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Pernahkah Anda membuka sebuah kotak berisi 
bagian- bagian, mengeluarkan petunjuk perakitannya, 
dan berpikir, “Ini tidak masuk akal sama sekali”?

Terkadang, terlepas dari maksud terbaik dan keyakinan 
batin kita, kita mengeluarkan sebuah bagian dan bertanya, 
“Untuk apa itu?” atau “Bagaimana itu akan cocok?”

Frustrasi kita meningkat sewaktu kita melihat kotaknya 
dan mencermati sebuah petunjuk yang berbunyi: “Perlu 
perakitan—usia 8 tahun ke atas.” Karena kita masih tidak 
memiliki petunjuk, ini tidak meningkatkan kepercayaan 
diri kita atau harga diri kita.

Terkadang kita memiliki pengalaman yang sama 
dengan Injil. Sewaktu kita mengamati beberapa bagian 
darinya, kita mungkin menggaruk- garuk kepala kita dan 
bertanya- tanya untuk apa bagian itu. Atau sewaktu kita 
mengkaji bagian lainnya, kita mungkin menyadari bahwa 
bahkan setelah mencoba keras untuk sepenuhnya mema-
hami, kita tetap tidak bisa memecahkan mengapa bagian 
itu disertakan.

Bapa Surgawi Kita Adalah Mentor Kita
Untungnya, Bapa Surgawi kita telah memberikan kepada 

kita instruksi- instruksi yang hebat untuk membina kehidup-
an kita dan memadukan yang terbaik dari diri kita. Instruksi- 
instruksi itu berfungsi terlepas dari usia atau keadaan kita. 
Dia telah memberikan kepada kita Injil dan Gereja Yesus 
Kristus. Dia telah memberikan kepada kita rencana penebus-
an, rencana keselamatan, bahkan rencana kebahagiaan. Dia 
tidak meninggalkan kita sendirian dengan segala ketidakpas-
tian atau tantangan kehidupan, dengan mengatakan, “Silakan 
jalani. Semoga beruntung. Pecahkanlah sendiri.”

Jika saja kita mau bersabar dan mencari dengan rendah 
hati dan pikiran yang terbuka, kita akan menemukan bah-
wa Allah telah memberikan kepada kita banyak alat untuk 
memahami dengan lebih baik instruksi- instruksi- Nya yang 
komprehensif bagi kebahagiaan kita dalam kehidupan:

•  Dia telah memberikan kepada kita karunia berharga 
Roh Kudus, yang memiliki potensi menjadi tutor surga-
wi dan pribadi kita sewaktu kita menelaah firman Allah 
dan berupaya untuk membawa pikiran dan tindakan 
kita dalam keselarasan dengan firman- Nya.

•  Dia telah memberikan kepada kita akses 24 jam sehari 7 
hari seminggu kepada Dia melalui doa dengan iman dan 
permohonan dengan maksud yang sungguh- sungguh.

•  Dia telah memberikan kepada kita para rasul dan nabi 
modern, yang mengungkapkan firman Allah di zaman 
kita dan memiliki wewenang untuk mengikat dan 
memeteraikan di bumi dan di surga.

•  Dia telah memulihkan Gereja- Nya—suatu organisasi 
dari orang- orang percaya yang bekerja bersama untuk 
saling membantu sewaktu mereka mengerjakan kesela-
matan mereka dengan rasa takut, gemetar, dan sukacita 
yang tak tertandingi.1

•  Dia telah memberikan kepada kita tulisan suci—firman 
tertulis- Nya kepada kita.

•  Dia telah memberikan kepada kita sejumlah besar alat 
teknologi modern untuk membantu kita dalam perja-
lanan kemuridan kita. Banyak dari alat yang menakjub-
kan ini dapat ditemukan di LDS.org.

Mengapa Bapa Surgawi telah memberikan kepada kita 
begitu banyak bantuan? Karena Dia mengasihi kita. Dan 
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karena, sebagaimana Dia berfirman tentang Diri- Nya Sen-
diri, “Inilah pekerjaan- Ku dan kemuliaan- Ku—untuk men-
datangkan kebakaan dan kehidupan kekal bagi manusia.” 2

Dengan kata lain, Bapa Surgawi adalah Allah kita, dan 
Allah adalah mentor bagi kita.

Bapa kita di Surga mengetahui kebutuhan anak- anak- 
Nya lebih baik daripada siapa pun juga. Merupakan peker-
jaan dan kemuliaan- Nya untuk membantu kita di setiap 
liku- liku, memberi kita sumber- sumber jasmani dan rohani 
yang menakjubkan untuk membantu kita pada jalan kita 
untuk kembali kepada- Nya.

Setiap Ayah Adalah Mentor
Di sejumlah bagian dunia, para ayah dihormati oleh 

keluarga dan masyakarat pada bulan Juni. Adalah senanti-
asa baik untuk menghormati dan merespek orangtua kita. 
Para ayah melakukan banyak hal baik bagi keluarga mereka 
dan memiliki banyak sifat yang patut dikagumi. Dua dari 
peranan paling penting yang ayah miliki dalam kehidupan 
anak- anak mereka adalah sebagai teladan yang baik dan 
mentor. Para ayah melakukan lebih daripada sekadar mem-
beritahukan kepada anak- anak mereka apa yang benar atau 
salah; mereka melakukan lebih daripada sekadar melem-
parkan buku pedoman kepada mereka dan mengharapkan 
mereka memahami kehidupan bagi diri mereka sendiri.

Para ayah menjadi mentor bagi anak- anak mereka yang 
berharga dan memperlihatkan melalui teladan baik mere-
ka cara sebuah kehidupan yang bajik dijalani. Para ayah 
tidak meninggalkan anak- anak mereka sendirian namun 
bergegas untuk membantu mereka, menolong mereka 
bangkit kembali kapan pun mereka tersandung. Dan 
terkadang ketika kearifan menyarankannya, para ayah 
memperkenankan anak- anak mereka untuk bergumul, 
menyadari bahwa ini mungkin merupakan cara terbaik 
bagi mereka untuk belajar.

Kita Semua Adalah Mentor
Sementara para ayah fana melakukan ini bagi anak- 

anak mereka sendiri, semangat menjadi mentor merupa-
kan sesuatu yang perlu kita tawarkan kepada semua anak 
Allah, terlepas dari usia, lokasi, atau keadaan. Ingatlah, 
anak- anak Allah adalah saudara dan saudari kita; kita 
semua berasal dari keluarga kekal yang sama.

Dengan pengertian ini, marilah kita semua menjadi 
mentor—bersemangat untuk menjangkau dan saling mem-
bantu untuk menjadi diri kita yang terbaik. Karena kita 
adalah keturunan Allah, kita memiliki potensi untuk men-
jadi seperti Dia. Mengasihi Allah dan sesama kita, menaati 
perintah- perintah Allah, dan mengikuti teladan Kristus 
adalah jalan yang lurus, sempit, dan penuh sukacita untuk 
kembali ke hadirat Orangtua Surgawi kita.

Jika Allah alam semesta sedemikian peduli kepada kita 
sehingga Dia menjadi mentor bagi kita, barangkali kita 
pun dapat mengulurkan tangan kepada sesama kita, terle-
pas dari warna kulit, ras, keadaan sosial ekonomi, bahasa, 
ataupun agama mereka. Marilah kita menjadi para mentor 
terilhami dan memberkati kehidupan orang lain—bukan 
hanya anak- anak kita sendiri namun juga semua anak 
Allah di seluruh dunia.

CATATAN
1. Lihat Kisah Para Rasul 13:52; Filipi 2:12.
2. Musa 1:39.

MENGAJAR DARI PESAN INI
Anda mungkin ingin mulai dengan meminta mereka 

yang Anda ajar untuk berpikir tentang suatu momen 
ketika Bapa Surgawi menjadi mentor mereka. Anda 
kemudian dapat meminta mereka untuk memikirkan 
kesamaan antara momen itu dengan momen ketika 
mereka merasa dimentori oleh orangtua fana mere-
ka. Undanglah mereka untuk menuliskan kesamaan- 
kesamaan mengenai bagaimana mereka dimentori. 
Anda dapat menantang mereka untuk mencoba meniru 
hal yang mereka tuliskan dalam upaya untuk menjadi 
teladan yang lebih baik bagi orang lain.

ANAK- ANAK
Bantuan Bapa Surgawi

Karena Bapa Surgawi mengasihi kita, Dia telah mem-
berikan kepada kita banyak alat, atau karunia, untuk 

membantu kita. Di bawah adalah beberapa karunia yang 
telah Dia berikan kepada kita. Bagaimana Anda dapat 
menggunakan karunia- karunia ini untuk memberkati 
kehidupan Anda dan untuk memberkati orang lain?

kuasa imamat
doa
kasih bagi orang lain
para rasul dan nabi
tulisan suci
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Semua tata cara yang diperlukan 
bagi keselamatan dan permulia-

an disertai oleh perjanjian- perjanjian 
dengan Allah. “Membuat dan mene-
pati perjanjian- perjanjian artinya 
memilih untuk mengikatkan diri 
kita sendiri dengan Bapa kita di Sur-
ga dan Yesus Kristus,” tutur Linda K. 
Burton, presiden umum Lembaga 
Pertolongan.1

Penatua Neil L. Andersen dari 
Kuorum Dua Belas Rasul menutur-
kan, “Tuhan berfirman, ‘Dalam tata 
cara- tata cara … kuasa ke- Allah- an 
dinyatakan.’

Ada berkat- berkat khusus dari 
Allah untuk setiap orang layak yang 
dibaptis, menerima Roh Kudus, 
dan secara reguler mengambil 
sakramen.” 2

“Ketika pria dan wanita pergi 
ke bait suci,” ungkap Penatua 
M. Russell Ballard dari Kuorum Dua 
Belas Rasul, “mereka berdua diber-
kahi dengan kuasa yang sama, yaitu 
kuasa imamat …

… Semua pria dan semua wanita 
memiliki akses pada kuasa ini 
untuk bantuan dalam kehidupan 
mereka. Semua yang telah mem-
buat perjanjian- perjanjian sakral 
dengan Tuhan dan yang menghor-
mati perjanjian- perjanjian tersebut 

Tata Cara dan Perjanjian Bait Suci

berhak untuk menerima wahyu 
pribadi, untuk diberkati dengan 
pelayanan para malaikat, untuk 
berkomunikasi dengan Allah, untuk 
menerima kegenapan Injil, dan, 
pada akhirnya, untuk menjadi ahli 
waris bersama Yesus Kristus dari 
semua yang Bapa kita miliki.” 3

Tulisan Suci Tambahan
1 Nefi 14:14; Ajaran dan Perjanjian 
25:13; 97:8; 109:22

Kisah Hidup
Tahun 2007, empat hari setelah 

sebuah gempa bumi yang hebat 
di Peru, Penatua Marcus B. Nash 
dari Tujuh Puluh menemui presi-
den cabang Wenceslao Conde dan 
istrinya, Pamela. “Penatua Nash 
menanyakan kepada Sister Conde 
bagaimana keadaan anak- anak 
kecilnya. Dengan tersenyum, dia 
menjawab bahwa melalui kebaik-
an Allah mereka semua aman dan 
baik- baik saja. Dia menanyakan 
tentang rumah keluarga Conde.

“Hancur,” ujarnya singkat.
… ‘Tetapi,’ Penatua Nash meng-

amati, ‘Anda tersenyum saat kita 
bicara.’

‘Ya,’ dia berkata, ‘Saya telah ber-
doa dan saya merasa damai. Kami 

memiliki segala yang kami perlu-
kan. Kami saling memiliki, kami 
memiliki anak- anak kami, kami 
dimeteraikan di bait suci, kami 
memiliki Gereja yang luar biasa 
ini, dan kami memiliki Tuhan. 
Kami dapat membangun lagi 
dengan bantuan Tuhan.’ …

Ada apa kiranya menge-
nai membuat dan menepati 
perjanjian- perjanjian dengan Allah 
yang memberi kita kekuatan 
untuk tersenyum melalui kesulit-
an, untuk mengubah kemalangan 
menjadi kemenangan … ?”

Sumbernya adalah Allah. 
Akses kita pada kuasa itu adalah 
melalui perjanjian- perjanjian kita 
dengan Dia.” 4

CATATAN
1. Linda K. Burton, “Kuasa, Sukacita, dan 

Kasih dari Menaati Perjanjian,” Liahona, 
November 2013, 111.

2. Neil L. Andersen, “Kuasa dalam Imamat,” 
Liahona, November 2013, 92 .

3. M. Russell Ballard, “Pria dan Wanita dalam 
Pekerjaan Tuhan,” Liahona, April 2014, 
48–49.

4. Lihat D. Todd Christofferson, “Kuasa Per-
janjian,” Liahona, Mei 2009, 19, 20–21.
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Dengan doa yang sungguh- sungguh telaahlah materi ini dan upayakan untuk 
mengetahui apa yang akan dibagikan. Bagaimana memahami “Keluarga: Maklumat 
kepada Dunia” akan meningkatkan iman Anda kepada Allah dan memberkati mereka 
yang Anda awasi melalui pengajaran berkunjung? Untuk informasi lebih lanjut, 
pergilah ke reliefsociety.lds.org.

Iman, Keluarga, Pertolongan

Pertimbangkan yang Berikut
Bagaimana tata cara dan 
perjanjian bait suci memperkuat 
dan memberdayakan kita?


