
1

Obljuba o tem,  
da se bodo srca obrnila

Moja mati Mildred Bennion Eyring je odraščala v 
poljedelski skupnosti Granger v Utahu v ZDA. 
Eden njenih bratov Roy je nadaljeval z dru

žinskim poslom reje ovac. Kot fant je veliko tednov prebil 
zdoma. Sčasoma ga je Cerkev še manj zanimala. Naposled 
se je preselil v Idaho v ZDA, se poroči in imel tri otroke. 
Umrl je, ko je bil star štiriintrideset let in njegova žena osem
indvajset, njuni otroci pa so bili majhni.

Čeprav je bila Royjeva mlada družina v Idahu in se je 
moja mati preselila približno štiri tisoč kilometrov stran v 
New Jersey v ZDA, jim je pogosto pisala ljubeča in spod
budna pisma. Družina mojega strica je mojo mater ljubeče 
klicala »teta Mid«.

Leta so minevala in nekega dne sem prejela telefonski 
klic ene od sestričen. Povedala mi je, da je Royjeva vdova 
umrla. Sestrična je rekla: »Teta Mid bi hotela, da veste.« Že 
dolgo je tega, odkar je teta Mid umrla, družina pa je še 
občutila njeno ljubezen in so me zato poklicali, da bi mi to 
povedali.

Presenetilo me je, kako veliko vlogo je moja mati imela 
v njeni družini, podobno vlogi, ki so jo imeli nefijski prero
ki v svojih družinah, ker so ostali blizu svojim sorodnikom, 
katerim so želeli prinesti evangelij Jezusa Kristusa. Nefi 
je zapisoval zapis, za katerega je upal, da bo vplival na 
otroke njegovih bratov, da se bodo vrnili k veri njihovega 
patriarha Lehija. Mozijevi sinovi so pokazali isto ljubezen, 
ko so evangelij pridigali Lehijevim potomcem.

Gospod nam je omogočil načine, da občutimo ljubezen 
v družinah, ki so lahko za večno. Mladi v Cerkvi danes 
čutijo, da se njihova srca obračajo k njihovim družinam. 
Iščejo imena družinskih članov, ki niso imeli priložnosti, 
da bi v tem življenju prejeli odrešilne uredbe. Ta imena 
odnesejo v tempelj. Ko vstopijo v krstne vode, imajo pri
ložnost občutiti ljubezen Gospoda in družinskih članov, za 
katere opravljajo namestniške uredbe.

Še se spominjam ljubečega glasu sestrične, ki je pokli
cala in rekla: »Naša mama je umrla in teta Mid bi hotela, 
da veste.«

Tisti od vas, ki opravljate uredbe za družinske člane, to 
delate iz ljubezni, kakor so Mozijevi sinovi in prerok Nefi. 
Tako kakor oni boste občutili radost do tistih, ki sprejmejo 
vašo daritev. Tudi vi lahko pričakujete, da boste občutili 
isto veliko zadovoljstvo kot Amon, ki je o svojem misijo
narskem služenju med daljnimi družinskimi člani dejal:

»Slavimo torej, da, slavili bomo v Gospodu; da, radostili 
se bomo, kajti naša radost je popolna; da, našega Boga 
bomo hvalili za vekomaj. Glej, kdo lahko preveč slavi v 
Gospodu? Da, kdo lahko preveč pove o njegovi veliki 
moči in njegovi milosti in o njegovem velikem potrpljenju 
s človeškimi otroki? Glej, povem ti, da ne morem povedati 
najmanjšega dela tega, kar občutim.« (Al 26:16)

Pričujem, da je ljubezen, ki jo občutite do družinskih 
članov — kjer koli že so — izpolnitev obljube, da bo Elija 
prišel. Prišel je. Srca otrok se obračajo k očetom, srca 
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očetov pa k otrokom (gl. Mal 4:5–6; Joseph Smith — His
tory 1:38–39). Ko začutite nujo, da bi poiskali imena svojih 
prednikov in ta imena odnesli v tempelj, doživljate izpolni
tev te prerokbe.

Blagoslov je, da živimo v času, ko se obljuba o tem, da 
se bodo srca obrnila, izpolnjuje. To nujo je Mildred Benni
on Eyring v srcu začutila. Rada je imela bratovo družino in 
jim je želela pomagati. Čutili so, kako so se v srcu v ljubez
ni obrnili k teti Mid, ker so vedeli, da jih ima rada.

NAUK SPOROČILA

Morda boste skupaj s tistimi, ki jih obiskujete, želeli 
prebrati prerokbe o Elijevem duhu (gl. Mal 4:5–6; 
Joseph Smith — History 1:38–39). Pogovarjajte se o nači-
nih, kako se lahko vključite v rodoslovje, ki vključuje po-
pisovanje, fotografije in bloge. Če tisti, ki jih obiskujete, 
spletne strani FamilySearch.org ne poznajo, premislite, 
da bi si vzeli nekaj časa in jim jo pokazali.

MLADINA
Bolje spoznavam babico
Jewelene Carter

Za enega od svojih projektov pri Mladenkah sem se 
javila, da bom babici pomagala iskati prednike, tako 

da bom v rodoslovnem središču v Mesi v Arizoni v ZDA 
pregledovala mikrofilme. Ko sva sedeli druga poleg 
druge in iskali družinske člane, sem se začela spraševati: 
»Ali res veliko vem o svoji babici, ki prav zdaj sedi poleg 
mene?«

Našli sva veliko družinskih članov, pripravili njihove 
podatke in odšli v arizonski tempelj Mesa, da bi zanje 
opravili krste in potrditve. Ne veliko po tem mi je babica 
dala vezan dnevnik o svoji družini.

Ker babica trpi za revmatoidnim artritisom, je zanjo 
tipkanje zelo boleče. Rada ji pomagam na računalniku. 
Za duhovno dobro naše družine skupaj zapisujeva zgod-
be iz njenega življenja. Rada sem del njenega življenja 
in da čim več izvem o cerkveni zgodovini, ko sodelujeva 
na teh projektih.
Avtorica živi v Virginiji v ZDA.

OTROCI
Kjer ljubezen je doma

Bog se nam smehlja,
kjer ljubezen je doma,
jo prav vsak pozna,
kjer ljubezen je doma.

(Kjer ljubezen je doma, HO, str. 44)

Nebeški Oče želi, da imamo svojo družino radi, zato 
da smo lahko srečni. Bolj v družini služimo, bolj imamo 
radi nebeškega Očeta in družinske člane.

Na papir narišite srca in jih izrežite. Na njih napi-
šite vesela sporočilca ali kaj narišite in jih skrivoma 
dajte družinskim članom. Opazujte, kako se jih bodo 
razveselili!
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vera, družina, pomoč

To je eno od vrste sporočil obiskujočega 
poučevanja, ki ponazarja vidike 
Odrešenikovega poslanstva.

On je naš Zagovornik pri Očetu. 
Beseda zagovornik ima [v 

angleščini] latinsko osnovo, ki 
pomeni »nekdo, ki brani nekoga 
drugega«1. Odrešenik nas brani, 
pri čemer uporablja razumevanje, 
pravico in milost. Ker to vemo, nas 
lahko navdata ljubezen in hvalež-
nost za njegovo odkupno daritev.

Prisluhnite Jezusu Kristusu, ki 
je zagovornik pri Očetu, ki brani 
vaš primer pred njim, rekoč: Glej 
trpljenje in smrt tistega, ki ni grešil, 
nad katerim ima Oče veselje; glej 
kri, tvojega Sina, ki je bila prelita, 
kri tistega, ki si ga dal, da bi bil ti 
povzdignjen; zatorej, Oče, prizane-
si tem, ki verujejo v moje ime, da 
bodo lahko prišli k meni in živeli 
večno (gl. NaZ 45:3–5).

Starešina D. Todd Christofferson 
iz zbora dvanajstih apostolov je 
o Kristusu kot našem zagovorni-
ku dejal: »Veliko mi pomeni, da 

Božansko poslanstvo Jezusa 
Kristusa: Zagovornik
Gradivo preučite v duhu molitve in prosite, da bi izvedeli, o čem naj govorite. Kako 
vam bo razumevanje Odrešenikovega življenja in poslanstva poglobilo vero vanj in 
blagoslovilo tiste, nad katerimi bdite, ko opravljate obiskujoče poučevanje? Več o tem  
na reliefsociety.lds.org.

lahko vsak trenutek in v vsakih 
okoliščinah v molitvi pristopim k 
prestolu milosti, da bi moj nebeški 
Oče slišal mojo prošnjo, da bi moj 
Zagovornik, ta, ki je brez greha, ka-
terega kri je bila prelita, zagovarjal 
moj primer.« 2

Iz svetih spisov 
Moz 15:8–9; Mor 7:28;  
NaZ 29:5; 110:4

Iz naše zgodovine
Vso zgodovino Gospodove 

Cerkve so učenke Jezusa Kristusa 
sledile njegovemu vzoru. Estera je 
bila zvesta in pogumna zagovorni-
ca. Bratranec Mordohaj ji je poslal 
kraljev prepis ukaza, da bodo Judje 
pobiti, in ji naročil, naj »gre h kralju 
iskat milosti in ga prosit za svoje 
ljudstvo«. Dodal je: »Kdo ve, če nisi 
prav za čas, kakršen je zdaj, prišla do 
kraljevega dostojanstva?« (Est 4:8, 14)

Estera je navzlic nevarnosti, ki 
jo je prinašalo to, da je zagovarja-
la svoje ljudstvo, privolila: »Tako 

pojdem h kralju, čeprav je proti 
zakonu, in če moram umreti, um-
rem.« (Est 4:16)

Estera je nato ponižno govorila 
pred kraljem in mu »padla [...] pred 
noge in ga jokaje prosila, [...] da 
bi odvrnil hudobni načrt [...] proti 
Judom«. Dodala je: »Kako bi mogla 
gledati nesrečo, ki naj zadane 
moje ljudstvo?« (gl. Est 8:3, 5–6) 
Kralj se je v srcu omehčal in uslišal 
njeno prošnjo.3

OPOMBE
1. Gl. Russell M. Nelson, Jesus Christ — Our 

Master and More (ognjišče na Univerzi 
Brighama Younga, 2. feb. 1992), str. 4; 
speeches.byu.edu.

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

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

Premislite naslednje
Kako nas zagovorništvo Jezusa 
Kristusa lahko navdihne, da smo do 
drugih usmiljeni in odpuščajoči?
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