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28 Gagah Berani dalam Kesaksian 
Kita tentang Juruselamat
Oleh Penatua Christoffel Golden
Saat- saat sulit adalah yang akan 
paling menetapkan kita.

34 Dengan Segala yang Kaupero-
leh Perolehlah Pengertian
Oleh Penatua Gary E. Stevenson
Pemahaman nyata akan datang 
melalui pemahaman akan saling 
ketergantungan antara penelaah-
an dan doa, tekad untuk mela-
yani, dan memercayai Tuhan.

DEPARTEMEN
8 Catatan Konferensi  

Oktober 2016

10 Apa yang Kita Percayai:  
Kami percaya Gereja  
Akan Memenuhi Bumi

12 Rumah Kita, Keluarga Kita: 
Saya Ingin Hidup Bersama  
Ibu Selamanya.
Oleh Leongina Adamés de Ubrí

14 Mengajar dengan Cara  
Juruselamat: Mempertanyakan 
Pertanyaan Pembahasan Kita
Oleh Ted Barnes

40 Suara Orang Suci Zaman Akhir

80 Sampai Kita Bertemu Lagi:  
Situasi Khusus untuk Seorang 
Nabi yang Hidup
Oleh Presiden Hugh B. Brown

Liahona, Januari 2017

PESAN
4 Pesan Presidensi Utama:  

Tertuju pada Pusat
Oleh Presiden Dieter F. Uchtdorf

7 Pesan Pengajaran Berkunjung: 
Tujuan Lembaga Pertolongan

ARTIKEL UTAMA
16 Wawasan dari Ajaran dan 

Perjanjian mengenai Bapa 
dan Putra
Oleh Norman W. Gardner
Karena kebenaran- kebenaran 
yang hilang disingkapkan 
dalam Pemulihan, Ajaran dan 
Perjanjian menolong memper-
dalam pemahaman kita tentang 
Bapa dan Putra.

22 Gordon B. Hinckley: Nabi yang 
Memiliki Optimisme dan Visi
Oleh Andrew D. Olsen
Sebagai Presiden ke- 51 Gereja 
yang terkasih, Gordon B. Hinckley 
memimpin dengan teladan penuh 
akan optimisme, kasih, dan visi 
bagi masa depan.

PADA KOVER
Depan: Foto oleh George Frey. Kover depan 
bagian dalam: Foto oleh George Edward 
Anderson; seizin Perpustakaan Sejarah Gereja.
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44 Asas- Asas Kenabian tentang 
Kesetiaan
Oleh Penatua C. Scott Grow
Keputusan dan komitmen yang 
Anda buat sekarang dapat 
menolong Anda tetap setia 
di masa mendatang.

D E W A S A  M U D A

50 Tema Kebersamaan 2017: 
Yakobus 1:5–6
Oleh Stephen W. Owen dan 
Bonnie L. Oscarson

53 Poster: Bertanya

54 Lima Janji dari Doa
Oleh Carlisa Cramer
Doa lebih dari sekadar cara untuk 
berkomunikasi dengan Bapa di 
Surga. Berikut adalah beberapa 
berkat lain yang didatangkannya.

56 Lima Pertanyaan untuk  
Diajukan ketika Doa- Doa  
Tampaknya Tak Dijawab
Oleh Margaret Willden
Mungkin sulit ketika doa- doa 
tampaknya tak dijawab, namun 
beberapa pertanyaan dapat 
menolong Anda memikirkan 
hal- hal dalam cara yang baru.

58 Lagu Tema Kebersamaan:  
Mintalah k’pada Allah
Oleh Nik Day

61 Baris demi Baris: Yakobus 1:5–6

62 Momen- Momen Selestial
Oleh Hollie Megan Laura Hunter
Dengan momen- momen seperti 
ini, surga tiba- tiba tidak terasa 
begitu jauh.

63 Ruang Kita

64 Jawaban dari Pemimpin Gereja: 
Bagaimana Membagikan Injil
Oleh Penatua M. Russell Ballard

65 Langsung pada Intinya
Sulit untuk mengampuni? 
Bergumul dengan depresi?

R E M A J A

66 Bagan Bacaan Sejarah Gereja: 
Pemulihan

69 Jawaban dari Seorang Rasul: 
Akankah Bapa Surgawi senanti-
asa menjawab doa- doa saya?
Oleh Penatua Dallin H. Oaks

70 Halaman Kita

71 Kitab di Atas Rak
Oleh Penatua Walter F. González
Mencari sebuah buku yang baik 
untuk dibaca, saya menemukan 
Kitab Mormon dan itu mengubah 
hidup saya.

72 Min- Jun adalah Layak
Oleh Kelly Hunsaker
Bagaimana Min- Jun dapat masuk 
ke gereja ketika dia kotor semua 
dan basah?

74 Jangan Lupa Berdoa untuk Erik
Oleh Julie Cornelius- Huang
Kari merasa sedih karena kakak 
lelakinya tidak ingin pergi ke 
gereja lagi, tetapi kemudian dia 
belajar satu pelajaran penting 
tentang doa.

76 Kisah- Kisah tentang Yesus: 
Yesus Mengasihi Saya
Oleh Kim Webb Reid

79 Lembar Mewarnai: Aku  
Anak dari Orangtua Surgawi

A N A K -  A N A K

Pastikan apakah 
Anda dapat 
menemukan 

Liahona yang 
tersembunyi 

dalam terbitan 
ini. Petunjuk: 
Di mana Anda 
berlutut untuk 

berdoa?
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LEBIH BANYAK LAGI DARING
Majalah Liahona dan materi lainnya Gereja tersedia dalam banyak bahasa di  
languages. lds. org. Rekaman audio dari artikel- artikel Liahona tersedia dalam bahasa 
Inggris, Portugis, dan Spanyol di liahona. lds. org. Anda juga dapat mengunjungi 
facebook.com/liahona.magazine untuk melihat dan membagikan pesan- pesan  
mengilhami (tersedia dalam bahasa Inggris, Portugis, dan Spanyol).

TOPIK DALAM TERBITAN INI
Nomor menunjukkan halaman pertama artikel.

Ajaran dan Perjanjian, 
18, 66

Bait suci, 12, 22, 44, 62, 
63, 70

Depresi, 65
Doa, 34, 42, 50, 53, 54, 

56, 58, 61, 71, 74
Hak Pilihan, 44, 74
Iman, 12, 22, 34, 44, 50, 

53, 58, 61, 72, 80
Joseph Smith, 10, 16, 28, 

34, 66, 71, 80
Kasih, 4, 22, 76
Ke- Allah- an, 16
Kedamaian, 54, 62

Kedatangan Kedua, 10
Keluarga kekal, 12, 41, 

44, 63, 79
Kepatuhan, 44, 61
Kesaksian, 22, 28, 44, 64
Kitab Mormon, 71
Lembaga Pertolongan, 7
Nilai pribadi, 72
Para nabi, 22, 80
Pekerjaan misionaris, 10, 

34, 63, 64, 71
Pemulihan, 18, 66
Penelaahan tulisan suci, 

34, 43, 66, 71
Pengampunan, 54, 65

Peranan sebagai wanita, 
40

Perintah- perintah, 4,  
28, 76

Perjanjian, 44
Pertanyaan, 14, 56, 58
Pornografi, 44
Prioritas, 43, 44
Roh Kudus, 42, 54, 62, 

64, 74
Sejarah Gereja, 10, 16, 28, 

34, 66
Sejarah keluarga, 41, 63
Yesus Kristus, 4, 16, 28, 

34, 70, 76

“Gagah Berani dalam Kesaksian Kita 
tentang Juruselamat,” halaman 28: 
Penatua Golden membahas bagaimana kita 
masing- masing akan menghadapi momen- 
momen yang sulit namun menentukan 
dalam hidup kita. Anda dapat bermain peran 
beberapa situasi di mana anggota keluar-
ga berhadapan dengan keputusan yang 
menantang. Misalnya, Anda dapat praktik 
mengatakan tidak kepada teman sekelas 
yang meminta untuk mencontek pekerjaan 
rumah Anda atau meminta seorang teman 
untuk menggunakan bahasa yang baik. 
Bicarakan tentang bagaimana Anda dapat 
bersiap dengan mengembangkan kesaksian 

yang kuat tentang Juruselamat sebelum 
situasi- situasi semacam itu muncul.

“Akankah Bapa Surgawi senantiasa 
menjawab doa- doa saya?” halaman 69: 
Bagaimana Anda pernah melihat doa- doa 
Anda dijawab? Anda dapat membagikan 
pengalaman- pengalaman spesifik di mana 
Tuhan telah menjawab doa- doa Anda, apa-
kah itu dijawab dalam cara yang diharap-
kan atau tidak diharapkan. Pertimbangkan 
untuk mengimbau satu sama lain untuk 
mencatat dalam jurnal cara- cara khusus 
di mana Tuhan telah menjawab doa- doa 
Anda dan memberkati Anda.

Gagasan Malam Keluarga
Terbitan ini berisikan artikel dan kegiatan yang dapat digunakan untuk malam 
keluarga. Berikut ini adalah dua contoh.
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4 L i a h o n a

Baru- baru ini saya menyaksikan sekelompok orang 
berlatih memanah. Hanya dengan mengamati, 
menjadi jelas bagi saya bahwa jika Anda sungguh- 

sungguh ingin menguasai busur dan anak panah, diperlu-
kan waktu dan latihan.

Saya pikir Anda tidak dapat mengembangkan sebuah 
reputasi untuk menjadi pemanah ulung dengan memanah 
dinding kosong dan kemudian menggambar target- target di 
sekitar anak panah. Anda harus mempelajari seni menemu-
kan target dan memanah pusat target.

Menggambar Target
Memanah dahulu dan menggambar target kemudian, 

tampaknya sedikit konyol, tetapi terkadang kita sen-
diri mencerminkan perilaku itu dalam situasi lain dari 
kehidupan.

Sebagai anggota Gereja, kita terkadang memiliki kecen-
derungan untuk melekatkan diri kita pada program, isu, 
dan bahkan ajaran Injil yang tampak menarik, penting, atau 
menyenangkan bagi kita. Kita tergoda untuk menggambar 
target- target di sekitarnya, membuat kita percaya bahwa 
kita mengikuti bagian terpenting dari Injil.

Ini mudah untuk dilakukan.
Di sepanjang zaman kita telah menerima nasihat dan 

ilham luar biasa dari para nabi Allah. Kita juga meneri-
ma arahan dan penjelasan dari berbagai publikasi, buku 
pegangan, dan buku pedoman Gereja. Kita dapat dengan 
mudah memilih topik favorit kita, menggambar pusat target 
di sekitarnya, dan merasionalisasi bahwa kita telah mene-
mukan pusat dari Injil.

Juruselamat Menjelaskan
Ini bukan masalah unik di zaman kita. Zaman dahu-

lu, para pemimpin agama meluangkan banyak waktu 

membuat katalog, peringkat, dan berdebat tentang yang 
mana dari ratusan perintah adalah yang paling penting.

Suatu hari sekelompok cendekiawan agama tergoda 
untuk melibatkan Juruselamat dalam kontroversi. Mereka 
meminta pendapat- Nya mengenai sebuah masalah di mana 
sedikit saja yang dapat menyetujui.

“Guru” mereka bertanya, “hukum manakah yang teruta-
ma dalam hukum Taurat?”

Kita semua mengetahui jawaban Yesus: “Kasihilah 
Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan 
segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.

Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: 

Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum 

Taurat dan kitab para nabi.” 1

Mohon perhatikan kalimat terakhir “Pada kedua hukum 
inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.”

Juruselamat tidak saja menunjukkan kepada kita tar-
getnya, tetapi Dia juga mengidentifikasikan pusat targetnya.

Mencapai Target.
Sebagai anggota Gereja, kita berjanji untuk mengambil 

ke atas diri kita nama Yesus Kristus. Yang tersirat dalam 
janji tersebut adalah pemahaman bahwa kita akan beru-
paya untuk belajar tentang Allah, mengasihi Dia, mening-
katkan iman kita kepada Dia, menghormati Dia, menapaki 
jalan- Nya, dan berdiri kukuh sebagai saksi- Nya.

Semakin banyak kita belajar tentang Allah dan merasa-
kan kasih- Nya bagi kita, semakin kita menyadari bahwa 
pengurbanan tak terbatas dari Yesus Kristus adalah karunia 
ilahi dari Allah. Dan kasih Allah mengilhami kita untuk 
menggunakan jalan pertobatan sejati, yang akan menuntun 
pada mukjizat pengampunan. Proses ini memungkinkan 

Oleh Presiden 
Dieter F. Uchtdorf
Penasihat Kedua dalam 
Presidensi Utama

Membidik  

P E S A N  P R E S I D E N S I  U T A M A
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MENGAJAR DARI PESAN INI

Sebelum membagikan pesan ini, Anda dapat menyanyikan “Our Savior’s 
Love” (Hymns, no. 113). Kemudian pertimbangkan untuk mengimbau 

mereka yang Anda kunjungi untuk merenungkan “target- target” dalam 
kehidupan mereka sendiri. Anda dapat membahas cara- cara untuk memasti-
kan bahwa kedua perintah utama—untuk “mengasihi Tuhan Allahmu” dan 
untuk “mengasihi sesama seperti dirimu sendiri” (lihat Matius 22:37, 39) 
—senantiasa membimbing tindakan mereka. Anda dapat juga membagikan 
cara- cara spesifik di mana Anda telah memfokuskan kehidupan Anda sendiri 
pada Kristus dan membagikan kesaksian tentang bagaimana itu telah mem-
berkati Anda.

kita untuk memiliki kasih dan belas 
kasihan yang lebih besar bagi mereka 
di sekeliling kita. Kita akan belajar 
untuk melihat melampaui label- label. 
Kita akan menolak godaan untuk 
menuduh atau menghakimi sesama 
atas dosa, kekurangan, kelemahan, 
kecenderungan politik, keyakinan 
agama, kewarganegaraan, atau 
warna kulit mereka.

Kita akan melihat setiap orang 
yang kita temui sebagai anak Bapa 
Surgawi kita—saudara lelaki dan 
perempuan kita.

Kita akan menjangkau orang lain 
dalam pemahaman dan kasih—bah-
kan mereka yang mungkin khususnya 
sulit untuk dikasihi. Kita akan berduka 
nestapa bersama mereka yang ber-
duka nestapa dan menghibur mereka 
yang berada dalam kebutuhan akan 
penghiburan.2

Dan kita akan menyadari bahwa 
tidaklah perlu bagi kita untuk mende-
rita tentang target Injil yang benar.

Dua perintah utama adalah tar-
getnya. Pada kedua hukum inilah 
tergantung seluruh hukum Taurat dan 
kitab para nabi.3 Sewaktu kita mene-
rima ini, semua hal baik lainnya akan 
dipahami sesuai kepentingannya.

Jika fokus, pemikiran, dan upaya 
utama kita berpusat pada mening-
katkan kasih kita bagi Allah yang 

Mahakuasa dan membentangkan 
hati kita kepada sesama, kita dapat 
mengetahui bahwa kita telah mene-
mukan target yang benar dan membi-
dik pada pusat target—menjadi murid 
sejati Yesus Kristus. ◼
CATATAN
 1. Matius 22:36–40.
 2. Lihat Mosia 18:9.
 3. Lihat Matius 22:40.
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6 L i a h o n a

Pusat Target!

Presiden Uchtdorf mengatakan bahwa Injil 
adalah seperti latihan target. Kita perlu 

berfokus pada hal- hal yang paling penting. 
Dua perintah terpenting adalah untuk menga-
sihi Allah dan mengasihi sesama. Jika kita ber-
fokus pada kedua hal ini, kita dapat mencapai 
pusat target setiap kali!

Gambarlah sebuah anak panah dalam 
target- target yang menolong kita menunjuk-
kan kasih bagi Allah dan sesama. Gambarlah 
tanda X pada target- target yang 
bukanlah hal- hal baik untuk 
dilakukan.

Sebuah Senyuman Dapat Membuat 
Perubahan

Presiden Uchtdorf memperkenalkan dua gol yang hendak-
nya kita miliki untuk kita tindaki: mengasihi Allah dan 

mengasihi sesama manusia. Tetapi kadang-kadang tidaklah 
semudah itu untuk mengasihi sesama. Sepanjang kehidup-
an Anda, mungkin ada saat- saat ketika Anda menemukan 
kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain—mungkin 
seseorang telah menyakiti Anda atau Anda memiliki kesulitan 
untuk berkomunikasi atau bergaul dengan seseorang. Pada 
saat- saat ini, cobalah untuk mengingat kasih yang Anda rasa-
kan dari teman- teman, keluarga, Bapa Surgawi, dan Yesus 
Kristus. Ingatlah sukacita yang Anda rasakan dalam situasi- 
situasi tersebut dan cobalah untuk membayangkan jika setiap 
orang memiliki kesempatan untuk merasakan kasih semacam 
itu. Ingatlah bahwa setiap orang adalah putri dan putra Allah 
dan pantas bagi kasih- Nya dan kasih Anda.

Pikirkan tentang orang tertentu dalam kehidupan Anda 

REMAJA

ANAK- ANAK

yang dengannya Anda mengalami kesulitan untuk bergaul. 
Sertakan mereka dalam doa- doa Anda dan mintalah Bapa 
Surgawi untuk membuka hati Anda bagi mereka. Anda 
segera akan mulai melihat mereka sebagaimana Dia melihat: 
sebagai salah seorang anak- Nya yang patut dikasihi.

Setelah Anda berdoa, lakukan sesuatu yang baik bagi mere-
ka! Mungkin mengundang mereka ke kegiatan Kebersamaan 
atau berjalan- jalan dengan teman- teman. Tawarkan bantuan 
untuk tugas pekerjaan rumah. Bahkan sekadar mengucapkan 
“halo” dan tersenyum kepada mereka. Hal- hal kecil dapat 
membuat perubahan besar … dalam hidup Anda berdua!

MENCURI 
PERMEN

MEMELUK  
SESEORANG

BERTENGKAR 
DENGAN SAUDARA 
KANDUNG ANDA

BERBAGI  
MAINAN- MAINAN  

ANDA

MENGUCAPKAN 
DOA- DOA ANDAMEMANGGIL 

SESEORANG DENGAN 
NAMA YANG BURUK

PERGI  
KE GEREJA
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Tujuan 
Lembaga 
Pertolongan

Tujuan Lembaga Pertolongan 
adalah untuk “mempersiapkan 
para wanita untuk berkat- berkat 
dari kehidupan kekal,” tutur 
Linda K. Burton, Presiden Umum 
Lembaga Pertolongan.1 Adalah 
melalui iman, keluarga, dan 
pertolongan bahwa kita terli-
bat dalam “bagian vital dalam 
pekerjaan.” 2

Lembaga Pertolongan “adalah 
pekerjaan jasmani dan roha-
ni,” ujar Carole M. Stephens, 
Penasihat Pertama dalam 
Presidensi Umum Lembaga 
Pertolongan. “Itulah yang para 
wanita lakukan pada zaman 
Juruselamat, dan itulah yang 
kita terus lakukan.” 3

Sewaktu kita melihat pada 
perempuan Samaria di dekat 
sumur, yang meninggalkan 
tempayannya dan berlari untuk 
memberi tahu orang lain bah-
wa Yesus adalah seorang nabi 
(lihat Yohanes 4:6–42), atau 
pada Febe, yang dengan penuh 
sukacita melayani orang lain 
di sepanjang hidupnya (lihat 
Roma 16:1–2), kita melihat 
teladan- teladan dari para wani-
ta di zaman Juruselamat yang 

mengambil bagian secara aktif 
untuk datang kepada Kristus. 
Dialah yang membuka jalan kita 
menuju kehidupan kekal (lihat 
Yohanes 3:16).

Sewaktu kita melihat kepada 
para sister pionir kita di Nauvoo, 
Illinois, yang berkumpul di 
rumah Sarah Kimball pada tahun 
1842 untuk membentuk organi-
sasi mereka sendiri, kita melihat 
rencana Allah untuk mene-
gakkan Lembaga Pertolongan 
dan mengikuti asas- asas dari 
imamat. Setelah Eliza R. Snow 
menuliskan sebuah konstitutsi, 
Nabi Joseph Smith meninjaunya. 
Dia menyadari bahwa Gereja 
tidak sepenuhnya diorganisasi 
sampai para wanita diorganisasi. 
Dia menuturkan bahwa Tuhan 
menerima tawaran mereka 
namun bahwa ada sesuatu yang 
lebih baik. “Saya akan mengor-
ganisasi para wanita di bawah 

Dengan doa yang sungguh- 
sungguh telaahlah materi ini 
dan upayakan ilham untuk 
mengetahui apa yang akan 
dibagikan.

Pertimbang-
kan yang 
Berikut

Bagaimana 
Lembaga 

Pertolongan 
membantu 
para wanita 
memenuhi 
peranan 

ilahi Bapa 
Surgawi bagi 
mereka dan 
menuntun 

mereka pada 
kehidupan 

kekal?

CATATAN
 1. Linda K. Burton, dalam Sarah Jane 

Weaver, “Relief Society Celebrates 
Birthday and More March 17,” Church 
News, 13 Maret 2015, news. lds. org.

 2. Linda K. Burton, dalam Weaver, 
“Relief Society Celebrates Birthday.”

 3. Carole M. Stephens, dalam Weaver, 
“Relief Society Celebrates Birthday.”

 4. Joseph Smith, dalam Daughters in 
My Kingdom: The History and Work 
of Relief Society (2011), 11–12.

 5. Daughters in My Kingdom, 16.

imamat berdasarkan pola keima-
matan,” ujarnya.4

“Lembaga Pertolongan bukan-
lah hanya kelompok lain dari 
para wanita yang mencoba mela-
kukan kebaikan di dunia. Itu 
berbeda. Itu adalah ‘sesuatu yang 
lebih baik’ karena itu diorganisasi 
di bawah wewenang imamat. 
Organisasinya adalah langkah 
yang penting dalam menguak 
pekerjaan Allah di bumi.” 5

Tulisan Suci dan Informasi Tambahan
Ajaran dan Perjanjian 25:2–3, 10; 
88:73; reliefsociety. lds. org

P E S A N  P E N G A J A R A N 
B E R K U N J U N G

Iman,  
Keluarga, 

Pertolongan
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CATATAN KONFERENSI OKTOBER 2016
“Apa yang telah Aku Tuhan firmankan, telah Aku firmankan; … apakah melalui 
suara-Ku sendiri atau melalui suara para hamba-Ku, itu adalah sama” (A&P 1:38).

Pertobatan Adalah Karunia  
Allah bagi Kita
“Salah satu istilah yang sering kita dengar sekarang adalah bahwa kasih  

Allah adalah ‘tanpa syarat.’ Sementara di satu sisi itu benar, deskripsi  
tanpa syarat tidak ditemukan di mana pun dalam tulisan suci .…

Allah akan selalu mengasihi kita, tetapi Dia tidak dapat menyelamatkan  
kita dalam dosa-dosa kita. Ingatlah perkataan Amulek kepada Zezrom bahwa 
Juruselamat tidak akan menyelamatkan umat-Nya dalam dosa-dosa mereka 
namun dari dosa-dosa mereka, alasannya bahwa dengan dosa kita dibersihkan 
dan ‘tidak ada apa pun yang tidak bersih dapat mewarisi kerajaan surga’ [Alma 
11:37] atau tinggal di hadirat Allah .…

Dari Kitab Mormon kita belajar bahwa maksud dari penderitaan Kristus—
pernyataan akhir dari kasih-Nya—adalah ‘untuk mendatangkan sanubari belas 
kasihan, yang mengalahkan keadilan, dan mendatangkan sarana bagi manusia 
agar mereka boleh memiliki iman menuju pertobatan’ [Alma 34:15] .…

[Maka,] pertobatan adalah karunia-Nya kepada kita, yang dibeli dengan  
harga yang sangat mahal.”

RENCANA KESELAMATAN
“Yang esensial bagi rencana [kese-
lamatan] itu adalah Juruselamat 
kita, Yesus Kristus. Tanpa kurban 
pendamaian-Nya, semua akan 
sia-sia. Meski demikian, tidaklah 
cukup, hanya memercayai Dia dan 
misi-Nya. Kita perlu bekerja dan 
belajar, menyelidiki dan berdoa, 
bertobat serta memperbaiki diri. 
Kita perlu mengetahui hukum- 
hukum Allah dan menjalankannya. 
Kita perlu menerima tata cara-tata 
cara-Nya yang menyelamatkan.” 
Hanya dengan melakukan demikian 
kita akan memperoleh kebahagiaan 
yang sejati dan kekal.

“Kita diberkati memiliki kebe-
naran. Kita memiliki mandat untuk 
berbagi kebenaran. Marilah kita 
menjalankan kebenaran tersebut 
agar kita dapat memperoleh semua 
yang Bapa miliki bagi kita. Dia tidak 
melakukan apa pun kecuali itu 
untuk kepentingan kita. Dia telah 
berfirman, ‘Inilah pekerjaan-Ku dan 
kemuliaan-Ku—untuk mendatang-
kan kebakaan dan kehidupan kekal 
bagi manusia’ [Musa 1:39].

Dari lubuk jiwa saya, dan dalam 
segala kerendahhatian, saya bersak-
si tentang karunia besar yang ada-
lah rencana Bapa kita bagi kita. Itu 
adalah satu jalan yang sempurna 
menuju kedamaian dan kebahagia-
an baik di dunia maupun di dunia 
yang akan datang.”

Sewaktu Anda mengkaji ulang konferensi umum Oktober 2016, Anda dapat menggunakan 
halaman-halaman ini (dan Catatan Konferensi dalam terbitan-terbitan yang akan datang) 
untuk membantu Anda menelaah dan menerapkan ajaran-ajaran terkini dari para nabi dan 
rasul yang hidup serta pemimpin lainnya Gereja.

J A N J I  K E N A B I A N

Presiden Thomas S. Monson, “Jalan yang 
Sempurna Menuju Kebahagiaan,” Liahona, 
November 2016, 80–81.

S O R O T A N  A J A R A N

Penatua D. Todd Christofferson dari Kuorum Dua Belas Rasul, “Tinggal di Dalam Kasih-Ku,” Liahona, 
November 2016, 48.
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Ikutlah Aku
Banyak pembicara mengimbau kita untuk mengembangkan sifat-sifat seperti 
Kristus dan mengingat Juruselamat sewaktu kita beribadat di hari Sabat. 
Gunakan terbitan November 2016 atau kunjungi conference.lds.org untuk 
membaca apa yang mereka katakan.

•  Bagaimana saya dapat mempraktikkan kasih dan pelayanan Kristiani? 
—Lihat Robert D. Hales, “‘Mari dan Ikutlah Aku’ dengan Mempraktikkan 
Kasih serta Pelayanan Orang Kristen,” 22.

•  Bagaimana saya dapat menjadi pengajar ke rumah yang lebih baik? 
—Lihat Jeffrey R. Holland, “Duta bagi Gereja,” 61.

•  Bagaimana saya mengembangkan peribadatan yang tulus dan  
sepenuh hati pada hari Sabat?—lihat Dean M. Davies, “Berkat  
dari Peribadatan,” 93.

•  Bagaimana saya dapat menjadikan mengambil sakramen lebih  
bermakna?—Lihat Peter F. Meurs, “Sakramen Dapat Membantu  
Kita Menjadi Kudus,” 85.

“Apa pun yang  
menentang Kristus atau 
ajaran-Nya akan meng-
ganggu sukacita kita.”
Presiden Russell M. Nelson, 
Presiden Kuorum Dua Belas 

Rasul, “Sukacita dan Kesintasan 
Rohani,” Liahona, November 

2016, 84.

Untuk membaca, menyaksikan, atau mende-
ngarkan ceramah-ceramah konferensi umum, 
kunjungilah conference.lds.org.

Pendamaian Tak Terbatas Kristus
“Juruselamat, Sang Penyembuh, memiliki kuasa untuk mengubah hati kita dan 

memberi kita pertolongan permanen dari dukacita yang disebabkan oleh 
dosa kita sendiri .…

… [Dia] dapat menghibur dan memperkuat kita ketika kita mengalami rasa 
sakit karena tindakan yang tidak benar dari orang lain .…

… [Dia] dapat menghibur dan mendukung kita sewaktu kita mengalami rasa 
sakit ‘realitas kefanaan,’ seperti bencana, penyakit mental, sakit, penyakit kronis, 
dan kematian .…

Juruselamat [berfirman]: …
‘… jika kamu akan datang kepada-Ku kamu akan memperoleh kehidupan 

kekal. Lihatlah lengan belas kasihan-Ku terulur ke arahmu, dan barang siapa 
akan datang … akan Aku terima’ [3 Nefi 9:14].”

J A N J I  K E N A B I A N

Carole M. Stephens, Penasihat Pertama dalam Presidensi Umum Lembaga Pertolongan, “Sang  
Penyembuh,” Liahona, November 2016, 10, 11, 12.
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dan cabang dapat ditemukan di selu-
ruh dunia, konferensi umum diter-
jemahkan ke lebih dari 90 bahasa, 
dan hampir 75.000 misionaris penuh 
waktu sedang membagikan Injil di 
418 misi. Injil juga sedang disebarkan 
ke seluruh dunia melalui media sosial 
dan situs web seperti Mormon.org 
dan LDS.org.

Upaya- upaya ini adalah signifi-
kan dan luas tetapi sering kali tidak 
mendapatkan banyak perhatian. 
“Pekerjaan Tuhan ini sungguh besar 
dan menakjubkan, namun itu berge-
rak maju pada dasarnya tanpa disa-
dari oleh banyak pemimpin politik, 
budaya, dan akademis umat manusia. 
Itu menumbuhkan satu hati dan satu 
keluarga setiap saat, secara diam- diam 
dan rendah hati, pesannya member-
kati orang- orang di mana pun.” 2

Batu yang dinubuatkan lama 
sebelumnya benar- benar bergulir 
maju, dan sewaktu kita melakukan 
bagian kita, Injil akan terus tersebar 
dan memenuhi seluruh bumi (lihat 
Daniel 2:31–45). ◼

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang 
masa depan Gereja, bacalah Ajaran dan 
Perjanjian 65; Gordon B. Hinckley, “Batu 
Terungkit Lepas dari Gunung” (konferensi 
umum Oktober 2007); L. Whitney Clayton, 
“Waktunya Akan Datang” (konferensi 
umum Oktober 2011).

Hanya ada enam orang anggota 
Gereja ketika itu diorganisasi pada 

tahun 1830 di sebuah kota kecil di 
New York, AS. Semenjak itu Gereja 
telah bertumbuh menjadi lebih dari 
15,5 juta anggota dengan lingkungan 
dan cabang di lebih dari 150 negara. 
Pertumbuhan ini menggenapi nubuat 
Perjanjian Lama bahwa Gereja akan 
bergulir maju untuk memenuhi bumi 
(lihat Daniel 2:31–45). Gereja—kera-
jaan Allah di bumi—digambarkan 
sebagai sebuah batu “terungkit lepas 
dari gunung tanpa perbuatan tangan 
manusia” (Daniel 2:45), mengungkap-
kan bahwa itu adalah sebuah pekerja-
an ilahi, bukan buatan manusia.

Bahkan ketika pengaruh Gereja 
memenuhi bumi, anggotanya akan 
tetap relatif sedikit. Nefi melihat ini 
sebelumnya dan menulis tentang zaman 
kita, “aku melihat gereja Anak Domba 
Allah, dan jumlahnya sedikit” karena 
dikelilingi oleh kejahatan (1 Nefi 14:12). 
Ketika Kedatangan Kedua Yesus Kristus 
semakin dekat, dunia akan menjadi 
lebih jahat, dan “akan menjadi semakin 
kurang populer untuk menjadi Orang 
Suci Zaman Akhir.” 1

Namun Nefi juga melihat sebe-
lumnya “bahwa gereja Anak Domba, 
yang adalah para orang suci Allah, 
berada juga di atas seluruh muka 
bumi” (1 Nefi 14:12). Lingkungan 

KAMI PERCAYA GEREJA AKAN 
MEMENUHI BUMI

A P A  Y A N G  K I T A  P E R C A Y A I
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CATATAN
 1. Russell M. Nelson, “Stand as True Millen-

nials,” Liahona, Oktober 2016, 50.
 2. L. Whitney Clayton, “Waktunya Akan 

Datang,” Liahona, November 2011, 13.

MASA 
DEPAN 
GEREJA
“Hanya 
segelintir kecil 
Imamat yang 
Anda lihat di 

sini malam ini, tetapi Gereja ini 
akan memenuhi Amerika Utara 
dan Selatan—itu akan meme-
nuhi dunia.”
Nabi Joseph Smith (1805–1844), dalam 
pertemuan imamat pada tahun 1834, 
dalam Ajaran- Ajaran Presiden Gereja: 
Joseph Smith (2007), 157.
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Apa yang dapat kita lakukan untuk 
membantu Injil bergulir maju?
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Menaati perintah- perintah 
dan memperkuat kesaksian 
memberi kita landasan untuk 
membantu menyebarkan Injil.

Mengajarkan Injil kepada 
keluarga kita memperkuat 
mereka untuk hidup 
dengan setia dalam dunia 
yang mengajarkan kepada 
mereka sebaliknya.

Memenuhi pemanggilan 
kita membantu memperkuat 
Gereja di area lokal kita.

Kita dapat membantu 
menyebarkan Injil dengan 
sekadar berbicara kepada 
orang- orang mengenainya.

Di bait suci kita dapat 
melakukan tata cara- tata 
cara bagi mereka yang 
meninggal tanpa mendengar 
Injil dalam kehidupan ini.
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Ketika saya berusia 22, kehidupan 
saya secara tak terduga berubah: 

ibu saya meninggal. Dia dan ayah 
saya adalah orang- orang yang memi-
liki iman yang hebat, dan mereka 
telah membesarkan saya dalam Injil. 
Setelah kematiannya, ayah saya pin-
dah dari negara saya ke Amerika 
Serikat. Seiring waktu berlalu, saya 
mulai merasa sangat kesepian karena 
saya adalah anak tunggal. Saya tidak 
memiliki ibu saya bersama saya di 
bumi ini, dan ayah saya tinggal jauh; 
saya hanya bertemu dengannya sela-
ma tiga minggu dalam setahun.

Bersama perasaan itu saya mulai 
secara meningkat mencari tempat ber-
lindung di antara “teman- teman” saya 
dari perguruan tinggi dan dari kantor 
di mana saya bekerja. Sedikit demi 
sedikit, saya mulai menemukan keba-
hagiaan palsu dalam hal- hal jasmani. 
Saya berhenti menghadiri gereja, dan 
secara bertahap menjadi sepenuhnya 
tidak aktif. Kemudian saya menikahi 
seorang pemuda baik yang, meski 
dia memiliki prinsip yang sangat baik, 
tidak mengenal Injil. Kami memiliki 
tiga anak: Leah, Isaac, dan Ismael.

Suatu hari di bulan Oktober, ayah 
saya datang berkunjung dan melihat 
bayi yang baru. Selama kunjungannya, 
Leah yang berusia enam tahun berta-
nya kepada kakeknya mengapa dia 

tidak mengajak nenek bersamanya. 
Ayah saya kemudian menjelaskan 
kepadanya bahwa Nenek berada di 
tempat spesial yang dekat dengan 
Bapa Surgawi. Segera setelah ayah 
saya pergi, Leah dengan memaksa 
memberi tahu saya, “Ibu, saya ingin 
bertemu Nenek. Saya tahu dia ada di 
surga, tetapi saya juga ingin kita bera-
da di sana bersama- sama suatu hari—
Nenek dan Kakek, Ayah, Isaac, Ismael, 
dan Ibu, dan saya. Saya ingin hidup 
bersama ibu selamanya. Saya ingin kita 
menjadi keluarga yang sama di atas 
sana seperti kita di bawah sini agar 
kita dapat bermain bersama Nenek!”

SAYA INGIN HIDUP BERSAMA IBU 
SELAMANYA!
Oleh Leongina Adamés de Ubrí

R U M A H  K I T A ,  K E L U A R G A  K I T A

Iman dari anak berusia enam tahun menolong saya menemukan iman lagi.

Saya tidak tahu harus berkata 
apa. Saya menyentuh wajahnya 
yang cantik dan lugu, dan kemu-
dian berjalan ke kamar tidur saya. 
Saya berlutut dan menangis sampai 
kehabisan air mata. Saya memohon 
kepada Bapa Surgawi untuk peng-
ampunan. Saya tahu bahwa saya 
telah meninggalkan jalan yang akan 
memungkinkan kami untuk hidup 
bersama sebagai keluarga kekal. Saya 
telah gagal dalam tanggung jawab 
saya untuk menuntun mereka di 
sepanjang jalan yang benar, dan saya 
telah gagal untuk berbicara kepada 
suami saya tentang Injil.

ILU
ST

RA
SI

 O
LE

H 
KE

LL
EY

 M
CM

O
RR

IS

TERIKAT DI SURGA
“Juruselamat dalam pelayanan fana- Nya berbicara 
tentang kuasa untuk memeteraikan keluarga- keluarga 
dalam kata- kata kepada Petrus, Rasul kepala- Nya, ketika 
Dia berfirman, ‘Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 
apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga dan 
apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di 

surga’ (Matius 16:19).
Hanya dalam kerajaan selestial kita dapat hidup dalam keluarga selama- 

lamanya. Di sana kita dapat bersama keluarga di hadirat Bapa Surgawi dan 
Juruselamat kita.”
Presiden Henry B. Eyring, Penasihat Pertama dalam Presidensi Utama, “Families Can Be Together 
Forever,” Liahona, Juni 2015, 4.
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Ketika saya mampu 
berdiri, saya menghubungi 
seorang pemimpin Gereja, 
dan dia menghubungkan 
saya dengan para elder di 
lingkungan saya. Malam 
berikutnya, mereka datang 
dan mengajar suami saya. 
Sejak malam itu, kehidupan 
kami berubah selamanya. 
Sekarang kami meng-
hadiri gereja setiap hari 
Minggu sebagai sebuah 
keluarga. Saya mendapat-
kan pemanggilan yang 
memungkinkan saya untuk 
menolong para sister yang 
kurang aktif. Kami juga 
bersiap untuk menghadiri 
bait suci.

Roh Allah terkadang 
membimbing kita mela-
lui mereka yang paling 
tidak disangka. Kali ini itu 
terjadi melalui putri saya 
yang berusia enam tahun. 
Saya sekarang tahu bahwa 
dengan dimeteraikan di 
bait suci, saya dapat hidup 
bersama keluarga saya 
selamanya. ◼

Penulis tinggal di Santo 
Domingo, Republik Dominika.
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MEMPERTANYAKAN PERTANYAAN DISKUSI KITA

M E N G A J A R  D E N G A N  C A R A  J U R U S E L A M A T

Bagaimana kita memastikan bahwa 
pertanyaan kita menuntun pada dis-
kusi yang lebih alami dan bermakna? 
Ada beberapa hal yang dapat dilaku-
kan dan tidak dapat dilakukan yang 
banyak guru temukan bermanfaat: 
Jangan mengajukan pertanyaan yang 
memiliki jawaban yang jelas. Ajukan 
pertanyaan yang memiliki lebih dari 
satu jawaban. Jangan mengajukan 
pertanyaan yang terlalu pribadi.

Mungkin juga berguna, sebelum 
kita mulai merencanakan pertanyaan- 
pertanyaan untuk diajukan di kelas, 
untuk mengajukan sebuah pertanyaan 
kepada diri kita sendiri: Mengapa 
saya mengajukan pertanyaan ini 
pada awalnya?

Mengapa Anda Bertanya?
Motivasi di balik pertanyaan kita 

memiliki pengaruh besar. Misalnya, 
apakah kita terkadang mengajukan 
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Bayangkan Anda duduk saat makan 
siang bersama beberapa teman 

membahas film yang Anda tonton 
bersama. Kemudian seorang teman 
Anda berkata, “Siapa yang dapat mem-
beri tahu saya apa adegan terpenting 
dalam film itu?”

Sedikit bingung dengan pertanya-
an itu, Anda berpikir sejenak dan 
menyarankan bahwa adegan terakhir 
mungkin yang paling penting. “Ya, itu 
komentar yang baik,” ujar teman Anda. 

“Tetapi bukan itu yang ada di dalam 
benak saya. Yang lain? Mari dengar 
dari seseorang yang belum berbagi.”

Oleh Ted Barnes
Departemen Keimamatan dan Keluarga Gereja

Anda tidak berbicara dengan cara 
demikian di antara teman-teman, 
tetapi untuk beberapa alasan itu tam-
pak sering terjadi di kelas-kelas hari 
Minggu. Alih-alih mendiskusikan kebe-
naran Injil secara alami dan nyaman, 
sebagai guru kita terkadang menga-
takan hal-hal yang dalam tatanan lain 
akan tampak aneh dan bahkan seperti 
percakapan yang tertahan. Kita berha-
rap bahwa anggota kelas akan merasa 
bahwa mereka ada di antara teman-
teman, dan merasa nyaman memba-

gikan pemikiran 
mereka mengenai 
asas-asas yang 
sedang mereka pel-
ajari. Membagikan 
dengan cara itu 
dapat mengundang 
Roh dan memper-
kaya pengalaman 
bagi semua orang.
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Pertanyaan terpenting mungkin adalah 
yang para guru ajukan kepada diri mereka 
sendiri sebelum mereka tiba di kelas.

pertanyaan karena kita memiliki 
sesuatu untuk dikatakan namun 
alih- alih kita ingin seorang anggota 
kelas untuk mengatakannya? Kita 
secara benar tidak ingin melakukan 
semua pembicaraannya, tetapi kita 
ingin poin tertentu diutarakan, maka 
kita terkadang mengajukan pertanya-
an yang kita tahu akan memancing 
jawaban yang ingin kita dengar. Pola 
pikir ini menuntun pada perta-
nyaan yang sesungguhnya adalah 
pernyataan secara tersamar, seperti 

“Bagaimana menghindari pornografi 
akan menolong Anda menjaga pikiran 
Anda murni?” atau “Apakah penting 
untuk berdoa setiap hari?” 

Ada situasi- situasi di mana itu 
sangatlah tepat untuk mengajukan 
pertanyaan yang dimaksudkan untuk 
menghasilkan jawaban tertentu. Itu 
dapat membantu untuk menekan-
kan sebuah poin atau menolong 
guru melanjutkan pelajaran. Tetapi 
pertanyaan- pertanyaan seperti ini 
tidak untuk mendorong pembahasan 
yang bermakna.

Di sisi lain, jika kita mengajukan 
pertanyaan karena kita sungguh- 
sungguh ingin mengetahui apa yang 
ada di dalam benak dan hati serta 
hidup anggota kelas kita, maka itu 
akan terlihat dalam pertanyaan yang 
kita ajukan.

Pertanyaan- pertanyaan yang meng-
undang anggota kelas ke dalam per-
cakapan tulus yang menumbuhkan 
pembelajaran rohani seperti “Sewaktu 
Anda membaca ayat ini, apa yang 

menonjol bagi Anda?” atau “Apa peng-
alaman yang telah mengajarkan kepa-
da Anda untuk memercayai janji- janji 
Tuhan?” atau hampir pertanyaan apa 
pun yang dimulai dengan “Apa menu-
rut Anda …?”

Pertimbangkan contoh- contoh ini:

•  Roh bertanya kepada Nefi, “Apa 
yang engkau hasratkan?” (1 Nefi 
11:10).

•  Juruselamat bertanya kepada 
murid- murid- Nya, “Tetapi apa 
katamu siapakah Aku ini?” 
(Matius 16:15).

•  Dan Dia berkata kepada Marta, 
“Akulah kebangkitan dan hidup .… 
Percayakah engkau akan hal ini?” 
(Yohanes 11:25, 26).

Setiap pertanyaan ini mengundang 
seseorang untuk membagikan apa 
yang ada dalam hatinya. Dan di setiap 
kasus, apa yang mengikuti adalah 
pengalaman rohani yang kuat.

Pertanyaan Adalah Ungkapan Kasih
Percaya atau tidak, mengajukan 

pertanyaan yang menumbuhkan pem-
bahasan datang secara alami kepada 
hampir semua orang—bahkan kepada 
orang yang tidak menganggap diri 
mereka adalah guru yang baik. Kita 
melakukannya secara spontan setiap 
kali kita memiliki percakapan yang 
bermakna bersama teman atau kelu-
arga atau sekadar berbincang ten-
tang film favorit setelah makan siang. 
Tetapi ketika kita berdiri di depan 
barisan siswa yang berharap, kita 

tiba- tiba melupakan semua apa yang 
datang secara alami.

Karena itu mungkin bagian dari trik 
untuk mengajukan pertanyaan disku-
si yang baik adalah untuk memikir-
kan dalam diri sendiri, “Bagaimana 
saya akan bertanya jika kita tidak 
berada dalam ruang kelas—jika kita 
sedang duduk di rumah berbincang 
tentang Injil sebagai sekelompok 
teman? Bagaimana saya akan meng-
ajak mereka untuk membagikan 
wawasan dan perasaan mereka?” 
Mengajar bukanlah persis seperti 
perbincangan santai di antara teman, 
tetapi itu memiliki satu persamaan: 
keduanya dimotivasi oleh minat tulus 
dan kasih murni.

Maka janganlah khawatir jika 
Anda belum mahir dalam menyusun 
kata- kata pertanyaan untuk diajukan. 
Bahkan jika semua yang dapat Anda 
lakukan adalah mengasihi orang- 
orang yang Anda ajar, Roh akan 
membimbing Anda, dan Anda akan 
menjadi semakin lebih baik dalam 
mengetahui apa yang harus dika-
takan. “Kasih tidak berkesudahan,” 
Paulus menyatakan (1 Korintus 13:8), 
dan itu adalah benar meski untuk 
sesuatu yang sesederhana seperti 
seorang guru mengajukan pertanyaan 
di kelas. ◼

Anda dapat mempelajari enam  
tipe pertanyaan dalam “Ask  

Inspired Questions,” Teaching in the 
Savior’s Way (2016), 31–32, tersedia 
di Mengajar. lds. org.
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Oleh Norman W. Gardner
Seminari dan Institut

Pemulihan Injil telah memberikan kepada dunia pengetahuan 
yang jauh lebih besar mengenai kodrat Ke- Allah- an dan tujuan 
Mereka. Dengan pengetahuan ini, iman kita kepada Mereka 

bertumbuh dan hasrat kita untuk menaati perintah- perintah Mereka 
bertambah.

Khususnya, Ajaran dan Perjanjian menolong kita belajar menge-
nai Yesus Kristus karena itu mengajarkan kebenaran penuh kuasa 
mengenai “keilahian- Nya, keagungan- Nya, kesempurnaan- Nya, kasih- 
Nya, dan kuasa penebusan- Nya” (prakata bagi Ajaran dan Perjanjian). 
Kitab wahyu modern ini mencakup ajakan Tuhan untuk “belajarlah 
dari- Ku, dan dengarkanlah firman- Ku” (A&P 19:23). Itu dapat mem-
perdalam pemahaman kita tentang Dia, apa hubungan kita dengan 
Dia, apa yang telah Dia lakukan bagi penebusan kita, dan apa yang 
Dia harapkan dari kita.

Kitab wahyu ini mengungkapkan kebenaran- 
kebenaran yang hilang mengenai Ke- Allah- an dan 
bagaimana kita dapat hidup bersama Juruselamat 

dan Bapa Surgawi kembali.
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WAWASAN DARI AJARAN 
DAN PERJANJIAN MENGENAI 

Bapa  
dan  

Putra
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18 L i a h o n a

Dalam Ajaran dan Perjanjian, kita dapat mendengar 
suara Yesus Kristus.

Ajaran dan Perjanjian bukanlah tulisan suci kuno tetapi 
memuat wahyu- wahyu yang diberikan kepada Joseph 
Smith dan para penerusnya di dunia modern kita. Suara 
ilahi Yesus Kristus didengar berbicara sebagai perwakilan 
Bapa.1 Suara langsung Tuhan Yesus Kristus dicatat secara 
lebih sering dalam Ajaran dan Perjanjian daripada dalam 
Perjanjian Baru, Kitab Mormon, dan Mutiara yang Sangat 
Berharga digabungkan.2

A&P 18:33–35 “Aku, Yesus Kristus, Tuhanmu dan Allah-
mu, telah memfirmankannya. Firman ini bukan dari 
orang- orang …, tetapi dari- Ku; … adalah suara- Ku 
yang memfirmankannya kepadamu.”

Ajaran dan Perjanjian berisi kisah- kisah dari 
mereka yang melihat Allah

Sebagai hasil dari Penglihatan Pertama di tahun 1820, 
pemuda Joseph Smith memperoleh pengetahuan lang-
sung tentang keberadaan Bapa dan Putra. Ajaran dan 
Perjanjian mencatat contoh- contoh tambahan ketika 
Nabi dan yang lainnya melihat Bapa dan Putra dalam 
penglihatan atau penampakan pribadi. Kisah- kisah ini 
berfungsi sebagai saksi- saksi modern bagi kita bah-
wa Mereka hidup dan bahwa Mereka mengarahkan 
Pemulihan Injil.

A&P 76:19–23 Bapa dan Putra terlihat dalam penglihat-
an di bulan Februari 1832.

A&P 137:1–3 Bapa dan Putra terlihat dalam penglihatan 
di bulan Januari 1836.

A&P 110:2–4 Yehova yang agung, Yesus Kristus, tampak 
di bulan April 1836.
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Joseph Smith dan Oliver Cowdery melihat Yesus Kristus di  
Bait Suci Kirtland.

Joseph Smith menerima banyak wahyu dari Juruselamat.
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Ajaran dan Perjanjian menolong kita belajar 
mengenai Allah Bapa

Nabi Joseph Smith mengajarkan: “Sewaktu kita 
mengerti karakter Allah, dan tahu bagaimana caranya 
datang kepada- Nya, Dia mulai menyingkapkan surga 
bagi kita …. Sewaktu kita siap untuk datang kepada- 
Nya, Dia siap untuk datang kepada kita.” 3 Ajaran dan 
Perjanjian menolong kita menjadi lebih dekat kepada 
Bapa Surgawi melalui ajaran tentang kodrat, sifat, dan 
tujuan- Nya

A&P 20:12, 17–18 Allah Bapa adalah tak terbatas 
dan tak berubah.

A&P 76:20, 23 Bapa dan Putra adalah dua makhluk 
yang terpisah dan berbeda.

A&P 93:3–5 Bapa dan Putra adalah satu.
A&P 130:22 Bapa dan Putra memiliki tubuh nyata 

dari daging dan tulang.
A&P 138:3–4 Bapa Surgawi mengasihi anak- anak- 

Nya, maka Dia mengutus Putra- Nya untuk menye-
lamatkan umat manusia.

Ajaran dan Perjanjian menolong kita belajar 
mengenai Yesus Kristus

Yesus Kristus adalah Putra Sulung dari semua anak roh 
Bapa Surgawi. Dalam kehidupan prafana, Yesus memper-
oleh semua pengetahuan dan kuasa serta mewakili Bapa 
sebagai Pencipta dunia- dunia. Melalui kuasa ilahi- Nya, 
Tuhan Yesus Kristus adalah sumber terang dan hidup 
bagi seluruh ciptaan- Nya. Ajaran dan Perjanjian menjelas-
kan banyak peranan- Nya dalam rencana Bapa.

A&P 93:21 Yesus Kristus adalah Putra Sulung dari 
semua anak roh Allah.

A&P 38:1–3 Yesus Kristus memperoleh semua pengeta-
huan dan kuasa sebelum dunia dijadikan.

A&P 76:24 Yesus Kristus mewakili Bapa sebagai Pencipta 
dunia- dunia.

A&P 88:6–13 Yesus Kristus adalah sumber terang dan 
hidup bagi seluruh ciptaan- Nya.

A&P 45:11; 136:21, 22 Yesus Kristus adalah Yehova 
yang agung dari Perjanjian Lama.

A&P 43:34 Yesus Kristus adalah Juruselamat dunia.
A&P 18:11–13; 20:21–25 Yesus Kristus menderita, 

disalibkan, mati, dan bangkit lagi.
A&P 29:10–12 Yesus Kristus telah berjanji untuk 

kembali ke bumi dengan kuasa dan kemuliaan.
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Yehova (Yesus Kristus) berbicara dengan Musa berhadap- hadapan.

Sementara dirajam sampai mati, Stefanus melihat Bapa dan Putra.
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20 L i a h o n a

Ajaran dan Perjanjian menolong kita belajar  
apa yang Bapa dan Putra harapkan dari kita

Lebih dari kitab tulisan suci lainnya, Ajaran dan 
Perjanjian menjadikan kehidupan kekal gamblang: 
untuk kembali hidup bersama Bapa dan Putra, menerima 
semua yang Bapa miliki, dan menjadi seperti Mereka. Itu 
juga memberi tahu kita bagaimana Yesus Kristus, mela-
lui Pendamaian- Nya, menjadikan ini mungkin dan apa 
yang perlu kita lakukan untuk memenuhi persyaratan 
yang telah Dia tetapkan. Selain itu, kita belajar dalam 
Ajaran dan Perjanjian apa artinya mengikuti teladan Yesus 
Kristus, karena, seperti kita, Yesus Kristus tidak memiliki 
kegenapan pada awalnya tetapi menerima kasih karunia 
demi kasih karunia sampai Dia memiliki semua kuasa dan 
kemuliaan.

A&P 1:32; 19:16–19; 58:42–43; 95:1–2 Juruselamat mena-
warkan pengampunan kepada mereka yang bertobat.

A&P 20:37, 41, 72–74; lihat juga 33:11 Ke- Allah- an 
mengajak mereka yang percaya untuk menerima 
pembaptisan dan Roh Kudus.

A&P 84:19–21 Melalui tata cara- tata cara dari Imamat 
Melkisedek, kuasa keallahan diwujudkan.

A&P 93:12–14, 16–17 Yesus Kristus menerima kasih karunia 
demi kasih karunia sampai Dia menerima kegenapan.

A&P 20:30–31 Juruselamat memberikan kasih karunia 
kepada mereka yang mengasihi dan melayani Dia.

A&P35:2; 50:40–43 Kita dapat menjadi satu dengan 
Bapa dan Putra.

A&P 93:19–20 Kita dapat menerima kemuliaan dan 
kegenapan Bapa.

Melalui wahyu modern, kita dapat belajar bagaimana menjadi lebih seperti Bapa dan Putra.
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Ajaran dan Perjanjian menyediakan sebuah pola 
untuk memperoleh pengetahuan rohani

Selain untuk mengajar dan bersaksi mengenai 
Bapa dan Putra, Ajaran dan Perjanjian menyediakan 
sebuah pola untuk memperoleh pengetahuan rohani 
mengenai semua anggota Ke- Allah- an melalui ban-
tuan Roh Kudus: telaahlah firman Tuhan, mohonlah 
pemahaman kepada Bapa Surgawi, dan jalankan 
iman kepada Yesus Kristus dengan mematuhi 
perintah- perintah- Nya.

Terang dan kebenaran dijanjikan kepada mereka 
yang hidup menurut semua firman Tuhan. Adalah 
penting untuk mempelajari detail mengenai kodrat 
Ke- Allah- an dan tujuan Mereka. Pengetahuan ini 
dapat menuntun pada pencarian yang tekun untuk 
pemahaman rohani dan keyakinan akan kebenaran. 
Pengetahuan ini menegaskan kepada kita bahwa 
Bapa Surgawi dan Yesus Kristus mengenal kita secara 
pribadi, bahwa Mereka mengasihi kita, dan bahwa 
Mereka berhasrat untuk memberkati kita dengan 
kehidupan kekal.

A&P 6:5; 76:5–10, 114–118 Bapa Surgawi ingin 
kita memohon untuk pengetahuan dan janji- janji 
untuk membagikannya.

A&P 84:43–48 Bapa mengajari kita ketika kita tekun 
mengindahkan firman- firman- Nya.

A&P 88:118 Upayakan pembelajaran melalui penela-
ahan dan melalui iman.

Kesimpulan
Ajaran dan Perjanjian menolong kita menjadi lebih dekat 

kepada Bapa Surgawi dan Putra Tunggal- Nya, Yesus Kristus, 
dengan menyingkapkan karakter Mereka dan tujuan 
Mereka. Nabi Joseph Smith meringkas mengapa kita dapat 
memercayai dan bersandar kepada Allah: “Tujuan Allah kita 
adalah besar, kasih- Nya tidaklah terduga, kebijaksanaan- 
Nya tak terhingga, dan kuasa- Nya tak terbatas, oleh karena 
itu, para Orang Suci memiliki alasan untuk bersukacita dan 
merasa gembira, mengetahui bahwa ‘Allah kitalah Dia sete-
rusnya dan untuk selamanya’ (Mazmur 48:14).” 4 ◼
CATATAN
 1. Presiden Joseph Fielding Smith (1876–1972) menjelaskan: “Semua 

wahyu semenjak kejatuhan telah datang melalui Yesus Kristus, yang 
adalah Yehova dari Perjanjian Lama. Dalam semua tulisan suci, di 
mana Allah disebutkan dan di mana Dia menampakkan diri, itu ada-
lah Yehova .… Bapa tidak pernah berurusan dengan manusia secara 
langsung dan secara pribadi sejak kejatuhan, dan Dia tidak pernah 
menampakkan diri kecuali untuk memperkenalkan dan memberi-
kan kesaksian tentang Putra” (Doctrines of Salvation, disusun oleh 
Bruce R. McConkie, jilid 3 [1954–1956], 1:27).

 2. Lihat Gordon B. Holbrook, “The Voice of Jesus Christ in the Doctrine 
and Covenants,” Ensign, September 2013, 40, 45 (note 2).

 3. Ajaran- Ajaran Presiden Gereja: Joseph Smith (2007), 47.
 4. Ajaran- Ajaran: Joseph Smith, 45.
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Joseph Smith mengungkapkan karakter dan tujuan dari Bapa dan Putra.

Penelaahan dan doa dapat membuka kunci pengetahuan rohani.
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22 L i a h o n a

Sewaktu Anda menelaah 
Ajaran- Ajaran Presiden Gereja: 

Gordon B. Hinckley dalam 
kelas imamat dan Lembaga 

Pertolongan tahun ini, Anda 
akan belajar dari seorang nabi 
yang memiliki optimisme, kasih, 

dan penglihatan sebelumnya 
yang tak terbatas.

GORDON B. HINCKLEY: 
NABI YANG 

MEMILIKI 
OPTIMISME 

DAN VISI
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Oleh Andrew D. Olsen
Departemen Layanan 
Penerbitan Gereja

“Saya harus mena-
nam beberapa 
pohon setiap 

musim semi,” Presiden 
Gordon B. Hinckley men-
catat dalam jurnalnya di 
usia 82. “Saya pikir saya 
telah melakukannya sela-
ma setidaknya 50 tahun 
terakhir .… Ada sesuatu 
yang indah mengenai 
sebuah pohon. Pohon 
dimulai dengan sangat 
kecil dan bertumbuh 
sepanjang musim. Pohon 
menyediakan naungan 
dari matahari musim 
panas. Pohon menghasilkan buah yang lezat. 
Pohon melakukan proses fotosintesis yang 
menakjubkan .… Pohon adalah salah satu 
ciptaan menakjubkan dari Yang Mahakuasa.” 1

Presiden Hinckley terus menanam pohon 
sampai usia 90- an. Dalam banyak cara, kesu-
kaannya untuk menanam tercermin dalam 
pelayanannya sebagai seorang Rasul dan 
sebagai Presiden Gereja. Ketika dia mena-
nam, itu adalah ungkapan optimisme, sebuah 
karakteristik yang juga bagian dari penga-
jaran dan interaksinya dengan orang lain. 
Dia memelihara setiap pohon, sebagaimana 
dia lakukan terhadap setiap orang. Dan dia 

memandang jauh ke masa depan, melihat 
apa yang pohon- pohon itu dapat menja-
di—sama seperti dia melihat potensi kekal 
dari setiap orang dan masa depan besar 
dari pekerjaan Allah.

“Kita Memiliki Setiap Alasan untuk 
Bersikap Optimis”

“Saya orang yang optimis!” Presiden 
Hinckley sering 
kali menyatakan. 
“Permohonan saya adalah 
agar kita berhenti men-
cari badai dan menikmati 
sinar matahari yang lebih 
cerah.” 2 Optimismenya 
menjadi jauh lebih men-
dalam daripada memi-
liki pandangan positif, 
meski dia menanamkan 
itu. Sumber utama dari 
optimismenya—sumber 
yang menjadikan itu 
sebuah kuasa—adalah 
imannya kepada Allah 
dan kesaksiannya akan 
rencana Allah untuk 
kebahagiaan dan kesela-

matan anak- anak- Nya.
Satu maklumat dari optimisme Presiden 

Hinckley adalah kepercayaannya yang kukuh 
bahwa “segalanya akan beres.” 3 Frasa itu, ujar 
Penatua Jeffrey R. Holland dari Kuorum Dua 
Belas Rasul, “mungkin merupakan jaminan 
yang paling sering diulang oleh Presiden 
Hinckley kepada keluarga, teman- teman, dan 
rekan- rekan. ‘Teruslah mencoba,’ dia akan 
mengatakan. ‘Jadilah percaya. Jadilah bahagia. 
Janganlah putus asa. Segalanya akan beres.’” 4

Namun pesan ini tidak hanya bagi orang 
lain. “Saya katakan itu kepada diri saya sendi-
ri setiap pagi,” Presiden Hinckley menuturkan 
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Gordon B. Hinckely dilahirkan pada tanggal 23 Juni 
1910, dari pasangan Bryant Stringham Hinckley dan 
Ada Bitner Hinckley. Dia menikahi Marjorie Pay di 
Bait Suci Salt Lake pada tanggal 29 April 1937, dan 
mereka menjadi orangtua dari lima anak. Dia mela-
yani sebagai Presiden ke- 15 Gereja dari 12 Maret 
1995, sampai 27 Januari 2008.
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kepada jemaat. “Jika Anda melakukan dengan sebaik 
mungkin, segalanya akan beres. Tempatkan kepercayaan 
Anda kepada Allah, dan bergeraklah maju dengan iman 
dan keyakinan akan masa yang akan datang. Tuhan tidak 
akan meninggalkan kita.” 5

Optimisme Presiden Hinckley mendukung dia melewati 
pencobaan, perasaan tidak mumpuni, 
dan tekanan- tekanan yang melimpah. 
Dan dia berdiri dengan keyakinannya 
bahwa “segalanya akan beres” bahkan 
ketika dia mengalami kemunduran dan 
kekecewaan, sakit hati dan kesepian.

Dalam optimismenya, Presiden 
Hinckley tidak meminimalkan masalah. 
Dia menjelaskan: “Saya telah melihat 
banyak dari bumi ini .… Saya telah 
berada di area- area di mana perang 
berkecamuk dan kebencian memba-
ra dalam hati orang- orang. Saya telah 
melihat kemiskinan yang mempri-
hatinkan melanda banyak negeri .… 
Saya telah menyaksikan dengan cemas 
kehancuran moral dari masyarakat kita.

Namun tetap saya optimis. Saya 
memiliki iman yang sederhana dan 
khusyuk bahwa yang benar akan berja-
ya dan kebenaran akan menang.” 6

Saat wawancara dengan seorang 
wartawan New York Times di Nauvoo, 
Illinois, AS, Presiden Hinckley meng-
akui kelaziman dari tragedi dan masalah- masalah, dan 
kemudian dia menggunakan kasihnya bagi sejarah Gereja 
untuk mengajarkan tentang optimisme:

“Kita memiliki setiap alasan untuk bersikap optimis .… 
Lihat Nauvoo. Lihat apa yang mereka bangun di sini dalam 
tujuh tahun dan kemudian tinggalkan. Namun apa yang 
mereka lakukan? Apakah mereka berbaring dan mati? 
Tidak! Mereka pergi bekerja! Mereka berpindah separuh 
jalan menyeberangi benua ini dan mengubah tanah tandus 
dan menjadikan mekar seperti mawar. Pada landasan itu 
Gereja ini telah bertumbuh menjadi organisasi mendunia 
yang memengaruhi selamanya kehidupan orang- orang di 
lebih dari 140 bangsa. Anda tidak bisa, Anda hendaknya 
tidak, membangun dari pesimisme atau kesinisan Anda. 
Anda memandang dengan sikap optimis, bekerja dengan 
iman, dan segala sesuatu akan terjadi.” 7

Optimisme Presiden Hinckley juga memengaruhi 
rasa humornya—kecerdasan yang bersemangat dan 

menyenangkan yang membangun kedekatan dengan 
orang lain. Suatu waktu dia tinggal dengan seorang pre-
siden pasak yang keluarganya tinggal di sebuah sekolah 
tua yang mereka ubah menjadi sebuah rumah. Malam 
itu, sebuah kelas dijadikan sebagai kamar tidur Presiden 
Hinckley. Selama konferensi pasak keesokan harinya, dia 

berseloroh, “Saya [telah] tidur di banyak 
kesempatan di ruang kelas sebe-
lumnya—tetapi tidak pernah dalam 
sebuah tempat tidur.” 8

“Kepedulian Kita Harus Selalu 
pada Individu”

Dalam ceramah konferensi umum 
pertamanya sebagai Presiden Gereja, 
Gordon B. Hinckley berbicara secara 
luas tentang pertumbuhan Gereja. “Kita 
menjadi masyarakat global yang besar.” 
ujarnya. Dia kemudian beralih untuk 
menekankan pada asas penting: “Minat 
dan kepedulian kita harus selalu pada 
individu ….

… Kita berbicara dari segi jumlah, 
tetapi semua upaya kita harus dibakti-
kan pada perkembangan individu.” 9

Sewaktu menjadi anggota Kuorum 
Dua Belas Rasul, Presiden Hinckley 
melakukan perjalanan ke beberapa 
area terpencil di dunia, termasuk zona 
perang, untuk melayani individu- 

individu. Tidak ada kelompok yang terlalu jauh atau terlalu 
kecil bagi perhatiannya. Dia melanjutkan cara yang sama 
ini sebagai Presiden Gereja, melakukan perjalanan lebih 
dari jutaan mil ke lebih dari 60 bangsa, terkadang mene-
mui kelompok- kelompok besar, terkadang hanya dengan 
segelintir orang.

Tahun 1996, Presiden dan Sister Hinckley melakukan 
perjalanan 18 hari ke delapan negara di Asia dan Pasifik. 
Dimulai di Jepang dan berpindah dengan cepat, mereka 
bertemu dengan ribuan orang yang memadati setiap loka-
si. “Ini adalah pengalaman yang mengharukan bagi saya,” 
Presiden Hinckley mencatat sementara di Korea. “Saya 
melihat hal- hal yang saya hampir tidak berani mimpikan 
ketika pertama saya datang ke sini pada tahun 1960.” 10 
Pada perjalanan ini dia juga mendedikasikan Bait Suci 
Hong Kong Tiongkok.

Jadwal perhentian terakhir adalah di Filipina. Setelah 
berbicara kepada 35.000 orang di Manila, Presiden LA
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Hinckley mencatat, “Saya berdiri dan melambaikan tangan 
kepada mereka dengan penuh rasa haru dalam hati saya. 
Kami pergi dengan air mata di mata kami.” Sebelumnya 
pada hari itu dia kembali ke tempat di mana, pada tahun 
1961, dia telah mengucapkan doa dedikasi untuk memu-
lai pekerjaan misionaris di Filipina. “Kami hanya dapat 
menemukan satu anggota yang penduduk asli Filipina,” 
dia mengenang. “Dari satu anggota tersebut Gereja telah 
bertumbuh menjadi lebih dari 300.000 anggota.” 11

Ketika pasangan Hinckley memulai perjalanan pulang, 
mereka mengetahui bahwa pesawat akan mengisi bahan 
bakar di pulau Saipan. Presiden Hinckley bertanya apa-
kah ada misionaris di Saipan dan diberi tahu bahwa ada 
sejumlah kecil. Meski dia berada di akhir perjalanan yang 
melelahkan, dia ingin bertemu dengan sedikit misionaris 
tersebut: “Saya bertanya apakah mungkin kami memberi 
tahu mereka bahwa kami akan mendarat di Saipan sekitar 
pukul 19.00 dan akan mencoba untuk keluar dari bandara 
untuk menyapa mereka.”

Berjam- jam kemudian di Saipan, 10 misionaris dan 
sekitar 60 anggota Gereja ada di sana untuk menyambut 
pasangan Hinckley. “Mereka memeluk kami,” Presiden 
Hinckley mencatat. “Mereka sangat bersyukur untuk 
bertemu kami, dan kami bersyukur untuk bertemu mere-
ka. Kami hanya dapat meluangkan sangat sedikit wak-
tu bersama mereka karena hanya sedikit waktu yang 
diperlukan untuk mengisi bahan bakar pesawat. Kami 
meninggalkan berkat kami kepada mereka dan kembali 
ke pesawat.” 12

Teladan khas lainnya dari perhatian Presiden 
Hinckley bagi seorang individu terjadi selama 
Olimpiade Musim Dingin tahun 2002, yang diadakan 
di Salt Lake City, Utah. Hampir setiap hari dia bertemu 
dengan presiden, duta besar, dan pembesar lainnya. 
Suatu hari, sesaat sebelum pertemuan dengan presiden 
Jerman, dia bertemu dengan seorang remaja putri berusia 
13 tahun pada hari ulang tahunnya. “[Dia] menderita ane-
mia aplastik, penyakit yang sangat serius,” dia mencatat. 
“Kami memiliki kunjungan yang menyenangkan .… Saya 
Saya memberi tahu dia bahwa kami akan mengingat dia 
dalam doa- doa kami.” 13

Presiden Hinckley memiliki kasih khusus bagi anak- 
anak dan remaja Gereja, dan mereka merasakan yang sama 
bagi dia. Setelah mendengar dia berbicara di Brasil, seo-
rang remaja putri mengungkapkan: “Saya merasakan Roh 
Allah dengan kuat. Ketika Presiden Hinckley mengakhiri 
ceramahnya, dia berkata kepada kami, ‘Anda dapat pergi 
dari sini, pulang, dan melupakan semua yang saya katakan 

orang- orang. Dia peduli terhadap masalah dan kebutuhan 
mereka. Betapa beruntungnya saya untuk memiliki rekan 
yang demikian.” 15

Setelah kelima anak mereka tumbuh, pasangan 
Hinckley biasanya melakukan perjalanan bersama, dan 
Sister Hinckley menjangkau dengan kasih ke seluruh 
dunia. Ketika dia bertemu misionaris, dia akan sering kali 
memberi orangtua mereka telepon kejutan ketika dia 
pulang. Dia juga dikaruniai untuk terhubung dengan kha-
layak banyak. “[Marge] tahu bagaimana untuk mengatakan 
hal- hal yang menyenangkan dan menolong orang- orang,” 
Presiden Hinckley mencatat setelah konferensi regional. 
“Yang lainnya dari kami berkhotbah sementara dia hanya 
berbicara dengan mereka.”16

Di pemakaman Presiden Hinckley, salah seorang pena-
sihatnya, Presiden Henry B. Eyring, meringkas beberapa 
pencapaiannya. Dia kemudian mengamati bahwa semua 
pencapaian ini memiliki satu persamaan:

hari ini, tetapi jangan pernah lupa bahwa saya mengasihi 
Anda.’ Saya tidak pernah melupakan kata- kata itu.” 14

Istri Presiden Hinckley, Marjorie, adalah rekan dan 
pengaruh dalam kepeduliannya akan individu- individu. 
Dia mencatat: “Setiap orang yang dia kenal tampaknya 
mengasihi dia karena dia memiliki minat tulus terhadap 

Searah jarum jam dari 
atas: Presiden Hinckley 
bertemu dengan para 
anggota; bersama istri-
nya, Marjorie, di Hong 
Kong, Cina; Merenung 
di konferensi umum.
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“Itu selalu untuk memberkati individu dengan kesem-
patan. Dan dia senantiasa berpikir mengenai mereka 
dengan kesempatan yang paling sedikit, si orang biasa 
yang bergumul untuk mengatasi kesulitan hidup sehari- hari 
dan tantangan hidup menurut Injil Yesus Kristus. Lebih dari 
sekali dia mengetukkan jarinya di dada saya ketika saya 

ke Colonia Juárez, Mexico, untuk memperingati hari jadi 
ke- 100 tahun sekolah yang dimiliki Gereja. Sesudahnya, 
selama perjalanan berkendara yang panjang dan berdebu, 
dia merenung. “Suasana menjadi sunyi,” kenang sekretaris-
nya, Don H. Staheli. “Dan kemudian, saya memahaminya, 
wahyu mulai datang. Dia telah memikirkan tentang bait 
suci- bait suci yang lebih kecil di masa lalu, tetapi tidak 
dalam cara yang dia pikirkan tentang itu pada saat ini.” 19

Presiden Hinckley kemudian menguraikan prosesnya: 
“Saya mulai bertanya kepada diri saya apa yang dapat 
dilakukan untuk memungkinkan orang- orang ini memi-
liki bait suci .… Sewaktu saya bermeditasi mengenai ini, 
pemikiran datang ke benak saya bahwa … kita dapat 
membangun semua elemen- elemen penting dari bait suci 
ke dalam bangunan yang relatif kecil .… Saya merancang 
sebuah rencana .… Gambaran penuh datang ke benak 
saya dengan sangat jelas. Saya yakin dengan segenap hati 
saya bahwa itu adalah ilham, bahwa itu adalah wahyu 
dari Tuhan. Saya pulang dan berbicara dengan penasihat- 
penasihat saya mengenai itu, dan mereka menyetujuinya. 
Saya kemudian menyajikan itu kepada Dua Belas, dan 
mereka menyetujuinya.” 20

Empat bulan kemudian dalam konferensi umum, 
Presiden Hinckley membuat pengumuman bersejarah 
bahwa Gereja akan mulai membangun bait suci- bait suci 
lebih kecil di area- area di mana tidak ada cukup anggota 
untuk membangun yang lebih besar. Kami bertekad … 
untuk membawa bait suci kepada orang- orang dan 
memberi mereka setiap kesempatan untuk berkat- berkat 
yang sangat berharga yang datang dari ibadat bait suci.” 
ujarnya.21

Dalam konferensi umum berikutnya, Presiden Hinckley 
membuat pengumuman bersejarah lainnya, mengatakan 
bahwa rencana- rencana maju terus untuk memiliki 100 bait 
suci beroperasi pada akhir tahun 2000. “Kita bergerak pada 
skala kecepatan seperti yang belum pernah ada sebelum-
nya.” dia menyatakan.22 Ketika dia melaporkan progres dari 
pembangunan bait suci di bulan April 1999, dia mengguna-
kan frasa yang familier: “Ini adalah upaya yang luar biasa, 
dengan banyak masalah, namun tidak memedulikan kesu-
litannya, segala sesuatu bekerja dan saya yakin kita akan 
mencapai gol kita.” 23

Di bulan Oktober 2000, Presiden Hinckley melakukan 
perjalanan ke Boston. Massachusetts, AS, untuk mendedi-
kasikan bait suci Gereja ke- 100—salah satu dari 21 yang 
dia dedikasikan tahun itu di empat benua. Di akhir kehi-
dupannya, 124 bait suci telah rampung dan 13 lainnya 
telah diumumkan atau dalam pembangunan.

membuat saran dan berkata ‘Hal, sudahkah Anda ingat 
orang yang bergumul?’” 17

Visi bagi Masa Depan
Terkait dengan optimisme Presiden Hinckley dan fokus-

nya pada individu- individu adalah visi kenabiannya untuk 
masa depan. Yang paling mendalam, adalah visi mengenai 
bait suci. Tata cara- tata cara bait suci, Presiden Hinckley 
menekankan, adalah “berkat- berkat penting yang dapat 
diberikan Gereja.” 18

Ketika dia menjadi Presiden Gereja di tahun 1995, ada 
47 bait suci yang beroperasi di seluruh dunia. Di bawah 
kepemimpinannya, Gereja menjadikan lebih dari dua kali 
lipat jumlah ini dalam lima tahun lebih. Visinya mengenai 
bait suci adalah berani dan luas, namun seluruh tujuan ada-
lah untuk memberkati individu- individu satu demi satu.

Ilham untuk era baru ini tentang pembangunan bait 
suci datang di tahun 1997 ketika Presiden Hinckley pergi KI

RI
 A

TA
S:

 F
O

TO
 S

EI
ZI

N 
DA

RI
 P

ER
PU

ST
AK

AA
N 

DA
N 

AR
SI

P 
SE

JA
RA

H 
G

ER
EJ

A.

Searah jarum jam dari atas: 
Presiden Hinckley di Bait 
Suci Boston Massachusetts; 
berinteraksi dengan awak 
media; bersama anggota di 
Ghana.
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Visi Presiden Hinckley untuk masa depan mendorong 
dia untuk mencari ilham tentang cara- cara lain untuk mem-
berkati anak- anak Allah. Dia merasa sedih karena penderi-
taan dan kemiskinan yang dia lihat, maka dia mengarahkan 
perluasan besar dari pekerjaan kemanusiaan, terutama di 
antara mereka yang bukan anggota Gereja. Dia juga mem-
bentuk Dana- tetap Pendidikan 
untuk membantu anggota 
Gereja di negara- negara yang 
dilanda kemiskinan. Dari dana 
ini, mereka dapat menerima 
pinjaman untuk membiayai 
pendidikan yang mereka perlu-
kan untuk memperoleh peker-
jaan yang lebih baik, yang akan 
menolong mereka memutuskan 
rantai kemiskinan dan menja-
di mandiri. Pada tahun 2016, 
lebih dari 80.000 individu telah 
menerima kesempatan untuk 
pendidikan dan pelatihan yang 
dimungkinkan melalui pinjam-
an dari dana ini.

Banyak contoh lainnya dari 
visi kenabian Presiden Hinckley, 
seperti “Keluarga: Maklumat 
kepada Dunia” dan pembangun-
an Pusat Konferensi, tercakup 
dalam Ajaran- Ajaran Presiden 
Gereja: Gordon B. Hinckley.

“Kesaksian Saya”
Beberapa hari sebelum ulang tahunnya ke- 91, Presiden 

Hinckley mencatat: “Saya tidak perlu menanam pohon lagi, 

tetapi saya akan. Itu adalah kodrat saya.” 24 Tidak peduli usi-
anya, apakah misionaris muda atau nabi berusia 97 tahun, 
sepertinya adalah kodratnya untuk menanam dan meme-
lihara benih Injil dalam hati orang- orang di seluruh dunia. 
Dia melayani selama 20 tahun sebagai anggota Kuorum 
Dua Belas Rasul. Dia kemudian melayani selama 14 tahun 

sebagai penasihat dalam Presidensi Utama. 
Ketika dia menjadi Presiden Gereja di usia 84, 
dia memimpinnya hingga hampir 13 tahun per-
tumbuhan yang dinamis.

Inti dari pelayanan seumur hidup Presiden 
Hinckley adalah kesaksiannya tentang Yesus 
Kristus dan Injil- Nya yang dipulihkan melalui 
Nabi Joseph Smith. Dalam sebuah ceramah 
konferensi umum yang bertajuk “My Testimony,” 
dia mengungkapkan kesaksian berikut, berbicara 
sebagian darinya dengan air mata:

“Dari semua hal yang karenanya saya merasa 
bersyukur pagi ini, ada satu yang paling menonjol. 
Yaitu kesaksian hidup tentang Yesus Kristus ….

Dia adalah Juruselamat dan Penebus saya. 
Melalui penyerahan nyawa- Nya dalam kesakitan 
dan penderitaan yang tak terucapkan, Dia telah 
menjangkau untuk mengangkat saya dan kita 
masing- masing serta semua putra dan putri Allah 
dari ngarai kegelapan kekal setelah kematian .…

Dia adalah Allah dan Raja saya. Dari keabadi-
an ke keabadian, Dia akan memerintah dan ber-
kuasa sebagai Raja di atas segala Raja dan Tuan 

di atas segala Tuan. Untuk kekuasaan- Nya tidak akan ada 
akhirnya. Untuk kemuliaan- Nya tidak akan ada malam ….

Dengan penuh syukur, dan dengan kasih yang tak per-
nah berkurang, saya memberikan kesaksian akan hal- hal 
ini dalam nama Kudus- Nya.” 25 ◼
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Sebagai seorang pemuda bertahun- tahun lalu, saya telah direkrut—atau seba-
gaimana kita menyebutnya, “wajib militer”—ke militer Afrika Selatan. Saya 
ditugaskan ke satu pasukan prajurit yang adalah orang- orang baik namun 

memiliki tutur kata dan perilaku kasar yang terkadang dilakukan orang- orang yang 
melayani di militer.

Dikelilingi oleh pengaruh semacam itu, saya menemukan bahwa tidaklah selalu 
mudah untuk menjalankan standar- standar Injil. Namun sejak awal pelayanan mili-
ter saya, saya senang untuk mempertahankan kepercayaan saya. Saya menjadikan-
nya jelas bahwa saya tidak terlibat dalam perilaku yang saya tahu adalah salah. Saya 
senang untuk mengatakan bahwa orang- orang di pasukan saya—beberapa dengan 
keraguan pada awalnya—akhirnya menghargai standar- standar saya.

Pada suatu peristiwa, di kamp pelatihan militer, satu kelompok kami berdiri 
mengelilingi api unggun pada malam yang indah, gelap, tanpa awan, penuh bin-
tang. Beberapa teman dalam pasukan saya minum bir sementara saya minum soda. 
Percakapan menyenangkan, tanpa pembicaraan yang tidak pantas.

Selama kunjungan kami, beberapa orang dari unit lain menghampiri kelompok 
kami yang sedang bergembira. Salah satunya berpaling kepada saya, memerhati-
kan minuman soda di tangan saya, mengejek saya karena tidak bergabung dengan 
mereka yang minum bir. Sebelum saya dapat merespons, salah seorang teman saya 
secara mengejutkan bagi saya menegur orang itu.

“Kami menyarankan agar Anda pergi sekarang, pak,” ujarnya. “Kami tidak akan 
membiarkan siapa pun berbicara kepada Chris seperti itu! Sebenarnya, dia adalah 
satu- satunya orang di antara kami yang menjalani kehidupannya seperti orang 
Kristen sejati.”

Setelah itu, orang yang ditegur itu pergi diam- diam dengan rasa malu di kege-
lapan malam. Pada saat itu, meski sedikit malu dengan pujian yang tak terduga itu, 
saya diam- diam bersyukur telah memilih untuk mengikuti nasihat Paulus untuk 
menjadi “teladan bagi orang- orang percaya” (1 Timotius 4:12).

Oleh Penatua 
Christoffel 
Golden
Dari Tujuh Puluh
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Gagah 
Berani  
DALAM KESAKSIAN KITA  

TENTANG JURUSELAMAT
Kita masing- masing akan dipanggil untuk bertindak pada 

momen- momen yang sulit namun menentukan. Momen- momen 
ini akan menetapkan siapa diri kita dan telah menjadi siapa kita.
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Anda juga menghadapi pilihan- pilihan, khususnya pada 
saat ini dalam hidup Anda, ketika roh Anda secara unik 
selaras dan menerima kesempatan- kesempatan besar yang 
menantikan Anda. Pertanyaannya adalah, apa yang ingin 
Anda tuliskan tentang diri Anda dalam waktu 5, 10, atau 
20 tahun—atau bahkan di akhir hayat Anda?

Apa Artinya Menjadi Gagah Berani?
Dalam salah satu penglihatan paling menakjubkan yang 

dicatat dalam tulisan suci, Nabi Joseph Smith menguraikan 
kondisi dari mereka yang akan mewarisi kerajaan selestial 
setelah mereka dibangkitkan dan dihakimi. Bagian yang 
sama ini dalam Ajaran dan Perjanjian (bagian 76) juga 
mengungkapkan kondisi dan keadaan dari mereka yang 
tidak cocok untuk kerajaan selestial namun alih- alih adalah 
kandidat untuk kerajaan terestrial dan telestial.

Dalam pembicaraan tentang mereka yang akan mewarisi 
kerajaan terestrial, wahyu mengajarkan kepada kita bah-
wa mereka “adalah orang- orang terhormat di bumi, yang 
dibutakan oleh kelicinan manusia … dan yang menerima 
kemuliaan [Allah], tetapi bukan kegenapan- Nya” (A&P 
76:75–76). Kemudian kita belajar asas yang luar biasa ini: 
“Inilah mereka yang tidak gagah berani 
dalam kesaksian tentang Yesus; karena-
nya, mereka tidak mendapatkan mahkota 
atas kerajaan Allah kita” (A&P 76:79; 
penekanan ditambahkan).

Bayangkan itu sejenak. Akankah kita 
kehilangan kemuliaan kerajaan selestial, 
dengan segala berkat besarnya yang aba-
di, hanya karena kita tidak gagah berani 
dalam kesaksian kita tentang Yesus di 
bumi ini dalam keadaan pencobaan yang 
singkat dan fana ini?

Apa artinya menjadi gagah berani 
dalam kesaksian tentang Yesus? Seorang 
Rasul Tuhan zaman modern menyatakan:

“Itu adalah tabah dan berani; menggunakan segala 
kekuatan, energi, dan kemampuan kita dalam peperangan 
dengan dunia; melakukan pertempuran iman yang baik 
.… Batu penjuru keberanian yang hebat dalam perkara 
kesalehan adalah kepatuhan pada seluruh hukum dari 
seluruh Injil.

Untuk menjadi gagah berani dalam kesaksian tentang 
Yesus adalah untuk ‘datanglah kepada Kristus, dan disem-
purnakanlah di dalam Dia’; itu adalah untuk menolak dari 
diri sendiri ‘segala kefasikan,’ dan ‘mengasihi Allah’ dengan 
segala ‘daya, pikiran dan kekuatanmu.’ (Moroni 10:32).

Menjadi gagah berani dalam kesaksian tentang Yesus 
adalah percaya kepada Kristus dan Injil- Nya dengan keya-
kinan tak tergoyahkan. Itu adalah mengetahui kejujuran 
dan keilahian dari pekerjaan Tuhan di atas bumi ….

Menjadi gagah berani dalam kesaksian tentang Yesus 
adalah untuk ‘maju terus dengan ketabahan di dalam 
Kristus, memiliki kecemerlangan harapan yang sempurna, 
dan kasih bagi Allah dan bagi semua orang.’ Itu adalah 
‘bertahan sampai akhir.’ (2 Nefi 31:20). Itu adalah menjalan-
kan agama kita, mempraktikkan apa yang kita khotbahkan, 
untuk menaati perintah- perintah. Itu adalah perwujudan 
dari ‘ibadah yang murni’ dalam kehidupan manusia; itu 
adalah ‘mengunjungi yatim piatu dan janda- janda dalam 
kesusahan mereka’ dan menjaga diri kita sendiri ‘tidak 
dicemarkan oleh dunia’ (Yakobus 1:27).

Menjadi gagah berani dalam kesaksian tentang Yesus 
adalah mengekang nafsu kita, mengendalikan hasrat kita, 
dan bangkit di atas hal- hal yang duniawi dan jahat. Itu 
adalah mengatasi dunia sebagaimana Dia yang adalah 
teladan sempurna kita dan yang Diri- Nya adalah yang 
paling gagah berani dari semua anak- anak Bapa. Itu adalah 
menjadi bersih secara moral, membayar persepuluhan dan 

persembahan kita, menghormati hari Sabat, 
berdoa dengan maksud hati yang sepenuh-
nya, mengurbankan semua di atas altar jika 
diminta untuk melakukannya.

Menjadi gagah berani dalam kesaksian 
tentang Yesus adalah berpihak kepada 
Tuhan di setiap masalah. Itu adalah memilih 
sebagaimana Dia akan memilih. Itu adalah 
untuk memikirkan apa yang Dia pikirkan, 
untuk memercayai apa yang Dia perca-
yai, untuk mengatakan apa yang Dia akan 
katakan dan melakukan apa yang Dia akan 
lakukan dalam situasi yang sama. Itu adalah 
untuk memiliki pikiran Kristus dan menjadi 
satu dengan Dia sebagaimana Dia menjadi 

satu dengan Bapa- Nya.” 1

Di sini saya perlu menambahkan sesuatu yang Juruse-
lamat kita, Tuhan Yesus Kristus, ajarkan selama pelayanan 
duniawi- Nya, pelayanan fana:

“Jangan kamu menyangka bahwa Aku datang untuk 
membawa damai di atas bumi; Aku datang bukan untuk 
membawa damai, melainkan pedang.

Sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayah-
nya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan 
dari ibu mertuanya,

dan musuh orang ialah orang- orang seisi rumahnya.

Menjadi gagah 
berani adalah 
menjalankan 
agama kita, mem-
praktikkan apa 
yang kita khotbah-
kan, dan menaati 
perintah- perintah.
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Barangsiapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada- 
Ku, ia tidak layak bagi- Ku; dan barangsiapa mengasihi 
anaknya laki- laki atau perempuan lebih dari pada- Ku, 
ia tidak layak bagi- Ku.

Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, 
ia tidak layak bagi- Ku.

Barangsiapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehi-
langan nyawanya, dan barangsiapa kehilangan nyawanya 
karena aku, ia akan memperolehnya” (Matius 10:34–39).

Tujuan kita dalam kefanaan tidak lebih dan tidak 
kurang dari mempersiapkan diri untuk hidup sekali lagi 
di hadirat Bapa Surgawi terkasih kita sebagai ahli waris 
yang setara dengan Yesus Kristus. Keberadaan mulia 
dalam keluarga kekal bersama istri atau suami kita dan 
anak- anak kita serta keluarga besar tersedia bagi semua 
orang meski beberapa baru akan mengalami berkat- berkat 
ini setelah kehidupan fana.

Berkat- berkat semacam itu mengharuskan kita memi-
kul salib kita dan tetap gagah berani sampai akhir 

dalam kesaksian dan pelayanan kita kepada Tuhan dan 
Juruselamat kita.

Bersiap untuk Bertindak
Jalan yang kita masing- masing perlu rencanakan dipe-

nuhi dengan banyak kesempatan dan sarat dengan tan-
tangan. Kita harus membuat keputusan yang tak terhitung 
setiap harinya—banyak yang kecil dan tampaknya tak 
penting, yang lainnya mendalam dan abadi dampaknya.

Adalah kenyataan yang benar namun sulit diterima bah-
wa kita masing- masing akan diminta untuk bertindak pada 
momen- momen yang sulit namun menentukan. Momen- 
momen ini akan menetapkan siapa diri kita dan telah 
menjadi siapa kita. Sering kali momen- momen ini datang 
ketika tidak nyaman dan tidak populer untuk bertindak 
dengan saleh dan gagah berani. Anda akan menemukan 
saat Anda menuliskan kisah hidup Anda bahwa momen 
paling menentukan yang akan Anda hadapi terjadi ketika 
Anda berdiri sendirian.
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Saya akan menceritakan kisah tentang berdiri sendiri-
an di tengah pertentangan hebat. Suatu hari pada bulan 
November 1838, Nabi Joseph Smith dan yang lainnya, 
termasuk Penatua Parley P. Pratt (1807–1857), dirantai 
dan dipenjarakan di Richmond, Missouri, AS.

Penatua Pratt mencatat insiden berikut selama pemenja-
raan mereka:

Pada salah satu malam yang menjemukan itu kami ber-
baring seolah- olah tertidur sampai lewat tengah malam, 
dan telinga serta hati kami merasa tersakiti, sementara kami 
telah mendengarkan selama berjam- jam ejekan- ejekan tidak 
pantas, sumpah serapah kasar, hujatan- hujatan mengerikan 
dan bahasa kotor dari para penjaga penjara kami, Kolonel 
Price adalah kepala mereka, sementara mereka saling men-
ceritakan kembali perbuatan mereka akan penjarahan, pem-
bunuhan, perampokan, dll., yang telah mereka lakukan di 
antara ‘Orang Mormon’ sewaktu di Far West [Missouri] dan 
sekitarnya. Mereka bahkan membual tentang mencemari 
dengan paksa para istri, putri, dan gadis, serta menembaki 
kepala para lelaki, wanita dan anak- anak hingga pecah.

Saya mendengarkan sampai saya menjadi sedemikian 
jijik, terpukul, merasa ngeri, dan sedemikian dipenuhi 
dengan semangat keadilan yang diliputi kegeraman sehing-
ga saya hampir tidak dapat menahan diri dari melompat 
berdiri dan menghardik para penjaga itu; tetapi saya tidak 
berkata apa–apa kepada Joseph, atau siapa pun juga, mes-
kipun saya berbaring di sampingnya dan tahu dia terjaga. 
Tiba- tiba dia bangkit berdiri, dan berbicara dengan suara 
menggelegar, atau bagaikan singa yang mengaum, mengu-
tarakan, sejauh yang dapat saya ingat, kata- kata berikut:

‘DIAM, kalian iblis dari lubang neraka. Dalam nama Yesus 
Kristus saya menegur Anda, dan memerintahkan Anda untuk 
diam; saya tidak akan hidup satu menit lagi pun dan men-
dengarkan bahasa seperti itu. Hentikan pembicaraan seperti 
itu, atau Anda atau saya akan mati SAAT INI JUGA!’

Dia berhenti berbicara. Dia berdiri tegak dalam kea-
gungan dahsyat. Dirantai, dan tanpa senjata; tenang, tak 
gentar dan bermartabat seperti malaikat, dia menatap para 
penjaga yang gemetar, yang senjatanya diturunkan atau 
dijatuhkan ke tanah, yang lututnya bergetar, dan yang, 
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menyusut ke sudut, atau meringkuk di kaki-
nya, memohon maaf, dan tetap diam sampai 
pergantian penjaga.” 2

Keberanian yang Nabi Joseph Smith tun-
jukkan tidaklah dicadangkan untuk para nabi 
atau para anggota yang lebih tua di Gereja. 
Sebuah insiden dalam kehidupan Presiden 
Joseph F. Smith (1838–1918) mempertegas 
hal ini. Di musim gugur tahun 1857, sewaktu 
Joseph F. Smith yang pada waktu itu ber-
usia 19 tahun sedang kembali dari misinya 
di Hawaii, AS, dia bergabung dengan kereta 
wagon di Kalifornia, AS. Itu adalah saat yang 
bergejolak bagi Orang- Orang Suci. Pasukan 
Johnston berbaris menuju Utah, dan banyak 
yang memiliki perasaan pahit terhadap Gereja.

Suatu malam, beberapa berandalan ber-
kuda memasuki perkemahan kereta wagon, 
menyumpahi dan mengancam akan menya-
kiti setiap Mormon yang dapat mereka 
temukan. Sebagian besar dari kereta wagon 
bersembunyi di semak- semak, tetapi 
Joseph F. berpikir sendiri: “Haruskah saya 
melarikan diri dari orang- orang ini? Mengapa 
saya harus takut terhadap mereka?”

Dengan itu, dia menghampiri salah seo-
rang pengganggu, yang, dengan pistol di 
tangannya, bertanya, “Apakah kamu orang 
‘Mormon’?”

Joseph F. menjawab, “Ya, tuan; saya adalah 
orang Mormon yang sejati, dari ujung kaki 
sampai ujung rambut.”

Mendengar itu penjahat tersebut menceng-
keram tangannya dan berkata: “Kalau begitu 
Anda adalah orang ——— ——— yang 
paling menyenangkan yang pernah saya 
jumpai! Mari berjabat tangan, sobat muda, 
saya senang melihat orang yang membela 
keyakinannya.” 3

Anda sekarang terlibat dalam beberapa 
momen paling signifikan dari hidup Anda! 
Anda sekarang menulis dan masih akan 
menulis, momen demi momen dan hari demi 
hari, sejarah pribadi Anda. Akan ada saat 
ketika Anda akan perlu bertindak, sementara 
di peristiwa lain Anda akan secara bijaksana 
menahan tindakan Anda. Akan ada banyak 
kesempatan, keputusan- keputusan akan 

perlu dibuat, dan tantangan- tantangan akan 
perlu dihadapi!

Dalam rencana besar kebahagiaan Bapa 
Surgawi, selalu ingat bahwa Anda tidak per-
nah sendirian! Banyak dalam kehidupan ini 
dan lebih banyak lagi setelah kehidupan 
fana, bahkan pada saat ini, yang membela 
perkara Anda di hadapan Tuhan. Kekuatan 
besar telah diberikan kepada Anda melalui 
tata cara- tata cara yang telah Anda terima dan 
perjanjian- perjanjian yang telah Anda buat. Di 
atas semuanya, Bapa Surgawi terkasih Anda 
dan Putra- Nya—Juruselamat kita Yesus Kristus, 
Pengacara kita—selalu hadir untuk menolong 
Anda di sepanjang kehidupan. Dalam penga-
jaran yang memiliki dampak mendalam selama 
pelayanan fana Juruselamat, Dia menyam-
paikan ajakan kepada setiap jiwa yang hidup 
dan karenanya kepada kita masing- masing:

“Marilah kepada- Ku, semua yang letih 
lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi 
kelegaan kepadamu.

Pikullah kuk yang Kupasang dan bela-
jarlah pada- Ku, karena Aku lemah lembut 
dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat 
ketenangan.

Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan 
beban- Ku pun ringan” (Matius 11:28–30).

Saya menambahkan kesaksian khusyuk 
saya akan kenyataan hidup dari Bapa Sur-
gawi kekal kita dan Putra- Nya, Tuhan Yesus 
Kristus. Saya juga bersaksi bahwa Gereja 
Yesus Kristus dari Orang- Orang Suci Zaman 
Akhir, dalam setiap cara yang dapat diba-
yangkan, adalah Gereja Tuhan yang dipulih-
kan dan kerajaan Allah di atas bumi.

Semoga saya—dan mereka yang mem-
bagikan kesaksian ini—tetap gagah berani 
selamanya untuk perkara yang besar ini. ◼
Dari ceramah, “Being Valiant [Menjadi Gagah Berani],” 
yang disampaikan di LDS Business College pada 17 Juni 
2014. Untuk teks penuh dalam bahasa Inggris, pergilah 
ke ldsbc. edu.

CATATAN
 1. Bruce R. McConkie, “Be Valiant in the Fight of Faith,” 

Ensign, November 1974, 35.
 2. Autobiography of Parley Parker Pratt, diedit oleh 

Parley P. Pratt Jr. (1938), 210–211.
 3. Lihat Ajaran- Ajaran Presiden Gereja: Joseph F. Smith 

(1998), 106.

MEMPERTA-
HANKAN APA 
YANG ANDA 
PERCAYAI
“Semoga kita 
senantiasa berani 
dan siap untuk 
membela apa yang 
kita percayai, dan 
jika kita harus 
berdiri sendirian 
dalam prosesnya, 
semoga kita mela-
kukannya dengan 
demikian berani, 
diperkuat oleh 
pengetahuan bah-
wa dalam kenya-
taannya kita tidak 
pernah sendirian 
ketika kita berdiri 
bersama Bapa kita 
di Surga.”
Presiden Thomas S. 
Monson, “Berani Berdiri 
Sendirian,” Liahona, 
November 2011, 67.
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Banyak dari kehidupan saya sebagai 
mahasiswa universitas berkisar di sekitar 
perpustakaan. Setiap kali saya masuk, 

saya disambut dengan sebuah tanda di atas 
pintu masuk yang bertuliskan, “Dan dengan 
segala yang kauperoleh perolehlah pengerti-
an” (Amsal 4:7).

Kita semua tahu bahwa pengulangan akan 
menolong kita mengingat. Karena itu saya 
memiliki ayat suci dari kitab Amsal ini terpatri 
dalam benak saya, karena membacanya seti-
ap kali saya memasuki perpustakaan selama 
empat tahun sebelum saya lulus.

Saya memberikan imbauan yang sama 
kepada Anda masing- masing: “Dan dengan 
segala yang kauperoleh perolehlah penger-
tian.” Saya juga mengajak Anda untuk memi-
kirkan mengenai makna dari ayat suci ini dan 
bagaimana itu dapat bermanfaat bagi Anda. 
Saya telah melakukannya. Saya telah memi-
kirkannya dalam benak saya berkali- kali, dan 
interpretasi saya akan maknanya telah ber-
kembang luas. Mungkin Anda dapat meng-
ambil manfaat dari pengamatan saya.

Hati yang Mengerti
Sebagai misionaris muda di Jepang yang 

berjuang untuk mempelajari bahasa yang 
rumit, saya pada awalnya dan sering kali 
mendengar beberapa kosakata. Salam seper-
ti ohayo gozaimasu (selamat pagi) atau 

DENGAN SEGALA 
YANG KAUPEROLEH 

PEROLEHLAH 

Pengertian 
sesungguhnya 
akan datang 
kepada Anda 
sewaktu Anda 
menyadari saling 
ketergantungan 
antara penela-
ahan dan doa, 
sewaktu Anda 
mempertahan-
kan komitmen 
untuk melayani 
sementara mem-
pelajari dan men-
dapatkan, dan 
sewaktu Anda 
memercayai 
dan bersandar 
kepada Tuhan 
Yesus Kristus.

Pengertian
konnichiwa (selamat siang) adalah dua di 
antaranya. Yang lainnya adalah wakari-
masen, yang artinya, “saya tidak mengerti.” 
Kata ini, diucapkan sambil menggoyangkan 
telapak tangan ke samping, tampaknya 
menjadi respons favorit dari orang- orang 
Jepang yang bertemu dengan misionaris 
muda sewaktu mereka berupaya memulai 
percakapan.

Awalnya, sewaktu saya memikirkan arti 
dari “dan dengan segala yang kauperoleh 
perolehlah pengertian,” saya memikirkan 
pengertian lebih pada istilah dari tipe pema-
haman ini: apa yang dapat saya dengar 
dengan telinga saya dan mengerti dalam 
pikiran saya. Saya memikirkan orang Jepang 
yang mengucapkan wakarimasen. Apakah 
saya mengerti atau tidak mengerti?

Sewaktu saya menelaah dan mengamati 
penggunaan kata pengertian dalam tulis-
an suci dan dari perkataan para nabi yang 
hidup, bagaimanapun, saya jadi menya-
dari sebuah makna yang lebih dalam. 
Pertimbangkan perkataan ini dari Penatua 
Robert D. Hales dari Kuorum Dua Belas 
Rasul ketika dia adalah Uskup Ketua Gereja:

“Pertama kita memulai dengan akal budi 
yang dengannya kita dilahirkan. Terhadap 
akal budi kita, kita menambahkan penge-
tahuan sewaktu kita mencari jawaban, 
menelaah, dan mendidik diri kita. Terhadap 

14441_299.indb   34 12/2/16   12:40



ILL
US

TR
AS

I O
LE

H 
RO

BE
RT

 H
UN

T

14441_299.indb   35 12/2/16   12:40



36 L i a h o n a

pengetahuan kita, kita menambahkan peng-
alaman, yang hendaknya menuntun kita 
pada tahap kebijaksanaan. Sebagai tambahan 
pada kebijaksanaan kita, kita menambahkan 
bantuan dari Roh Kudus melalui doa- doa 
penuh iman kita, memohon bimbingan dan 
kekuatan rohani. Setelah itu, dan hanya 
setelah itu, kita mencapai pengertian dalam 
hati kita—yang memotivasi kita untuk ‘ber-
buat benar dan Roh besertamu’ Nyanyian 
Rohani, 1985, no. 114). Perasaan akan sebu-
ah hati yang mengerti memberi kita pera-
saan manis akan kepastian yang tidak saja 
membantu kita mengetahui apa yang benar, 
tetapi untuk melakukan apa yang benar. 
Pengertian dalam hati kita datang dari saling 
ketergantungan yang erat antara penelaahan 
dan doa.” 1

Sekarang pertimbangkan kembali: “Dan 
dengan segala yang kauperoleh perolehlah 
pengertian.” Pengertian dalam konteks ini 
mengikuti akal budi, pengetahuan, peng-
alaman, kebijaksanaan, dan bisikan dari 
Roh Kudus—yang semuanya menuntun 
kita untuk mengetahui dan melakukan 
apa yang benar.

Sebagian besar dari Anda mendekati atau 
telah memasuki persimpangan atau perem-
patan jalan dalam kehidupan Anda. Anda 
menjadi lebih independen dengan berlalunya 
setiap tahun, dan Anda semakin mendalami 

PERCAYALAH KEPA-
DA TUHAN DAN 
FIRMAN- NYA

“Untuk menjadi teladan 
dari iman berarti bahwa 
kita memercayai Tuhan 
dan firman- Nya. Itu ber-
arti bahwa kita memiliki 
dan kita memelihara 
kepercayaan yang 
akan membimbing 
pikiran serta tindakan 
kita. Iman kita kepada 
Tuhan Yesus Kristus dan 
kepada Bapa Surgawi 
kita akan memengaruhi 
semua yang kita laku-
kan. Di tengah- tengah 
kebingungan di zaman 
kita, konflik akan suara 
hati, dan kekacauan 
kehidupan sehari- hari, 
iman yang tetap men-
jadi sebuah sauh bagi 
kehidupan kita.”
Presiden Thomas S. Monson, 

“Jadilah Teladan dan Terang,” 
Liahona, November 2015, 87.

fase “dan dengan segala yang kauperoleh” 
dari kehidupan Anda. Apa yang akan Anda 
peroleh? Anda mungkin memperoleh seo-
rang suami atau istri, keluarga Anda sendiri, 
pekerjaan, sebagai contoh.

Untuk mengelola hal- hal sangat penting 
yang kita “peroleh” ini, kita juga harus men-
dapatkan “pengertian,” sebagaimana tulisan 
suci ajarkan. Pengertian ini datang melalui 
saling ketergantungan antara penelaah-
an dan doa. Dengan kata lain, kita harus 
memercayai dan bersandar kepada Tuhan 
Yesus Kristus. Alma menggambarkan ini 
ketika dia mempersamakan firman dengan 
sebiji benih. Sewaktu dia menyatakan, “Itu 
mulai menerangi pengertian ku, ya, itu mulai 
menjadi lezat bagiku” (Alma 32:28; penekan-
an ditambahkan).

Presiden Thomas S. Monson sering kali 
mengutip sebuah ayat suci dari Amsal yang 
menambahkan dimensi lain pada pengertian 
ini: “Percayalah kepada Tuhan dengan sege-
nap hatimu, dan janganlah bersandar kepada 
pengertianmu sendiri” (Amsal 3:5).2

Sewaktu kita memercayai dan bersandar 
kepada Tuhan, ukuran yang lebih besar dari 
pengertian datang dari Dia ke dalam hati kita.

“Tangan Tuhan Berada di Atas Kita”
Izinkan saya memberikan suatu teladan 

dari seorang wanita penuh kuasa yang 

Pada akal budi kita 
menambahkan penge-
tahuan, pengalaman, 
kebijaksanaan, dan 
bantuan dari Roh 
Kudus melalui doa. 
Hanya setelah itu kita 
mencapai sebuah 
pemahaman  
dalam hati kita.

AKAL BUDI

PENGETAHUAN

PENGALAMAN

KEBIJAKSANAAN

PEMAHAMAN

ROH KUDUS

IMAN

DOA

MENELAAH
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memainkan peran kunci dalam Pemulihan, yang memerca-
yai Tuhan, dan yang tidak bersandar kepada pengertiannya 
sendiri.

Tidak lama setelah Gereja diorganisasi di Palmyra, 
New York, ibu Joseph Smith, Lucy Mack Smith, tetap di 
Waterloo, New York, bersama sekelompok besar Orang 
Suci sementara suaminya, Joseph Sr., dan beberapa put-
ra mereka, termasuk Joseph Jr., pergi mendahuluinya ke 
Kirtland, Ohio. Tanggung jawabnya adalah untuk memba-
wa kelompok ini ke Ohio ketika dia menerima pesan dari 
putranya, sang Nabi.

Pesan datang di awal musim semi 1831. Lucy, dengan 
bantuan beberapa brother, mulai memindahkan kelompok 
tersebut ke Buffalo, New York, dengan maksud melakukan 
perjalanan ke Ohio dengan kapal di Danau Erie. Dia ber-
kata: “Ketika para brother mempertimbangkan musim semi 
cukup terbuka untuk perjalanan di atas air, kami semua 
mulai mempersiapkan kepindahan kami ke Kirtland. Kami 
menyewa sebuah perahu …; dan … jumlah kami delapan 
puluh jiwa.”

Kemudian, sewaktu mereka keluar dari Kanal Erie dan 
menuju ke Buffalo, dia berkata: “Saya kemudian mengum-
pulkan para brother dan sister, dan mengingatkan mereka 
bahwa kita sedang melakukan perjalanan karena perin-
tah dari Tuhan, seperti Bapa Lehi, ketika dia meninggal-
kan Yerusalem; dan, jika setia, kita memiliki alasan yang 
sama untuk mengharapkan berkat- berkat dari Allah. Saya 
kemudian meminta mereka untuk menjadi khusyuk, dan 
untuk mengangkat hati mereka kepada Allah secara terus- 
menerus dalam doa, agar kita dapat dimakmurkan.”

Sekitar separuh jalan menuju Buffalo dari Waterloo, 
perjalanan di sepanjang kanal menjadi mustahil. Kondisi 
dari 80 Orang Suci menjadi tidak nyaman, dan gerutuan 
hampir secara langsung dimulai. Lucy, bersandar kepada 
Tuhan, harus mempersatukan iman mereka. Dia memberi 
tahu mereka: “Tidak, tidak, … Anda tidak akan kelaparan, 
brother sekalian, tidak juga apa pun yang demikian; hanya 
bersabarlah dan berhentilah menggerutu. Saya tidak punya 
keraguan bahwa tangan Tuhan berada di atas kita.”

Ketika mereka tiba di Buffalo pada hari kelima sete-
lah meninggalkan Waterloo, pelabuhan menuju Danau 
Erie beku. Mereka melakukan perjalanan dengan kapal 
bersama Kapten Blake, seorang kenalan Lucy Smith dan 
keluarganya.

Setelah dua hari, meski kondisi di kapal tidak kondusif 
bagi mereka semua untuk tinggal sementara menunggu 
pemberitahuan keberangkatan, Lucy melaporkan, “Kapten 

Blake meminta para penumpang untuk tetap di kapal, 
karena dia berharap, mulai waktu itu, untuk siap memulai 
pada saat peringatan; pada saat yang sama dia mengu-
tus orang untuk mengukur kedalaman es, yang, ketika 
dia kembali, melaporkan bahwa tumpukan es mencapai 
ketinggian dua puluh kaki [6 m], dan bahwa menurut opi-
ninya kami akan tinggal di pelabuhan setidaknya selama 
dua minggu.”

Ini berita yang menghancurkan bagi kelompok. 
Suplai menipis dan kondisi sangat sulit. Lucy Mack 
Smith lebih lanjut mencatat nasihatnya kepada para 
Orang Suci: “Anda menyatakan menaruh kepercayaan 
kepada Allah, kemudian bagaimana Anda dapat meng-
gerutu dan mengeluh sebagaimana yang Anda lakukan! 
Anda lebih tidak masuk akal daripada anak- anak Israel 
dahulu; karena di sinilah para sister saya yang merindu-
kan kursi goyang mereka, dan para brother yang darinya 
saya mengharapkan kekukuhan dan energi, menyatakan 
bahwa mereka secara pasti percaya bahwa mereka akan 
kelaparan sampai mati sebelum mereka tiba di akhir per-
jalanan mereka. Dan mengapa demikian? Apakah Anda 
merasa kekurangan makanan? … Di mana iman Anda? 
Di mana keyakinan Anda kepada Allah? Tidakkah Anda 
menyadari bahwa segala hal dijadikan oleh Dia, dan bah-
wa Dia memerintah atas pekerjaan- pekerjaan dari tangan- 
Nya sendiri? Dan jika semua Orang Suci di sini harus 
mengangkat hati mereka dalam doa kepada Allah, agar 
jalan terbuka di hadapan kita, betapa mudah bagi Dia 
untuk membuat es itu terbelah, agar dalam sekejap kita 
dapat melakukan perjalanan!”

Nah, mohon amati di sini iman besar dari Ibu Smith—
bagaimana dia memilih untuk memercayai Tuhan dan 
bagaimana dia meminta para Orang Suci yang bersamanya 
untuk tidak bersandar pada pengertian mereka sendiri.

“‘Nah, brother dan sister, jika Anda semua mau 
menyampaikan hasrat Anda ke surga, agar es dapat ter-
belah, dan kita dapat berangkat dengan leluasa, sepasti 
Tuhan itu hidup, itu akan terjadi.’ Seketika itu juga sebu-
ah suara terdengar bagaikan guntur yang menggelegar. 
Kapten berteriak, ‘Setiap orang di posisinya.’ Es terbelah, 
meninggalkan jalan kecil untuk kapal, dan sedemikian 
sempitnya sehingga ketika kapal melewatinya[,] pedal- 
pedal dari kincir air retak karena benturan, yang, bersama-
an dengan komando dari sang kapten, jawaban parau dari 
para pelaut, suara bising es, serta jeritan dan kekisruhan 
dari yang menyaksikan, menyajikan adegan yang sangat 
mengerikan. Kami baru saja melewati jalan yang terbuka 
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Setelah mengimbau para 
brother dan sister yang 
terlantar untuk berhenti 
menggerutu dan menaikkan 
hasrat mereka ke surga, Lucy 
Mack Smith menuturkan, 
“Es terbelah, meninggalkan 
sebuah jalan sempit untuk 
kapal.” Segera setelah kapal 
Orang Suci melewatinya, 
es tertutup lagi.
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itu ketika es kembali menutup, dan para brother dari 
Colesville tertinggal di Buffalo tidak dapat mengikuti kami.

Sewaktu kami meninggalkan pelabuhan, salah seo-
rang yang menyaksikan dari daratan berseru, ‘Lihatlah 
rombongan “Mormon” pergi! Kapal itu tenggelam dalam 
air sembilan inci lebih dalam daripada sebelumnya, dan, 
amati, itu akan tenggelam—tidak ada yang lebih pasti.’ 
Kenyataannya, mereka sedemikian yakin akan hal itu 
sehingga mereka pergi ke kantor berita dan mempublika-
sikan bahwa kami telah tenggelam, maka ketika kami tiba 
di Fairport kami membaca di surat kabar berita tentang 
kematian kami sendiri.” 3

“Janganlah Bersandar kepada Pengertianmu Sendiri”
“Dan dengan segala yang kauperoleh perolehlah 

pengertian,” atau, dikatakan dengan cara lain, “Percayalah 
kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah ber-
sandar kepada pengertianmu sendiri” (Amsal 3:5).

Saya telah secara pribadi mengamati dukacita dan 
kehancuran pribadi menimpa mereka yang fokusnya ada-
lah pada “memperoleh” duniawi dan bukan pada “penger-
tian” Tuhan. Tampaknya mereka yang bersandar pada 
pengertian mereka sendiri atau bersandar pada lengan 
daging adalah hampir seperti mengembangkan fokus yang 
tidak seimbang atau obsesi untuk perolehan materi, gengsi, 
kuasa, dan posisi. Namun menjaga “memperoleh” selaras 
dengan bimbingan rohani dari “pengertian” akan menge-
kang nafsu jasmani Anda. Itu akan memungkinkan konteks 
yang pantas untuk kegiatan- kegiatan Anda sebagai anggota 
masyarakat dan kerajaan Allah yang produktif.

Sebagai seorang siswa muda yang penuh aspirasi, 
saya ingat mendengarkan saran dari seorang mentor 
yang terhormat dan sukses agar kami secara tepat menge-
lola ambisi dengan mengikuti proses dari “mempelajari, 
mendapatkan, melayani.” Presiden Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) mengajarkan sebuah pola yang menuntun 
pada memercayai Tuhan dan bersandar kepada Dia alih- 
alih kepada diri kita sendiri. Dia menuturkan: “Kita masing- 
masing memiliki empat tanggung jawab utama. Pertama, 
kita memiliki tanggung jawab terhadap keluarga kita. 
Kedua, kita memiliki tanggung jawab terhadap pemberi 
kerja kita. Ketiga, kita memiliki tanggung jawab terhadap 
pekerjaan Tuhan. Keempat, kita memiliki tanggung jawab 
terhadap diri kita sendiri.”

Kita harus memiliki keseimbangan. Presiden Hinckley 
menyarankan agar kita memenuhi empat tanggung 
jawab utama ini melalui doa keluarga, malam keluarga, 

penelaahan tulisan suci keluarga, kejujuran dan kesetiaan 
terhadap pemberi kerja kita, memenuhi tanggung jawab 
Gereja kita, penelaahan tulisan suci pribadi, istirahat, 
rekreasi, dan olahraga.4

Filsuf dan penyair Amerika, Ralph Waldo Emerson, 
menuturkan, “Waktu ini, seperti semua waktu lainnya, 
adalah waktu yang sangat baik, jika kita mengetahui 
apa yang harus dilakukan dengan waktu tersebut.”5

Untungnya, para Orang Suci Zaman Akhir tidak pernah 
perlu mencari terlalu jauh untuk mengetahui apa yang 
harus dilakukan. Dengan pengetahuan Anda tentang 
Bapa Surgawi yang pengasih dan rencana besar kebahagi-
aan, Anda memiliki kemudi jauh di dalam air. Nah, taruh 
dayung Anda jauh di dalam air juga dan mendayunglah 
kuat dan mantap.

Dalam sebuah ceramah di konferensi umum, Presiden 
Monson mengutip dari Amsal, sebagaimana yang dia 
pernah lakukan sebelumnya: “Percayalah kepada Tuhan 
dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada 
pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, 
maka Ia akan meluruskan jalanmu.” Kemudian dia menga-
takan, “Demikianlah kisah hidup saya.” 6 Sungguh sebuah 
kehidupan yang hebat untuk ditiru.

Saya memiliki harapan besar terhadap Anda masing- 
masing, demikian juga Bapa dan Putra. Saya mengakhiri 
di mana saya memulai—dengan imbauan yang ditemukan 
dalam Amsal: “Dan dengan segala yang kauperoleh pero-
lehlah pengertian.”

Perolehlah pengertian sesungguhnya. Ini akan 
datang kepada Anda sewaktu Anda menyadari saling 
ketergantungan antara penelaahan dan doa, sewaktu 
Anda mempertahankan komitmen untuk melayani semen-
tara mempelajari dan mendapatkan, dan sewaktu Anda 
memercayai dan bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. ◼
Dari sebuah ceramah kebaktian, “Lean Not unto Thine Own Understanding 
[ Janganlah Bersandar pada Pengertianmu Sendiri],” disampaikan di 
Universitas Brigham Young pada 14 Januari 2015. Untuk teks penuh 
dalam bahasa Inggris, pergilah ke speeches. byu. edu.

CATATAN
 1. Robert D. Hales, “Making Righteous Choices at the Crossroads of Life,” 

Ensign, November 1988, 10; penekanan ditambahkan.
 2. Lihat, sebagai contoh, Thomas S. Monson, “A Word at Closing,” 

Liahona, Mei 2010, 112.
 3. Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith by His Mother, Lucy Mack 

Smith (1979), lihat 195–199, 202–205; penekanan ditambahkan.
 4. Lihat Gordon B. Hinckley, “Rejoicing in the Privilege to Serve,” 

Pertemuan Pelatihan Kepemimpinan Sedunia, 21 Juni 2003, 22, 23.
 5. Ralph Waldo Emerson, dalam “The American Scholar,” sebuah ceramah 

yang disampaikan pada 31 Agustus 1837, di University of Cambridge.
 6. Thomas S. Monson, “A Word at Closing,” 112; mengutip Amsal 3:5–6.
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Saya dipanggil untuk mengajar 
Imamat Harun di cabang saya, dan 

pada suatu hari Minggu topiknya ada-
lah menghormati kaum wanita. Selama 
pelajaran kami membahas bahwa rasa 
hormat harus ditunjukkan kepada 
setiap perempuan, dari bayi hingga 
dewasa, sebagaimana dinyatakan 
dalam buku pedoman Imamat Harun.

Gabriel (nama sudah diganti), 
salah seorang remaja putra di kelas, 
mengatakan bahwa bagi dia wanita 
adalah perempuan yang cukup tua 
menjadi ibunya dan setiap perempuan 
yang lebih muda dari itu hendaknya 
menghormati dia karena dia seorang 
pria. Tidak seorang pun di kelas setu-
ju dengan dia, yang mana sulit dia 
percayai.

Kami melanjutkan untuk membahas 
cara- cara menunjukkan rasa hormat 
kepada wanita, dan saya memberi 
tahu mereka bahwa satu hal yang 
saya lakukan adalah memberikan 
tempat duduk saya dalam kendaraan 
transportasi umum yang besar ketika 
seorang wanita naik, meski itu berarti 
berdiri selama 30–40 menit sebelum 
tiba di tujuan saya. Saya memberi tahu 

mereka bahwa para pria hendaknya 
berdiri untuk memberikan kepada para 
wanita tempat duduk. Gabriel masih 
tidak nyaman dengan pelajaran itu.

Dua hari kemudian, saya naik 
sebuah kendaraan umum dan duduk 
di depan. Semua tempat duduk telah 
penuh ketika seorang pria dan putri 
kecilnya naik dan berjalan ke belakang. 
Segera setelah itu, seorang wanita tua 
memasuki kendaraan umum itu, dan 
saya berdiri serta memberikan tempat 
duduk saya kepadanya.

Seorang pria di belakang saya 
menepuk pundak saya, menunjuk ke 
belakang kendaraan, dan memberi 
tahu bahwa seorang pemuda meminta 
dia untuk memanggil saya. Saya ber-
jalan ke belakang untuk melihat siapa 
pemuda itu. Semua orang di dekatnya 
tersenyum karena pemuda itu baru saja 
memberikan tempat duduknya kepada 
pria dan putri kecilnya yang telah naik 
sebelumnya. Itu adalah Gabriel, remaja 
putra di kelas imamat saya, yang sebe-
lumnya merasa tidak nyaman dengan 
topik menghormati kaum wanita.

Dia berkata kepada saya, “Saya 
sedang mengamati untuk melihat 

apakah Anda mau berdiri untuk 
wanita yang memasuki kendaraan 
umum. Saya tergerak ketika saya 
melihat Anda melakukannya, dan 
saya ingat pelajaran kita hari Minggu 
dan harus berdiri untuk putri kecil 
dan ayahnya ini.”

Betapa gembira saya karena melihat 
bahwa remaja putra kami menjalankan 
apa yang diajarkan kepada mereka 
di Gereja. Dia biasanya berpikir bah-
wa rasa hormat hanyalah bagi wanita 
yang lebih tua, namun setelah pelajaran 
hari Minggu kami, dia memilih untuk 
menunjukkan rasa hormat kepada anak 
perempuan berusia empat tahun.

Saya juga senang bahwa saya 
memilih untuk menjalankan apa yang 
saya ajarkan, menolong dia belajar 
untuk menunjukkan rasa hormat bagi 
wanita di segala usia. Saya berpikir 
bagaimana perasaannya seandainya 
saya tidak berdiri untuk wanita di ken-
daraan umum tersebut. Sebuah ayat 
suci muncul di benak saya: “Jikalau 
kamu tahu semua ini, maka berbaha-
gialah kamu jika kamu melakukan-
nya” (Yohanes 13:17). ◼
Owie Osaretin Friday, Edo, Nigeria

Seorang wanita tua memasuki kendaraan umum 
itu, dan saya berdiri serta memberikan tempat 

duduk saya kepadanya.
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Suatu hari Minggu setelah sesi akhir 
dari konferensi umum, saya mera-

sakan dorongan spesifik untuk masuk 
ke akun FamilySearch dan mengerja-
kan beberapa sejarah keluarga. Saya 
enggan mengerjakan sejarah keluarga 
saya karena saya tidak pernah menda-
patkan banyak keberhasilan dengan 
upaya saya sebelumnya. Keluarga saya 
cukup banyak mengerjakan sejarah 
keluarga, dan saya berpikir bahwa 
tidak ada lagi yang tersisa untuk 
dilakukan.

Saya bersandar dan menarik napas 
dengan frustasi sewaktu saya melihat 
jalan buntu yang telah saya coba ker-
jakan selama bertahun- tahun, berha-
rap bahwa ini akhirnya akan menjadi 
hari di mana saya akan menemukan 
beberapa informasi. Saya memulai 
pencarian reguler saya melalui sen-
sus, pernikahan, dan catatan kelahir-
an, dan setelah satu jam saya tidak 

menemukan apa pun. Kemudian Roh 
yang telah membisiki saya sepanjang 
akhir pekan pada sesi- sesi konferensi 
mendorong saya untuk berdoa dan 
mencari tahu siapa yang sudah siap 
bagi pekerjaan mereka untuk dilaku-
kan sekarang.

Sewaktu saya selesai berdoa, saya 
kembali ke nama saya dan bergerak 
maju menyusuri garis. Saya dengan 
jelas merasakan Roh membimbing 
saya dari satu garis ke yang lainnya 
sampai saya berhenti di pihak kakek 
dari keluarga saya. Jam berikutnya 
Roh memenuhi ruangan, dan saya 
menemukan enam nama untuk diba-
wa ke bait suci. Sewaktu saya selesai 
meminta nama- nama itu untuk bait 
suci, saya menatap ke bawah ke 
beberapa catatan yang darinya saya 
menerima informasi. Mata saya berli-
nang air mata dan hati saya dipenuhi 
sukacita—informasi itu telah datang 

dari para pengindeks yang menyum-
bangkan waktu mereka untuk mema-
sukkan catatan untuk leluhur saya. 
Dengan rasa syukur, saya mengindeks 
nama- nama untuk orang lain selama 
jam berikutnya.

Hari itu kesaksian saya menggem-
bung dengan rasa terima kasih untuk 
dua alasan. Satu, karena selama konfe-
rensi umum, Roh telah menuntun saya 
untuk melakukan pekerjaan sejarah 
keluarga serta untuk mengetahui 
nama- nama yang harus dicari. Kedua, 
untuk para anggota Gereja di seluruh 
dunia yang mengindeks nama- nama 
agar orang- orang seperti saya dapat 
menemukan leluhur mereka dengan 
jelas dan cepat serta mempergegas 
pekerjaan mereka. Itu adalah kesaksi-
an yang gamblang dan kuat bagi saya 
tentang pekerjaan Allah yang menye-
bar ke seluruh bumi. ◼
Leisa Wimpee, Nevada, AS
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SIAPA YANG SIAP SEKARANG?

Saya 
dengan jelas 

merasakan Roh 
membimbing 
saya dari satu 
garis ke yang 
lainnya sampai 
saya berhenti di 
pihak kakek dari 
keluarga saya.
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DOA SEORANG PEMIMPIN REGU PRAMUKA

Saya pemimpin regu Pramuka yang 
memimpin 20 remaja putra dan 

dua pemimpin pada sebuah kegiatan 
perjalanan ke Utah bagian selatan, AS.

Ketika kendaraan kami tiba di jalan 
yang akan membawa kami ke perke-
mahan, saya berhenti dan mengamati 
gurun di depan saya. Saya telah sering 
kali melakukan perjalanan ini, tetapi 
untuk beberapa alasan, saya tidak 
dapat melihat apa pun yang saya 
kenali. Saya dengan cermat melihat 
ke kiri dan kanan, mencari sesuatu 
yang familier.

Tidak peduli berapa banyak jalan 
saya berbelok, itu semua selalu buntu.

Hari semakin gelap. Akhirnya, saya 
berhenti dan memberi tahu semua 

untuk berdiri, mengarahkan senter 
saya ke kegelapan, dan mendapatkan 
sinar menyoroti ke jalan yang benar.

Tetapi tidak ada yang terjadi.
Saya diam- diam mengamati 

cakrawala sejauh sinar saya dapat 
menjangkau.

Tetap tidak ada apa pun.
Saya tidak dapat memercayainya. 

Saya tahu bahwa segera setelah saya 
berdiri, saya akan melihat jalanan. Saya 
tahu bahwa Tuhan tidak akan menge-
cewakan saya, khususnya dengan 
begitu banyak orang bergantung 
kepada saya.

Saya sekarang harus menghadapi 
dua ayah yang frustasi dan kendaraan 
mereka yang penuh dengan remaja 

orang untuk tetap di dalam kendara-
an. Saya meraih senter dan memberi 
tahu mereka bahwa saya akan mencari 
jalan dengan berjalan kaki dan mem-
beri tanda kepada mereka ketika saya 
menemukan jalan itu.

Apa yang sebenarnya saya lakukan 
adalah berlutut dan memohon kepada 
Bapa Surgawi untuk menolong kami 
keluar dari situasi yang janggal ini. Saya 
mencurahkan hati saya kepada- Nya, 
menceritakan kesiapan saya, kasih saya 
bagi anak- anak lelaki itu, rasa syu-
kur saya untuk para ayah yang telah 
datang bersama kami, dan iman mutlak 
saya bahwa Dia akan menjawab doa 
saya dengan cepat. Saya mengakhiri 
doa saya dan berdiri. Saya berharap 

Apa yang sebenarnya saya  
lakukan adalah berlutut dan 

memohon kepada Bapa Surgawi  
untuk menolong kami keluar dari  
situasi yang janggal ini.
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putra yang gaduh dan cemas, mere-
ka semua bertanya, “Apakah kita 
sudah tiba?”

Saya meminta maaf dan meyakin-
kan mereka bahwa saya telah melaku-
kan perjalanan ini 20 kali dalam hidup 
saya dan bahwa saya tahu jalannya 
ada di sana. Saya hanya tidak dapat 
melihatnya.

Akhirnya, kami memutuskan untuk 
berkendara ke kota dan menyewa dua 
kamar motel. Kami akan memulainya 
dengan segar pada Sabtu pagi.

Karena kami tidak dapat membuat 
api untuk memasak makan malam 
perkemahan yang kami bawa, kami 
pergi ke tempat pizza lokal yang kami 
lihat di ujung kota.

Pizzanya lezat dan anak- anak lelaki 
itu gembira, namun saya tetap merasa 
bersalah tentang tagihan motel dan 
makan malam.

Sewaktu kami makan, saya berpikir 
mengapa Bapa Surgawi tidak men-
jawab doa saya, ketika tiba- tiba saya 
mendengar bunyi dentuman keras.

Saya bangun, membuka pintu 
tempat pizza itu, dan melihat hujan 
paling deras yang tidak pernah saya 
lihat sebelumnya. Ada kilatan petir 
ke arah barat laut—tepat ke arah di 
mana saya telah berdoa untuk sebuah 
jawaban satu jam sebelumnya. Pada 
saat itu, Roh datang ke atas saya, dan 
saya menyadari bahwa Tuhan telah 
menjawab doa saya!

Pagi berikutnya, langit biru, dan 
sewaktu kami kembali ke jalan yang 
berdebu, saya berkendara langsung 
ke tempat yang telah saya cari malam 
sebelumnya. Saya tahu sekarang 
bagaimana doa- doa terkadang dija-
wab dengan tidak, namun doa- doa 
selalu dijawab. ◼
Tony Rogerson, Utah, AS

MENYESUAIKAN PRIORITAS SAYA

Tidak lama setelah saya memulai 
blog keluarga kami, saya mene-

mukan diri saya meluangkan seluruh 
waktu luang saya memutakhirkannya 
dan memikirkan tentang cara untuk 
membuat itu menjadi lebih kreatif 
dan menarik. Saya meluangkan waktu 
cukup lama membaca blog- blog 
lain juga.

Dalam beberapa minggu, blogging 
menjadi prioritas melebihi penelaahan 
tulisan suci harian saya dan pembaca-
an lainnya. Saya tidak dapat berkon-
sentrasi sewaktu menelaah, saya tidak 
ingin banyak membaca lagi, dan saya 
merasa kekurangan Roh dalam hidup 
saya. Saya menjadi kurang sabar terha-
dap anak- anak saya, dan waktu yang 
seharusnya saya luangkan bersama 
mereka, saya luangkan di komputer.

Bukan berarti bahwa blogging 
tidaklah pantas; bagaimanapun, itu 
adalah cara yang hebat untuk tetap 
berhubungan dengan keluarga dan 
teman- teman. Namun semenjak saya 
merasakan fokus saya beralih dari hal- 
hal yang akan memberi saya landasan 
rohani yang kuat, saya tahu sesuatu 
perlu diubah.

Saya memulai dengan menga-
kui kepada diri sendiri bahwa saya 
tidak perlu mengerjakan blog seti-
ap hari dan bahwa saya tidak perlu 

memeriksa blok orang lain setiap 
hari juga. Saya memutuskan saya 
masih dapat meluangkan waktu di 
komputer namun hanya setelah saya 
menyelesaikan penelaahan tulisan suci 
saya dan pembacaan lainnya. Pada 
saat saya telah menyelesaikan hal- hal 
yang paling penting, biasanya tidak 
banyak lagi waktu untuk blogging, 
namun itu tidak apa- apa. Saya telah 
memiliki banyak waktu lagi—waktu 
yang sekarang saya luangkan untuk 
mengurus dan bermain dengan anak- 
anak saya, membaca, dan menelaah.

Setelah beberapa hari saya menye-
suaikan prioritas, saya menyadari 
bahwa saya merasakan Roh lebih 
melimpah dalam hidup saya lagi.

Saya tahu bahwa sewaktu saya 
membuat sebuah prioritas setiap hari 
untuk melakukan apa yang bermanfa-
at secara rohani, saya akan merasakan 
semakin banyak Roh dalam kehidup-
an sehari- hari. Saya tahu bahwa men-
cari waktu untuk menelaah tulisan 
suci, membaca majalah Gereja dan 
bacaan baik lainnya, serta memikirkan 
tentang hal- hal yang penting secara 
kekal dapat menolong saya menjadi 
istri yang lebih baik, ibu yang lebih 
baik, dan anggota yang lebih baik 
dari Gereja Tuhan. ◼
Jinny Davis, Texas, AS

Saya telah memiliki banyak 
waktu lagi—waktu yang 

sekarang saya luangkan 
untuk mengurus dan bermain 
dengan anak- anak saya, 
membaca, dan menelaah.

Tidur
Mulai Kembali
Matikan

Keluar
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ASAS- ASAS KENABIAN 
Oleh Penatua  
C. Scott Grow
Dari Tujuh Puluh TENTANG KESETIAAN

dia seorang misionaris. Dia menjawab tidak karena dia 
telah kehilangan imannya kepada Joseph Smith.

Saya merasakan dorongan untuk mengajukan perta-
nyaan berikut: “Apakah Anda terlibat pornografi?” Dia 
menjawab ya. Saya memberi tahu dia bahwa tidaklah 
mengherankan dia telah kehilangan kesaksiannya.

Saya menjelaskan bahwa sebuah kesaksian tidak lebih 
atau kurang dari Roh Kudus yang membagikan kesaksian 
kepada jiwa kita tentang kebenaran penuh dari Injil dan 
Gereja yang dipulihkan. Ketika kita gagal untuk berdoa 
dan menelaah tulisan suci, pengaruh dari Roh dalam 
kehidupan kita melemah, menurunkan daya tahan kita 
terhadap godaan. Ketika kita berdosa dan menjadi tidak 
bersih, kita kehilangan penemanan Roh Kudus sama sekali. 
Tanpa kesaksian berkelanjutan dari Roh, kita dapat dengan 
mudah mulai berpikir bahwa kita tidak memiliki kesaksian 
atau mungkin tidak pernah memiliki.

Kesaksian kita perlu terus dipelihara. Pemeliharaan itu 
datang dari doa pribadi, penelaahan tulisan suci harian—
khususnya Kitab Mormon—dan melayani di Gereja di 
sepanjang kehidupan kita.

Lebih dari 20 tahun lalu, saya merampung-
kan pelayanan saya sebagai presiden misi di 
Amerika Selatan. Istri saya, Rhonda, dan saya 

telah melihat saat- saat indah penuh sukacita begi-
tu juga tragedi penuh dukacita dalam kehidupan 
para misionaris kami selama 20 tahun setelah itu.

Sebagian besar dari para misionaris kami 
telah dengan bahagia dimeteraikan di bait suci, 
membesarkan anak- anak yang saleh dan mengi-
rim mereka ke misi, serta melayani dengan setia 
dalam pemanggilan organisasi pelengkap Gereja 
dan imamat. Namun, beberapa menjadi kurang 
aktif, beberapa telah menikah dan bercerai, dan 
beberapa telah diekskomunikasi dari Gereja.

Apa yang telah membuat perubahan dalam 
kehidupan para purnamisionaris kami? Apa yang 
mungkin beberapa dari mereka telah lakukan 
secara berbeda untuk menghindari tragedi pri-
badi? Bagaimana dengan Anda? Akan berada 
di mana Anda 20 tahun lagi? Apa keputusan dan 
komitmen yang perlu Anda buat sekarang dan 
di masa datang untuk menolong Anda tetap setia?

Saya sarankan 10 asas yang akan menolong Anda.

1  PELIHARA TERUS KESAKSIAN ANDA
Pengalaman- pengalaman penuh Roh 

dari misi membentuk landasan iman yang dapat 
memberkati Anda di sepanjang kehidupan Anda. 
Landasan iman itu dapat berkurang hanya melalui 
pengabaian atau dosa.

Baru- baru ini saya mewawancarai seorang 
purnamisionaris yang kurang aktif dan mengakui 
telah kehilangan imannya. Saya bertanya kepada-
nya apakah dia masih berdoa dan menelaah Kitab 
Mormon, sebagaimana yang dia lakukan ketika 

Apa keputusan dan 
komitmen yang perlu 
Anda buat sekarang 
dan di masa datang 

untuk menolong 
Anda tetap setia?
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2   IKUTI NASIHAT PARA NABI 
& RASUL YANG HIDUP

Saya akan meninjau kembali nasihat kenabian 
yang dapat menolong Anda memiliki pernikahan 
yang bahagia, keluarga yang setia, dan kehidup-
an yang berhasil. Saya merujuk pada “Keluarga: 
Maklumat kepada Dunia.” Saya akan memba-
gikan beberapa bagian penting dari maklumat 
tersebut, yang diterbitkan oleh Presidensi Utama 
dan Kuorum Dua Belas Rasul pada tahun 1995. 
Kita mendukung para Pemimpin ini sebagai nabi, 
pelihat, dan pewahyu. Mereka adalah juru bicara 
bagi Allah kepada anak- anak- Nya di bumi.

Pada hari Gereja diorganisasi, Allah berbicara 
mengenai nabi- Nya, memfirmankan, “Karena perka-
taannya akan kamu terima, seolah- olah dari mulut- 
Ku sendiri, dalam segala kesabaran dan iman.” 
Kemudian Tuhan menjanjikan berkat- berkat jasmani 
dan berkat- berkat kekal ketika kita mengikuti nasi-
hat dari para nabi: “Karena dengan melakukan hal- 
hal ini gerbang- gerbang neraka tidak akan berjaya 
melawanmu; ya, dan Tuhan Allah akan menyerak-
kan kuasa kegelapan dari hadapanmu, dan menye-
babkan langit berguncang demi kebaikanmu, dan 
kemuliaan nama- Nya” (A&P 21:5–6).

Betapa hal ini merupakan sebuah berkat 
di saat- saat sulit ini.

3   DIMETERAIKAN DI BAIT SUCI DAN 
MENEPATI PERJANJIAN ANDA

Para nabi, pelihat, dan pewahyu menyatakan bahwa 
“pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita dite-
tapkan oleh Allah dan bahwa keluarga merupakan inti dari 
rencana Sang Pencipta untuk tujuan kekal anak- anak- Nya.” 
Mereka menambahkan “Rencana kebahagiaan yang ilahi 
memungkinkan hubungan keluarga untuk dilanjutkan sete-
lah kematian. Tata cara- tata cara dan perjanjian- perjanjian 
sakral yang tersedia di bait suci yang kudus memungkin-
kan bagi setiap orang untuk kembali ke hadirat Allah dan 
bagi keluarga- keluarga untuk disatukan secara kekal.” 1

Keputusan terpenting yang Anda buat dalam kehidupan 
“adalah untuk menikah dengan orang yang tepat, di tempat 
yang tepat, melalui wewenang yang tepat” 2 dan kemudian 
menepati perjanjian- perjanjian bait suci Anda. Tidak ada 
permuliaan tanpa pemeteraian bait suci.

Untuk memenuhi syarat bagi permuliaan, pasangan 
harus masuk ke dalam “perjanjian yang baru dan aba-
di, dan [harus] dimeteraikan bagi mereka melalui Roh 
Kudus yang dijanjikan, melalui dia yang diurapi”—nabi. 
Jika kita menepati perjanjian- perjanjian bait suci kita, kita 
akan “mewarisi takhta, kerajaan, pemerintahan, dan kua-
sa, kekuasaan, segala ketinggian dan kedalaman … dan 
kemuliaan mereka dalam segala hal, … yang kemuliaannya 
akan menjadi kegenapan dan kelanjutan benih keturunan 
selama- lamanya.” (A&P 132:19; lihat juga ayat 7).

Pemeteraian bait suci meliputi janji akan berkat- 
berkat kekal di kehidupan berikutnya dan mening-
katkan kemungkinan akan pernikahan yang bahagia 
dalam kehidupan ini. Sebagai putra dan putri Allah 
yang dipersucikan, Anda telah berjanji untuk datang ke 
bumi pada saat ini untuk membangun kerajaan Allah. 
Pembangunan kerajaan tersebut mencakup pernikahan 
bait suci Anda sendiri.
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4   BERMITRA DENGAN ALLAH 
DALAM MENDATANGKAN 
ANAK- ANAK ROH- NYA KE BUMI

Maklumat keluarga menyatakan: “Perintah per-
tama yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa 
berkaitan dengan potensi mereka untuk menjadi 
orangtua, sebagai suami dan istri. Kami menya-
takan bahwa perintah Allah bagi anak- anak- Nya 
untuk beranak cucu dan memenuhi bumi tetap 
berlaku.”

Keluarga- keluarga saat ini adalah lebih kecil 
daripada generasi- generasi sebelumnya—bahkan 
keluarga- keluarga OSZA. Kita dapat selalu mene-
mukan alasan untuk membenarkan penundaan 
atau pembatasan jumlah anak- anak yang kita 
miliki. Misalnya, “Kita harus lulus terlebih dahu-
lu” atau “Kita perlu mendapatkan pekerjaan yang 
lebih baik agar kita dapat memiliki lebih banyak 
uang” atau “Mengapa harus kehilangan kesenang-
an dari pernikahan karena memiliki anak- anak?”

Anda telah diberkati dengan kesaksian tentang 
Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Anda memiliki 
berkat- berkat kekekalan untuk diberikan kepada 
anak- anak Anda. Jangan terobsesi dengan pemi-
kiran bahwa Anda harus menyediakan segala hal 
jasmani. Karunia terbesar yang harus Anda berikan 
kepada anak- anak Anda adalah akses ke segala 
hal rohani dalam kerajaan Allah.

Ketika Anda dengan doa yang sungguh- 
sungguh berembuk dengan pasangan Anda 
mengenai memiliki anak- anak, ingatlah bahwa 
Anda adalah remaja dengan hak kesulungan yang 
mulia. Mohon jangan tinggalkan Allah dalam 
proses pembuatan keputusan Anda. Bagikan hak 
untuk dilahirkan itu kepada putra dan putri roh 
sebanyak yang Allah persiapkan untuk dikirimkan 
ke rumah Anda. Bagaimanapun, mereka adalah 
anak- anak- Nya jauh sebelum mereka akan menja-
di anak- anak Anda.

Dengan iman kepada Allah dan firman kenabian- Nya, 
majulah terus tanpa dalih atau keraguan dan menciptakan 
keluarga kekal Anda sendiri.

5   JANGAN MEMUASKAN DIRI DALAM PORNOGRAFI 
ATAU PERILAKU AMORAL LAINNYA

Maklumat itu melanjutkan, “Anak- anak berhak dilahirkan 
dalam ikatan pernikahan, dan untuk dibesarkan oleh seo-
rang ayah dan seorang ibu yang menghormati perjanjian 
pernikahan dengan kesetiaan mutlak.”

Kesetiaan mutlak berarti menjadi setia secara fisik dan 
juga secara emosi kepada pasangan Anda. Pornografi dan 
hubungan daring adalah contoh dari ketidaksetiaan emo-
si. Ketika seorang pasangan terlibat dalam pornografi, dia 
merusak kepercayaan sakral dari kodrat yang paling intim. 
Pasangan yang tidak bersalah merasa dikhianati. Keyakinan 
dan kepercayaan dalam pernikahan merosot. Panen perzi-
naan ditaburkan dalam penyemaian pornografi.

Saya membagikan beberapa perasaan dari seorang 
pria yang telah dimeteraikan di bait suci namun kehilang-
an keluarganya karena pornografi dan hubungan daring 
dengan seorang wanita. Dalam dukacita dia menulis: “Saya 
tidak mengindahkan perkataan yang diberikan kepada saya 
dalam berkat bapa bangsa saya, yang menyatakan bahwa 
Setan tidak akan memiliki kuasa dalam hidup saya kecuali 
saya membiarkannya. Saya memberi dia banyak, dan secara 
perlahan dan pasti dia mengambilnya serta menggunakan 
kuasa itu untuk menghancurkan hidup saya bersama istri 
saya dan anak- anak saya. Saya mengasihi mereka dengan 
segenap hati saya dan masih mengasihi dan akan senantia-
sa demikian, namun kasih itu tidak cukup untuk mengalah-
kan kuasa yang dengan sukarela saya berikan kepada Setan 
dalam hidup saya untuk dihancurkan. Ajaran- ajaran Gereja 
memberikan [kepada kita] sebuah jalan untuk kembali 
sebagai keluarga yang dimeteraikan selama waktu fana dan 
kekekalan kepada Bapa Surgawi kita, jika saja saya mende-
ngarkan dan mengindahkannya, tetapi pada akhirnya saya 
tidak melakukannya.”

Itu adalah sebuah tragedi.
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6   AJARKAN DAN JALANKAN 
INJIL DI RUMAH ANDA

Maklumat mengajarkan kepada kita hal- hal 
yang harus kita lakukan untuk menjadi bahagia 
di rumah- rumah kita. “Kebahagiaan dalam kehi-
dupan keluarga paling mungkin dicapai bila dida-
sarkan pada ajaran- ajaran Tuhan Yesus Kristus. 
Pernikahan dan keluarga yang berhasil ditegakkan 
dan dipertahankan dengan asas- asas iman, doa, 
pertobatan, pengampunan, rasa hormat, kasih, 
kasih sayang, kerja, dan kegiatan rekreasi yang 
sehat.”

Ketika istri saya dan saya adalah pasang-
an muda yang baru menikah, kami mencoba 
berulang- ulang untuk menegakkan kebiasaan 
yang ketat akan pembacaan tulisan suci bersa-
ma setiap hari sebagai sebuah keluarga. Ketika 
anak sulung kami berusia sekitar tujuh tahun, 
kami akhirnya menjadikan itu kebiasaan hari-
an. Membaca terlebih dahulu di pagi hari, kami 
melanjutkan dengan penuh iman sejak saat itu. 
Setelah kebiasaan ditegakkan dengan anak- anak 
lainnya, anak- anak yang lebih kecil bersemangat 
untuk berperan serta sewaktu mereka beranjak 
cukup usia. Sering kali kami harus membaca sebe-
lum pukul 06.00 karena seminari pagi hari.

Pasangan muda yang menikah berada dalam 
posisi untuk memulai tradisi keluarga saleh mere-
ka sendiri—mengadakan penelaahan tulisan suci 
keluarga harian, mengadakan doa keluarga, dan 
mempersiapkan anak- anak mereka untuk misi dan 
pernikahan bait suci.

7   HORMATI PERANAN AYAH DAN IBU 
DALAM MEMBESARKAN ANAK- ANAK

Maklumat juga membagikan beberapa nasihat 
penting mengenai membesarkan anak- anak: “Para 

ibu terutama bertanggung jawab untuk mengasuh anak- 
anak mereka. Dalam tanggung jawab kudus ini, para ayah 
dan ibu berkewajiban untuk saling membantu sebagai 
pasangan yang setara.”

Terkadang satu orangtua dapat merasa bahwa dia lebih 
memenuhi syarat untuk membesarkan dan mendisiplinkan 
anak- anak. Para nabi dari dispensasi ini telah mengajarkan 
berulang kali bahwa suami dan istri membentuk kerekanan 
dalam pernikahan, bahwa semua keputusan yang berhu-
bungan dengan keluarga hendaknya dibuat bersama dan 
secara harmonis.

Rekan yang setara harus menjadi rekan setara. Berembuk 
bersama dan berdoa bersama. Dibimbing oleh Roh untuk 
mengetahui cara yang paling efektif untuk membesarkan 
anak- anak Anda bersama. Tujuan akhir kekal mereka akan 
dipengaruhi oleh keputusan- keputusan Anda.

8   GUNAKAN HAK PILIHAN MORAL ANDA UNTUK 
MEMILIH MENGIKUTI JURUSELAMAT

Keputusan mengenai di mana Anda akan berada 20 
tahun atau 20 abad lagi sepenuhnya terserah kepada Anda. 
Anda bebas untuk memilih; namun, konsekuensi kekal 
mengalir dari pilihan- pilihan Anda. Karena Pendamaian 
Juruselamat, manusia “ditebus dari kejatuhan mereka [dan] 
telah menjadi bebas selamanya, mengetahui yang baik dari 
yang jahat; untuk bertindak bagi diri mereka sendiri dan 
tidak untuk ditindaki, kecuali oleh hukuman dari hukum 
pada hari yang besar dan terakhir, menurut perintah- 
perintah yang telah Allah berikan.

Karenanya, manusia … bebas untuk memilih kemerde-
kaan dan kehidupan kekal, melalui Perantara yang agung 
bagi semua orang, atau untuk memilih penawanan dan 
kematian, menurut penawanan dan kuasa iblis; karena dia 
berupaya agar semua orang boleh sengsara seperti dirinya” 
(2 Nefi 2:26–27; penekanan ditambahkan).

Setan membenci Anda karena siapa diri Anda dan apa 
yang Anda wakili. Dia ingin membuat Anda sengsara, seperti 
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dia. Yesus Kristus mengasihi Anda. Dia membayar harga 
untuk dosa- dosa Anda. Dia menyerahkan nyawa- Nya bagi 
Anda. Dia mengajak Anda untuk mengikuti Dia dan ber-
tobat, jika perlu. Sewaktu Anda memilih untuk mengikuti 
Juruselamat, Anda akan mendapatkan “sukacita dalam kehi-
dupan ini dan kehidupan kekal di dunia yang akan datang.” 3

9   KEMBANGKAN IMAN UNTUK 
BERTAHAN SAMPAI AKHIR

Iman datang sewaktu Anda diinsafkan kepada Tuhan. 
Nabi Nefi mengajarkan: “Karenanya, kamu mesti maju terus 
dengan ketabahan di dalam Kristus, memiliki kecemer-
langan harapan yang sempurna, dan kasih bagi Allah dan 
bagi semua orang. Karenanya, jika kamu akan maju terus, 
mengenyangkan diri dengan firman Kristus, dan bertahan 
sampai akhir, lihatlah, demikian firman Bapa: Kamu akan 
memperoleh kehidupan kekal” (2 Nefi 31:20).

Presiden Thomas S. Monson baru- baru ini mengatakan 
dalam konferensi umum, “Masa depan sama cerahnya 
dengan iman Anda.” 4 Itu mencakup iman untuk bertahan 
dan mengatasi semua rintangan, termasuk ketersinggung-
an, pengkhianatan, dan kekecewaan. Iman Anda untuk 
bertahan akan menentukan tujuan akhir Anda, bahkan 
tujuan akhir kekal Anda.

10   SERAHKAN KEHENDAK ANDA 
PADA KEHENDAK ALLAH

Saya berdoa agar Allah telah menyentuh jiwa Anda 
dengan hasrat untuk melakukan lebih baik dan menjadi lebih 
baik serta untuk mengikuti nasihat dari para nabi kita yang 
hidup. Saya berharap bahwa Anda telah merasakan sebuah 
hasrat untuk memperkuat komitmen Anda untuk menjadi 
segala yang Allah telah pratahbiskan Anda untuk menjadi.

“Saudara- saudara, apakah kita tidak akan mene-
ruskan dalam perkara yang sedemikian besar? 
Maju dan janganlah mundur. Beranilah, … dan 
maju, majulah menuju kemenangan! … Marilah 
kita, oleh karena itu, sebagai sebuah gereja dan 
suatu umat, dan sebagai para Orang Suci Zaman 
Akhir, mempersembahkan bagi Tuhan suatu per-
sembahan dalam kesalehan” (A&P 128:22, 24).

Apa persembahan itu yang Anda secara indi-
vidu dapat berikan kepada Allah? Itu adalah satu 
karunia yang Dia tidak akan pernah minta dari 
Anda. Itu adalah persembahan dari kehendak 
Anda untuk tunduk pada kehendak- Nya. Itu ada-
lah untuk meletakkan hak pilihan Anda pada altar 
pengurbanan pribadi.

Salah satu dari Lectures on Faith, yang diper-
siapkan oleh para Pemimpin masa awal dalam 
dispensasi ini, menyatakan: “Agama yang tidak 
meminta pengurbanan akan segala sesuatu tidak 
pernah memiliki kekuatan yang cukup untuk 
menghasilkan iman yang diperlukan bagi kehi-
dupan dan keselamatan.” 5

Hak pilihan Anda adalah satu hal yang benar- 
benar milik Anda yang dapat Anda berikan 
sebagai persembahan kepada Allah. Dengan 
menyerahkan kehendak Anda pada kehendak- 
Nya, Anda akan menjadi seperti Dia.

Saya mengakhiri dengan kesaksian saya ten-
tang Juruselamat. Sampai pada tingkat di mana 
Anda menjalankan iman kepada Yesus Kristus, 
menyerahkan kehendak Anda kepada kehendak 
Allah, mengikuti nasihat dari para nabi- Nya, serta 
mematuhi bisikan Roh, Anda akan menjadi setia, 
bahagia, dan berhasil. ◼
Dari ceramah kebaktian, “Where Will You Be in 20 Years? [Akan 
Berada di Mana Anda 20 Tahun Lagi?]” yang disampaikan di 
Universitas Brigham Young–Idaho pada tanggal 15 Mei 2012. 
Untuk ceramah selengkapnya dalam bahasa Inggris, pergilah 
ke web. byui. edu/ devotionalsandspeeches.

CATATAN
 1. “Keluarga: Pernyataan kepada Dunia,” Liahona, 

November 2010, 129; penekanan ditambahkan.
 2. Bruce R. McConkie, “Agency or Inspiration?” New Era, 

Januari 1975, 38.
 3. Gordon B. Hinckley, Caesar, Circus, or Christ? Brigham 

Young University Speeches of the Year (26 Oktober 1965), 
8; lihat juga Russell M. Nelson, “Spiritual Capacity,” Ensign, 
November 1997, 16.

 4. Thomas S. Monson, “Bersenanghatilah,” Liahona, Mei 2009, 92.
 5. Lectures on Faith (1985), 69.
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“Tetapi apabila di antara 
kamu ada yang kekurang-
an hikmat, hendaklah ia 
memintakannya kepada 
Allah, yang memberikan 
kepada semua orang dengan 
murah hati, dan dengan 
tidak membangkit- bangkit, 
maka hal itu akan diberikan 
kepadanya. 
Hendaklah ia memintanya 
dalam iman, dan sama 
sekali jangan bimbang, sebab 
orang yang bimbang sama 
dengan gelombang laut, 
yang diombang- ambingkan 
kian kemari oleh angin.”

T E M A  K E B E R S A M A A N  2 0 1 7 

BERTANTANT YAYAY
YaYaY kobus 1:5–6
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memberi kita sebuah teladan menge-
nai hal itu (lihat Eter 2:14).

Brother Owen: Lupa untuk ber-
doa dari waktu ke waktu adalah satu 
hal, namun yang lebih menyusahkan 
adalah berpaling dari Tuhan dan tidak 
ingin berdoa. Ketika Anda merasa 
bahwa Anda tidak ingin berdoa, itulah 
saat Anda benar- benar perlu berdoa. 
Dan jika Anda mengucapkan doa- doa 
Anda dan membaca tulisan suci, Anda 
akan berada selaras dengan Roh. Dan 
jika tidak, Anda akan menjauhkan diri 
Anda sendiri.

Sister Oscarson: Kita dapat berbi-
cara langsung dengan Allah. Dia tidak 
menentukan batasan waktu. Betapa 
merupakan karunia untuk mengetahui 
bahwa kita dapat melakukan itu dan 
bahwa Dia senantiasa ada di sana.

BAGAIMANA ANDA TELAH 
BELAJAR UNTUK BERDOA 
DALAM CARA YANG 
BERMAKNA?

Sister Oscarson: Saya tidak dapat 
memikirkan satu pun pengalaman; itu 
adalah kulminasi dari seumur hidup. 
Berdoa telah menjadi salah satu bagi-
an paling berarti dari hari saya karena 
saya membuat upaya untuk menjadi 
konsisten. Saya telah menjadi lebih 
baik dalam mendengarkan dan mene-
rima jawaban. Kita belajar dan kita 
menjadi lebih baik ketika kita lebih 
sering terlibat dalam proses itu. Hanya 
menjadi konsisten dengan hal itu 
setiap hari, memastikan bahwa saya 
tidak melewatkan kesempatan untuk 
berbicara dengan Bapa Surgawi saya. 
Semakin sering kita berdoa, sema-
kin baik kita dalam mendengarkan 
jawaban- jawabannya.

Mengapa tema ini yang dipilih, 
dan apa artinya itu bagi Anda? 
Brother Stephen W. Owen, 

Presiden Umum Remaja Putra, dan 
Sister Bonnie L. Oscarson, Presiden 
Umum Remaja Putri, membagikan 
pemikiran mereka.

MENGAPA AYAT SUCI INI? 
Sister Oscarson: Tuhan menge-

tahui pesan apa yang akan Anda 
perlukan, dan adalah menakjubkan 
bagaimana beberapa isu yang muncul 
selama tahun ini terjawab oleh tema 
ini dan bagaimana itu sungguh sesuai 
dengan apa yang terjadi dalam kehi-
dupan Anda. 

Ketika kami membahas Yakobus 
1:5–6 sebagai suatu kemungkinan 
untuk tema tahun ini, Roh memenuhi 
ruangan. Dan kami semua setuju 
bahwa itu akan menjadi ayat suci 
yang hebat bagi remaja kita karena 
itu memiliki banyak hubungan. Itu 
memiliki hubungan dengan sejarah 
Gereja—itu adalah ayat suci yang 
Joseph Smith baca yang mendorong-
nya untuk pergi ke Hutan Sakral dan 
berdoa. Dan hubungan hebat kedua 
adalah bahwa itu membagikan kesak-
sian tentang misi ilahi dari Joseph 
Smith, sesuatu yang kita perlukan saat 
reputasinya dan sejarah Gereja secara 
terus- menerus dipertanyakan oleh 
dunia. Itu juga adalah pesan tentang 
bagaimana kita menerima wahyu 
pribadi dalam hidup kita, yang seti-
ap orang perlu untuk ketahui.

Brother Owen: Ada banyak yang 
terjadi dalam kehidupan Anda saat ini, 
dan Anda memiliki begitu banyak per-
tanyaan. Dengan semua media sosial 
dan mesin pencari yang kita miliki, 

ada banyak sumber di mana Anda 
dapat berpaling untuk mendapatkan 
jawaban bagi pertanyaan- pertanyaan 
Anda tentang iman. Ayat suci kunci ini 
menunjukkan proses wahyu Joseph 
Smith, yang adalah teladan yang 
dapat kita ikuti. 

BAGAIMANA REMAJA DAPAT 
MENYESUAIKAN DAN MENG-
GUNAKAN YAKOBUS 1:5–6?

Sister Oscarson: Ayat suci ini 
memiliki pesan yang sedemikian 
hebat. Itu berbunyi, “memintanya 
dalam iman, dan sama sekali jangan 
bimbang.” (Yakobus 1:6). Ini khu-
susnya mengharukan. Anda perlu 
meminta [bertanya] dalam iman, 
tanpa keraguan.

Brother Owen: Dan bertanya 
dalam iman berarti bertanya dengan 
niat yang sungguh- sungguh. Ketika 
Joseph Smith mendapatkan jawaban 
tentang dengan gereja mana dia harus 
bergabung, dia tidak hanya menga-
takan, “Ya, baik sekali untuk menge-
tahui itu, tetapi ….” Dia terus maju 
dalam iman.

Sister Oscarson: Ingatlah bahwa 
doa yang benar bukanlah meminta 
untuk apa yang kita inginkan namun 
menemukan apa yang Allah inginkan 
bagi kita.

NASIHAT APA YANG AKAN 
ANDA BERIKAN KEPADA 
REMAJA TENTANG 
MENGGUNAKAN DOA 
DALAM KEHIDUPAN MEREKA?

Sister Oscarson: Jadikan itu 
kebiasaan. Anda tidak boleh melu-
pakannya. Anda tidak boleh meng-
abaikannya. Saudara laki- laki Yared 
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Brother Owen: Semasa remaja 
saya ketika saya benar- benar per-
lu untuk mengetahui sesuatu, saya 
mengingat Penglihatan Pertama dan 
berpikir, “Joseph Smith melakukan-
nya. Saya tidak perlu manifestasi yang 
besar, tetapi saya memerlukan sebuah 
jawaban.” Maka dengan iman saya 
mengikuti pola itu. Saya ingat berlutut 
dan menundukkan kepala saya serta 
mengucapkan doa dengan lantang. 
Secara terus- menerus mengikuti pola 
itu telah banyak memberkati kehi-
dupan saya untuk menerima wahyu 
pribadi. 

APAKAH SALAH SATU HAL 
TERPENTING YANG REMAJA 
DAPAT PELAJARI DARI AYAT 
SUCI INI?

Brother Owen: Saya hanya ingin 
menekankan kembali pola doa yang 
telah Joseph Smith tegakkan. Di usia 
hanya 14 tahun, dia kebingungan, 
maka dia membaca tulisan sucinya. 
Penglihatan Pertama bukanlah momen 
singkat di mana Joseph hanya berlu-
tut. Ada banyak pekerjaan sebelum-
nya. Dia merenungkan pertanyaannya 
berulang- ulang. Ketika dia menemu-
kan Yakobus 1:5–6, dia menuturkan, 
“Tidak pernah petikan tulisan suci apa 
pun datang dengan kekuatan yang 
lebih besar ke hati manusia daripada 
ini pada waktu ini ke hatiku” ( Joseph 
Smith—Sejarah 1:12). Itu masuk ke 
dalam hatinya dengan kekuatan besar, 
dan kemudian dia menindakinya. Dia 
berdoa dengan niat yang sungguh- 
sungguh dan maju terus dalam iman. 
Dan itulah apa yang kami harapkan 
akan dapat Anda rasakan dengan ayat 
suci ini sepanjang tahun 2017. ◼

SUMBER- SUMBER DARING

Apakah Anda sedang merencanakan sebuah kegiatan atau konferensi atau sekadar 
memikirkan tentang tema ini untuk diri sendiri, Anda akan menemukan seni, musik, 

dan sumber- sumber tambahan untuk tema Kebersamaan tahun ini di lds. org/ go/ 11752. 
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“Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya 
kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan 

tidak membangkit- bangkit; maka hal itu akan diberikan kepadanya. 
Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang  
bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang- ambingkan kian kemari oleh angin.

Yakobus 1:5–6

BERTANTANT YAYAY
YaYaY kobus 1:5–6
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Oleh Carlisa Cramer

Bapa Surgawi menyediakan doa sebagai sebuah cara untuk 
berkomunikasi secara langsung dengan Dia untuk berteri-
ma kasih, memohon berkat- berkat, dan bertumbuh secara 

rohani. Terkadang yang diperlukan hanyalah menundukkan 
kepala, melipat tangan, dan beberapa kata sederhana dan tulus. 
Keren, bukan? Ini adalah lima janji atau berkat berbeda yang 
dapat kita terima jika kita berdoa:

KEKUATAN UNTUK MENGATASI

Sebagai manusia, kita dapat merasakan 

kelemahan dalam banyak cara—secara fisik, 

emosi, rohani, dan mental. Kita dapat berju-

ang mencoba untuk lari dalam perlombaan 

atau lulus ujian atau menahan godaan atau bahkan mera-

sakan Roh. Namun doa dapat memberi kita kekuatan yang 

kita perlukan untuk mengatasi apa pun yang terjadi dalam 

hidup kita.
Seperti yang dikatakan Nefi, “Tuhan tidak memberikan 

perintah kepada anak- anak manusia, kecuali Dia akan 

mempersiapkan jalan bagi mereka agar mereka boleh 

merampungkan apa yang Dia perintahkan kepada mereka” 

(1 Nefi 3:7). Tuhan dapat memberi kita kekuatan untuk 

merampungkan hal baik apa pun yang kita coba untuk 

lakukan jika itu adalah kehendak- Nya.

Berdoa memohon kekuatan untuk mengatasi godaan. 

Berdoa memohon kekuatan untuk berfokus dan menelaah 

secara produktif untuk sebuah ujian. 

Berdoa memohon kekuatan untuk 

berlari dan menjadi tidak lelah. 

Berdoa memohon kekuatan, 

dan Dia akan menjadikan 

Anda kuat.

PENGAMPUNAN
Meski menye-

nangkan untuk 
berpikir sebaliknya, 
kita tidaklah sem-

purna. Kita membuat kesalahan, 
dan itu adalah bagian dari hidup kita. Tetapi Tuhan menyediakan jalan untuk memperbaikinya: kuasa Pendamaian 
dari Yesus Kristus. Dan satu titik akses pada kuasa- Nya adalah doa.

Ketika kita memohon pengampunan melalui doa, kita dapat diampuni dari dosa- dosa kita melalui Pendamaian Juruselamat. Meski dosa- dosa yang lebih besar mungkin memerlukan bantuan dari uskup atau presiden cabang, doa pribadi dan tulus akan senantiasa menjadi salah satu langkah pertama untuk pengampunan—apakah kita memohon kepada Bapa Surgawi untuk mengampuni kita atau untuk menolong kita mengampuni orang lain. Dia bahkan akan meno-long kita mempelajari cara untuk mengampuni diri kita sendiri.

2 1 

LIMA JAJAJ NJI DADAD RIDOAOAO
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munikasi dengan Bapa kita yang pengasih. 
Gunakan itu dan biarkan Dia memberkati 
Anda untuk itu. Tetapi setelah menerima 
berkat- berkat dari doa yang tulus, ingatlah 
untuk mengungkapkan rasa syukur sepe-
nuh hati Anda dalam—Anda sudah mene-
baknya—sebuah doa. ◼
Penulis tinggal di Utah, AS.

PENGETAHUAN DAN BIMBINGAN
Wahyu pribadi mungkin adalah salah satu berkat 

pertama yang dijanjikan dari doa yang Anda pikirkan, 
khususnya dengan tema Kebersamaan yang baru dalam 

benak Anda. Joseph Smith kekurangan pengetahuan tentang 
gereja mana dia harus bergabung, maka dia berlutut di Hutan 
Sakral, mengajukan pertanyaannya, dan menerima jawaban—
dalam cara yang cukup hebat.

Tetapi wahyu tidak hanya untuk para nabi, dan itu tidak harus 
menjadi suatu pengalaman yang menggemparkan dunia. Apabila 

kita kekurangan hikmat mengenai apa pun, kita dapat dan hen-
daknya bertanya kepada Allah. Dia akan menjawab, 

meski terkadang tidak dalam cara yang 
kita harapkan. Tuhan akan menjawab 

pertanyaan- pertanyaan kita dan 
menolong membimbing hidup kita, tetapi kita 
harus meminta terlebih dahulu!

HASRAT UNTUK MELAKUKAN KEHENDAK TUHAN
Mungkin lebih sulit untuk melihat satu hal ini sebagai berkat—karena, sejujurnya, terkadang kita menginginkan hal- hal untuk diri kita sendiri yang Tuhan tidak inginkan bagi kita. Tetapi sewaktu kita berdoa untuk sungguh- sungguh diinsafkan dan untuk memiliki hasrat untuk melakukan kehendak Tuhan, kita akan menyadari sesua-tu yang cukup luar biasa: apa yang kita inginkan mulai tampak seperti apa yang Dia inginkan.Namun perubahan hati ini tidak akan terjadi secara tiba- tiba. Penatua David A. Bednar dari Kuorum Dua Belas Rasul pernah mengatakan: “Bagi banyak dari kita, keinsafan merupakan sebuah proses berkelanjutan dan bukan peristiwa satu kali yang dihasilkan dari sebuah pengalaman yang kuat atau dramatis. Baris demi baris dan ajaran demi ajar-an, secara bertahap dan nyaris tak kentara, maksud, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita menjadi selaras dengan kehendak Allah” (“Diinsafkan kepada Tuhan,” Liahona, November 2012, 107–108).

4 

KEDAMAIAN
Salah satu berkat yang dijanjikan kepada kita apabila kita berdoa adalah kedamai-an dan penghiburan melalui Roh Kudus. Bagaimanapun, Dia disebut Penghibur. Jadilah yakin kembali bahwa kedamaian akan datang bahkan di saat- saat sulit. Ingatlah janji Tuhan dalam Yohanes 14:27: “Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera- Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gen-tar hatimu.” Kedamaian pada akhirnya akan datang jika kita meminta.

5 

3 
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Oleh Margaret Willden

Pernahkah Anda mengucapkan sebuah doa dan 
menantikan jawaban yang tampaknya tidak per-
nah datang? Anda tidak sendirian—tetapi Anda 

dapat yakin bahwa Bapa Surgawi tentu saja mendengar 
doa- doa Anda. Adalah penting untuk mengingat bah-
wa jawaban- jawaban mungkin tidak datang saat atau 
dalam cara yang Anda inginkan dan bahwa Bapa kita 
di Surga selalu tahu yang terbaik.

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang dapat 
Anda ajukan kepada diri Anda sendiri ketika Anda 
bergumul untuk menerima jawaban dari sebuah doa:

2

PERTANYAAN UNTUK  
DIAJUKAN Ketika Doa- Doa  
Tampaknya Tak Dijawab

5

Apakah saya siap untuk menindaki 

jawabannya?

Berdoa dengan iman berarti siap untuk menindaki 

jawaban yang Anda terima—apakah itu jawaban 

yang Anda harapkan atau bukan. Nabi Joseph Smith 

pernah menerima petunjuk berikut: “Persiapkanlah 

hatimu untuk menerima dan mematuhi petunjuk 

yang hampir Aku berikan kepadamu; karena mereka 

semua yang hukum ini telah diungkapkan kepada 

mereka mestilah mematuhi yang sama itu” (A&P 

132:3). Jika Anda berdoa tentang apakah Anda hen-

daknya menghadiri sebuah pesta atau tidak, akankah 

Anda mematuhi apa pun jawabannya (meski apabila 

jawabannya adalah tidak)?

1

Sudahkah saya melakukan segalanya 
dengan segenap kemampuan saya?
Misalkan Anda alih- alih belajar untuk ujian IPA Anda 

tapi Anda justru bermain dengan teman- teman Anda. 

Akankah Bapa Surgawi menolong Anda lulus dari 

ujian Anda jika Anda hanya meminta bantuan- Nya?

Kita perlu melakukan bagian kita untuk menerima 

berkat- berkat. Maka dalam belajar untuk ujian, Anda 

dapat berdoa bagi kekuatan untuk mengerjakan ujian 

dengan baik sesuai persiapan Anda.
Pikirkan teladan dari para putra Mosia, yang berha-

sil dalam pekerjaan misionaris mereka ketika mereka 

memberikan upaya ekstra: “Mereka telah memberi-

kan diri mereka sendiri pada banyak doa, dan puasa; 

oleh karena itu mereka memiliki roh nubuat, dan 

roh wahyu, dan bilamana mereka mengajar, mereka 

mengajar dengan kuasa dan wewenang dari Allah” 

(Alma 17:3).
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Apakah saya mengabaikan jawabannya?Bapa Surgawi senantiasa mendengar Anda, jadi ada-lah mungkin bahwa Dia sudah menjawab doa Anda! Sebagaimana dikatakan dalam Ajaran dan Perjanjian 6:14, “Sesering engkau telah bertanya engkau telah menerima petunjuk Roh- Ku.” Anda dapat berdoa bagi mata rohani untuk mengenali jawaban, kare-na doa- doa terkadang dijawab dalam cara yang tak kentara atau tidak langsung—seperti melalui tindakan orang lain.
Juga, jangan lupa meluangkan waktu untuk men-dengarkan. Penatua Richard G. Scott (1928–2015) dari Kuorum Dua Belas Rasul menjelaskan: “Jawaban [Bapa Surgawi] akan jarang datang ketika Anda ber-tumpu pada lutut Anda berdoa …. Melainkan, Dia akan mendorong Anda pada saat- saat hening ketika Roh dapat paling efektif menyentuh pikiran dan hati Anda.” (“Menggunakan Karunia Surgawi Doa,” Liahona, Mei 2007, 9).

Apakah keinginan saya benar?
Jika Anda pernah meminta sesuatu yang bukanlah 

kepentingan terbaik Anda, kemungkinan besar per-

mintaan Anda tidak akan dikabulkan. Juruselamat 

mengajarkan bahwa kita “mesti selalu berdoa kepa-

da Bapa dalam nama [Yesus Kristus]” (3 Nefi 18:19), 

yang menyarankan agar kita memohon hal- hal yang 

adalah benar agar itu dapat dikabulkan. Tanyakan 

kepada diri Anda sendiri: “Bagaimana perasaan 
Juruselamat mengenai keinginan saya?” Jika keingin-

an Anda berakar pada keegoisan atau bentuk apa 

pun yang tidak benar, berdoalah untuk memiliki 
perubahan hati dan untuk mengetahui apa yang 
Juruselamat ingin Anda hasratkan.

Apakah ini waktu yang tepat?

Apa yang kita minta haruslah benar, tetapi waktunya juga harus tepat. Bapa 

Surgawi memiliki rencana besar yang dicadangkan bagi kita, tetapi jadwal kita 

terkadang sedikit berbeda dengan jadwal- Nya. “Firman- Ku adalah pasti dan tidak 

akan gagal …. Tetapi segala hal mesti terjadi pada waktunya” (A&P 64:31–32). 

Itu mungkin berarti menunggu sedikit lebih lama agar cedera disembuhkan atau 

agar hewan peliharaan yang hilang ditemukan, dan terkadang waktu Tuhan 

mencakup kehidupan yang akan datang—tetapi Anda dapat yakin bahwa Dia 

mendengar dan menolong Anda di sepanjang jalan.

Mungkin sulit untuk bersabar, khususnya ketika jawab-
an untuk doa kita tidaklah gamblang. Namun ketika Anda 
mencari, Anda dapat menjadi berani dalam mengetahui 
bahwa Anda akan selalu menemukan jawaban yang 
Anda perlukan jika Anda mencari dengan maksud yang 
sungguh- sungguh: “Apabila kamu mencari Aku, kamu 
akan menemukan Aku; apabila kamu menanyakan Aku 
dengan segenap hati” (Yeremia 29:13). ◼
Penulis tinggal di New York, AS
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Mintalah K’pada Allah

© 2016 Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.  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Syair dan musik oleh 
Nik Day
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Mintalah K’pada Allah
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Yakobus 1:5–6
Yakobus mengajarkan kepada kita bagaimana memohon  

kepada Allah agar kita dapat menerima jawaban.

MEMINTA DALAM 
IMAN

“Persyaratan untuk 
meminta dalam iman, 
yang saya pahami 
artinya penting untuk 

bukan saja mengungkapkan namun 
melakukan, kewajiban ganda baik 
untuk memohon maupun melaksana-
kan, persyaratan untuk berkomunika-
si dan bertindak.”
Penatua David A. Bednar dari Kuorum Dua Belas 
Rasul, “Meminta dalam Iman,” Liahona, Mei 2008, 94.

kan, persyaratan untuk berkomunika

Penatua David A. Bednar dari Kuorum Dua Belas 
Liahona,

Catatan editor: Halaman ini tidak dimaksudkan 
sebagai penjelasan lengkap mengenai Penguasa-
an Ajaran yang dipilih, hanyalah suatu awal bagi 
penelaahan Anda sendiri.

B A R I S  D E M I  B A R I S

KEKURANGAN HIKMAT
Sampai batas tertentu atau lainnya, 

kita semua kekurangan sejenis hikmat 
yang hanya Allah dapat memberikan 
kepada kita. “Tidak ada orang yang 
tahu, apa yang terdapat di dalam diri 
Allah selain Roh Allah” (1 Korintus 
2:11). Itulah sebabnya mengapa 
kita semua perlu untuk meminta 
kepada- Nya.

MEMINTA KEPADA ALLAH
“Doa ditujukan kepada Bapa  

Surgawi kita dalam nama Yesus 
Kristus ....

Maksud dari doa bukanlah untuk 
mengubah kehendak Allah, tetapi 
untuk memperoleh bagi diri kita 
dan bagi yang lain berkat- berkat 
yang telah Allah rela berikan, teta-
pi yang mesti kita minta supaya 
mendapatkannya.”
Penuntun bagi Tulisan Suci: “Doa” scriptures. lds. org.

MEMBERIKAN KEPADA SEMUA 
ORANG

“Dia tidak menolak seorang pun 
yang datang kepada- Nya, … dan 
semuanya sama bagi Allah.”
2 Nefi 26:33

DENGAN MURAH HATI
Dengan murah hati —Kata Yunani 

ini diterjemahkan untuk menyatakan 
“kesederhanaan,” yang dapat diartikan 
satu pemikiran dalam tujuan Allah 
untuk memberikan kepada kita secara 
terbuka dan murah hati.

TIDAK MEMBANGKIT- BANGKIT
Allah akan menjawab Anda dan 

tidak akan pernah membangkit- 
bangkit (mengkritik, memarahi, atau 
mencela) Anda karena dengan rendah 
hati meminta kepada- Nya sebuah 
jawaban untuk sebuah pertanyaan 
yang tulus.

JANGAN BIMBANG
“Di saat pende-

ritaan, biarkanlah 
perjanjian- perjanjian 
Anda menjadi yang 
terpenting dan 

biarkan kepatuhan Anda menjadi 
sempurna. Kemudian Anda dapat 
meminta dalam iman, tanpa goyah, 
sesuai dengan kebutuhan Anda, dan 
Allah akan menjawab.”
Penatua D. Todd Christofferson dari Kuorum Dua Belas 
Rasul, “Kuasa Perjanjian,” Liahona, Mei 2009, 22.

jawaban untuk sebuah pertanyaan 
yang tulus.
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Suatu hari, para pemimpin Remaja Putri saya mengajari kami tentang 
momen- momen khusus ketika Anda sungguh- sungguh merasakan Roh dan 
merasa dekat kepada Allah. Mereka menyebutnya “momen- momen seles-

tial,” sebuah frasa sederhana yang mudah untuk diingat. Bagi saya, saya tahu 
dengan pasti apa “momen selestial” itu; saya sudah merasakan hal itu sebelum-
nya, seperti ketika Anda merasakan atau mencicipi sedikit seperti apa kiranya 
kehidupan di kerajaan selestial. Dan saya telah memiliki banyak momen ini!

Setelah para pemimpin memperkenalkan gagasan ini, kami pergi ke luar. 
Matahari bersinar di antara pepohonan. Kami memejamkan mata kami. Saya 
merasakan matahari di wajah saya seperti hembusan angin hangat. Burung- 
burung bernyanyi dan pohon- pohon bergoyang dalam angin sewaktu kami 
menikmati ciptaan Allah. Itu adalah momen selestial.

Saat lainnya saya memiliki momen selestial adalah setelah teman baik saya 
dibaptiskan. Sewaktu saya berjalan kembali ke ruang kebaktian untuk sisa 
kebaktian, dia meraih tangan saya dan berbicara tentang betapa menyenangkan 
bahwa kami berteman dan selalu akan demikian—bahkan sampai kekekal-
an. Saya tidak akan pernah melupakan hal itu. Saya bersemangat dan baha-
gia dan bersyukur!

Kira- kira satu tahun kemudian, kami berdua dapat merasakan sukacita itu 
bersama sekali lagi sewaktu kami berdiri di kolam pembaptisan dan menyaksi-
kan ibunya memasuki air pembaptisan. Sungguh ada keindahan di sekitar kita.

Mungkin tempat terbaik untuk memiliki pengalaman ini adalah di dalam 
rumah Tuhan. Pertama kali saya memasuki bait suci, saya sedemikian diberkati 
untuk menghadirinya bersama orangtua saya dan saudara perempuan saya. 
Saya dibaptiskan untuk nenek buyut saya, dan saya merasa bahwa dia bahagia.

Momen- momen selestial dapat terjadi di mana pun dan kapan pun—semen-
tara mendengarkan musik atau selama malam keluarga atau di sekolah. Saya 
ingat satu malam keluarga di mana setiap orang tidak dapat berhenti tertawa! 
Itu merupakan salah satu momen favorit saya.

Momen- momen selestial ini telah memperkuat kesaksian saya dan menolong 
saya untuk memiliki roh yang lebih bersyukur. Itu telah mengajari saya pelajaran 
besar. Sebagian besar, itu membuat saya bahagia dan bersemangat tentang Injil! 
Saya tahu bahwa jika saya melanjutkan untuk memilih menjalankan Injil, semua 
keindahan, kebahagiaan, kedamaian, dan kasih yang saya rasakan di setiap 
momen selestial akan menjadi sesuatu yang senantiasa dapat saya rasakan—
dalam ukuran yang jauh lebih besar—di kerajaan selestial. ◼
Penulis tinggal di North Lanarkshire, Skotlandia.

Terkadang rasanya surga tidak sejauh itu.

Oleh Hollie Megan Laura Hunter

MOMEN- MOMEN 
Selestial
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Atas: Foto ini mewakili kasih Allah bagi saya 
secara pribadi dan bagi saudara- saudara 
perempuan saya, yang salah satunya 
sekarang adalah misionaris penuh waktu. 
Injil Yesus Kristus telah menjadi sukacita 
tak terlukiskan dalam kehidupan kita.
Kenia R. Di Bait Suci Monterrey Meksiko

RUANG KITA

MENERIMA #TANTANGANBAITSUCI

Saya dibaptiskan pada tahun 2012 dan menghadiri sebu-
ah cabang di Distrik Ipoméia Brasil. Sejak tahun 2014, 

saya telah sungguh- sungguh terlibat dalam sejarah keluarga. Itu 
dimulai dengan ajakan dari Penatua Neil L. Andersen dari Kuo-

rum Dua Belas Rasul di RootsTech untuk melakukan pembaptisan 
bagi nama- nama keluarga saya sendiri. Saya merasa sangat berkomit-
men untuk melakukan sejarah keluarga, mengetahui bahwa jika saya 
“mengetuk,” itu akan “dibukakan” (lihat Matius 7:7).

Sekarang saya mempunyai lebih banyak generasi, foto, dokumen, 
dan, paling penting, lebih banyak kisah keluarga, yang luar biasa. 
Memiliki informasi ini, saya menuliskan sebuah buku dengan foto dan 
tanggal dari sejarah keluarga saya. Proyek ini menolong saya meng-
hubungi anggota keluarga saya yang nonanggota dan memberi saya 
kesempatan untuk membagikan kesaksian saya bahwa keluarga dapat 
menjadi kekal.

Pekerjaan ini telah menolong saya berdiri di tempat- tempat kudus, 
tetap aktif di Gereja, dan menerima pemanggilan untuk melayani 
Tuhan di misi.

Saya memiliki kesaksian bahwa pekerjaan keselamatan yang dilaku-
kan oleh Gereja ini pada kedua sisi tabir adalah benar dan diilhami oleh 
Bapa Surgawi kita. Sebelum misi saya, saya memiliki kesempatan untuk 
melakukan pembaptisan bagi leluhur saya, dan sekarang sebagai misio-
naris saya memiliki kesempatan untuk membaptiskan orang- orang yang 
hidup dan ingin mengubah kehidupan mereka selamanya. ◼
Penatua Claudio Klaus Jr., Misi Mesa Arizona
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Kita tidak perlu meminta maaf untuk kepercayaan kita ataupun mundur 
dari apa yang kita ketahui adalah benar. Tetapi kita dapat membagikan-
nya dalam semangat pemahaman yang penuh kasih—dengan berani 

dan percaya diri, dengan pandangan tunggal pada kemuliaan Allah—tanpa 
menekan para pendengar kita atau merasa bahwa kita telah gagal dalam tugas 
kita jika mereka tidak secara langsung menerima apa yang kita percayai.

Ketika kita memiliki penemanan dari Roh Kudus, kita dapat kemudian mela-
kukan hal- hal sederhana untuk menolong mendatangkan pemahaman yang 
lebih besar tentang Injil ke dalam kehidupan para anggota yang kurang aktif dari 
Gereja demikian juga mereka yang bukan dari kepercayaan kita. Tidak perlu 
ada program baru apa pun untuk melakukan ini. Kita tidak memerlukan sebuah 
buku pegangan atau pemanggilan atau pertemuan pelatihan. Yang diperlukan 
hanyalah para anggota Gereja yang baik untuk belajar bersandar pada 
kuasa Roh Kudus dan, dengan kuasa ini, menjangkau serta menyentuh kehi-
dupan anak- anak Bapa kita. Tidak ada pelayanan yang lebih besar yang dapat 
kita berikan selain membagikan kesaksian pribadi kita dengan mereka 
yang kekurangan pengetahuan akan Injil Yesus Kristus yang dipulihkan.

Maka, Brother dan sister sekalian, apakah kita siap untuk melakukan sesuatu? 
Dapatkah kita masing- masing menetapkan hati kita hari ini untuk mening-
katkan persiapan rohani pribadi dengan mencari bimbingan dari Roh 
Kudus dan kemudian, dengan kuasa- Nya sebagai rekan kita, memberkati lebih 
banyak anak- anak Bapa kita dengan pemahaman dan pengetahuan bahwa 
Gereja adalah benar?

Saya bersaksi bahwa Juruselamat hidup dan Dia akan memberkati kita 
masing- masing jika kita akan melakukan semua yang dapat kita lakukan untuk 
memajukan pekerjaan besar ini dari Gereja- Nya. Semoga kita masing- masing 
menetapkan hati kita untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik. ◼
Dari ceramah konferensi umum bulan April 2000.

BAGAIMANA  
MEMBAGIKAN INJIL

Oleh Penatua 
M. Russell Ballard
Dari Kuorum  
Dua Belas Rasul

J A W A B A N  D A R I  P E M I M P I N  G E R E J A

BAGAIMANA ANDA TELAH 
MENERAPKAN INI?

Saya sungguh bersyukur telah 
dibesarkan di Gereja. Saya senang 
membagikan Injil, dan saya mencoba 
untuk menjadi teladan yang baik, 
karena saya tahu teman- teman saya 
dan orang lain mengamati saya, 
khususnya Bapa Surgawi saya. Tidak 
ada apa pun yang Anda lakukan 
terlewatkan atau diabaikan oleh 
Bapa kita di Surga. Anda harus 
berjuang untuk melakukan apa 
yang benar dan membagikan Injil 
kepada anak- anak- Nya, karena 
ada sejumlah kesempatan tak 
terbatas untuk melakukan itu; 
Anda hanya perlu berdoa untuk 
menemukan dan menggunakan 
kesempatan- kesempatan tersebut.
Chari G., Arkansas, AS
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Setiap orang terkadang merasakan kesedihan, dan Injil 
Yesus Kristus yang dipulihkan serta dukungan kelu-

arga, para pemimpin, dan yang lainnya dapat menolong 
kita kembali menemukan penghiburan, sukacita, dan 
kedamaian. Namun para pemimpin Gereja telah meng-
akui bahwa depresi berat, atau gangguan depresi berat 
(major depressive disorder [MDD]), adalah kondisi 
yang jauh lebih serius yang dapat merintangi kemampuan 
seseorang untuk berfungsi sepenuhnya. Penatua Jeffrey R. 
Holland dari Kuorum Dua Belas Rasul menyarankan bebe-
rapa hal untuk dilakukan jika Anda menghadapi depresi 
yang ekstrem:

•  Jangan kehilangan iman kepada Bapa Surgawi dan 
Yesus Kristus.

•  Lakukan hal- hal yang mendatangkan Roh ke dalam 
kehidupan Anda (berdoa, menelaah tulisan suci, dan 
lain- lain).

•  Carilah nasihat dari orangtua dan para pemimpin 
imamat.

•  Perolehlah berkat- berkat imamat.
•  Ambillah sakramen setiap minggu, dan berpeganglah 

teguh pada janji- janji Pendamaian Yesus Kristus.
•  Berhati- hatilah terhadap indikator stres seperti kele-

lahan, dan kemudian buatlah perubahan.
•  Jika masalah Anda berlanjut, berbicaralah dengan 

orangtua atau para pemimpin imamat mengenai men-
cari nasihat dari seorang profesional bersertifikat yang 
memiliki nilai- nilai yang baik.

(Lihat “Seperti Barang yang Pecah,” Liahona, November 
2013, 40–42.) ◼

LANGSUNG PADA INTINYA

Tuhan telah mengajarkan: “Kamu seharus-
nya mengampuni satu sama lain; karena 

dia yang tidak mengampuni saudaranya akan 
pelanggarannya berdiri terhukum di hadapan 
Tuhan; karena ada tinggal dalam dirinya dosa 
yang lebih besar.

Aku, Tuhan, akan mengampuni yang akan 
Aku ampuni, tetapi darimu dituntut untuk 
mengampuni semua orang” (A&P 64:9–10).

Ketika kita menahan pengampunan kita, 
kita sedang menempatkan penghakiman kita 
yang terbatas di atas penghakiman Tuhan 
yang sempurna. Dia memiliki pandangan 
sempurna akan hati dan keadaan orang- 
orang, dan penghakiman adalah milik Dia 
sendiri. Dia akan pada akhirnya memberikan 
penghakiman sempurna dan belas kasihan 
sempurna bagi semua—baik mereka yang 
berbuat salah kepada orang lain maupun 
mereka yang diperlakukan tidak adil.

Selain itu, dengan meminta kita untuk 
mengampuni, Tuhan menolong kita untuk 
memilih kebahagiaan alih- alih kesengsa-
raan, untuk meninggalkan dendam dan 
kebencian serta menerima penyembuhan 
melalui kasih karunia- Nya. Kemudian kita 
menemukan bahwa, sebagaimana Penatua 
Kevin R. Duncan dari Tujuh Puluh telah 
mengingatkan kita, “Pendamaian Juruselamat 
bukanlah hanya bagi mereka yang perlu 
bertobat; itu juga bagi mereka yang perlu 
mengampuni” (“Balsam Pengampunan yang 
Menyembuhkan,” Liahona, Mei 2016, 35). ◼

Mengapa merupakan 
dosa yang lebih besar 

untuk tidak mengampuni 
daripada untuk berbuat salah 

kepada seseorang? Apa pandangan Gereja mengenai 
depresi, dan bagaimana saya 

mengatasi depresi?
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Tahun ini dalam Liahona, kita akan 
belajar tentang sejarah Gereja. Bukalah 

halaman 68 untuk daftar tulisan suci yang 
Anda dan keluarga Anda dapat baca sepan-
jang tahun. Setelah membaca, bicarakanlah 
tentang apa yang telah Anda pelajari; kemu-
dian warnai bagian- bagian dengan nomor 
yang cocok. Setiap gambar ini mewakili satu 
bagian dari Gereja sejati Yesus Kristus yang 
dipulihkan.

PEMULIHAN
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68 L i a h o n a

DAFTAR TULISAN SUCI
Sebagian besar tulisan suci ini adalah wahyu dari Tuhan kepada Joseph Smith. Warnai ilustrasi di 

halaman 66–67 sewaktu Anda membacanya!

 1. Joseph Smith—Sejarah 1:10–13

 2. Joseph Smith—Sejarah 1:14–17

 3. Joseph Smith—Sejarah 1:30, 33–34

 4. Joseph Smith—Sejarah 1:51–53

 5. Joseph Smith—Sejarah 1:66–69

 6. Ajaran dan Perjanjian 1:37–38

 7. Ajaran dan Perjanjian 2:1–2

 8. Ajaran dan Perjanjian 4:1–7

 9. Ajaran dan Perjanjian 6:34–37

10. Ajaran dan Perjanjian 8:2–3, 9–10

11. Ajaran dan Perjanjian 10:5, 69

12. Ajaran dan Perjanjian 11:6–7

13. Ajaran dan Perjanjian 13:1

14. Ajaran dan Perjanjian 18:10–13

15. Ajaran dan Perjanjian 18:15–16

16. Ajaran dan Perjanjian 19:16–19, 23–24

17. Ajaran dan Perjanjian 20:75–79

18. Ajaran dan Perjanjian 25:10–13

19. Ajaran dan Perjanjian 27:15–18

20. Ajaran dan Perjanjian 39:20–23

21. Ajaran dan Perjanjian 46:10–12, 32–33

22. Ajaran dan Perjanjian 49:25–28

23. Ajaran dan Perjanjian 50:40–46

24. Ajaran dan Perjanjian 51:13, 19

25. Ajaran dan Perjanjian 58:26–28

26. Ajaran dan Perjanjian 58:42–43

27. Ajaran dan Perjanjian 59:9–10, 15–19

28. Ajaran dan Perjanjian 64:9–11

29. Ajaran dan Perjanjian 64:33–34

30. Ajaran dan Perjanjian 76:19–24, 40–41

31. Ajaran dan Perjanjian 78:17–19

32. Ajaran dan Perjanjian 81:5–6

33. Ajaran dan Perjanjian 82:3, 10, 14

34. Ajaran dan Perjanjian 84:46–47, 62

35. Ajaran dan Perjanjian 88:78–80

36. Ajaran dan Perjanjian 88:118–120

37. Ajaran dan Perjanjian 88:123–126

38. Ajaran dan Perjanjian 89:1, 18–21

39. Ajaran dan Perjanjian 90:15, 24

40. Ajaran dan Perjanjian 97:15–16, 21

41. Ajaran dan Perjanjian 98:11–12

42. Ajaran dan Perjanjian 100:5–8

43. Ajaran dan Perjanjian 101:16, 32, 36

44. Ajaran dan Perjanjian 105:39–41

45. Ajaran dan Perjanjian 107:6, 8, 13

46. Ajaran dan Perjanjian 110:1–10

47. Ajaran dan Perjanjian 119:4, 6–7

48. Ajaran dan Perjanjian 121:7–9, 46

49. Ajaran dan Perjanjian 121:41–45

50. Ajaran dan Perjanjian 122:7–9

51. Ajaran dan Perjanjian 130:20–23

52. Ajaran dan Perjanjian 131:1–4
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Dari “Faith in the Lord Jesus Christ [Iman kepada Tuhan Yesus Kristus],”  
Ensign, Mei 1994, 98–100.

Akankah Bapa Surgawi 
SENANTIASA menjawab  
doa- doa saya?

J A W A B A N  D A R I  S E O R A N G  R A S U L
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Oleh Penatua 
Dallin H. Oaks
Dari Kuorum Dua 
Belas Rasul

Bapa Surgawi lebih 
mengetahui daripada 

kita. Dia akan menjawab 
doa- doa kita dengan 

cara yang terbaik.

Percayalah 
bahwa Bapa 

Surgawi mengenal 
Anda dan mengasihi 

Anda. Percayalah bahwa Dia 
akan mendengar doa- doa 
Anda dan menjawabnya 
dengan apa yang terbaik 

bagi Anda. (Lihat 
3 Nefi 18:20.)

Ketika kita memiliki 
iman kepada Bapa Surgawi 

dan Yesus Kristus, kita 
memercayai Mereka.
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70 L i a h o n a

HALAMAN KITA

Ketika saya mengunjungi bait suci bersama 
keluarga saya, saya merasakan Roh dengan 
kuat karena saya tahu Tuhan bersama kami. 
Dia berfirman, “Datanglah kepada- Ku, 
anak- anak kecil- Ku“ (lihat Matius 19:14).
Heitor A., usia 10, Paraná, Brasil

Oleh Lissette N., usia 5, Madrid, Spanyol

Tuhan melakukan Penciptaan bagi 
anak- anak Bapa Surgawi. Saya menyukai 
binatang dan alam.

Samuel M., usia 7, Madrid, Spanyol

Saya telah belajar di pertemuan sakramen dan di 
kelas- kelas hari Minggu bahwa beberapa hal tidaklah 
sepenting yang lainnya. Hal- hal yang paling penting adalah 
Injil Yesus Kristus dan patuh terhadap Bapa Surgawi kita. 
Saya senang belajar.
Ian A., usia 5, Morelos, Meksiko

Oleh Alexandra M., usia 10, Maryland, AS
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Oleh Penatua 
Walter F. 
González
Dari Tujuh Puluh

“Ku harus cari, renungkan, dan berdoa” 
(Buku Nyanyian Anak- Anak, 66).

Saya berusia 12 tahun ketika mendengar ten-
tang Gereja Yesus Kristus dari Orang- Orang 

Suci Zaman Akhir. Saya bertemu dua misionaris 
di bus. Mereka bertanya apakah mereka dapat 
datang untuk mengajar keluarga saya.

Para misionaris meninggalkan satu Kitab 
Mormon dan satu pamflet tentang kesak-
sian Joseph Smith. Orangtua saya adalah 

orang- orang yang baik. Namun mereka tidak 
bergabung dengan Gereja pada saat itu.

Dua benda tersebut tergeletak di rak buku 
kami selama bertahun- tahun. Kemudian suatu 
hari ketika saya berusia 18 tahun saya mencari- 
cari di rak buku kami sesuatu yang baik untuk 
dibaca. Saya mengambil Kitab Mormon dan 
membaca pasal pertama. Sebuah perasaan 
khusus datang kepada saya sewaktu saya 
membaca.

Saya memiliki pengalaman unik yang 
melaluinya saya tahu bahwa kitab ini benar. 
Kitab Mormon memiliki pesan khusus tentang 
Pendamaian Yesus Kristus. Saya belajar lebih 
banyak tentang kehidupan saya sendiri dan 
tentang berkat- berkat Bapa Surgawi.

Kemudian saya belajar bahwa meski Joseph 
Smith baru berusia 14, dia telah memiliki kebe-
ranian untuk membaca tulisan suci dan ber-
tanya kepada Bapa Surgawi mengenai gereja 
mana yang benar.

Sejak saat itu, saya selalu mengikuti teladan 
Joseph Smith. Saya membaca tulisan suci dan 

memohon kepada Bapa Surgawi untuk 
bantuan dan bimbingan. Doa dan Kitab 
Mormon adalah bagian- bagian sangat 
penting dari kehidupan saya.

Ketika Anda memiliki masalah, baca-
lah Kitab Mormon dan berdoa. Anda 
akan belajar lebih banyak tentang 
Injil dan menemukan jawaban yang 
Anda perlukan, seperti saya. Ingatlah 
apa yang Anda rasakan ketika Anda 
melakukannya. ◼
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Oleh Kelly Hunsaker
Berdasarkan kisah nyata

“Yesus kawan 
pengasih .… Setiap anak 
dikasihi” (Children’s Song-
book, 58, diterjemahkan 
secara bebas).

M in- Jun memandang 
ke luar jendela pada 

awan- awan. “Tampaknya 
besok akan hujan,” 
ujarnya.

Kakek memandang 
melewati surat kabarnya dan meng-
angguk. Itu adalah akhir musim 
panas di Seoul, Korea Selatan, dan 
musim hujan telah dimulai.

Min- Jun menyiapkan payung 
di samping pakaiannya untuk hari 
Minggu. “Saya pikir kita harus pergi 
lebih awal besok.”

Kakek tersenyum. “Ide bagus. 
Kita harus melewati jalan yang lebih 
jauh, jika jalan yang rendah banjir.”

“Apakah Kakek pikir gedung 
Gereja akan baik- baik saja?” 

Min- Jun bertanya. Tahun lalu ruang 
bawah tanah kebanjiran selama 
musim hujan.

“Ya,” ujar Kakek. “Namun tidak 
pernah salah untuk berdoa.”

“Kalau begitu saya akan berdoa 
untuk gereja malam ini. Dengan 
demikian kita dapat selamat tiba di 
sana. Jal- ja- yo (selamat malam).” Min- 
Jun membungkuk dan pergi tidur.

Pagi harinya mereka meninggal-
kan apartemen lebih awal. Min- Jun 
memandang ke atas pada awan 
gelap yang memenuhi langit.

“Milikilah iman,” Kakek berkata.
Min- Jun mengikuti Kakek mena-

paki tangga sempit di bukit dekat 
apartemen mereka. Mereka berhenti 
sejenak di puncak untuk mengam-
bil napas. Baju putih mereka sudah 
basah karena udara yang sangat 
lembab.

Kakek mengangkat tangannya 
untuk merasakan tetesan pertama 

Min- Jun  
Adalah Layak
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hujan. “Apakah kau merasakan itu? Hujan mulai turun.”
Mereka membuka payung mereka. Pada saat mereka 

tiba di tangga berikutnya, hujan turun dengan cepat. 
Min- Jun memicingkan mata untuk melihat setiap lang-
kah melewati hujan. “Aduh!” 
dia menjerit sewaktu dia 
tergelincir dan jatuh pada 
lututnya.

“Apakah kamu terluka?” 
Kakek bertanya. Dia mem-
bungkuk untuk melihat 
lubang di celana Min- Jun.

“Itu hanya goresan,” 
Min- Jun berkata, suaranya 
bergetar.

“Kita bisa memperbaiki-
nya di gereja,” ujar Kakek.

Min- Jun dan Kakek mena-
iki sisa tangga dan tiba di 
jalan yang lebih tinggi.

“Angin lebih kencang di 
atas sini,” ujar Kakek, meng-
genggam erat payungnya. 
Min- Jun hampir tidak dapat 
mengendalikan payungnya. 
Tiba- tiba angin berhembus 
kencang dan membalikkan 
serta merobek payung itu pada bagian jahitannya. Bahu 
Min- Jun terkulai.

Kakek mengangkat payungnya. “Mari, ke bawah 
payung Kakek. Kita hampir sampai.”

Min- Jun dan Kakek berbagi payung, tetapi itu hanya 
bisa sedikit melindungi dari hujan yang berkelanjutan. 
Sewaktu mereka tiba di dekat gereja, Min- Jun mende-
ngar musik dimainkan.

“Mereka sudah mulai!” Min- Jun berlari ke pintu 
depan. Kemudian dia melihat bayangannya di kaca. 
Rambutnya kusut dan lepek, celananya robek, dan 

sepatunya berlumpur. Dia menjauh dari pintu dan kem-
bali ke tangga.

“Saya … Saya tidak dapat masuk,” Min- Jun tergagap.
“Kamu baik- baik saja,” Kakek berkata.

“Tetapi saya kotor semua 
dan basah!”

Kakek memandang Min- 
Jun, kemudian memandang 
pengukur hujan yang terikat 
di pagar.

“Adalah mudah untuk 
mengukur hujan, Min- Jun, 
tetapi bagaimana kita meng-
ukur diri kita sendiri?”

Min- Jun berkedip pada 
Kakek.

“Kamu melihat sepatu 
berlumpur, lutut yang tergo-
res, dan rambut yang beran-
takan, dan kamu berpikir 
kamu tidak cukup layak,” 
ujar Kakek. “Tetapi Yesus 
Kristus memiliki cara yang 
lebih baik untuk mengukur. 
Dia melihat hati kamu dan 
mengetahui bahwa kamu 
melakukan yang benar. Jika 

kamu mengukur dirimu sendiri dengan cara- Nya, kamu 
akan melihat alat pengukur itu meluap.”

Min- Jun memandang ke arah pengukur hujan. Itu 
terus naik dengan setiap tetesan air. Dia berpikir tentang 
betapa keras dia berusaha untuk tiba di gereja dan beta-
pa hangat dan senangnya dia merasa ketika dia ada di 
sana. Dia memikirkan tentang betapa besar dia mengasihi 
Juruselamat dan betapa besar Juruselamat mengasihi dia.

Min- Jun memeluk Kakek, dan bersama- sama mereka 
memasuki gereja. ◼
Penulis tinggal di Colorado, AS.

TERUSLAH MENCOBA
“Hal yang luar biasa mengenai Injil ada-
lah kita diberkati karena mencoba, bah-
kan walaupun kita tidak selalu berhasil.”
Penatua Jeffrey R. Holland dari Kuorum Dua 
Belas Rasul, “Besok Tuhan Akan Melakukan 
Perbuatan yang Ajaib di Antara Kamu,” 
Liahona, Mei 2016, 125–126.
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Oleh Julie Cornelius- Huang
Berdasarkan kisah nyata

“Setiap jiwa bebas untuk memilih hidupnya dan akan men-
jadi apa” (Hymns, no. 240, diterjemahkan secara bebas).

K eluarga Kari berlutut di dekat sofa untuk doa kelu-
arga. Setiap orang dengan khidmat melipat tangan 

mereka. Papa meminta adik Kari, Liv, untuk berdoa.
“Jangan lupa untuk berterima kasih kepada 

Bapa Surgawi untuk banyak berkat kita,” Papa 
mengingatkan.

“Jangan lupa berdoa untuk Erik,” Mama menambah-
kan. Mama selalu mengingatkan mereka untuk berdoa 
bagi Erik.

Jangan Lupa Berdoa  
untuk Erik
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Erik adalah kakak sulung Kari. Sebelum pergi untuk 
kuliah, dia dan Kari adalah teman baik. Dia sangat 
merindukan semua hal menyenangkan yang biasanya 
mereka lakukan bersama.

Kemudian beberapa bulan lalu, Erik memberi tahu 
Mama dan Papa bahwa dia tidak ingin menjadi ang-
gota Gereja lagi. Kari dan keluarganya terkejut dan 
sedih. Mereka mulai berdoa untuk Erik setiap malam. 
Terkadang mereka berdoa agar dia dapat merasakan 
Roh Kudus dan ingin kembali ke gereja. Papa berdoa 
agar pikiran Erik dijernihkan untuk membuat pilih-
an yang baik. Mama sering berdoa agar seseorang 
yang dia percayai dapat menolong dia menemukan 
jalan yang benar. Setelah selama ini mereka berdoa, 
Kari tidak dapat menyangkal merasa sedikit marah. 
Mengapa Bapa Surgawi tidak membawa Erik kembali 

ke gereja?
Akhirnya, ketika Liv mulai 
membuka 
mulutnya 

untuk 
berdoa, Kari tidak dapat menahan-
nya lagi. “Mengapa Bapa Surgawi 
belum menjawab doa- doa kita?” 
dia berkata tanpa berpikir. 
Setiap orang memandang Kari 
dengan terkejut, tetapi dia terlalu 
sedih untuk peduli. Selama beberapa 
saat tidak seorang mengatakan apa pun.

“Kari,” Papa berkata, “ketika kamu tiba di rumah 
dari sekolah hari ini, apakah kamu menghempaskan 
ranselmu?”

“Ha?” Kari bertanya, bingung. Apa hubungan ransel-
nya dengan apa pun? Dia menatap ke pintu depan dan 
melihat ranselnya terhempas di dinding alih- alih tergan-
tung di samping ransel Liv. “Tidak … maaf.”

“Apakah Mama mengingatkan kamu untuk 
menggantungnya?”

“Ya,” Jawab Kari. Dia menunduk menatap lututnya.
“Tidakkah Mama sering kali mengingatkan kamu 

untuk menggantung ranselmu?”ILU
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“Ya.” Kari bergumam. Dia masih tidak tahu apa 
hubungannya ini dengan apa pun. Tidakkah Papa 
menanggapi pertanyaannya dengan serius?

“Papa tahu bahwa ketika kita berdoa untuk Erik, 
Bapa Surgawi pasti menjawab doa- doa kita—setiap kali. 
Masalahnya adalah Erik mungkin tidak mendengarkan 
sekarang. Erik harus memilih untuk mendengarkan Roh 
Kudus, sama seperti kamu memilih untuk mendengar-
kan Mama mengenai ranselmu. Tetapi apakah kamu 
pikir kamu akan selalu mengabaikan Mama ketika 
dia meminta kamu untuk menggantung ranselmu?”

“Tidak, saya pikir tidak,” ujar Kari.
“Suatu hari dia akan mendengarkan!” Mama berkata, 

sambil berkedip pada Kari. Kari tersenyum.
“Jadi, mungkin suatu hari Erik juga akan mendengar-

kan.” Kari menambahkan.
“Tentu saja,” ujar Mama. “Mendengarkan Roh Kudus 

adalah keahlian yang perlu dikembangkan. Mungkin 
Erik belum mempelajari keahlian tersebut.” Kari mulai 

merasa sedikit lebih baik.
Mereka semua menundukkan kepala 

mereka sementara Liv mengucapkan 
doa. Dia berdoa agar Erik mau bela-
jar untuk mendengarkan Roh Kudus. 
Sementara Liv berdoa, Kari merasakan 
kedamaian dan kehangatan. Dia tahu 

bahwa Bapa Surgawi mendengarkan 
doa- doa mereka. Sewaktu Liv mendaftar 

beberapa cara keluarga mereka telah diberkati, 
Kari memikirkan berkat lainnya untuk ditambahkan pada 
daftar—dia memahami lebih baik tentang doa sekarang!

Sewaktu doa berakhir, Kari tahu bahwa Bapa Surgawi 
belum melupakan Erik. Dia juga tahu bahwa Dia tidak 
akan melupakannya. ◼
Penulis tinggal di Nevada, AS.

APAKAH HAK PILIHAN?

Hak Pilihan adalah karunia yang Bapa Surgawi telah berikan 
kepada semua orang. Itu adalah karunia untuk memilih apa 

yang akan kita lakukan. Bapa Surgawi menolong kita, tetapi Dia tidak 
memaksa kita untuk melakukan hal- hal. Alih- alih, Dia membiarkan 
kita memilih untuk diri kita sendiri.
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Yesus Mengasihi Saya
K I S A H -  K I S A H  T E N T A N G  Y E S U S
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Suatu hari Bapa Surgawi memberi 
tahu kita bahwa Dia akan  
menciptakan bumi untuk 
kita tempati. Dia tahu bahwa 
kita terkadang tidak akan 
menaati perintah- perintah- 
Nya sementara tinggal di 
bumi. Kita akan memerlukan 
seorang Juruselamat untuk 
membantu kita kembali pulang 
kepada- Nya. Bapa Surgawi memilih 
Yesus untuk menjadi Juruselamat kita.

Oleh Kim Webb Reid

Sebelum bumi diciptakan, kita 
semua hidup di surga bersama 
Orangtua Surgawi kita dan Kakak 
lelaki kita, Yesus. Kita bahagia, 

dan kita sangat mengasihi satu 
sama lain.
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Yesus menderita di Taman 
Getsemani dan di kayu salib. 
Dia melakukan ini agar kita 
dapat bertobat dan agar kita 
dapat hidup kembali setelah 
kematian.

Ketika Yesus datang ke 
bumi, Dia menunjukkan 
kepada kita cara yang 
benar untuk hidup. Dia 
menolong orang- orang. 
Dia mengajari mereka 
untuk saling mengasihi.
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Ketika saya belajar tentang Yesus, saya merasakan kasih- Nya bagi saya. ◼
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L E M B A R  M E W A R N A I

Aku Anak dari  
Orangtua Surgawi
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Tahun 1939, sebelum pecah Perang Dunia II, 
Brother Brown diundang oleh seorang 
anggota Dewan Perwakilan Inggris untuk 
menyampaikan argumen resmi atas klaim 
Brother Brown bahwa Joseph Smith adalah 
seorang nabi. Dalam ceramah yang disam-
paikan di Universitas Brigham Young pada 
tanggal 4 Oktober 1955, berjudul “The 
Profile of a Prophet [Profil Seorang Nabi],” 
Presiden Brown menguraikan percakapan 
mereka (lihat speeches. byu. edu).

Saya memulai …, “Anda mengatakan 
kepercayaan saya bahwa Allah ber-

bicara kepada manusia di zaman ini 
adalah fantastis dan tidak masuk akal?”

“Bagi saya demikian.”
“Apakah Anda percaya bahwa Allah 

pernah berbicara kepada siapa pun?”
“Tentu saja, di seluruh Alkitab kita 

memiliki bukti tentang itu.”
“Apakah Dia berbicara kepada 

Adam?”
“Ya.”
“Kepada Henokh, Nuh, Abraham, 

Musa, Yakub, Yusuf, dan semua nabi?”
“Saya percaya Dia berbicara kepada 

mereka masing- masing.”
“Apakah Anda percaya bahwa 

hubungan antara Allah dan manusia 
berakhir ketika Yesus tampil di bumi?”

“Tidak, komunikasi semacam itu 
mencapai klimaksnya, puncaknya, 
pada saat itu.” 

“Apakah Anda percaya, tuan, 
bahwa setelah Yesus dibangkitkan, 

seorang ahli hukum Taurat—yang 
juga seorang tukang kemah berna-
ma Saulus dari Tarsus—ketika dalam 
perjalanannya menuju Damaskus 
berbicara dengan Yesus dari Nazaret, 
yang telah disalibkan, dibangkitkan, 
dan telah naik ke surga?”

“Saya percaya.”
“Suara siapakah yang Saulus 

dengar?”
“Itu adalah suara Yesus Kristus, 

karena demikianlah Dia memperke-
nalkan Diri- Nya.”

“Maka, saya menyampaikan kepa-
da Anda dengan segala kesungguhan 
bahwa merupakan prosedur standar 
di zaman Alkitab bagi Allah untuk 
berbicara kepada manusia.”

“Saya pikir saya akan mengakui itu, 
namun itu berhenti tidak lama setelah 
abad pertama dari era Kristen.”

“Menurut Anda mengapa itu 
berhenti?”

SITUASI KHUSUS 
UNTUK SEORANG 
NABI YANG HIDUP

S A M P A I  K I T A  B E R T E M U  L A G I

“Saya tidak dapat menjawabnya.”
“Menurut Anda Allah tidak berbica-

ra lagi sejak itu?”
“Saya yakin tidak.”
“Pasti ada alasannya. Dapatkah 

Anda memberikan alasannya?”
“Saya tidak tahu.”
“Bolehkah saya mengajukan bebe-

rapa alasan yang mungkin? Mungkin 
Allah tidak berbicara kepada manusia 
lagi karena Dia tidak dapat. Dia telah 
kehilangan kuasa.”

Dia mengatakan, “Tentu saja itu 
akan merupakan penghujatan.”

“Nah, maka, jika Anda tidak mene-
rima itu, mungkin Dia tidak berbicara 
kepada manusia karena Dia tidak 
mengasihi kita lagi dan Dia tidak lagi 
berminat dalam urusan manusia.”

“Tidak,” ujarnya, “Allah mengasihi 
semua manusia, dan Dia tidak mem-
bedakan orang.”

“Nah, maka, jika Dia dapat berbica-
ra, dan jika Dia mengasihi kita, maka 
satu- satunya jawaban yang mungkin, 
menurut pandangan saya, adalah 
bahwa kita tidak memerlukan Dia. Kita 
telah membuat kemajuan yang sedemi-
kian pesat dalam sains dan kita sede-
mikian terdidik dengan baik sehingga 
kita tidak memerlukan Allah lagi.”

Dan kemudian dia berkata—dan 
suaranya bergetar sewaktu dia memi-
kirkan perang yang akan terjadi— 
“Tuan Brown, tidak pernah ada waktu 
dalam sejarah dunia ketika suara Allah 
diperlukan sebagaimana itu diperlu-
kan sekarang. Mungkin Anda dapat 
memberi tahu saya mengapa Dia 
tidak berbicara.”

Jawaban saya adalah: “Dia masih 
berbicara, Dia telah berbicara; tetapi 
manusia memerlukan iman untuk 
mendengar Dia.” ◼ ILU
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Oleh Presiden  
Hugh B. Brown 
(1883–1975)
Penasihat Pertama 
dalam Presidensi Utama
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PENGLIHATAN PERTAMA, OLEH 
JORGE COCCO SANTANGELO

“Ketika cahaya itu berhenti di atas diriku aku melihat dua Sosok, yang kecemerlangan dan kemuliaan 
Mereka tak teruraikan berdiri di atas diriku di udara. Salah seorang dari Mereka berfirman kepadaku, 
memanggilku dengan nama dan berfirman, menunjuk kepada yang lain—Inilah Putra Terkasih-Ku. 
Dengarlah Dia!” (Joseph Smith—Sejarah 1:17). 



BERTANYA
Yakobus 1:5–6

Juga dalam Terbitan Ini
UNTUK DEWASA MUDA

UNTUK REMAJA

UNTUK ANAK- ANAK
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Pemulihan
Cobalah kegiatan ini sebagai cara yang 
menyenangkan untuk mengenal Ajaran 
dan Perjanjian.

TEMA  
KEBERSAMAAN 
2017

hlm. 
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Ingin mendekat kepada Bapa 
Surgawi? Menelaah tema Keber-
samaan tahun ini mengenai doa.

ASAS- ASAS KENABIAN 

Keputusan- keputusan apa yang perlu Anda buat 
sekarang agar tetap setia di masa mendatang? 
Pikirkan 10 asas ini.
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TENTANG KESETIAAN




