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Berikut adalah beberapa fakta tentang Gereja 
di India:

Sejumlah orang dibaptiskan 
dan sebuah cabang kecil 
dimulai di Kolkata.

India

Misi Bangalore India diben-
tuk, dengan 1.150 anggota 
di 13 cabang.

Bahasa- bahasa  
India di mana sebagi-
an atau seluruh Kitab 
Mormon tersedia

Bait suci akan dibangun 
di Bengaluru

Anggota Gereja

Lingkungan dan 
cabang (gedung per-
temuan Lingkungan 
Convent Road ditun-
jukkan di bagian 
bawah tengah dari 
foto)

Misi

Bahasa utama 
yang dituturkan  
di India

Pasak pertama diorganisasi 
di Hyderabad, oleh Presiden 
Dallin H. Oaks.

Misi India New Delhi dibentuk.
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Surga Terkait Semuanya 
dengan Hal Itu
A dalah suatu kesempatan langka untuk mewawancarai setiap 

anggota Kuorum Dua Belas untuk menulis tentang kerasulan 
kudus (lihat “Kami Adalah Para Saksi,” halaman 12).

Setelah bertemu dengan Presiden M. Russell Ballard, Penjabat 
Presiden Kuorum Dua Belas Rasul, saya menengok ke belakang ke 
dalam kantornya. Dia duduk di kursinya, sedang menulis cera-
mah konferensi umum. Dia adalah pembesar Umum Gereja yang 
melayani paling lama—didukung dalam Kuorum Pertama Tujuh 
Puluh pada 1976. Dia tampak letih namun penuh energi pada saat 
yang sama. “Apa kabar?” dia baru saja menyapa saya, diikuti dengan 
nasihat yang baik: “Jangan biarkan diri Anda kelelahan.” Datang dari 
seseorang yang telah menerima pemanggilan untuk secara harfiah 
melayani Tuhan sepanjang hidupnya, wawancara ini memiliki 
makna besar bagi saya.

Dua belas dipanggil untuk “mengatur segala urusan [Gereja] di 
segala bangsa” (Ajaran dan Perjanjian 107:33). Namun ketika Anda 
bersama mereka, fokus mereka beralih dari Gereja yang mendunia 
kepada individu yang ada di depan mereka. Mereka menerima 
pemanggilan mereka dari jabatan yang dianggap paling penting 
oleh dunia, namun ketika saya meninggalkan kantor mereka, kata- 
kata untuk menggambarkan mereka senantiasa sama—rendah hati 
dan baik hati.

“Saya terkadang bertanya dalam hati, ‘Bagaimana saya berada 
di sini bersama para pria hebat ini?’” Presiden Ballard menuturkan 
kepada saya. Kemudian dia bersaksi, “Surga terkait semuanya 
dengan hal Itu.” Saya harap Anda mendapat gambaran sekilas 
tentang pemanggilan seorang Rasul.

Sarah Jane Weaver
Editor Church News 

Pusaka Pionir Kita yang 
Berkesinambungan

20

Pola Pelayanan yang 
Lebih Kudus
Penatua Patrick Kearon

22

Kami Adalah Para Saksi: 
Dua Belas Rasul  

Zaman Sekarang
Sarah Jane Weaver  
dan Jason Swensen

12

Bagaimana Kita 
Dapat Menciptakan 
Suatu Budaya yang 

Menyertakan Semua 
Orang di Gereja?

8



 J u l i  2 0 1 9  3

Remaja

50 
Dia memerlukan bantuan Tuhan untuk 
kuliah di perguruan tinggi; bekerja 
adalah sukacita, bukan tugas; Anda 
dapat menjadi saksi akan Kristus; 
padang gurun men-
jadi surga rohani; 
sepucuk surat adalah 
hadiah terbaik; dan 
apa yang dapat 
Anda temukan 
dalam Kitab 
Mormon.

Anak- anak

Kawanku 
Pelajari bagaimana berbagi Injil 
dengan kasih. Bacalah mengenai 
para anggota yang 
tinggal di Kamboja. 
Putuskan apa 
artinya menjadi 
orang Kristen bagi 
Anda.

Pada Kover
Kristus Menahbiskan 

Dua Belas Rasul,  
oleh Harry Anderson

Bagian
Is i

Dewasa Muda

42 
Pengalaman pribadi dari mereka 
yang pulang ke rumah 
Awal dari misi mereka 
memperlihatkan bahwa 
Anda dapat membuat 
transisi ini dengan 
bantuan Juruselamat.

Membaca Cepat

5 Agama: Sebuah Berkat 
bagi Kehidupan Kita dan 
Masyarakat
Agama memengaruhi tidak 
saja roh kita namun juga 
masyarakat, kesehatan, 
dan hubungan kita.

6 Potret Iman:  
Iona Wikaira—Kaikohe, 
Selandia Baru
Iona telah melihat 

pentingnya memelihara standar- standarnya. Dia mampu tetap tenang 
sewaktu dia berfokus pada Juruselamat.

8 Asas- Asas Pelayanan: Bagaimana Kita Dapat Menciptakan Suatu  
Budaya yang Menyertakan Semua Orang di Gereja?
Sewaktu kita memupuk sikap yang menyertakan semua orang, kita dapat 
mengubah hidup mereka yang mungkin merasa kesepian.

12	 Kami Adalah Para Saksi: Dua Belas Rasul Zaman Sekarang
Oleh Sarah Jane Weaver dan Jason Swensen
Para Rasul modern membagikan pemikiran mereka mengenai  
pemanggilan sakral mereka.

20	 Pusaka Pionir Kita yang Berkesinambungan
Bagaimana Anda dapat menghormati dan membagikan pusaka pionir Anda?

22	 Pola Pelayanan yang Lebih Kudus
Oleh Penatua Patrick Kearon
Pelayanan adalah salah satu karakter ilahi dari para anggota Gereja. Lihat 
bagaimana Anda dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk melayani 
orang lain.

28	 Mengumpulkan Rombongan
Dalam kutipan yang telah dirilis sebelumnya dari Para Orang Suci  
volume 2, para anggota Gereja masa awal bersiap untuk pindah ke Barat.

32	 Suara Orang Suci Zaman Akhir
Janjinya kepada seorang anak menjadi berkat; doa mendatangkan  
kedamaian di tengah- tengah cobaan keluarga; saat yang menggelisahkan 
tergantikan dengan kemanisan; tekadnya menuntun pada pencerahan.

36 Berkat- Berkat Kemandirian:  
Enam Langkah untuk Mendapatkan Pekerjaan
Oleh Bruno Vassel III
Berikut ini adalah enam langkah sederhana untuk menemukan dan  
mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan Anda.
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ARTIKEL- ARTIKEL YANG HANYA DITAMPILKAN 
SECARA DIGITAL

HUBUNGI KAMI
Poselkan pertanyaan dan umpan balik Anda ke 
liahona@ldschurch.org.
Kirimkan kisah- kisah Anda yang meningkatkan 
iman di liahona.lds.org atau melalui pos ke:
Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Liahona Digital

TEMUKAN LEBIH LANJUT
Di aplikasi Perpustakaan Injil dan di  
liahona .lds .org, Anda dapat:

•  Menemukan terbitan terkini.

•  Menemukan isi yang hanya dalam format digital.

•  Menelusuri terbitan- terbitan terdahulu.

•  Mengirimkan kisah dan umpan balik Anda.

•  Berlangganan atau memberikan hadiah 
berlangganan.

•  Meningkatkan penelaahan Anda dengan alat 
digital.

•  Membagikan artikel atau video favorit.

•  Mengunduh atau mencetak artikel- artikel.

•  Mendengarkan artikel- artikel favorit Anda.

liahona .lds .org facebook .com/ liahona Aplikasi  
Perpustakaan Injil

Mendukung Misionaris yang Pulang ke  
Rumah Awal
Oleh Kevin Theriot, PhD
Para misionaris yang pulang awal memerlukan kasih 
dan pengertian kita.

Mengatasi Keputusasaan
Oleh Layanan Kemandirian
Hidup penuh tantangan. Namun senantiasa ada cara 
untuk menemukan sukacita dan harapan lagi.
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 “DAN KIRA- KIRA 33% 
LEBIH CENDERUNG … 
MENGATAKAN 
MEREKA SANGAT 
BAHAGIA.” 6

 MEMILIKI TINGKAT 
DEPRESI LEBIH REN-
DAH DAN SEDIKIT 
KEKHAWATIRAN.7

 CENDERUNG HIDUP 
TUJUH TAHUN LEBIH 
LAMA DARIPADA 
ORANG YANG TIDAK 
BERAGAMA.8 ◼

 LEBIH CENDERUNG 
UNTUK MENJADI 
SUKARELAWAN,1 MEM-
BERI UNTUK AMAL,2 
DAN BERGABUNG 
DALAM KLUB- KLUB 
DAN KELOMPOK- 
KELOMPOK.3

 MILIKILAH “HUBUNG-
AN SOSIAL YANG 
LEBIH SEHAT DAN 
PERNIKAHAN YANG 
[LEBIH] STABIL” JUGA 
JEJARING SOSIAL YANG 
LEBIH LUAS.4

 “LEBIH CENDERUNG 
MENIKAH DAN KECIL 
KEMUNGKINANNYA 
BERCERAI [DAN MERE-
KA] MENYATAKAN 
TINGKAT KEPUASAN 
YANG LEBIH TINGGI 
DENGAN PASANGAN 
MEREKA.” 5

Iman dan agama adalah bagian 
penting dari identitas kita. Iman kita, 
dan agama pada umumnya, meme-
ngaruhi kehidupan sehari- hari 
kita. Banyak studi dari denominasi 

Kristen dan agama lainnya telah men-
dapati bahwa orang- orang yang percaya 
lebih sehat dan cenderung lebih berkon-
tribusi dalam masyarakat mereka. Temuan 
riset yang disajikan di sini hanyalah con-
toh dari banyak cara agama meningkatkan 
hidup kita:

IL
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CH

A G A M A :  
Sebuah Berkat bagi Kehidupan  

Kita dan Masyarakat

CATATAN
 1. Lihat Arthur C. Brooks, Gross National 

Happiness: Why Happiness Matters for 
America—and How We Can Get More of 
It (2008), 52.

 2. LIhat Rodney Stark, America’s Blessings: 
How Religion Benefits Everyone,  
Including Atheists (2012), 4.

 3. Lihat Robert D. Putnam, Bowling Alone 
(2000), 66–67.

 4. Tyler J. VanderWeele, “Does Religious 
Participation Contribute to Human 
Flourishing?” Big Questions Online, 
14 Januari 2017, bigquestionsonline.com.

 5. Stark, How Religion Benefits Everyone, 4.
 6. Brooks, Gross National Happiness, 48.
 7. Lihat Andrew Sims, Is Faith Delusion? 

Why Religion is Good For Your Health 
(2009), 220.

 8. Lihat Stark, How Religion Benefits 
Everyone, 4, 106–107, 111.

M a s y a r a k a t

H u b u n g a n

K e s e h a t a n

U M A T  
B E R A G A M A :
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P O T R E T  I M A N

Iona Wikaira
Kaikohe, Selandia Baru

Meskipun dia menghadapi tantangan sebagai 
sipir, Iona menemukan kekuatan dan tetap 
tenang melalui iman kepada Yesus Kristus.
CHRISTINA SMITH, FOTOGRAFER

BELAJAR LEBIH LANJUT
Presiden Thomas S. Monson 
(1927–2018) mengajarkan 
pentingnya menjadi teladan bagi 
semua orang yang ada di sekitar 
kita di lds	.org/	go/	7197.
Temukan lebih banyak kisah 
dalam seri “Potret Iman” di  
lds	.org/	go/	18.

Saya telah menemukan bahwa ketika 
orang- orang di lingkungan kerja Anda 
mengetahui bahwa Anda adalah anggota 
Gereja, mereka akan menghormati Anda 
dan Gereja ketika mereka melihat bahwa 
Anda tidak membiarkan standar- standar 
Anda turun karena lingkungan di mana 
Anda berada. Itulah sebabnya penting bagi 
saya untuk berusaha menjadi teladan yang 
baik sebagai Orang Suci Zaman Akhir.

Dalam setiap situasi, saya memikirkan, 
“Bagaimana Juruselamat menghendaki 
saya untuk berperilaku?” atau “Bagaimana 
Dia menghendaki saya menangani hal ini?” 
Dalam semua pengalaman saya, saya ber-
usaha untuk memastikan bahwa tindakan- 
tindakan saya mencerminkan apa yang 
Juruselamat akan lakukan. Ini menolong 
saya menjadi lebih berkepala dingin dan 
lebih tenang bahkan dalam semua kekacau-
an dari lingkungan kerja yang keras. 
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K etika kita melihat sekeliling lingkungan atau cabang kita, kita melihat orang- 
orang yang tampaknya dapat bergaul dengan mudah. Yang tidak kita sadari 
adalah bahwa bahkan di antara mereka yang tampak dapat bergaul, ada banyak 

yang merasa tersisihkan. Satu studi, contohnya, baru- baru ini menemukan bahwa ham-
pir separuh orang dewasa di Amerika Serikat dilaporkan merasa kesepian, tersisihkan, 
atau terisolasi dari yang lain.1

Adalah penting untuk merasa disertakan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia, 
dan ketika kita merasa diabaikan, itu menyakitkan. Tersisihkan dapat menimbulkan 
perasaan kepedihan atau kemarahan.2 Sewaktu kita tidak merasa menjadi bagian dari 
sesuatu, kita cenderung mencari tempat di mana kita merasa lebih nyaman. Kita perlu 
membantu semua orang merasa bahwa mereka menjadi bagian di gereja.

Menyertakan Semua Orang Seperti Juruselamat
Juruselamat adalah teladan yang sempurna dari menghargai dan menyertakan 

orang lain. Ketika Dia memilih para Rasul- Nya, Dia tidak memperhatikan status, 
kekayaan, atau jabatan tinggi. Dia menghargai perempuan Samaria di sumur, bersaksi 
kepadanya tentang keilahian- Nya alih- alih tentang cara orang Yahudi meremehkan 
orang Samaria (lihat Yohanes 4). Dia melihat pada hati dan tidak pilih kasih terhadap 
orang (lihat 1 Samuel 16:7; Ajaran dan Perjanjian 38:16, 26).

Juruselamat berfirman:
“Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi; 

sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid- murid- Ku, 

yaitu jikalau kamu saling mengasihi” (Yohanes 13:34–35).

Apa yang Dapat Kita Lakukan?
Terkadang sulit untuk mengetahui ketika seseorang merasa seolah mereka tidak 

disertakan. Sebagian besar orang tidak mengatakannya—setidaknya tidak begitu 
jelas. Namun dengan hati yang penuh kasih, bimbingan Roh Kudus, dan upaya untuk 

Asas- Asas Pelayanan

Bagaimana Kita Dapat 
Menciptakan Budaya 
yang Menyertakan  
Semua Orang di Gereja?
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yang Menyertakan  
Semua Orang di Gereja?

BAGIKAN PENGALAMAN 
ANDA
Kirimkan kepada kami 
pengalaman Anda sewaktu 
Anda telah melayani orang 
lain atau telah dilayani. 
Pergilah ke liahona .lds .org 
dan klik “Submit an Article 
or Feedback.”

menjadi tanggap, kita dapat mengenali 
ketika seseorang merasa tidak disertakan 
dalam pertemuan dan kegiatan Gereja.

Kemungkinan Tanda- Tanda Seseorang 
Merasa Tidak Disertakan:

•  Bahasa tubuh tertutup, misalnya 
seperti tangan dilipat erat atau mata 
menatap ke bawah.

•  Duduk di baris belakang ruangan 
atau duduk sendirian.

•  Tidak menghadiri gereja atau hadir 
tidak rutin.

•  Meninggalkan pertemuan atau  
kegiatan awal.

•  Tidak berpartisipasi dalam  
percakapan atau pelajaran.

Ini mungkin tanda- tanda dari emosi 
lainnya juga, misalnya rasa malu, kecemas-
an, atau menjadi tidak nyaman. Anggota 
dapat merasa “berbeda” ketika mereka 
adalah anggota baru Gereja, berasal dari 
negara atau budaya lain, atau baru- baru ini 
telah mengalami trauma yang mengubah 
hidup, misalnya perceraian, kematian seo-
rang anggota keluarga, atau kepulangan 
awal dari misi.

Terlepas dari alasan tersebut, kita hen-
daknya jangan ragu untuk menjangkau 
dalam kasih. Apa yang kita katakan dan 
apa yang kita lakukan dapat menciptakan 
perasaan bahwa semua disambut dan 
semua dibutuhkan.
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Diberkati melalui Penyertaan
Christl Fechter pindah ke negara lain setelah perang melu-

luhlantakkan tanah kelahirannya. Dia tidak fasih berbahasa 
dan tidak mengenal siapa pun di lingkungan huni barunya, 
jadi untuk pertama kalinya dia merasa terasing dan kesepian.

Sebagai anggota Gereja, dia mengerahkan keberanian dan 
mulai menghadiri lingkungan barunya. Dia khawatir bahwa 
aksen kentalnya akan menahan orang- orang dari berkeingin-
an untuk berbicara dengannya atau bahwa dia akan dihakimi 
karena menjadi wanita lajang.

Namun dia bertemu orang- orang yang mengabaikan 
perbedaannya dan menyambutnya ke dalam komunitas 
teman- teman mereka. Mereka menjangkau dalam kasih, dan 
dia segera menemukan dirinya sibuk membantu mengajar di 
kelas Pratama. Anak- anak adalah teladan besar akan peneri-
maan, dan perasaan dikasihi serta dibutuhkan memperkuat 
imannya dan menolong memperkuat kembali dedikasi seu-
mur hidupnya kepada Tuhan.

•  Jangan selalu duduk dengan orang yang sama di 
gereja.

•  Jangan terganggu oleh penampilan lahiriah orang 
untuk melihat orang itu yang sebenarnya. (Untuk lebih 
banyak mengenai topik ini, lihat “Ministering Is Seeing 
Others as the Savior Does,” Liahona, Juni 2019, 8–11.)

•  Sertakan orang lain dalam percakapan.

•  Ajak orang lain untuk menjadi bagian dari hidup Anda. 
Anda dapat menyertakan mereka dalam kegiatan yang 
sudah Anda rencanakan.

•  Temukan dan bangunlah berdasarkan minat yang sama.

•  Jangan menahan pertemanan hanya karena seseorang 
tidak memenuhi harapan Anda.

•  Ketika Anda melihat sesuatu yang unik mengenai seseo-
rang, jadilah tertarik padanya alih- alih mengabaikannya 
atau menghindarinya.

•  Nyatakan kasih dan berikan pujian yang tulus.

•  Luangkan waktu untuk memikirkan apa makna 
sesungguhnya ketika kita mengatakan Gereja ada-
lah untuk semua orang, terlepas dari perbedaan 
mereka. Bagaimana kita dapat menjadikan ini suatu 
kenyataan?

Beberapa Cara untuk Bersikap Menyertakan dan Menyambut Semua Orang
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MEMPRAKTIKAN
Sister Linda K. Burton, mantan Presiden Umum Lembaga 
Pertolongan, mengajarkan, “Pertama amati, kemudian 
layani” (Liahona, November 2012, 78). Mengikuti nasihat ini 
dapat menolong kita menciptakan lingkungan dan cabang 
di mana semua orang disertakan dan dibutuhkan. Berikut 
adalah beberapa gagasan lain untuk dipertimbangkan:

•  Saat kita memasuki gedung gereja, kita dapat 
melihat ke sekeliling dan mengamati siapa yang 
Tuhan ingin kita bawa ke dalam lingkaran perteman-
an kita hari itu.

•  Terkadang kita menghindari mereka yang berbeda 
dari kita atau yang mengalami masa sulit karena kita 
takut mengucapkan hal yang keliru. Ini dapat mem-
buat mereka merasa terasing, mempertanyakan 
mengapa tidak ada yang berbicara kepada mereka. 
Duduklah di samping mereka, nyatakan kasih, 
dan ajukan pertanyaan yang tulus. Tanyakan 
kepada mereka tentang pengalaman mereka dengan 
tantangan mereka dan bagaimana Anda dapat 
membantu.

•  Dalam ceramah kita dan dalam pelajaran hari 
Minggu kita, kita dapat memilih untuk menggu-
nakan contoh- contoh yang memperlihatkan 
bahwa individu dan keluarga dalam berbagai 
situasi dapat menjalankan Injil dan menikmati 
berkat- berkatnya.

•  Anggota kelas dapat diberkati secara melimpah keti-
ka guru menyertakan para anggota dari beragam 
usia, kebangsaan, dan situasi keluarga. Kita harus 
banyak belajar dari banyak anggota setia Gereja 
yang memiliki pengalaman berbeda dari kita.

•  Guru dapat menciptakan suatu tempat yang aman 
bagi semua untuk membagikan pengalaman mereka 
dalam menjalankan Injil. Kapan pun komentar 
diberikan, guru dapat menanggapi secara positif 
pada sesuatu yang telah diberikan. Anggota kelas 
selanjutnya akan cenderung lebih merasa yakin dan 
nyaman dalam membagikan pemikiran mereka.

TEMUKAN LEBIH BANYAK
Untuk lebih banyak gagasan, bacalah “We Can Do Better:  
Welcoming Others into the Fold,” Liahona, September 2017.

Tidaklah selalu mudah untuk merasa nyaman di sekitar 
orang yang berbeda dari kita. Namun dengan berlatih, kita 
dapat menjadi lebih baik dalam menemukan nilai dalam 
perbedaan dan mengapresiasi kontribusi unik yang setiap 
orang berikan. Sebagaimana Penatua Dieter F. Uchtdorf dari 
Kuorum Dua Belas Rasul mengajarkan, perbedaan kita dapat 
menolong kita menjadi orang yang lebih baik, lebih bahagia: 
“Marilah, bantu kami membangun dan memperkuat buda-
ya penyembuhan, kebaikan hati, dan belas kasihan kepada 
semua anak Allah.” 3 ◼
CATATAN
 1. Lihat Alexa Lardieri, “Study: Many Americans Report Feeling Lonely, 

Younger Generations More So,” U.S. News, 1 Mei 2018, usnews.com.
 2. Lihat Carly K. Peterson, Laura C. Gravens, and Eddie Harmon- Jones, 

“Asymmetric Frontal Cortical Activity and Negative Affective Respon-
ses to Ostracism,” Social Cognitive and Affective Neuroscience, vol. 6, 
no. 3 ( Juni 2011), 277–285.

 3. Dieter F. Uchtdorf, “Memercayai, Mengasihi, Melakukan,” Liahona, 
November 2018, 48.
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Oleh Sarah Jane Weaver dan Jason Swensen
Church News

Dalam 189 tahun sejak pengorganisasian Gereja Yesus Kristus dari Orang- Orang Suci 
Zaman Akhir, 102 pria telah dipanggil untuk melayani sebagai anggota Kuorum Dua 
Belas Rasul. Meskipun Tuhan telah mengarahkan banyak perubahan dalam Gereja sejak 

itu, tugas- tugas dasar dari seorang Rasul tetaplah sama.
Dari kantornya dekat Taman Bait Suci, Presiden M. Russell Ballard, Penjabat Presiden 

Kuorum Dua Belas Rasul, berbicara tentang mandat rohani yang diberikan kepada para Rasul 
untuk bersaksi tentang Juruselamat di seluruh dunia, tentang hubungan khusus yang mereka 
miliki dengan para misionaris, dan tentang beberapa kesalahpahaman umum mengenai menjadi 
“seorang rasul, pelihat, dan pewahyu.” Ketika ditanya apakah ada anggota lainnya dari Kuorum 
Dua Belas Rasul yang ingin dia rekomendasikan untuk berbicara mengenai pemanggilan sakral 
mereka sebagai bagian dari artikel ini, Presiden Ballard dengan cepat menjawab, “Ya. Semuanya.”

Kami Adalah Para Saksi:  
Dua Belas Rasul Zaman Sekarang
Para Rasul modern membagikan pemikiran mereka mengenai 
pemanggilan sakral mereka.



 J u l i  2 0 1 9 	 13

FO
TO

 O
LE

H
 B

U
SA

TH
 P

H
O

TO
G

RA
PH

Y

Menjadi Selaras
Tantangan- tantangan besar yang dihadapi para Rasul 

zaman sekarang. Mereka melayani jemaat di seluruh  
dunia yang sedang diuji oleh kerusuhan politik, kehan-
curan keluarga, tekanan media sosial tanpa henti, dan 
ketidakpastian ekonomi. Adalah penting bagi para Rasul 
untuk memahami tantangan dan keadaan yang para anggo-
ta hadapi.

Sebagai pemimpin Gereja, para Rasul harus mengenal 
orang- orang dan keadaan mereka untuk dapat melayani 
mereka lebih baik.

“Kami perlu belajar hal- hal yang memengaruhi kehidupan 
orang- orang,” tutur Penatua Ulisses Soares. “Para Rasul perlu 
menjalani proses terus- menerus dalam mempelajari, mena-
nyakan, dan menerima ilham dan wahyu.”

Sama pentingnya dengan menjadi selaras dengan apa 
yang para anggota hadapi, adalah bahkan lebih penting 
bagi para Rasul untuk mendengarkan dengan saksama 
suara bimbingan Allah dan untuk selaras dengan kehendak 
Tuhan, ungkap Presiden Ballard. “Ini adalah Gereja Tuhan, 
dan tantangan utama kita adalah memastikan bahwa kita 
selaras dengan bagaimana Dia akan menghendaki kita 
memajukan kerajaan- Nya di bumi ini,” Presiden Ballard 
bertutur.

Para Saksi Khusus
Sewaktu setiap Rasul berbicara tentang pemanggilan 

mereka, segera menjadi jelas bahwa masalah administrasi 
bukanlah urusan utama mereka. Tanggung jawab utama 
mereka persis sama seperti yang sebelumnya—mereka harus 
menjadi para “saksi khusus bagi nama Kristus di seluruh 
dunia” (Ajaran dan Perjanjian 107:23).

Arahan terakhir Juruselamat kepada para Rasul- Nya (lihat 
Matius 28:19–20) adalah untuk pergi “mengajar, bersaksi, 
membaptis, dan membangun serta memperkuat Gereja- Nya,” 
kata Presiden Ballard.

Tugas kewajiban para Rasul zaman sekarang tidak 
berubah. “Pertama dan yang terutama, sepanjang waktu, 
kami adalah para saksi akan kenyataan hidup Tuhan Yesus 
Kristus,” tutur Penatua David A. Bednar. “Kami bukan admi-
nistrator; kami adalah pelayan Injil Yesus Kristus.”

Para Rasul ditugaskan “untuk menjadi saksi yang melaku-
kan perjalanan” yang pergi ke “seluruh dunia,” tutur Penatua 
Jeffrey R. Holland. “Kami ingin bahkan unit yang paling jauh 
dari Gereja ini, secara geografis, merasa bahwa ada hubung-
an yang sangat erat antara mereka dan nabi Tuhan,” dia 
menuturkan. “Sering dikatakan, ‘Gereja menjadikan dunia 
terasa kecil.’ Dalam hal kontak Kerasulan, kami berharap 
bahwa ini selalu demikian.”
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Menjangkau Setiap Pasak
Penatua Quentin L. Cook menjelaskan bahwa selama peri-

ode empat tahun, setiap pasak dan lingkungan, distrik dan 
cabang, di Gereja memiliki seorang anggota Dua Belas yang 
datang dan bertemu dengan para pemimpinnya—dan melatih 
mereka perihal prioritas kenabian.

“Konferensi kepemimpinan telah memperkenankan kita 
untuk memenuhi mandat doktrin kita untuk ‘[membangun] 
gereja, dan [mengatur] segala urusan dari yang sama di segala 
bangsa’ [Ajaran dan Perjanjian 107:34] di bawah arahan Presi-
densi Utama,” dia bertutur.

Secara kolektif, pengalaman instruktif yang mendalam 
oleh para anggota Kuorum Dua Belas Rasul membantu 
membimbing para pemimpin lokal ini sewaktu mereka mem-
buat keputusan penting untuk mendorong dan mendukung 
para anggota melalui tantangan- tantangan mereka,” Penatua 
Bednar bertutur.

“Sewaktu kami pergi ke tempat- tempat yang berbeda, 
kami merasakan kebaikan dari para anggota,” tutur Penatua 
Gerrit W. Gong. “Kami mendengar pengalaman dan kami 
belajar hal- hal yang membantu kami memahami sewaktu 

kami berembuk bersama sebagai kuorum mengenai apa yang 
terjadi di bagian- bagian berbeda dunia dan di kelompok- 
kelompok berbeda di dalam Gereja.”

Melakukan perjalanan ke konferensi- konferensi kepemim-
pinan “memberi kami kesempatan untuk berinteraksi dengan 
orang- orang yang hebat dan baik,” tutur Penatua Cook. 
“Kami pergi ke rumah mereka, dan kami memiliki kesem-
patan untuk melayani mereka .… Pelayanan kepada para 
Orang Suci yang menyentuh hati kami paling mendalam. 
Kami melakukannya dengan bimbingan dari Roh Kudus dan 
Juruselamat dan dengan pengetahuan yang dipelajari melalui 
pengalaman, beberapa terlalu sakral untuk dibagikan,” dia 
bertutur.

Kepada yang Satu
Setelah 43 tahun sebagai seorang Pembesar Umum dan 

kini dalam dekade keempat pelayanannya dalam Kuorum 
Dua Belas Rasul, tugas- tugas Presiden Ballard telah mem-
bawanya ke sebagian besar negara di dunia, memperke-
nankan dia untuk melayani bertatap muka dengan para 
anggota dan misionaris tak terhitung banyaknya. Jutaan 
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telah mendengarkan ceramah- ceramah konferensi umum 
dan kebaktiannya. Namun sementara dia memiliki tanggung 
jawab mendunia, Roh Kudus memperkenankan dia untuk 
terhubung dengan dan memberkati individu- individu. Hal 
ini yang tampaknya bertentangan adalah cara Juruselamat, 
dia berkata. “Saya kadang mendapatkan surat dari seseorang 
yang mengatakan, ‘Saya tadi berada dalam pertemuan, dan 
Anda telah mengatakan sesuatu yang mengubah hidup saya.’ 
Itu adalah kuasa Roh Kudus. Tuhan mengatur hal- hal terke-
cil dari Gereja- Nya.”

“Begitu banyak pengalaman yang manis, sederhana 
dengan para anggota Gereja di seluruh dunia” menjelaskan 
pelayanan kerasulan, tutur Penatua Bednar. “Tuhan meng-
utus seorang anggota Kuorum Dua Belas ke tempat- tempat 
spesifik pada waktu- waktu tertentu di mana kami bertemu 
dengan para Orang Suci Zaman Akhir yang setia dan yang 
lainnya yang sering bergumul atau dalam kebutuhan akan 
penghiburan dan kepastian. Allah mengatur interaksi terse-
but,” ujar Penatua Bednar.

Penatua Ronald A. Rasband menuturkan bahwa setelah 
pemanggilannya dalam kerasulan, dia belajar bahwa dia 

perlu menambahkan waktu ekstra pada setiap kegiatan ke 
dalam hidupnya agar dia dapat menyapa para anggota Gereja 
dan yang lainnya. “Itu bukanlah tentang saya,” dia bertutur. 
“Itu adalah tentang penghormatan dan kehormatan yang 
para anggota Gereja miliki bagi jabatan kerasulan.”

Penatua Rasband menuturkan bahwa selama penahbisan-
nya pada kerasulan, dia diberi petunjuk, “‘Kami menempat-
kan Anda dalam jabatan untuk menjadi seorang saksi khusus 
akan nama Kristus di seluruh dunia … di segala waktu dan 
dalam setiap keadaan.’ Kata- kata tersebut tercantum dalam 
penahbisan saya: ‘di segala waktu dan dalam setiap keadaan.’”

Sebuah Hubungan Penting 
Para Rasul dan 70.000 lebih misionaris penuh waktu  

Gereja menjalin hubungan sakral, bahkan erat.
Kata rasul berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti 

“diutus,” Penatua Dale G. Renlund menjelaskan. Pikirkan 
tugas ilahi Juruselamat kepada para Rasul zaman dahulu: 
“Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala 
makhluk. Karena dia yang percaya dan dibaptis akan disela-
matkan” (Markus 16:15–16).

Dalam menaati perintah itu, Dua Belas “dengan saleh ter-
libat” dalam pekerjaan misionaris dan menyampaikan pesan 
Injil, kata Presiden Ballard.

Seperti Paulus di zaman dahulu, para Rasul zaman seka-
rang dengan doa yang sungguh- sungguh mendelegasikan 
tugas- tugas mereka untuk berbagi Injil kepada orang lain. 
Dan, dalam sikap seperti rasul, para misionaris diutus ke 
seluruh dunia untuk mengajarkan Injil Kristus. “Adalah Dua 
Belas, menjalankan kunci- kunci yang mereka miliki, yang 
menugasi mereka ke misi- misi,” tutur Penatua Bednar. “Dan 
karenanya kami mengutus mereka.”

Tuhan tetap sebagai direktur pembimbing dari pekerjaan 
misionaris. Dia mewenangkan para Rasul- Nya yang hidup, 
yang ditugaskan pada waktu yang berbeda untuk melayani 
dalam Dewan Pelaksana Misionaris, untuk menyampaikan 
hasrat- Nya kepada para misionaris penuh waktu yang bekerja 
di ladang. Tugas- tugas administrasi semacam itu dijalankan 
lebih dari sekadar “mengelola organisasi,” tutur Penatua 
Bednar. Para Rasul memegang kunci- kunci imamat untuk 
pengumpulan Israel. “Kami memberikan bimbingan dan 

Kata rasul berasal dari kata bahasa Yunani yang 
berarti “diutus.” Sama seperti para Rasul masa awal, 
Juruselamat masih mengutus para Rasul- Nya “ke 
seluruh dunia” (Markus 16:15–16).
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arahan rohani agar pekerjaan dilaksanakan dalam cara seba-
gaimana Tuhan menghendakinya,” dia bertutur.

Penatua Dieter F. Uchtdorf mengetuai Dewan Pelaksana 
Misionaris Gereja. Terdapat di atas meja kantornya sebuah 
patung perunggu kecil kerekanan misionaris yang digam-
barkan sedang mengayuh sepeda dengan kuat, barangkali 
bergegas untuk memenuhi janji mengajar. Kapan pun dia 
menelaah patung perunggu itu, dia diingatkan akan ikat-
an yang tak terpatahkan antara para Rasul dan misionaris. 
“Setiap orang dari 70.000 misionaris menjalankan pelayanan 
sakral dan dipanggil oleh Tuhan dengan sepucuk surat dari 
nabi Allah untuk menjadi wakil Juruselamat. Mereka adalah 
kepanjangan tangan dari Dua Belas.”

“Kapan pun kami memiliki waktu, kami bertemu dengan 
mereka,” Presiden Ballard bertutur. “Kami membiarkan 
mereka mengajukan pertanyaan. Kami mencoba membantu 
mereka menemukan, mengajar, membaptiskan, dan memper-
kuat anak- anak Bapa Surgawi kita.”

Bekerja bersama, kedua kelompok diutus untuk membagi-
kan kabar baik Injil ke seluruh dunia. “Kami melihat misiona-
ris penuh waktu sebagai rekan kami,” kata Penatua D. Todd 
Christofferson.

Kesalahpahaman
Sementara sejumlah pengamat di luar mungkin berpikir 

Gereja dipimpin seperti sebuah perusahaan, kerasulan “tidak 
seperti menjadi eksekutif bisnis; itu sangat berbeda,” kata 
Penatua Gary E. Stevenson. “Peranan seorang Rasul Tuhan 
Yesus Kristus adalah benar- benar peranan pelayanan, kera-
sulan.” Peranan menjadi saksi Yesus Kristus kepada dunia 
“mendidik dan membedakan kami.”

Penatua Neil L. Andersen mengatakan bahwa dalam Kuo-
rum Dua Belas Rasul, tidak ada faksi, pelobian, atau pusat 
kekuasaan. Ada “opini- opini yang berbeda,” namun “tidak 
ada ego.”

Tuhan menyatukan banyak orang dari profesi dan latar 
belakang yang berbeda, Penatua Andersen bertutur. Namun 
“mereka sama dalam kesaksian mereka akan Juruselamat dan 
dalam kerendahhatian mereka. Mereka tidak mencari jabat-
an; mereka tidak berusaha untuk menjadi orang yang paling 
pintar dalam ruangan. Tuhan dapat bekerja dengan itu. Saya 
tidak pernah melihat siapa pun [dalam Dua Belas] menunjuk-
kan amarah, dan saya tidak pernah melihat siapa pun mere-
mehkan siapa pun.”

Kerendahhatian menegaskan kerasulan, kata Penatua 
Uchtdorf. Pemanggilan mereka menjadikan mereka dapat 
dikenali hampir di mana pun mereka bepergian, “namun 
kami tahu itu bukanlah tentang kami—itu tentang Dia. Kami 
mewakili Dia .… Itu adalah tentang kebesaran- Nya.” 

Kami Semua Dipanggil untuk Melayani
Setelah kematian dan Kebangkitan Juruselamat, Dia 

memberi petunjuk kepada para murid- Nya selama 40 hari 
dan kemudian terangkat ke surga. Karena kekosongan dalam 
Kuorum Dua Belas Rasul—dikarenakan oleh pengkhianatan 

Presiden Ballard di Spanyol Penatua Holland di Inggris Penatua Uchtdorf di Rusia

Penatua Christofferson di Meksiko
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dan kematian Yudas Iskariot—para anggota kuorum berkum-
pul dan berdoa kepada Tuhan.

Dua orang, Matias dan Barsabas, diidentifikasi, dan para 
Rasul berdoa agar Tuhan berkenan menunjukkan “siapa 
yang Engkau pilih dari kedua orang ini, … dan yang kena 
undi adalah Matias dan dengan demikian ia ditambah-
kan kepada bilangan kesebelas” (lihat Kisah Para Rasul 
1:23–26).

Dahulu dan sekarang, “dipanggil sebagai Rasul bukanlah 
suatu prestasi atau pencapaian,” Penatua Renlund menje-
laskan. “Itu bukanlah pemanggilan yang diperoleh. Matias, 
dalam Kisah Para Rasul pasal 1, dipilih oleh Allah alih- alih 
Barsabas. Allah tidak mengatakan kepada kita mengapa. 
Namun hal yang seharusnya kita ketahui adalah bahwa kesak-
sian Barsabas menghormati Juruselamat dan Kebangkitan- 
Nya adalah sama seperti yang dimiliki Matias.”

Allah memilih, dia menjelaskan. “Seandainya Barsabas 
memenuhi apa pun pemanggilan yang dia miliki, pahalanya 
tidak berbeda dengan apa yang akan Matias terima, jika dia 
meningkatkan pemanggilannya.”

Sama seperti kesaksian Barsabas setara dengan kesak-
sian Matias, setiap anggota Gereja berhak bagi dan dapat 
“mengembangkan suatu hubungan seperti kerasulan dengan 
Tuhan,” tutur Presiden Ballard.

Pelayanan kepada Tuhan dan Gereja adalah “privilese dan 
berkat. Itu sebuah kehormatan,” tutur Penatua Uchtdorf. 
“Tuhan memperlihatkan kasih- Nya bagi kita, dan kita dapat 
memperlihatkan kasih kita kepada Tuhan dengan melakukan 
apa pun yang Dia minta untuk kita lakukan.”

Pengalaman yang Sakral
Menjadi bagian dari dewan tinggi yang melakukan perja-

lanan merupakan sebuah pengalaman sakral, tutur Penatua 
Andersen. “Ketika kami membagikan kesaksian, kesaksian itu 
merasuk ke dalam hati orang- orang, sebagian, karena penah-
bisan kami.”

Penatua Christofferson menuturkan bahwa pada awal 
pelayanan kerasulannya, dia merasa terbebani oleh ekspek-
tasi yang dirasakan. Namun kemudian dia menerima pesan 
sederhana dari Tuhan: “Lupakan tentang dirimu dan apa 
yang orang- orang mungkin pikirkan tentang kamu, apakah 
mereka terkesan atau kecewa atau apa pun. Berfokuslah 
pada apa yang Aku ingin berikan kepada mereka melalui 
kamu. Berfokuslah pada apa yang Aku ingin mereka dengar 
melalui kamu.”

Beberapa tahun lalu, Penatua Christofferson mengunjungi 
Mérida, Venezuela, di mana seorang anak lelaki kecil, mung-
kin berusia 7 tahun, melihat dia melalui jendela dan mulai 
berteriak, “El Apostol, el Apostol!” (“Rasul, Rasul!).

“Itu adalah kejadian yang sangat sederhana, namun itu 
mengilustrasikan kepada saya dalamnya apresiasi yang bah-
kan anak- anak miliki bagi pemanggilan itu,” tuturnya. “Itu 
bukan tentang orang yang memegang pemanggilan.” Anak 
itu telah belajar tingkat apresiasi bagi pemanggilan itu dan 
apa yang mewakilinya.” ◼

Penatua Bednar di Peru Penatua Cook di Argentina

Penatua Andersen di Brasil
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Bagaimana Kita Dapat 
Mendukung Para 
Pemimpin Kita?
Oleh Sarah Jane Weaver dan Jason Swensen
Church News

Pada hari- hari yang penuh tangis setelah kebakaran hebat menghancurkan selu-
ruh lingkungan huni di Sonoma County, California pada Oktober 2017, Penatua 

Ronald A. Rasband dari Kuorum Dua Belas Rasul melakukan perjalanan ke komunitas- 
komunitas yang terdampak untuk berada bersama para Orang Suci Zaman Akhir.

Dia dalam misi Pelayanan. Dia dan Sister Melanie Rasband menghibur para ang-
gota yang letih karena kebakaran di gedung- gedung pertemuan mereka dan di sudut- 
sudut rumah mereka yang terbakar.

Dan ke mana pun dia pergi, para anggota maju ke depan untuk menjabat tangan-
nya. Itu adalah suatu tanda apresiasi. Mereka berterima kasih kepada Rasul atas 
dukungannya. Namun setiap jabatan tangan menyampaikan pesan yang sama: “Saya 
mendukung Anda.”

Tindakan Iman
Pendukungan adalah sebuah tindakan sakral yang menghubungkan keanggotaan 

Gereja dengan para pemimpin Gereja, ucap Penatua Gary E. Stevenson. Dengan lebih 
dari 16 juta anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang- Orang Suci Zaman Akhir, relatif 
sedikit anggota Gereja yang akan pernah berbicara bertatap muka dengan seorang 
Rasul atau menjabat tangan Rasul. Namun setiap anggota memiliki kesempatan untuk 
membuat hubungan pribadi dengan para pemimpin Gereja ini dan yang lainnya mela-
lui pendukungan resminya dan tindakan- tindakan mendukung sehari- hari, ungkap 
Presiden M. Russell Ballard, Penjabat Presiden Kuorum Dua Belas.

“Kita mendukung dengan mengangkat tangan kita namun juga dengan hati dan 
tindakan kita,” tutur Penatua Gerrit W. Gong. “Kita mendukung para pemimpin 
Gereja dalam cara yang sama kita saling mendukung. Kita tahu kita terikat melalui 
perjanjian.”

Mendoakan para Rasul tetap menjadi unsur berharga dari pendukungan, tutur 
Penatua Ulisses Soares. “Kami adalah orang biasa, dan Tuhan telah memanggil kami 
untuk sesuatu yang tidak dapat kami lakukan sendiri. Namun kami merasa dapat 
memenuhi tugas itu karena orang- orang mendoakan kami.”

Iman mendahului dan mengikuti pendukungan, tambah Penatua Soares. “Dengan 
mendukung para Rasul, Anda membantu Juruselamat merampungkan pekerjaan- Nya. 
Iman Anda membantu Tuhan merampungkan apa yang Dia komunikasikan melalui 
para nabi dan pewahyu- Nya.”

“Saya menyukai tamsilan tentang mengangkat tangan kanan ke atas dan artinya 
dibalik itu,” tutur Penatua Jeffrey R. Holland. Bagi para Rasul, didukung oleh para 
anggota Gereja secara rohani serupa dengan menerima makanan penopang hidup, 
dia menambahkan. “Setiap suara penting dan setiap orang yang berhasrat melayani 

Dengan memilih 
untuk mendukung 
Dua Belas 
Rasul, para 
anggota Gereja 
memperlihatkan 
keyakinan mereka 
pada setiap ikrar 
kepatuhan Rasul 
pada Juruselamat.



diperkenankan. Tidak seorang pun harus melayani sendirian 
di Gereja, apa pun pemanggilan kita.”

Praktik Lama
Pendukungan para Rasul merupakan praktik zaman 

akhir yang berasal dari masa Pemulihan Injil Yesus Kristus. 
Sejak hari pertama, para Orang Suci masa awal diundang 
untuk menyetujui pemanggilan para pemimpin Gereja dan 
untuk mendukung mereka dalam pemanggilan itu.

Pada 6 April 1830, Joseph Smith dan para pengikutnya 
yang baru dibaptiskan berkumpul di sebuah rumah kayu 
gelondongan milik Peter Whitmer, Sr., di Fayette, Seneca 
County, New York.

Joseph berdiri dan menanyakan kepada mereka yang ber-
peran serta apakah mereka menginginkan pengorganisasian 
Gereja Yesus Kristus dari Orang- Orang Suci Zaman Akhir.

Menjalankan asas persetujuan bersama, para anggota 
baru mengangkat tangan mereka dan menyetujui dengan 
suara bulat. Selanjutnya mereka setuju untuk menerima 
Joseph Smith dan Oliver Cowdery sebagai pengajar mereka 
dan pembimbing rohani mereka.

“Keanggotaan di dalam Gereja adalah masalah yang 
sangat pribadi,” tutur Penatua Holland. “Setiap orang 
diperhitungkan. Itulah sebabnya kita berfungsi berdasarkan 
asas persetujuan bersama. Kami ingin semua orang memiliki 
opini, untuk menyatakan dirinya, dan untuk bersatu dalam 
maju ke depan.”

Suatu Tindakan yang Meninggikan Kita Semua
Ketika menerima pemanggilan dalam kerasulan, para 

anggota Kuorum Dua Belas “diperintahkan” untuk meng-
ikuti kehendak Tuhan, kata Penatua Dale G. Renlund. 
Dengan memilih untuk mendukung Dua Belas, para anggo-
ta memperlihatkan keyakinan mereka dalam ikrar kepatuh-
an masing- masing Rasul kepada Juruselamat. 

Para Orang Suci yang memberikan suara pendukungan 
mereka kepada seorang Rasul individu secara bersamaan 
mendukung Kuorum terkonsolidasi, tutur Penatua  
Quentin L. Cook.

Pendukungan sakral itu mengangkat dan memberkati 
para Rasul—namun itu juga mengangkat para pendukung, 
tambah Penatua Cook. “Itu memberdayakan mereka dan 
memberkati mereka serta memberi mereka bimbingan.”

Ini berarti bahwa sama seperti para anggota yang 
sangat terdampak oleh kebakaran Santa Rosa memberikan 
dukungan berkelanjutan kepada Penatua Rasband, para 
anggota di seluruh dunia dapat diangkat bahkan sewaktu 
mereka mengangkat setiap anggota Dua Belas. ◼

Penatua Rasband di India; Penatua 
Stevenson di Hong Kong; Penatua  
Renlund di Brasil; Penatua Gong di 
Shanghai, Tiongkok; Penatua Soares  
di Brigham Young University
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Pusaka Pionir Kita yang 
Berkesinambungan



PUSAKA IMAN
“Kita harus yakin 
bahwa pusaka 
iman yang diterima 
dari [para pionir] 

tidak pernah hilang. Biarlah kehi-
dupan heroik mereka menyentuh 
hati kita, dan terutama hati kaum 
muda kita, agar api kesaksian sejati 
dan kasih yang tak tergoyahkan bagi 
Tuhan dan Gereja- Nya akan menyala 
terang dalam diri kita masing- 
masing sebagaimana itu adanya 
dengan para pionir kita yang setia.”
Presiden M. Russell Ballard, Penjabat Presi-
den Kuorum Dua Belas Rasul, “Faith in Every 
Footstep,” Ensign, November 1996, 25.
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LANJUT MENGENAI 
PARA PIONIR ANDA.
Untuk mempelajari 
tentang sejarah dan 
para pionir Gereja di 
negara Anda, kun-
jungi history .lds .org/ 
GlobalHistories.

Pada Juli 1847, rombongan pertama pionir memasuki Lembah Salt Lake 
setelah berjalan kaki melintasi Amerika Barat dalam pencarian sebuah 
rumah baru di mana para Orang Suci dapat menyembah Tuhan bebas 

dari penganiayaan. Banyak anggota di Amerika Utara dapat menelusuri 
pusaka mereka kembali kepada leluhur pionir ini. Namun bagi sebagian 
besar anggota Gereja di seluruh dunia, pusaka pionir mereka dimulai di 
tempat lain, baik dengan leluhur terkini mereka yang bergabung dengan 
Gereja atau barangkali bahkan dengan diri mereka sendiri sewaktu mereka 
menjadi orang pertama dalam keluarga, komunitas, atau bangsa mereka 
untuk memeluk Injil.

Bulan ini, sewaktu kita merayakan leluhur pionir kita, Anda dapat berta-
nya dalam hati: Di manakah pusaka iman saya dimulai? Apa pengorbanan 
yang para pionir dalam leluhur saya buat untuk mendedikasikan hidup 
mereka pada Gereja? Bagaimana saya menghormati dan membagikan pusaka 
mereka? Apa yang dapat saya lakukan untuk membantu orang lain mema-
hami dan menghormati leluhur pionir mereka sendiri? ◼

Searah jarum jam dari kiri: 

Wanita Memegang Kitab Mormon 
dan Keranjang Bunga, oleh Jubal 
Aviles Saenz

Membangun Sekarang untuk 
Kekekalan, oleh Sylvia Huege de 
Serville

Bangkitlah, Bangkitlah, Kenakan 
Garmen Indahmu, oleh Natalie 
Ann Hunsaker

Kunjungan, oleh Chu Chu

* Joseph William Billy Johnson: 
Kekudusan bagi Tuhan, oleh 
Emmalee Rose Glauser Powell

Keluarga Membaca, oleh Jose 
Manuel Valencia Arellano

Suatu Perhentian di Sepanjang 
Jalan, oleh Carmelo Juan  
Cuyutupa Cannares

Buah dari Sukacita, oleh Nanako 
Hayashi

Kecuali sebagaimana disebutkan,* 
gambar- gambar ini dan yang lain-
nya dari ajang seni internasional 
Museum Sejarah Gereja dapat 
dilihat daring di lds .org/ go/ 71921.
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Saat saya berusia 15 atau 16, saya sangat egois dan, seperti banyak dari kita di masa 
remaja, tidak tenang, tidak pasti, dan rapuh. Saya merasa tersesat dan tidak nya-
man serta canggung. Itu tidak membantu karena orangtua saya tinggal jauh di 

Saudi Arabia sementara saya di asrama sekolah di sebuah pantai terpencil di Inggris. 
Dalam hal sekolah, Hogwarts dengan Snape mungkin lebih ramah.

Cuaca buruk biasa terjadi di sepanjang pantai itu, tetapi pada suatu musim dingin 
badai yang sangat dahsyat menerjang di sepanjang Laut Irlandia disertai angin topan. 
Sekitar 5.000 rumah terendam banjir, makanan hampir habis, dan orang- orang dibiar-
kan terputus hubungan tanpa listrik atau sarana pemanasan dan penerangan di rumah 
mereka.

Ketika banjir mulai surut, kami diutus oleh sekolah untuk memberikan bantuan 
dengan pembersihan. Saya heran melihat bencana alam seperti itu secara dekat. Air 
dan lumpur ada di mana- mana. Raut wajah orang- orang yang telah kebanjiran pucat 
dan suram. Mereka tidak tidur selama berhari- hari. Teman- teman sekolah saya dan 
saya pergi bekerja, memindahkan barang- barang yang terendam air ke lantai atas dan 
menarik karpet yang telah hancur oleh banjir.

Namun yang paling mengejutkan saya adalah persahabatan yang berkembang. 
Hanya ada perasaan yang luar biasa dan baik di antara orang- orang yang bersatu padu 
dalam perkara mulia menghadapi situasi yang sulit. Saya kemudian merenungkan 
bahwa semua perasaan tidak aman yang memenuhi begitu banyak pikiran rutin remaja 
saya lenyap saat saya terlibat dalam upaya yang besar ini untuk membantu tetangga- 
tetangga kami.

Oleh Penatua 
Patrick Kearon
Dari Presidensi 
Tujuh Puluh

Pola  

Semoga kita mengikuti Kristus yang hidup dengan 
lebih rela, lebih efektif, sewaktu kita berusaha untuk 
menjadi murid- Nya yang sejati melalui Pelayanan 
sebagaimana Dia akan melayani.
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Kesadaran bahwa membantu orang lain adalah obat penawar terhadap 
keadaan saya yang suram dan terobsesi pada diri sendiri seharusnya telah 
mengubah saya. Tetapi ternyata tidak, karena kesadaran itu tidak cukup 
tertanam secara mendalam, dan saya gagal merenungkan dengan lebih 
serius apa yang telah terjadi. Pemahaman itu datang kemudian.

Undangan untuk Melayani
Saya memikirkan ini selama konferensi umum April 2018 sewaktu 

saya mendengar panggilan berulang untuk melayani seperti Juruselamat 
melayani—dan untuk melakukannya karena kasih, sebagai pengakuan 
bahwa kita semua adalah anak- anak Bapa Surgawi kita.

Kita akan melayani bukan karena pelayanan kita dihitung atau diu-
kur, tetapi karena kita mengasihi Bapa kita di Surga dan termotivasi oleh 
tujuan yang lebih tinggi dan lebih mulia—membantu teman- teman kita 
menemukan dan berada di jalan pulang kepada- Nya. Kita mengasihi dan 
melayani sesama kita seperti yang akan Yesus lakukan jika Dia berada di 
posisi kita, benar- benar mencoba untuk meningkatkan kehidupan orang- 
orang dan meringankan beban mereka. Di sinilah sukacita dan kepuasan 
yang abadi datang, baik bagi si pemberi maupun penerima, ketika kita 
membagikan buah dari mengetahui dan merasakan nilai tak terbatas kita 
dan kasih kekal Allah untuk kita masing- masing.

“Ciri khas Gereja Tuhan yang sejati dan hidup akan selalu merupakan 
upaya yang terorganisasi, terarah untuk melayani setiap anak Allah dan 
keluarga mereka,” tutur Presiden Russell M. Nelson. “Karena ini adalah 
Gereja- Nya, kita sebagai hamba- Nya akan melayani yang satu, sama seperti 
yang Dia lakukan. Kita akan melayani dalam nama- Nya, dengan kuasa dan 
wewenang- Nya, dan dengan kebaikan- Nya yang penuh kasih.” 1

Saya tahu bahwa jika kita mengindahkan panggilan untuk Pelayanan 
ini, kita memiliki kesempatan untuk bangkit dari diri kita sendiri; tumbuh 
dalam iman, keyakinan, dan kebahagiaan; dan mengatasi fokus pada diri 
sendiri dan rasa kehampaan dan kesuraman yang menyertainya.

Pelayanan Mengubah Kita
Keindahan dari pelayanan semacam ini adalah bahwa itu membantu 

orang lain, tetapi itu juga mengubah kita dengan menjauhkan kita dari 
kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan keraguan kita. Pada mulanya, 
pelayanan itu hanya mengalihkan perhatian kita dari masalah kita sendiri, 

tetapi itu dengan cepat berubah menjadi sesua-
tu yang jauh lebih tinggi dan lebih indah. Kita 
mulai mengalami terang dan kedamaian, ham-
pir tanpa menyadarinya. Kita tenang, hangat, 
dan terhibur. Dan kita mengenali sukacita yang 
datang tidak dengan cara lain.

Sebagaimana Presiden Spencer W. Kimball 
(1895–1985) menjelaskannya: “Kehidupan yang 
berkelimpahan yang dicatat dalam tulisan suci 
adalah jumlah rohani yang diperoleh dengan 
melipatgandakan pelayanan kita kepada orang 
lain dan dengan menginvestasikan bakat kita 
dalam pelayanan kepada Allah dan kepada 
manusia.” Dia menambahkan, “Kita menjadi 
lebih kuat saat kita melayani orang lain— 
sesungguhnya, lebih mudah untuk ‘menemukan’ 
diri kita sendiri karena ada lebih banyak dari kita 
yang dapat ditemukan!” 2

Panggilan dari Tuhan
Ketika Juruselamat memanggil Petrus, Andreas,  

Yakobus, dan Yohanes untuk mengikuti Dia, per-
ubahan arah dan fokus mereka adalah seketika: 
“Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya 
dan mengikuti Dia.” (Matius 4:20).

Tetapi setelah Juruselamat diambil dari 
mereka dengan cara yang paling kejam, mereka 
kembali ke kegiatan mereka mencari ikan, ke 
kegiatan yang mereka rasa mereka ketahui. Pada 
satu kesempatan, Juruselamat yang telah bangkit 
datang kepada mereka sewaktu mereka mencari 
ikan tanpa hasil.

“Maka kata Yesus kepada mereka: Tebarkan-
lah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan 
kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya 
dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena 
banyaknya ikan” (Yohanes 21:6).
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Ini tidak saja menunjukkan bahwa Dia tidak 
kehilangan kuasa- Nya, tetapi juga merupakan 
gambaran yang sangat berani bahwa mereka 
mencari di tempat yang salah dan berfokus 
pada hal yang salah. Ketika mereka makan 
ikan bersama di pantai, Juruselamat bertanya 
kepada Petrus tiga kali apakah dia mengasihi- 
Nya. Setiap kali dengan perasaan yang semakin 
cemas, Petrus menjawab bahwa dia mengasihi- 
Nya. Setelah setiap kali Petrus menjawab, Yesus 
meminta Petrus untuk menggembalakan domba- 
domba- Nya. (Lihat Yohanes 21:15–17.)

Mengapa Juruselamat bertanya tiga kali kepa-
danya apakah dia mengasihi- Nya? Petrus telah 
dipanggil untuk mengikuti Yesus sebelumnya, 
dan dia langsung menanggapi, meninggalkan 
kegiatan mencari ikan. Tetapi ketika Yesus diam-
bil dari mereka, Petrus berduka; dia tersesat. Dia 
kembali ke satu- satunya hal yang dia rasa dia 
ketahui—mencari ikan. Kini Yesus ingin Petrus 
untuk benar- benar mendengar Dia dan mema-
hami pentingnya undangan kali ini. Dia mem-
butuhkan Petrus untuk memahami apa artinya 
menjadi murid dari Kristus yang telah bangkit 
sekarang bahwa Dia tidak akan lagi secara fisik 
berada di sisi mereka.

Apa yang Tuhan inginkan dari Petrus? Dia 
ingin Petrus menggembalakan domba- domba- 
Nya, anak- anak domba- Nya. Ini adalah peker-
jaan yang perlu dilakukan. Petrus mengenali 
panggilan yang lembut dan langsung ini dari 
Tuhannya, dan Rasul kepala ini menanggapi, 
dengan berani dan tanpa rasa takut memberi-
kan sisa hidupnya pada pelayanan yang telah 
diperuntukkan baginya.

Mulailah dengan Doa
Kita memiliki Rasul ketua lain di bumi saat 

ini. Presiden Nelson menyampaikan undangan 
kepada Anda untuk menggembalakan domba- 
domba Yesus. Dengan semua gangguan di seki-
tar kita dan begitu banyak hal yang lebih kecil 
yang menuntut perhatian kita, tantangannya 
adalah menanggapi undangan ini dan bertindak—
benar- benar melakukan sesuatu, benar- benar 
membuat perubahan, dan hidup secara berbeda.

Pertanyaan Anda sekarang mungkin, “Dari 
mana saya mulai?”

Mulailah dengan doa. Presiden Nelson telah menantang kita untuk 
“merentang melampaui kemampuan rohani [kita] saat ini untuk menerima 
wahyu pribadi.” 3 Tanyakan kepada Bapa Anda di Surga apa yang dapat 
Anda lakukan dan untuk siapa. Tanggapi setiap kesan yang Anda terima, 
betapa pun kecilnya mungkin hal itu. Bertindaklah. Tindakan kebaikan 
sekecil apa pun membuat kita melihat keluar dan membawa berkatnya 
sendiri. Itu bisa dalam bentuk pesan teks yang baik, dan tak terduga 
kepada seseorang. Mungkin itu bunga, beberapa kue, atau kata yang 
baik. Mungkin itu membersihkan taman atau halaman, mencuci pakaian, 
mencuci mobil, memangkas rumput, membersihkan salju, atau sekadar 
mendengarkan.

Seperti yang Sister Jean B. Bingham, Presiden Umum Lembaga  
Pertolongan telah katakan: “Terkadang kita berpikir kita harus melakukan 
sesuatu yang hebat dan heroik agar ‘terbilang’ sebagai melayani sesama 
kita. Namun tindakan pelayanan sederhana dapat memiliki dampak yang 
mendalam terhadap orang lain—seperti juga terhadap diri kita sendiri.” 4
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Anda mungkin enggan mengambil langkah pertama, yakin Anda tidak 
punya waktu atau Anda tidak bisa benar- benar membuat perbedaan, tetapi 
Anda akan kagum pada apa yang bahkan hal- hal kecil dapat lakukan. 
Presiden Nelson menyusun pola pelayanan yang lebih tinggi dan lebih 
suci untuk Anda dan saya. Ketika kita menanggapi, kita akan menemukan 
betapa memuaskan, membebaskan, dan menenangkan itu bagi kita, dan 
betapa kita bisa menjadi wakil untuk perubahan dan penghiburan dalam 
kehidupan orang lain.

Terkadang, misalnya setelah menyelesaikan sebuah misi, kita mung-
kin tergoda untuk mengatakan, “Ah, saya telah melakukannya. Biarkan 
orang lain melayani. Saya ingin istirahat.” Tetapi Pelayanan sejati tidak 
berhenti. Ini adalah cara hidup. Kita mungkin beristirahat dari kegiatan 
rutin kita dan liburan untuk istirahat dan penyegaran, namun tanggung 
jawab perjanjian kita untuk saling mengasihi sebagaimana Dia telah 
mengasihi kita dan untuk menggembalakan domba- domba- Nya tidak 
berhenti.

Pelayanan Gereja di Seluruh Dunia
Saya sangat bangga menjadi anggota Gereja yang mempraktikkan 

Pelayanan ini. Tahun 2017 saja, para anggota kita menyumbangkan 
lebih dari 7 juta jam pekerjaan sukarela untuk menanam, memanen, dan 

mendistribusikan makanan kepada orang mis-
kin dan yang membutuhkan. Gereja menyedi-
akan air bersih bagi setengah juta orang dan 
kursi roda untuk 49.000 orang di 41 negara. 
Para sukarelawan menyediakan kacamata dan 
layanan oftalmologis dan mereka melatih 97.000 
pengurus bagi mereka yang memiliki tantangan 
penglihatan di 40 negara. Tiga puluh tiga ribu 
pengurus dilatih dalam bidang perawatan ibu 
hamil dan bayi yang baru lahir di 38 negara. 
Belum lagi Uluran Tangan di mana, dalam bebe-
rapa tahun terakhir, ratusan ribu umat kita telah 
menyumbangkan berjuta- juta jam. Para anggota 
Gereja Yesus Kristus terjun untuk menolong 
mereka yang terdampak oleh bencana besar dan 
kecil, juga meningkatkan lingkungan huni serta 
komunitas mereka.

Prakarsa JustServe yang berkembang di Gere-
ja, yang mencantumkan peluang pelayanan, 
telah memiliki lebih dari 350.000 sukarelawan 
yang terdaftar, yang telah menyumbangkan juta-
an jam membantu di komunitas lokal mereka.5

Ini adalah Gereja dalam tindakan. Inilah yang 
kita lakukan. Inilah yang Anda lakukan. Biarlah 
ini menjadi karakteristik ilahi akan jati diri Anda.

Tiga Jenis Pelayanan
Saya ingin menyoroti tiga jenis pelayanan luas 

di mana kita masing- masing memiliki kesempat-
an untuk terlibat di dalamnya.

1. Pelayanan di mana kita ditugasi atau dia-
jak untuk melakukan sesuatu sebagai tanggung 
jawab di Gereja. Kita akan mengupayakan jenis 
pelayanan yang dihargai, bukan yang diukur, di 
mana kita memikirkan tentang, berdoa untuk, 
dan membantu mereka yang telah diberi tang-
gung jawab untuk merawat.

2. Pelayanan yang kita pilih untuk lakukan 
atas kemauan kita sendiri. Ini adalah perluas-
an dari yang pertama, yang akan mengalir ke 
semua tindakan dan interaksi sehari- hari kita 
saat kita secara lebih sadar berusaha melupakan 
diri kita sendiri dan berpaling ke luar ke arah 
orang lain. Tidak ada penugasan resmi, tetapi 
kita termotivasi oleh hasrat untuk mengikuti 
Kristus, dimulai dengan menjadi lebih baik hati 
dan lebih tenggang rasa terhadap orang- orang 
di sekitar kita.
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3. Pelayanan umum. Jika tepat, libatkan diri 
Anda dalam politik dengan fokus pada pelayan-
an dan membangun individu dan komunitas. 
Hindari kesukuan politik yang telah menjadi 
begitu terpolarisasi, lantang, dan merusak 
di seluruh komunitas, negara, dan benua. 
Bergabunglah dengan politisi lainnya yang 
menemukan tujuan bersama untuk membawa 
penyembuhan pada kehidupan yang bermasalah 
di wilayah kekuasaan mereka sendiri dan seterus-
nya. Anda dapat menjadi suara keseimbangan 
dan alasan, menganjurkan keadilan di seluruh 
pelosok masyarakat. Ada kebutuhan yang 
meningkat bagi Anda untuk mengontribusikan 
energi Anda dalam jenis keterlibatan sipil yang 
layak ini.

Kita Dapat Mengubah Dunia Kita Sendiri 
Ketika kita membaca berita, kita mung-

kin merasa dunia sedang menjauh. Jika kita 
masing- masing bertindak dengan cara yang 
besar dan kecil setiap hari, kita dapat meng-
ubah dunia kita sendiri dan mereka yang di 
sekitar kita. Ketika Anda melayani tetangga 
Anda dan melayani bersama tetangga Anda di 
komunitas Anda, Anda akan berteman dengan 
mereka yang memiliki keinginan yang sama 
untuk menolong. Ini akan menjadi pertemanan 
yang kuat, membangun jembatan lintas budaya 
dan keyakinan.

Jika Anda masing- masing mau menanggapi 
ajakan untuk Pelayanan sebagaimana Yesus 
melakukannya, Anda akan diubah, menjadi  
lebih tidak mementingkan diri alih- alih 

mementingkan diri. Anda akan menemukan sukacita yang datang dari 
melayani dengan cara Juruselamat, meninggalkan di belakang kecemas-
an dan ketidakpastian serta kesuraman yang datang dari ketidakmampu-
an yang Anda rasakan.

Barangkali, sebuah nama atau tujuan telah muncul di benak. Ini 
kemungkinan undangan dari Roh, dan barangkali undangan yang sebe-
lumnya telah Anda terima. Jangkau, cari, dan angkatlah. Pilihlah untuk 
menanggapi ajakan ini dan berdoalah hari ini untuk mengetahui apa yang 
dapat Anda lakukan. Ketika Anda melihat dan merasakan berkat- berkat 
yang hal ini datangkan bagi Anda dan bagi mereka yang Anda layani, Anda 
akan berkeinginan untuk menjadikan ini sebagai pola harian.

Upaya terbesar dan terbaik kita adalah membagikan terang, harapan, 
sukacita, dan tujuan Injil Yesus Kristus kepada semua anak Allah dan 
membantu mereka menemukan jalan pulang. Membantu dan melayani 
mereka adalah perwujudan dari Injil dalam tindakan. Ketika kita menja-
dikan ini cara hidup, kita akan menemukan bahwa itu secara unik memu-
askan, dan itu adalah cara kita dapat menemukan kedamaian dan sukacita 
yang mungkin terlepas dari kita.

Beginilah cara Juruselamat hidup, dan inilah alasan Dia hidup—untuk 
menyediakan balsam yang sempurna dan penyembuhan utama melalui 
karunia- Nya yang agung, tak terbatas, yang menebus bagi Anda dan saya. 
Semoga kita mengikuti Kristus yang hidup dengan lebih rela, lebih efektif, 
sewaktu kita berusaha untuk menjadi murid- Nya yang sejati melalui  
Pelayanan sebagaimana Dia akan melayani. ◼
Dari sebuah kebaktian sedunia bagi dewasa muda, “Ciri Khas dari Gereja Tuhan yang Sejati dan 
Hidup,” disampaikan di Universitas Brigham Young–ldaho pada 6 Mei 2018.

CATATAN
 1. Russell M. Nelson, “Melayani dengan Kuasa dan Wewenang dari Allah,” Liahona,  

Mei 2018, 69.
 2. Spencer W. Kimball, “The Abundant Life,” Ensign, Juli 1978, 3.
 3. Russell M. Nelson, “Wahyu untuk Gereja, Wahyu untuk Kehidupan Kita,” Liahona,  

Mei 2018, 95.
 4. Jean B. Bingham, “Melayani Sebagaimana Juruselamat Melayani,” Liahona, Mei 2018, 104.
 5. Lihat JustServe .org. Itu tersedia di Amerika Utara dan diuji di Meksiko, Inggris, Puerto 

Rico, dan Australia.
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Ribuan Orang Suci Zaman Akhir terdiam ketika suara Lucy Mack Smith meng-
gema melalui aula pertemuan besar di lantai pertama di bait suci Nauvoo yang 
hampir rampung.

Saat itu pagi tanggal 8 Oktober 1845, hari ketiga dan terakhir konferensi musim 
gugur Gereja Yesus Kristus dari Orang- Orang Suci Zaman Akhir. Mengetahui dia 
tidak akan memiliki banyak lagi kesempatan untuk berbicara kepada para Orang 
Suci—terutama saat ini ketika mereka merencanakan untuk meninggalkan Nauvoo 
untuk sebuah rumah baru jauh di barat—Lucy berbicara dengan kekuatan di luar 
kemampuan tubuh lemahnya yang berusia tujuh puluh tahun.

“Sudah delapan belas tahun pada tanggal dua puluh dua bulan September lalu keti-
ka Joseph mengeluarkan lempengan- lempengan dari tanah,” dia bersaksi “dan sudah 
delapan belas tahun pada Senin lalu sejak Joseph Smith, sang Nabi Tuhan—” 1

Dia berhenti sejenak, mengenang Joseph, putranya yang mati syahid. Para Orang 
Suci dalam ruangan itu sudah mengetahui bagaimana seorang malaikat Tuhan telah 
menuntun dia pada satu set lempengan emas yang terkubur di sebuah bukit yang 
disebut Cumorah. Mereka tahu bahwa Joseph telah menerjemahkan lempengan- 
lempengan itu dengan karunia dan kuasa Allah dan menerbitkan catatan itu sebagai 
Kitab Mormon. Namun berapa banyak Orang Suci dalam aula pertemuan itu benar- 
benar telah mengenalnya?

Lucy masih dapat mengingat ketika Joseph, saat itu baru berusia dua puluh 
satu tahun, pertama kali mengatakan kepadanya bahwa Allah telah memercaya-
kan kepadanya lempengan- lempengan tersebut. Dia cemas sepanjang pagi, takut 
dia akan kembali dari bukit dengan tangan kosong, seperti yang dia alami empat 
tahun sebelumnya. Namun saat dia tiba, dia segera menenangkan kecemasannya. 
“Jangan resah,” dia bertutur. “Segalanya baik- baik saja.” Dia kemudian menyerahkan 

Mengumpulkan  
Rombongan

Catatan editor: Ini adalah cuplikan dari bab 1 dari Para Orang Suci, Tidak Ada  
Tangan yang Tidak Bersih, volume 2 dalam seri Para Orang Suci. Volume 1,  

Standar Kebenaran, dirilis tahun lalu, rampung dengan Para Orang Suci Zaman Akhir 
pertama yang telah menerima pemberkahan mereka di Bait Suci Nauvoo dan bersiap  

untuk meninggalkan Nauvoo untuk melakukan perjalanan ke barat.
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kepadanya alat- alat tafsir yang Tuhan telah sediakan untuk 
penerjemahan lempengan- lempengan tersebut, dibungkus 
dalam sapu tangan, sebagai bukti bahwa dia telah berhasil 
dalam mendapatkan catatan itu.

Hanya ada beberapa orang yang percaya saat itu, seba-
gian besar dari mereka anggota keluarga Smith. Kini lebih 
dari sebelas ribu Orang Suci dari Amerika Utara dan Eropa 
tinggal di Nauvoo, Illinois, di mana Gereja telah berkumpul 
selama enam tahun terakhir. Sejumlah dari mereka masih 
baru dalam Gereja dan tidak memiliki kesempatan untuk ber-
temu dengan Joseph atau saudara lelakinya Hyrum sebelum 
gerombolan perusuh menembak dan membunuh kedua pria 
tersebut pada bulan Juni 1844.2 Itulah sebabnya Lucy ingin 
berbicara mengenai orang yang telah meninggal. Dia ingin 
bersaksi tentang pemanggilan kenabian Joseph dan peranan 
keluarganya dalam Pemulihan Injil sebelum para Orang  
Suci pindah.

Selama lebih dari satu bulan, gerombolan perusuh yang 
main hakim sendiri telah membakar rumah- rumah dan bisnis 
para Orang Suci di permukiman terdekat. Mencemaskan nya-
wa mereka, banyak keluarga telah melarikan diri ke Nauvoo 
yang relatif aman. Tetapi gerombolan perusuh menjadi 
semakin kuat dan lebih terorganisasi ketika seiring minggu- 
minggu berlalu, dan tak lama kemudian pertempuran bersen-
jata pecah di antara mereka dan para Orang Suci. Sementara 
itu, pemerintah negara bagian dan nasional, tidak berbuat 
apa- apa untuk melindungi hak para Orang Suci.3

Yakin itu hanya masalah waktu sebelum gerombolan 
perusuh menyerang Nauvoo, para pemimpin Gereja telah 
menegosiasikan perdamaian yang rapuh dengan menyetujui 
untuk mengevakuasi para Orang Suci dari wilayah itu pada 
musim semi.4

Dibimbing dengan wahyu ilahi, Brigham Young dan para 
anggota lainnya dari Kuorum Dua Belas Rasul merencanakan 
untuk memindahkan para Orang Suci ke barat yang berjarak 
lebih dari seribu mil, melintasi Pegunungan Rocky, tepat 
di luar perbatasan Amerika Serikat. Sebagai kuorum ketua 
Gereja, Dua Belas telah mengumumkan keputusan ini kepada 
para Orang Suci pada hari pertama konferensi musim gugur.

“Tuhan merancang untuk memimpin kita ke suatu tempat 
yang lebih luas,” Rasul Parley Pratt telah menyatakan, “di 
mana kita dapat menikmati asas- asas kebebasan yang murni 
dan hak- hak yang setara.” 5

Lucy tahu para Orang Suci akan membantunya mela-
kukan perjalanan ini jika dia memilih untuk pergi. Wahyu 
telah memerintahkan para Orang Suci untuk berkumpul di 
satu tempat, dan Dua Belas bertekad untuk melaksanakan 
kehendak Tuhan. Namun Lucy sudah tua dan yakin dia tidak 
akan hidup lebih lama. Saat dia meninggal dunia, dia ingin 
dimakamkan di Nauvoo dekat Joseph, Hyrum, dan anggota 
keluarga lainnya yang telah tiada, termasuk suaminya, Joseph 
Smith Sr.

Lebih lanjut, sebagian besar dari anggota keluarganya 
yang masih hidup tetap tinggal di Nauvoo. Satu- satunya 
putranya yang masih hidup, William, telah menjadi anggota 
Kuorum Dua Belas Rasul, namun dia telah menolak kepe-
mimpinan mereka dan menolak untuk pergi ke barat. Tiga 
putrinya—Sophronia, Katharine, dan Lucy—juga tetap ting-
gal di sana. Demikian juga menantu perempuannya Emma, 
janda nabi.

Sewaktu Lucy berbicara kepada jemaat, dia mendesak 
para pendengarnya untuk tidak khawatir mengenai perjalan-
an ke depan. “Jangan berkecil hati dan mengatakan bahwa 
Anda tidak bisa mendapatkan gerobak dan segala sesuatu-
nya,” tuturnya. Terlepas dari kemiskinan dan penganiayaan, 
keluarganya sendiri telah memenuhi perintah Tuhan untuk 
menerbitkan Kitab Mormon. Dia mendorong mereka untuk 
mendengarkan para pemimpin mereka dan saling memperla-
kukan dengan baik.

“Sebagaimana yang Brigham katakan, Anda semua harus 
jujur atau Anda tidak akan tiba di sana,” dia berkata. “Jika 
Anda merasa tersinggung, Anda akan mendapat masalah.”

Lucy berbicara lebih banyak mengenai keluarganya, peng-
aniayaan mengerikan yang telah mereka alami di Missouri 
dan Illinois, dan pencobaan- pencobaan yang terbentang di 
depan bagi para Orang Suci. “Saya berdoa semoga Tuhan 
boleh memberkati para pemimpin Gereja, Brother Brigham 
dan semuanya,” tuturnya. “Saat saya pergi ke dunia lain, saya 
ingin bertemu Anda semua.” 6

Pada Januari 1846, Brigham sering bertemu dengan Kuo-
rum Dua Belas dan Dewan Lima Puluh, sebuah organisasi 
yang mengawasi masalah duniawi dari kerajaan Allah di bumi, 
untuk merencanakan cara yang terbaik dan tercepat untuk 
mengevakuasi Nauvoo dan membangun sebuah tempat ber-
kumpul baru bagi para Orang Suci. Heber Kimball, sesama 
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Rasul, merekomendasikan agar mereka memimpin rombong-
an kecil para Orang Suci ke barat sesegera mungkin.

“Kumpulkan rombongan yang dapat mempersiapkan diri 
mereka sendiri,” dia menasihati, “untuk siap kapan pun keti-
ka dipanggil untuk pergi dan mempersiapkan sebuah tempat 
bagi keluarga mereka dan yang miskin.”

“Jika ada rombongan yang pergi dahulu dan bercocok 
tanam musim semi ini,” Rasul Orson Pratt menegaskan, 
“akanlah perlu untuk memulai pada awal Februari.” Dia 
bertanya- tanya apakah akan lebih bijaksana untuk menetap 
di suatu tempat yang lebih dekat, yang akan memungkinkan 
mereka untuk bercocok tanam lebih cepat.

Brigham tidak menyukai gagasan itu. Tuhan telah meng-
arahkan para Orang Suci untuk menetap dekat Great Salt 

Lake. Danau itu adalah bagian dari Great Basin, sebuah 
kawasan berbentuk mangkuk besar yang dikelilingi oleh 
gunung- gunung. Sebagian besar dari cekungan adalah tanah 
gurun yang kering dan suatu tantangan untuk ditanami, 
menjadikannya tidak diinginkan bagi banyak orang Amerika 
yang pindah ke barat.

“Jika kita pergi di antara gunung- gunung ke tempat yang 
sedang dipertimbangkan,” Brigham beralasan, “tidak akan 
ada kecemburuan dari bangsa mana pun.” Brigham mema-
hami bahwa wilayah itu telah dihuni oleh penduduk Asli. 
Namun dia berharap agar para Orang Suci akan dapat mene-
tap dengan penuh damai di antara mereka.7 ◼

Untuk membaca selebihnya dari bab ini, silakan kunjungi saints .lds .org atau 
versi digital dari artikel ini dalam Liahona edisi Juli di Perpustakaan Injil  
atau di liahona .lds .org.

Kata Topik dalam catatan mengindikasikan informasi tambahan di  
saints .lds .org.

CATATAN
 1. Historian’s Office, General Church Minutes, Oct. 8, 1845; “Conference 

Minutes,” Times and Seasons, 1 November 1845, 6:1013–1014. Laporan 
lengkap tentang khotbah konferensi Lucy pada Oktober 1845 dengan 
anotasi, tersedia dalam Reeder and Holbrook, At the Pulpit, 21 – 26.  
Topik: Lucy Mack Smith

 2. Lucy Mack Smith, History, 1844–1845, buku 5, [7]; Para Orang Suci,  
volume 1, bab 4 dan 44; Black, “How Large Was the Population of 
Nauvoo?” 92–93. Topik Kematian Joseph dan Hyrum Smith

 3. Solomon Hancock and Alanson Ripley to Brigham Young, Sept. 11, 
1845, Brigham Young Office Files, CHL; “Mobbing Again in Hancock!” 
and “Proclamation,” Nauvoo Neighbor, 10 September 1845, [2]; Gates, 
Journal, volume 2, 13 September 1845; Glines, Reminiscences and 
Diary, 12 September 1845; “The Crisis,” and “The War,” Warsaw Signal, 
17 September 1845, [2]; “The Mormon War,” American Penny Magazine, 
11 Oktobre 1845, 570–571; Jacob B. Backenstos to Brigham Young, 
18 September 1845, Brigham Young Office Files, CHL; Orson Spencer 
to Thomas Ford, 23 Oktober 1845; Thomas Ford to George Miller, 
30 Oktober 1845, Brigham Young History Documents, CHL; lihat 
juga Leonard, Nauvoo, 525–542.

 4. To the Anti- Mormon Citizens of Hancock and Surrounding Counties (Warsaw, 
IL: 4 Oktober 1845), Chicago Historical Society, Collection of Manuscripts 
about Mormons, CHL; lihat juga Leonard, Nauvoo, 536–542.

 5. Council of Fifty ,  “ Record , ”  Sept . 9 , 1845, dalam JSP, CFM:471–472;  
“Conference Minutes,” Times and Seasons, 1 November 1845, 6:1008–1011.

 6. Ajaran dan Perjanjian 29:8 (Revelation , September 1830 – A, di  
josephsmithpapers.org); Ajaran dan Perjanjian 125:2 (Revelation , kira - kira 
Awal Maret 1841, di josephsmithpapers.org); Historian’s Office, General 
Church Minutes, 8 Oktober 1845; “Conference Minutes,” Times and 
Seasons, 1 November 1845, 6:1013–1014.

 7. Council of Fifty, “Record,” Jan. 11, 1846, dalam JSP, CFM:514, 515, 518. 
Topik: Dewan Lima Puluh

Mencari bantuan dari penganiayaan, Brigham Young (atas) 
dan Kuorum Dua Belas Rasul mengikuti arahan Tuhan 
untuk memindahkan para Orang Suci Zaman Akhir ke 
barat	yang	berjarak	lebih	dari	1.000	mil	(1.600	km),	melin-
tasi Pegunungan Rocky. 
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Beberapa tahun lalu, saya benar- 
benar depresi. Satu- satunya hal 

saya dapat menemukan sedikit motivasi 
adalah sahabat karib saya dan anak- 
anaknya. Kami pergi jalan- jalan di akhir 
pekan, yang saya nikmati. Namun, 
seiring waktu, [kegiatan] jalan- jalan 
kami berkurang dan semakin jarang. 
Saya mulai merindukan sahabat saya 
dan keluarganya. Belakangan saya 
tahu kegiatan jalan- jalan kami semakin 
jarang karena sahabat saya dan keluar-
ganya telah melanjutkan praktik yang 
mereka telah hentikan selama bertahun- 
tahun sebelumnya—menghadiri gereja.

Suatu hari mereka mengundang saya 
makan siang. Bertemu mereka kembali 
membuat saya merasa bahagia. Saya 
mengatakan kepada mereka betapa 
saya sangat merindukan mereka. Putri 
yang berusia enam tahun 
dari sahabat saya menya-
rankan agar kami meng-
atasi masalah itu dengan 
pergi ke gereja bersama. 
Jadi tanpa berpikir pan-
jang, dia mengajak saya 
untuk pergi.

Oh, tidak! Bagaimana 
saya dapat membuat kelu-
arga ini memahami bahwa 
pergi ke gereja adalah baik 

Janji kepada Seorang Anak
pernah membuat janji kepada seorang 
anak jika kamu tidak mau memenuhi-
nya.” Saya memutuskan saya akan 
menepati janji saya.

Saat saya tiba di gereja, saya mera-
sakan sesuatu yang berbeda, sesuatu 
yang tidak dapat saya gambarkan. Saya 
masih tidak dapat menjelaskan bagai-
mana itu terjadi, namun hari Minggu 
berikutnya, saya mendapati diri saya 
berada di sana lagi, dan berikutnya dan 
berikutnya, sampai saya memahami apa 
yang saya rasakan: Roh Kudus.

Para anggota Gereja mulai membuat 
saya kerasan. Tanpa keraguan lagi, saya 
ingin tahu mengenai Gereja. Saya mulai 
bertemu dengan para misionaris, dan 
saya juga mulai memperoleh kesaksian. 
Kunjungan para misionaris menjadi 
semakin konstan, dan pemahaman 

saya tentang Injil bertumbuh 
sampai saya merasakan hasrat 
yang kuat untuk dibaptiskan. 
Saya dibaptiskan tidak lama 
kemudian, dan sekarang saya 
menikmati berkat- berkat Injil. 
Karena ini, saya sangat bersyu-
kur saya menepati janji saya 
kepada seorang anak perem-
puan berusia enam tahun. ◼
Lluvia Paredes Cabrera, 
Yucatán, Meksiko

bagi mereka namun terlalu membo-
sankan bagi saya? Saya sudah tidak ke 
gereja selama bertahun- tahun, namun 
dapatkah saya berkata tidak kepada 
seorang anak? Saya mengatakan akan 
pergi, namun kenyataannya bahwa saya 
tidak memiliki niat sedikit pun mene-
pati janji itu.

Hari Minggu itu, saya pergi sarapan 
bersama ayah saya. Ponsel saya terus 
berdering, mengingatkan saya bahwa 
saya telah berjanji kepada seorang gadis 
kecil bahwa saya akan pergi ke gereja 
bersamanya. Saya mengabaikan ponsel 
saya sampai ayah saya menanyakan 
kepada saya mengapa saya tidak men-
jawabnya. Saya mengaku bahwa saya 
telah diajak untuk pergi ke pertemuan 
gereja namun tidak ingin pergi. Dia 
tersenyum dan berkata, “Lluvia, jangan 

Ponsel saya terus 
berdering, mengingatkan 

saya bahwa saya telah 
berjanji kepada seorang 
gadis kecil bahwa saya akan 
pergi ke gereja bersamanya.
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Ketika putra kami Marco berusia 
tiga tahun, dia dan saya menderi-

ta keracunan makanan yang serius. 
Marco menjadi sangat sakit sehingga 
dia jatuh pingsan. Istri saya, Mariane-
la, dan saya membawanya ke rumah 
sakit. Pada saat kami tiba, dia terlihat 
seperti telah meninggal. Akhirnya, 
setelah sekitar empat jam, kesadaran-
nya pulih.

Sejak itu, Marco menderita kejang 
berulang selama lima tahun beri-
kutnya. Ketika kami membawanya 
ke tempat tidur setiap malam, kami 
bertanya- tanya apakah di tengah 
malam, kami harus kembali memba-
wanya ke rumah sakit. Kami kesulit-
an tidur selama tahun- tahun penuh 
stres itu, dan kami bersandar pada 
doa, iman, berpuasa, dan berkat 
keimamatan.

Ketika Marco berusia sekitar enam, 
Marianela menelepon saya di tempat 
kerja dan memberi tahu saya untuk 
bergegas ke rumah sakit. Marco telah 
menderita kejang serius dan dalam 
keadaan koma. Sewaktu dia menele-
pon, saya sedang mengerjakan renovasi 

Pusat Pelatihan Misionaris Argentina, 
berlokasi berdekatan dengan Bait Suci 
Buenos Aires Argentina.

Sebelum saya menuju rumah sakit, 
seorang teman dan sesama karyawan 
berkata, “Karena kita begitu dekat 
dengan rumah Tuhan, mengapa kita 
tidak berdoa bersama terlebih dahu-
lu?” Bait suci tutup karena renovasi 
dan perluasan, namun kami datang 
ke rumah Tuhan, di mana saya berdoa 
bagi Marco.

Terlepas dari segala hal yang telah 
kami lewati dengan Marco, saya merasa 
bersyukur kepada Allah untuk waktu 
yang Marianela dan saya miliki untuk 
dapat merawat dia. Sewaktu saya ber-
doa, saya mengatakan kepada Bapa 
Surgawi bahwa kami telah berusaha 
untuk menjadi orangtua yang baik dan 
telah merawat Marco sebaik semampu 
kami. Saya juga mengatakan kepada- 
Nya bahwa kami akan menerima 
kehendak- Nya jika Dia memanggil 
Marco pulang.

Saat saya tiba di rumah sakit, saya 
tidak tahu apakah Marco akan selamat 
dari koma atau, jika dia melewati itu, IL
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apakah dia akan dapat berjalan atau 
berbicara lagi. Setelah dua jam yang 
melelahkan, dia terjaga. Dia kelelahan, 
namun dia baik- baik saja. Sejak saat itu, 
secara ajaib, dia membaik. Akhirnya, 
Marco berhenti dari pengobatannya 
dan dipulangkan secara permanen dari 
rumah sakit.

Marianela dan saya melihat kembali 
pada masa sulit itu bersyukur bahwa 
kami masih memiliki Marco dan ber-
syukur untuk hal- hal yang kami pela-
jari. Pencobaan kami mempersatukan 
kami dan membuat kami lebih kuat 
secara rohani. Tanpa itu, kami mungkin 
tidak belajar untuk mengenali banyak 
cara Tuhan memperlihatkan tangan- 
Nya dalam kehidupan kami.

Seperti yang Marianela katakan, 
“Kami melihat banyak bukti dan 
pengalaman yang telah memberi kami 
kesaksian akan kehadiran Allah, bahwa 
Dia menyertai kami dan bahwa Dia 
mendengarkan kami. Jika kita bertahan 
dan memiliki kesabaran, berkat- berkat 
dapat datang ketika kita tidak mengha-
rapkannya.” ◼
Juan Beltrame, Buenos Aires, Argentina

Mari Berdoa Dekat Bait Suci

Sebelum saya menuju rumah sakit, 
seorang teman dan sesama karyawan 

berkata, “Karena kita begitu dekat dengan 
rumah Tuhan, mengapa kita tidak berdoa 
bersama terlebih dahulu?”



Suami saya dan saya tinggal di peru-
mahan di kampus di Institut Teknis 

Negeri Texas ketika dua anak tertua 
kami berusia empat dan dua tahun. Itu 
merupakan pengalaman pertama kami 
di negara pegunungan di Texas dan 
saya menyukainya! Setiap musim semi, 
Texas bagian tengah dipenuhi dengan 
bunga. Di kebun, hutan, ladang 
kosong, di pinggir jalan, di mana- mana 
saya melihat ada lebih banyak bunga 
untuk dilihat.

Saya membawa anak- anak saya naik 
kereta dorong hampir setiap hari. Kami 
telah menemukan tempat- tempat baru 
untuk dijelajahi, dan saya membiarkan 
anak- anak memetik sebanyak mungkin 
bunga liar semau mereka. Kami meng-
akhiri jalan- jalan kami melewati ling-
kungan huni di mana sebagian besar 
rumah memiliki kebun bunga yang 
dipelihara dengan indahnya.

Suatu hari kami tiba di suatu pojok 
menemukan banyak kertas tersebar 
di salah satu kebun bunga itu. Angin 
dengan cepat menyebarkan kertas itu 

Mengapa Allah Tidak Memperingatkan Saya?
ke seluruh halaman. Saya memutuskan 
untuk membersihkan sampah sebelum 
itu berserakan. Saya mengambil bebe-
rapa halaman dan manaruhnya dalam 
kantong popok saya. 

Saat saya melihat ke bawah, saya 
sadar saya sedang memegang bahan 
pornografi. Karena terkejut, saya 
meminta anak- anak saya untuk tetap 
berada di kereta dorong ketika saya 
menyambar sisa halaman. Saya menjadi 
kesal saat saya melihat sekilas hal- hal 
yang tidak pernah ingin saya lihat. 
Dalam hati, saya mulai menggerutu, 
“Mengapa Allah tidak memperingat-
kan saya untuk mencari jalan lain 
menuju ke rumah?”

Kemudian saya mendengar dengan 
jelas bunyi rem bus sekolah. Sekitar 
selusin anak- anak turun dari bus. 
Mereka semua berjalan melewati hala-
man yang dipenuhi dengan pornografi 
beberapa saat sebelumnya.

Pada saat itu, seluruh perspektif saya 
berubah. Saya tahu sekarang menga-
pa saya tidak diperingatkan untuk 
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saya ada di sana untuk memunguti 
halaman- halaman itu sehingga anak- 
anak tersebut dapat dihindarkan meli-
hat gambar- gambar yang merusak itu. 
Sewaktu saya melakukan perjalanan 
pulang ke rumah, saya berpikir, “Bagai-
mana seandainya bus sekolah itu tiba 
kemudian? Bagaimana seandainya saya 
tidak pernah tahu mengapa saya memi-
liki pengalaman itu? Berapa lama saya 
akan marah terhadap Allah?”

Sejak hari itu, kesempatan yang 
Tuhan berikan kepada saya untuk meli-
hat “mengapanya” dari pengalaman 
itu telah menolong saya percaya bahwa 
kebijaksanaan dan tujuan- Nya adalah 
lebih besar daripada kebijaksanaan dan 
tujuan saya sendiri.

Terkadang saya akan tahu mengapa 
sesuatu terjadi; di lain waktu tidak akan 
tahu. Tetapi bagaimanapun juga, saya 
tahu saya harus memiliki iman bahwa 
Tuhan memiliki tujuan yang lebih besar 
yang tidak selalu dapat saya lihat. ◼
Lark Montgomery, Texas, AS

Angin dengan cepat menyebarkan 
kertas itu ke seluruh halaman. 

Saya memutuskan untuk membersihkan 
sampah sebelum itu berserakan.
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saya membantu ipar lelaki saya 
membangun tembok penahan. Proyek 
ini akhirnya membuat saya bergumul 
dengan akar pohon cherry [sakura] 
yang sedang berbunga.

“Mudah,” pikir saya.
Saya mengumpulkan peralatan yang 

tepat dan menggali di sekitar akar 
untuk membuat ruang untuk bekerja. 
Lalu saya mengambil gergaji dan, tanpa 
pikir panjang, bekerja memotong akar 
itu. Akar yang lebih kecil terpotong 
dengan mudah, namun ketika saya 
pindah ke akar yang lebih besar, saya 
segera sadar bahwa akar- akar itu tidak 
akan semudah itu. Satu akar terutama 
sangat sulit.

Sambil menggertakkan gigi, saya 
bertekad untuk memotong akar itu. 
Peluh membasahi leher saya dari 
matahari yang menyilaukan di atas 
kepala saya sewaktu saya menekan 
gergaji lebih kuat. Gergaji bergetar 
sampai seluruh tubuh saya bergoncang. 
Saya dapat merasakan tangan kanan 

Ketika Berpegang Erat Terasa Menyakitkan
saya—yang menekan picu gergaji—
mulai terbakar dengan rasa sakit. Saya 
mengabaikan rasa sakit itu dan terus 
memegangnya.

Akhirnya, gergaji itu menembus 
akar tersebut. Saya melepaskan 
picunya dan merasakan nikmatnya 
kemenangan. Meskipun demikian, 
sewaktu saya melepaskan kaus tangan 
saya, saya melihat secuil kulit terpo-
tong dari tangan saya.

Ketika saya memikirkan pengalaman 
ini, saya sadar bahwa berpegang pada 
gergaji adalah, dalam cara yang sama, 
seperti berpegang erat pada batang 
besi. Kita diberi tahu untuk berpe-
gang erat pada batang besi sewaktu 
kita maju melalui kehidupan. Namun 
hanya karena kita berpegang erat 
pada itu tidak berarti kita tidak akan 
mengalami saat- saat kesakitan. Tangan 
saya terluka sewaktu saya memegangi 
gergaji. Dalam cara yang sama, kita 
akan melewati cobaan dan kemalangan 
sewaktu kita terus berpegang erat pada 
batang besi.

Bapa Surgawi tahu bahwa per-
jalanan kembali kepada- Nya akan 
penuh dengan bahaya. Itulah sebab-
nya Dia telah memberi kita tulisan 
suci dan perkataan dari para nabi 
untuk membantu kita. Sewaktu kita 
berpegang pada hal- hal ini melewati 
cobaan dan kemalangan kita dalam 
kefanaan, kelak kita akan kembali ke 
hadirat- Nya.

Saat kita kembali kepada- Nya, kita 
akan dapat melihat ke bawah pada 
tangan kita, yang berpegang erat pada 
batang besi, kadang terlepas dari rasa 
sakit atau kesulitan. Dan kita akan tahu 
bahwa dengan bantuan Bapa Surgawi 
dan melalui kuasa pendamaian Yesus 
Kristus, kita berpegang erat- erat, tidak 
menjadi soal apa rintangan yang kita 
hadapi. ◼
Jeff Borders, Washington, AS
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A pakah Anda membutuhkan pekerjaan atau pekerjaan yang lebih 
baik? Tahukah Anda orang yang membutuhkan pekerjaan itu? 
Tantangan dewasa ini bagi begitu banyak orang yang benar- benar 
membutuhkan pekerjaan atau pekerjaan yang lebih baik adalah 
bahwa mereka sering kali tidak yakin cara mendapatkan pekerjaan 

yang mereka inginkan. Mereka bertanya, “Apakah saya menulis résumé, mempo-
sting diri saya di internet, atau melakukan keduanya, dan bagaimana caranya?” 
“Cara yang baik untuk menjawab pertanyaan seperti, ‘Apa kelemahan Anda?’ 
dan ‘Mengapa saya harus merekrut Anda untuk pekerjaan ini?’”

Artikel ini membagikan rencana enam langkah yang sudah terbukti tentang 
apa yang harus Anda ketahui dan kemudian lakukan untuk mendapatkan 
pekerjaan yang Anda inginkan. Enam langkah ini didasarkan sebagian pada 
hasil survei yang saya lakukan mengenai praktik perekrutan 760 pemberi kerja 
[perusahaan] yang merekrut di Brigham Young University. Langkah- langkah ini 
juga dikembangkan dari informasi yang saya terima dari pakar perekrutan dan 
lebih dari 30 tahun pelatihan kerja dan perekrutan yang saya berikan kepada 
ribuan orang di lebih dari 20 negara. Terakhir, istri saya dan saya baru- baru ini 
melayani sebagai misionaris senior yang ditugaskan untuk mengimplementa-
sikan Layanan Kemandirian di seluruh Eropa. Pengalaman kami menekankan 
kembali kepada kami bahwa pencari kerja memerlukan bantuan khusus ini. 
Terlepas dari di mana Anda tinggal di dunia ini, apa keterampilan kerja Anda, 
atau apa posisi pekerjaan yang Anda inginkan untuk diperoleh, enam langkah 
ini dapat membantu Anda.

Proses mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan dapat berlangsung dari 
beberapa hari hingga berminggu- minggu atau bahkan berbulan- bulan. Namun 
kabar baiknya adalah bahwa proses ini berhasil. Enam langkah ini dapat mem-
bantu pencari kerja di semua tingkatan yang masuk dalam salah satu dari tiga 
kategori: (1) mereka yang mencari untuk pekerjaan pertama mereka, (2) mereka 
yang ingin pindah ke pekerjaan lain atau dipromosikan di perusahaan atau 
organisasi mereka saat ini, dan (3) mereka yang ingin pindah ke posisi di organi-
sasi lainnya.

Kita tidak dapat menjadi mandiri secara duniawi 
jika kita membutuhkan pekerjaan dan tidak memi-
likinya. Berikut ini adalah enam langkah untuk 
dipekerjakan.

Langkah	1.	Identifikasi	pekerja-
an tertentu yang Anda inginkan 
sekarang.

Anda harus mengidentifikasi peker-
jaan yang realistis yang dapat Anda 
lakukan sekarang ini, yang cocok 
dengan keterampilan yang berhubung-
an dengan pekerjaan, latar belakang, 
pencapaian, atau pendidikan Anda. 
Setelah Anda memutuskan, tulislah 
posisi pekerjaan itu. Jika Anda memer-
lukan bantuan, beragam situs web 
mendaftar banyak posisi dan deskripsi 
pekerjaan yang berbeda. Untuk lang-
kah 1, Anda tidak perlu menemukan 
lowongan pekerjaan; cukup identifikasi 
jenis pekerjaan yang Anda memenuhi 
syarat dan tertarik untuknya.

B E R K A T -  B E R K A T  K E M A N D I R I A N

Enam Langkah untuk 
Mendapatkan Pekerjaan
Oleh Bruno Vassel III

IL
U

ST
RA

SI
 O

LE
H

 IK
ER

 A
YE

RS
TA

RA
N



 J u l i  2 0 1 9  37

Dua kesalahan terbesar yang calon 
pencari kerja buat adalah tidak memu-
tuskan mengenai pekerjaan tertentu 
yang mereka benar- benar inginkan 
atau memilih posisi yang mana mere-
ka tidak memenuhi syarat. Jika Anda 
tidak yakin apa pekerjaan tertentu yang 
Anda cari dan inginkan, maka Anda 
mungkin tidak akan mendapatkan 
pekerjaan sama sekali. Mengatakan 
sesuatu seperti, “Saya hanya membu-
tuhkan pekerjaan, pekerjaan apa saja” 
tidaklah membantu. Mengatakan ini 
tidak membuat calon pemberi kerja 
terkesan dan menghancurkan upaya 
pencarian kerja Anda sendiri. Jadi 
pilihlah suatu pekerjaan khusus yang 
dapat Anda lakukan sekarang, dan 

kemudian berfokuslah untuk menda-
patkan pekerjaan itu.

Langkah	2.	Dapatkan	deskripsi	
pekerjaan untuk pekerjaan yang 
Anda inginkan.

Survei yang saya adakan dengan 760 
pemberi kerja yang melakukan perek-
rutan di Brigham Young University dan 
tahun- tahun pengalaman kerja saya 
di banyak negara menunjukkan bah-
wa perekrut dan manajer perekrutan 
hampir selalu hanya mempertimbang-
kan para calon untuk suatu pekerjaan 
tertentu yang memiliki keterampilan, 
pengalaman, prestasi, atau pendidikan 
yang terkait dengan pekerjaan yang 
sesuai untuk pekerjaan itu. Hal ini 

terutama benar untuk posisi tingkat 
menengah dan atas. Sewaktu mereka 
dengan saksama mempertimbangkan 
para calon, perekrut ini menggunakan 
garis besar atau daftar yang disebut 
deskripsi pekerjaan untuk mengingat 
persyaratan paling penting dari seti-
ap lowongan pekerjaan. Orang yang 
merekrut kemudian membandingkan 
semua calon dengan deskripsi spesifik 
posisi tersebut.

Anda harus menemukan deskripsi 
pekerjaan untuk pekerjaan yang Anda 
inginkan. Itu akan membantu Anda 
memutuskan apakah Anda benar- benar 
calon yang tepat untuk pekerjaan itu. 
Itu juga akan membantu Anda memu-
tuskan apa yang harus dikatakan dan 

Dengan beberapa opsi pekerjaan di depan Anda, apa langkah berikutnya 
yang perlu diambil untuk mendapatkan pekerjaan yang tepat bagi Anda?
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tidak dikatakan mengenai diri Anda 
sendiri dalam résumé Anda, dalam 
surat pengantar, dan dalam wawancara 
dengan pemberi kerja. Pemberi kerja 
biasanya mendaftar deskripsi pekerjaan 
untuk setiap lowongan pekerjaan pada 
situs web mereka, pada iklan surat kabar, 
dan pada situs web pencarian kerja. Para 
pekerja saat ini yang mengetahui peker-
jaan itu juga dapat memberi tahu Anda 
mengenai deskripsi lowongan pekerjaan 
dan persyaratannya.

Tugas Anda dalam langkah 2 adalah 
untuk menemukan persyaratan khusus 
yang terdaftar dalam deskripsi pekerjaan 
untuk pekerjaan yang Anda inginkan. 
Anda selanjutnya akan menggunakan 
informasi kunci itu dalam langkah 3–6.

Langkah	3.	Identifikasi	keterampil-
an, pengalaman, hasil kerja, dan 
pendidikan Anda yang cocok dengan 
pekerjaan yang telah Anda pilih.

Berikut ini adalah di mana Anda 
mengidentifikasi keterampilan pribadi 

Anda sendiri dan pencapaian- pencapaian yang berkaitan dengan pekerjaan yang 
menunjukkan bahwa latar belakang Anda benar- benar cocok dengan persyaratan 
penting dari pekerjaan yang kini Anda inginkan, sebagaimana diuraikan dalam 
deskripsi pekerjaan yang Anda temukan dalam langkah 2.

Sewaktu Anda membuat daftar ini tentang keterampilan dan pencapaian yang 
berkaitan dengan pekerjaan Anda, maka Anda akan dapat membandingkan latar 
belakang pekerjaan Anda dengan persyaratan kunci yang diperlihatkan dalam 
deskripsi pekerjaan yang Anda temukan dalam langkah 2. Jika daftar Anda 
menunjukkan bahwa keterampilan Anda cocok dengan kebutuhan pekerjaan 
yang Anda pilih dalam langkah 1, sekarang lanjutkan ke langkah 4–6. Tetapi, 
jika keterampilan dan pencapaian yang Anda daftar dalam langkah 3 tidak cocok 
dengan deskripsi pekerjaan yang Anda temukan dalam langkah 2, maka Anda 
hendaknya secara serius mempertimbangkan memilih pekerjaan lain untuk 
dikejar pada saat ini, pekerjaan yang lebih mendekati dengan keterampilan dan 
kemampuan Anda saat ini.

Langkah 4. Tulislah résumé satu sampai dua halaman yang dapat 
disesuaikan.

Tujuan utama dari résumé Anda, juga disebut kurikulum vitae [CV], adalah 
untuk mendapatkan wawancara dengan perekrut atau orang yang merekrut yang 
sedang mencari orang untuk mengisi posisi lowong itu. Résumé Anda melaku-
kan ini dengan menunjukkan secara singkat kepada orang yang merekrut bahwa 
keterampilan, pengalaman, prestasi Anda yang terkait dengan pekerjaan cocok 
dengan deskripsi pekerjaan yang menurut pemberi kerja merupakan karakter 
paling penting dari seorang calon yang ideal untuk pekerjaan itu.
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Résumé yang Anda tulis untuk setiap lowongan pekerjaan dari pemberi kerja 
yang berbeda harus disesuaikan. Anda tidak perlu mengubah data utama yang sama 
yang Anda sertakan pada semua résumé Anda, seperti riwayat pekerjaan Anda, 
informasi pendidikan Anda, dan informasi kontak Anda saat ini. Perincian terse-
but akan sama pada semua résumé. Namun jika Anda melamar sebuah pekerjaan 
dengan lebih dari satu pemberi kerja, setiap pemberi kerja akan memiliki deskripsi 
pekerjaan yang agak berbeda atau sangat berbeda untuk pekerjaan mereka. Oleh 
karena itu, Anda harus memilih mana dari keterampilan dan pencapaian Anda 
yang relevan untuk setiap deskripsi pekerjaan. Masukkan itu dalam résumé sebagai 
pernyataan singkat yang dimulai dengan kata kerja deskriptif, seperti “meriset,” 
“mengembangkan,” “memproduksi,” “mengelola,” dan seterusnya.

Sebagai contoh, jika Anda memiliki pengalaman kerja baik di bidang pema-
saran dan penjualan dan Anda melamar untuk dua pekerjaan yang berbeda—
satu berfokus pada penjualan dan yang lain pada pemasaran—maka Anda akan 
mengembangkan dua résumé, satu membagikan lebih banyak tentang kegiatan 
dan pencapaian penjualan Anda dan yang lain membagikan lebih banyak tentang 
pencapaian dan kegiatan pemasaran Anda. (Bila Anda belum memiliki banyak 
pengalaman kerja, kunjungi lds .org/ go/ 71939 untuk mempelajari bagaimana 
menggunakan pengalaman dari pelayanan Gereja Anda dalam résumé.)

Langkah 5. Temukan pemberi kerja yang sekarang merekrut  
orang- orang untuk pekerjaan yang Anda inginkan.

Selalu ada beberapa lowongan pekerjaan untuk diisi, bahkan pada saat yang 
sangat sulit. Karyawan pensiun, berganti pekerjaan, dipromosikan, diturun-
kan pangkat, atau pindah. Dan selalu ada beberapa bisnis yang tumbuh dan 

memerlukan lebih banyak karyawan. 
Semua situasi ini menuntun pada 
pekerjaan menjadi tersedia yang perlu 
diisi oleh para calon yang memenuhi 
syarat. Terkadang hanya terdapat 
beberapa pekerjaan saja yang tersedia 
dan terkadang banyak sekali lowongan 
pekerjaan yang harus diisi. Jadi jangan 
berkecil hati jika Anda belum menemu-
kan pekerjaan. Teruslah mencari peker-
jaan itu bagi Anda.

Lihat pada situs web pemberi ker-
ja, situs web karier, iklan surat kabar, 
dan sumber lain untuk pekerjaan yang 
Anda inginkan. Juga, salah satu cara 
terbaik untuk menemukan lowongan 
pekerjaan adalah melalui jejaring—
mengontak banyak orang setiap hari, 
misalnya seperti tetangga dan anggota 
lingkungan, memberi tahu mereka 
tentang pekerjaan tertentu yang sedang 
Anda cari dan menanyakan jika mereka 
mengetahui tentang lowongan peker-
jaan semacam itu atau jika mereka 
mengenal seseorang yang mungkin 

Sesuaikan résumé Anda untuk setiap pekerjaan. Buatlah daftar keterampilan 
dan pencapaian yang relevan dengan deskripsi pekerjaan.
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tahu tentang lowongan pekerjaan semacam itu. Pastikan 
untuk memberikan informasi kontak Anda kepada semua 
orang ini sewaktu Anda melakukan jejaring setiap hari.

Langkah 6. Pelajari wawancara dengan baik sebelum 
mengirimkan résumé Anda kepada pemberi kerja.

Sebelum Anda mulai mengirimkan résumé Anda yang 
telah disesuaikan dengan baik kepada calon pemberi kerja, 
Anda harus terlebih dahulu belajar untuk wawancara dengan 
baik. Terlalu banyak orang mulai mengirimkan résumé 
secepat mereka bisa, sebelum mereka siap untuk wawancara 
dengan baik. Masalahnya bahwa sejumlah pencari kerja ini 
dapat diundang langsung untuk wawancara. Para calon ini 
bersemangat, pergi untuk wawancara sebelum cukup siap 
untuk itu, tidak melakukan wawancara dengan baik, dan 
karenanya tidak mendapatkan pekerjaan. Setelah Anda selesai 
melakukan ini, Anda tidak dapat kembali ke perusahaan atau 
pewawancara dan meminta kesempatan untuk wawancara 
lagi, dengan mengatakan Anda sekarang telah belajar bagai-
mana cara menjawab pertanyaan dengan benar!

Bagaimana Anda menjawab setiap pertanyaan dalam wawan-
cara adalah sangat penting bagi keberhasilan Anda dalam 
mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan. Meskipun Anda 
harus selalu sepenuhnya jujur, masih ada cara yang benar dan 
salah untuk menjawab setiap pertanyaan dalam sebuah wawan-
cara. Anda akan diajukan pertanyaan seperti ini:

•  Apa kekuatan dan kelemahan Anda? 
•  Apa masalah yang Anda miliki dalam pekerjaan sebelum-

nya yang sekarang akan Anda tangani secara berbeda?
•  Apa persyaratan gaji Anda?
•  Apa yang Anda ingin lakukan dalam waktu lima tahun?

Sebagai calon, jawaban yang Anda berikan terhadap setiap 
pertanyaan yang diajukan kepada Anda harus diantisipasi 
dan direncanakan sebelumnya. Bahkan satu jawaban yang 
buruk dapat membuat Anda kehilangan pekerjaan. Ber-
fokuslah pada jawaban Anda dengan contoh singkat, satu 
sampai dua menit yang menunjukkan bahwa latar belakang, 
keterampilan, dan pencapaian Anda cocok dengan deskripsi 
pekerjaan mereka. Selidiki organisasi sebelum wawancara 
pertama agar Anda dapat menyesuaikan jawaban Anda 
dengan kebutuhan mereka.

Di akhir sebagian besar wawancara, Anda akan memiliki 

kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepa-
da pemberi kerja. Pertanyaan terbaik yang Anda ajukan ada-
lah tentang lowongan pekerjaan itu. “Apa yang perlu dicapai 
atau diubah dalam pekerjaan ini?” Ini akan membantu Anda 
dalam wawancara masa datang jika Anda diminta untuk 
datang kembali. Anda umumnya dapat menyimpan perta-
nyaan Anda tentang tujuan organisasi, budaya kerja, gaji 
(kecuali jika Anda ditanya tentang hal itu), jam kerja, dan 
tunjangan- tunjangan untuk wawancara di masa datang.

Kini Anda miliki enam langkah untuk mendapatkan 
pekerjaan yang Anda inginkan. Anda tidak dapat menjadi 
mandiri secara duniawi jika Anda membutuhkan pekerjaan 
tetapi tidak memilikinya. Jika Anda membutuhkan peker-
jaan, pekerjaan yang lebih baik, atau mengenal seseorang 
yang membutuhkan, silakan gunakan atau bagikan alat 
pencarian kerja yang kuat dan terbukti ini. Itu berhasil! 
Semoga Tuhan memberkati Anda dalam upaya Anda untuk 
mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan. ◼
Penulis saat ini tinggal di Utah, AS.

Rencanakan untuk dan berlatihlah menjawab pertanyaan yang 
mungkin diajukan dalam wawancara pekerjaan.
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KESEMPATAN 
MULIA UNTUK 
BEKERJA
“Bekerja adalah 
penangkal untuk 
kecemasan, salep 

untuk kesedihan, dan pintu menuju 
kemungkinan. Apa pun keadaan kita 
dalam hidup, … marilah kita melaku-
kan yang terbaik semampu kita dan 
memupuk reputasi untuk keunggul-
an dalam segala yang kita lakukan. 
Marilah kita menetapkan pikiran 
dan tubuh kita menuju kesempatan 
mulia untuk pekerjaan yang setiap 
hari baru hadirkan.”
Penatua Dieter F. Uchtdorf dari Kuorum  
Dua Belas Rasul, “Two Principles for Any 
Economy,” Liahona, November 2009, 56.

SUMBER DAYA GEREJA UNTUK MEMBANTU PENCARIAN KERJA ANDA.
Pertimbangkan bergabung dengan kursus kemandirian “Menemukan 
Pekerjaan yang Lebih Baik” di lingkungan atau pasak Anda. Tanyakan 
kepada uskup atau presiden cabang apakah lingkungan atau cabang 
Anda memiliki spesialis ketenagakerjaan atau kemandirian.

Kunjungi lds .org/ go/ 719 untuk menemukan video mengenai wawan-
cara, melakukan jejaring, menulis résumé, dan banyak lagi.
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Beberapa bulan lalu saya mendapatkan sebuah 
mimpi di mana, duduk di gereja di barisan tera-
khir seperti biasanya, dan tanpa niat untuk berpe-
ran serta, penglihatan saya berubah. Saya melihat 
bahwa tersebar di antara jemaat adalah para 

misionaris yang pulang awal lainnya. Hasrat untuk mem-
bantu mereka tumbuh di hati saya sewaktu saya melihat 
ke sekeliling. Saya tahu bahwa membagikan pengalaman 
saya dapat menjadi cara melayani mereka dan membantu 
mereka melanjutkan di sepanjang jalan perjanjian meski 
tampaknya ini seperti penghambat bagi kemajuan mereka.

Melalui mimpi ini, Bapa Surgawi memberi tahu saya 
bahwa Dia peduli. Dia mengapresiasi pelayanan saleh 
yang kita berikan sebagai misionaris, tidak menjadi soal 
berapa lama pelayanan penuh waktu kita berlangsung. 
“Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaan-
mu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap nama- 
Nya” (Ibrani 6:10). Dalam artikel saya (lihat halaman 47), 
saya membagikan sebuah kisah tulisan suci dan peng-
alaman dari misionaris yang pulang awal lainnya yang 
dapat membantu Anda sewaktu Anda menavigasi jalan 
yang tidak terduga dan sulit ini. Saya juga senang bagai-
mana Alex menggunakan kisah dari Kitab Mormon untuk 
membantu kita melihat bahwa bahkan bagi mereka yang 
pulang ke rumah awal karena masalah kelayakan, masih 
ada harapan (lihat halaman 44).

Dalam artikel hanya digital, Anda akan membaca bagai-
mana Emily mengubah perasaan cemas, takut, dan putus 
asa yang dia alami menjadi sukacita pribadi dan sakral. Dan 
Kevin, seorang penasihat profesional, menawarkan saran 
mengenai bagaimana orang- orang terkasih dapat mendu-
kung mereka yang bergumul dengan kepulangan awal.

Alasan kami masing- masing pulang tidak sepenting apa 
yang kami lakukan ketika kami pulang. Dengan bantuan 
Juruselamat, kita dapat sembuh, maju, dan terus menemu-
kan lebih banyak sukacita dalam perjalanan kekal kita.

Salam kasih,
Liahona Ficquet

Dia Tidak Akan Melupakan 
Pekerjaan Anda
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NASIHAT	TERBAIK …
Dewasa muda membagikan nasihat terbaik 
mereka mengenai pulang ke rumah awal dari 
misi Anda:

“Ketahuilah bahwa segalanya akan 
baik- baik saja. Saya diberi nasihat ini: 
memang sulit sampai Anda memu-
tuskan tidaklah demikian. Anda dapat 
memutuskan apa jenis masa depan  
yang akan Anda miliki.”
—Nathaniel Park, Western Australia, 
Australia

“Tidaklah perlu untuk menjelaskan  
diri Anda.”
—Elena Kingsley, Utah, AS

“Tidak masalah apa keadaannya,  
cobalah menemukan rutinitas baru  
bagi diri Anda sendiri, dan kembalilah 
pada kehidupan normal.”
—Rosa- Lynn Ruiter, Belanda

“Akhir dari satu misi adalah awal dari 
misi baru. Temukan misi baru itu!”
—Roberto Alfonso Martinez IV, Utah, AS

“Allah mengasihi Anda dan memiliki 
sebuah rencana bagi kehidupan Anda. 
Teruslah beriman!”
—Rebecca Stockton, Arizona, AS

Apa saran terbaik yang pernah Anda terima 
mengenai pernikahan? Kirimkan kepada kami 
tanggapan Anda di liahona .lds .org paling  
lambat pada 31 Juli 2019.

Alex Hugie adalah dari 
Oregon, AS. Dia lulus dari 
Brigham Young University 
dengan gelar S1 dalam 
bidang bahasa Inggris. Dia 
memiliki minat khusus dalam mempelajari 
sastra dewasa muda, menulis cerpen dan 
novel pendek, dan minum susu.

Liahona Ficquet adalah 
dari Prancis Selatan. Dia 
adalah pemelajar dan senang 
bekerja di sekitar rumah ber-
sama ayahnya. Dia senang 
belajar dalam bidang medis dan bercita- cita 
untuk bekerja dalam bidang kesehatan wanita. 
Dia saat ini bekerja dalam penerjemahan sebu-
ah buku berbahasa Prancis yang ditulis oleh 
dan bagi para misionaris yang pulang awal.

Emily Warner dibesarkan 
di Idaho bagian utara, AS, 
yang masih menjadi tempat 
favoritnya di bumi. Dia bela-
jar akuntansi di Brigham 
Young University dan senang mendaki, 
mengambil foto, dan berkeliling dunia 
dengan suaminya.

DEWASA MUDA

TENTANG PENULIS  
DEWASA MUDA

BAGIKAN KISAH ANDA
Apakah Anda memiliki kisah yang menarik untuk dibagikan? Atau apakah Anda ingin melihat 
artikel mengenai topik- topik tertentu? Jika ya, kami ingin mendengar dari Anda. Anda dapat 
mengirimkan kisah Anda atau umpan balik Anda di liahona .lds .org.

DI BAGIAN INI

44 Jika Misi Anda Berakhir 
Awal, Jangan Menyerah *
Oleh Alex Hugie

47 Misionaris yang Pulang 
Awal: Anda Tidak Sendirian*
Oleh  
Liahona 
Ficquet

Mendukung Misionaris yang 
Pulang Awal
Oleh Kevin Theriot

Menemukan Sukacita  
melalui Kristus Meski Pulang 
Awal dari Misi Saya
Oleh Emily Warner

HANYA DIGITAL

Temukan artikel- artikel ini dan lebih 
banyak lagi:

•  Di liahona .lds .org
•  Dalam Media Mingguan 

DM (di bawah “Dewasa 
Muda” di Gospel Library 
[Perpustakaan Injil])

•  Di facebook.com/
liahona
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* Artikel ini memiliki 
konten bonus tam-
bahan dalam versi 
digital.
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Oleh Alex Hugie

Jika Anda membaca ini, Anda mung-
kin sudah tahu betapa sangat 
sulitnya untuk pulang ke rumah 

awal dari sebuah misi. Para dewasa 
muda yang melayani mungkin meng-
alami cedera fisik, masalah kesehatan 
mental, keadaan darurat sipil, masa-
lah kelayakan, konflik serius dengan 
orang lain, atau ketidakpatuhan pada 
peraturan misi, yang menyebabkan 
mereka meninggalkan misi mereka 
sebelum tanggal pembebastugasan 
yang diharapkan.

Terlepas dari alasan ini, Allah tidak 
ingin kemunduran ini secara permanen 
memengaruhi kemajuan rohani anak- 
anak- Nya. Jadi bagaimana para misio-
naris yang pulang awal dapat bergerak 
maju dari transisi yang tidak menye-
nangkan seperti itu? Dan bagaimana 
orangtua, pemimpin Gereja, dan orang- 
orang terkasih dapat membantu?

Misionaris Kitab Mormon
Satu kisah dari kitab Alma memberi 

kita sebuah contoh yang berguna. 
Nabi orang Nefi, Alma, memimpin 
sebuah misi kepada orang- orang 
Zoram yang jahat, disertai dengan 
sejumlah individu yang terpercaya. 
Salah satu dari individu ini, putranya IL
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Korianton, “meninggalkan pelayanan, 
dan pergi ke tanah Siron di antara 
perbatasan orang- orang Laman, 
mengikuti si perempuan sundal 
Isabel” (Alma 39:3). Akibatnya, Alma 
menegur Koriantor dengan tajam 
dan menyuruh dia untuk bertobat, 
memperingatkan, “Aku tidak akan 
mengungkit- ungkit tindak kejahatan-
mu; untuk menekan jiwamu, jika 
bukan demi kebaikanmu” (Alma 39:7).

Korianton menerima teguran 
ayahnya dengan rendah hati, berto-
bat dari dosa- dosanya, dan kembali 
untuk melayani sebagai misionaris 
di antara orang- orang Zoram untuk 
“memaklumkan firman dengan kebe-
naran dan kesungguhan” (Alma 42:31). 
Kisah selanjutnya mengatakan bahwa 
setelah Alma berbicara dengan putra- 
putranya, “para putra Alma [baik Siblon 
maupun Korianton] pergi ke antara 
orang- orang, untuk memaklumkan 
firman kepada mereka” (Alma 43:1).

Kembali dengan Potensi
Apa yang kita pelajari dari kisah 

ini? Pertama, seorang misionaris yang 
pulang awal—bahkan untuk alasan 
yang dapat dicegah—masih mampu 
mencapai hal- hal besar. Korianton 

D E W A S A  M U D A

Nilai Anda tidak  
berkurang dengan 
pulang ke rumah  
awal dari misi Anda.

Jika Misi Anda Berakhir Awal,  

Jangan Menyerah
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mungkin telah melakukan kesalahan 
serius, namun dia masih melanjutkan 
untuk mencapai suatu pekerjaan yang 
besar. Demikian juga, bahkan para 
misionaris yang pulang sebagai akibat 
dari tindakan mereka sendiri seharus-
nya tidak merasa seolah mereka telah 
menghancurkan potensi rohani mere-
ka. Korianton belajar dari kesalahan-
nya dan datang untuk membangun 
kerajaan Allah dalam cara- cara yang 
luar bisa, dan kemampuan yang sama 
itu ada dalam diri setiap orang tidak 
menjadi masalah seberapa besar 
mereka merasa telah gagal.

Kedua, kita belajar peranan pen-
ting yang orang lain mainkan dalam 
pemulihan rohani misionaris yang 
pulang awal. Alma—ayah Korianton 
dan pemimpin imamat—menasihati 
Korianton dengan ketajaman namun 
juga dengan keyakinan dalam kemam-
puannya untuk tetap mencapai poten-
si rohaninya. Sama seperti Korianton, 
konsekuensi atas ketidakpatuhan 
dalam misi harus datang, namun pen-
disiplinan apa pun hendaknya disertai 
dengan kasih, pengampunan, dan 

belas kasihan (lihat Ajaran dan Perjan-
jian 121:41–44).

Kembali untuk Disembuhkan
Pesan pengharapan yang sama ini 

bagi para misionaris yang pulang awal 
masih menggema saat ini. Marshall, 
yang pulang awal karena tantangan 
kesehatan fisik dan mental, terkadang 
merasa menyesal karena tantangan 
kesehatan dan ketidakmampuan 
pribadi yang menahannya dari menjadi 
misionaris yang berfungsi sepenuhnya. 
Meskipun demikian, dia merasa bahwa 
pelayanannya benar- benar sepadan.

“Sebagai misionaris, kita tidak sem-
purna,” ungkap Marshall. “Kita masih 
tunduk pada godaan; kita masih dapat 
berdosa. Namun ketidaksempunaan 
Anda barangkali yang Setan ingin Anda 
fokuskan—untuk merasa seolah per-
sembahan Anda tidak diterima oleh 
Tuhan karena saat- saat itu ketika Anda 
tidak menjadi misionaris yang terbaik.”

Marshall percaya bahwa Tuhan 
menghendaki para misionaris tahu 
Dia berkenan dengan pelayanan 
yang mereka berikan, bahkan ketika 

pelayanan itu dilakukan secara tidak 
sempurna baik karena pilihan mau-
pun keadaan.

Marshall telah belajar untuk meng-
atasi dan sembuh dengan melakukan 
semampu dia untuk tetap dekat dengan 
Bapa Surgawi dan Yesus Kristus.

Kembali untuk Bertobat
Misionaris lainnya, yang mela-

yani di Colorado, AS, dipulangkan ke 
rumah dari misinya karena alasan 
pendisiplinan dan diekskomunika-
si dari Gereja, namun dia akhirnya 
dibaptiskan kembali. “Pulang ke 
rumah sungguh berat,” dia bertutur. 
“Saya merasa tersesat dan hampa. 
Terkadang, bagian tersulit dari pulang 
ke rumah adalah [menemukan] 
motivasi untuk tetap pergi ke gereja, 
membaca tulisan suci, dan berdoa. 
Hal- hal yang sederhana adalah 
paling sulit.”

Namun dia menemukan 
kekuatan karena dukungan 
dari teman- teman dan kelu-
arga dalam berupaya untuk 
bertobat.

Jangan Menyerah
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“Menetapkan gol, menemui uskup 
saya, dan pergi ke bait suci ketika saya 
layak adalah kunci dalam menjadi 
mampu untuk lebih mendekat kepada 
Bapa Surgawi saya,” dia menambah-
kan. “Saya ingat saat ketika saya tidak 
bisa bertemu dengan uskup saya atau 
mencapai sejumlah gol; musuh senan-
tiasa ada di sana, menggoda saya.”

Pemulihannya dimungkinkan 
dengan “selalu mengingat bahwa saya 
memiliki Bapa Surgawi yang menga-
sihi saya dan ingin saya menjadi 
bahagia. Memiliki kesaksian tentang 
Pendamaian Juruselamat dan perto-
batan, kita dapat senantiasa datang 
lebih dekat kepada Allah tidak peduli 
betapa jauhnya mungkin yang kita 
rasakan.”

“Menengok kembali pada misi 
saya,” dia melanjutkan, merujuk pada 
bulan- bulan dia melayani sebelum 
peristiwa yang menyebabkan dia 
dipulangkan ke rumah, “Saya masih 
merasa seolah itu salah satu peng-
alaman terbaik yang pernah saya 
miliki. Saya belajar banyak, dan meski 
ternyata tidak seperti yang telah saya 
rencanakan, saya masih dapat meli-
hat kehidupan berubah karena Injil. 
Saya membuat beberapa kesalahan, 
namun kesaksian saya telah bertum-
buh jauh lebih banyak sewaktu saya 
telah berusaha untuk bertobat dan 
terus bergerak maju.”

Dia ingin orang- orang lain yang 
pulang awal karena pilihan- pilihan 
mereka mengetahui bahwa “dunia 
belum kiamat.” Pulang ke rumah ada-
lah langkah pertama menuju perto-
batan. Setelah Anda melewati proses 
pertobatan ini, Anda akan memper-
oleh sangat banyak. Beban berat itu 
akan diangkat. Tidak ada perasaan 
yang lebih baik daripada mengetahui 

bahwa Anda berada di jalur yang 
benar dalam pandangan Allah.”

Mengasihi Mereka yang Pulang 
Awal

Kedua misionaris ini yang pulang 
ke rumah awal menekankan betapa 
penting bagi teman- teman dan kelu-
arga dari misionaris yang pulang awal 
untuk mengasihi dan mendukung 
mereka.

“Berilah mereka ruang,” Marshall 
bertutur. “Tetapi pastikan Anda berada 
dekat, karena itu dapat agak menye-
dihkan. Jadilah teman mereka.” Dengan 
mendengarkan Roh, kita dapat menen-
tukan kebutuhan mereka dan menge-
tahui kapan menjangkau dan kapan 
menghargai privasi mereka.

“Kasihi mereka,” tambah misionaris 
yang melayani di Colorado. “Imbaulah 
mereka untuk selalu mengingat kur-
ban pendamaian Yesus Kristus.”

Bagaimana orang lain memperlaku-
kan para misionaris yang pulang awal 
dapat menolong membuat perbedaan 
antara mereka yang jatuh karena malu 
atau bergerak maju dengan iman. 
Karenanya, adalah penting bahwa 
mereka dirangkul tanpa dihakimi.

Seperti Korianton, para misionaris 
yang pulang awal memiliki potensi 
untuk bangkit dari keadaan rentan 
mereka saat ini menjadi alat yang kuat 
bagi Tuhan.

Menemukan Pengharapan dalam 
Rencana Allah

Penatua Jeffrey R. Holland dari 
Kuorum Dua Belas Rasul memberikan 
kata- kata penghiburan kepada para 
misionaris yang pulang awal. “Ketika 
seseorang menanyakan apakah Anda 
telah melayani misi, Anda menjawab 
ya,” katanya. “… Hargai pelayanan 

yang Anda berikan. Bersyukurlah atas 
kesempatan telah bersaksi, telah pergi 
dalam nama Tuhan, telah memakai 
papan nama misionaris itu .… Mohon 
jangan terus- menerus memikirkan 
hal ini; jangan mengungkitnya; jangan 
memikirkan Anda tidak mampu atau 
gagal.” 1

Bagi mereka yang pulang awal 
sebagai akibat dari dosa, ingatlah 
perkataan ini dari Sister Joy D. Jones, 
Presiden Umum Pratama: “Jika kita 
berdosa, kita kurang layak, namun kita 
tidak pernah kurang berharga!” 2 Dia 
menyatakan bahwa Allah akan meno-
long kita mengembangkan keyakinan 
dalam diri kita saat berada dalam 
momen tergelap kita jika kita mau 
berpaling kepada- Nya.

Pesan dari Kitab Mormon, dari 
para misionaris yang pulang awal, dan 
dari pemimpin Gereja adalah sama: 
jangan putus asa, karena Allah masih 
memiliki rencana bagi Anda yang 
lebih besar daripada yang dapat Anda 
bayangkan. Bagi orang- orang terkasih 
dari para misionaris ini, tanggapan 
Anda terhadap kepulangan mereka 
akan sangat berpengaruh dalam 
membantu mereka untuk sembuh 
dan meraih potensi mereka. Ingatlah 
bahwa Pendamaian Yesus Kristus 
dapat menyembuhkan semua luka—
termasuk mereka yang pulang awal 
dari misi. ◼
Penulis tinggal di Utah, AS.
Anda dapat menemukan daftar sumber daya 
untuk calon misionaris dan misionaris yang 
pulang awal dalam versi digital dari artikel ini di 
liahona .lds .org atau di aplikasi Perpustakaan Injil.

CATATAN
 1. Jeffrey R. Holland, “Elder Holland’s Counsel 

for Early Returned Missionaries” (video),  
lds.org/media- library.

 2. Joy D. Jones, “Nilai yang Melampaui Ukuran,” 
Liahona, November 2017, 14.
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Misionaris yang 
Pulang Awal:  
Anda Tidak 
Sendirian

D E W A S A  M U D A

Remaja dewasa membagikan 
bagaimana mereka menemukan 
arti dan kedamaian setelah pulang 
ke rumah awal dari misi mereka 
dan bagaimana Anda pun bisa.
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Pasukan misionaris penuh waktu yang berusaha 
untuk memenuhi tugas mereka untuk “mengun-
dang orang lain datang kepada Kristus” 1 men-

datangkan “harapan yang besar dan banyak sukacita” 
(Alma 56:17) kepada banyak orang. Para misionaris 
tersebut, sama seperti pejuang teruna dalam Kitab 
Mormon, berperang setiap hari dengan “kekuatan 
yang sedemikian ajaibnya; dan dengan kekuatan 
yang sedemikian perkasanya” (Alma 56:56).

Namun bahkan di antara 2.060 pejuang teruna, 
masih ada 200 yang “jatuh pingsan karena kehilangan 
darah” (Alma 57:25). Apakah itu membuat mereka 
kurang gagah? Kurang kuat? Kurang berani? Kurang 
layak daripada yang lain? Tidak sedikit pun.

Sama saja, Anda para misionaris yang pulang ke 
rumah awal karena alasan kesehatan mental dan fisik 
tidak kalah gagah, kurang kuat, kurang berani, atau 
kurang layak. Kegigihan Anda melewati pencobaan 
Anda—dan seharusnya—mencengangkan. Anda telah 
diselamatkan—mungkin terluka parah, namun disela-
matkan. Luka- luka Anda, baik itu secara fisik, mental, 
atau rohani, sekarang perlu dirawat (lihat Alma 57:28). 
Bagi mereka yang pulang ke rumah untuk alasan yang 
berkaitan dengan kelayakan, pertobatan akan menja-
di bagian penting dari penyembuhan Anda.

Oleh Liahona Ficquet
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Sewaktu Anda menyesuaikan 
diri berada di rumah, pastikan 
Anda menyediakan waktu bagi 
diri sendiri untuk sembuh dan 
mengingat untuk selalu memer-
cayai Allah (lihat Alma 57:27). Dia 
telah mengingatkan kita: “Ketika 
Aku memberikan sebuah perintah 
kepada putra [atau putri] manusia 
siapa pun untuk melakukan suatu 
pekerjaan demi nama-Ku”—con-
tohnya, melayani misi—“dan 
putra [atau putri] manusia itu 
pergi dengan segala daya mereka 
dan dengan segala yang mereka 
miliki untuk melaksanakan peker-
jaan itu, dan tidak menghentikan 
ketekunan mereka, dan musuh 
mereka”—dalam beberapa kasus, 
penyakit fisik atau mental kita 
atau luka- luka lainnya—“me-
nyerang mereka dan merintangi 
mereka dari melaksanakan 
pekerjaan itu, lihatlah, adalah 
patut menurut- Ku untuk tidak 
lagi menuntut pekerjaan itu dari 
tangan [mereka] …, tetapi meneri-
ma persembahan mereka” (Ajaran 
dan Perjanjian 124:49).

Apa pun luka yang telah Anda 
tanggung—atau telah buka 
kembali—dalam peperangan, 
sepanjang Anda melayani secara 
layak atau bertobat sepenuhnya, 
kontribusi Anda dibutuhkan dan 
diterima oleh Tuhan.

Membaca kisah- kisah berikut 
dapat menolong Anda menemu-
kan penyembuhan dalam kenya-
taan bahwa Anda tidak sendirian 
dan bahwa membagikan kisah 
Anda dapat menolong orang lain.

Sadarilah Bahwa JURUSELAMAT TELAH MERASAKAN RASA 
SAKIT ANDA

Di pesawat yang membawa saya ke misi saya, saya membayangkan 
akan seperti apa penyambutan kepulangan saya. Keluarga dan 

teman- teman saya akan bersorak penuh sukacita dan memeluk saya, 
dan saya akan menjalani sisa hidup saya dalam kedamaian, menikmati 
setiap berkat yang datang dari menjadi misionaris yang pulang dengan 
terhormat.

Sebelas bulan kemudian, di pesawat yang membawa saya pulang, 
setiap momen berlalu dalam kecemasan yang menyakitkan mengenai 
apa yang terbentang di depan. Keluarga saya menunggu, dan meski 
mereka bersukacita dan memeluk saya, sebelum saya mengetahuinya, 
saya sendirian tanpa tahu akan masa depan saya.

Juruselamat melihat hari- hari suram saya. Dia tahu bagaimana pera-
saan saya saat berbaring di tempat tidur selama tiga minggu menangis 
dan tidur untuk menghindari kenyataan. Dia tahu saya akan memerlu-
kan kekuatan- Nya karena tidak ada orang lain di sekitar saya yang dapat 
memahami atau bahkan berempati terhadap apa yang sedang saya 
alami. Tetapi Dia melakukannya. Saya tidak dapat selamat dari misi saya 
atau pulang ke rumah awal tanpa Dia.
Ali Boaza, Queensland, Australia

JANGAN MEMBUANG WAKTU Mempertanyakan Mengapa

Pikiran pulang ke rumah awal adalah menghancurkan. Segera setelah 
penasihat menyarankannya, saya merasakan gabungan emosi yang 

sangat rumit: Rasa malu. Kelegaan. Rasa bersalah. Kedamaian. Dukacita. 
Semuanya pada saat yang sama.

Saya tahu bahwa Allah mendukung saya karena entah mengapa 
saya mengalami itu di minggu pertama kepulangan saya. Dan kemu-
dian saya melewatinya minggu lainnya. Dan yang lainnya lagi. Sampai 
saya akhirnya dapat merasakan kembali diri saya seutuhnya. Ayah saya 
adalah dukungan terbesar saya dan benar- benar memelihara saya. Dia 
selalu ingin berbicara dan meluangkan waktu dengan saya. Tidak untuk 
mengorek apa yang “salah,” namun untuk memastikan bagaimana 
keadaan saya.

Saat ayah saya meninggal dunia dalam suatu kecelakaan panjat 
tebing beberapa bulan lalu, saya tahu tanpa ragu bahwa Allah memiliki 
rencana bagi saya. Dapat berada bersama ayah saya selama bulan- 
bulan terakhir dari kehidupannya memperkuat kesaksian saya tentang 
rencana keselamatan. Saya masih tidak memahami semua alasan 
mengapa saya harus pulang ke rumah seperti yang saya alami, namun 
saya juga telah belajar bahwa jika Anda menghabiskan banyak waktu 
mempertanyakan mengapa, maka Anda kehilangan mukjizat- mukjizat 
menakjubkan yang telah Allah sediakan bagi Anda setiap hari.
Kristen Watabe, Ohio, AS
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TUHAN

Semuanya berjalan mulus di misi saya. Saya memi-
liki pengalaman luar biasa yang akan tersimpan 

di hati saya selamanya. Meskipun demikian, sete-
lah delapan bulan, saya mulai mengalami masalah 
kesehatan. Setelah banyak berpuasa dan berdoa, 
saya dipulangkan. Saya sangat terpukul. Saya berpi-
kir semuanya adalah kesalahan saya. Saya berhenti 
membaca tulisan suci dan berdoa seperti yang sering 
saya lakukan. Saya bertanya- tanya apakah saya belum 
melakukan semua dengan segenap kemampuan saya 
untuk bertahan.

Namun saya sadar saya sedang diuji untuk melihat 
apakah saya akan tetap setia kepada Tuhan. Itu sulit, 
namun saya menaruh kepercayaan saya kepada- Nya, 
dan saya kembali ke ladang misi, di mana saya sekali 
lagi memiliki pengalaman yang luar biasa.

Kemudian, masalah kesehatan saya kambuh. 
Namun kali ini saya lebih bersedia untuk mengikuti 
kehendak Bapa Surgawi. Jadi, saya pulang ke rumah 
untuk kedua kalinya. Itu sulit, namun saya tahu bahwa 
saya dapat belajar dari semua yang saya alami.

Meski saya tidak melayani selama 24 bulan, saya 
tahu bahwa saya melayani misi yang terhormat. Saya 
tahu bahwa waktu yang saya berikan untuk melayani 
Tuhan adalah sepadan bagi saya dan bagi orang- orang 
yang saya bantu. Saya bersyukur kepada Juruselamat 
saya untuk Pendamaian- Nya yang tak terbatas. Dia 
mengetahui setiap tantangan kita. Dan jika kita ber-
sandar kepada- Nya dengan segala kepastian, kita tidak 
akan pernah sendirian.
Fillipe Hoffman, Goiás, Brasil

KELILINGI DIRI ANDA dengan Kebaikan

Saya tidak pernah menduga saya akan pulang ke 
rumah Awal dari misi saya, dan saya merasa malu 

dan gugup mengenai bertemu dengan semua orang. 
Meski itu merupakan salah satu momen tersulit dalam 
hidup saya, saya juga bertumbuh dari pengalaman. Itu 
membentuk saya menjadi orang yang lebih baik.

Saya pulang ke rumah untuk menjalani proses per-
tobatan. Beberapa pilihan yang telah saya buat sebe-
lum misi saya tidak sejalan dengan ajaran- ajaran dan 
perintah- perintah Injil. Karena rasa malu dan hasrat 
saya untuk menjaga martabat saya di Gereja, saya tidak 
menjalani proses pertobatan dengan uskup saya sebe-
lumnya. Namun dalam beberapa bulan pertama, saya 
merasa perlu pulang ke rumah untuk bertobat agar 
saya dapat melayani dengan hormat dan integritas.

Hal- hal yang benar- benar memberi saya semangat 
ketika saya pulang ke rumah adalah berperan serta 
dalam kegiatan yang secara rohani meneguhkan, terma-
suk pertemuan Gereja, proyek pelayanan, dan bait suci, 
yang dahulu dapat saya lakukan. Tetapi, yang paling 
membantu saya adalah orang- orang di sekitar saya—
keluarga, beberapa teman, dan bahkan orang- orang 
yang tidak pernah saya jumpai sebelumnya menunjuk-
kan kasih dan kebaikan kepada saya.

Intinya, dengan bantuan Tuhan dan teladan seperti 
Kristus di sekitar saya, saya dapat kembali ke Florida 
untuk merampungkan misi saya. Harapan saya adalah 
agar kita semua dapat berusaha untuk menjadi seper-
ti Kristus terhadap orang lain, baik mereka pulang ke 
rumah Awal atau yang membutuhkan.
Caigen Stuart, Utah, AS

Janji yang terdapat dalam surat panggilan misionaris 
Anda, dibuat bagi Anda sewaktu Anda memutuskan 
untuk melangkah maju dalam pekerjaan ini, akan dige-
napi: “Tuhan akan memberkati Anda atas kebaikan hidup 
Anda.” Dengan perhatian dan kepedulian, luka- luka Anda 
dapat disembuhkan dan menjadi alat bagi Anda untuk 
dapat menolong orang lain datang kepada Kristus. Lagi 
pula, itulah tugas misionaris. ◼
Penulis, yang berasal Prancis, berkuliah di Utah, AS.

Temukan kisah- kisah dari para misionaris yang pulang Awal dalam 
versi lengkap dari artikel ini di liahona.lds.org atau di aplikasi Perpus-
takaan Injil.

CATATAN
 1. “Apa Tujuan Saya sebagai seorang Misionaris?” Preach My Gospel:  

A Guide to Missionary Service, edisi revisi (2018), lds .org/ manual/ 
missionary.



Saya bermain 
bola voli, lari di 
lapangan, dan 
banyak membaca. 

Seandainya saya dapat menghabiskan seharian 
untuk melakukan apa pun, saya mungkin akan 
pergi ke pantai.

Saya lahir di Chacago, Illinois, namun datang ke 
Nauvoo saat saya di panti asuhan. Saya tidak ingat 
banyak tentang kehidupan saya sebelum berada di 
panti asuhan, namun saya ingat merasa tidak aman. 
Sewaktu saya masuk di panti asuhan, saya merasa 
aman. Saya senang memiliki Injil. Beberapa teman 
saya telah mengalami situasi menakutkan karena 
mereka tidak memiliki standar- standar kita. Saya tahu 
bahwa mematuhi perintah membuat saya aman.

Merupakan pengalaman yang membahagiakan 
menemukan keluarga saya. Ibu saya datang ke TK 
tempat saya sekolah karena dia membantu sebagai 
guru pengganti. Dia bermain dengan saya, dan dia 
mengatakan kepada salah satu guru bahwa dia 
ingin membawa saya pulang karena saya anak yang 
manis. Guru itu berkata, “Dia bisa diadopsi, jadi ada 
kemungkinan!” Ibu saya menanyakan tentang pro-
sesnya dan mengadopsi saya dan dua saudara lelaki 
saya. Itu menyenangkan karena saya tahu seperti 
apa rasanya tidak memiliki keluarga, dan itu membu-
at memiliki keluarga bahkan menjadi lebih istimewa.

Lily S., 14, Illinois, AS
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Oleh Mario Días Alonso

Di Cile, untuk dapat kuliah di 
perguruan tinggi, Anda harus 
mengambil tes penempatan 

universitas. Saya ingin belajar teknik di 
universitas yang jauh dari tempat saya 
tinggal. Itu akan sangat mahal, jadi gol 
saya adalah mendapatkan nilai tertinggi 
sebisa mungkin pada tes penempatan 
agar saya dapat memperoleh beasiswa 
untuk nilai ujian yang tinggi.

Saya tahu di mana dan apa yang IL
U
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W
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N

G

ingin saya pelajari, dan saya tahu apa 
yang harus saya lakukan untuk mewu-
judkannya. Saya mulai bersiap bagi 
tes itu. Saya belajar, membaca, dan 
meninjau materinya, namun saat tes 
latihan, saya masih tidak mendapatkan 
nilai yang saya perlukan. Saya berpa-
ling kepada Bapa Surgawi saya dalam 
doa dan memohon kepada- Nya untuk 
kecerdasan yang lebih besar dan untuk 
menerangi pemahaman saya agar saya 
dapat mencapai gol saya. Saya berdoa 

untuk hal ini setiap hari sepanjang 
tahun. Saya ikut kelas- kelas persiapan 
khusus di sekolah saya, dan saya men-
daftar di kelas di sebuah lembaga yang 
dirancang untuk mempersiapkan bagi 
ujian itu.

Saya melanjutkan penelaahan tulis-
an suci saya setiap hari, dan saya tidak 
pernah melewatkan hari seminari. 
Saya memenuhi tugas- tugas Imamat 
Harun saya dan tidak pernah belajar 
di hari Minggu terlepas dari betapa 

MENELAAH, MEMBACA,  
MENINJAU, BERDOA. Ulangi.
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pun mendesak situasinya. Saya tahu 
hari Minggu adalah hari Tuhan, dan 
saya ingin menghargainya dalam cara 
seperti yang telah diajarkan oleh orang-
tua saya. Saya tahu saya tidak ingin 
berisiko kehilangan berkat- berkat yang 
Bapa Surgawi miliki bagi saya, terutama 
sewaktu saya sangat membutuhkan-
nya. Terlepas dari semua ini, saya tidak 
mendapatkan nilai yang saya butuhkan 
dalam tes latihan saya.

Keluarga saya dan saya berdoa dan 

berpuasa, dan ayah saya memberi 
saya sebuah berkat. Dengan persiapan 
rohani ini dan persiapan saya lainnya, 
saya mengambil tes. Saya tidak hanya 
mendapatkan nilai yang saya butuhkan, 
tetapi saya melebihi gol saya, memper-
oleh nilai dengan salah satu persentase 
tertinggi yang mungkin ada di bagian 
matematika. Saya menerima beasiswa 
dan manfaat yang saya perlukan, dan 
saya dapat belajar di universitas yang 
saya pilih.

PENDIDIKAN AKAN MENOLONG ANDA MELAYANI 
“Nasihat saya … adalah lanjutkan pendidikan Anda, di 
mana pun Anda berada, apa pun minat dan kesempatan 
yang mungkin Anda miliki. Tentukan bagaimana Anda 
dapat melayani keluarga dan masyarakat Anda sebaik 
mungkin dan persiapkan dengan baik.”
Presiden Russell M. Nelson, “Education: A Religious Responsibility” (kebaktian 
Brigham Young University–Idaho, 26 Januari 2010).

MEMBANTU ANDA BERHASIL DALAM PENDIDIKAN ANDA

Sejak saya kecil, saya belajar bahwa 
jika saya melakukan segalanya semam-
pu saya dan menjalankan tanggung 
jawab rohani saya terlebih dahulu, 
maka Bapa Surgawi akan member-
kati saya. Hal- hal tidak selalu berjalan 
seperti yang kita harapkan, namun 
Allah akan memelihara kita. Saya tahu 
hanya dengan bantuan- Nya semua hal 
menjadi mungkin. ◼
Penulis tinggal Provinsi Cautín, Cile.

Gereja menyediakan sejumlah sumber daya untuk menolong Anda dalam pelatihan atau pendidik-
an selepas SMA:
•  Dana- tetap Pendidikan tersedia di beberapa negara untuk membantu membayar pelatihan 

kejuruan Anda. Anda dapat berbicara dengan uskup atau presiden cabang Anda mengenai itu 
atau kunjungi pef .lds .org.

•  BYU- Pathway Worldwide menyediakan pendidikan lebih tinggi daring yang terjangkau. Siswa 
mulai dengan PathwayConnect, program daring satu tahun yang menolong orang- orang 
memulai atau kembali ke pendidikan universitas. Setelah menyelesaikan PathwayConnect, 
siswa selanjutnya dapat memperoleh sertifikat siap kerja dalam waktu kurang dari setahun dan 
kemudian melanjutkan untuk memperoleh gelar—semua dengan tarif biaya kuliah yang sama 
rendahnya. Kunjungi byupathway .lds .org.

•  Belajar bahasa Inggris sering dapat meningkatkan kesempatan Anda menemukan pekerjaan 
yang lebih baik. EnglishConnect adalah program pembelajaran bahasa Inggris yang disediakan 
oleh Gereja untuk menolong individu- individu meningkatkan kemandirian rohani dan jasmani 
dalam lingkungan yang berpusatkan Injil. Mengunjungi englishconnect .lds .org.

•  Kursus kemandirian Gereja untuk pendidikan disebut “Pendidikan untuk Pekerjaan yang Lebih 
Baik.” Itu adalah kursus 12 minggu yang diadakan di pasak atau distrik Anda. Dapatkan buku 
pedomannya di Perpustakaan Injil di bawah Self- Reliance atau di lds	.org/	go/	71857.

MENELAAH, MEMBACA,  
MENINJAU, BERDOA. Ulangi.

Tanpa beasiswa, saya 
tidak dapat kuliah.
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Oleh Penatua 
Joni L.	Koch
Dari Tujuh Puluh

Ketika Anda belajar 
untuk menyukai dan 
menghargai pekerjaan, 
Anda juga menemukan 
sumber sukacita besar.

Beberapa tahun lalu, saya mendapati 
diri saya berada di auditorium di 
Churchill College di University of  

Cambrigde di Inggris untuk pertemuan tahun-
an untuk perusahaan di mana saya bekerja. 
Pada kesempatan itu, saya memiliki privilese 
untuk menerima penghargaan dari presiden 
dan CEO global perusahaan mewakili tim saya 
karena kerja luar biasa yang kami lakukan 
tahun itu.

Saat para pemimpin perusahaan dari 
seluruh dunia, mewakili 80.000 karyawan, 
bertepuk tangan dan memuji tim kami 
atas prestasi kami, saya pikir, “Inilah hari  
kerja terbaik saya!” Suasana saat itu 
menggembirakan.

selesai dipang-
gang, kami meng-
gunakan kayu 
panjang untuk 
dengan hati- hati 
mengeluarkan roti. 

Kami menunggu 
beberapa saat, lalu 

kami berbagi sepotong 
roti yang masih hangat. 

Itu enak sekali!
Setelah mengingat ini, 

saya memutuskan bahwa 
menerima penghargaan di  

Cambridge adalah hari kerja 
terbaik kedua saya. Hari terbaik dan 

paling bahagia di tempat kerja adalah 
di tempat yang jauh lebih sederhana: 
toko roti kecil tanpa hadirin atau tepuk 
tangan meriah. Hanya ada saya dan ayah 
saya. Hari itu, dia mengajari saya untuk 
menyukai dan menghargai pekerjaan 
serta membantu saya merasakan sukacita 
dari membuat suatu dari bahan mentah 
dengan tangan saya sendiri. Saya belajar 
bahwa kerja keras memuaskan baik bagi 
tubuh maupun jiwa.

Pekerjaan Adalah Berkat
Ketika Tuhan berfirman kepada Adam 

dan Hawa, “Dengan berpeluh engkau 
akan mencari makananmu” (Kejadian 
3:19), seolah Dia sedang mendera mere-
ka. Kenyataannya, Dia memberi mereka 

Hari Kerja Terbaik Saya!

Saya akan selalu ingat celemek dan topi kecil 
tukang roti warna putih yang ibu buat untuk saya, 

dan roti yang ayah dan saya buat bersama. 

Berbagi Roti
Namun kemudian saya ingat hari kerja pertama 

saya hampir 40 tahun sebelumnya. Ayah saya memiliki 
toko roti dan roti panggang yang didistribusikan ke 
banyak pasar kecil di kota kami di Brasil selatan. Saat 
saya masih kecil, saya terus bersikeras agar ayah 
saya mengajak saya untuk bekerja bersamanya. 
Suatu hari dia akhirnya mengatakan ya!

Ibu saya menjahit celemek dan topi kecil 
tukang roti warna putih untuk saya, lalu ayah 
dan saya pergi ke toko roti. Bersama- sama, 
kami mencampur dan menyiapkan 
adonan, secara manual membentuk 
adonan menjadi roti, dan menem-
patkan roti- roti itu ke dalam 
oven bata. Saat roti 
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pekerjaan akan menolong Anda untuk menjadi 
aman secara jasmani, emosional, dan rohani. 
Kesempatan untuk bekerja merupakan ber-
kat dari Tuhan. Sewaktu Anda belajar untuk 
mengapresiasi dan menyukai pekerjaan, Anda 
akan menemukan kebahagiaan dan tujuan yang 
datang dari kemandirian.

Saya masih dapat mendengar tepuk tangan 
dan kata- kata dorongan semangat yang datang 
dari hadirin di University of Cambridge, namun 
yang lebih berharga bagi saya adalah kenangan 
akan hari saya di toko roti bersama ayah saya 
dan aroma potongan roti sewaktu itu keluar 
dari oven. ◼
CATATAN
 1. D. Todd Christofferson, “Refleksi dari Hidup yang  

Dikuduskan,” Liahona, November 2010, 17.

Hari Kerja Terbaik Saya!
mendukung, mengangkat, melayani, mengilhami.” 1

Sebagai seorang anak, Anda mungkin ditanya, “Akan 
menjadi apa Anda nanti saat dewasa?” Selama tahun- 
tahun remaja Anda, pertanyaan itu sebagian besar 
cenderung beralih menjadi, “Akan mengambil jurusan 
apa Anda nanti di perguruan tinggi?”

Gairah, Kehormatan, dan Tujuan
Apa pun profesi yang Anda putuskan untuk 

ambil, apa pun jenis pekerjaan pilihan Anda, 
berusahalah untuk melakukan pekerjaan 

Anda dengan gairah, kehormatan, dan 
tujuan. Anda hendaknya bekerja 

keras dan selalu berusaha untuk 
mencapai hasil terbaik. Memi-

liki sikap ini terhadap 

kesempatan untuk 
mengalami sensasi 
penuh sukacita 
dan kepuasan dari 
menjadi mandiri, 
menyediakan bagi 
keinginan dan kebu-
tuhan mereka sendiri.

Banyak dari kita 
melihat pada pekerjaan 
semata sebagai suatu 
cara untuk secara jasmani 
menyediakan kebutuhan bagi 
diri sendiri dan keluarga kita 
atau mungkin sebagai suatu cara 
untuk memperoleh status sosial dengan 
menyandang jabatan pekerjaan yang ting-
gi. Namun yang jauh lebih penting, Allah 
menghendaki kita untuk bekerja agar kita 
dapat memperoleh rasa kepuasan yang 
besar sewaktu kita merampungkan tugas- 
tugas, menciptakan sesuatu yang baru, 
berinovasi dan mengembangkan apa yang 
sudah ada, dan menambahkan nilai pada 
dunia tempat kita tinggal.

Berbicara secara rohani, kehidup-
an yang berpusat pada Injil selalu 
menyertakan kerja. Penatua D. Todd 
Chrisofferson dari Kuorum Dua Belas 
Rasul telah menyatakan, “Hidup yang 
dikuduskan dipenuhi dengan pekerjaan, 
kadang berulang- ulang, kadang kasar, 
kadang tidak dihargai, tetapi selalu 
pekerjaan yang memperbaiki, menata, 
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Para Rasul Adalah Saksi bagi Yesus Kristus—dan  

Anda Pun Bisa!
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yang membuat seseorang menjadi saksi 
bagi Dia. Presiden Joseph Fielding Smith 
(1876–1972) menuturkan, “[Roh Kudus] 
adalah satu- satunya cara seseorang dapat 
benar- benar mengetahui bahwa Yesus 
adalah Kristus dan bahwa Injil- Nya adalah 
benar.” 3 Ini artinya bahwa, meskipun para 
Rasul mungkin telah melihat Kristus, mere-
ka tahu Dia adalah Juruselamat karena Roh 
Kudus telah memberi tahu mereka!

Anda Dapat Menjadi Saksi
Apa yang bahkan lebih menakjubkan ada-

lah Anda juga dijanjikan bahwa Anda dapat 
mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah  
Juruselamat Anda melalui Roh Kudus (lihat 
Ajaran dan Perjanjian 46:13). Itu bukan sesu-
atu yang hanya dapat diketahui oleh para 
Rasul! Meski Anda tidak dipanggil untuk men-
jadi saksi khusus bagi Kristus, Anda dapat 
mengupayakan kesaksian tentang Kristus dan 
menjadi saksi- Nya bagi orang- orang dalam 
kehidupan Anda. Anda dapat mengikuti 
perintah Juruselamat kepada Petrus: “Jikalau 
engkau sudah insaf, kuatkanlah [saudara dan 
saudarimu]” (Lukas 22:32). ◼

CATATAN
 1. Gordon B. Hinckley, “Special Witnesses for Christ,” 

Ensign, Mei 1984, 50.
 2. Lihat Boyd K. Packer, “Saksi,” Liahona, Mei 2014, 

97; lihat juga Lorenzo Snow, “A Visit from the 
Savior,” Liahona, September 2015, 80.

 3. Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel 
Questions, kompilasi Joseph Fielding Smith Jr., 
5 jilid (1957–1966), 3:31.

 4. Lihat juga Jeffrey R. Holland, “Tuhan, Aku Percaya,” 
Liahona, Mei 2013, 93–95.

Para Saksi Khusus
Membela yang benar seperti ini dapat 

disebut “menjadi saksi.” Dalam contoh 
tersebut, Anda akan menjadi saksi bagi 
sifat baik teman Anda. Sama seperti Anda 
dapat menjadi saksi bagi teman Anda, Allah 
telah memanggil para nabi dan rasul untuk 
menjadi saksi khusus bagi Putra- Nya, Yesus 
Kristus. Para Rasul “diutus dengan wewe-
nang dan tanggung jawab khusus” 1 untuk 
mengajar, bersaksi, dan melayani sebagai 
“saksi khusus bagi nama Kristus di seluruh 
dunia” (Ajaran dan Perjanjian 107:23).

Tidak lama setelah Kristus dibangkitkan, 
para Rasul dipanggil untuk menjadi saksi- 
Nya (lihat Kisah Para Rasul 1:8). Sewaktu 
Anda menelaah Kisah Para Rasul dalam  
Perjanjian Baru, Anda dapat membaca 
banyak contoh ketika para Rasul bersaksi 
bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah 
(lihat Kisah Para Rasul 2:36; 5:27–32; 
10:36–44). Para Rasul di zaman sekarang 
melanjutkan dalam pemanggilan ini sebagai 
saksi khusus—dengarkan konferensi umum 
mana saja dan Anda akan melihat bagaima-
na mereka bersaksi tentang Kristus.

Roh Kudus Bersaksi tentang Kristus
Beberapa Rasul dalam Perjanjian Baru 

menyertai Kristus ketika Dia ada di bumi 
dan melihat Dia naik ke surga (lihat Kisah 
Para Rasul 1:9–11), dan para Rasul zaman 
modern mungkin telah melihat Kristus,2 
namun bukan secara fisik melihat Yesus 

Bagaimana Menjadi Saksi bagi  
Yesus Kristus?
•  Milikilah “hasrat untuk percaya” (Alma 32:27).4

•  Telaahlah mengenai Juruselamat dalam 
tulisan suci.

•  Berdoa dan mohonlah Roh Kudus untuk mene-
guhkan bahwa Kristus adalah Juruselamat Anda.

•  Telaahlah Perjanjian Baru dan tandai kapan 
para Rasul adalah saksi.

Oleh	Heather J.	Johnson
Majalah Gereja

Bayangkan 
bahwa Anda 
dan seorang 

teman sedang 
makan siang di 
sekolah. Teman 
Anda baru akan 
membuka per-
men ketika sese-
orang berjalan 
menghampiri dan 
menuduh dia men-
curi permen itu 
dan minta permen 
itu “dikembalikan.” 
Anda ada bersama 
teman Anda ketika 
dia membelinya, 
jadi meski Anda 
mungkin gugup, 
Anda memberi 
tahu si penuduh 
bahwa teman Anda 
bukan pencuri.
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Terlepas dari ketakutan saya mengenai pindah 

ke Cile utara bersama keluarga saya, padang 

gurun berubah menjadi negeri terjanjikan kami.

“KAMU PERLU  

MENINGGALKAN 

TEMPAT INI”
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MENINGGALKAN 

TEMPAT INI”

S
aat saya membaca Kitab Mormon mengenai bagaima-

na Nefi selalu mendukung ayahnya yang visioner, saya 

berkesimpulan bahwa sebagian besar remaja di Gereja 

mungkin sama seperti Nefi. Namun ketika keluarga saya memu-

tuskan bahwa kami perlu pindah ke padang gurun, saya merasa 

lebih seperti Laman dan Lemuel. Saya tidak mau meninggalkan 

rumah saya.

Seperti Nefi dan saudara- saudaranya, saya “dilahirkan dari 

keluarga yang baik- baik” (1 Nefi 1:1). Keduanya bergabung di 

Gereja saat mereka remaja, dan ibu saya menunggu ayah saya 

sementara dia melayani misi. Mereka adalah anggota yang aktif 

dan pekerja keras di Gereja.

Saat saya di SMA, ekonomi merosot di wilayah kami di  

Concepción, Cile. Pekerjaan tidak ada, dan ayah saya mulai 

mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan. Akhirnya, dia 

mulai mencari pekerjaan di luar kota.

Pencarian kerjanya membawanya ke utara ke kota Calama,  

di wilayah pertambangan Cile. Dia adalah insinyur bangunan, 

dan dia mendapatkan sebuah pekerjaan di sana. Namun dia sen-

dirian dan berada jauh. Kami melihat dia hanya ketika dia dapat 

pulang naik bus selama 32 jam.

Oleh Sergio Riquelme Segura

Setelah beberapa tahun melihat ayah saya hanya dua atau 

tiga kali setahun, ibu saya merasa bahwa sudah tiba saatnya 

untuk membuat perubahan. Orangtua saya menyimpulkan bah-

wa sisa keluarga kami perlu pindah ke utara.

Kami Perlu Berada bersama Ayah Kami

Adik lelaki saya tidak ada masalah dengan pindah. Dan kakak 

perempuan saya, yang masih di perguruan tinggi, memberikan 

teladan yang baik bagi saya.

“Saya akan mengorbankan studi saya,” ujarnya. “Kita perlu 

berada bersama ayah kita.”

Semua orang mendukung keputusan untuk pindah kecuali 

saya. Saya ingin berada bersama ayah saya juga, namun saya 

menolak membuat perubahan dan pengorbanan pribadi. Saya 

memiliki teman- teman, saya mengenal lingkungan saya, saya 

menikmati gaya hidup saya, dan saya ingin kuliah di Concepción. 

Saya melakukan sebisa saya untuk meyakinkan ibu saya bahwa 

kami seharusnya tidak pergi.

Akhirnya dia berkata, “Nak, ayahmu sendirian. Dia ingin ber-

sama kita. Saya harap kamu mengerti, tetapi kamu terlalu fokus 

pada dirimu sendiri.” Lalu dia meyakinkan saya, “Kita akan memi-

liki kesempatan di sana.”
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Dalam hati saya, saya tahu dia benar—meski pikiran saya 

tidak yakin. Saya tidak memiliki kesaksian yang kuat saat itu, 

namun saya memutuskan untuk berdoa tentang apakah saya 

harus pergi bersama keluarga saya. Sebuah jawaban yang jelas 

datang kepada saya: “Kamu perlu meninggalkan tempat ini.” Saya 

sedih, namun saya memberi tahu orangtua saya [bahwa] saya 

akan pergi.

Di mana Pepohonan?

Concepción adalah tempat yang hijau dengan banyak pepo-

honan. Wilayah ini menerima 50 inci (127 cm) hujan per tahun. 

Antofagasta, kota dekat Calama tempat kami pindah, hanya 

menerima 0,1 inci (0,25 cm) per tahun.

Hal yang paling mengejutkan bagi saya mengenai kepindahan 

ini adalah perjalanan yang sesungguhnya. Sewaktu kami mela-

kukan perjalanan kami ke utara naik bus, melihat transisi dari 

hijau ke coklat amat menyakitkan. Saya bertanya- tanya, “Di mana 

pepohonan? Di mana sapi- sapi di pedesaan?” Yang saya lihat 

hanya tanah, bebatuan, dan perbukitan.

Sungguh, Cile bagian utara adalah padang gurun, jadi apa lagi 

yang dapat saya harapkan? Saya teringat tentang bagaimana 

perasaan Laman dan Lemuel ketika keluarga Lehi meninggalkan 

tanah warisan mereka dan menuju ke padang belantara.

Sergio bertemu dengan teman- teman di institut.
Saya memiliki banyak ketakutan saat kami tiba di Antofagasta. 

Apa yang akan terjadi jika saya tidak punya teman? Apa yang 

akan terjadi jika saya tidak terbiasa dengan area itu? Apa yang 

akan terjadi jika harapan saya untuk masa depan tidak terwujud?

Pada akhirnya, saya seharusnya tidak perlu khawatir. Ibu 

saya benar tentang kesempatan yang menanti kami—terutama 

kesempatan rohani.

Sebelum kepindahan kami, Injil bukan prioritas bagi saya. 

Tuhan bukan fokus hidup saya. Namun di Antofagasta, orang- 

orang datang ke dalam hidup saya yang menolong saya melihat 

keindahan Injil. Saya menerima bantuan dari para pemegang 

imamat khusus. Saya menjalin pertemanan yang tetap menjadi 

harta bagi saya. Kehidupan rohani saya berubah sepenuhnya.

Saya bersyukur mendengarkan ibu saya. Saya bersyukur 

Tuhan menjawab doa saya. Saya bersyukur saya memiliki kebe-

ranian untuk pindah ke utara dengan keluarga saya.

Di padang gurun inilah saya membuat perubahan yang meno-

long saya menjadi siapa saya saat ini. Di sinilah saya bertekad 

untuk memeluk Injil, melayani misi, menikah di bait suci, dan 

mendedikasikan hidup saya bagi Tuhan. Di sinilah saya bertekad 

bahwa saya tidak mau lagi menjadi seperti Laman dan Lemuel.

Bagi saya dan keluarga saya, padang belantara berubah men-

jadi negeri terjanjikan kami. ◼

Penulis tinggal di Antofagasta, Cile.



IM
AN

  
DA

TA
NG

 S
EL

AN
G

KA
H

 D
EM

I S
EL

AN
G

KA
H

 

“K
ar

en
an

ya
, j

an
ga

nl
ah

 le
tih

 d
al

am
 m

el
ak

uk
an

 y
an

g 
ba

ik
, k

ar
en

a 
ka

m
u 

se
da

ng
  

m
el

et
ak

ka
n 

la
nd

as
an

 s
ua

tu
 p

ek
er

ja
an

 b
es

ar
.”

Aj
ar

an
 d

an
 P

er
ja

nj
ia

n 
64

:3
3

FOTO MISIONARIS DI MADAGASCAR OLEH CODY BELL
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Oleh Merilee S. B. Averett
Seperti yang diceritakan kepada Richard M. Romney

Enam belas! Sungguh saat yang menyenangkan! “Tidak 
seorang pun seharusnya mengalami ini sendirian,”  
pikir saya.

Orangtua saya yang bijaksana baik hati dan selalu mem-
beri saya nasihat yang baik. Kakak perempuan saya baru saja 
menikah dan pindah ke negara bagian lain. Adik lelaki saya 
hanya tertarik dengan masalah anak- anak usia 11 tahun. Saya 
memiliki teman- teman yang baik, dan saya tahu para pemim-
pin Gereja saya dengan tulus memedulikan saya.

Tetapi kakak lelaki saya, Gary, adalah yang paling saya per-
cayai. Saya mengagumi dan menghargai dia dalam semua hal 
sebagai remaja. “Kapan pun saya berbicara kepadanya, segala 
hal menjadi lebih masuk akal,” saya berkata dalam hati. “Saya 
berharap dia ada di sini saat ini.” 

Namun dia tidak di sini. Dia berada jauh di Jepang, melayani 
misi penuh waktu.

Meski merindukan Gary, saya merayakan ulang tahun saya 
dengan menyenangkan. Ibu saya membuatkan sarapan ulang 
tahun tradisional kami, dan saya menerima beberapa hadiah 
sebelum berangkat ke sekolah. Malam itu, keluarga saya dan 
saya pergi ke luar untuk makan malam dengan pizza dan diakhiri 
dengan kue ulang tahun. Saya bahkan membiarkan diri saya 
melamun tentang berkencan, berkendara, dan melakukan hal- hal 
lain yang akan saya lakukan sebagai remaja usia 16 tahun.

Tetapi, hadiah terbaik yang saya terima hari itu adalah 
sepucuk surat dalam pos. Gary tidak melupakan hari super 
istimewa saya! Ini sebelum zaman posel, jadi surat mema-
kan waktu lama untuk terkirim dari Jepang ke Cache Valley, 

Utah, AS. Saya kagum suratnya tiba tepat pada hari ulang tahun 
saya! Surat itu ditulis tangan, yang menjadikannya lebih seakan- 
akan kakak saya ada bersama saya sewaktu saya membaca:

“Marilee terkasih,
Hari ulang tahunmu akan tiba bukan? Saya rasa ketika kamu 

menerima surat ini ulang tahunmu sudah lewat. Saya tidak 

percaya—kamu sudah berusia 16 tahun. Seolah baru beberapa 
tahun lalu ketika kamu biasanya [memakai topi cowboy kecil-
mu berwarna merah].

Tetaplah bajik dan murni, dan selalu biarkan semua orang 
tahu bahwa Gereja sangat berarti bagimu. Jika kamu mela-
kukan itu, kamu tidak akan pernah berada dalam situasi di 
mana kamu harus membuat keputusan dengan semua tekan-
an teman sebaya yang membebanimu. Contohnya: Di SMA, 
semua orang tahu bahwa saya tidak mau minum minuman 
keras atau merokok, sama sekali tidak, jadi saya tidak pernah 
ikut dalam suatu pesta di mana hal- hal semacam itu terjadi. 
Teman- teman saya tahu saya tidak melakukan itu .…

Jika kamu membiarkan orang mengetahui standar- 
standarmu, maka orang- orang yang memiliki standar- standar 
sepertimu tertarik padamu. Maksud saya kamu tidak harus 
memberi tahu semua orang, namun tindakan yang akan mem-
buktikan. Rohmu sungguh- sungguh manis, dan namamu cocok 
dengan sifatmu. Dan kamu memiliki selera humor yang baik. 
Selamat Ulang Tahun ‘ke- 16!’” Kalimat terakhir digarisbawahi 
dengan dalam warna merah. Tidak ada hadiah ulang tahun 
yang lebih baik! Saya membacanya berulang kali, sampai dia 
pulang dari Jepang dan kami akhirnya dapat saling bercakap- 
cakap berhadapan muka.

Itu sudah bertahun- tahun sejak saya menerima surat  
itu, namun saya masih menyimpannya. Banyak hal telah  
berubah sejak itu, namun tidak kasih saya bagi kakak lelaki 
saya. Hari ini saya mendukung dia tidak hanya sebagai kakak 
lelaki dan sahabat saya, namun sebagai Penatua Gary E. 
Stevenson dari Kuorum Dua Belas Rasul. Nasihat yang dia  
berikan sebagai saksi khusus bagi Kristus kepada seluruh 
dunia merupakan kekuatan tambahan dalam hidup saya,  
sama seperti surat yang dia kirimkan kepada saya di hari  
ulang tahun ke- 16 saya. ◼
Penulis tinggal di Utah, AS.

dari Seorang Kakak yang Pengasih
Kakak lelaki saya melewatkan hari 
ulang tahun saya ke- 16 karena dia 
melayani misi. Namun nasihat yang dia 
kirimkan kepada saya adalah hadiah 
yang akan saya hargai selamanya.
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Sewaktu Anda menemukan waktu dan tempat yang tenang untuk membaca Kitab  
Mormon, saya melihat Anda menemukan jawaban, merasakan bimbingan, dan  
memperoleh kesaksian Anda sendiri tentang Kitab Mormon dan kesaksian tentang 

Yesus Kristus.
Sewaktu Anda membaca, Anda akan meneliti petikan- petikan dari kitab berharga ini dan 

menemukan Juruselamat terkasih Anda, Tuhan Yesus Kristus, di hampir setiap halaman. 
Diperkirakan bahwa beberapa bentuk nama- Nya digunakan rata- rata satu kali di setiap 1,7 
ayat.1 Bahkan Kristus Sendiri bersaksi tentang kebenarannya di zaman akhir ini, menyatakan, 
“Sebagaimana Tuhanmu dan Allahmu hidup itu adalah benar” (Ajaran dan Perjanjian 17:6).

Saya bersyukur atas ajakan dan janji yang Tuhan berikan melalui Nabi Moroni kepada 
Anda masing- masing—dan kepada setiap orang yang membaca Kitab Mormon: “Dan ketika 
kamu akan menerima hal- hal ini [Kitab Mormon], aku hendak mendesakmu agar kamu 
akan bertanya kepada Allah, Bapa yang Kekal, dalam nama [Yesus] Kristus, apakah hal- hal 
ini tidaklah benar; dan jika kamu akan bertanya dengan hati yang tulus, dengan maksud 
yang sungguh- sungguh, memiliki iman kepada Kristus, Dia akan menyatakan kebenaran 
darinya kepadamu, melalui kuasa Roh Kudus” (Moroni 10:4; lihat juga ayat 3, 5).

Kebenaran- kebenaran yang akan Anda temukan dalam Kitab Mormon akan meneguh-
kan dan mengilhami Anda. Itu akan memperkuat iman Anda, memenuhi jiwa Anda dengan 
terang, dan mempersiapkan Anda bagi masa depan yang hampir tidak mampu Anda pahami.

Di dalam halaman- halaman kitab tersebut, Anda akan menemukan kasih tak terbatas 
dan kasih karunia yang melampaui pemahaman dari Allah. Sewaktu Anda berupaya untuk 
mengikuti ajaran- ajaran yang Anda temukan di sana, sukacita Anda akan meluas, pema-
haman Anda akan meningkat, dan jawaban yang Anda cari bagi banyak tantangan yang 
disajikan kefanaan akan dibukakan bagi Anda. Sewaktu Anda mengarahkan pandangan 
pada kitab itu, Anda mengarahkan pandangan kepada Tuhan. ◼
Dari sebuah ceramah konferensi umum Oktober 2016.

CATATAN
 1. Lihat Susan Easton Black, Finding Christ through the Book of Mormon (1987), 16–18.

Apa yang Akan Anda 
Temukan dalam Kitab 

Mormon?
Oleh	Penatua	Gary E.	Stevenson

Dari Kuorum Dua Belas Rasul
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Dipanggil untuk melayani di  
Misi Jepang 

Fukuoka  
sebagai misionaris muda.

Melayani sebagai presiden 
Misi Jepang 

Nagoya  
dari 2004 hingga 2007.

Lahir pada 06 
Agustus 1955, dan 
dibesarkan di 
Cache 
Valley, 
Utah.

Saat dia berusia 11 tahun,  
ayahnya 
menyelamatkan 
dia dari secara tidak sengaja 
membangunkan ular derik yang tidur.

Menikahi  
Lesa Jean Higley 

pada April 1979 di Bait Suci Idaho 
Falls Idaho. 

Memperoleh gelar  
S1 dalam bidang  

administrasi 
bisnis  

dari Utah State University.

Memiliki  
empat putra.

Salah satu pendiri 
sebuah perusahaan manufaktur 
peralatan olahraga di mana dia 
bekerja sebagai presiden dan pejabat 
pengoperasian utama hingga 2008.

Senang 
berski, 
snowboarding, 
dan mendaki.

Tinggal di Asia lebih 
dari sembilan tahun dari 

kehidupannya.

Merujuk pada 
istrinya 
sebagai “sinar 
mentari dalam dan 
dari kehidupan 
saya.”

Sebagai pemuda, dia sering 
pergi bersama ayahnya 

untuk mengunjungi 
dan melayani  

para janda  
di lingkungan.

Dipanggil sebagai 
seorang Rasul pada 

Oktober 
2015.

Menuturkan  
pemanggilannya 

dalam Kuorum  
Dua Belas merupakan  

“pengalaman yang 
mengejutkan.”

GARY E. STEVENSON
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tu
a 



DEWASA MUDA

APAKAH ANDA  
PULANG KE RUMAH AWAL 

DARI MISI ANDA? 
Apa pun alasannya,  

Anda dapat terus menikmati 
berkat- berkat Injil.

42

REMAJA

ANDA AKAN 
MENJADI SAKSI BAGI 

YESUS KRISTUS

56
WAHYU PRIBADI

MENGIKUTI  
TELADAN NEFI

58
MENGAJAR ANAK- ANAK

APAKAH ARTINYA 
MENJADI ORANG 

KRISTEN

K12



Bagaimana kabarmu 

pionir?
Lihat halaman K7 dan K10
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Membagikan 
D A R I  P R E S I D E N S I  U T A M A

Oleh Presiden 
Dallin H. Oaks

Penasihat  
Pertama dalam 

Presidensi Utama

Kita membutuhkan setiap anggota 
Gereja untuk membantu membawa Injil 
ke seluruh dunia.

Berikut ini adalah beberapa cara Anda 
dapat membantu

1. Kasihi semua orang seperti sauda-
ra dan saudari Anda, seperti yang 
Yesus ajarkan.

2. Patuhi perintah agar Anda dapat 
menjadi teladan yang baik.

3. Berdoalah untuk mengetahui sia-
pa yang siap untuk belajar tentang 
Injil dan bagaimana Anda dapat 
membagikannya dengan mereka.

4. Bantulah orang lain belajar lebih 
lanjut tentang Yesus Kristus.

Pekerjaan misionaris artinya memi-
liki sikap kasih dan membantu orang 
lain. Tidak peduli bagaimana orang lain 
menanggapi, Anda adalah misionaris 
yang berhasil jika Anda membagikan 
Injil dengan kasih! ●
Diadaptasi dari “Membagikan Injil yang Dipulihkan,” 
Liahona, November 2016, 57–60.

Injil
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Juruselamat, Yesus Kristus, memerintahkan para murid- Nya untuk 
membagikan Injil kepada semua orang di bumi. Dia berkata, 

“Pergilah ke seluruh dunia,  
beritakanlah Injil kepada segala 

makhluk” (Markus 16:15).
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Berbagi dengan Kasih
Bagaimana Anda dapat memperlihatkan kasih Anda hari ini?

Padankan setiap gambar dengan nomor  
dari pesan Presiden Oaks.
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Berdoa dengan 
FILIP
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Oleh Shirley Espada- Richey
(Berdasarkan kisah nyata)

“Berdoalah selalu” (Ajaran dan Perjanjian 19:38).

I tu adalah pertama kalinya Josef di rumah Filip. Mere-
ka bergembira membangun pesawat ruang angkasa 

dari kardus. Mereka bahkan mewarnai nyala api pada 
pesawat itu. Saat ibu Filip memanggilnya untuk makan 
malam, Josef mengikuti Filip ke dapur.

“Saya akan mengucap syukur,” ucap ayah Filip.
Apa artinya itu? Josef bertanya- tanya. Dia meman-

dang Filip dan keluarganya sewaktu mereka masing- 
masing menyentuh dahi mereka, kemudian di tengah 
dada mereka, lalu ke sebelah kiri, dan kanan. Josef 
belum pernah melihat siapa pun melakukan itu 
sebelumnya.

Filip mengulurkan tangannya. Josef 
melihat ke sekeliling dan melihat bah-
wa keluarga Filip yang lainnya ber-
pegangan tangan dan menundukkan 
kepala mereka. Apakah mereka akan 
berdoa? Apakah itu yang dimaksud 
dengan “mengucap syukur”? Josef 
bertanya- tanya.

Josef tidak ingin menyakiti perasaan 
Filip, jadi dia memegang tangan Filip. Ayah 
Filip meraih tangan Josef lainnya dan kemudian 
mulai berdoa.

“Berkatilah kami, ya Tuhan …”
Sebelum mereka duduk, Filip dan keluarga menyen-

tuh dahi dan dada mereka seperti yang mereka lakukan 
sebelumnya.

Saat Josef tiba di rumah, Ibu menanyakan tentang 
harinya.

“Apakah kamu bersenang- senang?” Ibu bertanya.
“Ya,” Josef menjawab cepat. Dia memang bersenang- 

senang. Pesawat ruang angkasanya luar biasa, dan ham-
burgernya lezat. Namun sesuatu mengganggu dia.

Ibu menatapnya dengan lebih saksama. “Kamu tidak 
terlihat baik- baik saja. Apa ada yang tidak beres?”

“Hm …. ”
Josef memiliki begitu banyak pertanyaan! Dia terus 

memikirkan tentang doa itu. Mengapa itu berbeda 
dengan cara dia dan keluarganya berdoa?

“Ibu,” dia bertanya, “bagaimana ibu berdoa sebelum 
ibu bergabung dengan Gereja?” Josef memberi tahu dia 
tentang doa keluarga Filip.

“Sepertinya mereka orang Katolik, seperti ibu dahu-
lu,” ujar ibu. “Mereka membuat tanda salib dengan 
tangan mereka. Lihat bagaimana itu terlihat seperti salib? 
Itu sebuah pengingat bahwa Yesus mati bagi kita.”

Josef tersenyum. “Jadi Filip percaya kepada Yesus juga? 
“Benar,” Ibu berkata. “Apakah kamu ingat apa yang 

ayah Filip ucapkan dalam doa itu?”
Josef harus berpikir tentang itu. “Dia bersyukur kepa-

da Allah untuk karunia- karunia yang Dia berikan kepa-
da kita … dan dia berbicara mengenai Kristus!”

“Benar bukan?” Ibu berkata sambil tersenyum. “Kita 
tidaklah terlalu berbeda. Ibu senang kamu dapat 

berdoa dengan keluarga Filip.”
Beberapa hari kemudian, Filip datang 

untuk bermain. Mereka bermain di luar 
ketika Ayah memanggil mereka untuk 
makan malam. Perut Josef sudah lapar 
sewaktu mereka berlari ke dapur.

“Saya lapar sekali!” kata Josef. 
“Saya juga,” sahut Filip.

Semua mengambil tempat duduk di 
sekeliling meja. Filip duduk di sebelah 

Josef. Filip membuat tanda salib dan meraih 
tangan Josef.

“Inilah caranya kami berdoa di rumah kami,” tutur 
Josef. “Kami melipat tangan kami, memejamkan mata 
kami, menundukkan kepala kami, dan berdoa.” 

“Itu saja?”
“Itu saja.”
“Mudah,” kata Filip.
Josef memejamkan matanya dan tersenyum. Dia 

senang dia dapat berdoa bersama temannya. ●
Penulis tinggal di California, AS.

Saya memiliki teman- teman di sekolah 
yang beragama Katolik dan Muslim, dan 
kami semua berteman baik karena itulah 
cara yang Yesus inginkan agar kita saling 
memperlakukan.
Elizibeth A., usia 8, West Midlands, Inggris 

Apa artinya  
“mengucap 

syukur”?
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Penuh dengan 
Pekerjaan  
Kebaikan
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Halaman ini mendukung halaman 108 dari  
Ikutlah Aku—Untuk Individu dan Keluarga.

Priskila dan suaminya membuat 

tenda untuk mencari nafkah. Dia 

mengajar tentang Injil bersama  

suaminya. Mereka telah 

mengadakan pertemuan- 

pertemuan Gereja di 

rumah mereka. (Lihat Kisah 
Para Rasul 18:26.)

Lidia menjual kain ungu. 

Dia merasakan Roh dan 

memutuskan untuk dibaptis-

kan. Dia memberikan kepada 

para murid tempat untuk tinggal 

di rumahnya sementara mereka 

bepergian. (Lihat Kisah  
Para Rasul 16:1415.

Tabita memberi kepada yang 

miskin dan menjahit pakaian 

serta dan mantel bagi mereka 

yang membutuh-

kan. Setelah dia 

meninggal, Petrus 

membangkitkan 

dia dari kematian. 

(Lihat Kisah Para 
Rasul 9:36, 39–40.) ●

Tiga perempuan ini dari Perjanjian Baru membantu 
orang- orang. Bacalah apa yang mereka lakukan: 
kemudian cocokkan gambarnya. Apa yang dapat 
Anda lakukan untuk membantu seseorang hari ini?
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Menjadi Pionir

© 1980, 2019 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Nyanyian ini boleh dikopi untuk penggunaan tertentu, di Gereja atau di rumah, yang nonkomersial.

Peringatan ini harus disertakan pada setiap kopi yang dibuat.

Lirik dan musik oleh Ruth Muir Gardner
Aransemen oleh Vanja Y. Watkins

(Disederhanakan)

Menjadi Pionir
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Para anggota 

Gereja ini saling 

menyapa dalam 

cara tradisional 

orang Kamboja, 

disebut sampeah. 
Semakin tinggi 

tangan Anda, 

semakin Anda 

menunjukkan 

respek.

Ini adalah Kitab Mormon 

berbahasa Kamboja. 

Bahasa Kamboja disebut 

Khmer (kur- MY). Alfabetnya 

memiliki 74 huruf—paling 

banyak dari alfabet mana 

pun di dunia!

Kami mengunjungi 
Kamboja. Inilah yang 

kami pelajari!

Halo  
dari 

Kamboja!
Sebagian besar  

anak- anak di Kamboja 

pergi ke sekolah dan 

gereja dengan naik 

sepeda motor 

bersama orang-

tua. Atau mereka 

dapat naik tuk 
tuk—sebuah  

gerbong 

yang ditarik 

dengan sepe-

da motor. 

Kamboja  

adalah sebuah 

negara di Asia 

Tenggara. Sekitar  

15 juta orang tinggal 

di sana, dengan 

sekitar 14.000 

anggota Gereja.

Hai, saya 
Paolo. Dan ini 

Margo.
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Banyak makanan Kamboja menggunakan 

prahok, pasta ikan yang asam dan asin. Para 

anggota Gereja ini membuat sepanci besar sup 

untuk dimakan bersama- sama di pusat pasak di 

antara sesi- sesi konferensi umum.

Banyak anak Pratama di Kamboja 

adalah satu- satunya orang Kristen 

di sekolah mereka. Itu karena 

sebagian besar orang di Kamboja 

mempraktikkan agama yang disebut 

Budha. Agama mereka mengajarkan 

kepada mereka untuk jujur, penuh 

damai, dan bijaksana. Ini adalah monumen Budha terkenal di 

Kamboja yang dikunjungi orang- orang dari seluruh dunia.

Mari temui beberapa teman 
kami dari Kamboja!

Apakah Anda dari 
Kamboja? Tulislah surat 

kepada kami! Kami senang 
mendengar dari Anda.

Tahun lalu Presiden Nelson 

mengumumkan bahwa bait 

suci pertama Kamboja akan 

dibangun di Phnom Penh, ibu 

kota! Bait suci akan membantu 

keluarga- keluarga seperti yang 

satu ini dimeteraikan bersama 

untuk selamanya.
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Terima kasih telah 
menjelajahi Kamboja 

bersama kami! Sampai 
jumpa lagi!

Saya sangat bahagia ketika 
saya mematuhi Allah.
Sineth B., usia 6, 
Kampong Thom, 
Kamboja 

Setelah saya mengikuti 
pembahasan dengan 
para misionaris di rumah, 
saya dibaptiskan dan saya 
sangat bahagia!
Sina B., usia 8, Kampong 
Thom, Kamboja
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Oleh Jessica Larsen
(Berdasarkan kisah nyata)
Oktober 2018, Phnom Penh, Kamboja

M ara mengancingkan roknya dan melihat ke cer-
min. Saya terlihat lucu mengenakan pakaian 

Gereja pada hari Sabtu, namun ini adalah Sabtu yang 
istimewa. Itu adalah konferensi umum!

“Apakah kamu bersemangat untuk sesi wanita?” Mak 
(Ibu) bertanya. Ibu menyisir rambut Mara dengan sapu-
an cepat dan lembut. “Ibu ingin kamu berusaha untuk 
mendengarkan sebanyak mungkin.”

“Ya! Saya berharap mereka menceritakan kisah- kisah 
pionir!” Mara paling menyukai itu.

“Mungkin mereka akan melakukannya,” kata Mak. 
“Tahukah kamu ayahmu adalah seorang pionir”?

Mara bingung. Ayahnya tidak pernah menarik gero-
bak tangan.

“Bagaimana dia adalah pionir?” dia bertanya.
Mak mengangguk ke arah jendela, ke arah sungai. 

“Dia sedang memancing di sana saat dia bertemu para 
misionaris. Dia adalah orang pertama dalam keluarganya 
yang dibaptiskan,” tutur Mak. “Itulah yang menjadikan 
dia pionir! Ayo kita cari nenekmu.” 

Yiay (Nenek) sedang menunggu mereka di kamar 
depan. Keluarga mara dan kakek nenek mereka 

semuanya tinggal bersama. Yiay membantu mengurus 
Mara sepulang sekolah sementara orangtuanya bekerja. 
Sekarang Yiay berdiri dekat moped, skuter besar bermo-
tor yang membawa mereka keliling kota.

“Gereja sudah ada di Kamboja selama 25 tahun,” Mak 
memberi tahu Mara sewaktu dia membuka pintu dan 
mendorong moped ke luar ke jalan. “Jadi kita semua 
adalah pionir. Bahkan kamu!”

“Bagaimana saya pionir?” Mara bertanya- tanya 
sewaktu dia naik ke moped. Mak mengendarai moped, 
dengan Yiay di belakang dan Mara di tengah. Mara 
berpegangan erat sewaktu mereka berkendara di jalan-
an yang padat.

Sewaktu mereka melewati sebuah kafe, aroma teh ter-
cium oleh mereka. Hampir semua orang di sini minum 
teh. Tetapi Mara tidak. Dia mengikuti Firman Kebijaksa-
naan. Mara menyeringai. Itulah salah satu cara dia ada-
lah seorang pionir!

Sewaktu moped berbelok di sudut, Mara melihat 
wat, sebuah kuil Budha. Atap runcing berwarna merah 
menjulang di atas bangunan- bangunan lain. Para biksu 
dengan kepala yang dicukur dan jubah oranye duduk 
sedang belajar di halaman. IL
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Mara 
Sang 
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Mara tahu bahwa sebagian orang di Kamboja bera-
gama Budha. Mereka tidak memercayai Yesus Kristus. 
Tetapi Mara percaya. “Itulah cara lain saya adalah pionir,” 
pikir Mara. Dan saat ini dia akan mendengarkan nabi!

Sewaktu moped berbelok ke areal parkir gereja, 
Mara melihat banyak wanita sudah tiba. Beberapa 
berjalan kaki atau mengendarai moped. Yang lain 
tiba naik tuk tuk, gerbong kecil yang ditarik dengan 
sepeda motor. Banyak wanita mengenakan gaun atau 
rok polos seperti Mara. Dan beberapa mengenakan 
sampot, rok panjang indah yang dibuat dengan bahan 
berpola warna- warni.

Mara, Mak, dan Yiay duduk di ruang sakramen 
dengan para wanita lainnya. Konferensi sebenarnya 
telah dilaksanakan satu minggu yang lalu di Salt Lake 
City, Utah, AS. Namun sekarang orang- orang di Kam-
boja akan dapat menyaksikan siaran dalam bahasa 
Khmer. Mara berbicara bahasa Inggris dan Khmer di 
rumah, dan dia juga belajar bahasa Prancis di sekolah. 
Namun banyak warga Kamboja hanya berbicara bahasa 
Khmer.

Pembicara pertama tidak menceritakan kisah ten-
tang pionir. Namun kemudian pembicara kedua IL
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Pada konferensi umum Oktober 2018, Presiden Presiden 
Russell M. Nelson juga mengumumkan bahwa sebuah bait 
suci akan dibangun di Kamboja!

menceritakan kisah tentang berjalan di jalan tanah  
yang curam dalam perjalanan pulang ke rumah dari 
sekolah. Itu disebut “jalan anak- anak lelaki,” dan terka-
dang dia akan melepaskan sepatunya dan berjalan  
tanpa alas kaki. Dia ingin melakukan hal- hal sulit agar 
dia dapat menjadi seperti pionir! Mara tersenyum sewak-
tu dia memikirkan tentang semua cara dia adalah seo-
rang pionir.

Pembicara terakhir adalah nabi. Dia berdiri tegak. 
Mara mendengarkan dengan saksama. “Saya mengajak 
Anda untuk membaca Kitab Mormon antara sekarang 
dan akhir tahun,” tuturnya. “Surga akan terbuka bagi 
Anda. Tuhan akan memberkati Anda.”

Mara tahu tidaklah akan mudah untuk membaca 
seluruh Kitab Mormon. Dia melihat pada para wanita 
di sekitarnya. Semuanya telah memilih untuk mengikuti 
Yesus Kristus. Semuanya telah datang malam ini untuk 
mendengarkan nabi. Dia akan mengikuti nabi, sama 
seperti mereka. Dia akan menjadi pionir! ●
Penulis tinggal di Texas, AS
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Oleh Marissa Widdison
Majalah Gereja

Saya Orang Kristen!

Saat saya dibaptiskan 
dan dikukuhkan, saya 

mengambil nama Kristus.
Itu artinya saya memilih 

untuk mengikuti Dia 
dan berusaha untuk 

melakukan yang benar.

Saya Orang Kristen!  
Saya percaya bahwa Kristus  

adalah Putra Tunggal Allah—
Raja Damai, Gembala yang Baik,  

Roti Hidup, Yang Kudus.

Saya Orang Kristen! Saya membaca tulisan suci setiap hari, 
mempelajari kehidupan- Nya.

Mukjizat- Nya, ajaran- ajaran- Nya, pengurbanan kekal- Nya.

Saya Orang Kristen! Saya ingin dunia tahu Yesus mati bagi kita.
Karena Dia memberikan nyawa- Nya bagi kita,  

kita semua akan hidup lagi!

Saya Orang Kristen! Ketika jiwa  
saya merasa terluka karena dosa  

atau masalah duniawi,
Saya memalingkan hati saya kepada Yesus 

dan saya tahu Dia akan ada di sana.
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TAHUKAH ANDA?
Nama “orang Kristen” 
pertama kali diguna-
kan dalam Perjanjian 
Baru untuk menggam-
barkan orang- orang 
di kota Antiokhia yang 
mengikuti Yesus. 
Anda dapat membaca 
mengenai itu di Kisah 
Para Rasul 11:26.

Saya Orang Kristen! Saya menggunakan 
apa yang saya miliki untuk membantu 

teman- teman saya yang membutuhkan.
Saya berusaha melakukan apa yang Kristus 
akan lakukan; saya mengikuti arahan- Nya.

Saya Orang Kristen! Saya 
mengingat Kristus dengan 

cara Dia meminta kita untuk:
Saya mengambil sakramen 
setiap minggu dan berjanji 

untuk setia.

Saya Orang Kristen! Bahkan saat saya 
sendirian, saya menunjukkan integritas.
Saya jujur, berani, dan bajik. Anda dapat 

mengandalkan saya.

Saya Orang Kristen! Saya 
mengampuni semua orang yang 

memilih untuk melakukan yang salah.
Saya menyambut kedamaian 

dan pertemanan dan membantu 
orang- orang rukun.

Saya Orang Kristen! 
Saya mengasihi Yesus 

Kristus dengan segenap 
hati saya. Itu benar!

Sekarang giliran Anda—
silakan membagikan 
apa artinya menjadi 
orang Kristen bagi 

Anda! ●



Oleh Rebecca Hogg dan 
Eric B. Murdock

(Berdasarkan kisah nyata)

“Jangan seorang pun menganggap engkau 
rendah karena engkau muda. Jadilah teladan 

bagi orang- orang percaya” (1 Timotius 4:12).

Oliver tidak bisa menunggu minggu berlalu. Ming-
gu berikutnya berikutnya adalah hari besar yang 

telah dia tunggu sejak dia berusia empat tahun. Dia 
akan dibaptiskan.

Oliver sangat bersemangat tentang pembaptisan-
nya sehingga dia ingin meneriakkannya dari atas atap 
agar semua orang Inggris mendengar! Dia tidak sabar 
untuk memberi tahu temannya Dylan di sekolah.

“Saya tidak dapat memercayainya. Hari pembap-
tisan saya akhirnya hampir tiba,” Oliver berkata. “Itu 
akan menyenangkan.”

“Saya pikir hanya bayi yang dibaptiskan.” Dylan 
tampak bingung.

“Anak- anak harus setidaknya berusia delapan tahun 
untuk dapat dibaptiskan dalam Gereja Yesus Kristus 

Oliver ingin 
meneriakkannya 

dari atas atap agar 
semua orang Inggris 

mendengar!
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“Maukah Kamu  
Datang ke  

Pembaptisan Saya?”
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dari Orang- Orang Suci Zaman Akhir,” kata Oliver. “Itu 
Gereja saya.”

“Keren,” Dylan berkata.
Tiba- tiba Oliver punya ide. “Maukah kamu datang ke 

pembaptisan saya?”
“Pasti,” sahut Dylan. “Tetapi saya perlu bertanya dahu-

lu kepada orangtua saya.”
“Oke!”
Oliver senang bahwa Dylan dapat datang ke pem-

baptisannya. Ini memberinya ide lain. “Saya tidak ingin 
memberitahukan pembaptisan saya hanya kepada satu 
teman. Saya ingin mengundang orang sebanyak mung-
kin!” Oliver bergegas pulang dan memberitahukan kepa-
da Ibu rencananya.

Pada hari Minggu puasa sebelum pembaptisannya, 
Oliver memulai rencananya. Dia membagikan kesaksian-
nya di mimbar; lalu dia berkata, “Saya akan dibaptiskan 
Sabtu depan, dan saya ingin semua orang datang! Mau-
kah Anda mengundang siapa saja yang Anda kenal yang 
bukan anggota, atau yang tidak datang ke gereja, ke 
pembaptisan saya?” Dia merasa seperti seorang misiona-
ris. Dia sungguh- sungguh menyukai perasaan itu!

Selama minggu berikutnya, Oliver mengundang 
teman- teman, anggota keluarga, dan gurunya ke 
pembaptisannya.

“Akan sangat berarti bagi saya jika Anda dapat 
datang!” dia mengatakan kepada mereka.

Saat hari Sabtu mulai dekat, Oliver mulai bertanya- 
tanya berapa banyak orang yang benar- benar akan 
datang. Bagaimana kalau semuanya terlalu sibuk atau 
tidak ingin datang?

Dia berdoa dalam hati agar setidaknya beberapa 
orang yang telah diundangnya akan datang. Kemudian 
dia berhenti mencemaskan tentang siapa yang mungkin 
akan datang. Dia tahu dia telah melakukan hal yang 
baik dengan mengundang mereka. Selain itu, hal yang 
paling penting tentang hari itu adalah dibaptiskan.

Saat dia tiba di gereja pada hari pembaptisannya, 
Oliver hampir tidak mempercayai matanya. Banyak 
temannya ada di sana untuk mendukungnya. Dia bah-
kan melihat banyak orang yang tidak dikenalnya. Dia 
melambaikan tangan saat Dylan berjalan masuk bersama 
orangtuanya.

Ketika tiba saatnya untuk dibaptiskan, Oliver melang-
kah masuk ke dalam air hangat. Ayahnya meraih 
tangannya, sebagaimana mereka telah berlatih. Lalu dia 
mengucapkan doa pembaptisan yang pendek dan mem-
benamkan Oliver ke dalam air. Sebelum dia menya-
darinya, Oliver sudah berdiri lagi—basah kuyup dan 
tersenyum. Dia tahu dia telah mengikuti teladan Yesus.

Setelah Oliver berganti dengan pakaian yang kering, 
ayahnya dan beberapa pria memberinya berkat khu-
sus, di mana mereka memintanya untuk menerima Roh 
Kudus. Setelah itu, Oliver bertanya apakah dia dapat 
membagikan kesaksiannya.

“Terima kasih banyak untuk datang dan mendukung 
saya di hari istimewa saya. Itu sangat berarti bagi saya,” 
tutur Oliver. “Saya bersyukur untuk pembaptisan saya, 
dan saya percaya ini adalah Gereja Kristus di atas bumi.”

Setelah itu, orang- orang maju untuk mengucapkan 
selamat kepada Oliver.

“Terima kasih telah mengundang saya!” Dylan berka-
ta. “Saya merasa senang.”

“Semua orang telah begitu baik!” Ibu Dylan bertutur. 
“Kami merasa sangat disambut.”

Malam itu, Ayah duduk di ujung tempat tidur Oliver. 
“Sungguh hari yang indah!” Ayah berkata.

Oliver mengangguk. “Saya senang saya dapat 
membagikannya kepada teman- teman saya.” ●
Penulis tinggal di Kent, Inggris, dan Utah, AS.
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Penatua D. Todd Christofferson dan Sister Kathy 

Christofferson mengunjungi para angota Gereja di Filipina. 

Itu merupakan sebuah negara yang terdiri atas lebih dari 

7.000 pulau. Dan negara itu memilih lebih dari 770.000 

anggota Gereja!

Penatua 
Christofferson 

Mengunjungi Filipina

R A S U L  D I  S E L U R U H  D U N I A
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“Adalah  
hal- hal kecil yang 

berpengaruh besar 
dalam kehidupan  

individu dan 
keluarga.”

Banyak anggota Gereja dari Filipina—

terutama remaja putri—melayani misi. 

Penatua Christofferson menuturkan 

mereka dikenal karena baik sekali 

dalam mempelajari bahasa.

Jadilah baik hati dan peliharalah 
orang lain. Ini disebut Pelayanan.
Jalankan Injil—semuanya!
Bagikan Injil dengan orang lain.

Rasul melakukan  
perjalanan keliling dunia 

untuk melayani orang- orang 
dan mengajari mereka 
tentang Yesus Kristus.

Penatua Christofferson menuturkan jika Anda berkunjung 

ke Filipina, Anda akan pulang ke rumah dengan  

senyuman di wajah Anda! 
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Penatua 
Christofferson 
mengajarkan:
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Temukanlah!
Maria dan Daniel dari Filipina senang membantu lola (nenek) mereka. Hari ini mereka bergiliran mendorong kursi rodanya 

menyusuri taman sementara dia menceritakan kepada mereka tentang misionaris yang membaptisnya. Lihat apakah Anda dapat 

menemukan 9 hal yang Maria dan Daniel dapat gunakan di misi kelak.

dasi sepatu

jurnal

sikat gigi

cangkir
sepatu

tulisan suci

pulpen
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buku nyanyian rohani
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Perlihatkan dan Ceritakan

Saya ingin berbagi 
dengan semua 

orang. 
Verlann N., usia 8, 
Tarlac, Filipina

Ketika saya masih 
kecil, saya takut 

air. Meskipun orang 
mengatakan saya tidak 
perlu cemas, saya takut. 
Para misionaris mem-
beri tahu saya bahwa 
Yesus Kristus dibaptis-

kan untuk memberikan teladan, dan saya 
dapat merasakan ketakutan saya sirna. Saat 
saya dibaptis, saya merasakan sukacita besar.
Sarah T., usia 11, Île de France, Prancis

Saya senang memberikan pelukan 
kepada orang lain.

Ethan L., usia 6, Occitanie, PrancisSaya adalah 
anak Allah, 

Dia mengasihi 
saya.
Nahomie K.,  
usia 3, Provinsi 
Kasaï- Central, 
Republik  
Demokrasi 
Kongo

L ihat apa yang kami buat untuk 
kebun kebaikan!

Abnahia dan Jatziel G., usia 5 dan 7, 
Puerto Rico

Alžběta K., usia 7,  
Zlín Region, Republik Ceko

Saya memiliki 
teman yang 

saya jumpai di 
pantai selama 
liburan. Perte-
manan adalah 
karunia indah 

dari Bapa Surgawi!
Terezka J., usia 6, Zlín Region, 
Republik Ceko
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“Kamu mesti mengambil ke atas dirimu 
nama Kristus, yang adalah nama- Ku” 
(3 Nefi 27:5).

Saya lahir di Fiji. Orangtua saya bukan 
anggota Gereja, namun mereka pergi 

ke gereja lain. 
Saat saya dewasa, saya menikahi istri 

saya, Anita. Dia adalah anggota Gereja Yesus 
Kristus dari Orang- Orang Suci Zaman Akhir. 
Dia terus mengundang misionaris untuk 
bertemu dengan saya.

Suatu hari saya mengatakan kepada 
mereka, mereka dapat datang untuk makan 
malam selama tiga malam berikutnya. Saya 
mengatakan mereka harus menggunakan 
hanya Alkitab untuk menjawab pertanya-
an saya. Jawaban mereka sempurna. Pada 
malam ketiga, mereka mengajukan sebuah 
pertanyaan kepada saya.

“Jika Anda memiliki toko bahan makanan, 
Anda akan menamai apa?”

“Saya akan menamainya Toko Bahan 
Makanan Keluarga Wakolo karena itu toko 
saya,” jawab saya.

“Menurut siapa seharusnya gereja dina-
mai?” mereka bertanya.

Itu pertanyaan yang bagus. Dan saya tahu 
jawabannya dengan hati dan jiwa saya. Gere-
ja sejati akan dinamai menurut nama Yesus 
karena itu adalah Gereja- Nya. Dan Gereja 
Yesus Kristus dari Orang- Orang Suci Zaman 
Akhir dinamai menurut nama- Nya!

Saya memiliki satu pertanyaan lagi: 
“Kapan saya dapat dibaptiskan?” Satu ming-
gu kemudian, saya dibaptiskan.

Saat saya dibaptis, saya mengambil ke 
atas diri saya nama Yesus Kristus. Itu arti-
nya saya menjadi anggota Gereja- Nya dan 
berjanji untuk mengikuti Dia. Saya berusaha 
yang terbaik setiap hari untuk hidup seperti 
Dia hidup. Saya tahu ini adalah Gereja sejati 
Yesus Kristus. ●

Ini adalah 
Gereja-  NYA 
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Oleh Penatua 
Taniela B. Wakolo

Dari Tujuh Puluh

T O K O  B A H A N  M A K A N A N  K E L U A R G A
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Yesus Berfirman untuk 
Membagikan Injil
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Setelah Yesus mati dan dibangkitkan, Dia mengunjungi para murid- Nya.  
Dia memerintahkan mereka untuk mengajar semua orang untuk  

mematuhi perintah dan dibaptiskan. 
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Petrus sekarang adalah nabi yang akan memimpin Gereja di bumi.  
Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan menyertai mereka.
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Setelah mengajar para murid- Nya, 
Yesus kembali ke surga. 

Para murid mulai melakukan 
perjalanan dan mengajar orang- orang 
di negeri- negeri yang berbeda.
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Bacalah yang Yesus ajarkan dalam  
Matius 28 dan Kisah Para Rasul 1.

Saya dapat menolong membagikan Injil juga. Saya dapat  
menjadi teman yang baik dan membela yang benar. ●
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L E M B A R  M E W A R N A I

Yesus Ingin Saya  
Membagikan Injil 
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Yesus memerintahkan para murid- Nya 
untuk membawa Injil ke “seluruh dunia” (Markus 16:15). Majalah 
bulan ini dapat memberi keluarga Anda gagasan untuk memba-
gikan Injil di mana pun Anda tinggal. Jika setiap orang dengan 
majalah ini membagikan Injil dengan satu saja keluarga lain, 
bayangkan berapa banyak lagi orang yang akan belajar tentang 
Yesus! Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang dapat Anda 
bahas sewaktu Anda membaca setiap kisah:

•  Adakah seseorang yang keluarga kita dapat ajak ke Pratama, 
pembaptisan, atau kegiatan Gereja?

•  Apa yang keluarga kita dapat lakukan bulan ini untuk  
membagikan Injil melalui teladan kita? 

•  Apakah teman dan tetangga kita tahu kita orang Kristen?

Sebagai keluarga, tandai semua saat seseorang dalam kisah- kisah 
ini membagikan Injil. Kemudian buatlah rencana misi keluarga 
Anda sendiri. Dan beri tahu kami bagaimana itu berjalan!

Mari kita penuhi dunia dengan kebaikan.
Kawanku

New Friend section
50 E. North Temple 
Street, Room 2393
Salt Lake City, UT 84150- 
0024, USA
liahona@ ldschurch .org

Orangtua Terkasih,
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K2 Dari Presidensi Utama: Membagikan Injil

K4 Berdoa bersama Filip

K6 Penuh Pekerjaan Kebaikan

K7 Musik: Menjadi Pionir

K8 Halo dari Kamboja!

K10 Mara Sang Pionir

K12 Saya Orang Kristen!

K14 Maukah Kamu Datang ke Pembaptisan 
Saya?

K16 Rasul di Seluruh Dunia: Penatua 
Christofferson Mengunjungi Filipina

K18 Perlihatkan dan Ceritakan

K19 Ini Adalah Gereja- Nya.

K20 Kisah- Kisah Tulisan Suci: Yesus Berfirman 
untuk Membagikan Injil

K23 Lembar Mewarnai: Yesus Ingin Saya  
Membagikan Injil

PADA KOVER KAWANKU 
Ilustrasi oleh Guy Francis

Temukan Liahona yang tersembunyi 
di dalam!


