Ammón, ktorý o 
svojej misionárskej práci medzi vzdialenými členmi rodiny 
povedal:

„Takže, jasajme, áno, budeme jasať v Pánovi; áno, bu-
deme sa radovať, lebo radosť naša je úplná; áno, budeme 
chváliť Boha svojho naveky. Hľa, kto môže príliš veľa jasať 
v Pánovi? Áno, kto môže povedať príliš veľa o veľkej moci 
jeho a o milosrdenstve jeho, a o zhovievavosti jeho k 
deťom ľudským? Hľa, hovorím vám, nemôžem povedať ani 
najmenšiu časť toho, čo cítim“ (Alma 26:16).

Vydávam svedectvo o tom, že tieto pocity lásky, ktoré 
máte voči členom svojej rodiny – kdekoľvek už sú – sú 
naplnením oného prísľubu o príchode Eliáša. On prišiel. 
Srdcia detí sa obracajú k ich otcom, a srdcia otcov sa  
obracajú k ich deťom (pozri Malachiáš 3:22 – 23; Joseph 
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Smith – History 1:38 – 39). Keď cítite naliehavosť pri 
nachádzaní mien vašich predkov a vezmete tie mená do 
chrámu, zakúšate naplnenie tohto proroctva.

Je požehnaním žiť v dobe, kedy sa začína napĺňať prí-
sľub obrátenia sŕdc. Mildred Bennion Eyringová cítila onú 
naliehavosť vo svojom srdci. Milovala rodinu svojho brata a 
zaujímala sa o nich. Cítili ako sa ich srdcia v láske obracajú 
k tete Mid, pretože vedeli, že ich miluje.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Možno budete chcieť prečítať proroctvá o duchu 
Eliáša s tými, ktorých navštívite (pozri Malachiáš 3:22 –  
23; Joseph Smith – History 1:38 – 39). Pohovorte si o spô-
soboch ako pracovať na rodinnej histórii, vrátane pomô-
cok ako sú indexovanie, fotografie a blogovanie. Ak tí, 
ktorých navštívite nevedia ako na to FamilySearch.org, 
zvážte, či nebudete venovať určitý čas tomu, aby ste im 
to ukázali.

MLÁDEŽ
Ako som spoznala svoju starú mamu
Jewelene Carterová

Ako jeden svoj projekt pre Mladé ženy som si zvolila 
pomôcť mojej starej mame nájsť jej predkov tak, 

že prejdem zvitky mikrofilmov v centre rodinnej histó-
rie v Mese v Arizone v USA. Ako sme tak sedeli bok po 
boku a vyhľadávali našu rodinu, začala som premýšľať: 
„Skutočne viem toho dosť o svojej starej mame, ktorá tu 
sedí vedľa mňa?“

Našli sme mnoho členov rodiny, pripravili o nich infor-
mácie a išli do chrámu v Mese v Arizone, aby sme za nich 
vykonali krsty a konfirmácie. Po krátkom čase mi stará 
mama dala viazanú zbierku svojej rodinnej histórie.

Pretože trpí reumatickou artritídou, je pre moju starú 
mamu ťažké písať na klávesnici. Rada jej s prácou na 
počítači pomáham. Spoločne píšeme príbehy z jej života 
pre duchovný úžitok našej rodiny. Som rada, že som 
súčasťou jej života a učím sa tak veľa o cirkevnej histórii, 
keď takto spoločne pracujeme na týchto projektoch.
Autorka žije vo Virgínii v USA.

DETI
Láska doma

Domy plné radosti
tam, kde láska znie.
Nenájdeš nenávisti, 
tam, kde láska znie.

(„Krása všade vo svete“, Cirkevné piesne a piesne pre deti, 44.)

Nebeský Otec chce, aby sme milovali naše rodiny, aby 
sme tak mohli byť šťastní. Čím viac slúžime svojim 

rodinám, tým viac budeme milovať Nebeského Otca a 
členov našej rodiny.

Nakreslite na kus papiera srdiečka a vystrihnite ich. 
Napíšte na ne veselé odkazy alebo nakreslite obrázky 
a tajne ich dajte členom svojej rodiny. Sledujte ako ich 
urobia šťastnými!
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Viera, rodina, pomoc

Toto je súčasť série posolstiev 
navštevujúceho učenia, ktoré obsahujú 
prvky Spasiteľovho poslania.

Spasiteľ je naším obhajcom u 
Otca. Slovo obhajca má pôvod 

v latinčine a znamená „ten, kto sa 
prihovára za druhého“ 1. Spasiteľ sa 
za nás prihovára, využívajúc pritom 
porozumenie, spravodlivosť a milo-
srdenstvo. Poznanie tohto nás môže 
naplniť láskou a vďačnosťou za Jeho 
uzmierenie.

Počúvajte [ Ježiša Krista] toho, kto 
je obhajcom u Otca, kto obhajuje 
vašu vec pred ním –

Hovoriac: Otče, pozri na utrpenia 
a smrť toho, ktorý žiadny hriech ne-
učinil, v ktorom sa ti dobre zaľúbilo; 
pozri na krv Syna svojho, ktorá bola 
preliata, krv toho, ktorého si dal, 
aby si ty sám mohol byť oslávený;

A preto, Otče, ušetri týchto bratov 
mojich, ktorí veria v meno moje, 
aby mohli prísť ku mne a mať večný 
život (pozri NaZ 45:3 – 5).

Starší D. Todd Christofferson z 
Kvóra dvanástich apoštolov hovoril 
o Kristovi ako o našom obhajcovi: 
„Má to pre mňa obrovský význam, 

Božské poslanie Ježiša Krista: 
Obhajca
S modlitbou preštudujte tento materiál a snažte sa zistiť, o čo sa máte podeliť. Ako  
zvýši porozumenie života a poslania Spasiteľa vašu vieru v Neho a požehná tie, na  
ktoré dohliadate pomocou navštevujúceho učenia? Pre ďalšie informácie choďte  
na reliefsociety.lds.org.

že môžem v ktorúkoľvek chvíľu 
a za akýchkoľvek okolností skrze 
modlitbu osloviť trón milosti, že 
môj Nebeský Otec vypočuje moju 
prosbu, že môj Obhajca, ktorý 
neučinil hriech, ktorého krv bola 
preliata, bude prosiť za mňa.“ 2

Z písiem 
Mosiáš 15:8 – 9; Moroni 7:28;  
NaZ 29:5; 110:4

Z našej histórie
Po celú históriu Pánovej Cir-

kvi, ženy, učeníčky Ježiša Krista, 
nasledovali Jeho príklad. Ester bola 
verná a odvážna obhajkyňa. Jej 
bratranec Mordochaj jej poslal opis 
zákona o vyhubení Židov a priká-
zal jej, aby „[išla] ku kráľovi, žiadať 
od neho milosť a prosiť u neho za 
svoj národ“. Ďalej dodal: „A kto vie, 
či si nebola vyvolená na kraľovanie 
práve pre takú chvíľu, ako je táto?“ 
(Ester 4:8, 14.)

Napriek nebezpečenstvu ply-
núcemu z toho, že by mala byť 
obhajkyňou svojich ľudí, Ester 
súhlasila: „Pôjdem ku kráľovi, i keď 

to nie je v súlade so zákonom. 
Keď zahyniem, nech zahyniem“ 
(Ester 4:16).

Ester sa potom pokorne pri-
hovorila kráľovi a „padla mu k 
nohám, plakala a prosila ho . . . 
aby odvrátil pohromu . . . proti 
Židom“. Dodala: „Veď ako sa mô-
žem dívať na pohromu, ktorá má 
zachvátiť môj ľud?“ (pozri Ester 
8:3,5 – 6) Kráľovo srdce bolo ob-
mäkčené a vyhovel jej prosbe.3
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Zvážte toto

Ako nás obhajoba Ježiša Krista 
môže inšpirovať, aby sme 
preukazovali milosrdenstvo a 
odpustenie druhým?

© 2014 Intellectual Reserve, Inc. Všetky práva vyhradené. Printed in Germany. Schválené v anglickom jazyku: 6/14. Preklad schválený: 6/14.  
Preklad Visiting Teaching Message, July 2014. Slovak. 10867 176




