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Het jy al ooit ’n boks parte oopgemaak, die 
instruksie blad uitgetrek en gedink, “Dit maak 
geen sin nie”?

Soms, ten spyte van ons beste intensies en innerlike 
konflik, haal ons ’n part uit en vra, “Waarvoor is dit?” of 
“Hoe pas hierdie deel in?”

Ons frustrasie groei, wanneer ons in die boks kyk en ’n 
afwysing sien wat sê, “Aanmekaar sit, benodig -  ouderdom 
8 en op.” Omdat ons steeds geen idee het hoe om dit aan 
mekaar te sit nie, bevorder dit beslis nie ons self vertroue 
of ons self respek nie. 

Ons het soms ’n soortgelyke ondervinding met die 
evangelie. Soos wat ons na sekere dele daarvan kyk, mag 
ons dalk ons koppe krap en wonder waarvoor daardie 
deel is. Of soos ons ’n ander deel ontleed, mag ons dalk 
vind dat ons, ten spyte van ons beste pogings, steeds nie 
kan verstaan hoekom daardie deel ingesluit is nie. 

Ons Hemelse Vader Is Ons Mentor
Gelukkig het ons Hemelse Vader vir ons wonderlike 

instruksies gelaat, om ons lewens te struktureer en ons 
beste ‘self’, op te bou. Hierdie instruksies werk, ongeag ons 
ouderdom of omstandighede. Hy het aan ons, die evange-
lie en die Kerk van Jesus Christus, gegee. Hy het aan ons 
die plan van verlossing, die plan van saligheid, selfs die 
plan van geluk, gegee. Hy het ons nie alleen gelaat, met al 
die onsekerheid of uitdaagings van die lewe, en slegs gesê, 
“Hier, gaan voort. Voorspoed. Werk dit maar self uit.” nie.

Indien ons net geduldig sou wees en met ’n nederige 
hart en ’n ope verstand, sou kyk, sou ons sien dat God ons 
reeds al die “gereedskap” gegee het, om Sy alomvattende 
instruksies te verstaan, vir ons geluk in die lewe. 

• Hy het aan ons die pryslose gawe van die Heilige Gees 
gegee, wie die potentiaal het om ons persoonlike, 
hemelse leermeester te wees, soos ons die woord van 
God studeer, en probeer om ons gedagtes en dade in 
lyn te bring, met Sy woord. 

• Hy het aan ons 24/7 toegang tot Hom gegee, deur ons 
gebede van geloof en opregte smeking.

• Hy het aan ons, hedendaagse apostels en profete 
gegee, wie in ons dag, die woord van God aan ons 
openbaar, en wie die gesag het om op die aarde en 
in die hemel, te bind of te verseël.

• Hy het Sy Kerk gerestoureer -  ’n organisasie van gelo-
wiges, wie saam werk om mekaar te help om hulle eie 
saligheid uit te werk, met vrees en bewing en onmeet-
bare blydskap. 1

• Hy het aan ons gegee, die heilige geskrifte -  Sy geskre-
we woord aan ons.

• Hy het aan ons ’n verskeidenheid moderne tegnologie 
gegee, om ons op ons pad van dissipelskap te help. 
Baie van hierdie wonderlike instrumente, kan gevind 
word op LDS.org.

Hoekom het ons Hemelse Vader ons so baie hulp-
middels gegee? Omdat Hy ons lief het. En omdat hy van 
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Homself gesê het, “Dit is My werk en My heerlikheid 
-  om die onsterflikheid en ewige lewe van die mens 
teweeg te bring.” 2

Met ander woorde, Hemelse Vader is ons God, en 
God is ons mentor. 

Ons Vader in die Hemel, ken Sy kinders se belange, 
beter as enige persoon. Dit is Sy werk en Sy heerlikheid, 
om ons by elke draai te help, en aan ons wonderlike gees-
telike en tydelike gawes te gee om ons op ons pad terug 
na Hom toe, te help.

Elke Vader Is ’n Mentor
In sommige dele van die wêreld, word vaders in die 

maand van Junie, deur hulle families en gemeenskappe, 
geëer. Dit is altyd goed om ons ouers te eer en te respek-
teer. Vaders doen baie goeie dinge vir hulle families, en 
het baie eerbare eienskappe. Twee van die mees belang-
rikste rolle wat vaders kan speel, in die lewe van hulle 
kinders, is om ’n goeie voorbeeld te wees en om ’n mentor 
te wees. Vaders doen meer as om net hulle kinders te leer 
wat is reg en wat is verkeerd; hulle doen baie meer, as om 
net ’n handleiding vir hulle te gooi en dan te verwag dat 
hulle die lewe maar vir hulleself sal uitsorteer.

Vaders mentor hulle kosbare kinders, en wys deur hulle 
goeie voorbeeld, hoe ’n eerlike lewe geleef moet word. 
Vaders laat nie hulle kinders alleen nie, maar kom tot hulle 
redding en help hulle weer terug op hulle voete, wanneer 
hulle struikel. En soms wanneer wysheid dit vereis, mag 
vaders toelaat dat hulle kinders self sukkel, in die wete 
dat dit dalk die beste manier is vir hulle om die les te leer.

Ons Is Almal Mentors
Terwyl aardse vaders dit vir hulle eie kinders doen, 

is die gees van mentorskap iets wat ons aan al God se kin-
ders moet offer, ten spyte van ouderdom, plek of omstan-
dighede. Onthou, God se kinders is ons broers en susters; 
ons is almal deel van dieselfde ewige familie.

In hierdie opsig, laat ons almal mentors wees -  angstig 
om uit te reik en mekaar te help om ons beste ‘self’ te 
word. Omdat ons God se kinders is, het ons die potentiaal 
om soos Hy te word. Om God en ons medemens lief te 

hê, God se gebooie te onderhou en Christus se voorbeeld 
te volg, is die reguit, smal en vreugdevolle pad, terug na 
die teenwoordigheid van ons hemelse ouers toe. 

Indien die God van die heelal so baie vir ons omgee, 
dat Hy ’n mentor vir ons is, kan ons dalk ook na ons 
medemens uitreik, ten spyte van kleur, ras, sosio- 
ekonomiese omstandighede, taal of geloof. . . Laat ons 
inspirerende mentors word en die lewens van andere 
seën -  nie net ons eie kinders nie, maar al God se kinders, 
dwarsoor die wêreld. 

NOTAS
1. Sien Handelinge 13:52 ; Fillipense 2:12.
2. Sien Moses 1:39

ONDERRIG UIT HIERDIE BOODSKAP

Jy mag dalk wil begin deur diegene wie jy leer te vra, 
of hulle aan ’n tyd kan dink, waar Hemelse Vader hulle 
gementor het. Jy kan hulle dan vra om te dink aan die 
gelykkenis van daardie oomblik, en ’n oomblik waar 
hulle deur hulle aardse vader gementor is. Vra hulle 
om die gelykkenisse in hoe hulle gementor is, neer te 
skryf. Jy kan hulle dan uitdaag om die dinge wat hulle 
neergeskryf het, na te boots, in ’n poging om ’n better 
voorbeeld aan andere te wees.

KINDERS
Hemelse Vader se Hulp

Omdat Hemelse Vader ons lief het, het Hy aan ons 
baie gawes gegee, om ons te help. Hieronder volg 

sommige van die gawes wat Hy aan ons gegee het. Hoe 
kan jy hierdie gawes gebruik om jou lewe te seën en 
andere ook te seën?

krag van die priesterskap
gebed
liefde vir andere
apostels en profete
skrifture
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Al die ordinansies wat nodig is 
vir ons saligheid en verheerli-

king, gaan gepaard met verbonde 
wat ons met God maak. Linda K. 
Burton, Algemene President van 
die Vroue Verligtings Vereniging, 
het gesê: “Om verbonde te maak 
en te onderhou, beteken ons 
kies om onsself met ons Vader 
in die Hemel en Jesus Christus 
te verbind,” 1

Ouderling Neil L. Anderson van 
die Kworum van die Twaalf Apos-
tels, het gesê: “Die Here het gesê, 
‘in die ordinansies . . . word die 
krag van goddelikheid bevestig.’ 

“Daar is spesiale seëninge van 
God vir elke waardige persoon, 
wie gedoop is, die Heilige Gees 
ontvang het, en gereeld in die 
nagmaal deel.” 2 

Ouderling M. Russell Ballard 
van die Kworum van die Twaalf 
Apostels, het gesê: “Wanneer mans 
en vrouens na die tempel gaan, 
word hulle deur dieselfde krag 
geseën, naamlik die krag van die 
priesterskap.” 

“. . . Alle mans en vrouens het 
toegang tot hierdie krag, vir hulp in 
hulle lewens. Almal wie hierdie hei-
lige verbonde met die Here gemaak 

Tempel Ordinansies en Verbonde

het, en wie hierdie verbonde eer, 
is geregtig om persoonlike open-
baring te ontvang, om deur bedie-
nings engele geseën te word, om 
met God te kommunikeer, om die 
volheid van die evangelie te ont-
vang, en om uiteindelik erfgename 
te word, saam met Jesus Christus, 
van alles wat ons Vader het.3

Addisionele Skrifgedeeltes
1 Nefi 14:14; Leer en Verbonde 
25:13; 97:8; 109:22

Lewende Stories
In 2007, vier dae na ’n ver-

skriklike aardbeweing in Peru, 
het Ouderling Marcus B. Nash 
van die Sewentigs, met tak presi-
dent Wenceslao Conde en sy vrou 
Pamela, ontmoet. “Ouderling Nash 
het vir Suster Conde gevra, hoe haar 
klein kinders was. Sy het met ’n 
glimlag geantwoord dat hulle almal, 
vanweë die goedheid van God, 
veilig en gesond was. Hy het gevra 
hoe die Conde’s se huis was.

Sy het eenvoudig geantwoord,“ 
Dit is weg.”

“. . . ‘En tog’ het Ouderling Nash 
opgemerk, ‘het jy ’n glimlag, terwyl 
ons hier praat.’ 

“‘Ja’ het sy gesê, ‘ek het gebid 
en ek het vrede ontvang. Ons 
het alles wat ons nodig het. Ons 
het mekaar, ons het ons kinders, 
ons is in die tempel verseël, ons 
het hierdie wonderlike Kerk, en 
ons het die Here. Met die Here 
se hulp, kan ons weer bou.’ . . .

“Wat is dit omtrent die maak en 
onderhou van verbonde met God, 
wat ons die krag gee om deur 
die moeilike tye te glimlag, om 
beproewinge in oorwinninge te 
omskep . . . ?

“Die bron van hierdie krag is 
God. En ons toegang tot hierdie 
krag, is deur ons verbonde met 
Hom.” 4

NOTAS
1. Linda K. Burton, “Die Krag, Vreugde, en 

Liefde van die Behoud van Verbonde,” 
Liahona, Nov. 2013, 111.

2. Neil L, Anderson, “Krag in die Priester-
skap,” Liahona, Nov. 2013, 92.

3. M Russell Ballard, “Mans en Vrouens in die 
Werk van die Here,” Liahona, April 2014, 
48- 49.

4. Sien D. Todd Christofferson, “Die Krag van 
Verbonde.” Liahona, Mei 2009, 19, 20- 21.
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Met gebed, bestudeer hierdie materiaal en vra om te weet, wat om te deel. Hoe sal ’n 
beter verstandhouding van “Die Familie: ’n Aankondiging aan die Wêreld” jou geloof 
in God versterk en diegene seën oor wie jy as vroue besoeker, waak? Vir meer inligting, 
gaan na reliefsociety.lds.org.

Geloof, Familie, Verligting

Ter Oorweeging
Hoe kan tempel ordinansies 
en verbonde, ons versterk en 
krag gee?


