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Sebelum Ajaran 
dan Perjanjian 

Kita hidup di surga sebelum kita datang ke bumi. 
Bapa Surgawi member i kita rencana keselamatan. 
Rencana keselamatan membantu kita mempersiapkan 
diri untuk hidup kembal i di surga. Bila kita mematuhi 
rencana itu, kita dapat hidup bersama Bapa Surgawi 
setelah kita dibangkitkan. 

Yesus hidup bersama kita di surga. Dia ingin mematuhi 
rencana Bapa Surgawi. Yesus berkata dia akan datang 
ke bumi dan menjadi Juru Selamat kita. Dia akan 
melakukan pekerjaan Bapa Surgawi. 

Setan juga hidup bersama kita di surga. Tetapi dia 
jahat. Dia tidak mau mematuhi rencana Bapa Surgawi. 
Bapa Surgawi mengusir Setan dari surga. Setan ingin 
menghancurkan rencana keselamatan. Dia ingin 
menghentikan pekerjaan Bapa Surgawi. 
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Yesus menciptakan bumi. Anak-anak Bapa Surgawi 
datang ke bumi untuk hidup di sana. Yesus mengutus 
para nabi untuk mengajar mereka menjadi orang-orang 
yang saleh. Sebagian orang mematuhi para nabi. 

Perjanjian Lama bercerita tentang orang-orang yang 
hidup di Palestina pada zaman dahulu. Orang-orang 
tersebut mengenal Yesus. Orang-orang saleh memil ik i 
injiirSya. Orang-orang saleh juga memil ik i imamat. Para 
nabi mengajarkan bahwa Yesus akan datang ke bumi. 
Dia akan menjadi Juru Selamat mereka. 

Kitab Mormon bercerita tentang orang-orang yang 
hidup di Amerika pada zaman dahulu. Mereka 
mengenal Yesus. Mereka memi l ik i injil. Orang-orang 
yang saleh memi l ik i imamat. Para nabi mengajarkan 
orang-orang di Amer ika bahwa Yesus akan menjadi 
Juru Selamat mereka. Dia akan mengunjungi mereka 
setelah Dia d ibangk i tkan. 
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Orang-orang lainnya di bumi t idak mau mendengarkan 
para nabi. Orang-orang ini mematuhi Setan. Mereka 
menjadi jahat. 



Yesus Kristus datang untuk hidup di bumi. Perjanjian 
Baru menceritakan tentang kehidupannya di bumi. 
Yesus mengajarkan injilNya kepada orang-orang. Dia 
mengajarkan mereka untuk mematuhi perintah-
perintah Bapa Surgawi. 

Yesus memil ih duabelas orang menjadi RasulNya. Dia 
memberi mereka imamat. Dia memulai GerejaNya. 
Banyak orang yang mengasihi Yesus. Mereka saleh 
dan mematuhi ajaranNya. 

Setan tidak menginginkan orang-orang mematuhi 
Yesus. Setan menggoda mereka, dan mereka menjadi 
jahat. Mereka tidak lagi mempercayai Yesus. Mereka 
membenci Yesus. Mereka membunuhNya. 

Setelah tiga hari, Yesus dibangkitkan. Dia berbicara 
dengan para RasulNya. Dia memerintahkan mereka 
agar mengajarkan injil kepada semua orang. Yesus 
juga mengunjungi orang-orang yang saleh di Amerika. 
Kemudian Dia naik ke surga untuk berada bersama 
BapaNya. 
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Para Rasul menjadi pemimpin Gereja Yesus Kristus. 
Mereka pergi ke berbagai negeri. Mereka mengajarkan 
injil kepada orang-orang. Banyak orang yang percaya 
kepada Yesus dan dibaptiskan. Para Rasul member ikan 
imamat kepada orang-orang pria yang saleh. Banyak 
anggota dalam Gereja Yesus Kristus yang benar. 

Setan ingin menghancurkan Gereja Yesus Kristus. Dia 
menggoda orang-orang, dan mereka mematuhinya. 
Banyak orang tidak lagi mempercayai Yesus. Orang-
orang jahat membunuh anggota Gereja yang saleh. 
Mereka membunuh para Rasul. Tidak ada lagi 
pemimpin Gereja. Tidak seorangpun yang dapat 
memberikan imamat kepada manusia. 

Beberapa orang mengubah ajaran Gereja Yesus 
Kristus. Mereka mengubah perintah Allah. Gereja yang 
benar yang didirikan Yesus telah lenyap. Orang-orang 
mulai mendir ikan gerejanya masing-masing. Tetapi 
tidak ada satupun gereja itu yang benar. 

Beratus-tahun berlalu. Ada banyak macam gereja di 
bumi. Tetapi tidak satupun merupakan gereja Yesus 
Kristus yang benar. Para anggota gereja itu percaya 
kepada Yesus Kristus. Tetapi gereja-gereja itu t idak 
mempunyai injil yang benar. Mereka tidak mempunyai 
imamat Allah. Mereka t idak mempunyai nabi maupun 
Rasul. 
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Yesus berfirman Dia akan datang ke bumi lagi. Dia 
berfirman GerejaNya harus didirikan lagi di bumi 
sebelum kedatanganNya. Orang-orang harus mengenal 
injilNya yang benar. Para pria harus memil iki imamat. 
Di dalam gerejaNya harus ada para nabi dan Rasul, 
juga wahyu-wahyu. 

Wahyu berasal dari Yesus. Wahyu memberitahu kita 
hal-hal yang dikehendaki Yesus agar ki ta ketahui. 
Wahyu memberitahu kita apa yang Dia kehendaki agar 
kita lakukan. Yesus memberikan wahyu kepada para 
nabiNya. Wahyu tersebut untuk gerejaNya yang benar. 
Ajaran dan Perjanjian adalah sebuah ki tab wahyu. 

Ajaran dan Perjanjian menceritakan tentang Gereja 
Yesus Kristus yang benar. Kitab itu juga menceritakan 
tentang imamat, para nabi serta Rasul. Ajaran dan 
Perjanjian memberi tahukan kita apa yang harus kita 
lakukan untuk mempersiapkan diri bila Yesus datang 
kembali. 

Buku yang anda baca ini tentang Ajaran dan 
Perjanjian. Buku ini menceritakan tentang beberapa 
wahyu. Buku ini menceritakan bagaimana Gereja 
Yesus Kristus yang benar didirikan kembal i di bumi. 
Buku ini juga menceritakan tentang orang-orang yang 
hidup ket ika Gereja didirikan kembali. 
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Joseph Smith 
dan Keluarganya 
Bab 1 (1805-1820) 

Joseph Smith dilahirkan pada tanggal 23 Desember 
1805. Keluarganya tinggal di negara bagian Vermont. 
Vermont terletak di Amerika Serikat. Ayah Joseph 
Smith juga bernama Joseph. Ibunya bernama Lucy. 

Joseph Smith 2:3-4 

Joseph mempunyai enam saudara laki- laki dan tiga 
saudara perempuan. Seorang saudara laki-lakinya 
meninggal dunia sewaktu masih bayi. 

Joseph Smith 2:4 

Ayah dan ibu Joseph adalah orang-orang yang baik. 
Mereka mengasihi anak-anaknya. Mereka bekerja keras 
untuk memelihara anak-anak mereka. 
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Ketika Joseph masih anak-anak dia pernah menderita 
sakit berat di lututnya. Para dokter berusaha 
menyembuhkan kakinya, tetapi mereka gagal. 

Hyrum Smith adalah kakak Joseph. Dia mengasihi 
Joseph. Hyrum merasa iba mel ihat kaki Joseph yang 
sakit. Dia duduk di samping tempat tidurnya. Dia 
berusaha menolong Joseph merasa lebih baik. 

Para dokter ingin memotong kak i Joseph. Ibunya tidak 
mengij inkan. Maka mereka memutuskan untuk 
memotong sebagian dari tulangnya. Joseph tahu 
kakinya akan terasa sakit bila dokter memotongnya. 
Tetapi dia mempunya i iman. Dia tahu Bapa Surgawi 
akan menolongnya. 

Dokter menyuruh Joseph untuk minum anggur 
sehingga tidak terasa begitu sakit . Joseph t idak mau 
m inum anggur. Joseph meminta ibunya agar keluar. 
Dia tidak mau ibunya melihat dokter memotong 
kakinya. 
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Joseph meminta ayahnya agar memegangnya. Dokter 
memotong kakinya. Mereka memotong bagian tulang 
yang parah. Hal ini membuat Joseph merasa begitu 
kesakitan. Tetapi dia sangat tegar. Setelah berhari-hari 
kakinya sembuh. 

Ketika Joseph bertambah besar, keluarganya pindah 
ke negara bagian New York. Mereka tinggal di rumah 
kayu di sebuah pertanian dekat Palmyra. 

Joseph Smith 2:3 

Keluarga Joseph sangat miskin. Mereka harus bekerja 
keras untuk membayar pertanian itu. Anak laki- laki 
membantu ayah mereka menanam biji-bijian. Mereka 
juga menjaga ternak. Anak-anak perempuan 
membantu ibu mereka. 

Joseph Smi th 2:46 

Joseph seorang anak yang baik. Dia selalu bahagia. 
Dia senang tertawa dan bergembira. 

Joseph Smith 2:28 
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Penglihatan 
Pertama Joseph 
Smith 
Bab 2 (1820) 

Joseph Smith dan keluarganya percaya kepada Allah. 
Mereka membaca Alkitab bersama-sama. A y a h dan 
ibu Joseph mengajarkan kepada anak-anak mereka 
untuk menjadi orang yang baik. 

Di Palmyra terdapat banyak gereja. Semua orang 
mengatakan gerejanyalah yang benar. Mereka 
mengatakan gereja lainnya tidak benar. Joseph tidak 
tahu gereja mana yang harus diikutinya. Dia ingin 
mengetahui gereja mana yang merupakan Gereja Yesus 
Kristus yang benar. 

Joseph Smith 2 :5 -10 

Pada suatu hari Joseph sedang membaca Alki tab. Dia 
berumur empat belas tahun pada saat itu. Dia 
membaca bahwa kita harus bertanya kepada Allah bila 
kita ingin mengetahui sesuatu. Joseph memutuskan 
untuk berdoa. Dia akan bertanya kepada Al lah gereja 
mana yang harus diikutinya. 

Joseph Smith 2:11-13; Yakobus 1:5 

9 



Pada suatu hari yang indah pada mus im semi, Joseph pergi ke hutan di 
dekat rumahnya. Dia berlutut. Dia berdoa dengan bersuara. Dia mempunyai 
iman bahwa Bapa Surgawi akan menjawab doanya. 

Joseph Smi th 2 :14-15 

Setan tidak menginginkan Joseph berdoa. Setan 
berusaha menghentikannya. Setan menyebabkan 
suasana disekeliling Joseph gelap. Joseph tidak dapat 
berkata-kata. Dia ketakutan. 

Joseph Smi th 2:15 

Joseph tidak berhenti berdoa. Setan tidak dapat 
menghentikannya. 

Joseph Smith 2:1 6 
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Kemudian Joseph mendapat suatu penglihatan. Dia melihat suatu cahaya indah 
cemerlang. Cahaya itu mengeli l inginya. Dia melihat Bapa Surgawi dan Yesus Kristus. 
Mereka berdiri diatasnya dalam cahaya itu. Bapa Surgawi menunjuk Yesus Kristus 
dan berkata, "Inilah PuteraKu yang Kukasihi. Dengarkanlah Dia!" 

Joseph Smith 2 :16-17 
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Joseph bertanya kepada Yesus gereja mana yang 
benar. Dia bertanya gereja mana yang harus diikutinya. 
Yesus berkata kepada Joseph agar jangan bergabung 
dengan gereja manapun. Yesus berkata semua gereja 
itu tidak benar. Tidak ada satupun dari semua gereja itu 
yang adalah gerejaNya. Banyak hal lain d ikatakannya 
kepada Joseph. Kemudian penglihatan itu berakhir. 
Joseph sendirian lagi. Joseph Smith 2:18-20 

Joseph pulang ke rumah. Ibunya bertanya apakah dia 
sehat-sehat saja. Joseph menjawab ya. Dia 
menceritakan kepada ibunya bahwa dia telah 
mendapat suatu penglihatan. Dia memberitahunya apa 
yang dia ketahui dari penglihatan itu. 

Joseph Smith 2:20 

Joseph menceritakan penglihatannya kepada beberapa 
orang di kota. Mereka tidak mempercayainya. Mereka 
mengira dia berbohong. Mereka marah kepadanya. 
Mereka menjadi kejam terhadapnya. 

Joseph Smith 2:21-23 

Joseph selalu menceritakan yang sebenarnya 
mengenai penglihatannya. Dia tahu bahwa dia telah 
melihat Bapa Surgawi dan Yesus Kristus. Dia tahu 
bahwa tidak ada satupun gereja yang benar di bumi ini. 

Joseph Smith 2:25-26 
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Malaikat Moroni 
dan Lemping-
lemping Emas 
Bab 3 (1823-1827) 

Joseph melihat suatu cahaya yang terang di dalam 
kamarnya. Seorang malaikat berdiri di dalam cahaya 
itu. Wajah malaikat amat cemerlang. Dia mengenakan 
jubah putih yang indah. 

Joseph Smith 2 :30 -32 

Tiga tahun berlalu setelah Joseph mendapat 
penglihatan pertama. Dia berusia tujuh belas tahun 
sekarang. Joseph ragu apa yang dikehendaki Allah 
agar di lakukannya. Pada suatu malam Joseph berdoa. 
Dia beriman bahwa Al lah akan memberi tahukan 
kepadanya apa yang harus di lakukan. 

Joseph Smith 2:27, 29 

Malaikat itu berkata namanya Moroni. Allah 
mengutusnya untuk berbicara kepada Joseph. Moroni 
mengatakan Allah mempunyai suatu pekerjaan yang 
harus di lakukan Joseph. 

Joseph Smith 2:33 
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Malaikat Moroni memberi tahukan kepada Joseph 
tentang sebuah kitab. Kitab itu tentang orang-orang di 
Amerika pada zaman dahulu. Yesus Kristus 
mengunjungi orang-orang tersebut. Dia mengajarkan 
kepada mereka tentang injil. 

Joseph Smith 2:34 

Moroni mengatakan kitab itu ditulis diatas lembaran 
emas. Lembaran itu disebut lemping-lemping emas. 
Kitab itu ditulis dengan bahasa yang tidak kita 
mengerti. Allah menghendaki Joseph untuk 
menerjemahkan kitab itu. Joseph akan menulisnya 
dalam bahasa Inggris. 

Joseph Smi th 2:34-35 

Malaikat Moroni memberi tahukan bahwa lemping-
lemping itu disembunyikan di sebuah bukit di dekat 
rumah Joseph. Lemping-lemping itu dikubur di dalam 
tanah. Moroni mengatakan ada dua buah batu 
disembunyikan bersama lemping-lemping emas. Kedua 
batu itu disebut (Jrim dan Tumim. Batu-batu tersebut 
akan membantu Joseph dalam menerjemahkan kitab 
i tu . Joseph Smith 2 :34-35 , 42, 51 

Moroni memberitahukan Joseph tentang Elia. Elia adalah 
seorang nabi besar yang hidup pada zaman dahulu. Elia 
mempunyai imamat. Kisah tentang Elia terdapat dalam 
Kitab Perjanjian Lama. Moroni mengatakan Elia akan 
kembali lagi ke bumi. Elia akan menyuruh orang-orang 
untuk mengenali nenek moyang mereka. Nenek moyang 
adalah anggota keluarga kita yang pernah hidup sebelum 
k i t a - Joseph Smith 2 :38-39 , Ajaran dan Perjanjian 2:1-2 
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Malaikat Moroni datang lagi dua kali ma lam itu. Setiap 
kali dia datang dia memberi tahu banyak hal kepada 
Joseph. Dia pergi bila hari sudah pagi. Joseph bangun 
dan bekerja membantu ayahnya di ladang. 

Joseph Smi th 2:43-49 

Moroni memberi tahu Joseph tentang imamat. Imamat 
adalah kuasa Allah. Moroni mengatakan Elia akan 
membawa kuasa imamat ke atas bumi. Kuasa imamat 
akan menolong keluarga-keluarga yang saleh. Mereka 
dapat dimeteraikan. Maka mereka dapat hidup 
bersama selamanya. Moroni pergi. 

Joseph Smi th 2 :38-39, 40; Ajaran dan Perjanjian 2 :1 -2 

Joseph terlalu lelah untuk bekerja. Dia terjatuh. Ketika 
dia sedang terbaring, Moroni datang lagi. Joseph 
menceritakan kepada ayahnya apa yang diajarkan 
Moroni kepadanya. Ayah Joseph mempercayainya. Dia 
tahu Allah telah mengutus Moroni. Dia menyuruh 
Joseph agar mematuhi Moroni. 

Joseph Smith 2:48, 50 

Joseph pergi mencari lemping-lemping emas. Dia pergi 
ke bukit di dekat rumahnya. Bukit itu adalah Bukit 
Cumorah. Lemping- lemping emas ada disana. 
Lemping-lemping itu dikubur di bawah sebuah batu 
karang besar, di dalam sebuah peti batu. Grim dan 
Tumim juga ada di dalam peti tersebut. 

Joseph Smith 2:51-52 
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Malaikat Moroni mendatangi Joseph. Dia tidak 
mengij inkan Joseph membawa pulang lemping-
lemping itu. Dia memerintahkan Joseph untuk datang 
ke bukit itu pada hari yang sama setiap tahun selama 
empat tahun. 

Joseph Smi th 2:53 

Joseph mematuhi Moroni. Dia pergi ke Bukit Cumorah 
setiap tahun. Moroni mengajar dia disana. Moroni 
mengajarkan kepada Joseph tentang Gereja Yesus 
Kristus yang benar. Yesus akan mengorganisir kembali 
gerejanya di bumi. 

Joseph Smith 2:54 

Pada tahun 1827, Moroni memberikan lemping-lemping 
emas kepada Joseph. Joseph telah menunggu selama 
empat tahun untuk mendapatkan lemping-lemping itu. 
Moroni memerintahkan Joseph untuk menjaga lemping-
lemping itu dengan baik. 

Joseph Smith 2:59 

Joseph membawa pulang lemping-lemping emas itu. 
Dia ingin menjaganya dengan baik. Orang-orang jahat 
berusaha mencurinya. Joseph menyembunyikan 
lemping-lemping emas dimana orang-orang jahat tidak 
dapat menemukannya. Allah menolong Joseph 
menyimpan lemping-lemping itu dengan aman. 

Joseph Smith 2:60 
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Martin Harris dan 
Lembaran yang 
Hilang 
Bab 4 (1824-1828) 

Keluarga Joseph Smith miskin. Mereka membutuhkan 
uang. Joseph ingin membantu keluarganya. Dia pergi 
ke bagian Pennsylvania untuk bekerja. Dia t inggal 
dengan seorang bernama Tuan Hale. 

Josep Smith 2:56-57 

Pak Hale mempunya i anak gadis bernama Emma. 
Joseph berkenalan dengan Emma. Mereka jatuh cinta 
lalu menikah. Mereka pergi dan tinggal dengan 
keluarga Joseph. Joseph membantu ayahnya bekerja 
di pertanian. 

Joseph Smi th 2 :57-58 

Banyak orang mengetahui Joseph mempunyai 
lemping-lemping emas. Mereka berusaha mencurinya. 
Orang-orang membuat banyak masalah terhadap 
Joseph. Mereka menceritakan kebohongan tentang 
Joseph dan keluarganya. 

Joseph Smi th 2:60-61 
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Masalah itu semakin menjadi-jadi sehingga Joseph dan 
Emma memutuskan untuk pindah. Mereka ingin pergi 
ke Pennsylvania. Mereka akan tinggal di dekat 
keluarga Emma. Tetapi Joseph dan Emma t idak 
mempunyai cukup uang untuk pergi kesana. 

Joseph Smith 2:61 

Seorang bernama Martin Harris tinggal di dekat rumah 
Joseph Smith. Martin Harris mempunyai pertanian 
yang cukup luas. Dia mempunyai banyak uang. Martin 
Harris sangat baik kepada Joseph dan Emma. Dia 
member i mereka uang sehingga mereka dapat pindah. 
Joseph dan E m m a pergi ke Pennsylvania. 

Joseph Smith 2:61-62 

Martin Harris pergi ke Pennsylvania. Dia membantu 
Joseph menerjemahkan. Joseph membacakan kata-
kata dari lemping-lemping emas. Martin menulisnya di 
atas kertas. Joseph dan Martin menerjemahkan 1 16 
lembar halaman ki tab Mormon. 

Joseph mulai menerjemahkan tulisan pada lemping-
lemping emas. Joseph tidak memahami apa arti 
tulisan itu. Al lah membantunya. Joseph menggunakan 
Grim dan T u m i m untuk memahami kata-katanya. Apa 
yang diterjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dan 
yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa lainnya 
adalah apa yang kita sebut Kitab Mormon. 

Joseph Smi th 2:62 
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Martin Harris ingin membawa pulang 116 lembar 
halaman itu. Dia ingin memperl ihatkannya kepada 
keluarganya. Joseph bertanya kepada Tuhan apakah 
Martin boleh membawa pulang lembaran-lembaran itu. 
Tuhan menjawab tidak. Joseph bertanya lagi. Tuhan 
tetap menjawab tidak. 

Martin masih ingin membawa pulang lembaran-
lembaran itu. Joseph bertanya lagi. Kali ini Tuhan 
mengij inkan Mart in untuk membawa pulang lembaran-
lembaran itu. Tuhan berfirman Martin boleh 
memperl ihatkan lembaran-lembaran itu kepada 
keluarganya. Tetapi dia tidak boleh 
memperl ihatkannya kepada orang lain. 

Martin berjanji akan mematuhi Tuhan. Dia membawa 
pulang lembaran-lembaran itu. Dia memperl ihatkannya 
kepada anggota keluarganya. Tetapi dia tidak 
menepati janj inya. Dia memperl ihatkan lembaran-
lembaran itu kepada beberapa orang lain. Kemudian 
dia menyimpan lembaran-lembaran itu. 

Kemudian ketika dia akan mengambi l lembaran-
lembaran tersebut. Dia mencari dimana-mana. Dia 
t idak menemukannya. Lembaran-lembaran itu telah 
hilang. 
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Joseph sangat cemas mengenai lembaran-lembaran 
yang hilang. Dia t idak dapat t idur. 

Yesus berbicara kepada Joseph. Dia berkata Martin 
Harris telah melakukan kejahatan. Martin berjanji akan 
mematuh i Tuhan. Tetapi dia t idak menepati janj inya. 
Sekarang lembaran-lembaran Kitab Mormon hilang. 
Martin Harris t idak daoat membantu menerjemahkan 
lagi. 

Ajaran dan Perjanjian 3 :12-14 

Yesus berkata Setan menginginkan agar 116 lembar halaman itu hilang. Urang-
orang jahat memi l ik i lembaran-lembaran tersebut. Setan dan orang-orang jahat 
ingin menghentikan pekerjaan Al lah. Mereka t idak ingin orang-orang 
mempercayai Kitab Mormon. Yesus berkata Setan tidak dapat menghentikan 
pekerjaan Allah. Orang-orang jahat tidak dapat menghentikan pekerjaan Allah. 

Ajaran dan Perjanjian 10: Prakata, 8, 12, 22-29, 33, 43 
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Yesus berkata kepada Joseph agar jangan cemas mengenai kisah-kisah yang 
terdapat pada lembaran halaman yang hilang. Kisah yang sama tertulis di bagian 
lain dalam lemping-lemping emas. Yesus mengatakan Joseph harus 
menerjemahkan bagian lain dari lemping-lemping emas. Maka orang-orang yang 
baik dapat membaca Kitab Mormon. Mereka akan percaya bahwa kitab itu benar. 
Mereka akan mempelajar i Injil. 

Ajaran dan Perjanjian 10:30, 41, 52, 6 2 - 6 3 
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Joseph Smith 
dan Oliver 
Cowdery 
Bab 5 (Pebruari-April 1829) 

Joseph dan E m m a Smith t inggal di sebuah pertanian 
kecil di dekat Harmony, Pennsylvania. Ayah Joseph 
datang mengunjunginya. Mereka gembira bertemu 
dengannya. Ayah Joseph seorang yang baik. 

Yesus memberi Joseph sebuah wahyu untuk ayahnya. 
Wahyu itu menyatakan bagaimana orang-orang dapat 
membantu Yesus. Mereka harus mengasihi Yesus. 
Mereka harus bekerja keras untuk mengajarkan injil. 
Mereka harus mengasihi dan membantu orang lain. 

Ajaran dan Perjanjian 4:2-6 

Orang-orang yang ingin menjadi misi dan membantu 
Yesus harus belajar dan tekun. Mereka harus beriman. 
Mereka harus berdoa. Yesus berfirman bahwa orang-
orang yang membantunya akan diberkati. 

Ajaran dan Perjanjian 4:5-7 
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Ayah Joseph pulang ke rumahnya. Dia berusaha 
melakukan apa yang diperintah Yesus. 

Joseph harus bekerja di ladangnya. Dia juga perlu 
menerjemahkan lemping- lemping emas. Banyak 
pekerjaan yang harus ia selesaikan. Joseph berdoa 
dan memohon bantuan Allah. 

Allah menjawab doanya. Al lah mengutus seseorang 
bernama Oliver Cowdery kepada Joseph. Oliver 
Cowdery ingin mengetahui lemping-lemping emas. 
Joseph menceritakan kepada Oliver tentang Moroni 
dan lemping-lemping. Dia juga memberitahu Oliver 
tentang Kitab Mormon. 

Oliver mempercayai Joseph. Oliver mengatakan dia 
akan membantu Joseph menerjemahkan lemping-
lemping emas. Joseph membacakan kata-katanya 
dengan suara keras. Oliver menulisnya di atas kertas. 
Joseph dan Oliver bekerja keras. 
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Yesus mengajarkan banyak hal kepada Joseph dan 
Oliver. Dia berkata mereka tidak boleh memperkaya 
diri sendiri. Mereka harus belajar tentang Allah. Dia 
mengatakan mereka harus menolong orang lain 
mengenal injil. Mereka juga harus beriman dan 
melakukan hal-hal yang baik. Jika mereka melakukan 
hal itu, mereka dapat hidup bersama Bapa Surgawi 
selamanya. Ajaran dan perjanjian 6:7, 8, 11, 13 

Yesus berkata Oliver harus selalu menjadi sahabat 
Joseph. Dia harus selalu membantu Joseph. Yesus 
berkata Oliver dapat belajar menerjemahkan seperti 
Joseph. Roh Kudus akan membantu Oliver 
membacakan kata-kata dari Kitab Mormon, tetapi 
Oliver harus beriman. Dan dia harus berpikir keras 
untuk mengetahui kata-kata itu. 

Ajaran dan Perjanjian 6:18, 25; 8 : 1 - 2 

Oliver berusaha menerjemahkannya. Dia mengira itu 
mudah. Dia tidak memik i rkan kata-kata itu. Dia ingin 
agar Allah memberitahukannya saja. Dia tidak dapat 
menerjemahkannya. 

Ajaran dan Perjanjian 9:1, 5, 7 

Oliver tidak berusaha menerjemahkan Kitab Mormon 
lagi. Joseph menerjemahkan lemping-lemping. Oliver 
menuliskan kal imatnya untuk Joseph. Yesus berkata 
Oliver harus bekerja keras sewaktu membantu Joseph. 
Maka Yesus akan memberkat i Oliver. 

Ajaran dan Perjanjian 9:14 
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Yesus berfirman Oliver tidak memohon bantuan Allah 
dengan cara seperti yang benar. Yesus berfirman 
kepada Joseph Smith bagaimana Oliver dan semua 
orang dapat memperoleh bantuan dari Allah. 

Ajaran dan Perjanjian 9:7 

Kemudian mereka dapat menanyakannya kepada Allah 
apakah hal itu benar. Jika hal itu benar, mereka akan 
merasa tentram di dalam hati mereka. Mereka akan 
mengetahui hal itu benar. 

Ajaran dan Perjanjian 9:8 

Apabi la orang membutuhkan bantuan, mereka harus 
memik i rkan tentang apa yang akan dilakukan. Mereka 
harus memutuskan mana yang benar. 

Ajaran dan Perjanjian 9:8 

J ika hal itu salah, mereka t idak akan merasa tentram 
di dalam hati mereka. 

Ajaran dan Perjanjian 9:9 
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Joseph dan 
Oliver Diberi 
Imamat 
Bab 6 (Mei 1829) 

Joseph Smith dan Oliver Cowdery sedang 
menerjemahkan Kitab Mormon. Mereka membaca 
tentang baptisan. Mereka ingin mengetahui lebih jauh 
tentang baptisan. 

Joseph Smith 2:68 

Joseph dan Oliver memutuskan untuk bertanya kepada 
Al lah. Mereka ber iman Allah akan membantu mereka 
mengetahui kebenaran. Pada tanggal 15 Mei 1829, 
mereka pergi ke hutan dan berdoa. 

Joseph Smith 2:68, 72 

Seorang malaikat mendatangi Joseph dan Oliver. 
Cahaya yang terang mengeli l ingi malaikat itu. Malaikat 
itu adalah Yohanes Pembaptis. Dia membaptiskan 
Yesus pada zaman dahulu. 

Joseph Smith 2:68, 72 
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Yohanes Pembaptis datang untuk member ikan imamat kepada Joseph dan 
Oliver. Imamat adalah kuasa Allah. Dia memberikan Imamat Harun kepada 
Joseph dan Oliver. Para imam dalam Imamat Harun mempunyai kuasa 
untuk membapt iskan orang. 

Ajaran dan Perjanjian 13; Joseph Smith 2 :68-69 
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Yohanes Pembaptis memerintahkan Joseph dan Oliver 
untuk saling membaptiskan. Joseph membaptis Oliver. 
Kemudian Oliver membapt is Joseph. Mereka masuk ke 
dalam air ketika mereka dibaptiskan. 

Joseph Smith 2 :70-71, 73 

Pada jaman dahulu Yohanes Pembaptis telah 
membapt iskan Yesus dengan cara yang sama. Yesus 
masuk ke dalam air ket ika Dia dibaptiskan. 

Matius 3:16 

Joseph dan Oliver dipenuhi dengan Roh Kudus setelah 
mereka dibaptiskan. Roh Kudus memberitahu mereka 
bahwa Gereja Yesus Kristus yang benar akan segera 
didirikan di atas bumi lagi. 

Joseph Smith 2:73 

Joseph dan Oliver menceritakan kepada teman-teman 
baik mereka bahwa mereka telah dibaptis. Mereka 
menceritakan imamat. Tetapi Joseph dan Oliver tidak 
menceritakan hal itu kepada orang lain. Mereka tahu 
orang-orang jahat t idak akan mempercayai mereka. 
Orang-orang jahat akan membuat masalah untuk 
mereka. 

Joseph Smith 2 :74-75 
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Beberapa hari kemudian, t iga malaikat lainnya datang. Mereka adalah Petrus, 
Yakobus, dan Yohanes. Mereka adalah para Rasul Yesus pada zaman dahulu. 
Petrus, Yakobus dan Yohanes memberikan Imamat Melkisedek kepada Joseph 
dan Oliver. 

Ajaran dan Perjanjian 27:12 
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Imamat Allah ada di bumi lagi. Sekarang para pria yang saleh dapat memil ik i kuasa 
imamat. Para pria yang memil iki Imamat Melkisedek dapat menjadi para pemimpin 
Gereja. Mereka dapat memberkati orang. Mereka dapat member ikan karunia Roh 
Kudus kepada orang-orang. 

Ajaran dan Perjanjian 20 :41-44 
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Para Saksi Melihat 
Lemping-lemping 
Emas 
B a b 7 ( 1 8 2 9 - 1 8 3 0 ) 

Joseph Smith adalah satu-satunya orang yang telah 
melihat lemping- lemping emas. Yesus memil ih t iga 
orang lainnya untuk melihat lemping-lemping emas. 
Orang-orang itu disebut para saksi. Mereka adalah 
Martin Harris, Oliver Cowdery, dan David Whitmer. 

Ajaran dan Perjanjian 17:1 

Joseph Smith dan Oliver Cowdery selesai 
menerjemahkan Kitab Mormon. Yesus Kristus 
menghendaki orang-orang untuk membaca Kitab 
Mormon. Dia ingin mereka tahu bahwa Joseph 
memberi takan kebenaran tentang lemping-lemping 
emas. Yesus ingin orang-orang tahu bahwa lemping-
lemping emas itu nyata. 

Ajaran dan Perjanjian 17:4-5 

Joseph mengajak ketiga saksi pergi ke hutan. Mereka 
berdoa. Seorang malaikat datang dan memperl ihatkan 
lemping-lemping emas itu kepada mereka. Dia 
memperl ihatkan kepada mereka ukiran yang terdapat 
di atas lemping-lemping. Yesus memerintahkan ketiga 
saksi untuk menulis tentang hal-hal yang mereka lihat. 

Ajaran dan Perjanjian 17:3, 5; Kitab Mormon: 
Kesaksian Tiga Orang Saksi 
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Joseph sangat gembira. Ketiga orang saksi itu akan 
menceritakan kepada orang-orang bahwa lemping-
lemping emas itu nyata. Sekarang orang-orang akan 
mengetahui Joseph memberi takan kebenaran tentang 
lemping- lemping itu. 

Semua saksi menulis tentang lemping-lemping emas. 
Mereka mengatakan telah melihat lemping-lemping itu. 
Mereka mengatakan lemping-lemping itu memang 
nyata. Kata-kata yang ditulis para saksi terdapat dalam 
Kitab Mormon. 

Kitab Mormon: Kesaksian Tiga Orang Saksi 
Kesaksian Delapan Orang Saksi 

Yesus memerintahkan Joseph untuk memperl ihatkan 
lemping- lemping itu kepada delapan orang saksi lagi. 
Delapan orang saksi memegang lemping-lemping 
emas dengan tangan mereka. Mereka melihat ukiran di 
atas lemping-lemping itu. 

Kitab Mormon: Kesaksian Delapan Orang Saksi 

Joseph Smith telah menerjemahkan lemping-lemping 
itu. Para saksi telah melihatnya. Joseph t idak 
membutuhkan lemping- lemping emas itu lagi. 
Malaikat Moroni mendatangi Joseph. Joseph 
mengembal ikan lemping- lemping emas itu kepada 
Moroni. 
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Sekarang Kitab Mormon sudah siap dicetak. Joseph 
membawanya ke pencetak. Joseph t idak mempunyai 
uang untuk membayar pencetak itu. Martin Harris 
mempunyai banyak uang. Yesus berf irman Martin 
Harris harus menyisihkan uangnya untuk membayar 
pencetak itu. 

Ajaran dan Perjanjian 19:26, 35 

Pencetak t idak bekerja pada hari Minggu. Seorang 
jahat datang ke toko percetakan pada hari Minggu. Dia 
mencuri beberapa lembar halaman Kitab Mormon dan 
mencetaknya dalam sebuah surat kabar. Orang-orang 
yang baik menghentikan pencurian tersebut. 

Setan t idak menginginkan Kitab Mormon dicetak. Dia 
tidak menginginkan orang-orang membacanya. Orang-
orang jahat berusaha menghentikan pencetakan itu. 

Yesus menghendaki orang-orang untuk membaca 
Kitab Mormon. Orang-orang jahat t idak dapat 
menghentikan pekerjaan Yesus. Orang-orang jahat 
tidak dapat menghentikan pencetakan itu. Sekarang 
banyak orang dapat membacanya. Mereka dapat 
mempelajari injil Yesus Kristus. 
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Mempersiapkan 
Gereja Yesus 
Kristus 
Bab 8 (Maret-April 1830) 

Saatnya hampir tiba untuk Gereja Yesus Kristus yang 
benar akan ada di bumi lagi. Yesus memberikan wahyu 
kepada Joseph Smith untuk orang-orang. Yesus 
menghendaki orang-orang mempersiapkan diri untuk 
GerejaNya. Dia berfirman kepada mereka hal-hal yang 
harus mereka ketahui sebelum memulai GerejaMya. 
Dia memfi rmankan lebih lanjut tentang injilNya. 

Ajaran dan Perjanjian 20:1-4 

Yesus berf irman Kitab Mormon mengajarkan injilNya, 
Dia berf irman Kitab Mormon adalah benar. Yesus 
menghendaki orang-orang mempercayai Kitab 
Mormon. Hal itu menolong mereka mematuhi Allah. 

Ajaran dan Perjanjian 20 :8 -15 

Yesus menceritakan tentang kehidupanNya. Allah 
mengutus Yesus untuk menolong orang-orang di bumi. 
Setan berusaha membujukNya untuk berbuat hal-hal 
yang t idak benar. Tetapi Yesus tidak mau 
mendengarkan Setan. 

Ajaran dan Perjanjian 20:21-22 
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Orang-orang jahat memaku Yesus pada kayu salib dan 
membunuhNya. 

Ajaran dan Perjanjian 20:23 

Yesus menyesali hal-hal t idak baik yang di lakukan 
orang-orang. Dia berdarah dan menderita untuk semua 
orang. Orang-orang tidak akan menderita bila mereka 
bertobat. 

Ajaran dan Perjanjian 19:16, 18 

Sahabat-sahabat Yesus menguburkannya di dalam 
sebuah kuburan. 

Matius 27:57-61 

Setelah tiga hari Yesus dibangkitkan. Dia hidup 
kembal i . 

Ajaran dan Perjanjian 20:23 
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Yesus melakukan hal itu untuk menolong orang-orang yang bertobat. Dia 
mati untuk menolong orang-orang yang beriman dan dibaptis. Mereka 
tidak akan dihukum. Mereka dapat pergi ke surga. Orang-orang yang 
tidak bertobat akan dihukum. 

Ajaran dan Perjanjian 19:17; 20:25 
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Yesus berf irman tentang pembaptisan. Orang-orang 
yang ingin dibaptis harus bertobat. Mereka harus 
mengasihi dan mematuhi Yesus Kristus. Mereka harus 
berusia delapan tahun atau lebih. Maka mereka dapat 
dibaptis dan menjadi anggota Gereja. 

Ajaran dan Perjanjian 20:37, 71; 68:27 

Orang yang mempunyai imamat mencelupkan orang 
itu ke dalam air. Kemudian mengeluarkan dia dari 
dalam air. 

Ajaran dan Perjanjian 20:74 

Yesus mengajarkan cara yang benar untuk membaptis. 
Dia berfirman seorang imam dalam Imamat Harun 
yang mempunyai Imamat Melkisedek boleh 
membaptiskan seseorang. Orang yang mempunyai 
imamat membawa orang itu masuk ke dalam air. Dia 
memanjatkan doa khusus. 

Ajaran dan Perjanjian 20:72-73 

Yesus berfirman orang-orang berjanji untuk 
mematuhiNya ketika mereka dibaptis. Mereka harus 
berbicara dan berbuat hal-hal yang baik. 

Ajaran dan Perjanjian 20:69 
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Yesus berfirman tentang memberkati bayi. Pria yang memiliki Imamat 
Melkisedek dapat memberkat i bayi. Para pria itu memegang bayi di tangan 
mereka. Salah seorang memberi nama kepada bayi itu dan memberkat inya. 

Ajaran dan Perjanjian 20:70 
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Yesus berfirman tentang sakramen. Dia berfirman 
orang-orang harus sering mengambil sakramen. Bila 
kita melakukan hal-hal yang t idak baik, kita 
seharusnya tidak mengambil sakramen. Kita harus 
bertobat. Setelah itu kita dapat mengambil sakramen. 

Ajaran dan Perjanjian 20:75; 46:4 

Kita mengambil sakramen untuk mengingat Yesus. Roti 
menolong kita memiki rkan tentang tubuh Yesus 
Kristus. Kita mengingat bahwa Dia mati untuk kita di 
kayu salib. 

Ajaran dan Perjanjian 20:77 

Air menolong kita memiki rkan darah Yesus. Kita 
mengingat bahwa Dia mengeluarkan darah dan 
menderita untuk kita di Taman Getsemane. 

Ajaran dan Perjanjian 20:79 

Kita membuat janji ketika kita mengambil sakramen. 
Kita berjanji bahwa kita akan berusaha menjadi seperti 
Dia. Kita berjanji bahwa kita akan selalu mengingatnya. 
Kita berjanji untuk mematuhi perintah-perintahNya. 
RohNya akan menyertai kita bila kita menepati janji 
kita. 

Ajaran dan Perjanjian 20:77, 79 
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Gereja Yesus 
Kristus yang 
Benar 
Bab 9 (6 April 1830) 

Joseph Smith tinggal di sebuah kota bernama Fayette. 
Fayette terletak di bagian New York. Yesus Kristus 
berfirman kepada Joseph bahwa telah t iba waktunya 
bagi Gereja yang benar untuk didirikan lagi di bumi. 
Yesus memerintahkan Joseph untuk memula i 
GerejaNya. 

Ajaran dan Perjanjian 20:1-2; 21:3 

Joseph Smith mematuhi . Pada tanggal 6 April 1830, dia mengadakan suatu 
pertemuan. Lima orang hadir dalam pertemuan itu untuk membantu Joseph 
memulai Gereja. Orang-orang itu adalah Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Samuel 
Smith, David Whitmer, dan Peter Whitmer. Mereka semua telah dibaptiskan. 
Orang-orang lainnya datang untuk melihat pertemuan itu. 
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Mereka berdoa kepada Bapa Surgawi. Joseph 
menetapkan Oliver menjadi penatua Gereja. Kemudian 
Oliver menetapkan Joseph. 

Joseph dan Oliver meletakkan tangan mereka di atas kepala setiap pria. 
Mereka menetapkan para pria tersebut menjadi anggota Gereja Yesus Kristus. 
Mereka memberikan karunia Roh Kudus kepada para pria itu. Mereka 
bersyukur kepada Aliah. 

41 

Joseph dan Oliver memberkati sakramen. Mereka 
membagikan sakramen itu kepada orang-orang. 



Orang-orang lain juga menghadiri pertemuan itu. 
Joseph dan Oliver menetapkan beberapa diantara 
mereka. Mereka memberi orang-orang itu imamat. Para 
pria yang telah ditetapkan merasa bahagia. Mereka 
mengatakan mereka mengasihi Allah. Mereka 
menceritakan bagaimana Allah telah memberkat i 
mereka. 

Yesus memberikan sebuah wahyu kepada Joseph 
Smith dalam pertemuan itu. Yesus berfirman Joseph 
adalah seorang Nabi. Bila seorang nabi berbicara, dia 
berbicara bagi Yesus. Para anggota Gereja harus 
mendengarkan nabi. Mereka harus mematuhinya. 

Ajaran dan Perjanjian 21:1, 4 - 5 

Setelah pertemuan itu banyak orang dibaptiskan. Ayah dan ibu Joseph Smith 
dibaptiskan. Tanggal 6 April 1830 adalah saat yang indah. Gereja Yesus Kristus 
yang benar ada di bumi lagi. 
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Mukjijat Pertama 
Dalam Gereja 
Bab 10 (April 1830) 

Pertemuan Gereja Yesus Kristus yang berikutnya yaitu 
pada hari Minggu, tanggal 11 Apri l 1830. Para anggota 
Gereja menghadiri pertemuan itu. Para anggota disebut 
Orang-orang suci. 

Banyak orang lain menghadir i pertemuan itu. Mereka 
bukan anggota Gereja. Oliver Cowdery mengajarkan 
mereka injil Yesus Kristus. Beberapa orang 
diantaranya mempercayai Oliver dan ingin menjadi 
anggota Gereja. Mereka dibaptis setelah pertemuan 
selesai. 

Setan t idak ingin orang-orang menjadi anggota Gereja. 
Setan berusaha membujuk beberapa orang yang baik 
untuk berprasangka buruk. Salah satu dari mereka 
adalah Newel Knight. Newel Knight bukan anggota 
Gereja. Setan tidak ingin dia dibaptis. 
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Joseph meminta Newel untuk memanjatkan doa dalam 
sebuah pertemuan. Newel mengatakan dia akan 
berdoa. 

Setan tidak ingin Newel mematuhi Joseph. Newel 
menghadiri pertemuan, tetapi dia tidak mau berdoa. 
Dia mengatakan takut berdoa dengan bersuara keras. 

Kemudian Newel pergi ke dalam hutan. Dia ingin 
berdoa sendirian. Setan tidak ingin dia berdoa. Newel 
berusaha berdoa, tetapi dia tidak dapat berbicara. Dia 
menjadi sakit. Dia sedih dan ketakutan. Newel pulang 
ke rumahnya. 

Istri Newel cemas terhadapnya. Dia meminta Joseph 
agar menolong Newel. Joseph Smith menggunakan 
kuasa imamatnya untuk memberkat i Newel. Setelah itu 
Newel merasa sehat kembali. Dia tidak sakit. Dia tidak 
takut. Dia bahagia. Setan t idak dapat menyakit inya. 
Kemudian Newel Knight dibaptis. 
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Semakin Banyak 
Orang Menjadi 
Anggota Gereja 
Bab 11 (April-Juni 1830) 

Beberapa minggu berlalu, jumlah anggota Gereja ada 
duapuluh tujuh orang. Mereka tidak tinggal di kota yang 
sama. Joseph Smith mengundang mereka untuk 
menghadiri sebuah konperensi. Konperensi adalah 
pertemuan khusus untuk semua Orang-orang Suci. 

Orang-orang Suci adalah anggota Gereja Yesus Kristus. 
Orang-orang Suci mengadakan sakramen pada saat 
konperensi. Beberapa orang pria ditetapkan dalam 
keimamatan. Roh Kudus memberkati Orang-orang 
Suci. Mereka sangat bahagia. 

Banyak juga orang lain yang menghadiri konperensi. 
Mereka bukan anggota Gereja. Mereka belajar tentang 
injil dalam konperensi itu. Mereka ingin menjadi 
anggota Gereja. Mereka dibaptis. Setelah konperensi, 
Joseph Smith pergi ke kota lain. Beberapa orang yang 
baik disana ingin dibaptiskan. Joseph mengatakan 
mereka dapat dibaptis di sungai. 
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Orang-orang lalu membuat sebuah bendungan keci l di 
sungai. Mereka membuat tempat yang nyaman untuk 
pembaptisan. Pada waktu malam, orang-orang jahat 
menghancurkan parit itu. 

Orang-orang yang baik membangun kembali 
bendungan itu. Kemudian Oliver Cowdery mulai 
membapt iskan mereka. Setelah itu datang para 
perusuh. Para perusuh adalah segerombolan orang 
jahat dan licik. Mereka menyindir orang-orang yang 
baik. Gerombolan itu berusaha menyakit i mereka. 
Tetapi Tuhan melindungi orang-orang yang baik. 

Setan ingin agar para perusuh itu mengacaukan Gereja 
Yesus Kristus. Orang-orang jahat menyebarkan 
kebohongan tentang Joseph Smith. Mereka 
mengatakan dia telah melakukan hal-hal yang t idak 
baik. Joseph dijebloskan ke dalam penjara. 
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Orang-orang licik tersebut berusaha melukai Joseph. 
Mereka meludahinya. Mereka t idak memberinya 
makanan. Beberapa orang memfitnahnya. Tetapi 
orang-orang yang baik mengatakan kebenaran tentang 
Joseph. Mereka mengatakan dia seorang yang saleh. 
Akhirnya Joseph di keluarkan dari penjara. 



Misi Samuel 
Smith 
Bab 12 (Juni 1830) 

Samuel Smith adalah adik Joseph Smith. Joseph 
mengatakan Yesus menghendaki Samuel untuk 
menjalankan misi. Samuel Smith adalah misionari 
pertama Gereja. 

Samuel Pergi untuk mengajarkan injil kepada orang-
orang. Dia ingin memberitahukan kepada mereka 
tentang Kitab Mormon. Dia berusaha menjual kitab itu 
kepada orang-orang. Tetapi tidak ada seorangpun 
yang ingin membacanya. Samuel sangat sedih. 

Misi Samuel sangat sulit. Beberapa kali dia lapar. 
Kadangkala t idak ada tempat untuk tidur. Beberapa 
orang berlaku kejam terhadapnya. 
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Samuel menjual Kitab Mormon kepada seseorang 
bernama Phineas Young. Phineas membaca kitab itu. 
Dia memberikan Kitab Mormon kepada saudaranya. 
Saudaranya bernama Brigham Young. 

Brigham Young membaca Ki tab Mormon. Dia percaya 
kitab itu benar. Dia telah mendengar tentang injil 
Yesus Kristus. Phineas dan Brigham menceritakan 
Kitab Mormon kepada beberapa orang temannya. 
Teman-temannya membacanya. Phineas dan Brigham 
Young beserta teman-temannya menjadi anggota 
Gereja. 

Kelak Brigham Young menjadi seorang nabi bagi 
Gereja. Dia membantu Orang-orang Suci. Dia seorang 
pemimpin besar. 

Samuel Smith pulang ke rumah. Dia tidak menyangka 
misinya membantu Gereja. Dia tidak tahu bahwa kelak 
Brigham Young menjadi seorang nabi. 
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Pada suatu malam Samuel berhenti di sebuah 
penginapan. Dia menawarkan Kitab Mormon kepada 
pemil ik penginapan. Pemilik itu bertanya dari mana 
Samuel mendapatkan buku itu. Samuel mengatakan 
kakaknya telah menerjemahkannya dari lemping-
lemping emas. 

Pemilik penginapan sangat marah. Dia berkata Samuel 
telah membohonginya. Dia mengusir Samuel dari 
penginapan itu. 

Akhi rnya Samuel memberikan Kitab Mormon kepada 
seorang pemimpin gereja lain. Orang itu dan istrinya 
membaca Kitab itu. Mereka tahu ki tab itu sangat 
penting. 

Malam itu Samuel harus tidur di bawah sebuah pohon 
apel. 
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Joseph dan 
Emma 
Bab 13 (Juli 1830) 

Joseph dan E m m a tinggal di Pennsylvania. Mereka 
memil ik i sebuah pertanian kecil . Joseph dan Emma 
saling mengasihi. Mereka bekerja keras untuk saling 
membantu. 

Joseph dan E m m a menghadapi banyak kesulitan. 
Mereka miskin. Mereka ingin mempunyai anak. Emma 
melahirkan seorang bayi laki- laki, tetapi bayi itu mati. 
Emma sedih. Akhirnya dia dan Joseph mempunyai 
beberapa anak lagi. 

Joseph cemas dengan keluarganya. Dia ingin 
memelihara mereka. Dia harus menanam biji-bijian 
agar keluarganya mempunyai makanan. 
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Joseph juga cemas mengenai Gereja. Orang-orang 
jahat membuat banyak masalah untuk Orang-orang 
Suci. Beberapa pemimpin Gereja bahkan harus 
bersembunyi dari orang-orang jahat . Joseph harus 
bekerja keras untuk membantu Orang-orang Suci. 

Kadangkaia Joseph harus meninggalkan rumah untuk 
membantu Orang-orang Suci. Joseph merasa berat 
meninggalkan keluarganya. E m m a sedih bila Joseph 
pergi. Dia mencemaskannya. 

Joseph bertanya kepada Yesus apa yang harus 
di lakukannya. Yesus berfirman kepada nabi Joseph 
Smith agar tidak mencemaskan masalah-masalah 
yang dihadapinya. Yesus berfirman agar dia jangan 
takut kepada orang-orang jahat. Yesus akan selalu 
membantu Joseph. 

Ajaran dan Perjanjian 24:16-17 

Yesus berfirman Joseph harus menanam biji-bij ian 
untuk keluarganya. Setelah itu dia dapat pergi dan 
membantu Orang-orang Suci. Yesus berfirman Joseph 
t idak perlu mencemaskan makanan, pakaian ataupun 
uang. Orang-orang Suci akan member i apa yang 
diperlukan. 

Ajaran dan Perjanjian 24:3, 18 
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Yesus member ikan sebuah wahyu kepada Joseph 
Smith untuk Emma. Yesus berf i rman Emma adalah 
seorang wanita istimewa. Dia telah memil ihnya untuk 
melakukan pekerjaan penting. 

Ajaran dan Perjanjian 25:3 

Yesus berfirman E m m a harus bersikap baik kepada 
Joseph bila dia menghadapi masalah. Dia harus 
berusaha membuatnya gembira dan tidak cemas. 

Ajaran dan Perjanjian 25:5 

Yesus berfirman E m m a Smith harus mengajar Orang-
orang Suci. Dia harus membantu mereka mempelajar i 
tulisan suci. Dia berfirman Roh Kudus akan 
membantunya mengetahui apa yang harus 
diajarkannya. 

Ajaran dan Perjanjian 25 :7-8 

Yesus berfirman E m m a harus menggunakan waktunya 
untuk belajar. Dia harus mempelajar i dan menul is 
banyak hal. 

Ajaran dan Perjanjian 25:8 
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Yesus memerintahkan Emma untuk memilih lagu-lagu 
pujian untuk dinyanyikan oleh Orang-orang Suci. 
Lagu-lagu itu akan dicetak menjadi sebuah buku 
nyanyian rohani. 

Ajaran dan Perjanjian 25:11 

Al lah berkenan mendengarkan orang-orang yang saleh 
menyanyi . Lagu-lagu mereka merupakan doa bagiNya. 
Orang-orang Suci yang bernyanyi untuk Al lah akan 
diberkati. 

Ajaran dan Perjanjian 25:12 

Yesus berfirman kepada Emma agar dia rendah hati. 
Dia berfirman E m m a harus mengasihi suaminya. Dia 
harus bahagia sebab Joseph akan memil iki banyak 
berkat besar. 

Ajaran dan Perjanjian 25:14 

Yesus berfirman agar Emma t idak mencemaskan 
dunia ini. Dia akan siap untuk kehidupan yang lebih 
baik di surga nanti. Dia harus bahagia dan mematuhi 
perintah-perintah Allah. Maka dia akan dapat pergi ke 
surga. 

Ajaran dan Perjanjian 25:13, 15 
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Yesus berfirman hal-hal yang dif i rmankanNya kepada Emma Smith adalah 
untuk semua wanita. 

Ajaran dan Perjanjian 25:16 
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Nabi dan Wahyu 
Untuk Gereja 
Bab 14 (September 1830) 

Joseph Smith dan Emma pindah ke New York. 
Seseorang bernama Hiram Page tinggal di sana. Dia 
adalah anggota Gereja. Dia mempunyai sebuah batu 
Katanya batu itu membantunya memperoleh wahyu 
untuk Gereja. 

Banyak anggota Gereja mempercayai Hiram Page. 
Oliver Cowdery juga mempercayainya. Beberapa orang 
mengira Hiram adalah seorang nabi. 

Ajaran dan Perjanjian 28: Prakata 

Oliver bertanya kepada Joseph tentang Hiram Page. 
Joseph berdoa. Yesus memberinya sebuah wahyu 
untuk Oliver Cowdery. Dia berfirman hanya ada 
seorang pria yang dapat memperoleh wahyu untuk 
Gereja. Orang itu adalah Nabi Joseph Smith. 

Ajaran dan Perjanjian 28:2 

5 6 



Yesus berfirman orang dapat memperoleh wahyu untuk 
dirinya sendiri. Tetapi hanya seorang nabi yang dapat 
menerima wahyu untuk semua jemaat. Oliver 
mempercayai Joseph. Dia tahu wahyu Hiram Page 
tidak benar. 

Ajaran dan Perjanjian 28:1-2, 8 

Kemudian Yesus memerintahkan Oliver untuk 
berbicara dengan Hiram Page. Oliver memberitahu 
Hiram bahwa wahyunya bukan berasal dari Allah. 
Wahyu itu berasal dari Setan. 

Ajaran dan Perjanjian28:11 

Oliver mengatakan Setan telah memperdayai Hiram 
Page. Hiram mendengarkan perkataan Oliver. Dia 
bertobat. 

Hanya ada seseorang yang menerima wahyu untuk 
Gereja. Orang tersebut adalah Presiden Gereja. Dia 
adalah pemimpin Gereja. Dia adalah nabi Allah. Para 
anggota Gereja harus mematuhi nabi. 
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Misi Kepada 
Bangsa Laman 
Bab 15 (September 1830) 

Yesus menghendaki lebih banyak orang yang 
mendengar tentang injil. Dia menghendaki beberapa 
Orang Suci untuk menjalankan misi. Dia 
memerintahkan Oliver untuk menjalankan mis i kepada 
orang-orang Indian. 

Orang-orang Indian disebut bangsa Laman dalam Kitab 
Mormon. Yesus menghendaki bangsa Laman membaca 
Kitab Mormon. Dia telah berjanji kepada banyak nabi 
bahwa bangsa Laman akan memil ik i Kitab Mormon. 
Sekarang saatnya untuk menepati janji itu. 

Ajaran dan Perjanjian 3 :19-20 
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Kitab Mormon akan mengungkapkan bangsa Laman 
nenek moyang mereka yang hidup 2.000 tahun yang 
lalu. Kitab itu akan mengungkapkan kepada bangsa 
Laman janji- janji yang dibuat Yesus kepada mereka. 
Kitab itu juga akan menolong mereka percaya kepada 
Yesus dan injilMya. Kitab Mormon akan mengajarkan 
mereka untuk bertobat dan dibaptis. 

Ajaran dan Perjanjian 3:19-20 



Ada beberapa orang lagi yang ingin pergi bersama 
Oliver Cowdery. Mereka ingin mengabarkan injil 
kepada bangsa Laman. Mereka ingin memberi takan 
Kitab Mormon kepada bangsa Laman. Tuhan berfirman 
tiga orang diantara mereka boleh pergi. 

Misionari pertama mengunjungi beberapa orang Indian 
di New York. Mereka hanya menemukan sedikit orang 
Indian yang dapat membaca. Para misionari memberi 
mereka Kitab Mormon. 

Kemudian para misi pergi mengabarkan injil kepada 
beberapa orang Indian di Ohio. Orang-orang Indian 
gembira mendengar tentang Kitab Mormon. Mereka 
gembira mengetahui tentang nenek moyang mereka. 

Para misi meninggalkan Ohio. Mereka menuju sebuah 
kota yang bernama Independence, di Jackson County, 
Missouri. Ada banyak orang Indian di Missouri. 
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Para misi mengabarkan injil kepada mereka. Mereka 
memberikan Kitab Mormon kepada orang-orang Indian. 
Hal itu membuat mereka gembira. Mereka berterima 
kasih kepada para misi atas Kitab Mormon. 

Orang-orang lainnya di Missouri tidak mempercayai 
injil. Mereka t idak mempercayai Kitab Mormon. 
Mereka mengatakan agar para misi menjauhi orang-
orang Indian. 

Orang-orang itu mengatakan para prajurit akan 
mengusir mereka j ika mereka tidak pergi. Para misi 
menjadi sedih mendengar kabar ini. Mereka pergi 
untuk mengajarkan injil kepada orang-orang lainnya di 
Missouri. 

Salah seorang misi itu bernama Parley P. Pratt, Jr. Dia 
menemui Joseph untuk melaporkan apa yang telah 
mereka lakukan. Parley mengatakan mereka telah 
menjalankan misi dengan baik. Mereka telah 
mengajarkan injil kepada banyak orang. 
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Joseph Smith 
dan Sidney 
Rigdon Belajar 
Tentang Sion 
Bab 16 (1830) 

Ketika Oliver Cowdery dan teman-temannya sedang 
menjalankan misi, mereka singgah di dekat Kirtland, 
Ohio. Mereka berjumpa dengan seorang pria bernama 
Sidney Rigdon. Dia juga seorang pemimpin gereja lain 

Para misi memberikan Kitab Mormon kepada Sidney. 
Mereka mengajarkan injil kepadanya. Sidney Rigdon 
membaca Kitab Mormon. Dia berdoa tentang kitab itu. 
Bapa Surgawi berfirman bahwa injil adalah benar. 
Sidney Rigdon lalu dibaptis. 

Sidney Rigdon menyuruh para anggota gerejanya 
untuk mendengarkan para misi. Banyak diantara 
mereka dibaptis. Setelah itu ada 1.000 orang dibaptis 
di Kirtland. 
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Salah satu kisah tersebut adalah tentang Henokh. Henokh 
adalah seorang nabi besar. Dia mengajarkan umatnya 
untuk menjadi orang yang benar-benar saleh. Tuhan 
menyebut orang-orang saleh pengikut Henokh, Sion. Para 
pengikut Henokh membangun sebuah kota. Mereka 
menamakan kota itu Sion. Di Sion, orang saling mengasihi. 
Mereka saling memelihara. Tidak ada seorangpun yang 
tidak bahagia ataupun miskin. Musa 7-18-19 

Setiap orang di Sion mematuhi perintah-perintah Bapa 
Surgawi. Orang-orang begitu salehnya sehingga Yesus 
datang dan tinggal bersama mereka. Kemudian Allah 
membawa orang-orang Sion ke surga untuk hidup 
bersamaNya. 

Musa 7:69 

Sidney Rigdon ingin menemui Joseph Smith. Dia pergi 
ke New York untuk mengunjungi nabi. Yesus member i 
Joseph Smith sebuah wahyu untuk Sidney Rigdon. 
Yesus berfirman Sidney Rigdon akan melakukan hal-hal 
penting. Dia akan mengajarkan injil kepada banyak 
orang. Dia akan membaptiskan mereka dan member i 
mereka karunia Roh Kudus. 

Ajaran dan Perjanjian 35:4-6 

Yesus berfirman kepada Joseph dan Sidney bahwa 
beberapa bagian dalam Alkitab telah diubah beberapa 
tahun yang lalu. Beberapa kisah penting tidak 
tercantum dalam Alki tab. Yesus akan memberitahu 
Joseph kisah-kisah yang tidak terdapat dalam Alkitab 
tersebut. Sidney Rigdon harus menuliskannya. 

Ajaran dan Perjanjian 35:20 
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Yesus memerintahkan Joseph Smith untuk mengajar umatNya menjadi orang saleh. 
Mereka harus berusaha membangun sebuah kota lain bernama Sion. Kota itu akan 
menjadi indah. Setiap orang disana akan mengasihi Bapa Surgawi. Setiap orang 
akan saling mengasihi. Setiap orang di Sion akan merasakan kebahagiaan. Yesus 
akan datang dan tinggal bersama mereka. 

Ajaran dan Perjanjian 45 :64-71 
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Uskup Pertama 
Gereja 
Bab 17 (Pebruari 1831) 

Banyak orang jahat tinggal di New York. Mereka 
bersikap kejam terhadap anggota Gereja dan 
menginginkan mereka pergi dari situ. Yesus 
memerintahkan Joseph untuk meninggalkan New York 
dan pergi ke Kirt land, Ohio. 

Joseph Smith, istrinya Emma, Sidney Rigdon, serta 
Edward Patridge pergi ke Kirtland. Joseph dan Emma 
tinggal bersama seorang anggota Gereja, namanya 
Newel K. Whitney. 

Jumlah anggota Gereja ada 1.000 orang di Kirtland. 
Mereka berusaha mematuhi Al lah. Tetapi mereka tidak 
memahami seluruh injil. 

Ajaran dan Perjanjian 41: Pengantar 
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Joseph Smith berdoa kepada Bapa Surgawi. Yesus 
memberi Joseph sebuah wahyu. Yesus 
memberi tahukan Joseph bahwa Orang-orang Suci di 
Kirtland membutuhkan seorang uskup. Uskup harus 
menggunakan waktunya untuk mengajar dan 
membantu Orang-orang Suci. Clskup pertama dalam 
Gereja adalah Edward Patridge. 

Ajaran dan Perjanjian 41:9 

Seorang uskup harus mengurus keuangan Gereja. 
Orang-orang Suci harus memberikan uang kepada 
uskup. Clskup harus membayarkan tagihan-tagihan 
untuk Gereja. Dia harus memberikan sebagian dari 
uang itu untuk Orang-orang Suci yang miskin. 

Ajaran dan Perjanjian 72 :10 -12 

Yesus memberi tahukan Joseph apa tugas seorang 
uskup dalam Gereja. Seorang uskup harus mengurus 
gudang. Orang-orang Suci harus menyimpan makanan 
dan pakaian di dalam gudang. Apabila ada Orang Suci 
yang membutuhkan makanan atau pakaian, uskup 
harus memberikannya kepada mereka. 

Ajaran dan Perjanjian 72:10-12 

Seorang uskup harus mengasihi Orang-orang Suci. Dia 
harus berusaha membantu mereka. Dia harus 
mengadakan pertemuan dengan para pemegang 
imamat. Mereka harus membicarakan apa yang akan 
mereka lakukan untuk membantu Orang-orang Suci. 

Ajaran dan Perjanjian 72:5, 11 
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Semakin banyak orang menjadi anggota Gereja. Gereja 
membutuhkan lebih banyak uskup. Newel K. Whitney 
menjadi uskup Gereja yang kedua. 

Ajaran dan Perjanjian 72:8 

Seorang uskup adalah pemimpin Orang-orang Suci di 
setiap wilayah. Presiden cabang adalah seperti uskup. 
Presiden cabang adalah pemimpin Orang-orang Suci di 
setiap cabang. 

Sekarang ada ribuan uskup dalam Gereja. 
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Hukum Gereja 
Bab 18 (4 Pebruari 1831) 

Di Kirtland Tuhan memberikan sebuah wahyu yang 
sangat penting kepada Joseph Smith. Wahyu ini 
disebut hukum Gereja. 

Ajaran dan Perjanjian 42: Pengantar. 

Tuhan berf irman Orang-orang Suci harus mengajarkan 
injil kepada semua orang. Orang-orang yang 
menjalankan misi harus ditahbiskan ke dalam imamat. 
Mereka harus ditahbiskan oleh para pemimpin Gereja. 

Ajaran dan Perjanjian 42: Pengantar 

Dua orang mis i harus bekerja sama. Mereka harus 
mengajar dari Alki tab dan Kitab Mormon. Mereka harus 
berdoa agar Roh Kudus menyertai mereka. Roh Kudus 
akan menyatakan kepada mereka apa yang harus 
diajarkan. 

Ajaran dan Perjanjian 42:6, 14 
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Para mis i harus membapt iskan orang-orang yang 
mempercaya i injil. 

Ajaran dan Perjanjian 42:7 

Tuhan berfirman para anggota Gereja harus mematuh i 
Sepuluh Perintah. Mereka t idak boleh membunuh. 
Mereka tidak boleh berbohong. Mereka t idak boleh 
mengatakan hal-hal yang t idak baik tentang orang 
lain. Mereka t idak boleh melakukan hal-hal lainnya 
yang t idak baik. 

Ajaran dan Perjanjian 42:18-27 

Orang-orang Suci harus membag ikan mil ik mereka 
kepada orang lain. Berbagi dengan orang lain adalah 
seperti berbagi dengan Yesus. 

Ajaran dan Perjanjian 42 :30-38 

Yesus member ikan per intah-per intah lainnya kepada 
Orang-orang Suci. T idak ada Orang Suci yang 
menganggap dir inya lebih baik dar ipada orang lain. 
Orang-orang Suci harus bersih. Mereka harus bekerja 
keras. 

Ajaran dan Perjanjian 42:40 -42 
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Orang-orang Suci hendaknya merawat para anggota yang sakit. Para pria yang 
memi l ik i imamat hendaknya memberkat i anggota yang sakit. Anggota yang 
sakit yang beriman dapat disembuhkan. Mereka t idak akan mati j ika belum 
waktunya untuk mati . 

Ajaran dan Perjanjian 42:43-44, 48 

Orang-orang Suci yang saleh hendaknya jangan takut 
mati. Kematian akan menyenangkan bagi orang-orang 
yang saleh. 

Ajaran dan Perjanjian 42:46 

Yesus akan memberikan banyak wahyu kepada 
anggota yang saleh. Dia akan mengajarkan kepada 
mereka banyak hal. Mereka akan tahu bagaimana 
caranya menjadi amat bahagia itu. Tuhan 
memerintahkan Orang-orang Suci untuk mematuhi 
hukum Gereja. 

Ajaran dan Perjanjian 42:61-62, 66 
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Kedatangan Yesus 
Kristus Yang 
Kedua 
Bab 19 (Pebruari-Maret 1831) 

Beberapa orang di Kirtland, Ohio, menyebarkan 
kebohongan tentang Orang-orang Suci. Orang-orang 
ini tidak mau mempelajari injil. 

Ajaran dan Perjanjian 45: Pengantar 

Yesus berf irman kepada Joseph Smith bahwa Dia akan 
segera datang ke bumi lagi. Sebelum kedatangannya, 
setiap orang di bumi harus mendengar injil. Orang-
orang Suci harus bekerja keras untuk mengajarkan 
injil. Mereka harus menjadi misionari yang baik. 

Ajaran dan Perjanjian 43: Pengantar, 20, 45 

Ketika Yesus h idup di bumi, Dia berfirman kepada para 
RasulNya apa yang akan terjadi sebelum 
kedatanganNya. 

Ajaran dan Perjanjian 45:16 
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Yesus berfirman kepada para RasuINya bahwa bait suci di Yerusalem akan 
dihancurkan. Bangsa Yahudi kelak harus tinggal di negeri lain. Banyak orang 
Yahudi yang terbunuh. Akan terjadi peperangan. Orang-orang tidak akan 
saling mengasihi. Gereja yang benar tidak akan ada lagi di bumi. 

Ajaran dan Perjanjian 45:17-24, 27 
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Kemudian Bapa Surgawi akan mendirikan lagi 
GerejaNya di atas bumi. Injil Yesus Kristus akan seperti 
terang dalam kegelapan. 

Ajaran dan Perjanjian 45:28 

Bila hal ini terjadi, orang-orang yang saleh akan 
segera mengetahui kedatangan Yesus sudah dekat. 
Mereka akan menginginkan Dia datang. Banyak orang 
Yahudi yang akan kembali ke Yerusalem. Mereka akan 
mendengar injil. 

Ajaran dan Perjanjian 45:25, 38-39 

Banyak hal yang dif irmankan Yesus telah terjadi. Dia 
memfi rmankan hal-hal lainnya yang masih akan 
terjadi. Banyak orang akan saling bertempur. Banyak 
orang akan sakit. Akan terjadi gempa bumi. Matahari 
akan digelapkan. Bulan menjadi seperti darah. 
Bintang-bintang akan jatuh. 

Ajaran dan Perjanjian 45:26, 29, 31, 33, 42 

Orang-orang Suci yang saleh akan membangun kota 
Sion yang baru. Mereka akan selamat di Sion. Mereka 
t idak akan saling bertempur. Mereka akan berbahagia. 
Mereka tidak akan menyanyikan lagu-lagu kesukaan. 
Orang-orang jahat tidak akan dapat masuk ke Sion. 

Ajaran dan Perjanjian 45:65-71 
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Yesus akan datang ke bumi lagi. Orang-orang saleh akan melihatNya. Dia akan 
datang dalam awan yang bersinar. Semua orang saleh yang telah mat i akan 
dibangkitkan. Mereka akan bertemu Yesus dalam awan. Mereka akan datang ke 
bumi bersamaNya. 

Ajaran dan Perjanjian 45 :44-46 
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Yesus akan datang ke Yerusalem. Dia akan berdiri di atas gunung disana. 
Gunung itu akan terbelah menjadi dua. Bumi akan bergetar. Langit akan 
berguncang. Orang-orang jahat akan dihancurkan. 

Ajaran dan Perjanjian 45 :48-50 

Penduduk Yerusalem akan melihat Yesus. Mereka akan bertanya, "Luka 
apakah yang ada di tangan dan kakiMu ini?" Dia akan berfirman: "Akulah 
Yesus, yang disalibkan. Akulah Putera Allah." Kemudian mereka akan 
meratap. Mereka akan sedih sebab Yesus disalibkan. 

Ajaran dan Perjanjian 45:51-53 
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Orang-orang saleh akan sangat gembira bertemu Yesus. Seluruh bumi akan menjadi 
milik mereka. Mereka tidak akan membiarkan Setan menggoda mereka. Mereka 
akan setia. Mereka akan mempunyai banyak anak. Anak-anak mereka akan tumbuh 
dan mematuhi Allah. Yesus akan hidup dengan orang-orang saleh selama 1,000 
tahun. Dia akan menjadi raja mereka. 

Ajaran dan Perjanjian 45:56-59 
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Yesus berfirman kepada Joseph Smith untuk mengutus para misi untuk 
mengajarkan kepada setiap orang mengenai kedatangannya. Dia berfirman 
Orang-orang Suci harus mempersiapkan diri. Mereka harus berdoa dan 
berpuasa. Mereka harus saling mengajarkan perintah-perintah. 

Ajaran dan Perjanjian 43 :19-21 ; 88:77 

Yesus berfirman Orang-orang Suci harus berusaha 
dekat dengan Dia. Maka Dia akan mendekat kepada 
mereka. Jika Orang-orang Suci memohon bantuan 
Allah, Dia akan membantu mereka. 

Ajaran dan Perjanjian 88:63 

Orang-orang Suci harus melakukan apapun untuk 
membantu Yesus. Bila orang-orang membantu Yesus, 
mereka menjadi seperti Dia. Maka mereka akan siap 
untuk menyambut kedatanganNya yang kedua. 

Moroni 7:48 
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Karunia Roh 
Kudus 
Bab 20 (8 Maret 1831) 

Sebagian Orang-orang Suci t idak paham tentang Roh 
Kudus. Yesus berf irman kepada Joseph Smith tentang 
Roh Kudus. Roh Kudus membantu Bapa Surgawi dan 
Yesus. Roh Kudus tidak memi l ik i tubuh dari daging dan 
tulang. Dia adalah roh. 

Ajaran dan Perjanjian 130:22 

Yesus berfirman Roh Kudus membantu orang-orang yang saleh. Dia 
membantu Al lah memberi mereka karunia-karunia khusus. Setiap Orang 
Suci mempunyai sebuah karunia khusus. Orang-orang Suci hendaknya 
menggunakan karunia mereka untuk saling menolong. Yesus 
memberi tahukan Joseph Smith apa karunia-karunia itu. 

Ajaran dan Perjanjian 4 6 : 9 - 1 2 
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Roh Kudus member ikan karunia kesaksian kepada 
beberapa Orang Suci. Mereka mengetahui bahwa 
Yesus Kristus adalah Putera A l lah . Mereka tahu Dia 
mat i untuk ki ta. Orang-orang Suc i lainnya diber i 
karunia untuk mempercaya i kesaksian tentang Yesus. 

Ajaran dan Perjanjian 46:13-14 

Beberapa Orang Suci diberi karun ia untuk menjadi 
pemimp in . 

Ajaran dan Perjanjian 46:15 

Orang-orang Suc i lainnya diberi karunia untuk 
mengetahui m a n a roh yang saleh dan mana yang 
jahat . Roh yang saleh diutus o leh Allah. Mereka 
membua t ki ta merasa bahagia. Mereka seperti terang. 
Roh yang jahat diutus oleh Setan. Mereka m e m b u a t 
ki ta bersikap ke jam. Mereka sepert i kegelapan. 

Ajaran dan Perjanjian 46:16; 23; 50:23-24 

Roh Kudus memberikan karunia untuk menjadi bijaksana 
kepada beberapa Orang Suci. Mereka bisa membuat 
pil ihan yang baik. Beberapa Orang Suci lainnya diberi 
karunia untuk mengetahui banyak hal. Mereka dapat 
mengajarkan apa yang mereka ketahui kepada Orang-
orang Suci lainnya. Mereka dapat mengajarkan kepada 
Orang-orang Suci untuk membuat pilihan yang baik. 

Ajaran dan Perjanjian 46:18 
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Beberapa Orang Suci diberi karun ia iman un tuk d isembuhkan. Orang-orang 
Suci lainnya diberi karunia untuk m e n y e m b u h k a n orang sakit . Roh Kudus 
juga member ikan kepada beberapa Orang Suci karunia untuk melakukan 
mukj i ja t . Mukj i ja t memper l iha tkan kekuasaan Al lah. 

Ajaran dan Perjanjian 46:19-21 

Orang-orang Suc i lainnya diberi karunia untuk 
berbicara dengan bahasa-bahasa yang t idak mereka 
ketahui. 

Ajaran dan Perjanjian 46:24 

Roh Kudus member i kepada beberapa Orang Suci 
karun ia untuk mengetahui apa yang akan ter jadi 
sebelum hal itu ter jadi . 

Ajaran dan Perjanjian 46:22 
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Beberapa Orang Suci diberikan banyak karunia. 
Ajaran dan Perjanjian 46:29 

(Jskup mengetahui karunia-karunia apa yang dimil iki 
masing-masing Orang Suci. Dia mengetahui siapa 
yang menjadi guru yang baik. Dia mengetahui siapa 
yang dapat melakukan mukjijat. Dia mengetahui siapa 
yang mengasihi Al lah dan mematuhi perintah-perintah 
Allah. 

Ajaran dan Perjanjian 46:27 

Orang-orang Suci yang saleh dapat memil iki banyak 
karunia. Mereka harus bekerja untuk mendapatkan 
karunia yang mereka butuhkan. Semua karunia itu 
berasal dari Al lah. 

Ajaran dan Perjanjian 46:9, 28, 32 
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Nabi Pergi ke 
/Missouri 
Bab 21 (Mei-Juni 1831) 

Banyak Orang Suci yang masih tinggal di New York. 
Joseph Smith dan Sidney Rigdon berada di Kirtland, 
Ohio. Joseph memerintahkan Orang-orang Suci New 
York untuk datang ke Ohio. Mereka mematuhi Nabi. 
Mereka berangkat ke Ohio. 

Yesus berfirman kepada Joseph, Orang-orang Suci di Kirtland harus membagikan 
tanah mereka dengan Orang-orang Suci dari New York. Leman Copley memil ik i 
banyak tanah. Dia berjanji akan membagikan tanahnya. Orang-orang Suci dari 
New York pindah ke tanah itu. 

Ajaran dan Perjanjian 48:2 

81 



Leman Copley tidak menepati janj inya. Dia t idak mau 
Orang-orang Suci dari New York menempati tanahnya. 
Mereka harus pindah. Mereka t idak mempunyai tempat 
t inggal. 

Newel Knight adalah pemimpin mereka. Dia t idak tahu 
apa yang harus dilakukan. Dia pergi menemui Nabi 
Joseph. Dia bertanya kepada Joseph apa yang harus 
di lakukan Orang-orang Suci. 

Tuhan berfirman kepada Joseph bahwa Orang-orang Suci dari New York 
harus segera pindah ke Missouri. 

Ajaran dan Perjanjian 54 :7 -9 
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Sebelum mereka pergi, Orang-orang Suci mengadakan 
sebuah konperensi di Kirtland. Konperensi berlangsung 
tiga hari. Tuhan member ikan beberapa wahyu penting 
kepada Joseph Smith. 

Tuhan berf irman kepada Joseph untuk mentahbiskan 
imam besar yang pertama dalam Gereja. Imam besar 
memi l ik i Imamat Melkisedek. Mereka adalah para 
pemimpin Gereja. Banyak pemimpin Gereja 
ditahbiskan menjadi imam besar. 

Tuhan berfirman beberapa diantara mereka harus pergi 
menjalankan misi ke Missouri. Mereka harus 
mengabarkan injil dalam perjalanan mereka. Ketika 
konperensi telah berakhir, para misi pergi ke Missouri. 

Ajaran dan Perjanjian 52 :9 -10 

Tuhan berf irman kepada Joseph bahwa konperensi 
Gereja yang akan datang akan diadakan di Jackson 
County, Missouri. Dia memerintahkan Joseph dan 
teman-temannya untuk pergi ke sana. Sion akan 
didirikan di Jackson County. Yesus akan menunjukkan 
kepada mereka dimana harus mendir ikan kota Sion. 

Ajaran dan Perjanjian 52:1-5 
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Orang-orang Suci 
di Missouri 
Bab 22 (Juli-Agustus 1831) 

Nabi Joseph Smith, Sidney Rigdon, Edward Patridge, 
serta yang lainnya pergi ke Missouri. Mereka 
berangkat dengan gembira. Mereka ingin mendirikan 
kota Sion. Mereka ingin Tuhan menunjukkan kepada 
mereka tempat yang tepat. 

Separuh perjalanan mereka lewati dengan sebuah 
kapal. Ketika mereka sampai di Missouri, Joseph ingin 
berjalan kaki. Dia tahu tanah Missouri kudus. Dia ingin 
melihatnya. 

Joseph dan teman-temannya berjalan sejauh 300 mil 
menuju Jackson County. Hari panas, tetapi mereka 
tidak memperdul ikannya. Mereka ingin pergi kesana 
untuk mendirikan kota Sion. 
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Nabi dan teman-temannya pergi ke Jackson County, 
Missouri. Para misi dari Kirtland bertemu dengan 
mereka. 

Nabi Joseph dan Gskup Edward Patridge 
memberi tahukan mereka apa yang harus di lakukan. 
Beberapa orang harus membel i tanah di Missouri. 
Oliver Cowdery dan Will iam W. Phelps harus 
mendirikan sekolah. Mereka harus menulis buku untuk 
anak-anak kecil membacanya. 

Ajaran dan Perjanjian 55:4 

Beberapa hari kemudian, Orang-orang Suci dari New 
York juga pergi ke Jackson County. Setiap orang 
merasa gembira berada disana. 

Joseph ingin mengetahui dimana kota Sion harus 
didirikan. Dia berdoa kepada Bapa Surgawi. Doanya 
dijawab. 
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Tuhan berfirman Sion akan didirikan di dekat kota Independence di Jackson 
County, Missouri. Tuhan berfirman kepada Joseph dimana harus mendirikan 
bait suci. Dia berf irman Sion t idak segera akan didirikan. Orang-orang Suci 
harus mengalami banyak pencobaan terlebih dahulu. Tetapi mereka dapat 
membangun Sion j ika mereka cukup beriman. 

Ajaran dan Perjanjian 57:1-3; 5 8 : 2 - 4 
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Tuhan berfirman bahwa Sidney Rigdon harus 
menguduskan tanah itu. Sidney Rigdon bertanya 
kepada Orang-orang Suci apakah mereka bersyukur 
atas tanah itu. Dia bertanya apakah mereka akan 
mematuhi perintah Aliah. Orang-orang Suci menjawab, 
"Ya! Kemudian Sidney Rigdon berdoa dan 
menguduskan tanah itu. 

Ajaran dan Perjanjian 58:57 

Tuhan berfirman kepada Joseph, Orang-orang Suci 
harus mematuhi hukum di Missouri. Mereka juga harus 
mematuhi perintah-perintah Allah. Mereka harus 
melakukan hal-hal yang baik tanpa harus diperintah. 
Orang-orang Suci harus bertobat atas dosa-dosa 
mereka. Tuhan tidak mengingat dosa-dosa mereka j ika 
mereka mau bertobat. 

Ajaran dan Perjanjian 58:21, 27-29, 42 

Hari berikutnya Joseph Smith, Oliver Cowdery, Sidney 
Rigdon, dan beberapa teman mereka lainnya 
mengadakan sebuah pertemuan. Mereka bertemu di 
suatu tempat khusus di Independence. Mereka 
membaca ayat-ayat suci. Lalu mereka memanjatkan 
doa. Joseph Smith menguduskan tempat di mana bait 
suci akan didirikan. 

Semua Orang Suci di Missouri menghadiri sebuah 
konperensi. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. 
Joseph mengatakan kepada Orang-orang Suci bahwa 
Allah akan memberkat i mereka jika mereka menepati 
janji mereka. 
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Beberapa hari kemudian Yesus member ikan sebuah wahyu lainnya kepada Joseph. Dia 
berfirman hari Minggu adalah hari istimewa. Hari Minggu adalah hari dimana kita harus 
melakukan hal-hal yang membantu kita mengingat Yesus. Kita seharusnya t idak bekerja 
pada hari Minggu. Kita harus pergi ke Gereja dan mengambil sakramen. Kita harus 
bertobat atas dosa-dosa kita. Kita harus mengunjungi orang yang sakit. Kita harus 
bersyukur atas semua berkat kita. Kita harus selalu mematuhi perintah-perintah Allah. 

Ajaran dan Perjanjian 59:3-15 

Orang-orang Suci yang melakukan semua hal itu akan memperoleh segala hal bagus 
yang mereka butuhkan. Mereka akan memiliki makanan, pakaian, rumah, dan kebun. 
Mereka akan merasakan kedamaian dalam hidup ini. Mereka akan memil ik i hidup yang 
kekal. 

Ajaran dan Perjanjian 59 :15-19 , 23 
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Joseph Smith dan beberapa Orang Suci meninggalkan 
Missouri. Mereka kembal i lagi ke Kirtland, Ohio. 
Orang-orang Suci mengadakan sebuah konperensi di 
Ohio. 

Ajaran dan 
Perjanjian 
Bab 23 (Agustus-Nopember 1831) 

Tuhan telah memberikan banyak wahyu kepada 
Joseph Smith. Joseph telah menulis wahyu-wahyu 
tersebut. Orang-orang Suci ingin menghimpun semua 
wahyu tersebut dalam sebuah buku, yang akan disebut 
ki tab perintah-perintah. Buku itu akhirnya disebut 
Ajaran dan Perjanjian. 

Yesus memberitahukan Joseph bahwa wahyu-wahyu itu 
sangat penting. Wahyu berasal dari Allah. Apapun yang 
terdapat didalamnya adalah benar. Yesus memberikan 
dua wahyu lagi kepada Joseph. Satu wahyu adalah untuk 
kata pendahuluan dari Ajaran dan Perjanjian. Satu wahyu 
lainnya untuk penutup. Wahyu tersebut memberitahu kita 
bahwa Ajaran dan Perjanjian adalah kitab yang penting. 

Ajaran dan Perjanjian 67: Pengantar; 133: Pengantar 
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Ajaran dan Perjanjian mengungkapkan kepada setiap 
orang bahwa Gereja Yesus Kristus berada di bumi lagi. 

Ajaran dan Perjanjian mengungkapkan tentang 
imamat. Para pria yang saleh memil ik i kuasa imamat 
lagi. 

Ajaran dan Perjanjian mengungkapkan tentang Kitab 
Mormon. Orang-orang dapat membaca Kitab Mormon. 
Setiap orang dapat mengetahui tentang injil Yesus 
Kristus. 

Ajaran dan Perjanjian juga mengajarkan pada Orang-
orang Suci agar berbagi dengan sesama. Orang-orang 
Suci yang mau berbagi akan dipenuhi dengan Roh 
Kudus. 

Ajaran dan Perjanjian 70:14 
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Ajaran dan Perjanjian mengajarkan perintah-perintah 
Allah. Orang-orang Suci yang mematuhi perintah-
perintah dapat membangun Sion. Mereka dapat hidup 
bersama Bapa Surgawi dan Yesus selamanya. 

Yesus berfirman semua anggota Gereja harus 
membaca Ajaran dan Perjanjian. 

Ajaran dan Perjanjian 1:37 

Setelah konperensi Oliver Cowdery pergi ke Missouri. 
Dia membawa wahyu yang telah ditulis Joseph. Dia 
member ikannya kepada seorang pencetak. Dia 
menyuruh pencetak itu untuk mencetak 3.000 buku, 
tetapi orang-orang jahat menghentikan pencetakan itu 
dan menghancurkan sebagian besar naskahnya. 

Orang-orang Suci bersyukur kepada Bapa Surgawi 
atas wahyu yang terdapat dalam Ajaran dan 
Perjanjian. Mereka berjanji akan memberi takan kepada 
orang lain bahwa wahyu itu berasal dari Al lah. 
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Orangtua Harus 
Mengajar Anak-
anak Mereka 
Bab 24 (Nopember 1831) 

Beberapa Orang Suci di Ohio pergi menemui Joseph 
Smith. Yesus member ikan Joseph sebuah wahyu untuk 
mereka. Yesus berfirman kepada Orang-orang Suci 
bagaimana menjadi orangtua yang baik. 

Ajaran dan Perjanjian 68: Pengantar 

Yesus berfirman anak-anak harus dibaptis ketika mereka berumur delapan tahun. 
Yesus memerintahkan para orangtua untuk mengajarkan injil kepada anak-anak 
mereka sebelum mereka dibaptiskan. 

Ajaran dan Perjanjian 68:25 
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Anak-anak harus mengetahui tentang Yesus. Mereka harus beriman kepadaNya. 
Ajaran dan Perjanjian 68:25 

Anak-anak harus mengetahui cara untuk bertobat. 
Ajaran dan Perjanjian 68:25 
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Anak-anak harus tahu tentang pembaptisan. Mereka 
harus belajar untuk menjadi anggota Gereja yang baik. 

Ajaran dan Perjanjian 68:25, 28 



Anak-anak harus mengetahui cara untuk berdoa. 
Mereka harus mengetahui bagaimana mendengarkan 
Roh Kudus. 

Ajaran dan Perjanjian 68:28 

Anak-anak harus mengetahui perintah-perintah Allah. 
Mereka harus mematuh i perintah-perintah itu. 

Ajaran dan Perjanjian 68:28 

Orangtua harus mengajarkan hal-hal ini kepada anak-anak mereka. Orangtua 
akan dipersalahkan atas dosa-dosa anak mereka j ika mereka tidak mengajarkan 
injil kepada mereka. 

Ajaran dan Perjanjian 68:25 
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Beberapa orang t idak menyukai Gereja Yesus Kristus. 
Mereka menyebarkan kebohongan tentang Gereja. 
Beberapa kebohongan itu dicetak dalam sebuah surat 
kabar. Yesus memerintahkan Joseph Smith dan Sidney 
Rigdon untuk pergi menjalankan misi ke kota-kota 
lain. Mereka dapat mengabarkan kebenaran tentang 
Gereja kepada orang-orang. 

Ajaran dan Perjanjian 71:1-4 

Joseph Smith dan 
Sidney Rigdon 
Pergi Menjalankan 
Misi 
Bab 25 (Desember 1831-Januari 1832) 

Joseph dan Sidney mematuhi Yesus. Mereka 
meninggalkan rumah mereka. Mereka pergi ke 
berbagai kota. Joseph dan Sidney berkhotbah dalam 
pertemuan gereja. Mereka mengajar orang-orang di 
rumah mereka. 

Joseph dan Sidney berkhotbah tentang perintah-
perintah Allah. Mereka mengungkapkan kesaksian 
mereka tentang Yesus Kristus. Mereka mengajak 
orang-orang untuk bertobat. Joseph dan Sidney 
menyelesaikan pekerjaan misi mereka. Mereka pulang 
kembal i kepada keluarga mereka. 
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Ketiga Kerajaan 
Surga 
Bab 26 (16 Pebruari 1832) 

Suatu hari Joseph Smith dan Sidney Rigdon sedang 
membaca Kitab Perjanjian Baru. Perjanjian Baru 
menyatakan orang-orang yang baik akan pergi ke 
surga setelah mereka dibangkitkan. Joseph ragu-ragu 
apakah semua orang pergi ke tempat yang sama di 
surga. Joseph dan Sidney berdoa. Mereka memohon 
kepada Bapa Surgawi agar mengungkapkan kepada 
mereka tentang surga. Ajaran dan Perjanjian 76: Pengantar 

Bapa Surgawi menjawab doa mereka. Mereka 
mendapatkan sebuah wahyu, suatu penglihatan yang 
indah. Dalam penglihatan itu Joseph dan Sidney 
melihat surga. Mereka melihat Yesus dengan cahaya 
disekelil ingNya. Kemudian mereka melihat para 
malaikat mengelil ingi Yesus dan Bapa Surgawi. 

Ajaran dan Perjanjian 76: Pengantar, 19-21 

Joseph dan Sidney mengatakan mereka tahu Yesus 
hidup. Mereka melihatNya! Joseph dan Sidney 
mendengar sebuah suara. Suara itu menyatakan Yesus 
adalah Putera Allah. Dia datang ke bumi. Yesus 
menunjukkan pada semua orang bagaimana untuk 
hidup agar mereka dapat bersama-sama Bapa Surgawi 
k e m b a l i . A jaran dan Perjanjian 76:22-24 
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Kemudian Joseph dan Sidney melihat kemana orang-orang pergi setelah mereka 
dibangkitkan. Ada t iga tempat untuk orang-orang pergi ke surga. Orang-orang Suci 
yang saleh akan pergi ke kerajaan Selestial di surga setelah mereka dibangkitkan. 
Kerajaan Selestial adalah tempat t inggal Bapa Surgawi dan Yesus. 

Ajaran dan Perjanjian 76 :50 -70 
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Orang-orang Suci yang saleh beriman kepada Yesus 
ketika mereka hidup di bumi. Mereka dibaptis. Roh 
Kudus mengajarkan mereka bagaimana untuk hidup. 

Ajaran dan Perjanjian 76:51-54 

Orang-orang Suci yang saleh menghadapi banyak 
cobaan, tetapi mereka beriman. Yesus membantu 
mereka bila mereka menghadapi masalah. Mereka 
bekerja keras. Mereka bertobat dan mematuhi semua 
perintah Allah. Setan menggoda mereka, tetapi mereka 
t idak mengikuti Setan. 

Ajaran dan Perjanjian 76:51-54 

Orang-orang Suci yang saleh akan menjadi seperti Bapa Surgawi dan Yesus. 
Mereka akan mengetahui segala hal. Mereka akan menjadi sempurna. Mereka akan 
menjadi allah. 

Ajaran dan Perjanjian 76 :58-60 
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Kemudian Joseph dan Sidney melihat tempat lainnya. 
Tempat itu disebut kerajaan terestrial. Beberapa orang 
akan pergi ke kerajaan terestrial setelah mereka 
dibangkitkan. 

Ajaran dan Perjanjian 76:71 

Orang-orang di kerajaan terestrial adalah orang-orang 
yang baik ketika mereka di bumi. Tetapi mereka bukan 
Orang-orang Suci yang saleh. Mereka tidak beriman 
kepada Yesus. Mereka mematuhi sebagian perintah 
Allah. Tetapi mereka tidak mematuhi semua perintah 
Allah. 

Ajaran dan Perjanjian 76:75 

Mereka tidak mempercayai injil ketika mereka 
mendengarnya di bumi. Setelah mereka mati mereka 
mempercayai injil. 

Ajaran dan Perjanjian 76:73-74 

Orang-orang di kerajaan terestrial akan melihat Yesus. 
Tetapi mereka t idak dapat t inggal dengan Bapa 
Surgawi dan Yesus. Mereka t idak akan menjadi allah. 

Ajaran dan Perjanjian 76:77-79 

1 0 0 



Joseph dan Sidney melihat tempat ke tiga. Tempat itu bernama kerajaan telestial. 
Orang-orang yang pergi ke kerajaan telestial bukan orang yang saleh ketika 
mereka di bumi. 

Ajaran dan Perjanjian 76:81, 103 

Orang-orang itu tidak percaya kepada Yesus. Mereka 
tidak mempercayai para nabi. Mereka tidak dibaptis. 
Mereka tidak mematuhi perintah-perintah Allah. 

Ajaran dan Perjanjian 76:81-82, 102-103 

Orang-orang yang pergi ke kerajaan telestial tidak 
dapat melihat Yesus maupun Bapa Surgawi. Para 
malaikat yang akan mengunjungi mereka. Roh Kudus 
akan mengajar mereka. Orang-orang dalam kerajaan 
telestial akan mengetahui tentang Yesus dan Bapa 
Surgawi. Tetapi mereka t idak akan pernah hidup 
bersama Mereka. 

Ajaran dan Perjanjian 76:86 
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Orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan selestial dan terestrial akan dibangkitkan 
bila Yesus datang kembali. Orang-orang yang masuk kedalam kerajaan telestial t idak 
akan dibangkitkan bila Yesus datang kembali. Mereka harus menunggu 1.000 tahun lagi 
untuk dibangkitkan. 

Ajaran dan Perjanjian 76:63, 85, 102 
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Joseph dan Sidney melihat kemana orang-orang jahat 
akan pergi. Mereka akan berada bersama Setan. 
Mereka tidak dapat bersama-sama Bapa Surgawi, 
Yesus, ataupun Roh Kudus. 

Ajaran dan Perjanjian 76:35-37 

Orang-orang yang akan berada bersama Setan 
mempelajari injil di bumi. Roh Kudus mengajarkan 
kepada mereka tentang Yesus Kristus. 

Ajaran dan Perjanjian 76:35 

Mereka mengetahui bahwa Yesus hidup. Mereka tahu 
Yesus mati untuk kita. Tetapi kemudian Setan 
menggoda mereka. Dia berusaha membujuk mereka 
melakukan kejahatan. Mereka mematuhi Setan. 
Mereka berhenti mendengarkan Roh Kudus. Mereka 
tidak lagi percaya kepada Yesus. Mereka menjadi amat 
jahat. Mereka akan tinggal bersama Setan selamanya. 

Ajaran dan Perjanjian 76:31-35 

Joseph dan Sidney melihat hal-hal lainnya dalam 
penglihatan mereka. Yesus berfirman kepada mereka 
agar tidak menul iskan hal-hal yang mereka lihat. 
Orang-orang Suci yang sangat saleh dapat melihat hal-
hal tersebut untuk diri mereka sendiri. Roh Kudus akan 
mengajar mereka. Joseph dan Sidney bersyukur 
kepada Allah atas penglihatan yang indah menakjubkan 

Ajaran dan Perjanjian 76:113-119 
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Pekerjaan Nabi 
Joseph Smith 
Bab 27 (Maret 1832) 

Joseph Smith dan istrinya Emma mempunyai bayi 
kembar. Bayi mereka sakit lalu meninggal. Seorang 
teman Joseph juga mempunyai bayi kembar, tetapi ib 
bayi itu meninggal. Joseph dan E m m a mengambi l ba> 
itu dan memelihara mereka. 

Yesus berfirman kepada Joseph agar dia membaca 
Alkitab. Orang-orang telah mengubah beberapa kata 
dalam Alkitab. Yesus memberitahu Joseph kata-kata 
yang benar yang seharusnya tertulis dalam Alk i tab. 
Sidney Rigdon membantu Joseph menuliskan kata-
kata yang dikehendaki Yesus di dalam Alkitab. 

Joseph Smith t idak memahami beberapa bagian dari 
Alkitab. Dia mengajukan pertanyaan kepada Allah. 
Tuhan Yesus Kristus menjawab pertanyaan-pertanyaan 
itu. Joseph menul iskan jawabannya agar Orang-orang 
Suci dapat membacanya. 

Ajaran dan Perjanjian 77, 113 
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Yesus berkenan dengan pekerjaan Joseph. Joseph 
seorang nabi besar. Tetapi Setan tidak senang. Setan 
ingin menghentikan pekerjaan Joseph. Setan ingin 
agar orang-orang marah terhadap Joseph. 

Pada suatu ma lam segerombolan perusuh yang marah 
mendatangi rumah Joseph. Mereka mendobrak pintu. 
Lalu mereka masuk. Joseph sedang menggendong 
salah satu bayinya. Bayi itu sakit parah. 

Orang-orang jahat itu menangkap Joseph, bayinya ditinggal sendirian. 
Kemudian bayi itu mati. Orang-orang itu menyeret Joseph keluar di ma lam 
yang dingin di musim dingin. Orang-orang itu mencekik Joseph. 
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Beberapa orang ingin melukai Joseph. Yang lainnya 
ingin membunuhnya. Mereka berusaha meminumkan 
racun kedalam tenggorokkannya. Mereka 
merontokkan salah satu giginya. Racun itu membakar 
dirinya. 

Orang-orang itu melepaskan pakaian Joseph dan 
menuangkan ter di tubuhnya. Mereka menutupnya 
dengan bulu-bulu. Bulu-bulu itu melekat pada ter. 

Kemudian para perusuh itu pergi. Mereka mengira 
Joseph akan mati. Joseph berusaha untuk bangun. Dia 
tidak sanggup. Dia beristirahat sejenak. Kemudian dia 
merangkak pulang ke rumahnya. 

Sahabat-sahabat Joseph membersihkan ter dari 
tubuhnya. Sangat sulit menghi langkan ter itu. Kulitnya 
terbakar dan luka. Rasanya menyaki tkan. 
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Joseph Smith t idak membiarkan para perusuh menghentikan pekerjaannya. Hari 
berikutnya adalah hari Minggu. Joseph pergi ke Gereja. Beberapa orang dari para 
perusuh itu menghadir i pertemuan Gereja. Mereka kaget melihat Joseph. Joseph 
memberikan khotbah dalam Gereja. Setan t idak berhasil menghentikan pekerjaan 
Nabi. 
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Nabi Joseph 
Pergi ke Missouri 
Lagi 
Bab 28 (Maret-Mei 1832) 

Yesus menghendaki Orang-orang Suci saling membagi. 
Dia menghendaki mereka mengurus orang-orang 
miskin. Yesus menghendaki Orang-orang Suci saling 
membantu. 

Ajaran dan Perjanjian 78:3-6 , 14 

Yesus memberi Joseph Smith sebuah wahyu. Dia 
berfirman Orang-orang Suci sama seperti anak-
anakNya yang masih kecil. Mereka masih belajar. 
Yesus berfirman mereka seharusnya berbahagia. 
Mereka harus bersyukur. Yesus akan menjadi pemimpin 
mereka. 

Ajaran dan Perjanjian 78:17-18 

Segera setelah menerima wahyu itu Joseph pergi lagi 
ke Missouri. Missouri disebut negeri Sion. Beberapa 
orang teman Joseph pergi bersamanya. Orang-orang 
Suci di Sion gembira bertemu Joseph. 
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Joseph mengundang Orang-orang Suci untuk datang 
ke suatu pertemuan. Dia memberitahu mereka tentang 
wahyu itu. Orang-orang Suci tahu Joseph adalah Nabi 
Allah. 

Pada saat pertemuan itu Tuhan memberi Joseph wahyu 
lainnya untuk Orang-orang Suci. Yesus gembira bahwa 
Orang-orang Suci saling mengampuni. Yesus berfirman, 
"Aku, Tuhan, mengampuni kamu." 

Ajaran dan Perjanjian 82:1 

Yesus memberi sebuah perintah baru kepada Orang-orang Suci. Dia 
berfirman Dia telah member i mereka negeri Sion. Sekarang mereka harus 
membagi negeri itu satu sama lain. Setiap orang harus memil iki apa yang 
dia butuhkan. Hal ini akan membantu Gereja Yesus Kristus. 

Ajaran dan Perjanjian 82 :17-20 
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Setelah pertemuan, Joseph mengunjungi Orang-orang 
Suci di berbagai kota. Orang-orang Suci sangat 
bergembira bertemu dengan dia. Itulah saat yang 
membahagiakan bagi Joseph. Dia mengasihi Orang-
orang Suci. 

Orang-orang Suci hendaknya mengurus wanita yang 
tidak mempunyai suami. Orang-orang Suci hendaknya 
mengurus anak-anak yang tidak mempunyai ayah atau 
ibu. 

Ajaran dan Perjanjian 83:6 

Yesus memberi Joseph sebuah wahyu tentang wanita 
dan anak-anak. Yesus berfirman para suami 
hendaknya mengurus istri mereka. Orangtua 
hendaknya mengurus anak-anak mereka. 

Ajaran dan Perjanjian 83:2, 4 

Yesus berfirman Orang-orang Suci hendaknya 
mengumpulkan makanan dalam gudang persediaan. 
CJskup harus-memberi orang-orang yang kelaparan 
makanan dari gudang persediaan. 

Ajaran dan Perjanjian 83:6 
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Suatu hari, sesuatu mengagetkan kuda-kuda itu. 
Mereka lari tunggang-langgang. 

Joseph Smith dan Gskup Whitney akan kembali ke 
Kirtland. Mereka naik kereta kuda. 

Joseph melompat dari kereta. Dia t idak terluka. Gskup Whitney juga melompat 
dari kereta. Kakinya patah. 
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Joseph Smith dan Uskup Whitney menginap di sebuah 
penginapan. Uskup Whitney beristirahat selama empat 
minggu. Joseph menemaninya sementara kakinya 
semakin baik. 

Seseorang di penginapan menaruh racun dalam 
makanan Joseph. Dia sakit parah. 

Joseph meminta Uskup Whitney untuk 
memberkat inya. Uskup Whitney menggunakan kuasa 
imamatnya untuk memberkati Joseph. Joseph 
sembuh. 

Joseph bersyukur kepada Allah atas segala 
kesembuhannya. Joseph Smith dan Uskup Whitney 
akhirnya dapat meneruskan perjalanan mereka. 
Mereka pulang kepada keluarga mereka. 
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Wahyu Mengenai 
Imamat 
Bab 29 (September 1832) 

Banyak kaum pria anggota Gereja menjalankan misi. 
Ketika mereka pulang ke rumah, mereka pergi 
menemui Joseph Smith di Kirt land. 

Ajaran dan Perjanjian 84: Pengantar 

Orang-orang itu melapor kepada Joseph mengenai 
misi mereka. Mereka telah membaptis banyak orang. 
Mereka bahagia dengan tugas misi mereka. Nabi 
Joseph juga bahagia. 

Ajaran dan Perjanjian 84: Pengantar 

Semua misionari itu telah memi l ik i imamat. Imamat 
adalah kuasa Allah. Para Misi ingin mengetahui lebih 
banyak tentang imamat. 
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Yesus member i Joseph sebuah wahyu untuk mereka. 
Yesus berfirman kepada Joseph mengenai beberapa 
pria yang memil ik i Imamat Melkisedek. Adam memi l ik i 
imamat. Dia orang pertama yang hidup di bumi. 

Ajaran dan Perjanjian 84: Pengantar, 16 

Semua nabi Perjanjian Lama memil ik i imamat. 
Beberapa diantaranya adalah Henokh, Nuh, Musa, 
Melkisedek, dan Abraham. Melkisedek memberikan 
imamat kepada Abraham. 

Ajaran dan Perjanjian 84 :6-15 

Yesus berfirman para pria yang memi l i k i imamat akan memimpin GerejaNya. 
Mereka dapat membapt is dan member i karunia Roh Kudus. Mereka dapat 
memberkat i sakramen. Mereka dapat memberkati orang sakit. Semua hal itu 
membantu Orang-orang Suci mempersiapkan diri untuk bertemu Allah. 

Ajaran dan Perjanjian 84 :19-22 
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Yesus berfirman kepada Joseph bahwa para pria harus saleh. Maka mereka dapat 
memil ik i imamat. Al lah membuat suatu janji dengan mereka. Allah berjanji memberkat i 
para pria yang memi l ik i imamat. Para pria berjanji untuk menggunakan kuasa imamat 
untuk membantu orang lain. Mereka yang memil ik i imamat dapat menjadi anak-anak 
istimewa Allah. Kelak Bapa Surgawi akan membagi semua mil ikNya dengan mereka. 

Ajaran dan Perjanjian 84 :33 -39 

Yesus berfirman kepada Joseph bagaimana para pria 
didalam Gereja seharusnya menggunakan imamat 
mereka. Imamat hanya dapat digunakan oleh orang-
orang yang saleh. Mereka seharusnya tidak 
menggunakan imamat untuk kesombongan atau niat 
buruk. Allah tidak akan memberikan kuasa imamat 
kepada orang jahat. 

Ajaran dan Perjanjian 121:36-37 

Mereka harus menggunakan imamat dengan kasih dan 
kebaikan hati. Mereka harus mendengarkan Roh 
Kudus. Maka mereka akan selalu memi l ik i kuasa 
imamat. Roh Kudus akan menyertai mereka 
selamanya. 

Ajaran dan Perjanjian 121:41-43, 4 5 - 4 6 

115 



Yesus berfirman kepada Joseph bahwa beberapa orang pria harus menjalankan 
misi. Mereka harus mengabarkan injil ke seluruh dunia. Mereka harus mengajarkan 
bahwa Allah akan menghakimi semua orang. Mereka harus mengajar orang-orang 
untuk bertobat. Mereka harus membaptiskan orang-orang dan memberikan Roh 
Kudus kepada mereka. 

Ajaran dan Perjanjian 84 :62 -64 

Yesus berfirman bahwa para misi akan diberkati bila 
mereka bekerja keras. Para malaikat akan membantu 
mereka. Bapa Surgawi akan memberi mereka hal-hal 
yang mereka butuhkan. 

Ajaran dan Perjanjian 8 4 : 8 0 - 8 8 

Wahyu itu telah berakhir. Joseph dan para misi 
gembira mengetahui lebih banyak mengenai imamat. 
Mereka ingin menggunakan kuasa imamat mereka 
dengan benar. Mereka ingin mengajar orang lain 
mengenai Gereja. 
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Wahyu Mengenai 
Peperangan 
Bab 30 (25 Desember 1832) 

Hal-hal menyedihkan sedang terjadi di banyak tempat 
di dunia. Terjadinya gempa bumi. Orang-orang yang 
sakit. Banyak orang yang mati. 

Banyak orang yang dibaptis dalam Gereja Yesus 
Kristus. Injil membuat mereka bahagia. Tetapi Orang-
orang Suci merasa cemas tentang hal-hal yang sedang 
terjadi di negeri lain. 

Hal-hal menyedihkan juga ter jadi di Amerika Serikat. 
Beberapa orang tidak mau bergabung dengan Amerika 
Serikat. Mereka ingin mempunyai pemimpin sendiri. 
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Pada hari Natal, tahun 1832, Yesus memberi Joseph 
Smith sebuah wahyu. Wahyu itu mengenai 
peperangan. 

Ajaran dan Perjanjian 87 

Yesus berfirman akan terjadi peperangan di Amerika 
Serikat. Penduduk Amer ika Serikat akan saling 
bertempur. 

Ajaran dan Perjanjian 87 :1-3 

Kemudian akan terjadi peperangan di negeri lainnya. 
Akan terjadi pertempuran di seluruh dunia. Yesus 
berf irman Orang-orang Suci harus menjadi saleh. 
Mereka harus mempersiapkan diri untuk 
kedatanganNya ke bumi lagi. 

Ajaran dan Perjanjian 87 :3 -8 

Joseph sangat sedih mengetahui akan terjadinya 
peperangan. Dia tahu orang-orang harus mematuhi 
perintah-perintah Allah. Maka mereka tidak akan 
bertempur. 
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Kata-kata 
Bijaksana 
Bab 31 (Pebruari 1833) 

Joseph Smith membuka sekolah untuk kaum laki-laki 
dalam Gereja. Sekolah itu disebut Sekolah Nabi. 

Sekolah itu bertempat di sebuah ruangan toko milik Newel Whitney di Kirt land, 
Ohio. Joseph mengajar mereka tentang Gereja. Dia mengajar tentang imamat dan 
tulisan suci kepada mereka. 
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Banyak diantara mereka menghisap cangklong atau 
cerutu. Ruangan dipenuhi dengan asap. Beberapa orang 
mengunyah tembakau. Lantai menjadi kotor. Ruangan 
itu harus dibersihkan bila mereka sudah pulang. 

Istri Joseph, E m m a harus membersihkan ruangan itu 
setelah pertemuan selesai. Joseph berpikir apakah 
mereka harus merokok atau mengunyah tembakau. 

Joseph berdoa dan bertanya kepada Allah mana yang 
benar. Yesus member i Joseph sebuah wahyu. Wahyu 
itu disebut Kata-kata Bijaksana, Yesus berfirman 
banyak orang berbuat kejahatan. Mereka 
menginginkan orang lain berbuat hal-hal yang t idak 
baik untuk tubuh mereka. Dalam Kata-kata Bijaksana, 

Yesus berfirman kepada Orang-orang Suci hal-hal 
yang baik untuk tubuh mereka. Dia berfirman 
mengenai hal-hal yang tidak baik untuk tubuh kita. 
Orang-orang Suci akan diberkati bila mereka 
mematuhi Kata-kata bijaksana. 

Ajaran dan Perjanjian 89:1, 4 
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Yesus berfirman alkohol tidak baik bagi orang. Mereka 
hendaknya tidak mencampurkan alkohol dalam 
minuman. Alkohol hendaknya hanya digunakan untuk 
bagian luar tubuh. 

Ajaran dan Perjanjian 89:5-7 

Yesus berfirman orang-orang hendaknya tidak 
menggunakan tembakau. Mereka seharusnya tidak 
merokok, menghisap cerutu atau cangklong. Mereka 
seharusnya tidak mengunyah tembakau. Yesus 
berfirman, "Tembakau bukanlah untuk tubuh dan 
t idaklah baik untuk manusia." 

Ajaran dan Perjanjian 89:8 

Yesus berfirman Orang-orang Suci hendaknya t idak 
meminum minuman panas. Teh dan kopi adalah 
minuman panas. Teh dan kopi t idak baik untuk tubuh. 

Ajaran dan Perjanjian 89:9 

Yesus berfirman bermacam-macam tanaman dan 
hewan baik untuk makanan kita. Orang-orang 
seharusnya bersyukur kepada Bapa Surgawi atas 
makanan yang baik itu. 

Ajaran dan Perjanjian 89:11-12 
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Yesus berfirman orang hendaknya tidak memakan 
terlalu banyak daging. Mereka hendaknya memakan 
daging bila cuaca dingin. Mereka hendaknya makan 
daging bila t idak tersedia cukup makanan lainnya. 

Ajaran dan Perjanjian 89:12, 13 

Tuhan berfirman semua bij i-bij ian baik untuk tubuh 
kita. Beberapa macam biji-bij ian antara lain gandum, 
beras dan jagung. Semua buah-buahan dan sayuran 
baik untuk kita. 

Ajaran dan Perjanjian 89:14-17 

Yesus berfirman Orang-orang Suci harus mematuhi Kata-kata Bijaksana. Maka 
Allah akan memberkat i mereka. Mereka akan mempunyai kesehatan yang baik. 
Mereka akan bijaksana. Mereka akan dapat mempelajari banyak hal. Mereka akan 
diberkati bila mereka memakan makanan yang baik. 

Ajaran dan Perjanjian 89:18-21 
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Gereja Yesus 
Kristus di Kirtland 
Bab 32 (Maret-Juni 1833) 

Joseph Smith adalah nabi Gereja Yesus Kristus. Yesus 
berfirman Joseph harus memi l ik i beberapa orang untuk 
membantunya. Mereka akan menjadi para 
penasihatnya. Para penasihat itu adalah Sidney Rigdon 
dan Frederick G. William. Joseph dan para 
penasihatnya adalah Presidensi Utama Gereja. 

Ajaran dan Perjanjian 81:1; 90:6 

Saat ini nabi yang masih hidup adalah pemimpin Gereja. Dia dan para 
penasihatnya disebut Presidensi (Jtama. 
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Joseph Smith dan para penasihatnya ditahbiskan 
dalam sebuah pertemuan di Kirt land, Ohio. Pertemuan 
itu sangat kudus. Semua orang yang menghadiri 
pertemuan mengambi l sakramen. 

Beberapa minggu kemudian, Joseph Smith memula i 
distrik Gereja yang pertama. Sebuah distrik terdiri dari 
banyak anggota Gereja yang tinggal saling berdekatan 
Semua Orang Suci di Kirtland tergabung dalam distrik 
pertama. Sekarang ini Gereja memi l ik i banyak distrik. 

Kemudian Yesus berfirman, Orang-orang Suci harus membangun lebih banyak 
gedung Gereja. Mereka harus membangun sebuah bait suci di Kirtland. Mereka 
juga perlu membangun sebuah tempat untuk Presidensi Utama bekerja. Gereja juga 
membutuhkan sebuah rumah percetakan. 

Ajaran dan Perjanjian 94, 95 
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Orang-orang Suci mematuhi Allah. Mereka mulai membangun bait suci Kirt land. 
Merupakan pekerjaan yang sulit untuk membangun bait suci. Semua Orang Suci 
perlu saling membantu. 

Ada lebih banyak orang menjadi anggota Gereja. Yesus 
berfirman kepada Joseph untuk memil ih lagi para 
pemimpin untuk Orang-orang Suci. Dia berf irman ayah 
Joseph akan menjadi Patriakh untuk Gereja. Patriakh 
memberikan berkat untuk Orang-orang Suci. Dia 
memil ik i Imamat Melkisedek. 

Yesus berfirman kepada Joseph untuk memi l ih 12 
orang laki-laki untuk menjadi dewan tinggi Gereja. 
Mereka adalah orang laki-laki yang memil ik i Imamat 
Melkisedek. Mereka membantu Orang-orang Suci 
mengetahui mana yang baik dan mana yang salah. 

Ajaran dan Perjanjian 102 
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Wahyu Mengenai 
Yesus Kristus 
Bab 33 (Mei 1833) 

Pada suatu hari Yesus berfirman kepada Nabi Joseph 
Smith. Dia berfirman tentang dir iNya sendiri. Yesus 
berf irman orang-orang dapat melihat wajahNya dan 
mengenalNya. Pertama mereka harus berhenti 
melakukan kejahatan. Mereka harus berdoa dan 
mematuhi perintah-perintah Allah. Maka kelak mereka 
akan dapat melihat Yesus. 

Ajaran dan Perjanjian 93:1 

Yesus berfirman Dialah terang dunia. Terang menuntun 
ki ta ke jalan yang benar untuk dituju. Yesus adalah 
terang dunia sebab Dia menunjukkan kepada kita jalan 
yang benar untuk hidup. 

Ajaran dan Perjanjian 93:2 

Yesus tinggal bersama Bapa Surgawi sebelum dunia 
diciptakan. Yesus menciptakan bumi . Dia menciptakan 
segalanya yang ada di bumi. 

Ajaran dan Perjanjian 93:7-10 
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Yesus pada mulanya t idak seperti BapaNya di surga. 
Dia tidak mengetahui segala hal yang diketahui 
BapaNya. Dia tidak memi l ik i semua kuasa dan 
kemuliaan yang dimil ik i BapaNya. Dia berusaha keras 
menjadi seperti BapaNya. Kemudian Dia menjadi 
seperti Al lah Bapa. Yesus memil ik i kuasa dan 
kemuliaan. 

Ajaran dan Perjanjian 93 :12-17 

Yesus berf irman kita harus mematuhi perintah-perintah 
Allah. Maka kita akan mengetahui kebenaran. Kita 
akan mengetahui segala hal. Maka kita akan menjadi 
seperti Al lah Bapa. Kita dapat memil ik i kuasa dan 
kemuliaan. 

Ajaran dan Perjanjian 93:20, 27 -28 

Yesus berfirman Setan t idak ingin orang-orang menjadi 
seperti Allah. Dia tidak ingin mereka mengetahui 
kebenaran. Yesus berf irman kepada Joseph agar 
mengajarkan kebenaran kepada keluarganya. 

Ajaran dan Perjanjian 93:39, 4 7 - 4 8 

Yesus berf irman Sidney Rigdon dan Frederick G. 
Will iam harus mengajar keluarga mereka untuk 
mematuhi perintah-perintah Allah. Maka Setan tidak 
akan dapat menahan mereka untuk mengetahui 
kebenaran. 

Ajaran dan Perjanjian 93:40-44 
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Allah 
Memperingatkan 
Orang-orang Sion 
Bab 34 (Juli-Agustus 1833) 

Allah memerintah lebih banyak Orang-orang Suci 
untuk pergi ke daerah Jackson, di Missouri. Semakin 
banyak orang yang pergi ke sana untuk menetap. 
Mereka membangun rumah, pertokoan, dan rumah 
percetakan. 

Setan t idak menginginkan Orang-orang Suci tinggal di daerah Jackson. Dia tidak 
menginginkan mereka membangun kota Sion. Dia menginginkan orang lain untuk 
bersikap kejam terhadap mereka. Setan menginginkan orang-orang jahat mengusir 
Orang-orang Suci dari daerah Jackson. Orang-orang jahat melakukan apa yang 
diinginkan Setan. Mereka berusaha agar Orang-orang Suci meninggalkan tempat itu. 

1 2 8 



Para perusuh yang marah bertemu. Para perusuh 
mengir im beberapa orang untuk menemui para 
pemimpin Gereja. Orang-orang itu menyuruh Orang-
orang Suci agar segera meninggalkan daerah Jackson. 
Tetapi para pemimpin Gereja tahu Allah menghendaki 
mereka membangun kota Sion di daerah Jackson. 
Mereka mengatakan kepada para perusuh itu bahwa 
Orang-orang Suci tidak akan pergi dari situ. 

Orang jahat itu kembal i kepada gerombolannya. 
Mereka sangat marah. Mereka masuk ke dalam rumah 
percetakan Orang-orang Suci dengan paksa. Mereka 
menghancurkan semuanya. Orang-orang Suci t idak 
dapat lagi mencetak buku ataupun surat kabar. 

Para perusuh menangkap Gskup Patridge dan Penatua 
Allen lalu melepaskan pakaian mereka. Mereka 
memberi ter panas dan bulu-bulu diatas kulit Gskup 
Patridge dan Penatua Allen. Para perusuh juga 
menemukan Orang-orang Suci lainnya lalu memukul i 
mereka. 

Tiga hari kemudian orang-orang jahat itu berkelil ing 
dalam kota. Mereka menembaki bangunan yang ada. 
Mereka meneriakkan hal-hal yang kasar terhadap 
Orang-orang Suci. Kata mereka, mereka akan 
mencambuk siapa saja yang mereka tangkap. Mereka 
berusaha menemukan para pemimpin Gereja. Para 
pemimpin Gereja menyembunyikan diri dari para 
perusuh itu. 

129 



Salah seorang dari pemimpin Gereja adalah Oliver 
Cowdery. Dia meninggalkan daerah Jackson. Dia pergi 
menemui Joseph di Kirtland. 

Oliver menceritakan pada Joseph apa yang telah 
di lakukan orang-orang jahat itu di Sion. Orang-orang 
Suci di Jackson County ingin mengetahui apa yang 
harus mereka lakukan. 

Joseph memberitahu Oliver mengenai beberapa wahyu yang diberikan Yesus 
kepadanya. Tuhan berfirman Orang-orang Suci harus membangun sebuah bait suci 
di Sion. Orang-orang Suci harus membayar persepuluhan. (Jang persepuluhan 
akan dibayarkan untuk bait suci. Yesus berfirman kepada Joseph, Sion akan 
berkembang j ika Orang-orang Suci mematuhi Allah. Orang-orang Suci akan 
dihukum j ika mereka tidak mematuh i Allah. 

Ajaran dan Perjanjian 97:10-12, 18, 22-26 
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Yesus berfirman nantinya, Orang-orang Suci di Sion akan menghadapi masalah 
untuk sementara waktu. Mereka tidak mematuhi perintah-perintah. Suatu hari 
nanti, Yesus akan membantu Orang-orang Suci membangun Sion. Kemudian Yesus 
akan memberkat i mereka. 

Ajaran dan Perjanjian 100:13-17 

Yesus berfirman Orang-orang Suci harus mematuhi 
hukum-hukum negeri. Orang-orang Suci harus 
memberi suara bagi orang-orang yang saleh untuk 
menjadi pemimpin negeri. Kadangkala orang-orang 
jahat menjadi pemimpin negeri. Hal ini menyebabkan 
Orang-orang saleh tidak gembira. 

Ajaran dan Perjanjian 98:4-10 

Tuhan memerintahkan Orang-orang Suci untuk berhenti 
melakukan hal-hal yang tidak baik. Yesus berfirman kepada 
Orang-orang Suci agar tidak cemas mengenai para perusuh 
itu. Mereka hendaknya tidak membenci orang-orang yang 
jahat. Orang-orang Suci harus mengampuni musuh-musuh 
mereka. Mereka harus bertarung bila Allah memerintahkan 
mereka untuk bertarung. Allah akan menghukum orang-
orang yang jahat. 

Ajaran dan Perjanjian 98:11, 23 -29 , 33, 39-48 
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Orang-orang Suci 
Meninggalkan 
Jackson County, 
Missouri 
Bab 35 (September-Desemberl 833) 

Orang-orang jahat banyak membuat masalah bagi 
Orang-orang Suci di Jackson County, Missouri. Orang-
orang Suci berusaha mencari bantuan dari gubernur 
Missouri. Will iams Phelps dan Orson Hyde menemui 
gubernur. Mereka menceritakan tentang para perusuh 
itu. Mereka menceritakan bagaimana rumah-rumah 
mereka dihancurkan. 

Gubernur tidak bersedia membantu mereka. Dia 
menyuruh mereka untuk meminta bantuan para hakim. 
Tetapi para hak im adalah teman-teman para perusuh 
yang jahat itu. Mereka tidak akan membantu Orang-
orang Suci. 

Para perusuh menyerang Orang-orang Suci selama 
enam hari. Mereka memporak-porandakan rumah-
rumah Orang Suci. Mereka melukai para pria. Mereka 
mendobrak toko dan membanting apapun yang ada di 
sana. 
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Para perusuh menyebabkan Orang-orang Suci meninggalkan rumah mereka. Pada 
saat itu musim dingin. Banyak orang yang mat i karena cuaca yang dingin dan 
lembab. Orang-orang Suci menuju kota lainnya di Missouri untuk menghindari 
para perusuh. 

Orang-orang Suci sangat sedih. Rumah, toko, serta 
ladang mereka telah hancur. Ternak mereka dicuri. 
Gubernur dan para hakim t idak mau membantu 
mereka. 

Tetapi Orang-orang Suci masih beriman kepada Allah 
Mereka tahu Gereja Yesus Kristus adalah gereja yang 
benar. Mereka tahu Joseph Smith adalah nabi Allah. 
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Joseph Smith berada di Kirtland, Ohio. Yesus 
memberinya sebuah wahyu. Dia berfirman kepada 
Joseph mengapa Orang-orang Suci mendapat 
masalah. Beberapa di antara mereka tidak mematuhi 
perintah-perintah Allah. 

Ajaran dan Perjanjian 101:2, 6 -7 

Yesus berfirman Orang-orang Suci tidak bekerja sama. 
Mereka tidak m a u membagi. Mereka saling mengolok. 
Mereka tidak berdoa kepada Al lah bila mereka sedang 
gembira. Mereka t idak pernah bersyukur kepada Allah. 
Mereka hanya berdoa j ika mereka membutuhkan 
bantuan. 

Ajaran dan Perjanjian 101:6-8 

Yesus berfirman Orang-orang Suci harus mempersiapkan diri untuk 
kedatangannya ke bumi lagi. Bila Dia datang, orang-orang akan mendapat damai. 
Orang-orang Suci yang menderita demi Yesus akan diberkati. Setan tidak akan 
mempunyai kuasa untuk menggoda Orang-orang Suci. Tidak seorangpun akan 
bersedih. Tidak seorangpun akan mati. Bila Yesus datang lagi, setiap orang akan 
berbahagia. 

Ajaran dan Perjanjian 101:22, 26-36 
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Perkemahan 
Sion 
Bab 36 (Februari-Juni 1834) 

Selagi Joseph Smith berada di Kirtland, Ohio, dia 
mendengar Orang-orang Suci menghadapi masalah di 
Missouri. Para perusuh menyebabkan mereka 
meninggalkan rumah mereka. Orang-orang Suci telah 
berdoa memohon bantuan Bapa Surgawi. 

Yesus member i Joseph Smith sebuah wahyu. Dia 
berfirman beberapa orang laki-laki Gereja harus pergi 
ke Missouri untuk membantu Orang-orang Suci. 
Joseph Smith akan menjadi pemimpin mereka. Mereka 
harus membawa uang untuk membel i tanah. Allah 
menghendaki 500 orang laki- laki untuk pergi kesana. 

Ajaran dan Perjanjian 103:21-23, 31 -32 

Joseph mematuhi Allah. Dia memberitahu Orang-
orang Suci bahwa 500 orang laki-laki harus pergi ke 
negeri Sion di Missouri. Dia menyuruh orang-orang itu 
untuk datang ke Kirtland. Hanya ada 100 orang laki-
laki yang datang. Yang lainnya tidak mematuh i Tuhan 
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100 orang laki- laki ini disebut perkemahan Sion. 
Mereka pergi menuju Sion. Beberapa orang berjalan 
kaki. Yang lainnya naik gerobak. Mereka berkemah 
bersama pada waktu malam hari. Dalam perjalanan 
100 orang lagi bergabung dengan mereka. 

Orang-orang itu mengadakan perjalanan sejauh 1600 
km. Perjalanan sangat panjang dan berat. Mereka tidak 
mempunya i makanan yang cukup baik. 

Beberapa diantaranya mengatakan perjalanan itu 
terlalu berat. Mereka tidak menyukai makanannya. 
Mereka mengatakan Joseph Smith bukan pemimpin 
yang baik. Joseph menyuruh mereka untuk bertobat. 
J ika mereka tidak bertobat, mereka akan sakit dan 
mati. 

Ada beberapa yang masih setia. Mereka membantu 
Joseph Smith. Mereka mematuhi perintah-perintah 
Allah. Mereka menunjukkan betapa besar kasih 
mereka kepada Gereja Yesus Kristus. Joseph Smith 
akan selalu mengingat betapa besar bantuan mereka 
kepadanya. 
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Akhirnya, orang-orang dari perkemahan Sion sampai 
di Missouri. Mereka berkemah di tepi sungai. 

Para perusuh tahu mereka ada disana. Pada malam 
hari para perusuh mendekati perkemahan. Mereka 
ingin membunuh orang-orang dari perkemahan Sion. 

Allah mengir imkan angin topan. Angin merobohkan pohon-pohon. Hujan batu es 
turun dari langit. Petir menyambar pohon. Air sungai membanj ir i negeri itu. Salah 
seorang perusuh tewas disambar petir. Yang lainnya terluka. 
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Para perusuh ketakutan. Mereka tahu Allah sedang membantu orang-orang dari 
perkemahan Sion. Gerombolan itu melarikan diri. Mereka tidak melukai orang-
orang dari perkemahan Sion. Angin topan tidak mencederai orang-orang dari 
perkemahan Sion. 

Dua hari kemudian Tuhan memberikan sebuah wahyu 
kepada Joseph Smith. Tuhan berf irman orang-orang 
dari perkemahan Sion boleh tinggal di Missouri atau 
kembal i ke Kirtland. 

Ajaran dan Perjanjian 105:20-21 

Yesus berfirman beberapa orang di antara mereka 
tidak mematuhiNya. Dia tidak senang dengan 
mereka. Tetapi beberapa orang mematuhi Dia. Allah 
sangat senang dengan mereka. Dia berfirman akan 
memberkat i mereka dengan kuasa yang lebih besar. 

Ajaran dan Perjanjian 105:2-4, 18-19 
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Beberapa hari kemudian banyak orang di perkemahan Sion menderita sakit. 
Empat belas di antaranya mati. Joseph telah memberitahu mereka bahwa j ika 
mereka tidak bertobat, mereka akan mati. 

Joseph Smith bertemu dengan Orang-orang Suci di 
Missouri. Dia memil ih beberapa orang untuk dewan 
tinggi. Kemudian Joseph dan teman-temannya kembal i 
ke Kirtland. 

Orang-orang dari perkemahan Sion t idak membantu 
Orang-orang Suci di Missouri. Mereka t idak dapat 
membantu karena mereka tidak mematuhi Allah. Allah 
berfirman Sion hanya dapat dibangun oleh orang-
orang yang saleh. 

Ajaran dan Perjanjian 105:2-10 
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Para Pemimpin 
Imamat 
Bab 37 (Pebruari 1835) 

Joseph Smith mengadakan suatu pertemuan penting 
di Kirtland, Ohio. Dia mengundang orang-orang dari 
perkemahan Sion. Joseph memberitahu mereka 
bahwa Yesus menghendaki 12 orang Rasul untuk 
membantu memimpin GerejaNya. 

Tuhan memerintahkan Oliver Cowdery, David Whitmer 
dan Martin Harris untuk memil ih para Rasul. Pada 
pertemuan itu Oliver, David serta Martin diberkati oleh 
Presidensi Utama Gereja. Kemudian mereka berdoa 
bersama. Mereka memil ih 12 orang laki- laki yang 
saleh. 

Ajaran dan Perjanjian 18:37 

1 4 0 

Orang-orang itu ditahbiskan. Mereka menjadi 
Duabelas Rasul. 



Para rasul adalah orang-orang yang amat penting 
dalam Gereja. Mereka mengetahui bahwa Yesus adalah 
Juru Selamat kita. Mereka mengajarkan injil ke seluruh 
dunia. 

Ajaran dan Perjanjian 107:23-24 

Beberapa hari kemudian beberapa orang lainnya 
dipilih menjadi para pemimpin dalam Gereja. Mereka 
disebut Dewan Tujuhpuluh. Dewan Tujuhpuluh 
membantu Rasul. Mereka adalah para pemimpin 
pekerjaan misi dalam Gereja. 

Ajaran dan Perjanjian 107:25, 34 

Suatu hari Duabelas Rasul sedang mengadakan 
pertemuan. Mereka siap menjalankan misi. Mereka 
berusaha menjadi saleh. Mereka menginginkan 
bantuan Bapa Surgawi. 

Para Rasul meminta Joseph Smith untuk berdoa 
memohon sebuah wahyu untuk membantu mereka 
dalam menjalankan tugas misi. Yesus member i 
Joseph dan para Rasul sebuah wahyu besar. Dia 
berfirman mengenai imamat. 
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Imamat adalah kuasa Allah. Imamat adalah kuasa terbesar yang ada di bumi. 
Allah memberikan imamat kepada orang-orang yang saleh. Orang-orang 
menggunakan imamat untuk melakukan pekerjaan Allah. 

Ada dua imamat dalam Gereja. Salah satunya adalah 
Imamat Melkisedek. Para pemimpin Gereja memi l ik i 
Imamat Melkisedek. Para pemimpin adalah Presiden 
Gereja dan para penasihatnya, Duabelas Rasul serta 
Dewan Tujuhpuluh. 

Ajaran dan Perjanjian 107:1, 2 2 - 2 6 

Presiden Gereja adalah nabi Allah. Dia memberitahu 
kita apa yang dikehendaki Allah agar kita lakukan. 
Nabi mempunyai beberapa orang yang membantunya. 
Mereka adalah para penasihatnya. Nabi dan para 
penasihatnya adalah Presidensi Utama Gereja. 

Ajaran dan Perjanjian 107:22 
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Para pria la innya dalam Gereja juga memi l ik i Imamat 
Melkisedek. Mereka disebut imam besar, dewan 
tujuhpuluh, serta para penatua. Imam besar dapat 
menjadi patr iakh, presiden distr ik, dewan t inggi, dan 
uskup. 

Ajaran dan Perjanjian 107:5, 7, 9, 10, 17, 25, 39 

Beberapa orang dipi l ih menjadi dewan tu juhpuluh. 
Mereka mengajarkan injil di cabang dan distr ik. 

Ajaran dan Perjanjian 107:96-97 

Beberapa pria lainnya dipil ih menjadi para penatua. 
Para penatua pergi menja lankan misi. 

Ajaran dan Perjanjian 107:7; 133:8 

Semua pria yang memi l ik i I m a m a t Melkisedek dapat 
memberkat i orang. Mereka dapat member ikan orang-
orang Roh Kudus. 

Ajaran dan Perjanjian 20:43; 107:18 

143 



Imamat yang lainnya adalah Imamat Harun. Imam, 
pengajar dan diaken memiliki Imamat Harun. Imam 
dapat membapt is orang. Mereka memberkati 
sakramen. Mereka membantu para penatua. 

Ajaran dan Perjanjian 20:46-52 

Para pengajar membantu mempersiapkan sakramen. 
Mereka melaksanakan pengajaran ke rumah. Mereka 
membantu anggota Gereja menjalankan hidup dengan 
benar. 

Ajaran dan Perjanjian 20:53-57 

Diaken mengedarkan sakramen. Mereka membantu 
uskup. Mereka mengumpulkan sumbangan puasa. 

Yesus berfirman para pria yang memil ik i imamat harus 
mengetahui apa yang dikehendaki Allah agar mereka 
lakukan. Mereka harus bekerja keras. Maka Bapa 
Surgawi akan memberkat i mereka. 

Ajaran dan Perjanjian 107:99 
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Mutiara Yang 
Sangat Berharga 
Bab 38 

Mutiara Yang Sangat Berharga adalah sebuah kitab. 
Allah membantu para nabi menulis Mutiara Yang 
Sangat Berharga. Kitab ini adalah salah satu tulisan 
suci kita. Ada empat bagian dalam Mutiara Yang 
Sangat Berharga. Kitab-kitab tersebut adalah Kitab 
Musa, Kitab Abraham, tulisan Joseph Smith, serta 
Pasal-pasal Kepercayaan. 

Kitab Musa 
Bagian pertama dari Mutiara Yang Sangat Berharga 
adalah wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith. 
Bagian ini disebut Kitab Musa. Musa adalah seorang 
nabi Allah. Dia hidup pada zaman dahulu, 

Kitab Musa menceritakan tentang apa yang 
dif irmankan Al lah kepada Musa di sebuah gunung 
yang tinggi. Musa melihat Al lah dan berbicara 
kepadaNya. Allah berfirman bahwa Dia mempunyai 
pekerjaan ist imewa yang harus dilaksanakan Musa. 
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Allah memperl ihatkan dunia kepada Musa. Musa 
melihat semuanya yang akan terjadi di dunia. Dia 
melihat semua anak-anak Allah yang akan hidup di 
bumi. 

Musa 1:8 

Allah meninggalkan Musa. Setan datang. Dia 
menyuruh Musa menyembahnya. Musa tidak mau 
menyembah Setan. Musa berkata, "Akulah putera 
Allah." Musa memohon bantuan Allah. Kemudian dia 
menyuruh Setan agar pergi. Setan sangat marah 
sebab Musa tidak mau mengikuti dia. Setan 
meninggalkan Musa. 

Musa 1:9, 12-22 

Musa dipenuhi dengan Roh Kudus. Allah datang dan 
berbicara lagi dengan Musa. Allah berfirman Juru 
Selamat, Yesus Kristus, adalah Putera Allah. Dia 
berfirman ada banyak dunia. Yesus menciptakannya. 
Dia akan menciptakan dunia lebih banyak lagi. Selalu 
akan terdapat banyak dunia. Anak-anak Allah akan 
tinggal disana. 

Musa 1:24-25, 2 9 - 3 3 , 38 

Musa mengetahui pekerjaan Allah. Allah bekerja untuk 
membantu orang-orang agar mereka dapat hidup 
bersamaNya selamanya. Dia bekerja untuk membantu 
orang-orang menjadi seperti Dia. Kitab Musa juga 
menceritakan tentang nabi Henokh dan kota Sion. 

Musa 1:39; 2-8 
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Kitab Abraham 
Bagian kedua dari Mutiara Yang Sangat Berharga adalah Kitab Abraham. Pada 
suatu hari seorang pria bernama Tuan Chandler datang ke Kirtland. Tuan Chandler 
memperl ihatkan kepada orang-orang beberapa mummi dari Mesir. Di Mesir bila 
orang mati tubuh mereka dibungkus dengan kain. Tubuh itu disebut mummi . 

Beberapa gulungan kertas kuno ada bersama mummi -
m u m m i tersebut. Suatu tulisan aneh terdapat pada 
kertas itu. Tuan Chandler mencari seseorang yang 
dapat membaca tulisan tersebut. Dia mendengar 
bahwa Joseph Smith dapat menerjemahkan tul isan itu. 

Joseph melihat tulisan yang ada di kertas itu. Dia 
dapat membaca tulisan tersebut. Dia memberi tahu 
Tuan Chandler apa yang tertulis di kertas. Beberapa 
Orang Suci membel i gulungan kertas itu dari Tuan 
Chandler. 
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Joseph menerjemahkan tulisan di kertas itu. Oliver 
Cowdery dan Wil l iam Phelps menulis apa yang 
diterjemahkan Joseph. 

Tulisan itu dibuat oleh nabi besar Abraham. Abraham 
hidup di Mesir pada jaman dahulu. Yesus berbicara 
dengan Abraham. 

Yesus berfirman kepada Abraham tentang kehidupan 
kita sebelum kita datang ke bumi. Yesus berf irman 
bahwa Dia menciptakan bumi. Dia menciptakan 
matahari, bulan serta bintang-bintang. Dia 
menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang dan 
manusia. 

Abraham 3 - 4 

Abraham menulis mengenai injil Yesus Kristus. Kitab 
Abraham membantu kita memahami para nabi dan 
imamat. 

Abraham 1:31 
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Tulisan Joseph Smith 
Bagian ketiga dari Mutiara Yang Sangat Berharga adalah 
tulisan Joseph Smith. Da lam Joseph Smi th 2, Joseph 
menceri takan penglihatan pertamanya. Dia menceritakan 
bagaimana dia memperoleh lemping- lemping emas. Joseph 
juga menceri takan bagaimana para malaikat dari surga 
member ikan imamat kepadanya dan Oliver Cowdery. Da lam 
Joseph Smith 1, Joseph membetulkan bagian-bagian Alk i tab. 

Bagian keempat dari Mutiara Yang Sangat Berharga 
adalah Pasal-pasal Kepercayaan. Pada suatu hari 
seseorang menemui Joseph Smith. Orang itu sedang 
menulis sebuah buku. Dia menginginkan sesuatu 
mengenai Gereja dalam bukunya. Dia meminta Joseph 
Smith menceritakan bagaimana Gereja dimulai. 
Joseph Smith menulis tentang asal mulanya Gereja. 

Dia menceritakan apa yang dipercayai orang-orang 
dalam Gereja. Allah membantu Joseph Smith 
mengetahui apa yang harus ditulis. Joseph menulis 
tigabelas hal penting. Dia menyebutnya Pasal-pasal 
Kepercayaan. 

Pada tanggal 1 Maret 1842 Pasal-pasal Kepercayaan 
diterbitkan dalam surat kabar Gereja. Orang-orang 
Suci membaca Pasal-pasal Kepercayaan itu. Mereka 
percaya apa yang telah ditulis Joseph. 
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PASAI.-PA.SAI. KFPFRCAYAAN 

Kami percaya kepada Allah, Bapa yang kekal. Serta PuteraNya, Yesus 
Kristus dan Roh Kudus. 

Kami percaya bahwa orang akan dihukum untuk dosanya sendiri dan 
bukan untuk pelanggaran Adam. 

Kami percaya bahwa melalui penebusan Kristus, seluruh umat manusia 
dapat diselamatkan dengan jalan mematuhi hukum-hukum serta tatacara-
tatacara injil. 

Kami percaya bahwa azas-azas Utama serta tatacara-tatacara Injil 
adalah: pertama Beriman kepada Tuhan Yesus Kristus; kedua, Bertobat; 
ketiga, Pembaptisan dengan pencelupan untuk pengampunan dosa-dosa; 
keempat, Penumpangan tangan untuk karunia Roh Kudus. 

Kami percaya bahwa seseorang harus dipanggil oleh Aliah, melalui 
nubuat, serta dengan penumpangan tangan oleh mereka yang 
mempunyai wewenang untuk memberi takan Injil serta melaksanakan 
tatacara-tatacara daripadanya. 

Kami percaya akan organisasi yang sama yang terdapat pada Gereja 
zaman dahulu, yaitu para rasul, nabi, gembala, pengajar, penyebar injil, 
dan sebagainya. 

Kami percaya akan karunia lidah, nubuat, wahyu, penglihatan, 
penyembuhan, penafsiran bahasa, dan sebagainya. 

Kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah sejauh Alkitab 
diterjemahkan secara betul; kami juga percaya bahwa Kitab Mormon 
adalah firman Allah. 

Kami percaya akan segala hal yang telah dinyatakan Allah, segala 
yang sekarang dinyatakannya, dan kami percaya bahwa Dia masih akan 
menyatakan banyak hal yang besar dan penting mengenai kerajaan Allah. 

Kami percaya akan arti sesungguhnya daripada pengumpulan Israel 
dan pemulihan Sepuluh Suku; bahwa Sion akan ditegakkan di atas benua 
ini (Amerika); bahwa Kristus secara pribadi akan memerintah di atas 
bumi; dan bahwa bumi akan diperbaharui serta menerima kemuliaan 
firdausMya. 

Kami menuntut hak untuk memuja Allah yang Mahakuasa sesuai 
dengan suara hati kami, dan mengakui hak yang sama bagi semua orang; 
biarlah mereka memuja, bagaimana, dimana atau apapun yang mereka 
inginkan. 

Kami percaya bahwa kami harus tunduk kepada raja, presiden, 
penguasa serta pembesar pemerintahan, dalam mematuhi , menghormati 
serta menjunjung hukum. 

Kami percaya bahwa kami harus jujur, setia, bajik, berkelakuan baik 
dan berbuat baik terhadap semua orang; sesungguhnya, kami dapat 
mengatakan bahwa kami mengikuti nasihat Pau lus—Kami mempercayai 
segala hal, kami mengharapkan segala hal, kami telah mengatasi banyak 
hal dan mengharapkan mampu mengatasi segala hal. Jika ada sesuatu 
yang bajik, yang indah atau terhormat atau patut dipuji maka kami 
berusaha untuk melaksanakannya. 

Joseph Smith. 



Bait Suci Kirtland 
Dikuduskan 
Bab 39 (Januari-Maret 1 836) 

Allah telah memerintahkan Orang-orang Suci untuk 
membangun sebuah bait suci di Kirtland. Orang-orang 
Suci bekerja sangat keras untuk membangun bait suci 
di Kirtland. Mereka menyelesaikan beberapa 
ruangannya. 

Kemudian Orang-orang Suci mengadakan pertemuan pertama di dalam bait suci. 
Dalam pertemuan itu ayah Joseph Smith memberkat i para penatua Gereja. Ayah 
Joseph adalah seorang Patriakh Gereja. 
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Setelah itu Joseph menerima suatu penglihatan yang menakjubkan. Dia melihat 
kerajaan Selestial. Kerajaan Selestial adalah tempat dimana Al lah tinggal. Joseph 
melihat betapa indahnya kerajaan selestial. Dia melihat Bapa Surgawi dan Yesus. 
Dia melihat adiknya, Alvin, yang telah mati. 

Ajaran dan Perjanjian 137:1-5 

Joseph mendapat tahu mengenai anak-anak keci l yang mati sebelum mereka 
berumur delapan tahun. Mereka akan pergi ke kerajaan selestial. 

Ajaran dan Perjanjian 137:10 
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Yesus berfirman banyak orang yang t idak mengetahui 
tentang injil ketika mereka hidup di bumi. 

Ajaran dan Perjanjian 1 37 :7 -9 

Banyak orang yang tinggal di bumi dan t idak tahu 
tentang injil. 

Ajaran dan Perjanjian 137:7-9 

Orang-orang tersebut akan mempercayai injil j ika mereka mengetahuinya. Orang-
orang ini dapat pergi ke kerajaan selestial. 

Ajaran dan Perjanjian 137:7-9 
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Akhirnya Bait Suci Kirtland selesai pembangunannya. 
Sudah tiba saat bait suci itu dikuduskan. Hal itu berarti 
bait suci akan diserahkan kepada Tuhan. Bait suci 
akan dipergunakan hanya untuk pekerjaan Tuhan. 
Orang-orang Suci mengadakan pertemuan khusus 
untuk mengkuduskan bait suci itu. 

Joseph Smith membacakan doa untuk menguduskan bait suci. Maka bait suci 
menjadi tempat yang kudus. Bait suci adalah rumah Tuhan. Para malaikat berada 
di dalam bait suci Kirtland pada hari itu. Roh Kudus berada disana bersama 
Orang-orang Suci. Hari itu merupakan hari yang indah. 

Ajaran dan perjanjian 109 
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Banyak Orang Suci menghadir i pertemuan itu. Mereka 
sangat gembira memil ik i bait suci. Orang-orang Suci 
menyanyikan lagu puji-pujian dan memanjatkan doa 
kepada Bapa Surgawi. Mereka berjanji melakukan apa 
yang dikatakan para nabi dan pemimpin lainnya. 



Penglihatan 
Dalam Bait Suci 
Kirtland 
Bab 40 (April 1836) 

Pada hari minggu sore, Orang-orang Suci mengadakan 
suatu pertemuan dalam Bait Suci Kirtland. Para Rasul 
memberkat i sakramen. Joseph Smith dan para 
penasihatnya membagi-bagikan sakramen pada 
Orang-orang Suci. 

Ajaran dan perjanjian 110: Pengantar 

Kemudian Joseph Smith dan Oliver Cowdery, hanya mereka berdua, pergi ke 
suatu tempat dalam Bait Suci. Mereka berlutut dan berdoa. Setelah selesai berdoa, 
suatu hal yang menakjubkan terjadi. Mereka melihat Tuhan Yesus Kristus. 
MataNya bersinar terang, seperti api. RambutNya putih seputih salju. WajahNya 
bersinar melebihi matahari. 

Ajaran dan Perjanjian 110: Pengantar, 1 - 3 
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Yesus berfirman kepada Joseph dan Oliver banyak hal yang menakjubkan. Dia 
berfirman Dia adalah Juru Selamat mereka Dia telah mati untuk mereka. Dia telah 
dibangkitkan. Yesus berfirman orang-orang yang telah membangun bait suci itu 
hendaknya bergembira. Yesus berf irman Dia berkenan dengan bait suci itu. Bait 
suci itu adalah rumah kudusNya. Yesus berfirman Dia akan sering datang ke dalam 
bait suci. Dia akan berbicara kepada Orang-orang Suci. Tetapi j ika Orang-orang 
Suci t idak menguduskan bait suci itu, Dia tidak akan datang kesana. 

Ajaran dan Perjanjian 1 10:4-8 

Kemudian Joseph dan Oliver melihat para malaikat dalam Bait Suci Kirtland. 
Pertama mereka melihat Musa. Musa adalah seorang nabi yang pernah hidup pada 
zaman dahulu. Dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kisah tentang Musa 
terdapat dalam Perjanjian lama dan Mutiara Yang Sangat Berharga. Musa 
memberikan kuasa imamat khusus kepada Joseph dan Oliver. Maka mereka dapat 
membantu bangsa Israel bersatu kembal i dari seluruh penjuru dunia. 

Ajaran dan Perjanjian 110:11 
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Berikutnya Joseph dan Oliver melihat Elias. Eiias membawa kuasa imamat dari 
Abraham ke Gereja Yesus Kristus. Abraham hidup pada zaman dahulu. Al lah 
memberkati Abraham. Dia memberi Abraham kuasa imamat khusus. Keturunan 
Abraham akan selalu memi l ik i imamat itu Anggota Gereja yang saleh menjadi 
bagian keturunan Abraham. 

Ajaran dan Perjanjian 84:33-34; 110:12; Abraham 2 :8 -11 ; Kejadian 12:2-3 ; 13:16 

Kemudian Joseph dan Oliver bertemu Elia. Elia adalah nabi yang hidup pada 
zaman dahulu. Elia mengatakan orang-orang harus mengetahui nenek moyang 
mereka. Orang harus melakukan pekerjaan bait suci untuk nenek moyang 
mereka. Elia memberikan kuasa imamat khusus kepada Joseph dan Oliver. Kuasa 
imamat itu membantu keluarga orang-orang yang saleh. Para anggota keluarga ini 
dapat dimeteraikan terhadap sesamanya. Maka mereka dapat hidup bersama 
selamanya. 

Ajaran dan Perjanjian 2:2; 110:13; 1 Raja-raja 1 7 - 2 Raja-raja 2; Maleakhi 4:5-6 
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Masalah di 
Kirtland 
Bab 41 (1837) 

Orang-orang Suci di Kirtland, Ohio, merasa bahagia. 
Tuhan memberkati mereka. 

Beberapa penatua meninggalkan Kirtland. Mereka 
pergi mengabarkan injil kepada orang-orang. Banyak 
orang yang mendengarkan mereka dan menjadi 
anggota Gereja. 

Kemudian timbul masalah di Kirtland. Orang-orang 
Suci mempunyai sebuah bank. Mereka menyimpan 
uang mereka di bank. 
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Beberapa Orang Suci ingin mendapatkan uang lebih 
banyak. Salah seorang yang bekerja di bank tidak 
jujur. Dia mencuri sebagian uang itu. 

Joseph Smith menyuruh beberapa orang lain untuk 
menjaga uang itu dengan baik. Tetapi orang-orang 
tersebut tidak mematuhi Joseph. Bank harus ditutup. 
Semua uang yang ada telah lenyap. Orang-orang Suci 
t idak dapat memperoleh uang mereka kembali . 

Banyak diantara Orang-orang Suci yang marah. 
Mereka mengatakan bank ditutup karena kesalahan 
Joseph Smith. Beberapa teman akrab Joseph 
mengolok-olok dia. Bahkan ada diantara mereka yang 
ingin membunuhnya. 

Beberapa pemimpin Gereja menjadi marah. Mereka 
t idak mau lagi menjadi anggota Gereja. Mereka 
menjadi musuh Gereja. Mereka menjadi jahat. Joseph 
Smith sangat sedih. 
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3eberapa pemimpin Gereja lainnya masih mengasihi 
Joseph dan mau membantunya. Mereka tahu Gereja 
Yesus Kristus adalah benar. Br igham Young salah 
seorang diantara pemimpin yang saleh. Brigham 
memberitahu Orang-orang Suci, dia tahu Joseph 
adalah nabi Allah. 

Orang-orang yang memusuhi Gereja marah kepada 
Brigham Young. Dia harus meninggalkan Kirt land 
sehingga mereka tidak melukai dirinya. 

Musuh-musuh Gereja membuat banyak masalah di 
Kirtland. Mereka pergi ke bait suci dan melakukan 
perbuatan yang jahat. 

Bait suci menjadi tidak kudus lagi. Bait suci bukan lagi 
rumah Tuhan. Joseph sangat sedih sebab orang-orang 
berbuat kejahatan. Dia menyesal sekali karena disana 
terjadi banyak masalah. 
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Far West, 
Missouri 
Bab 42 (Januari-Juli 1838) 

Orang-orang jahat di Kirtland t idak mau bertobat. 
Mereka ingin membunuh Joseph Smith. Joseph harus 
meninggalkan Kirt land. Pada saat itu musim dingin 
dan cuaca sangat dingin. Musuh-musuh Joseph 
mengikut i dia. Mereka membawa belati dan senapan 
untuk membunuhnya. 

Joseph harus bersembunyi. Tuhan melindunginya 
sehingga musuh-musuhnya t idak dapat menemukan 
dia. Suatu malam Joseph tidur di rumah yang sama 
dengan musuh-musuhnya. Mereka tidak tahu kalau 
Joseph juga ada disana. 

Pada saat yang berbeda Joseph berpapasan dengan 
musuh-musuhnya di jalan. Mereka memandang 
kepadanya. Mereka tidak mengenalinya. 
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Joseph melakukan perjalanan ratusan mil jauhnya. Dia 
pergi ke Far West, Missouri. Orang-orang Suci di 
Missouri sangat gembira bertemu dengannya. 

Beberapa pemimpin di Missouri t idak mematuhi 
perintah-perintah Allah. Mereka t idak mau bertobat. 
Mereka marah terhadap Joseph. Mereka ingin 
memperkaya diri. 

Joseph sangat sedih. Orang-orang itu pernah menjadi 
sahabatnya. Oliver Cowdery, David Whitmer, dan yang 
lainnya dipecat dari Gereja. Mereka tidak lagi menjadi 
anggota Gereja Yesus Kristus. 

Para pria lainnya dipilih menjadi para pemimpin Gereja 
di Far West. 
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Pada suatu hari Joseph Smith pergi ke suatu tempat dekat Far West. Yesus 
berfirman tempat ini dinamakan Adam-ondi-Ahman. Tempat ini sangat istimewa. 
Yesus berbicara dengan Adam disana dan memberkatinya. Adam memberkat i 
anak-anaknya di Adam-ondi-Ahman. Kelak Yesus dan Adam serta orang-orang 
saleh lainnya akan bertemu lagi disana. 

Ajaran dan Perjanjian 116 
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Yesus Kristus 
Menamakan 
GerejaNya 
Bab 43 (April 1838) 

Joseph Smith berada di Far West, Missouri. Suatu hari 
Yesus memberinya sebuah Wahyu penting. Yesus 
berfirman kepada Joseph tentang nama Gereja yang 
benar. 

j^Wteu 

Gereja yang benar dinamakan Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman 
Akhir. Gereja ini adalah Gereja satu-satunya yang benar. Orang-orang Suci Zaman 
Akhir adalah Orang-orang Suci yang hidup pada zaman sekarang. Zaman Akhir 
adalah hari terakhir sebelum Yesus datang kembal i ke bumi. Orang-orang Suci 
adalah orang-orang saleh yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka adalah 
anggota gerejaNya yang benar. 

Ajaran dan Perjanjian 1:30; 1 15:4 
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Persepuluhan 
Bab 44 (Juli 1838) 

Orang-orang Suci berada di Far West , Missouri. Tuhan 
berf i rman kepada Joseph Smith uma tNya harus membayar 
persepuluhan. Joseph berdoa kepada Bapa Surgawi. Dia 
bertanya seberapa besar Orang-orang Suci harus membayar 
persepuluhan. Dia menerima w a h y u dari Tuhan. Tuhan 
berf i rman Orang-orang Suci harus membayar sepersepuluh 
dari seluruh mi l ik mereka untuk persepuluhan. 

Ajaran dan Perjanjian 64:23; 119: Pengantar 

Jika mereka berpenghasilan sepuluh rupiah mereka 
harus member ikan satu rupiah untuk persepuluhan. 
Jika mereka berpenghasilan seratus rupiah mereka 
harus memberikan sepuluh rupiah. 

Orang-orang Suci dapat membayar persepuluhan 
dengan cara lainnya. Orang-orang Suci dapat 
membayar persepuluhan dengan hasil panen mereka. 
Mereka memberikan sepersepuluh dari hasil gandum 
dan jerami mereka. Mereka memberikan sepersepuluh 
dari ayam-ayam atau ternak lainnya. Mereka 
membayar persepuluhan dengan susu ataupun 
sayuran. 
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Gang persepuluhan dipergunakan untuk membantu 
anggota Gereja. Persepuluhan dipergunakan untuk 
membel i makanan dan pakaian untuk orang-orang 
yang membutuhkan. 

Persepuluhan dipergunakan untuk membangun bait 
suci dan membantu pekerjaan misi. Persepuluhan juga 
dipergunakan untuk membantu orang-orang yang 
memberikan seluruh waktunya untuk bekerja bagi 
Tuhan. 

Kita menyerahkan persepuluhan ki ta kepada uskup. 
Gskup menyerahkannya kepada para pemimpin 
Gereja. Mereka memutuskan bagaimana menggunakan 
persepuluhan itu. 

Ajaran dan Perjanjian 120 

Bapa Surgawi member ikan berkat-berkat yang 
menyenangkan kepada Orang-orang Suci yang 
membayar persepuluhan. Orang-orang Suci yang tidak 
membayar persepuluhan tidak dapat menikmati 
berkat-berkat itu. Alk i tab menyatakan Orang-orang 
Suci yang tidak membayar persepuluhan merampok 
Al lah. 

Maleakhi 3 :8 -10 
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Para Perusuh di 
Missouri 
Bab 45 (1833) 

Beberapa Orang Suci menetap di Far West, Missouri. 
Joseph Smith tinggal disana. Orang-orang sangat 
gembira. Mereka membangun rumah bagus dan 
sekolahan. 

Tetapi Orang-orang Suci dapat menikmat i kedamaian 
terlalu lama. Orang-orang jahat membuat masalah 
untuk mereka. Mereka menyebarkan kebohongan 
mengenai Orang-orang Suci. Mereka mengatakan hal-
hal yang t idak baik mengenai para pemimpin Gereja. 

Para perusuh bertemu untuk merencanakan cara 
menyakit i Orang-orang Suci. 
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Para perusuh melakukan banyak kejahatan. Para 
perusuh mengejar Orang-orang Suci sehingag mereka 
harus meninggalkan rumah mereka. 

Mereka memukul i para pria dan sebagian dari mereka 
dijebloskan dalam penjara. 
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Mereka membakar rumah-rumah mereka dan 
menghancurkan ladang mereka. 

Para perusuh menyaki t i orang-orang perempuan dan 
membunuh beberapa diantara mereka. 



Tuan Boggs adalah gubernur Missouri. Para perusuh 
menyebarkan kebohongan mengenai Orang-orang Suci 
kepadanya. 

Sebagian Orang Suci tinggal di kota bernama Haun's 
Mill. Pada suatu hari beberapa diantara mereka 
sedang bekerja di ladang. Yang lainnya bekerja di 
rumah. Para perusuh datang dan menyerang mereka. 

Gubernur memerintahkan pasukannya untuk 
membunuh Orang-orang Suci bila mereka t idak 
meninggalkan Missouri. Para perusuh gembira. Mereka 
melakukan banyak kejahatan lainnya. Gubernur tidak 
menghentikan mereka. 

Orang-orang Suci banyak yang lari menuju sebuah 
bangunan yang terbuat dari balok kayu. Para perusuh 
menembaki melalui celah-celah dinding. 
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Para perusuh membunuh Orang-orang Suci yang 
bersembunyi. Beberapa anak kecil tertembak dan 
tewas. 

Kemudian para perusuh merampok isi rumah dan 
kereta Orang-orang Suci. Mereka membunuh banyak 
pria. Wanita dan anak-anak dit inggal sendirian. 

Lalu beberapa prajurit menangkap Joseph Smith dan 
beberapa pemimpin Gereja lainnya. Pasukan itu 
diperintahkan untuk menembak Joseph dan sahabat-
sahabatnya. 

Tetapi pemimpin pasukan tidak mau mematuhi 
perintah itu. Dia t idak akan menembak Joseph dan 
yang lainnya. Dia mengatakan hal itu merupakan 
pembunuhan. 

1 7 0 



Joseph tidak senang dengan apa yang mereka katakan. Dia tidak mau 
mendengarnya lagi. Dia berdiri dan memerintahkan mereka untuk berhenti dalam 
nama Yesus Kristus. Dia berkata, "Hentikan! Atau kamu atau aku akan mat i 
sekarang juga". Para penjaga penjara itu ketakutan. Mereka meminta maaf kepada 
Joseph. Mereka duduk di pojok dan diam. 
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Pasukan itu lalu memenjarakan Joseph dan sahabat-
sahabatnya. Sipir penjara merantai mereka. Di dalam 
penjara sangat dingin. Joseph dan sahabat-sahabatnya 
harus tidur diatas lantai dingin. 

' 1- - '--n..—i —i i i  
Para sipir penjara adalah orang-orang jahat. Mereka 
mengeluarkan kata-kata yang t idak baik dan 
menceritakan kisah buruk. Mereka mengatakan 
bagaimana mereka merampok dan membunuh Orang-
orang Suci. Mereka menceritakan bagaimana mereka 
menyakit i orang-orang perempuan dan anak-anak. 
Mereka tertawa dan membual sepanjang ma lam itu. 



Brigham Young adalah salah seorang Rasul. Dia 
mengundang Orang-orang Suci untuk menghadiri 
pertemuan selagi Joseph dalam penjara. Brigham Young 
mengatakan bahwa mereka harus meninggalkan missouri. 
Banyak diantara Orang-orang Suci yang miskin. Mereka 
tidak memiliki kereta maupun kuda. Para pria yang hadir 
dalam pertemuan mengatakan mereka akan membantu 
Orang-orang Suci yang miskin untuk pindah. 

Orang-orang Suci meninggalkan Missouri. Saat itu 
mus im dingin dan cuaca sangat dingin. Para perusuh 
berusaha menyakit i mereka. Para perusuh mencur i 
kuda dan sapi Orang-orang Suci. 

Orang-orang Suci pergi ke Quincy, Illinois. Orang-
orang di sana sangat ramah terhadap mereka. 

Gubernur Boggs dan teman-temannya gembira Orang-
orang Suci telah pergi. Orang-orang Suci yang masih 
t inggal di Missouri berada di penjara. 
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Joseph Smith di 
Penjara Liberty 
Bab 46 (Maret 1839) 

Joseph Smith dan teman-temannya dipenjarakan 
selama beberapa hari. Kemudian mereka dipindahkan 
ke penjara lainnya. Penjara itu ada di Liberty, Missouri. 

Penjara Liberty sangat lembab dan kotor. Joseph dan 
sahabat-sahabatnya sangat menderita. Kadang-kadang 
mereka dirantai. Mereka harus tidur di lantai. 
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Makanan yang tidak enak. Kadang-kadang dibubuhi 
racun agar mereka sakit. 



Joseph sangat sedih. Dia dan sahabat-sahabatnya 
sudah lama berada di penjara. Joseph tidak tahu 
apakah mereka akan keluar. Dia cemas memikirkan 
Gereja. 

Joseph berdoa kepada Bapa Surgawi. Dia bertanya 
berapa lama lagi dia dan Orang-orang Suci harus 
menderita. Dia memohon bantuan Bapa Surgawi. 
Joseph memohon kepada Bapa Surgawi agar 
menghukum musuh-musuh mereka. 

Ajaran dan Perjanjian 121:1-6 

Yesus berfirman kepada Joseph dia hanya akan 
menderita untuk sementara waktu. Dia berfirman 
Joseph harus tabah. Maka Allah akan memberkatinya. 
Yesus berf irman Joseph segera akan berkumpul 
dengan sahabat-sahabatnya lagi. Mereka mengasihi 
Joseph dan mereka akan merasa gembira bertemu 
dengannya. 

Ajaran dan Perjanjian 122:7-9 

Yesus mengetahui apa yang dilakukan orang-orang 
jahat. Dia berfirman kepada Joseph bagaimana Dia 
akan menghukum mereka. Orang-orang jahat tidak 
akan pernah memperoleh imamat. Anak-anak mereka 
tidak akan pernah memperoleh Imamat. Orang-orang 
jahat akan menderita dan binasa. 

Ajaran dan Perjanjian 121:15, 21 
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Yesus berf irman kepada Joseph tentang hal-hal baik yang akan dialami Orang-
orang Suci. Tidak ada yang dapat menghalangi Allah untuk memberkati mereka. 
Roh Kudus akan menyatakan kepada mereka hal-hal yang menakjubkan tentang 
kuasa Allah. Mereka akan mengetahui tentang surga dan bumi. 

Ajaran dan Perjanjian 121:26-33 

Yesus berfirman, Joseph hendaknya jangan takut j ika dia harus menderita. Joseph 
hendaknya jangan cemas j ika dia menghadapi masalah. Yesus berfirman masalah 
adalah demi kebaikan diri kita. Masalah-masalah membantu belajar. Yesus telah 
menderita melebihi siapapun. 

Ajaran dan Perjanjian 122:7-9 
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Joseph Smith 
Meminta Bantuan 
Presiden 
Bab 47 (Maret-November 1839) 

Joseph Smith menulis surat kepada Orang-orang Suci 
selagi dia berada di penjara Liberty. Dia meminta 
mereka untuk menulis tentang perbuatan jahat yang 
di lakukan para perusuh terhadap mereka. Mereka 
harus mengir imkan apa yang telah mereka tulis 
kepada para pemimpin bangsa. 

Ajaran dan Perjanjian 123:1, 4, 6 

Joseph menyuruh Orang-orang Suci untuk menulis nama orang-orang jahat yang 
telah menyakit i mereka. Mereka harus menceritakan bagaimana rumah-rumah dan 
pertanian mereka dihancurkan. 

Ajaran dan Perjanjian 123:1-3 
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Pada suatu malam empat pengawal mabuk dan tidur. 
Pengawal lainnya membantu Joseph dan sahabat-
sahabatnya melarikan diri. 

Pada suatu hari beberapa pengawal membawa Joseph 
dan empat sahabatnya ke penjara Iain. Joseph dan 
sahabat-sahabatnya membeli dua kuda dari pengawal 
itu. Mereka memberinya pakaian sebagai bayaran 
untuk seekor kuda. Mereka berjanji akan membayar 
untuk kuda yang lainnya kelak. 

Joseph dan para sahabatnya menunggang kuda secara 
bergantian. Mereka menuju Quincy,Ill inois. Perjalanan 
itu memakan waktu sepuluh hari. 
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Joseph dan sahabat-sahabatnya bertemu dengan 
keluarga mereka. Mereka gembira berkumpul lagi 
dengan mereka. 



Orang-orang Suci ingin mendapatkan suatu tempat di Illinois untuk membangun 
sebuah kota. Mereka membeli tanah di dekat Sungai Mississippi. Tanah itu lembab 
dan berlumpur. Joseph dan Orang-orang Suci pindah ke sana. Mereka bekerja 
keras mengeringkan tanah itu. mereka membangun rumah-rumah dan menanami 
kebun. Mereka membangun kota yang indah. Mereka menamakan kota itu 
Nauvoo. Nauvoo berarti tempat yang indah. 
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Setelah itu, Joseph pergi menemui presiden Amer ika 
Serikat. Joseph menceritakan kepada presiden tentang 
para perusuh di Missouri. Dia menceritakan bagaimana 
orang-orang jahat itu membakar rumah Orang-orang 
Suci dan mencuri ternak mereka. 

Joseph juga mengatakan banyak Orang Suci tewas. 
Orang-orang Suci lainnya dipenjarakan. Dia 
memperl ihatkan kepada presiden apa yang ditulis 
Orang-orang Suci. Joseph mengatakan para 
pemimpin di Missouri tidak bersedia membantu 
Orang-orang Suci. Dia meminta presiden untuk 
membantu Orang-orang Suci dan menghukum musuh-
musuh mereka. 

Presiden berkata dia mengetahui Orang Suci telah 
menderita. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk 
membantu mereka. Jika dia membantu Orang-orang 
Suci, orang-orang di Missiouri akan marah. 

Joseph sangat sedih sebab presiden tidak bersedia 
membantu orang-orang Suci. Hanya Bapa Surgawi 
yang dapat membantu mereka. 
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Para Misi di 
Negeri Lain 
Bab 48 (Juni 1837-Oktober 1841) 

Tuhan menghendaki orang-orang di negeri lain 
mengetahui tentang injil. Dia berfirman kepada Joseph 
Smith bahwa beberapa Orang Suci harus menjalankan 
misi ke Inggris. Penatua Heber C. Kimball dan tiga pria 
lainnya dipilih untuk pergi ke sana. Mereka berlayar ke 
Inggris dengan kapal. 

Mereka ber jumpa dengan seorang pemimpin Gereja 
lain. Orang itu mengij inkan para misi berkhotbah 
dalam gerejanya. Banyak orang yang mempercayai 
para misi. Mereka ingin dibaptis. Hal itu membuat 
marah pemimpin itu. Dia berkata para misi tidak boleh 
berkhotbah lagi dalam gerejanya. 

Para misi mengajar di rumah mereka. Banyak orang 
yang menjadi anggota Gereja Yesus Kristus dari 
Orang-orang Suci Zaman Akhir. 
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Selanjutnya beberapa pria lainnya menjalankan misi ke 
Inggris. Beberapa diantara mereka adalah para Rasul. 
Joseph berbicara kepada mereka sebelum mereka 
berangkat. Dia memberitahu mereka apa yang harus 
mereka ajarkan kepada orang-orang di sana. 

Joseph berpesan kepada para Rasul agar mematuhi 
semua perintah Allah. Dia berbicara kepada mereka 
mengenai imamat. Dia mengatakan hanya Gereja 
Yesus Kristus yang benar yang memiliki imamat. 

Orang-orang itu sudah siap menjalankan misi mereka. 
Mereka t idak mempunyai uang lagi. Banyak diantara 
mereka yang sakit. Isteri dan anak-anak mereka juga 
sakit. Tetapi orang-orang itu mengetahui Bapa Surgawi 
akan membantu mereka dan akan memberkat i 
mereka. 

Para misi berangkat ke Inggris. Mereka berkhotbah di 
berbagai kota. Ribuan orang yang baik mempercayai 
Injil. Mereka menjadi anggota Gereja Yesus Kristus. 
Bapa Surgawi memberkat i para misi. Mereka semua 
pulang ke rumah dengan selamat setelah tugas misi 
mereka. 
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Orson Hyde adalah salah seorang Duabelas Rasul. 
Joseph Smith mengatakan Orson mempunyai 
pekerjaan khusus yang harus dilaksanakan untuk 
bangsa Yahudi. Orson pergi ke negeri Palestina. Pada 
tanggal 4 Oktober 1841, dia memanjatkan doa untuk 
menguduskan negeri Palestina. 

Dia memohon kepada Bapa Surgawi untuk memberkati 
negeri itu. Dia berdoa agar di sana ada air sehingga 
tanaman dapat tumbuh. Dia berdoa agar semua 
keturunan Abraham dapat pergi ke Palestina untuk 
hidup di sana. Mereka dapat membangun rumah dan 
taman di sana. 

Allah telah memberkat i negeri Palestina. Sekarang negeri itu disebut Israel. Pada 
tahun 1979, Presiden Spencer W. Kimball memanjatkan sebuah doa untuk 
menguduskan sebuah taman di Israel. Taman itu disebut Taman Peringatan Orson 
Hyde. 
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Orang-orang Suci 
di Nauvoo 
Bab 49 (Januari-Juli 1841) 

Joseph Smith dan banyak Orang Suci t inggal di 
Nauvoo, Illinois. Yesus memberi beberapa wahyu 
penting kepada Joseph. Yesus berfirman Dia senang 
dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan Joseph. 
Yesus berfirman semua raja dan para pemimpin dunia 
harus diajar mengenai injil. 

Ajaran dan Perjanjian 124:1-8 

Yesus berfirman Orang-orang Suci harus membangun 
sebuah bait suci di Nauvoo. Dia menghendaki Orang-
orang Suci member ikan emas dan perak untuk bait 
suci. Mereka harus membawa banyak macam kayu 
yang bagus untuk membangun bait suci. 

Ajaran dan Perjanjian 124:26-27 

Yesus berfirman Dia akan datang ke dalam bait suci. 
Dia akan memberikan wahyu-wahyu mengenai 
GerejaNya dan imamat. 

Ajaran dan Perjanjian 124:27, 40 
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Yesus berfirman kepada Joseph, Orang-orang Suci 
perlu dibaptis untuk orang-orang yang telah 
meninggal. Dia berfirman mereka harus membangun 
sebuah kolam pembaptisan di dalam bait suci. Mereka 
dapat membapt is untuk yang telah meninggal di dalam 
kolam. 

Ajaran dan Perjanjian 124:29-37 

Yesus berfirman Dia mengasihi kakak Joseph, Hyrum. 
Hyrum akan menjadi Patriakh Gereja. Dia akan 
member i berkat-berkat istimewa kepada Orang-orang 
Suci. 

Ajaran dan Perjanjian 124:91-92 

Suatu hari Tuhan memberi Joseph sebuah wahyu 
mengenai Br igham Young. Yesus berfirman Dia 
mengasihi Br igham Young. Dia mengetahui Brigham 
telah bekerja keras untuk Gereja. Dia telah 
meninggalkan rumahnya untuk menjalankan misi 
beberapa kali. Dia sudah seringkah meninggalkan 
keluarganya. 

Ajaran dan Perjanjian 126:1-2 

Tuhan berfirman Brigham Young harus tinggal bersama 
keluarganya lagi. Dia harus mengurus keluarganya. 

Ajaran dan Perjanjian 126:3 
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Penganugerahan 
Pertama 
Bab 50 (Mei 1842) 

Yesus berjanji kepada Joseph Smith bahwa Dia akan 
memberikan orang-orang suatu berkat khusus. Berkat 
ini disebut penganugrahan. Penganugrahan akan 
diberikan di dalam bait suci. Hanya para pria dan 
wanita yang mematuhi perintah-perintah Al lah yang 
dapat memperoleh berkat penganugrahan itu. 

Ajaran dan Perjanjian 105:12, 18, 33; 110:9; 124:40-41 

Sesudah itu, Joseph Smith mengadakan suatu 
pertemuan dengan beberapa orang pria dan istri 
mereka. Joseph mengajarkan kepada mereka hal-hal 
yang akan mereka laksanakan di dalam bait suci. 
Kemudian penganugrahan akan diberikan kepada 
mereka semua. 

Sekarang ini orang-orang yang mematuhi perintah-
perintah Al lah dapat pergi ke bait suci. Mereka dapat 
memperoleh berkat khusus penganugrahan. Mereka 
dapat mempelajari hal-hal yang perlu mereka ketahui 
untuk dapat kembali ke surga. Mereka membuat 
perjanjian dengan Allah. Al lah membuat perjanjian 
dengan mereka. 
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Lembaga 
Pertolongan 
Bab 51 (Maret 1842) 

Anggota Gereja sedang membangun bait suci Nauvoo. 
Pakaian mereka sudah nampak lusuh. Para wanita 
ingin membantu mereka. Seorang wanita mengatakan 
dia ingin membuatkan mereka baju lagi. Tetapi dia 
tidak mempunyai uang untuk membel i kainnya. 

Sarah M. Kimball berkata dia akan memberi pada 
wanita kain. Sister Kimball meminta bantuan wanita 
lainnya. Mereka mengadakan suatu pertemuan di 
rumah sister Kimball. Mereka memutuskan untuk 
membentuk suatu lembaga untuk kaum wanita Gereja. 

Mereka meminta Elisa R. Snow untuk menuliskan 
beberapa peraturan di dalam lembaga itu. Dia 
membawa peraturan tersebut kepada Joseph Smith. 
Joseph Smith mengatakan peraturan itu sudah bagus. 
Tetapi dia menambahkan Tuhan memil ik i suatu 
rencana yang lebih baik untuk kaum wanita. 
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Joseph Smith mengundang kaum wanita untuk menghadiri sebuah pertemuan 
yang diadakan pada tanggal 17 Maret 1842. Dia berkata para pemimpin 
keimamatan akan membantu kaum wanita menangani lembaga mereka. Dalam 
pertemuan itu hadir delapan belas orang wanita. Emma Smith dipilih menjadi 
pemimpin kaum wanita tersebut. Mereka menyebut lembaga mereka Lembaga 
Pertolongan. 

187 



Joseph Smith menghimbau kaum wanita untuk 
membantu orang-orang yang sakit dan miskin. Mereka 
harus member ikan orang-orang bantuan apapun yang 
dibutuhkan. Uskup akan membantu kaum wanita 
untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan. 

K a u m wanita tersebut mengadakan banyak pertemuan 
untuk mempelajari hal-hal yang seharusnya mereka 
ketahui. Mereka sangat senang dapat membantu para 
anggota Gereja. 

Kaum wanita mengerjakan segala sesuatu untuk 
keperluan bait suci. Mereka membuat pakaian untuk 
kaum pria yang bekerja dalam pembangunan bait suci. 

Kaum wanita menyediakan makanan untuk orang-
orang yang membutuhkannya. Mereka merawat 
orang-orang yang sakit. Mereka melakukan banyak 
hal untuk membantu Orang-orang Suci. 

1 8 8 



Kaum wanita dalam Gereja dapat mengikuti pertemuan Lembaga Pertolongan. 
Mereka membantu orang-orang. Mereka mempelajari injil. Mereka mempelajari 
orang-orang dari negeri lain. Mereka mempelajari buku-buku, musik serta kesenian 
yang baik. Mereka mempelajari bagaimana mengurus rumah tangga yang baik. 

189 



Winter Quarters 
Council Bluffs 

.Nauvoo--

Carthage 

ILLINOIS 

Independece 
W . / f 

MISSOURI 

COLORADO 

1 9 0 



Masalah di 
Nauvoo 
Bab 52 (Mei-Agustus 1842) 

Orang-orang Suci memil ih John C. Bennett untuk 
menjadi walikota Nauvoo. Pada mulanya dia seorang 
walikota yang baik. Tetapi kemudian dia berbuat 
banyak kejahatan. Dia tidak menyukai Joseph Smith. 

Banyak orang ingin menetap di Nauvoo. Mereka 
membangun sebuah kota yang indah. Mereka mulai 
membangun bait suci. Orang-orang Suci di Nauvoo 
menginginkan seorang walikota untuk kota mereka. 

Penduduk di Nauvoo menginginkan suatu hari libur 
khusus. Mereka ingin menyaksikan barisan tentara 
Nauvoo berpawai. 
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John Bennett menjadi pemimpin barisan itu. Dia 
memutuskan untuk mengadakan perang-perangan. Hal 
itu bukan merupakan perang sungguhan, tetapi hanya 
untuk hiburan. 

Tuan Bennett meminta Joseph Smith untuk menjadi 
pemimpin pasukan dalam perang tersebut. Joseph 
mengetahui bahwa John Bennet t idak menyukai 
dirinya. Dia merasakan Tuan Bennett ingin 
membunuhnya. Tuhan berfirman Joseph sebaiknya 
tidak ikut dalam perang-perangan tersebut. 

John Bennett sangat marah. Dia t idak ingin menjadi 
walikota lagi di Nauvoo. Orang-orang memilih Joseph 
Smith menjadi walikota. 
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John Bennet dan beberapa orang t idak mau lagi 
menjadi anggota Gereja. Mereka mengatakan hal-hal 
yang t idak baik mengenai Nabi Joseph Smith. 



Joseph Smith berbicara dengan kaum pria yang menjadi anggota Gereja. Dia 
mengatakan Orang-orang Suci akan menghadapi banyak masalah lagi. Kelak 
mereka harus meninggalkan Nauvoo. Mereka akan pergi menuju pegunungan 
Rocky di sebelah barat Amerika Serikat. Orang-orang Suci akan membangun kota 
di sana. Mereka akan patuh kepada Allah dan menjadi bangsa yang kuat. 
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Allah dan Para 
Malaikat 
Bab 53 (Pebruari-April 1843) 

Orang itu sangat marah. Dia memerintahkan api turun dari langit untuk membakar 
Nabi dan rumahnya. Tetapi orang itu t idak memil ik i kuasa Allah. Tidak ada api 
yang turun dari langit. 

Pada suatu hari seseorang menemui Joseph Smith. 
Orang itu mengatakan telah melihat seorang malaikat. 
Dia menceritakan kepada Joseph Smith bagaimana 
malaikat itu berpakaian. Joseph Smith mengatakan 
orang itu salah. Dia berkata malaikat t idak berpakaian 
seperti yang dikatakan orang itu. 
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Yesus member i Joseph Smith sebuah wahyu mengenai malaikat. Yesus berfirman 
malaikat adalah orang-orang yang pernah hidup di bumi. Mereka mati dan 
dibangkitkan. Mereka memil ik i tubuh yang berdaging dan bertulang. Sekarang 
mereka t inggal bersama Allah. 

Ajaran dan Perjanjian 129:1 

Yesus berf irman Setan berusaha menipu manusia. Kadang-kadang Setan membuat 
orang-orang mengira dia seorang malaikat. Dia berusaha membuat orang-orang 
berbuat kejahatan. Tetapi orang-orang saleh dapat mengetahui bila Setan 
berusaha menipu mereka. 

Ajaran dan Perjanjian 129:8 

1 9 5 



Sesudah itu, Joseph Smith memberitahukan kepada orang-orang hal-hal lainnya 
mengenai surga. Orang-orang yang saleh di bumi akan hidup di surga bersama 
Yesus Kristus. Di surga mereka akan mengetahui segala hal yang mereka pelajari 
di bumi. 

Ajaran dan Perjanjian 130:6, 7 

Joseph Smith mengatakan semua hukum-hukum Al lah dibuat di surga sebelum 
kita datang ke bumi. Ada satu berkat untuk setiap hukum. Kita harus mematuhi 
hukum-hukum itu untuk memperoleh berkat-berkatnya. 

Ajaran dan Perjanjian 130:20-21 
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Joseph Smith memberi tahukan kepada Orang-orang 
Suci mengenai Yesus Kristus dan Bapa Surgawi. Yesus 
nampak seperti manusia. Dia pernah hidup di bumi. 
Dia mati dan dibangkitkan. Dia memil ik i tubuh yang 
berdaging dan bertulang. 

Ajaran dan Perjanjian 130:22 

Bapa Surgawi memil ik i tubuh yang berdaging dan 
bertulang. Dia tinggal di tempat yang indah dan 
bercahaya. 

Ajaran dan Perjanjian 130:7, 22; Abraham 3:4 

Joseph Smith juga mengatakan Roh Kudus adalah roh. Roh Kudus t idak memil iki 
tubuh yang berdaging dan bertulang. 

Ajaran dan Perjanjian 130:22 
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Joseph Smith mengajukan beberapa pertanyaan 
kepada Tuhan mengenai perkawinan. Yesus berfirman 
bahwa seorang pria dan wanita harus dinikahkan oleh 
seorang pria yang memi l ik i imamat. Mereka harus 
menikah di dalam bait suci. Mereka harus mematuhi 
perintah-perintah Allah. Maka mereka akan menikah 
untuk selamanya. 

Ajaran dan Perjanjian 132:1-29 

Sebuah Wahyu 
Mengenai 
Pernikahan 
Bab 54 (Juli 1843) 

Orang-orang saleh yang dinikahkan untuk selamanya 
akan tinggal di kerajaan selestial. Anak-anak mereka 
akan mematuhi Allah dan akan menjadi milik mereka. 
Mereka akan menjadi satu keluarga. Mereka akan 
hidup bersama Allah. Mereka akan menjadi seperti Dia. 

Ajaran dan Perjanjian 132:1-29 

Yesus berfirman kadang-kadang Allah berfirman 
kepada para nabinya agar kaum pria memi l ik i istri 
lebih dari satu. Tetapi kaum pria hendaknya 
melakukannya hanya bila Allah memerintahkan 
mereka. 

Ajaran dan Perjanjian 132:32-39 
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Masalah Lagi 
Untuk Orang 
orang Suci 
Bab 55 (1843-1844) 

Kebanyakan orang-orang yang tinggal di dekat 
Nauvoo bukan anggota Gereja. Banyak diantaranya 
yang tidak menyukai Orang-orang Suci. Mereka tidak 
menginginkan Orang-orang Suci menjadi pemimpin 
kota. Mereka membuat masalah untuk anggota Gereja. 
Orang-orang itu membentuk suatu gerombolan 

perusuh. Mereka mencuri ternak Orang-orang Suci. 
Mereka membakar lumbung dan rumah-rumah 
mereka. Mereka berusaha mengusir Orang-orang Suci 
dari Nauvoo. Polisi dan tentara tidak dapat 
menghentikan para perusuh itu. Gubernur juga t idak 
bersedia membantu Orang-orang Suci. 

Joseph Smith telah memberi tahu Orang-orang Suci di 
Nauvoo bahwa mereka akan menghadapi masalah. 
Hal-hal yang telah dikatakan Joseph Smith menjadi 
kenyataan. Joseph Smith sudah tahu bahwa Orang-
orang Suci akan meninggalkan Nauvoo. Mereka harus 
pergi ke suatu tempat dimana tidak ada seorangpun 
yang akan mengganggu mereka. 
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Joseph Smith mengadakan suatu pertemuan dengan 
para Rasul dan beberapa orang lainnya. Dia menyuruh 
mereka untuk mencari suatu tempat di mana Orang-
orang Suci dapat t inggal di sana. 

Joseph Smith melihat peta-peta negeri itu. Di peta ada 
sebuah tempat yang terdapat gunung-gunung yang 
tinggi dan lembah yang luas. Bangsa Indian tinggal di 
sana. Joseph tahu tempat itu cocok untuk Orang-
orang Suci. Para perusuh tidak dapat menyaki t i 
mereka. Joseph berharap Orang-orang Suci dapat 
pergi dan tinggal di sana. 

Sebagian penduduk di Nauvoo adalah anggota Gereja. 
Tetapi mereka tidak mempercayai injil lagi. Mereka 
membenci Joseph Smith. Mereka ingin membunuhnya. 
Mereka menerbitkan surat kabar. Mereka menuliskan 
hal-hal yang tidak baik mengenai Joseph dan Orang-
orang Suci. 

Para pemimpin Nauvoo sangat marah mengenai surat 
kabar itu. Beberapa diantaranya pergi ke penerbit 
surat-surat kabar. Mereka membakar surat kabar itu. 
Mereka menghancurkan mesin cetaknya. Surat kabar 
tidak dapat diterbitkan lagi. 
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Nabi Terbunuh 
Bab 56 (Juni 1844) 

Beberapa orang menyalahkan Joseph atas masalah 
yang terjadi di Nauvoo. Joseph dipenjarakan. Hakim 
memutuskan Joseph tidak bersalah. Dia membebaskan 
Joseph. 

Para perusuh marah kepada hakim. Mereka 
mengatakan akan membunuh hakim. Orang-orang 
Suci di Nauvoo ketakutan. Mereka meminta bantuan 
gubernur negara bagian. Tetapi dia tidak bersedia 
membantu. Dia mengir imkan tentaranya untuk mencari 
Joseph. 

Joseph Smith tahu dia mungkin akan dipenjarakan 
lagi. Joseph takut kakaknya Hyrum juga akan 
dipenjarakan. Joseph menyuruh kakaknya, Hyrum 
untuk membawa keluarganya pergi ke kota lain. Tetapi 
Hyrum tidak m a u meninggalkan Joseph. 
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Joseph Smith mengatakan dia dan Hyrum harus 
meninggalkan Nauvoo. Jika mereka pergi para 
perusuh tidak akan menyakit i Orang-orang Suci. Jadi 
Joseph dan Hyrum pergi menyeberangi sungai. 

Beberapa orang mengatakan Joseph Smith melarikan 
diri karena takut. Istri Joseph, Emma, menyuruh 
beberapa orang temannya untuk meminta agar Joseph 
kembali . Joseph Smith mengira dia akan dibunuh bila 
kembal i ke Nauvoo. Tapi dia melakukan apa yang 
di inginkan teman-temannya. 

Joseph dan Hyrum kembali lagi ke Nauvoo. Mereka 
ditangkap. Pasukan tentara membawa mereka, Wil lard 
Richards serta John Taylor ke sebuah kota bernama 
Carthage. Mereka dipenjarakan di penjara Carthage. 

Esok hari adalah tanggal 27 Juni 1844. Beberapa 
sahabat Joseph mengunjunginya di penjara. Mereka 
membacakan ayat-ayat suci. John Taylor 
menyanyikan lagu kesukaan Joseph mengenai Yesus. 
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Tiba-tiba mereka mendengar kegaduhan di luar. Para perusuh menembaki 
penjara. Para perusuh itu terdiri dari seratus orang lebih. Mereka mengecat wajah 
mereka agar tidak ada orang yang mengenali mereka. 

Beberapa perusuh menerobos melewati para penjaga dan mendorong pintu 
penjara sampai terbuka. Mereka berlari menaiki loteng. Mereka menembak ke 
dalam ruangan itu. Mereka menembak John Taylor, tetapi dia t idak mati. Mereka 
membunuh Hyrum. Joseph melihat Hyrum tewas. Dia berkata, "Oh, kakakku 
Hyrum!" 
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Joseph Smith berlari menuju jendela. Gerombolan menembakinya. Dia berseru. "O 
Tuhan, Al iahku." Dia terlempar dari jendela. Nabi Allah telah tewas. 

Tubuh Joseph Smith dan kakaknya Hyrum dibawa ke Nauvoo. Orang-orang Suci 
sangat sedih. Pemimpin dan Nabi mereka tewas. Dia memberikan nyawanya untuk 
injil Yesus Kristus. 

Ajaran dan Perjanjian 135 
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Nabi Joseph Smith telah melaksanakan banyak pekerjaan penting. Dia 
menerjemahkan Kitab Mormon. Dia mendir ikan kembali Gereja Yesus Kristus. Dia 
memerintahkan para misi untuk mengabarkan injil ke negeri lain. Dia membangun 
sebuah kota agar Orang-orang Suci dapat t inggal di sana. Al lah mengasihi Joseph 
Smith. Orang-orang Suci mengasihi dia. Joseph Smith telah berbuat banyak untuk 
membantu kita melebihi orang lain manapun, kecuali Yesus Kristus. 

Ajaran dan Perjanjian 135:3 
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Nabi Joseph Smith telah meninggal. Gereja t idak 
memi l ik i seorang Presiden. Orang-orang Suci t idak 
tahu siapa yang harus menjadi pemimpin mereka. 

Seorang 
Pemimpin Baru 
Untuk Gereja 
Bab 57 (Juli-Agustus 1844) 

Banyak diantara para Rasul sedang menjalankan misi 
di negeri lain. 

Sidney Rigdon adalah penasehat Joseph Smith. Tetapi 
dia t idak mematuhi Tuhan. Dia telah pindah dari 
Nauvoo. 

Ajaran dan Perjanjian 124:108-109 
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Sidney Rigdon mendengar tewasnya Nabi. Dia kembal i 
ke Nauvoo. Dia ingin menjadi pemimpin Gereja. 

Brigham Young dan para Rasul lainnya kembali dari 
misi mereka. Brigham Young adalah pemimpin para 
Rasul. Dia berkata para Rasul akan memimpin Gereja 
sampai seorang Presiden baru terpilih. 

Ajaran dan Perjanjian 107:24 

Anggota Gereja mengadakan suatu pertemuan. Sidney Rigdon berbicara kepada 
mereka. Dia berkata dia seharusnya menjadi pemimpin Gereja. 
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Brigham Young kemudian berbicara. Dia mengatakan para Rasul hendaknya 
memimpin Gereja. Roh Kudus menyertainya. Suara Brigham Young terdengar 
seperti suara Joseph Smith. Beberapa menit kemudian dia nampak seperti Joseph 
Smith. Orang-orang tahu bahwa Allah telah memil ih para Rasul untuk memimpin 
Gereja. Sidney Rigdon marah. Dia kembal i ke rumahnya. Dia mendirikan gereja 
sendiri. Dia tidak lagi menjadi anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci 
Zaman Akhir. 
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Orang-orang Suci 
Yang Pertama 
Meninggalkan 
Nauvoo 
Bab 58 (September 1845-Pebruari 
1846) 

Setelah Joseph Smith tewas, para perusuh mengira 
Gerejanya akan berakhir. Mereka tidak tahu bahwa 
Tuhan akan memil ih seorang pemimpin baru. Para 
perusuh ingin menghancurkan Gereja. Surat kabar 
memberi takan kebohongan mengenai Orang-orang 
Suci. Mereka mengatakan Orang-orang Suci 
membunuh dan mencuri. 

Gubernur negara bagian t idak bersedia membantu Orang-orang Suci. Dia berkata 
para perusuh membenci mereka. Dia menyuruh Orang-orang Suci agar pindah ke 
Barat. Brigham Young mengatakan Orang-orang Suci akan pergi ke Barat. Tetapi 
mereka memerlukan waktu untuk mempersiapkan diri. Mereka membutuhkan uang 
untuk membel i makanan dan pakaian. Mereka harus membuat kereta dan membeli 
sapi. Mereka harus menjual rumah mereka. 
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Para perusuh tidak mau memberi waktu kepada 
Orang-orang Suci untuk mempersiapkan diri. Orang-
orang itu tidak mau membeli rumah Orang-orang Suci. 
Para perusuh menyebabkan beberapa Orang-orang 
Suci meninggalkan rumah mereka. Para perusuh 
mencuri barang-barang dari rumah mereka. Kemudian 
mereka membakar rumah-rumahnya. 

Orang-orang Suci bekerja keras mempersiapkan diri 
untuk meninggalkan Nauvoo. Mereka memotong kayu 
dan membuat kereta. Mereka membel i hewan. Mereka 
mengumpulkan makanan. Orang-orang Suci ingin 
menyelesaikan bait suci sebelum mereka pergi. 

Orang-orang Suci memberikan uang untuk 
membangun bait suci. Mereka bekerja di dalam bait 
suci. Mereka menyelesaikan banyak ruangan. Mereka 
menguduskan setiap ruangan bila telah selesai. Mereka 
menggunakan satu ruangan untuk membaptiskan 
orang-orang yang telah meninggal. Mereka 
mengadakan konperensi di dalam bait suci untuk 
semua anggota Gereja. 

Musim dingin tiba. Udara sangat dingin. Para perusuh 
menyebabkan Orang-orang Suci meninggalkan rumah 
mereka. Orang-orang Suci memasukkan semua 
barang-barang mereka ke dalam kereta. Mereka 
menaikkan kereta di atas perahu datar. Mereka pergi 
menyeberangi Sungai Mississippi. 
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Udara yang begitu dingin menyebabkan sungai membeku. Brigham Young dan 
beberapa Orang-orang Suci mengendarai kereta mereka melintasi sungai di atas es. 

Orang-orang Suci berkemah di dekat sungai. Beberapa diantara mereka t idak 
mempunyai cukup pakaian. Mereka kedinginan. Beberapa orang tidak mempunyai 
cukup makanan. Orang-orang Suci yang mempunyai banyak pakaian dan makanan 
membaginya dengan yang lain. Orang-orang Suci berada di situ selama beberapa 
hari. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan mendirikan kemah di tempat 
lainnya. Brigham Young memil ih para pemimpin. Para pemimpin membantu orang-
orang mempersiapkan diri melakukan perjalanan ke pegunungan di sebelah Barat. 
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Bait Suci Nauvoo 
Telah Selesai 
Bab 59 (Oktober 1845-September 
1846) 

Sebagian Orang-orang Suci t idak meninggalkan 
Nauvoo. Tuhan telah memerintahkan Orang-orang Suci 
untuk membangun sebuah bait suci di Nauvoo. Mereka 
ingin mematuhiNya. Orang-orang yang masih tinggal 
di Nauvoo bekerja keras untuk bait suci. 

Ajaran dan Perjanjian 124:31 

Banyak diantara Orang-orang Suci jatuh sakit. Mereka kebanyakan miskin. Mereka 
tahu Nauvoo harus segera ditinggalkan. Tetapi mereka masih ingin menyelesaikan 
bait suci. 
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Akhirnya bait suci selesai. Orang-orang Suci bekerja siang dan malam untuk 
menyelesaikan bait suci. Mereka diberikan berkat penganugerahan. Mereka bahagia 
memil ik i bait suci. 
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Pada akhirnya Orang-orang Suci yang masih ada di 
sana harus meninggalkan Nauvoo. Mereka 
memasukkan semua barang milik mereka ke da lam 
kereta. Mereka menyeberangi Sungai Mississippi 
menuju ke seberang. 

Orang-orang Suci t inggal di dekat sungai selama 
beberapa hari. Mereka tidak mempunyai cukup 
makanan untuk dimakan. Tuhan memberkat i mereka. 
Dia mengir imkan burung-burung keci l yang disebut 
burung puyuh. Orang-orang Suci membunuh burung-
burung itu dan memakannya. 

Mereka memandang ke seberang sungai dan melihat 
Nauvoo. Mereka mel ihat bait suci di atas bukit. Mereka 
sedih meninggalkan Nauvoo. Tetapi mereka bahagia 
telah menyelesaikan bait suci Tuhan. 

Kemudian Brigham Young mengir im beberapa orang 
untuk membantu Orang-orang Suci. Orang-orang itu 
membawa mereka ke tempat dimana Orang-orang 
Suci lainnya berkemah. 
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Para Pionir 
Melanjutkan 
Perjalanan 
Bab 60 (Maret 1846-Juni 1846) 

Di awal musim semi Orang-orang Suci mulai 
melakukan perjalanan lagi. Cuaca masih amat dingin. 
Beberapa orang ja tuh sakit dan mati. 

Jalanan sangat buruk. Orang-orang harus melakukan perjalanan dengan lambat. 
Daerahnya datar dengan beberapa bukit kecil. Tanah daerah ini ditutupi dengan 
rumput yang tinggi. Tanah semacam ini disebut dataran. Orang-orang Indian 
t inggal di dataran ini. Di sana t idak terdapat kota maupun pertanian. 
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Brigham Young mengutus orang untuk mencari tempat yang bagus untuk 
perkemahan mereka. Mereka menebang pohon dan mendirikan rumah-rumah 
kayu. Mereka membangun jembatan untuk menyeberangi sungai, agar orang-
orang mudah melintasinya. Orang-orang Suci yang melakukan perjalanan ke 
sebelah Barat disebut para pionir. 
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Para pionir sampai di sebuah sungai yang lebar. Tempat dimana mereka berhenti 
disebut Council Bluffs. Orang-orang Suci lainnya berdatangan dan bergabung 
dengan mereka. Mereka mendir ikan kemah di tepi sungai itu. Para pionir t inggal 
disana sampai musim panas. 

2 1 7 



Batalyon 
Mormon 
Bab 61 (Juni 1846-Juli 1847) 

Orang-orang Suci berada di Counci l Bluffs. Seorang 
Kapten tentara Amer ika Serikat datang menemui 
Br igham Young. Namanya Kapten Allen. 

Kapten Allen mengatakan presiden Amerika 
memerlukan 500 orang pria untuk menjadi tentara. 
Brigham Young mengatakan Orang-orang Suci akan 
melakukan apa yang dikehendaki presiden. 

Kapten Allen berbicara dengan para pria dan 500 
diantara mereka menjadi tentara. Mereka disebut 
Batalyon Mormon. Kadang-kadang anggota Gereja 
disebut Mormon karena mereka mempercayai Kitab 
Mormon. 
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Brigham Young menghimbau mereka agar menjadi prajurit yang terbaik dalam 
ketentaraan. Mereka harus membawa Alkitab dan Kitab Mormon mereka. Mereka 
harus rapi, bersih dan sopan. Mereka hendaknya tidak mengeluarkan sumpah 
serapah, atau bermain kartu. Br igham Young berpesan kepada mereka agar 
mematuhi perintah-perintah Allah. Maka mereka tidak akan membunuh siapapun. 

Batalyon Mormon berangkat bersama Kapten Allen. 
Orang-orang Suci sedih melihat kepergian mereka. 
Orang-orang Suci membutuhkan semua orang yang 
ada untuk menolong mereka pergi ke Barat. Mereka 
tidak ingin orang-orang itu pergi berperang. Tetapi 
mereka tahu para prajurit akan dibayar. Uang itu 
dapat membantu Orang-orang Suci. 

Batalyon Mormon berjalan menuju ke selatan. Beberapa 
keluarga prajurit ikut bersama Batalyon Mormon. Pada 
saat itu sangat sulit bagi mereka untuk mengadakan 
perjalanan. Mereka harus berjalan kak i sepanjang 
perjalanan. 

2 1 9 



Jalanan sangat buruk. Kadang-kadang kereta 
terperosok di pasir yang dalam. Tidak ada air untuk di 
minum. Tidak ada pepohonan tempat mereka dapat 
berteduh untuk beristirahat. Beberapa orang jatuh 
sakit. Hanya orang-orang yang sakit dapat naik ke 
kereta. 

Kapten Allen memutuskan prajurit yang sakit, para 
wanita dan anak-anak harus t inggal di Colorado. 
Mereka tinggal di sebuah kota bernama Pueblo. 
Prajurit-prajurit itu dibayar untuk menjadi tentara. 
Beberapa prajurit yang sakit mengir imkan uang 
mereka untuk keluarganya di Council Bluffs. Mereka 
mengir imkan uangnya untuk orang-orang miskin di 
Nauvoo dan untuk para misi. 

Para prajurit dalam Batalyon terus berjalan. Kadang-
kadang mereka tidak tahu ke mana mereka pergi. 
Mereka harus menggali pasir yang dalam untuk 
mendapatkan air. Airnya terasa t idak enak. Para 
prajurit t idak memi l ik i cukup makanan. Di sana tidak 
ada kayu untuk membuat api. Orang-orang itu harus 
membakar rerumputan. 

Para prajurit menemui orang-orang Indian atau orang 
lain yang memi l ik i makanan. Para prajurit t idak 
mempunyai uang untuk membel i makanan. Mereka 
memberikan sebagian pakaiannya kepada orang-orang 
Indian. Orang-orang Indian member ikan makanan 
kepada para prajurit. 
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Batalyon Mormon pergi ke arah Barat. Mereka sampai di pegunungan yang amat 
curam. Mereka harus mengikatkan tali pada kereta untuk menarik mereka naik ke 
atas pegunungan. Kemudian di sisi lainnya mereka membiarkan kereta-keretanya 
turun. 

Pada suatu hari para prajurit melihat beberapa banteng. Banteng-banteng itu 
menyerang mereka. Para prajurit melawannya. Akhirnya mereka dapat mengusir 
banteng itu. Salah seorang diantaranya terluka. Dia tidak dapat berjalan untuk 
waktu yang lama. 
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Akhirnya Batalyon Mormon sampai di Laut Pasifik. Pada saat itu tanggal 29 
Januari 1847. Orang-orang itu kelelahan. Pakaian mereka lusuh. Mereka gembira 
perjalanan panjang telah berakhir. 

Para prajurit dibayar untuk menjadi tentara. Mereka 
t idak perlu menjadi tentara lagi. Mereka dapat kembal i 
pulang kepada keluarga mereka. 

Beberapa orang tinggal di California. Kebanyakan pergi 
ke Rocky Mountains untuk bergabung dengan Orang-
orang Suci yang telah tiba di sana dari Council Bluffs. 
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Para Pionir Pergi 
ke Lembah 
Salt Lake 
Bab 62 (Juni 1846-Juli 1847) 

Para pionir masih berada di Council Bluffs. Mereka 
membutuhkan banyak pria yang kuat untuk membantu 
mereka melakukan perjalanan. Sebagian besar pria 
muda bergabung dengan Batalyon Mormon. Sehingga 
para pionir memutuskan tidak pergi ke Rocky 
Mountains sampai musim semi. 

Orang-orang Indian mengij inkan Orang-orang Suci 
memil ik i tanah di seberang sungai. Di sana Orang-
orang Suci membangun sebuah kota bernama Winter 
Quarters. Mereka membangun jalan dan rumah. 
Beberapa buah rumah terbuat dari balok. Rumah 
lainnya terdapat di dalam gua di sisi perbukitan. Para 
pionir menanam biji-bijian. 

Br igham Young membagi kota menjadi cabang-
cabang. Dia memi l ih orang untuk menjadi uskup. 
Beberapa orang Indian membuat masalah terhadap 
para pionir. Para pionir membangun tembok 
mengeli l ingi kota untuk menghindari orang-orang 
Indian yang membuat masalah. 
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Ketika para pionir berada di Winter Quarters Br igham 
Young mendapat sebuah wahyu. Tuhan berf i rman 
kepadanya bagaimana Orang-orang Suci harus 
mempers iapkan dir i untuk pergi dari situ. Dia 
berf i rman kepada Br igham Young apa saja yang harus 
di lakukan orang-orang dalam perjalanan mereka. 

Tuhan berf i rman orang-orang harus dibagi menjad i 
beberapa ke lompok kecil. Set iap ke lompok 
mempunya i seorang pemimpin . Orang-orang itu harus 
pa tuh kepada p e m i m p i n mereka. Mereka harus saling 
menolong. Mereka harus mengurus keluarga yang 
t idak mempunya i ayah atau ibu. 

Ajaran dan Perjanjian 136:1-8 

Setiap ke lompok harus m e m p u n y a i kereta dan 
makanannya sendiri. Setiap ke lompok harus 
mempunya i orang-orang yang dapat memperba ik i 
kereta, membangun rumah, m e n a n a m bij i -bi j ian, dan 
membangun jembatan. 

Ajaran dan Perjanjian 136:7 

Tuhan berf i rman kepada Orang-orang Suci tentang 
hal-hal lainnya y a n g harus mereka ker jakan. Mereka 
harus saling menepat i janji. Mereka t idak boleh saling 
mengolok. Mereka harus ju jur . Mereka harus 
mengembal ikan barang yang mereka p in jam atau 
temukan. 

Ajaran dan Perjanjian 136:23-27 
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Tuhan menghendak i para pionir bergembira. Dia berf irman kepada mereka agar 
menyany i dan menar i bersama. Mereka hendaknya t idak takut . Dia akan memban tu 
mereka. Dia ber f i rman bahwa mereka akan menghadapi masalah. Tetapi masalah-
masalah itu akan membuat mereka menjadi orang yang lebih baik. Mereka akan 
diberkati. 

Ajaran dan Perjanjian 136:28-31 

Br igham Young melakukan apa yang diper intahkan 
Tuhan kepadanya. Dia membagi orang-orang i tu 
menjadi beberapa ke lompok. Setiap ke lompok 
mempunya i segala sesuatu yang mereka bu tuhkan 
untuk m e m b a n g u n sebuah kota di pegunungan. 

Orang-orang Suci mengadakan suatu konperensi. 
Kemud ian Br igham Young memi l ih satu ke lompok 
yang harus berangkat lebih dahulu. Ke lompok itu 
terdir i dari 143 pr ia, 3 wanita dan dua anak-anak. Hari 
ber ikutnya ke lompok pertama meninggalkan Winter 
Quarters. 
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Setiap orang mempunyai tugas sendiri dalam 
perjalanan. Kaum wanita mengurus anak-anak. 
Mereka memasak makanan. Kaum pria membawa 
senapan untuk melindungi orang dan hewan mereka. 

Para pionir melakukan perjalanan sepanjang hari. 
Pada waktu ma lam mereka mendir ikan kemah. 
Mereka membuat lingkaran dengan kereta-kereta 
mereka. Orang dan hewan berada di tengah lingkaran 
itu. Mereka membuat perapian dan memasak di situ. 

Mereka menari dan menyanyi. Salah satu lagunya 
adalah "Mari, Mari Orang-orang Suci." Hal itu membuat 
mereka merasa lebih tentram. 

Seseorang membunyikan terompet untuk member i 
tanda bahwa sudah saatnya untuk tidur. Para pionir 
memanjatkan doa dan tidur. 
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Para pionir melakukan perjalanan panjang melintasi 
dataran. Mereka melakukan perjalanan selama empat 
bulan. Mereka ber jumpa dengan orang-orang lain 
dalam perjalanan. Beberapa orang itu menjerat 
binatang buas untuk diambil kul i t bulunya. Mereka 
memberitahu Br igham Young agar jangan pergi ke 
Rocky Mountain. Mereka mengatakan biji-bijian t idak 
akan tumbuh di sana. 

Orang lain mengatakan kepada Brigham Young agar 
membawa Orang-orang Suci ke California. Tetapi 
Br igham Young berkata Tuhan telah menunjukkan 
kepadanya ke mana Orang-orang Suci harus pergi. 
Dia akan mematuhi Tuhan. 

Br igham Young ja tuh sakit. Dia t idak dapat melakukan 
perjalanan dengan cepat. Dia memi l ih beberapa orang 
untuk pergi lebih dahulu. Dia menyuruh mereka untuk 
pergi ke Lembah Great Salt Lake. Mereka harus 
memula i menanam biji-bijian di sana. 

Akhirnya Orang-orang Suci sampai ke pegunungan. 
Perjalanan begitu sulit untuk sampai ke sana. 
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Orang-orang itu membawa kereta mereka melewati 
pegunungan. Mereka turun memasuki lembah. Mereka 
berkemah di tepi sungai. 

Mereka berdoa kepada Allah. Mereka memohon 
kepadaNya agar memberkat i benih yang akan mereka 
tanam. Orang-orang pria itu menanam benih. 

Keesokan harinya Brigham Young dan para pionir bersama-sama datang ke 
lembah itu. Brigham Young melihat lembah itu dari keretanya. Dia tahu i tulah 
tempat yang dikehendaki Tuhan untuk tempat tinggal Orang-orang Suci. 
Brigham Young berkata, "Inilah tempatnya yang benar. Jalan terus." Orang-
orang Suci mengendarai kereta mereka turun memasuki lembah itu. Pada saat 
itu tanggal 24 Jul i 1847. 
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Orang-orang Suci 
di Pegunungan 
Rocky 
Bab 63 (Juli 1847) 

Para pionir mulai membangun sebuah kota di lembah 
Great Salt Lake. Mereka menamakan kota itu Salt 
Lake City. Brigham Young memil ih tempat untuk 
membangun bait suci. 

Brigham Young membagi kota itu. Setiap keluarga 
mempunyai tanah untuk rumah dan pertanian mereka. 
Para pionir membangun rumah-rumah dari balok. 
Mereka menanam biji-bijian. Mereka bekerja keras. 
Brigham Young mengajarkan pada Orang-orang Suci 
bahwa setiap orang harus bekerja untuk memperoleh 
apa yang dia butuhkan. 

Br igham Young membag i kota menjadi 5 Lingkungan. 
Orang-orang mulai membangun gereja. Banyak lagi 
pionir yang datang ke lembah itu. Tidak lama di sana 
terdapat sembilan belas l ingkungan (cabang besar). 
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Para pionir mulai membuka sekolahan. Pelajaran 
sekolah dan pertemuan gereja diadakan dalam gedung 
yang sama. Setelah itu Sekolah Minggu dimulai. 

Br igham Young mengutus para mis i ke negeri lain 
menyeberangi lautan. Di beberapa tempat hanya 
sedikit orang menjadi anggota Gereja. 

Di tempat lainnya banyak orang yang mempercayai para misi. Mereka menjadi 
anggota. Banyak diantara mereka yang ingin t inggal bersama Orang-orang Suci di 
lembah Great Salt Lake. Mereka menyeberangi lautan dengan kapal. 
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Beberapa orang melintasi dataran dengan kereta tertutup. Tetapi ada diantara 
mereka yang tidak mempunyai uang untuk membel i kereta. Mereka membuat 
gerobak kecil dengan dua roda. Gerobak itu disebut gerobak dorong. Orang-orang 
Suci meletakkan barang-barang mereka di dalam gerobak. Mereka mendorong 
dan menarik gerobak melintasi dataran. Mendorong gerobak merupakan pekerjaan 
yang berat. Beberapa diantara orang-orang jatuh sakit dan mati. 
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Brigham Young seorang pemimpin yang bijaksana. Dia 
mengirim beberapa pria beserta keluarga mereka pergi 
ke tempat lainnya di sebelah Barat. Beberapa Orang 
Suci membangun kota di California, Orang-orang Suci 
lainnya membangun kota di Idaho, Arizona, dan 
Wyoming. Beberapa orang menyesal telah 
meninggalkan rumah mereka. Tetapi mereka 
mematuhi Br igham Young. 

Orang-orang Suci menghadapi banyak kesulitan. 
Kadang-kadang panen mereka t idak berhasil. Banjir 
menyapu pertanian mereka. Kadang-kadang Orang 
Indian mencuri barang-barang mil ik mereka atau 
membunuh mereka. 

Brigham Young menyuruh Orang-orang Suci agar 
berbaik hati kepada orang-orang Indian. Orang-orang 
Suci memberi mereka makanan. Banyak diantara 
orang Indian yang menjadi teman Orang-orang Suci. 

Orang-orang Suci mulai membangun bait suci di 
daerah Barat. Pada tahun 1853 mereka mulai 
membangun bait suci Salt Lake City. Mereka bekerja 
selama empat puluh tahun untuk membangun bait suci 
itu. Orang-orang Suci membangun tiga bait suci lagi 
sebelum bait suci Salt Lake selesai. Mereka 
membangun Bait Suci St. George, Bait Suci Logan, 
dan Bait Suci Manti . 
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Gereja Yesus 
Kristus Zaman 
Sekarang 
Bab 64 

Banyak tahun telah berlalu sejak Gereja dimulai di 
Fayette, New York. Gereja berkembang lebih pesat 
pada tahun itu. Pada tahun 1830, enam orang mulai 
mendir ikan Gereja, sementara yang lainnya 
memperhat ikan saja. 

Para misi pergi ke berbagai negeri untuk mengajarkan injil. Orang-orang 
mendengarkan para misi. Mereka mempercayai injil dan menjadi anggota Gereja. 
Sekarang ini ada l ima juta lebih anggota Gereja. Orang-orangnya sangat berbeda. 
Mereka tinggal di seluruh penjuru dunia. Mereka menggunakan bermacam-macam 
bahasa. Mereka bahagia menjadi anggota Gereja. 
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Pada tanggal 6 April 1980, Gereja berulang tahun. Glang tahun itu yang ke 150 
tahun. Gereja mengadakan konperensi khusus pada hari ulang tahunnya. Ada dua 
pertemuan pada saat yang sama. Pertemuan pertama diadakan di Fayette, New 
York. Nabi Spencer W. Kimball hadir di sana berada di sebuah rumah seperti 
rumah Peter Whitmer. 

Pertemuan yang lainnya diadakan di Tabernakel Salt Lake City. Ribuan orang 
menghadiri pertemuan itu. Presiden Kimbal l berceramah melalui televisi. Dia 
menguduskan rumah Peter Whitmer. Semua anggota Gereja gembira melihat dan 
mendengarkan nabi. Para anggota Gereja amat diberkati. Kita harus bersyukur 
karena menjadi anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir . 
Kita memi l ik i seorang nabi yang memimp in kita. 
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Kata-kata yang 
Perlu Diketahui 

A 
Adopsi Joseph dan Emma mengadopsi 
(mengambil anak) bayi kembar. Joseph dan 
Emma menjadikan bayi kembar itu bagian dari 
keluarganya. 

Alkohol Bir dan anggur mengandung alkohol di 
dalamnya. Alkohol t idak baik untuk kita minum, 
ampun Mengampuni artinya melupakan hal-hal 
yang tidak baik yang dilakukan seseorang. Allah 
akan mengampuni kita j ika kita menyesal akan 
hal-hal busuk yang telah kita lakukan dan tidak 
akan mengulanginya lagi. 

anggota Orang-orang menjadi anggota Gereja. 
Orang-orang dibaptis dan menjadi anggota Gereja, 
anggota Orang-orang itu adalah anggota Gereja. 
Orang-orang dibaptis dan menjadi anggota Gereja. 

B 
bagi Pemimpin membagi tanah itu. Pemimpin 

memberikan satu bagian tanah kepada setiap 

keluarga. 

bagi Membagi artinya memberi sebagian milik 

kita kepada seseorang. 

bahasa Kalimat yang kita gunakan untuk 

menulis atau berbicara kepada orang lain disebut 

bahasa. 

Bait suci Bait suci adalah rumah Allah, 

bangun Para pionir membangun rumah-rumah 

balok mereka. 

bangunan Bait suci adalah sebuah bangunan 

besar. 

bangkit Yesus Kristus dibangkitkan. Dia telah 

mati. Dia hidup lagi. Semua orang akan 

dibangkitkan setelah mereka mati. 

baptis Bila kita menjadi anggota Gereja kita 

dibaptis. Kita dimasukkan ke dalam air dan 

dikeluarkan lagi. 

bendungan Orang-orang Suci membuat sebuah 

bendungan di sungai. Bendungan menahan air. 

benar Yesus mengajarkan kebenaran kepada 

orang-orang. Yesus mengajarkan apa yang benar 

kepada orang-orang. 

biji-bijian Para pionir menanam biji-bijian. Para 

pionir menanam jagung, kentang, gandum dan 

lain-lain. 

bual Para penjaga di penjara membual tentang 

apa yang telah mereka perbuat. Mereka senang 

melakukannya. 

bukit Para pionir mengendarai kereta mereka 

menaiki bukit. 
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c 
cekik Orang-orang itu mencekik Joseph Smith, 

cetak Kata-kata dalam ki tab ini dicetak di atas 

kertas. Pencetak adalah orang yang mencetak 

buku. 

cipta Yesus Kristus menciptakan bumi. Yesus 

Kristus membuat bumi. 

curi Mencuri artinya mengambi l sesuatu yang 

bukan mil ik kita. Perusuh mencur i hewan Orang-

orang Suci. Perusuh mengambil hewan itu. 

D 
dedikasi Bila kita mendedikasikan sesuatu kita 

memberkatinya untuk dipergunakan bagi 

pekerjaan Allah. Orang-orang Suci 

mendedikasikan bait suci. 

derita Kita menderita bila tubuh kita terasa 

sakit. Joseph Smith dan sahabat-sahabatnya 

menderita di penjara. 

diaken Anak laki- laki dapat menjadi diaken bila 

mereka berusia 12 tahun. Diaken boleh 

mengedarkan sakramen. 

doa Berdoa artinya berbicara kepada Bapa 

Surgawi. Joseph Smith berdoa kepada Bapa 

Surgawi. Joseph Smith berbicara dengan Bapa 

Surgawi. 

doa Para pionir memanjatkan doa mereka dan 

tidur. Para pionir berdoa dan pergi tidur. 

E 
endowmen Endowmen adalah janji khusus atau 

karunia dari Allah yang diberikan di bait suci. 

G 
gubernur Gubernur adalah seorang pemimpin 

negara bagian. 

H 
hancur Menghancurkan artinya merobohkan, 

merusak, membakar, ataupun membunuh. Para 

perusuh menghancurkan bait suci. 

i 
imamat Imamat adalah kuasa Allah. 

i m a n Beriman adalah mengetahui sesuatu 

adalah benar. Kita beriman kepada Yesus Kristus. 

Kita percaya kepadanya dan mematuhiNya. 

i m a m Imam memil ik i imamat. Imam adalah 

orang yang membantu dalam Gereja, 

indah Bila sesuatu indah kita senang 

memandangnya. Taman itu indah. 

Bait suci itu indah. 

injil Injil adalah apa yang diajarkan Yesus 

kepada kita. Orang-orang Suci mempercayai injil 

Yesus Kristus. 

J 
j a g a Para penjaga mengawasi orang-orang yang 

dipenjara sehingga mereka t idak dapat lari. 

j a h a t Orang itu melakukan kejahatan. Orang itu 

melakukan hal-hal yang tidak baik. 

j aha t Jahat adalah sesuatu yang tidak baik. 

Setan adalah roh jahat. 

j an j i Janji adalah perkataan yang menjalankan 

kesediaan dan kesanggupan. Kita membuat suatu 

janj i dengan Allah. Kita berjanji kepada Allah 

bahwa kita akan melakukan sesuatu, 

j e m b a t a n Para pionir menyeberangi sungai pada 

sebuah jembatan. 

je ra t Penjerat adalah orang-orang yang 

menangkap binatang buas. Mereka menjual bulu-

bulunya. 
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ju jur Orang-orang yang jujur tidak berbohong. 

Orang yang iuiur tidak mengambil barang-barang 

yang bukan mil iknya. 

K 
kapten Kapten adalah seorang pemimpin. 
Kapten Allen adalah pemimpin pasukan, 
karunia Karunia adalah hal-hal yang diberikan 
kepada orang. Roh Kudus memberikan karunia 
kepada orang-orang yang saleh, 
kerajaan Kerajaan surga adalah tempat tinggal 
Allah. 

khotbah Joseph Smith berkhotbah kepada 
orang-orang. Joseph Smith berbicara kepada 
orang-orang dan memberitahukan injil. 
kolam baptisan Ada kolam baptisan di dalam 
Gereja dan bait suci. Orang dibaptiskan di dalam 
kolam baptisan. 

konferensi Konferensi adalah sebuah pertemuan 
besar. Banyak anggota Gereja menghadiri 
konferensi. 
kubur Moroni menguburkan lemping-lemping 
emas. Dia meletakkan lemping-lemping di dalam 
sebuah lubang di tanah. Dia menutupinya dengan 
tanah. 

kucil Anggota Gereja yang melakukan perbuatan 
jahat dapat dikucilkan. Mereka tidak dapat 
menjadi anggota Gereja. 
kudus Bait suci adalah bangunan yang kudus. 
Bait suci mil ik Allah. 

kumpul Berkumpul artinya datang bergabung di 
suatu tempat. Joseph Smith menyuruh Orang-
orang Suci agar berkumpul di Missouri. 

L 
lari Melarikan diri artinya pergi jauh dari 
seseorang atau sesuatu. Orang itu berusaha 
melarikan diri dari penjara. Joseph Smith 
melarikan diri dari gerombolan, 
lautan Lautan adalah kumpulan air yang 
mengelilingi daratan. 

lihat Penglihatan adalah sesuatu yang diijinkan 
Allah untuk kita lihat. Joseph Smith melihat Bapa 
Surgawi dan Yesus Kristus dalam suatu 
penglihatan. 
lindung Orang itu membawa senapan untuk 
melindungi mereka. Orang itu memil iki senapan 
untuk mengamankan mereka. Tuhan melindungi  
Joseph Smith. Tuhan mengamankan Joseph 
Smith. 

luka Tempat di bagian tubuh seseorang yang 
terluka atau terpotong. 

M 
malaikat Malaikat adalah salah satu pembantu 

Allah. Malaikat Moroni berbicara kepada Joseph 

Smith. 
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masalah Masalah adalah sesuatu yang tidak 
baik yang menimpa kita. Orang-orang Suci di 
Nauvoo menghadapi banyak masalah, 
memperoleh Memperoleh artinya mendapat 
sesuatu dengan bekerja. Orang itu bekerja pada 
seorang petani. Orang itu memperoleh uang. 
menggoda Setan berusaha menggoda kita. 
Setan berusaha membujuk kita berbuat hal-hal 
yang tidak baik. 

misi Para Rasul menjalankan tugas misi. Para 
Rasul pergi mengabarkan injil Yesus Kristus 
kepada orang-orang. 
misionari Misionari adalah seseorang yang pergi 
menjalankan misi. 

musuh Musuh adalah seseorang yang membenci 
orang lain. Musuh Joseph Smith berusaha 
membunuhnya. 

N 
nabi Nabi memberitahu orang-orang apa yang 
dikehendaki Allah agar kita ketahui. Joseph Smith 
adalah seorang nabi. 

nenek moyang Nenek moyang kita adalah 
orang-orang dalam keluarga kita yang hidup 
sebelum kita. 

nikah Joseph dan Emma menikah. Joseph 
menjadi suami Emma. Emma menjadi istri 
Joseph. 

O 
Orang Suci Seorang anggota Gereja Yesus 

Kristus. 

P 
patriakh Ayah Joseph Smith adalah seorang 

patriakh. Seorang Patriakh memberikan berkat 

khusus kepada seseorang. 

patuh Mematuhi artinya melakukan apa yang 
diperintahkan kepada kita. Kita harus mematuhi 
perintah-perintah Allah, 
pemimpin Nabi adalah pemimpin Gereja. 

penjara Penjara adalah tempat di mana orang 
ditahan dan tidak dapat keluar, 
penasihat Penasihat adalah orang yang 
membantu seorang pemimpin. Nabi Gereja 
mempunyai para penasihat, 
penatua Penatua adalah seorang pria yang 
memiliki imamat. 

penjara Orang itu dipenjarakan. Orang itu 
dikurung sehingga tidak dapat pergi, 
percayai Mempercayai artinya menganggap 
sesuatu benar. Banyak orang mempercayai injil 
Yesus Kristus. 
perintah Orang-orang saleh mematuhi perintah-
perintah Allah. Orang-orang saleh melakukan apa 
yang Allah kehendaki. 

persepuluhan Persepuluhan adalah uang yang 
kita berikan kepada Allah. 

pilih Allah membiarkan kita memilih yang baik 
atau jahat. Kita memilih orang untuk menjadi 
pemimpin. Allah memilih Brigham Young untuk 
memimpin Orang-orang Suci. 
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pilihan Bapa Surgawi membiarkan kita membuat 
pilihan. Bapa Surgawi membiarkan kita 
memutuskan apa yang akan kita lakukan, 
pimpin Memimpin orang artinya menunjukkan 
atau memberitahu mereka apa yang harus 
dilakukan. Nabi memimpin Gereja, 
pinjam Bila kita meminjam sesuatu kita 
bertanya kepada seseorang apakah kita dapat 
memakainya. Orang itu meminjam kuda 
temannya. Orang itu bertanya kepada temannya 
apakah dia dapat memakai kudanya, 
prajurit Prajurit bertempur dalam ketentaraan, 
presiden Presiden adalah seorang pemimpin. 
Presiden Gereja adalah pemimpinnya, 
presidensi Presidensi Gereja adalah presiden dan 
penasihatnya. 

puasa Berpuasa adalah untuk sementara hidup 
tanpa makanan dan air. Orang-orang berpuasa 
selama tiga hari. Orang-orang t idak makan atau 
minum apapun selama tiga hari. 
putus Emma dan Joseph ragu-ragu apakah 
pergi ke Pennsylvania atau tetap tinggal di New 
York. Mereka memutuskan untuk pergi ke 
Pennsylvania. 

R 
racun Racun adalah sesuatu yang dapat 

membunuh seseorang jika mereka memakannya 

atau meminumnya. Para perusuh berusaha Joseph 

Smith minum racun. 

Rasul Seorang Rasul adalah seorang pemimpin 

dalam Gereja Yesus Kristus. Yesus berfirman 

kepada Joseph Smith Dia menghendaki 12 orang 

Rasul. 

roh jahat Roh jahat adalah roh yang tidak baik. 

Roh jahat mengikuti Setan. 

roh Roh tidak mempunyai tubuh yang berdaging 

dan bertulang. 

S 
Sabat Sabat adalah hari di mana kita pergi ke 

Gereja. Kita hendaknya tidak bekerja pada hari 

Sabat. Hari Minggu adalah hari Sabat, 

saksi Para saksi melihat lemping-lemping emas. 

Mereka mengatakan lemping-lemping itu adalah 

nyata. 

sakramen Kita mengambil sakramen untuk 
mengingat Yesus. Kita mengambil roti dan air 
untuk mengingat Yesus. 

saksi Kesaksian adalah suatu perasaan yang 
menyatakan bahwa injil adalah benar. Orang itu 
mempunyai kesaksian bahwa injil adalah benar. 
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salib Yesus disalibkan. Yesus dibunuh. Dia 
dipaku di atas kayu salib dan digantung di situ 
sampai mati. 

saleh Orang-orang yang saleh berbuat mana 
yang baik. Mereka mematuhi perintah-perintah 
Allah. 

salah Orang-orang menyalahkan Joseph Smith 
atas masalah itu. Orang-orang mengatakan 
Joseph Smith yang menyebabkan masalah itu. 

sangkakala Sangkakala adalah terompet. 

sapi jantan/banteng Sapi jantan adalah 

binatang. 

seberang Para pionir menyeberangi sungai. Para 

pionir pergi ke sisi lain sungai, 

selamanya Selamanya artinya selalu. Kita dapat 

hidup bersama Bapa Surgawi selamanya bila kita 

mematuhi perintah-perintahNya. 

selamat Yesus mati untuk menyelamatkan kita. 

Yesus mati sehingga kita dapat kembali hidup 

bersama Bapa Surgawi. 

sembah Menyembah artinya mengasihi dan 
mematuhi. Setan menginginkan agar Musa 
menyembahnya. Setan menginginkan agar Musa 
mengasihi dan mematuhinya, 
sembuh Menyembuhkan artinya membuat orang 
sakit menjadi sehat. Newell Whitney memberkati 
Joseph Smith. Joseph Smith sembuh, 
serang Para perusuh menyerang Orang-orang 
Suci. Para perusuh mulai menyerang Orang-orang 
Suci. 

sumpah Menyumpah artinya mengeluarkan 
kata-kata yang tidak baik. Para penjaga penjara 
menyumpah. Para penjaga penjara mengucapkan 
kata-kata tidak baik. 

T 
tahan Para prajurit menahan Joseph Smith. 
Mereka menangkap Joseph Smith dan t idak 
membiarkan dia pergi. 

tahbis Mentahbiskan artinya diberikan imamat. 
Joseph Smith mentahbiskan orang itu. Joseph 
Smith memberikan imamat kepada orang itu. 
tangkap Para prajurit menangkap Joseph Smith. 
Para prajurit menangkap Joseph Smith dan 
memenjarakannya. 

tembakau Banyak orang merokok dan 
mengunyah tembakau. Tembakau tidak baik bagi 
kita. 
ter Ter itu lengket dan berwarna hitam, 
terjemah Joseph Smith menerjemahkan Kitab 
Mormon. Joseph Smith menulis Kitab Mormon 
dengan kalimat yang kita mengerti, 
tobat Jika kita berbuat sesuatu yang tidak baik 
kita harus bertobat. Jika berbuat sesuatu yang 
tidak baik kita harus menyesal dan tidak berbuat 
lagi. 
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tulisan suci Tulisan suci adalah kitab yang 

menceritakan kepada kita mengenai Allah. 

Alkitab, Kitab Mormon, Ajaran dan Perjanjian, 

serta Mutiara Yang Sangat Berharga adalah tulisan 

suci Gereja. 

o 
Clskup (Jskup adalah seorang pemimpin dalam 

Gereja. Pemimpin sebuah lingkungan adalah 

uskup. 

244 



Tempat-tempat 
yang Perlu 
Diketahui 

Adam-ondi-Ahman Adam-ondi-Ahman terletak 

di negara bagian Missouri. Yesus mengunjungi 

Adam di sana pada zaman dahulu. 

Amerika Amerika adalah negeri di mana orang-

orang Kitab Mormon pernah hidup pada zaman 

dahulu. 

Amerika Serikat Amerika Serikat adalah sebuah 

negeri di utara Amerika. Gereja Yesus Kristus bagi 

Orang-orang Suci Zaman Akhir dimulai di 

Amerika Serikat. 

Arizona Arizona terletak di bagian barat 

Amerika Serikat. Brigham Young mengutus 

Orang-orang Suci untuk membangun kota di 

sana. 

Bukit Cumorah Bukit Cumorah terletak di dekat 

rumah Joseph Smith di negara bagian New York. 

Lemping-lemping emas dikuburkan di Bukit 

Cumorah. 

bumi Bumi adalah tempat tinggal kita sekarang. 

Yesus Kristus menciptakan bumi. 

California California terletak di bagian barat 

Amerika Serikat. Brigham Young mengir im Orang-

orang Suci untuk membangun kota di sana. 

Carthage Carthage adalah sebuah kota di 

negara bagian Illinois. Joseph dan Hyrum tewas di 

penjara Carthage. 

Colorado Colorado adalah negara bagian di 

sebelah barat Amerika Serikat. 

Council Bluffs Council Bluffs adalah kota di 

dataran di Amerika Serikat. 

Far West Far West adalah kota di negara 

bagian Missouri. Orang-orang Suci t inggal di Far 

West untuk sementara waktu. 

Fayette Fayette adalah kota di negara bagian 

New York. Joseph Smith memulai Gereja di 

Fayette. 

Harmony Sebuah kota di Pennsylvania di mana 

Joseph Smith tinggal. 

Haun's Mill Haun's Mill adalah kota di negara 

bagian Missouri. Para perusuh membunuh banyak 

Orang-orang Suci di Haun's Mill. 

Idaho Idaho terletak di sebelah barat Amer ika 

Serikat. Brigham Young menyuruh Orang-orang 

Suci membangun kota di Idaho. 

Illinois Illinois adalah negara bagian di Amerika 

Serikat. Nauvoo dan Carthage adalah kota di 

Illinois. 

Independence Independence adalah kota yang 

terletak di Jackson County, Missouri. Yesus 

berfirman kota Sion akan dibangun di dekat 

Independence. 

Israel Israel adalah negeri di mana banyak 

orang Yahudi tinggal. 

Jackson County Jackson County berada di 

negara bagian Missouri. Para perusuh 

menyebabkan Orang-orang Suci meninggalkan 

Jackson County. 

kerajaan terestr ial Orang-orang yang baik tetapi 

tidak mematuhi semua perintah Allah sewaktu di 

bumi akan hidup di kerajaan terestrial setelah 

mereka dibangkitkan. 

kerajaan selestial Kerajaan Selestial adalah 

tempat tinggal Bapa Surgawi dan Yesus. Orang-

orang Suci yang saleh akan hidup di sana setelah 

mereka dibangkitkan. 

kerajaan telest ial Orang-orang yang t idak baik 

di bumi akan hidup di kerajaan telestial setelah 

mereka dibangkitkan. 

Kirt land Kirt land adalah kota di negara bagian 

Idaho. Orang-orang Suci membangun bait suci di 

Kirtland. 
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Laut Pacifik Laut Pacifik terletak di sebelah 

barat Amerika Serikat. Batalyon Mormon berjalan 

kaki sampai di Laut Pacifik. 

Lembah Great Salt Lake Lembah Great Salt 

Lake terletak di sebelah barat bagian Amerika 

Serikat. 

Liberty Liberty adalah sebuah kota di Missouri. 

Joseph Smith dipenjarakan di penjara Liberty. 

Mesir Mesir adalah negeri di mana Abraham dan 

Musa hidup pada zaman dahulu. 

Missouri Missouri adalah sebuah negara bagian 

di Amerika Serikat. 

Nauvoo Nauvoo adalah sebuah kota di negara 

bagian Illinois. Para orang suci t inggal di Nauvoo 

dan membangun bait suci di sana. 

New York New York adalah negara bagian 

Amerika Serikat. Bukit Cumorah terletak di New 

York. Fayette juga berada di New York. 

Ohio Ohio adalah negara bagian Amerika 

Serikat. 

Palestina Palestina adalah negeri di mana 

bangsa Israel t inggal. 

Palmyra Kota di New York di mana Joseph 

Smith dibesarkan. 

Pegunungan Rocky Pegunungan Rocky terletak 

di sebelah barat Amerika Serikat. Para pionir 

melintasi Pegunungan Rocky dan pergi menuju 

Lembah Besar Salt Lake. 

Pennsylvania Pennsylvania adalah negara bagian 

Amerika Serikat. Keluarga Emma Smith tinggal di 

Pennsylvania. 

Pueblo Pueblo adalah kota di negara bagian 

Colorado. Orang-orang di Batalyon Mormon 

meninggalkan keluarga mereka di Pueblo. 

Quincy Quincy adalah kota di negara bagian 

Illinois. 

Salt Lake City Para pionir membangun bait suci 

Salt Lake City. Bait suci ini terletak di Lembah 

Besar Salt Lake City. 

Sion Sion adalah kota yang dibangun Henokh. 

Kelak akan ada satu kota yang bernama Sion. 

Sion akan berada di Jackson County, Missouri. 

Sungai Mississippi Sungai Mississippi terletak di 

dekat Nauvoo. Orang-orang Suci menyeberangi 

Sungai Mississippi ket ika mereka meninggalkan 

Nauvoo. 

surga Surga adalah tempat t inggal Bapa 

Surgawi dan Yesus. Kita tinggal di surga sebelum 

kita datang ke bumi. 

Taman Getsemane Taman Getsemane terletak 

di dekat Yerusalem. Yesus menderita dan 

menit ikkan darah untuk kita di taman Getsemane. 

Gtah Utah adalah negara bagian Amerika 

Serikat. Salt Lake City berada di Utah. 

Vermont Vermont adalah negara bagian 

Amerika Serikat. Joseph Smith lahir di Vermont. 

Winter Quarters Winter Quarters adalah kota di 

dataran Amerika Serikat. 

Wyoming Wyoming terletak di sebelah barat 

Amerika Serikat. Br igham Young mengutus 

Orang-orang Suci untuk membangun kota di 

Wyoming. 

Yerusalem Yerusalem adalah kota di Israel. 

Yesus akan pergi ke Yerusalem bila Dia datang 

kembali ke bumi. 
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Orang-orang 
yang Perlu 
Diketahui 

Abraham Abraham adalah seorang nabi yang 

hidup pada zaman dahulu. Kisah tentang 

Abraham terdapat dalam Perjanjian Lama dan 

Mutiara Yang Sangat Berharga. 

Allah Bapa Surgawi, Yesus Kristus, serta Roh 

Kudus semuanya adalah Allah. Mereka semuanya 

memil ik i kuasa besar. 

Alvin Smi th Alvin Smith adalah kakak Joseph 

Smith. Dia meninggal. Joseph melihat Alvin di 

dalam kerajaan selestial dalam suatu penglihatan. 

Bangsa Israel Bangsa Israel adalah orang-orang 

yang tinggal di Palestina pada zaman dahulu. 

Bangsa Laman Orang-orang Indian disebut 

bangsa Laman, di dalam Kitab Mormon. 

Bapa Surgawi Bapa Surgawi adalah Bapa tubuh 

roh kita. Kita berdoa kepada Bapa Surgawi. 

Kadang-kadang kita menyebut Bapa Surgawi 

Allah. 

Brigham Young Brigham Young adalah salah 

seorang dari Duabelas Rasul. Dia memimpin para 

pionir. Dia menjadi nabi Gereja setelah Joseph 

Smith. 

Brother Allen Seorang anggota Gereja yang 

dilaburi ter dan bulu-bulu di Missouri. 

David Whitmer David Whitmer adalah seorang 

saksi yang melihat lemping-lemping emas. Dia 

membantu mendirikan Gereja pada tanggal 6 

April 1830. 

Edward Partridge Edward Partridge adalah 

uskup pertama Gereja. 

Eliza R. Snow Eliza R. Snow adalah anggota 

Lembaga pertolongan yang pertama. 

Elia Elia adalah seorang nabi yang hidup pada 

zaman dahulu. Dia member ikan kuasa 

keimamatan khusus kepada Joseph Smith dan 

Oliver Cowdery di Bait Suci Kirtland. 

Elias Elias memberikan kuasa keimamatan 

khusus kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery 

di Bait Suci Kirtland. 

E m m a Smith Emma Smith adalah istri Joseph 

Smith. Dia presiden Lembaga Pertolongan 

pertama. Dia membuat buku nyanyian untuk 

Gereja. 

Frederick G. Wil l iams Frederick G. Will iams 

adalah salah seorang penasihat Joseph Smith. 

Gubernur Boggs Gubernur Boggs adalah 

gubernur Missouri. Dia tidak bersedia membantu 

Orang-orang Suci. 

Heber C. Kimball Heber C. Kimball adalah 

seorang Rasul. Dia menjalankan tugas misi ke 

Inggris. 

Henokh Henokh adalah nabi yang pernah hidup 

pada zaman dahulu. Dia membangun kota Sion. 

Kisah tentang Henokh terdapat dalam Kitab 

Mutiara Yang Sangat Berharga. 

Hi ram Page Hiram Page mengatakan dia 

mempunyai sebuah batu yang memberinya wahyu 

untuk Gereja. 

Hyrum Smith Hyrum Smith adalah kakak 

Joseph Smith. Hyrum tewas di penjara Carthage 

bersama Joseph. 

John C. Bennett John C. Bennett adalah 

seorang walikota Nauvoo. Dia t idak menyukai 

Joseph Smith. 

John Taylor John Taylor adalah sahabat Joseph 

Smith. Dia berada di penjara Carthage bersama 

Joseph. Kemudian dia menjadi Presiden Gereja. 

Joseph Smith Joseph Smith adalah nabi 

pertama dan presiden Gereja Yesus Kristus dari 

Orang-orang Suci Zaman Akhir . Yesus 

memberikan wahyu kepada Joseph Smith yang 

terdapat dalam Ajaran dan Perjanjian. 
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Joseph Smi th Sr. Joseph Smith, Sr adalah 

ayah Joseph Smith. 

Kapten Allen Kapten Allen adalah seorang 

kapten dalam angkatan darat Amerika Serikat. 

Dia meminta kaum pria Gereja untuk bergabung 

dalam Batalyon Mormon. 

Leman Copley Anggota Gereja di Kirtland, Ohio, 

dia tidak mau membagikan tanahnya pada 

anggota yang lain. 

Lucy Smith Lucy Smith adalah ibu Joseph 

Smith. 

Martin Harris Martin harris membantu Joseph 

Smith menerjemahkan lemping-lemping emas. Dia 

menghilangkan beberapa lembar halaman Kitab 

Mormon. 

Melkisedek Melkisedek adalah seorang nabi 

yang hidup pada zaman dahulu. Dia memil ik i 

imamat. 

Moroni Moroni adalah seorang nabi yang hidup 

di Amerika pada zaman dahulu. Dia menguburkan 

lemping-lemping emas di Bukit Cumorah. 

Mormon Kadang-kadang anggota Gereja disebut 

orang-orang Mormon sebab mereka mempercayai 

Kitab Mormon. 

Musa Musa adalah seorang nabi yang hidup 

pada zaman dahulu. Dia memimpin bangsa Israel 

keluar dari Mesir. Dia memberikan kuasa 

keimamatan khusus kepada Joseph Smith dan 

Oliver Cowdery di Bait Suci 

Newel Knight Newel Knight jatuh sakit ketika 

Setan berusaha menghentikan dia berdoa. Joseph 

Smith menyembuhkan Newel Knight. 

Newel Whitney Newel Whitney adalah uskup 

kedua Gereja. 

Nuh Nuh adalah nabi yang hidup pada jaman 

dahulu. Nuh memil ik i imamat. 

Oliver Cowdery Oliver Cowdery membantu 

Joseph Smith menerjemahkan lemping-lemping 

emas. Dia berbuat banyak untuk membantu 

Gereja Yesus Kristus. 

Orang-orang Indian Orang-orang Indian t inggal 

di seluruh bagian Amerika Serikat. Kadang-

kadang bangsa Indian disebut bangsa Laman. 

Orson Hyde Orson Hyde adalah seorang Rasul. 

Dia menguduskan negeri Palestina untuk 

keturunan Abraham untuk mendapatkan tempat 

t inggal. 

Parly P. Pratt Parly P. Pratt pergi menjalankan 

misi untuk mengajar bangsa Laman. 

Petrus Petrus adalah salah seorang dari 

Duabelas Rasul. Petrus, Yakobus dan Yohanes 

memberikan Imamat Melkisedek kepada Joseph 

Smith dan Oliver Cowdery. 

Peter Whitmer Peter Whitmer membantu 

mendirikan Gereja pada tanggal 6 April 1830. 

Phineas Young Phineas Young adalah saudara 

lelaki Brigham Young. 

Pionir Para pionir adalah Orang-orang Suci yang 

pergi melintasi dataran menuju Pegunungan 

Rocky. 

Roh Kudus Roh Kudus mempunyai tubuh roh. 

Dia membantu Bapa Surgawi dan Yesus. Dia 

mempunyai kuasa untuk member i Orang-orang 

Suci karunia khusus. Dia membantu mereka 

mengetahui mana yang benar. 

Samuel Smith Samuel Smith adalah adik 

Joseph Smith. Dia menjadi misionari pertama 

Gereja. 

Setan Setan adalah iblis. Setan ingin 

menghentikan pekerjaan Bapa Surgawi di bumi. 

Dia ingin menghancurkan Gereja Yesus Kristus. 

Sidney Rigdon Sidney Rigdon adalah salah 

seorang penasehat Joseph Smith. 
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Pemandangan dari Sejarah Gereja 

Hutan Kecil yang Kudus 

Bukit Kumora 

Sungai Susquehanna (foLo oleh Jed A. Clark) 

Bait Suci Kirtland 



Rumah Brigham Young, Nauvoo 

252 

" M e m a s u k i N a u v o o " o l e h C.C.A. Christensen ( K o l e k s i M u s e u m S e n i Universitas B r i g h a m Young) 

Rumah di Nauvoo Di Naiwoo (foto oleh Jed A. Clark) 

Rumah Orson Hyde, Nauvoo (foto oleh Jed A_._Clark)__ 



Penjara Carthage, Carthage, Illinois 

Bait Suci Salt Lake dan Kantor Pusat Gere/a, Salt Lake City 
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PARA NABI ZAMAN AKHIR 

Joseph Smith Brigham Young Gordon B. Hinckley Brigham Young 

John Taylor Wi l fo rd Woodruff Lorenzo Snow Joseph F. Smith 

Heber J. Grant George Albert Smith . David O. McKay Joseph Fielding Smith 

Haro ld B. Lee Spencer W. Kimball Ezra Taft Benson H o w a r d W. Hunter 






