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A ţi deschis vreodată o cutie cu piese, aţi scos din 
ea instrucţiunile de asamblare şi v- aţi gândit: 
„Asta nu are nici un sens”?

Uneori, în ciuda celor mai bune intenţii şi a încrede-
rii noastre interioare, scoatem o piesă şi ne întrebăm: 
„La ce foloseşte asta?” sau „Unde se potriveşte?”.

Frustrarea noastră creşte atunci când ne uităm pe cutie 
şi vedem scrisă o notă în care se spune: „Pentru asamblare 
este necesar să aveţi vârsta minimă de 8 ani”. Pentru că tot 
nu avem nicio idee de rezolvare, acest lucru nu ne creşte 
nici încrederea şi nici stima de sine.

Uneori avem o experienţă similară cu Evanghelia. 
Uitându- ne la o parte a acesteia, ne scărpinăm în cap şi 
ne întrebăm la ce ne foloseşte. Sau când examinăm o altă 
parte, ne putem da seama că, şi după ce am încercat din 
greu să o descifrăm, nu putem să înţelegem de ce acea 
parte a fost inclusă.

Tatăl nostru Ceresc este Mentorul nostru.
Din fericire, Tatăl nostru Ceresc ne- a dat instrucţiuni 

minunate pentru a ne organiza vieţile şi a scoate la lumină 
tot ce este mai bun în noi. Acele instrucţiuni sunt valabile 
indiferent de vârsta sau de condiţiile noastre de viaţă. El 
ne- a dat Evanghelia şi Biserica lui Isus Hristos. El ne- a dat 
planul ispăşirii şi planul salvării, la care se face, de ase-
menea, referinţă ca fiind planul fericirii. El nu ne- a lăsat 

singuri cu incertitudinile şi provocările vieţii spunând: 
„Poftim, asta e. Succes. Descurcă- te”.

Dacă suntem suficient de răbdători şi privim cu inimă 
umilă şi o minte deschisă, vom vedea că Dumnezeu 
ne- a dat multe instrumente pentru a putea înţelege mai 
bine instrucţiunile Sale atotcuprinzătoare pentru fericirea 
noastră în această viaţă.

•  El ne- a dat darul nepreţuit al Duhului Sfânt, care poate 
fi îndrumătorul nostru divin şi personal, pe măsură ce 
studiem cuvântul lui Dumnezeu şi ne străduim să ne 
punem gândurile şi acţiunile în acord cu acest cuvânt.

•  El ne- a dat acces la El, 24 de ore din 24, 7 zile din 
7, prin rugăciune făcută cu credinţă şi implorare cu 
intenţie adevărată.

•  El ne- a dat profeţi şi apostoli moderni, care revelează 
cuvântul lui Dumnezeu în zilele noastre şi au autorita-
tea de a lega şi pecetlui pe pământ şi în cer.

•  El a restaurat Biserica Sa – o organizaţie de credincioşi 
care lucrează împreună pentru a se ajuta unul pe altul, 
pe măsură ce lucrează la salvarea lor, cu teamă, tremur 
şi bucurie fără seamăn.1

•  El ne- a dat scripturile sfinte – cuvântul Său scris pentru noi.
•  El ne- a dat nenumărate instrumente ale tehnologiei 

moderne, care să ne ajute să fim ucenicii Săi. Multe din-
tre aceste minunate instrumente pot fi găsite pe lds.org.
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Mentorul nostru
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De ce ne- a dat Tatăl nostru Ceresc atât de mult aju-
tor? Pentru că El ne iubeşte. Şi pentru că El ne- a învăţat: 
„Aceasta este lucrarea Mea şi slava Mea – să realizez 
nemurirea şi viaţa veşnică a omului” 2.

Cu alte cuvinte, Tatăl nostru Ceresc este Dumnezeul 
nostru, iar Dumnezeu este un mentor pentru noi.

Tatăl nostru Ceresc ştie nevoile copiilor Săi mai bine 
decât oricine altcineva. Este lucrarea şi slava Sa de a ne 
ajuta la fiecare pas dându- ne resurse temporale şi spiritua-
le minunate, care să ne ajute pe calea de întoarcere la El.

Fiecare tată este un mentor
În unele părţi ale lumii, taţii sunt sărbătoriţi de către 

familie şi societate în luna iunie. Este întotdeauna bine 
să ne respectăm şi să ne cinstim părinţii. Taţii fac multe 
lucruri bune pentru familiile lor şi au multe calităţi admi-
rabile. Două dintre cele mai importante roluri pe care le 
au taţii în vieţile copiilor lor sunt acelea de a fi un bun 
exemplu şi de a fi un mentor. Taţii fac mai mult decât să 
spună copiilor ce este bine şi ce este rău; ei fac mult mai 
mult decât să le dea un manual şi să se aştepte ca aceştia 
să se descurce singuri în viaţă.

Taţii sun mentori pentru copii lor preţioşi şi le arată prin 
exemplul lor bun cum se trăieşte o viaţă cinstită. Taţii nu 
îşi lasă copiii singuri, ci aleargă în ajutorul lor ajutându- i 
să- şi recapete echilibrul ori de câte ori se împiedică. Şi, 
uneori, când este înţelept să o facă, taţii le permit copiilor 
să lupte, dându- şi seama că poate fi pentru ei cel mai bun 
mod de a învăţa.

Noi toţi suntem mentori
În timp ce taţii pământeni fac aceasta pentru proprii 

lor copii, spiritul de a fi mentor este ceva ce avem nevoie 
să oferim tuturor copiilor Domnului, indiferent de vârstă, 
locul unde se află sau circumstanţe. Amintiţi- vă, copiii lui 
Dumnezeu sunt fraţii şi surorile noastre; noi facem toţi 
parte din aceeaşi familie eternă.

În acest sens, să fim cu toţii mentori – dornici să ne ofe-
rim ajutorul celorlalţi şi să devenim cea mai bună variantă 
a noastră. Deoarece suntem copiii Tatălui Ceresc, noi avem 
potenţialul de a deveni ca El. Iubirea faţă de Dumnezeu 

şi de semenii noştri, respectarea poruncilor lui Dumnezeu 
şi urmarea exemplului lui Isus Hristos sunt căile drepte, 
înguste şi pline de bucurie care ne conduc înapoi în pre-
zenţa părinţilor noştri cereşti.

Dacă Dumnezeului universului Îi pasă atât de mult 
de noi ca să ne fie Mentor, probabil că şi noi putem să 
întindem o mână aproapelui nostru, indiferent de culoarea 
lui, de rasă, de circumstanţele socio- economice, limbă sau 
religie. Mă rog să devenim mentori inspiraţi şi să binecu-
vântăm vieţile altora – nu doar ale copiilor noştri, ci ale 
tuturor copiilor lui Dumnezeu, din întreaga lume.

NOTE.
1. Vezi Faptele apostolilor 13:52; Filipeni 2:12.
2. Moise 1:39.

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

Puteţi să începeţi prin a- i ruga pe cei cărora le 
predaţi să se gândească la un moment în care Tatăl 
Ceresc le- a fost Mentor. Apoi, puteţi să- i rugaţi să se 
gândească la asemănările dintre acel moment şi unul în 
care au simţit rolul de mentor al tatălui lor pământean. 
Invitaţi- i să scrie asemănările dintre modurile în care 
au fost îndrumaţi. Aţi putea să- i provocaţi să încerce să 
transpună lucrurile pe care le- au scris într- un efort de 
a fi un exemplu mai bun pentru alţii.

COPII
Ajutorul Tatălui nostru Ceresc

Deoarece Tatăl nostru Ceresc ne iubeşte, El ne- a dat 
numeroase instrumente sau daruri, care să ne aju-

te. În continuare sunt enumerate unele dintre darurile 
pe care ni le- a dat El. Cum puteţi folosi aceste daruri 
pentru a binecuvânta viaţa dumneavoastră şi vieţile 
altora?

puterea preoţiei
rugăciunea
iubirea de aproape
apostoli şi profeţi
scripturi
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Toate rânduielile necesare salvării 
şi exaltării sunt însoţite de legă-

minte făcute cu Dumnezeu. „A face 
şi a ţine legăminte înseamnă a alege 
să ne luăm o obligaţie faţă de Tatăl 
nostru din Cer şi de Isus Hristos”, 
a spus Linda K. Burton, preşedinta 
generală a Societăţii de Alinare.1

Vârstnicul Neil L. Andersen, 
din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, a declarat: „Domnul a 
spus: «Puterea divinităţii se manifes-
tă în rânduielile ei».

Există binecuvântări speciale 
de la Dumnezeu pentru fiecare 
persoană demnă care este botezată, 
care primeşte Duhul Sfânt şi ia, cu 
regularitate, din împărtăşanie” 2.

„Când bărbaţii şi femeile merg 
la templu”, a spus vârstnicul 
M. Russell Ballard, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, „ei sunt 
înzestraţi, în aceeaşi măsură, cu 
aceeaşi putere, care este puterea 
preoţiei…

Toţi bărbaţii şi toate femeile 
au acces la această putere pentru 
a primi ajutor în vieţile lor. Toţi 
cei care au făcut legăminte sacre 
cu Domnul şi care cinstesc acele 
legăminte sunt eligibili pentru a 

Legăminte şi rânduieli din templu

primi revelaţie personală, pentru 
a fi binecuvântaţi cu slujirea înge-
rilor, de a avea o legătură strânsă 
cu Dumnezeu, de a primi plenitu-
dinea Evangheliei şi, în final, de a 
deveni moştenitori împreună cu Isus 
Hristos a tot ce are Tatăl nostru.” 3

Scripturi suplimentare
1 Nefi 14:14; Doctrină şi legăminte 
25:13; 97:8; 109:22

Povestiri despre oameni în viaţă
În anul 2007, la patru zile după 

un puternic cutremur în Peru, 
vârstnicul Marcus B. Nash, din Cei 
Şaptezeci, s- a întâlnit cu preşedin-
tele de ramură Wenceslao Conde şi 
soţia sa, Pamela. „Vârstnicul Nash a 
întrebat- o pe sora Conde care era 
starea de sănătate a copiilor ei. Cu 
un zâmbet, ea a răspuns că, prin 
bunăvoinţa lui Dumnezeu, ei, toţi, 
erau teferi şi sănătoşi. El a întrebat 
despre casa familiei Conde.

«S- a dus», a răspuns ea simplu…
«Şi totuşi», a observat vârstni-

cul Nash, «zâmbiţi acum, în timp 
ce vorbim».

«Da», a răspuns ea, «m- am rugat şi 
mă simt împăcată. Avem tot ceea ce 

ne trebuie. Ne avem unul pe altul, 
îi avem pe copiii noştri, suntem 
pecetluiţi în templu, avem Biserica 
noastră minunată şi Îl avem pe 
Domnul. Cu ajutorul Domnului 
putem construi din nou» …

Ce anume din îndeplinirea 
şi păstrarea legămintelor cu 
Dumnezeu ne dă puterea de a 
zâmbi în timpul greutăţilor, de a 
transforma necazul în triumf…?

Sursa este Dumnezeu. Noi avem 
acces la această putere prin legă-
mintele pe care le facem cu El»” 4.
NOTE.
1. Linda K. Burton, „Puterea, bucuria şi 

dragostea pe care le primim dacă ţinem 
legămintele”, Liahona, nov. 2013, p. 111.

2. Neil L. Andersen, „Puterea preoţiei”, 
Liahona, nov. 2013, p. 92.

3. M.Russell Ballard, „Bărbaţi şi femei în 
lucrarea Domnului”, Liahona, apr. 2014, 
p. 48- 49.

4. Vezi D.Todd Christofferson, „Puterea 
legămintelor”, Liahona , mai 2009, p. 21.
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Studiaţi, rugându- vă, acest material şi căutaţi să aflaţi ce să împărtăşiţi. În ce mod 
înţelegerea declaraţiei „Familia: o declaraţie oficială către lume” va mări credinţa 
dumneavoastră în Dumnezeu şi le va binecuvânta pe cele cărora le purtaţi de grijă prin 
învăţământul prin vizite? Pentru mai multe informaţii, accesaţi reliefsociety.lds.org.

credinţă, familie, alinare

Luaţi în considerare
Cum ne întăresc şi ne dau putere 
rânduielile şi legămintele din 
templu?


